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’Bewaker werkkamp
Kanaaleilanden

nog in leven’

i LONDEN - Een nazi-t 'Unctionaris van een ge-vangenenkamp op het
°»tse Kanaaleiland Al-U^ney, 'die betrokkene' "as bij het grootste. Woedbad dat in deze

* *uw op Britse bodem
f s aangericht', is nog in

* '^en. Hy woont in
uuitsland. Dit schreef

' gisteren de Guardian,'
Londen ervan be-

" h__uldigt dat het SePr°-
heeft de omvang, van de wreedheden teverbergen die op de be-*tte eilanden gepleegd

Door geen onderzoek te
doen naar deze man en
door hem als dood te
beschouwen, zo uit de
doorgaans links ge-
oriënteerde krant een
beschuldiging aan ach-
tereenvolgende Britse
regeringen, 'verzekerde
Londen zich ervan dat
er geen proces wegens

oorlogsmisdaden
kwam.' „Vermoedelijk
omdat het liever niet de
omvang openbaarde
van de collaboratie van
de bewonersvan de Ka-
naaleilanden met de
bezetter."
Volgens de Guardian
heeft Anthony Glees,
die lid is van de in 1988

gevormde Britse com-
missie voor onderzoek
naar oorlogsmisdaden,
gevraagd onderzoek te
doen naar de mogelijk-
heid van uitlvering van
deze man, Kurt Kle-
beck die in Hamburg
woont.
De Britse inlichtingen-
diensten hebben, aldus
de krant, verklaard dat
Kurt Klebeck, die on-
derdirecteur was van
het kamp Sylt, één van
de vier werkkampen op
het eiland Alderney, de
oorlog niet heeft over-
leefd.

Tred_""^V^1 kabinet heeft tot nu toe steeds

Igjj'Sehouden aan een loonsverho-
Ilj;S van 3 procent voor de verschil-
k.eï~e sectoren in de zorg. De werk-
«chf1^ 'vvillen hun werknemers
Jatter- een 'marktconforme' loons-
i| hoging biedenvan om en naby de

l3iiU*ocent. Zy vrezen enerzyds dat ze
jtëtlei Personeel zullen kwijtraken als
*. _L en ill ac zorgsectoren geen ge-
"J *e tred houden met die in het be-

dryfsleven. Anderzijds zijn zij bang
onvoeldoende nieuw personeel te
kunnen werven. De bonden eisen
loonsverhogingenvan 4,5 procent.

Struikelblok
Een tweede struikelblok op de weg
naar een cao voor de zorgsectoren is
de financiering van de loonsverho-
gingen en de verbetering van andere
arbeidsvoorwaarden. Het kabinel
stelt dat die grotendeelsbetaald moe
ten worden uit verlaging van de pre-
mie voor het pensioenfonds PGGM
Daarnaast moet een deel van de
ruimte worden gehaald uit de verla-
ging van het ziekteverzuim. Werk
gevers en vakbonden hebben die
manier van financiering eensgezinc
van de hand gewezen.

De NZF is tot nu toe de enige werk
geversorganisatie die zich bereic
heeft getoond de instellingsbudget
ten aan te spreken voor verbetering
van de arbeidsvoorwaarden. De
werkgevers in het ziekenhuiswezer
hebben de bonden een loonsverho
ging geboden van 3,5 procent per 1
juli. Zij hebben 0,2 procent van de
loonsom beschikbaar voor verbete
ring van de secundaire arbeidsvoor
waarden.

De bonden vonden dat bod veel te
laag, met name omdat de loonsver
hoging op jaarbasis neerkomt op 2,(
procent en dat wijkt in hun ogen te
veel af van de eisen.

het iveer

PERIODEN
%_ hogedrukgebied brengt
bt . vandaag flinke zonnige
h/l°den. Het blijft droog,

ö
*el er zo nu en dan wol-

W.. Un. De wind is zwak tot
le uit een richting tussen

'_t en oost" De temperatuur
fle i de vroege ochtend rond
HyJ ffraden, maar loopt van-
v _Ta_ op tot ca. 18 graden.
'Uu acht daalt de tempera-
V*M tot ca* 6 graden. Voor
-sj?ere informatie betreffen-
.li et Weer in Limburg kunt u

"en 06-91122346.

ESaaG:
H>: 06.02 onder: 21.11
j^Uiop: 07.29 onder: 23.47
C^OEN:H?°P: 06.00 onder: 21.13

: 08.34 onder: 00.46

Roergebied
In Berlijn deed zich de vreemde si-
tuatie voor dat op de Westberlijnse
vliegvelden de toestellen aan de
grond bleven, terwijl het Oostber-
lynse vliegveld Schönefeld een on-
gekende drukte beleefde. In de

ex-DDR wordt niet gestaakt. In
Düsseldorf, de grootste charter-
luchthaven van Europa, zagen tien-
duizenden reizigers hun vakantie-
dromen in rook opgaan.

Ook in de rest van Duitsland staak-
te het openbaar vervoer, waardoor
alleen al in het Roergebied vele
honderdduizenden automobilisten
in files bleven steken. Doordat op
een aantal plaatsen de vuilnisdien-
sten al bijna een week plat liggen,
stapelt zich het afval op. Nog is het

gevaar van het uitbreken van be-
smettelijke ziekten niet al te groot,
maar met de zomerachtige tempera-
turen die voor de komende dagen
zyn voorspeld, zou die toestand wel
eens snel kunnen veranderen.

Op de postkantoren liggen intussen
tientallen miljoenen brieven en
pakjes, die niet afgehandeld wor-
den. Geldtransacties via de post-
bank zyn vrijwel onmogelijk. By' de
spoorwegen vallen steeds meer trei-
nen uit. In veel ziekenhuizen zijn

nooddiensten ingesteld, omdat
steeds meer verzorgende personeel
het werk heeft neergelegd. Artsen
zijn opgeroepen geen overuren
meer te maken.

De bereidheid van de stakers om
hun acties desnoods weken vol te
houden, is groot.
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Kabinet en werkgevers zwijgen over bijeenkomst

Geheimoverleg in zorgsector
'' Van onze redactie binnenland,e

|e J^RECHT - Naar gisteren eerst is gebleken, hebben mi-
i- ï?ter De Vries (Sociale Zaken) en staatssecretaris Simons
e de werkgeversorganisaties in het ziekenhuiswezen
\\ de welzijnssector (FWB) en de bejaardenoorden
J.FNB) uitgenodigd voor overleg. Het overleg wordt ko-

ende donderdag gevoerd.
fyat_
jov l w precies op de agenda van het
v**B staat, konden woordvoerder

it 1 het ministerie van WVC en van. ,fc, ?rganisaties niet zeggen. Duide-
o - v ls alleen dat het gesprek zal gaan. rr^ de salarissen van de werkne-
i J^s in de gepremieerde en gesubsi-
n o_rr^e sector. Of het kabinet een
e n_ heeft te bieden, wilde de
;- "e-woordvoerder niet zeggen.
e .

sport

MW en Fortuna willen
René Hofman
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Pedro Delgado sluipt
omhoog in Vuelta
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Stan Valckx heeft
koffers klaar staan
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Staking legt ook verkeer op en rond vliegvelden stil

Duitse overheid terug aan tafel
van onze correspondent

BERLIJN - De Duitse overheid wil
morgen weer met de stakende bon-
den van overheidspersoneel rond
de tafel gaan zitten. Dat verklaarde
minister van Binnenlandse Zaken
Seiters gistermiddag. De werk-
gevers hebben nog geen nieuw aan-
bod gedaan. Naar verluidt zou men
bereid zijn de lagere inkomensgroe-
pen een extra verhoging te geven,
die dan ten laste van de beter ver-
dienenden komt. Vakbondsvoorzit-
ter Monika Wulf-Mathies had een
dergelijk compromis al eerder ter
sprake gebracht.

Op dit moment bieden de werk-
gevers 4,8 procent, terwijl de bon-
den naar hun oude eis van bijna
tien procent meer salaris zijn terug-
gekeerd. Vakbondwoordvoerders
deeldenmee dat ongeacht de onder-
handelingsbereidheidvan de werk-
gevers de stakingen vandaag verder
zullen worden uitgebreid. De bon-
den hadden gisteren aan het begin
van de tweede stakingsweek de ac-
ties al drastisch opgevoerd. Onge-
veer 320.000 vakbondsleden legden
het werk neer.

Het luchtverkeer kwam vrijwel tot
stilstand nadat de luchthaven-
brandweer en ander dienstverle-
nend personeel in staking was ge-
gaan. Vandaag wordt ook de lucht-
haven van Frankfurt, de grootste
van Duitsland en een van de centra-
le knooppunten in het Europese
luchtverkeer, lam gelegd.

O Op het vliegveld in Düsseldorf kijken twee stakers naar de vliegtuigen die noodgedwongen
aan de grond moeten blijven Foto: REUTER

Treinrover
geeft raad

tegen diefstal
RIO DE JANEIRO - Engelstali-
ge bezoekers aan Rio de Janeirokunnen zich veilig voelen wan-
neer zij in juni de milieuconfe-
rentie bijwonen. De beroemdste
treinrover ter wereld zal hen
iedere dag via de radio vertellen
hoe ze een aanval of beroving
kunnen voorkomen. De Engels-
man Ronald Biggs, het brein
achter de aanval op een posttrein
in Glasgow in 1963, wil op deze
wijze 'zyn imago verbeteren',
ledere morgen zal de 63-jarige
Biggs, die in een luxe-apparte-
ment met zwembad woont, tus-
sen berichten over de conferen-
tie en sportverslagen door zyn
kennis op crimineel terrein eens
op een andere manier aanwen-
den. Biggs mag overigens ook op
zijn eigen veiligheid letten, want
de Britse politie zoekt hem nog
steeds.

Regering helpt
slachtoffers
Los Angeles

WASHINGTON/LOS ANGELES -
De Amerikaanse regering zal onge-
veer 600 miljoen dollar (ruim één
miljard gulden) aan leningen voor
de slachtoffers van de rellen in Los
Angeles ter beschikking stellen.
Dat heeft de woordvoerder van het
Witte Huis, Marlin Fitzwater, giste-
ren verklaard. De bekendmaking
van Fitzwater volgde op een verga-
dering van de Amerikaanse presi-
dent, George Bush, met zyn mede-
werkers over de situatie in Los
Angeles. Donderdag zal Bush' zelf
naar de getroffen stad reizen om
poolshoogte te nemen.

Een groep experts onder leiding
van plaatsvervangend minister van
Onderwijs David Kearns zal ter
plaatse de schade opnemen en de
directe noden van de bevolking on-
derzoeken.
Voorafgaand aan de vergadering
met zijn adviseurs zei Bush dat de
regering alles zal doen om de kern
van de problentfen in Amerikaanse
steden aan te pakken. De president
toonde zich gisteren verheugd over
het feit dat de situatie in Los Ange-
les rustiger is geworden. Burge-
meester Torn Bradley van Los
Angeles maakte later op de dag be-
kend dat het nachtelijke uitgaans-
verbod dat sinds het uitbreken van
de rellen woensdagavond van
kracht was, is opgeheven. De maat-
regel werd ingetrokken, hoewel er
zondagavond nog sprake was van
sporadische incidenten in de wij-
ken die het zwaarst door de rellen
waren getroffen.

Bush zei gisteren dat de regering al-
les zal doen wat binnen haar moge-
lijkheden ligt om de rust te herstel-
len en de kern van het probleem
aan te pakken. Hij zei dat er 'enige
zeer goede voorstellen op tafel lig-
gen' om steden zoals Los Angeles te
helpen.

Het aantal doden van de rellen in
Los Angeles is inmiddels opgelo-
pen tot 51. Het aantal gewonden
bedraagt 2.100, van wie 211 er ern-
stig aan toe zijn. De schade van de
ongeregeldheden wordt geraamd
op anderhalf tot twee miljard gul-
den.

Zie verder pagina 5

" Lidtekens latenzich
nietsnelopruimen

Raketaanval
op Kaboel

KABOEL - De rebellen van Gul-
buddin Hekmatyar, de leider van
het fundamentalistische Hezb-i-
Islami, hebben deAfghaanse hoofd-
stad Kaboel gisteren met raketten
bestookt. Daarbij vielen volgens
ziekenhuispersoneel zeker 30 doden
en bijna 100 gewonden.

Op een bep?ald moment vielen er in
een periode van 15 minuten ten
minste 25 Egyptische SAKR-raket-
ten in een woonwijk in het zuiden
yan de stad. Tientallen huizen wer-
den verwoest. Er belandde ook een
groot aantal raketten in een wijk by'
het vliegveld aan de oostrand van
Kaboel.
Hekmatyar heeft gezegd de nieuwe
Afghaanse regering alleen te steu-
nen als deze de samenwerking
staakt met de militie van Rashid
Dostum, die door de afgezette presi-
dent Najibullah in het leven werd
geroepen. Als de militie niet 'bin-
nen enkele dagen' vertrekt, heeft hy
gedreigd Kabul binnen te vallen.
Vyf leden van de Hezb-i-Islami ver-
trokken gisteren uit Pakistan naar
Kaboel om zitting te nemen in de
nieuwe regering. Een woordvoer-
ster van de beweging zei dat ze de
regering ertoe zullen proberen te
bewegen met de militie te breken.

Grote partij
softdrugs

in viskotter

Schooljeugd herdenkt doden

" In stad en land zijn giste-
ren de Nederlandse doden
herdacht die vielen tenge-
volge van oorlogsgeweld. In
Maastricht werden leerlin-
gen van de St. Aloysius-
school tijdens een kransleg-
ging geconfronteerd met
namen van oorlogsslachtof-
fers van deze stad. Die na-
men zijn vereeuwigd op een
muurplaquette die bij de
restauratie van de Servaas-
basiliek verhuisd is naar de
ingang van de kerk. Tot de
slachtoffers behoort een leer-
ling van de Aloysiusschool
die bij een bombardement
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog om het leven is geko-
men.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Limburgse
kampioenen

HEERLEN - De Kampioenswed-
strijd drumbandsolisten en kleine
ensemblesvan de Federatie van Ka-
tholieke Muziekbonden (FKM), af-
gelopen zondag in sportcentrum De
Schelft in Noordwijkerhout, is een
groot succes geworden voor de le-
den van de korpsen die zyn aange-
sloten by' de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. Liefst achttien
Limburgse deelnemers wisten na-
tionaal FKM-kampioen te worden.

De kampioenen: Marcel Koonen,
Schinveld, Olaf van Leeuwen,
Borgharen, Desirée Salemink,
Heerlen, Maud Heyman, Swalmen,
ensemble Grubbenvorst, duo St.
Petrus en Paulus, Susteren, duo
Heide, Swalmen in de tweede divi-
sie; Addo Gerards, Schinveld, Heidi
Peeters, Melderslo, Albert Mom-
barg, Bergen, Dave Jacobs, Heer-
len, duo St. Paulus, Roggel, ensem-
ble Heide, Swalmen in de eerste
divisie; Dirk Hendriks, Roggel,
Mark Voermans, Roggel, Jolanda
van de Leegte, Heerlen, Alice Pou-
lissen, Melick, duo St. Andreas,
Melick in de ere-divisie.
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Hoogst aantal punten voor St. Martin Stein

Concours Jeugdorkesten
loopt op rolletjes

DOOR MARIELLE HINTZEN

WEERT - Het concours voor jeugdorkesten van de Lim-
burgse Bond van Muziekgezelschappen, dit jaar voor de
vijfde keer in successie georganiseerd door de kerkelijke
harmonie St. Joseph uit Weert, is nu al een traditie ge-
worden. Een negental orkesten zette zondagmiddag een
verzorgd stukje muziek neer in het Munttheater in
Weert, dat gedurende de hele middag goed gevuld was.
De tweehoofdige jury, Léon Adams en Pierre Kuypers,
kende het hoogste aantal punten toe aan het jeugdorkest
van Sociëteit St. Martin uit Stem. Maar op dit concours
zijn geen verliezers, jonge blaasorkesten die zo netjes
musiceren, behalen een overwinning op zichzelf. Een
concours kortom, dat zowel qua organisatie als qua nivo
op rolletjes liep.

Een orkest dat als jeugdorkest let-
terlijk een flink eind uit de kluiten
is gewassen, was de winnende
jeugdfanfare St. Martin uit Stem,
met een gemiddelde leeftijd die
hoogstwaarschijnlijk het dichtst bij
de 18 jaarkwam. Onder leiding van
H. Wagner gaven zij een ritmisch en
qua samenspel beheerste uitvoering
van Oregon van Jacob de Haan, een
werk dat ook in de hogere afdelin-
gen op de reguliere bondsconcour-
sen is te horen. Het korps uit Stem
sprong eruit met zijn fors bezet
middenregister en groot koper en
een duideüjk articulerende bugel-
groep. Een vlammende uitvoering,
goed voor 212 punten en - voor de
tweede keer - de hoogste eer strij-
ken.

Direct daarna trad een jeugdfanfare
in de ware zin des woords voor het
voetlicht. De jeugdvan fanfare Een-
dracht uit Baarlo gaf een keurige
uitvoering van Klokkenfeest van
Henk van Lijnschooten en behaalde
196 punten. Voor een orkest met
zon jonge muzikanten is een uit-
voering van rond het kwartier een
heuse concentratie-oefening. En

dan is dat evenwichtige unisono
aan het slot een prestatie op zich-
zelf.

Jeugdharmonie St. Stephanus uit
Stevensweert musiceerde vloeiend
onder leiding van Frans Kooien.
Het orkest had, zoals de meeste
jeugdkorpsen die middag, wel last
van stemmingsproblemen maar de
logica in muzikale voordracht die
de mensen uit Stevensweert in Vi-
vat Mozart van Kees Schoonenbeek
legden, deed de muziek leven. Ze
verdienden er 194 punten mee.

Jeugdharmonie L'Union uit Heyt-
huysen kon beschikken over meer
dan vijftig muzikanten. Een orkest
met een homogene klank die goed
tot zyn recht kwam in de Aziatic
Suite van Jacob de Haan en de En-
try Jazzy Disco van Andre Waig-
nein. In dit laatste werk kwam het
hout wel even in de verdrukking
maar het geheel swingde wel dege-
lijk. Tales from Finland van Mary-
Arm Gilby was echter iets te hoog
gegrepen; na een gedegen intro viel
de balans weg en werd de stem-
ming in het hout erg zwak. Het to-

taal resultaat was goed voor 196,5
punten.
De jeugdorkesten Concordia Ob-
bicht en St. Aloysiana uit Landgraaf
behoren inmiddels tot de vaste be-
spelers van het concours. Beide
orkesten verschenen voor de vierde
keer op het podium in Weert en gin-
gen dit jaar met respectievelijk de
derde en de tweede plaats naar
huis. De muzikanten uit Obbicht
onder leiding van Ruud van Eeten
bleken goed op elkaar ingespeeld in
Jesus Christ Superstar en behaal-
den 205,5 punten. Jos Kuypers
speelde met St. Aloysiana 209 pun-
ten bij elkaar. In Paso Flamenco
van Kees Vlak konden de blazers
dryven op een stuwende slagwerk-
groep. En de Royal Processional
van JohnMorrissey werd met dyna-
misch reliëf gepresenteerd.

De resterende uitslagen:
The Young Stars van muziekvereni-
ging St. Caecilia uit Rosmalen be-
haalden 202 punten en de Harry
Maas Plaquette voor het meest veel-
belovend orkest, voor jeugdharmo-
nie St. Willibrordus uit Stramproy
waren er 192 punten en de Noten-
krakers van fanfare Concordia uit
Leveroy behaalden 201 punten.

kunst

Platform speelt
Markiezin van Arcis
MAASTRICHT - In de zaal van de
Toneelacademie van Maastricht is
komende dagen de laatste serie
'Kleine Zaalcircuit'-voorstellingen
van dit seizoen te zien. Het betreft
zes uitvoeringen, waarvan morgen
de eerste wordt gepresenteerd: de
Markiezin van Arcis door toneel-
groep Platform. Aanvang 20.30 uur.

Het stuk is een bewerking van Di-
derots 'Jacques de Fatalist en zijn
meester' door Carl Sternheim. Het
geheel speelt zich af in een wereld
waarin zojuist ontdekt is dat God
niet meer bestaat en de mensen aan
hun lot zijn overgelaten zonder ze-

kerheid en compassie. De Markie-
zin van Arcis probeert een uit-
spraak te ontlokken over de tijd
waarin we leven.

De andere voorstellingen in het ka-
dervan deze serie zijn: Les Enfants
Terrible door stichting De Kist
(donderdag 7 mei), Koorts door to-
neelgroep Carver (maandag 11 mei),
We liegen door toneelgroep Van
Dijck, Turbiasz en De Hollander
(dinsdag 12 mei), Hotel Terminus
door toneelgroep De Korre (woens-
dag 13 mei) en Het Laatste Kievitsei'
door toneelgroep Het Volk (maan-
dag 18 mei). " Scène uit De Markiezin van Arcis door Theater Platform

Kossmann schrijft
biografie Victor

E. van Vriesland
AMSTERDAM - De stichting Am-
sterdams Fonds voor de Kunst
heeft Alfred Kossmann opdracht
verleend tot het schrijven van een
biografie van Victor E. van Vries-
land. Dat heeft het fonds gisteren
bekendgemaakt. Voor de opdracht
is een honorarium van dertigdui-
zend gulden beschikbaar.

Volgens de adviescommissie van
het fonds ondervoorzitterschap van
Kees Fens is Van Vriesland een wat
vergeten, maar zeer belangrijke
dichter van in onze letterkunde
zeldzame filosofische poëzie. Hy
heeft zowel voor als na de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke rol in
het Nederlandse literaire leven ge-
speeld.

Kossmann geldt algemeen als een
groot kenner van het leven en het
werk van Van Vriesland. Hij was
ook diens persoonlijke vriend. In
1969 publiceerde hy' 'Victor van
Vriesland, Herinneringen verteld
aan Alfred Kossmann'.

Verder stelde het fonds 12.500 gul-
den beschikbaar voor een opdracht
aan Walter van der Kooy, columnist
in 'De Groene Amsterdammer',
voor een essay over verleden, heden
en toekomst van de televisie.

recept

Zoetzuur
varkensvlees
DOOR HUUB MEIJER

Dit gerecht wordt klaargemaakt
zonder vet en is dus mager. Bo-
vendien is het uiterst eenvoudig
te bereiden.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: ca 500 g hamlappen, 2V_ dl
water, ruim 3 el soja, 1 klein blik
ananas, 3 el azyn, 3 el suiker,
scheutje sherry, maïzena of alles-
binder.
Snyd . hamlappen in dobbel-
steentjes. Breng water met de
soja aan de kook. Voeg vlees toe
en draai warmtebron laag. Laat
blokjes vlees in ongeveer 15 mi-
nuten zachtjes gaar worden.
Snijd ananasschijven in stukken.
Voeg het vocht, de azijn en de
blokjes ananas bij het vlees. Laat
geheel zonder deksel enkele mi-
nuten zachtjes pruttelen. Los
suiker in saus op en voeg sherry
toe. Proef saus en breng even-
tueel op smaak met soja, zout,
suiker of azijn.
Bind saus door er wat allesbin-
der in te strooien of met wat aan-
gemaakte maïzena. Serveer er
drooggekokte rijst by'.

Oprechte
bezieling
in Sittard

Lenteconcert met
’Verdi-patisserie’

DOOR HARDY MERTENS

SITTARD - Stelt u zich voor : met
de winterse navrantie nog vers in
het geheugen permiteert u zich een
ritje door Zuid-Limburg, daar waar
de zangkunst diepgeworteld ge-
meengoed is en voortdurend hoog-
tij viert. Onderweg verrast iemand u
met een aandoenlijk smetteloos
doosje gemengde bonbons en
brengt daarmee het eerste lente-
offer. Het grote landschapsschilde-
rij mag voortaan weer in bonte
kleuren op het doek.

Het koor van de Stichting Muziek-
dramatische Produkties Limburg
verklankte zondagavond iets soort-
gelijks op zorgeloze wijze tydens
zyn Lenteconcert. Onder de intelli-
gente leiding van Harry Dicteren
werd de goed gevulde Stads-
schouwburg getrakteerd op een
'Verdi-patisserie', opgesmukt met
enkele 'Mozart Kugeln'. 'Haute Cui-
sine' werd niet gepretendeerd, maar
de hit-selektie vormde desalniette-
min een smaakvolle bedreiging
voor het tandvlees. En bovendien
een sympathieke remedie tegen de
zorgen van alledag.

Alle vocalisten triomfeerden van-
wege hun oprechte amateuristische
bezieling. Goed gepolijst zangwerk— enkele nerveuze damesvibrato's

ten spijt — en een gepaste dj
spontaniteit gaven aan deze l^Jkrans het juiste cachet. Bijzon<J.
plezierig daarbij is dat de doori^de interpretaties van Harry VA
ren volledig tegen de slappe d^T
van culturele geweldplegers als
Fischer Chöre indruisen. Zo Wl,
tenminste nog eens duidelijk *1
die tophits hun bestaansrecht 1
ontlenen.

Het aaneenrijgen van een twint«
opera-highlights heeft echter °iets onnatuurlijks. De rode dr*
ontbreekt niet echt, maar is te
zijdig om een lenteboeket byee"!
houden. De continuïteit - kerüjj
kend voor grootschalige com.j
ties en noodzakelijk om luiste^aan hun zetels te kluisteren - *\
breekt volledig. De blijdschap _
herkenning gaat de mate van
dering bepalen maar meer is er "
ook niet bij.

Dat neemt niet weg dat er zonl*)
avond een heuse prestatie gelevjj
is. Met name sopraan Karin Jldems, bas Hans Scheyen en ps\
te Wil Meurders-Tukkers W^lentebodes by' uitstek. Laatst
noemde wist wederom het ge*j
van een orkest tot een minimui*!
beperken. En uiteindelyk ging
ieder met een glimlach huiswa^l
Het is lente.

Nominaties beste
theaterprodukties

DEN HAAG - De jury van het
Theater Festival heeft gisteren
haar jaarlijkse selectie van de
meest interessante theatervoor-
stellingen van het afgelopen sei-
zoen bekend gemaakt.

Genomineerd zijii. 'Stuk zonder
titel' van het Onafhankelijk To-
neel; Thyestes van het Zuidelijk
Toneel; Het Rad van de Geschie-
denis van Maatschappij Disco-
rdia; Het Begeren onder de Ol-
men van het Zuidelijk Toneel;
Sweet temptations van Jan Fa-
bre; Ivanov van Stan; Franken-
stein van Rieks Swarte; Wilde
Lea van de Blauwe Maandag
Compagnie; Trio in Mi-Bémol van
Het Kaaitheater; Het is nieuwe
maan en het wordt aanzienlijk
frisser van Stan; La musica II van
Theatergroep Hollandia.

Deze voorstellingen krijgen, voor

zover technisch mogelijk, eet]' ]
prise tijdens het Theaterfesti^ idat van 26 augustus tot en me 1
september in Den Haag en v^i l
september tot en met 13 sep#
ber in Antwerpen wordt geb®
den. '

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. slag, stoot; 5. stoot; 7.
slag; 10. kippeverblijf; 11. werkplaats
(afk.); 12. melodie; 13. bloeiwijze; 14.
eveneens; 15. smakeloos; 16. onjuist; 18.
gevecht; 19. verbod; 20. aantal aaneenge-
bouwde panden; 22. Generale Staf (afk.);
23. bedrog (volkst.); 25. boom; 26. pape-
gaai; 27. rij manschappen; 28. familielid;
29. grote steen; 31. gravure; 33. toevallig
tegenkomen; 35. behoeftig; 36. jonge tak;
37. Mohammedaans hoofddeksel; 39. lich-
te wollen stof; 41. och kom! gekheid; 42.
waterkering; 45. rivier (Sp.); 46. land-
bouwwerktuig; 47. kuil met water; 48.
hoofd van een moskee; 49. treurspel; 51.kloosteroverste; 52. roodachtig; 53. Sp.
ex-koningin; 54. voorwaarde voor een te-
genprestatie; 55. richtingaanduider; 56.
jong dier; 57. naaldboom; 58. kunstmatige
haarbedekking; 59. stap, schrede; 60. via.

Verticaal: 2. smal kleed op een trap; "J
zerhoudende grond; 4. met name (afk-ta
opeengepakt drijfijs; 6. rivier in Rus ,»
7. aan geen twijfel onderhevig; 8. dcv
heil (Lat. afk.); 9. drietal; 11. knijpbril.
plat gebak; 14. deel van de bijbel lB^
16. honingdrank; 17. zeepwater; (
sneeuwschaats; 20. verlegen; 21- $
(Lat.); 23. zichtbare waterdamp; 24. h
zen buis; 29. scharnier; 30. volkomen" "wikkeld insekt; 32. het verlenen van
stemming; 34. het betreden van j
gebouw of terrein; 37. hevig; 38. XeWyj
40. afvoerkanaal van vuil water; 41- y
lielid; 42. projektieplaatje; 43. barnf£
44. vloerkleed; 46. eens op een tijd. j
familielid; 52. vermogend; 54. teW°j
55. letter van het Gr. alphabet; 56. ban
(scheik.afk.); 57. predikante (afk.).

De eerbiedige Lichtekooi

" Toneelgroep Blik heeft een jarenlange traditie op het
gebied van licht absurdistisch' toneel. De Maastrichtse
groep, die tien jaar bestaat, heeft een stuk van Jean-Paul
Sartre op zijn programma genomen: De eerbiedige Lichte-
kooi. Deze eenakter gaat zaterdag in het monumentale
Terpkerkje in Urmond in première. Aanvang 20.00 uur.
Vervolgvoorstellingen zijn er in het CCV-theater, Herbe-
nusstraat 89 (22, 23 en 24 mei), het Lösstheater, Achter de
Barakken (29 en 30 mei) en 't Pesthuys, Vijfkoppen 1 (5 en
6 juni), alle in Maastricht. Hoofdpersoon in De eerbiedige
Lichtekooi is het hoertje Lizzie, in wie de tragiek van het
verhaal levend wordt. Joop Omloo regiseert.

Foto: RENY WULMS
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Presidium vraagt internationale hulp na aanhoudende gevechten

Vredesoverleg Bosnië mislukt
' Sarajevo/belgrado -I De burgeroorlog in Bosnië-Her-

cegovina ging gisteren onver-
minderd door ondanks afspta-ken van een dag eerder dat zou
borden onderhandeld over detoekomst van het federale leger
tti deze voormalige Joegoslavi-
sche republiek. In Sarajevo en
°P diverse plaatsen in de pro-

braken hevige gevechten
Uit met als gevolg dat de ge-
Plande vredesbesprekingen
berden opgeschort.

*let presidium van Bosnië-Hercego-
yjna - waarin nog alleen Kroaten en
Moslims zitting hebben - besloot we-gens de aanhoudende strijd 'militaire
steun uit het buitenland' te vragen,
20 meldde Radio Sarajevo op basisvan een communiqué van het Bosni-
sche collectieve presidentschap. Het
Joegoslavische persbureau Tanjug
berichtte dat het presidium, dat

voorgezeten door president'yya Izetbegovic, de Bosnische mi-nster van Buitenlandse Zaken, HarisSil^jdzic, heeft opgedragen het ver-
dek over te brengen aan de Confe-
rentie over Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (CVSE).

' Op verzoek van Oostenrijk buigt de"VSE zich deze week op het niveauvan Hoge Ambtenaren in Helsinkiover de.crisis in Bosnië-Hercegovina.
Volgens Tanjug komen de ambtena-ren al vandaag by'een; de Oostenrijk-se delegatieleider in Helsinki ver-gaarde echter dat pas morgen de
kwestie Bosnië-Hercegovina aan de
°rde zal komen.

Chaos
de straten van Sarajevo heerste

Sissteren chaos. Zware straatgevech-ten joegen de mensen uit hun wonin-gen waarna het tot plunderingenWam. Daarnaast vielen alle tele-foonverbindingen met de binnenstad
.Uit

'-'e strijd concentreerde zich met na-
rond het vliegveld, het militaire

en de legerkazernes
Tito en Viktor Bubanj.

het einde van de middag klonk
luchtalarm. Lokale functionaris-

I sen zeiden een federale luchtaanval
', * vrezen. Joegoslavische toestellen■ Scheerden tot twee maal toe over de

stad waarna zuidoostelijk van Saraje-vo explosies werden gehoord.! ~*e gevechten hadden tot gevolg dat
Jje Bosnische autoriteiten en het fe-
derale leger hun vredesbesprekingen
opschortten. De legerleiding wilde

besprekingenpas hervatten als de

't bosniërs de soldaten zouden vrijla-
>■ *n die bij een bloedige hinderlaag
I '°ndag waren gevangengenomen.

Bemiddeling
a bemiddeling door EG-waarne-

*. ers stemden de Bosnische territo-
lale eenheden er tegen de avond

in 174 militairen over aan het fe-
leger.

Bosnische eenheden vielen zondag-
avond een militaire kolonne aan bij
|Jet verlaten van het hoofdkwartier.uaarbij werden de federale soldatengevangengenomen en vier militairen
Gedood. Even tevoren waren het le-ger en de Bosnische autoriteiten het

bemiddeling van de EG en de
eens geworden

°ver een bestand en een vrije aftocht
pn militairen naar een kazerne bui-

n de stad in ruil voor de vrijlating
president Izetbegovic.

Doodstraffen
aanhangers FIS

in Algerije
LGIERS - Een militaire recht-ank in Algerije heeft gisteren

Waalfmoslim-fundamentalisten ter
j*oodveroordeeld, zo heeft hetAlge-
*Hïse persbureau APS gemeld.

et persbureau meldde dat de ver-
ordeelden schuldig zijn aan een, verval op een grenspost in novem-,er van het vorig jaar waarbij drie
ewakers werden gedood of ver-linkt.
e twaalf zouden banden hebben

J?.et het verboden IslamitischeRed-
(FIS).

|T 0k het Franse persbureau AFP
J^eldde onder aanhaling van Alge-
Vlnse journalisten dat de rechtbank'n Ouargla, 800 kilometer ten zuid-
°sten van Algiers, tegen dertien

de doodstraf heeft uitge-
broken.

Socialisten Italië in paniek
door corruptieschandaal

ROME - De Italiaanse regerende
Socialistische partij (PSI) trachtte
gisteren met alle macht de schade
te beperken van een zich nog uit-
breidend corruptieschandaal in Mi-
laan, dat de kansen van partijleider
Bettino Craxi om premier te wor-
den in gevaar dreigt te brengen.
Craxi riep een vergadering van de
partijleiding bijeen om een ant-
woord uit te werken op het schan-
daal, dat Milaan - het zakelijk cen-
trum van Italië en zijn eigen

machtsbasis - in rep en roer heeft
gebracht.
Vorige week wezen rechters in de
Noorditaliaanse stad de beschuldi-
gende vinger naar Craxi's familie en
naaste medewerkers. De partij zal
naar verwachting de directe leiding
overnemen van het socialistische
partij-apparaat in Milaan, dat tot nu
toe werd bestuurd door Craxi's
28-jarige zoon Bobo. „Craxi hangt
iets boven het hoofd dat hij nog
nooit heeft meegemaakt: dat zyn
politieke reputatie onherstelbaar
wordt beschadigd", schreef het
weekblad L'Espresso gisteren.
De Milanese justitiebracht twee so-
cialistische voormalige burgemees-
ters van Milaan gisteren op de
hoogte dat tegen hun een gerechte-
lijk onderzoek wordt ingesteld. Het
gaat om Paolo Pillitteri, zwager van
Craxi en lid van het Italiaanse parle-
ment, en Carlo Tognoli, dieminister
van Toerisme is in het demissionai-
re Italiaanse kabinet. Onderzoeks-
rechters verklaarden de mogelijk-
heid te bestuderen dat het tweetal
gestolen goederen heeft aangeno-
men.

Krachtens de Italiaanse wel? bete-
kent een onderzoeksprocedure niet
noodzakelijk dat aanklachten vol-
gen. Maar diegenen wier handel en
wandel wordt onderzocht wordt ge-
adviseerd een advocaat in de arm te
nemen.

Tognoli en Pillitterri - de vooraan-
staandste betrokken politici in de
zaak - ontkennen dat zij ook maar
iets fout hebben gedaan. Samen re-
geerden zij de op één na grootste
stad in Italië 15 jaar, tot eerder dit
jaar. De Italiaanse staatsradio meld-
de dat de onderzoeksrechters deze
week opheffing van hun parlemen-
taire onschendbaarheid zullen aan-
vragen. De rechters zelfreageerden
niet in het openbaar.

Hollandia Kloos
verkoopt aan

broers Lubbers
DEN HAAG - Hollandia Kloos
heeft 60 procent van haar doch-
terbedrijven Hollandia BV en
Kloos Kinderdijk verkocht aan
privé-vennootschappen van de
broers Rob en Ruud Lubbers.
Beiden zijn groot-aandeelhouder
van Hollandia Kloos.

De verkoop past in het streven
van directieen raad van commis-
sarissen om het bedrijf om te
vormen tot een industriëleparti-
cipatiemaatschappij, die zich zal
gaan toeleggen op minderheids-
deelnemingen van 25 tot 50 pro-
cent in andere bedrijven. De
leiding geeft er de voorkeur aan
om nieuwe bedrijven te begin-
nen. Het bedrijf wil dat in secto-
ren waarin het nu ook al actiefis:
milieuvriendelijke energie-
opwekking en de spoor- en,
bruggenbouw.

Tot de wijziging van de bedrijfs-
doelstelling is besloten omdat
Rob Lubbers niet langer een
produktie-onderneming wil lei-
den. Ook moeten minderheids-
deelnemingen de directies van
de dochterbedrijven een grotere
verantwoordelijkheid geven. De
nieuwe participatiemaatschappij
zal weinig te vertellen hebben bij
bedrijven waarvan zij aandeel-
houder is.

De leiding van Hollandia Kloos
wil de gewijzigde activiteiten tot
uitdrukking brengen in de naam
van de vennootschap.

binnen/buitenland

Veel agressie
in Rotterdamse
bus en metro

ROTTERDAM -' Het Rotterdamse open-
baar-vervoerbedrijf is zondag opnieuw tot
twee keer toe het toneel geweestvan agressie
en geweld. Dat heeft de Rotterdamse politie
gisteren meegedeeld. Zondagmorgen werd
een buschauffeur van hetRotterdamse open-
baar-vervoerbedrijf RET met de dood be-
dreigd dooreen 44-jarige Rotterdammer die
vervoer eiste naar de dependance van
Bavo-kliniek in de wijk Zevenkamp.

De man was weliswaar ongewapend maar hij
gedroeg zich vooral verbaal dermate agres-
sief dat de chauffeur besloot om met de ver-
der lege bus naar de kliniek terijden. Onder-
tussen alarmeerde hij met een noodknop de
Politie. Aangekomen by' de Bavo-kliniek
liet hij de man uitstappen en sloot hy' onmid-
dellijk de deuren.
In de nacht van zondag op maandag namen

volgens de politie tientallen baldadige disco-
gangers bezit van de metro van Spijkenisse
naar Hoogvliet. De jongeren vernielden tij-
dens de rit tl-balken en gooiden die naar
buiten. Bij station Hoogvliet grepen zy' naar
de noodrem. Op het moment dat twee me-
trostellen naast elkaar stonden, braken zij de
deuren open en sprongen ze heen en weer
tussen beide rijtuigen. Ook ontstonden klei-
ne schermutselingen. Een 19-jarige man uit

Hoogvliet die de aanwijzingen van de politie
negeerde, werd aangehouden.
Zaterdagavond werd een 45-jarige Rotter-
dammer met een mes in zijn borst gestoken
toen hij in tramlijn 4 wilde plaatsnemen op
een bank waar vier jongens hun benen had-
den neergelegd. De tram zat op dat moment
vol, maar niemand stak een hand uit. Het
slachtoffer ligt ernstig gewond in het zieken-
huis. De politie had maandagochtend nog
geenaanhoudingen verricht.

De agressie prijkt hoog op de agenda van de
gesprekken die de RET-directie voert met
de medezeggenschapscommissie (MC). Con-
troleurs hebben deze week nog een petitie
aangeboden waarin zij vragen uitgerust te
worden met wapenstok en handboeien. Ook
eisen zij meer bevoegdheden om op te treden
tegen agressieve reizigers.

Moslim-extremisten vallen christenen aan

Doden in Egypte
bij hevige onlusten
ASSIUT - In de zuidelijke Egypti-
sche provincie Assiut hebben op
wraak beluste moslim-extremisten
gisteren christelijke boeren tijdens
hun werk op het veld aangevallen
en minstens tien van hen gedood.
Ook een christelijke arts en een on-
derwijzer en een van de mosüms

kwamen om het leven, terwijl vyf
personen gewond raakten, aldus de
politie.

De aanval leek een wraakactie voor
een gewapend treffen tussen mos-
lims en christenen op 9 maart in het
dorp Mansheit Nasser, waarbij twee
moslims en een christen gedood
werden. Een van de twee gedode
moslims was de leider van een ex-
tremistische beweging. t
De aanval van gisteren vond plaats
in het 6.000 inwoners tellende dorp-
je Sanubu, 64 kilometer ten noor-
den van de provinciehoofdstad
Assiut. Het ministerie van Binnen-
landse Zaken in Caïro heeft de be-
woners van het gebied tot kalmte
gemaand.
Sinds moslim-extremisten op zes
oktober 1981 president Anwar Sa-
dat tijdens een militaire parade in
Caïro om het leven brachten, is de
provincie Assiut het toneel van ge-
wapende conflicten. Sadat trad
hard optegen het geweld tussen ex-
tremistische moslims en christenen.

De christenen vormen de grootste
religieuze minderheid in Egypte. Er
zijn in Egypte tussen de vijf en zes
miljoen christenen op een totale be-
volking van 58 miljoen. In de pro-
vincie Assiut zijn de christenen in
de meerderheid.
Ook de huidige regering van presi-
dent Hosni Moebarak treedt hard
op tegen de moslims. Conflicten
tussen extremisten en de politie
hebben geleid tot talrijke bloedige
gevechten met aan beide kanten ve-
le doden en gewonden.

Kohl wakkert
speculaties
over grote

coalitie aan
BONN - De Duitse bondskanselier,
de christen-democraat Helmut
Kohl, zoekt steun van de oppositio-
nele sociaal-democraten (SPD) om
de groeiende berg politieke proble-
men het hoofd te bieden. Kansela-
rij chefFriedrich Bohl en SPD-voor-
man Karl-Heinz Blessing peilden
gisteren de mogelijkheden voor
topoverleg tussen regering en oppo-
sitie.

De toenadering heeft bijgedragen
aan geruchten in Bonn over de vor-
mingvan een nieuwe 'grote coalitie'
van christen- en sociaal-democra-
ten, zoals die eerder al tussen 1966
en 1969 bestond. De speculaties
worden steeds openlijker als gevolg
van de meningsverschillen binnen
de christelijk-liberale coalitie.
Daarnaast is binnen de liberale par-
tij FDP een strijd tussen de ver-
schillendevleugels ontbrand na het
aangekondigde vertrek van minis-
ter van Buitenlandse Zaken, Hans-
Dietrich Genscher, waardoor de
huidige coalitie aanmerkelijk
wordtverzwakt.
Het aanbod van Kohl om overleg te
voeren met de SPD heeft vooral zin
omdat belangrijke regeringsvoor-
stellen door een tweederde meer-
derheid in het parlement moet
worden goedgekeurd, en dat kan al-
leen als de oppositie meedoet.

Bijna 150 doden
in Sri Lanka bij

slachtpartijen
COLOMBO - Vorige week zijn in
totaal 146 moslims en Tamils omge-
komen by' slachtpartijen in het
noordoosten van Sri Lanka, zo is
gisteren vernomen van twee Tamil
parlementsleden die terugkeerden
uit het gebied.

Tamil Tijgers richtten dinsdagnacht
een bloedbad aan in het dorp Ali-
chipathana waar tientallen islamiti-
sche Singalezen, onder wie vele
kinderen, werden vermoord. In een
wraakactie overvielen de dorpsbe-
woners die het bloedbad hadden
overleefd, twee naburige Tamil-dor-
pen. Daar werden opnieuw tiental-
len mensen afgeslacht.

punt uit
Instorting
Bij de instorting van een huis
in Srinagar, de hoofdstad van
de Indiase deelstaat Jammu-
Kashmir, zijn gisteren ten min-
ste 81 doden gevallen. In het
huis vond had zich een groot
aantal mensen verzameld voor
een islamitische rouwceremo-
nie. De 22-jarige dochter van de
woningeigenaar was donder-
dag aan een hersenbloeding
overleden. Volgens reddings-
werkers bezweek de houten
vloer van de hoogste verdie-
ping onder het gewicht van
ongeveer 200 rouwende vrou-
wen. Het hout en de mensen-
massa kwamen neer op' de
eerste verdieping, waar zich
zon 100 vrouwen bevonden, en
vielen vervolgens op de begane
grond, waar een paar mannen
zaten.

Bewaring
De rechter-commissaris in
strafzaken in Breda heeft de
bewaring van de 33-jarige ver:dachte van de ontvoering van
en moord op twee Belgische
meisjes met een termijn van
zes dagen verlengd. Dat heeft
de persofficier van justitie in
Breda, mr W. Koops, gisteren
meegedeeld. Inmiddels is ook
de identiteitvan het bijna 17-ja-
rige slachtoffer uit Essenhoek
vastgesteld. De naam wilde
Koops niet vrijgeven. De ver-
dachte heeft verder nog een
aantal feiten bekend, die hy'
sinds 1990 in de Belgische
grensstreek zou hebben ge-
pleegd. Zo zou hij in de zomer
van 1990 in het bosgebied van
Wildert hebben geprobeerd een
ongeveer 14-jarig meisje in zijn
auto mee te nemen. Ongeveer
een jaar later heeft hij gepro-
beerd een ongeveer 20-jarig
meisje mee te nemen in zijn
auto.

Voorzitter
De Spaanse socialist Miguel
Angel Martinez is gisteren una-
niem gekozen tot voorzitter
van de Raadgevende vergade-
ring (parlement) van de Raad
van Europa. De 52-jarige Marti-
nez is de tweede Spaanse voor-
zitter van de Vergadering sinds
Spanje in 1977 toetrad tot de in
Straatsburg gevestigde organi-
satie. In de Raad van Europa
nemen parlementaire vertegen-
woordigers deel van 23 Europe-
se landen. Doel is de vreedza-
me samenwerking tussen
Europese landente bevorderen
op cultureel, juridisch, econo-
misch en sociaal gebied.

Reclassering
De reclassering moet ervoor
waken dat alternatieve straffen
niet alleen wordt opgelegd aan
de mondige daders en dat an-
deren als hopeloos of onverbe-
terlijk terzijde worden gescho-
ven. Dat stelt J.A. Janse de
Jonge van de afdeling straf-
recht van de Universiteit Lei-
den. Volgens Janse de Jonge
heeft de reclasssering een be-
langrijke taak bij de uitvoering
van alternatieve sancties.

Winnie
De omstreden anti-apartheids-
activiste Winnie Mandela is
herkozen als voorzitter van de
vrouwenbond van het Afri-
kaans Nationaal Congres in de
regio Johannesburg. „Zij is on-
misbaar", zei een afgevaardig-
de op de jaarvergadering van
bond. Ze voegde eraan toe dat
mevrouw Mandela boven vier
andere kandidaten gekozen is
in een geheime stemming.

Fokkers
Drie Nederlandse Fokker-27
vliegtuigen gaan eind mei op
verzoek van de Verenigde Na-
ties naar Cambodja. Ze worden
ingezet bij het transport van de
16.000 VN-manschappen die
daar zijn om te helpen het ge-
zag te handhaven tot de verkie-
zingen. In het weekeinde ver-
trok al een groot transport-
schip met grondapparatuur en
reserve-onderdelen voor de
vliegtuigen, en aan het eind
van de week vertrekt een twee-
de, door de marine gecharterd,
transportschip naar het Verre
Oosten.

Huisvuil
De proef in de gemeente Haar-
lemmermeer om het huisvuil
per huishouden te registreren
met behulp van een chip in de
rolemmer verloopt tot nu toe
succesvol. Twintig procent
biedt de rolemmer niet meer
elke week aan. De totale hoe-
veelheid aangeboden huisvuil
is in het proefgebied met bijna
13 procent omlaag gegaan. De
gemeente Haarlemmermeer
verwacht dat door het indivi-
dueel registreren van het huis-
vuilaanbod het reinigingsrecht
per huishouden kan worden
vastgesteld. Op grond van de
ervaringen in de afgelopen
proefperiode van 23 weken isbesloten huishoudens die hun
rolemmer twaalf keer of min-
der hebben laten legen een 'be-
loning' van dertig gulden tegeven.

Reizigers boycotten trein

# Actievoerders in Soweto
staan massaal in derij voor
een taxi, omdat ze weigeren
in de trein te stappen. Giste-
ren begonnen zwarte Zuid-
afrikaanse treinreizigers
een boycotactie tegen de
vrijwel dagelijkse moorden
op de treinen van de zwarte
woonoordennaar Johannes-
burg. Sinds in augustus
1990 de terreur op de trei-
nen begon, zijn minstens
230 mensen om het leven ge-
komen. Alleen dit jaarzijn
al meer dan 130 forenzen
vermoord. De treinen van
Soweto naar Johannesburg
hadden slechts van 15 pro-
cent van hun gebruikelijke
bezettingsgraad. Vanuit
woonoorden ten oosten van
Johannesburg ging naar
schatting minder dan de
helft van deforenzen met de
trein naar hun werk. De
treinen uit de westelijke
townships zaten daarente-
gen gewoon vol. De actie,
die tot zaterdag duurt, is
een initiatief van alle be-
langrijke zwarte oppositie-
organisaties, zoals het ANC.

Foto: EPA
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opinie

Onderzoeker Leni Beukema: ’Vakbeweging produceert te veel papier’

Bonden spreken te weinig
mensen op werkvloer aan
UTRECHT - Ze noemt het
tragisch dat uitgerekend de
Voedingsbond FNV het
predikaat conservatief heeft
gekregen door de stakingen
in de zuivel en de suiker.
Want juist deze bond is als
geen ander in staat con-
structief met de werkgevers
mee te denken.
Leni Beukema is als universitair
docent werkzaam aan de Ut-
rechtse universiteit. Zij doet al
enige jaren onderzoek naar de
kwaliteit van arbeid en naar ar-
beidtijden en en 'volgt' in dat
licht al bijna tien jaar de Voe-
dingsbond FNV, waarvoor ze
ook regelmatig opdrachten doet.
Beukema stelt dat de bond zich
in het conflict in de zuivelindus-
trie de vut als item heeft laten
opdringen door de werkgevers.
„De staking had niet over devut
moeten gaan, maar over het ei-
genlijke probleem in de zuivel:
de sanering van het aantal ar-
beidsplaatsen. De Voedingsbond
heeft een groot aantal ideeën hoe
je kunt inkrimpen, zonder dat
dit leidt tot een groot aantal ge-
dwongen ontslagen. Helaas zijn
ze niet in staat geweest dat goed
voor het voetlicht te brengen.
Daardoor is de indruk gewekt
dat ze nergens over wilden pra-
ten".

Het gaat haar te ver om de
schuld eenzijdig in de schoenen
van de Voedingsbond te schui-
ven. Ook de media gaan niet vri-
juit. Zij hebben bijgedragen aan
het negatieve beeld door zich te
focusen op de boeren, die hun
melk over straat lieten lopen.
Terwijl de werkgevers op geen
enkel moment in de cao-onder-
handelingen bereid waren in-
houdelijk te praten over de sane-
ring. „Voor de Voedingsbond
bleef er toen weinig over dan
zich vastklampen aan de vut".

Overgangsfase
De zuivelsector verkeert al enige
jaren in een overgangsfase, die
gepaard gaat met fusies en het
schrappenvan banen. In de afge-
lopen tien jaar is de werkgele-

genheid met 10.000 terugge-
bracht tot 15.000 arbeidsplaat-
sen. Zonder gedwongen ontsla-
gen, maar aan dat principe wordt
nu door de werkgevers getornd.

„De Voedingsbond FNV pro-
beert dat te voorkomen door al-
ternatieven te bedenken. Vroe-
ger had elk dorpwel een melkfa-
briekje. Dat aantal is in de loop
der jaren drastisch teruggelopen
door een groot aantal fusies. Tot
voor kort gaf dat weinig proble-
men. De mensen gingen zo ge-
zegd gewoon 'met de melk mee'
naar de dichtstbijzijnde fabriek".

Dat gaat niet meer zo gemakke-
lijk. Door de automatisering kan
er meer worden geproduceerd
met minder mensen. Bovendien
zijn de afstanden tussen de over-
gebleven fabrieken dermate
groot, dat werknemers niet meer
zo eenvoudig overstappen. De
reistijd loopt dan op tot zon vier

uur per dag en dat is voor beide
partijen geen oplossing.

„De Voedingsbond heeft daar
zelf overplaatsingsplannen voor
ontwikkeld, zelfs op bedrijfsni-
veau. Nagedacht over mogelijke
voorkeuren voor andere func-
ties, langere reistijden of over
verhouding werk- en reistijd.
Zo kan een kaasmaker ervoor
kiezen zich te laten omscholen
tot verpoederaar, waardoor hij
bij een fabriek in de buurt aan de
bak kan".
Juist deze deskundigheid op het
niveau van de werkvloer onder-
scheidt de Voedingsbond vol-
gens Beukema van het meren-
deel van de collega-bonden.
„De doorsnee-bestuurder heeft
een houding dat hij de leden in
het bedrijf vertelt hoe het zit, ter-
wijl hij dat eigenlijk juist zou
moeten vragen aan deze mensen.
Dat zorgt er ook voor dat de
cao—onderhandelaars geen idee

hebben van hoe de problemen
die op de werkvloer leven, opge-
lost kunnen worden. Daarom
gaan ze vaak maar geld eisen".
De gevolgen zijn regelmatig in
cao-onderhandelingen zicht-
baar. Onderhandelaars kunnen
geen goede afweging maken tus-
sen kwalitatief aangenaam werk
en de bestaanszekerheid van het
bedrijf. „Een verantwoorde keu-
ze kun je alleen maken als je in-
zicht hebt in de specifieke ken-
merken van die firma. Boven-
dien kun je pas dan echt doen
aan belangenbehartiging voor le-
den".
Daar komt nog bij dat onder on-
derhandelaars nogal eens de
mentaliteit bestaat van het moe-
ten scoren. Een verklaarbare
menselijkereactie op het feit dat
zij eigenlijk niets te vertellen
hebben in de bedrijven.
Deze combinatie van factoren
leidter volgens Beukema toe dat
er in deonderhandelingen regel-

matig wordt uitgegaan van het
principe: 'Waar je niet sterk
bent, zeg je op voorhand nee. En
waar je iets te zeggen hebt, kun
je onderhandelen.

" Boze boeren dumpen hun melk op de openbare weg. Deze actie zorgde er onder andere
voor dat het initiatief in de zuivelstaking uit handen van de Voedingsbond werd gesla-
gen. Foto: ANP

Communisten breiden invloed op platteland langzaam uit

Rode Khmer: nog steeds gevreesd
DOOR LOUIS BURGERS

BATTAMBANG - Toul
Sleng. Zo heet het Au-
schwitz van Cambodja. In
deze vroegere middelbare
school in een van de buiten-
wijken van Phnom Penh
stierven tijdens het schrik-
bewind van de Rode Khmer
rond 20.000 Cambodjanen.
Ze werden systematisch
vermoord. De school staat
er nog. Het is nu een mu-
seum waarin nauwgezet de
wandaden van het Pol Pot-
regime van 1975 tot begin
1979 zijn vastgelegd.

Twintigduizend mensen, de elite
van een eerder regime, maar ook
intellectuelen en zelfs talloze
middelbare scholieren werden
hier op een gruwelijke wy'ze af-
geslacht. Bloedspetters aan pla-
fond en wanden vormen een
lugubere herinnering aan het re-
cente verleden.
Hoe afschuwelijk de beelden in
het museum nog steeds zyn, ze
vallen in het niet bij de cyfers
naast de Schedelmuur - een
massale maquette van Cambodja
gemaakt van schedels. Meer dan
3,3 miljoen mensen op een totale
bevolking van rond 8 miljoen
zyn verdwenen of gedood;
200.000 wezen bleven over na de
Pol Pot-jaren; vele honderddui-
zenden raakten ledematen kwijt.
Vrywel iedereen was dakloos. " Naar schatting 3,3 miljoen Cambodjananen kwamen in de vijf jaar van het Rode

Khmer-bewind om het leven. Nog steeds vormen de aanhangers van Pol Pot eenfactor van
betekenis in Cambodja. Foto: AP

Hongersnood
Het paste in de filosofie van de
Khmers dat stadsmensen maar
weer fatsoenlijk moesten gaan
werken: op het land dus. De ge-
dwongen verhuizingen kostten
miljoenen het leven. Moordcom-
mando's eisten hun tol, en de
hongersnood sloeg toe omdat de
landbouwhervormingen van de
Rode-Khmers niet deugden.
Toch vormen de Rode Khmer
een belangrijke factor in het vre-
desproces dat langzaam in Cam-
bodja op gang komt. Naast de
huidige regering van Phnom

Penh zijn zij de enige die redelij-
ke steun onder de bevolking
heeft. Vele jaren opereerden zij
vanuit kampen in het grensge-
bied van Cambodja en Thailand.
Hun guerrillatactieken maakten
hen onverslaanbaar voor het re-
geringsleger of voor de legertjes
van Sihanouk en deconservatief
Son Sann.
Naar wordt aangenomen is Pol
Pot nog steeds de werkelijke lei-
der van zijn naar schatting 30.000
tot 40.000 volgelingen. In de Na-

] I achtergrond[

tionale Raad vertegenwoordigt
dc 61-jarige San Sen het 'Demo-
cratisch Kampuchea', zoals dc
Rode Khmer zich tegenwoordig
noemen. San Sen was vroeger dc
bloeddorstige baas van Toul
Sleng.

Mijnenvelden
Nog zeker de helft van de pro-
vincie Batanbang, in het noord-
westen van Cambodja, is in
handen van deRode Khmer. Zij
voelen zich veilig achter inmen-
se mijnenvelden die her en der
gelegd zijn zonder dat ooit
iemand de moeite nam ze in

kaart te brengen. Het terrein is
bergachtig. Dichtbebost en haast
ontoegankelijk voor wie niet pre-
cies de weg weet. Een zand/
grindweg verbindt de 'hoofd-
plaats' Pailin met de buitenwe-
reld. Maar in het nu beginnende
regenseizoen is deze vrijwel on-
begaanbaar.

In dit gebied moeten de Neder-
landse mariniers een schuwe en
angstige bevolking geruststellen.
Zij moeten daarnaast het groot-
ste deel van de legers van de
Khmers ontwapenen. Andere
Nederlandse militairen leiden
ondertussen Cambodjanen op

die de mijnenvelden te lijf moe-
ten gaan.
De enkele vertegenwoordigers
van het Hoge Commissariaat
voor de Vluchtelingen die Pailin
tot nu toe mochten betreden,
Melden een verbazingwekkende
afwezigheid van mensen. Het
land is absoluut leeg, zei een van
hen. Overal rijstvelden, maar
niemand om ze te bewerken, zo
schijnt het.
Toch telt het district een vrij for-
se bevolking dievrijwel alles zelf
teelt wat ze nodig heeft. Veel
geld verdienen de Khmers ver-
der met de verkoop van natuur-
lijke grondstoffen aan Thaise
afnemers. Tropische bossen
gaan in hoog tempo tegen de
vlakte, edelstenen - vooral sma-
ragd - verdwijnen ook richting
Bangkok.

Huisje
Langzaam maar zeker breiden
de Khmers hun invloed over het
platteland opnieuw uit. Zij ne-
men bijvoorbeeld de gebieden
over die nu nog beheerst worden
door de legertjes van prins Siha-
nouk en de conservatief Son
Sann. Die strijdmachten lossen
als het ware op, waarbij een deel
van de soldaten zich bij deRode
Khmer aansluit. Anderen mel-
den zich in de kampen van de
VN om elders in Cambodja een
stukje grond en een huisje te
krijgen.

Nog steeds vormt het platteland
de machtsbasis van de Rode
Khmer. Steden als Phnom Penh,
met zijn miljoen inwoners, en
slaperige provincieplaatsen als
Sisopon en Batanbang hebben te
zeer onder het Pol Pot-regiem
geleden om nog sympathie voor
de fanatieke communisten te
koesteren.

VN-topman in Cambodja, de Ja-
panse diplomaat Yashusi Akas-
hi, verwacht dan ook dat 'Demo-
cratisch Kampuchea' niet veel
steun zal krijgen by' de verkie-
zingen van begin volgend jaar.
„Zij blijven een minderheid. Zo
lang ze hopen uiteindelijk een
meerderheid te kunnen verove-
ren langs democratische manier,
zullen zij blijven deelnemen. Dat
zal, naar ik verwacht, uiteinde-
lijk niet gebeuren. Maar zelfs dat
zal de keuze van het volk zijn".

Irritatie
Een houding die niet alleen de
werkgevers irriteert, maar ook
werknemers en de publieke opi-
nie van de bonden vervreemdt.
„Als ze op deze manier door-
gaan, zakt de organisatiegraad
over een aantal jaar of vijftien
naar onder de tien procent". De
bonden spreken lang niet ieder-
een aan, en behartigen maar een
deel (vaak het beter gesitueerde)
van de werknemers. Wie behar-
tigt de specifieke belangen van
de flexibele werkkrachten, luidt
de retorische vraag van Beuke-
ma
Dat sombermakend perspectief
te ontlopen, vraagt volgens Beu-
kema een investering van jaren.
De bonden moeten serieus werk
maken van het opbouwen van
een sterk kader in de bedrijven.
„Het beroepsgoederenvervoer
was jarenlang een wild- west-
bedrijfstak, waar geen aandacht
was voor de kwaliteit van het
werk. Een aantal jaren geleden is
deVervoersbond FNV begonnen
met het vakbondswerk te propa-
geren bij een dertigtal bedrijven
in die branche. Jarenlang zijn
bestuurders avond aan avond op
pad gegaan om de mensen klaar
te stomen voor het kaderwerk.
Nu zie je dater vanuit die firma's
allerlei initiatieven worden geno-
men: voor betere chauffeursstoe-
len, voor een betere overwerkre-
geling. Ik heb de indruk dat
sinds het laatste conflict tussen
de Vervoersbond en de werk-
gevers dat pad helaas een beetje
verlaten is".

Opbouwen
Het opbouwen van een goed be-
drijfskader vraagt tijd en geld.
En dat is ook bij de bonden een
schaars goed. Ook daar heeft
Beukema wel een suggestie
voor. „De bonden hebben veel te
veel beleidsmedewerkers. Die
zitten er alleen maar omdat de
besturen het ook allemaal niet
goed weten. Dat laatste pro-
bleem kun je oplossen door min-
der papier te laten produceren
en meer te investeren in bonds-
werk op de bedrijfsvloer".

Iezers schrijven
Gezondheidszorg

Onze beste brave meneer Si-
mons is zich in duizend bochten
aan het wringen om de kosten
van de gezondheidszorg omlaag
te brengen. Meneer Simons, ik
kan u verzekeren dat u dit nooit
redt. U bent te jong om dit te be-
grijpen. U praat over kortingen
op uitkeringen, kortingen op het
ziekenfonds. Wij werden destijds
gevraagd of wij het erg vonden
om voor opa en oma te gaan be-
talen zodat zij een uitkering zou-
den krijgen om te kunnen leven.
Wij hebben toen als jongeren ge-
zegd, ja dat moet je doen. Wij
zullen met zn allen wel hard
werken om opa en oma een goe-
de oude dag te bezorgen. Nu
blijkt dat alles wat wij dertig jaar
lang hebben geaccepteerd, nu
ineens niet meer bestaat. Kortin-
gen op uitkeringen.
Meneer Simons, kijkt u maar
eens in de sociale verzekerings-
wetten van de jaren zestig. Ik
hoop dat u dan kunt zien dat wij
ons toen konden bijverzekeren
tegen wachtdagen en tegen kor-
tingen op uitkeringen. Ik was
zelf destijds boekhouder bij een
bedrijf. Mijn baas zei toen: Ga
maar met de jongens praten, ik
betaal de helft. ledereen was bin-
nen twee uur akkoord. Dit bete-
kent dat onze generatie reeds
meer dan 30 jaar aan alles mee-
betaalt. Nu komt de discussie
weer op gang. Waarom? Omdat
de regering te weinig geld in kas
heeft. Ik vind alles best maar als
u nu gaat korten op van alles en
nog wat, geef mij dan de premie
terug die ik dertig jaar lang be-
taald heb.
SITTARD V.H.H. Holle

Honden 7
Ik heb zelf een hond en die laat
ik zijn behoefte niet op de stoep
doen. Maar waarom al die agres-
sie tegen hondenbezitters in het
algemeen? Je ziet vaak stickers
met: Hondepoep in de goot. Dit
is volgens de heer Maas uit Heer-
len ook niet goed. Want volgens
hem krijg je die vieze troep ook
over je heen wanneer het gere-
gend heeft en de auto's hier
doorheen rijden.
Volgens mij bent u een slechte
autorijder en ben ik zelfs niet
veilig, wanneer ik op de stoep-
rand zou lopen. Het thema kat-
ten is voor hondenhaters taboe.
Ik weet niet of u kleine kinderen
hebt of heeft gehad, meneer
Maas. Maar u weet ook dat kat-
ten zand opzoeken om hun be-
hoeften in te doen. Toen mijn
kind klein was heeft ze nooit in
de zandbak kunnen spelen van-
wege de kattepoep en kattepis
die in de zandbak lag. Geen won-
der dat dit dan niet op straat of
op de stoep ligt. Is dit de goede
zindelijkheid van katten die u
bedoelt, meneer Maas? Ik vraag
mij af wat storender voor u is:
hondepoep onder je schoen of
onhygiënisch zand waar je kin-
deren mee in aanraking komen.
En wat vindt u dan van de troep
die veroorzaakt wordt door kat-
ten die vuilniszakken open-
scheuren?
Nogmaals, ik keur het ook niet
goed dat de honden op de stoep
hun uitwerpselen achterlaten.
Maar zijn alle hondenbezitters
hetzelfde? En wat de hondenbe-
lasting betreft: waarom wordt dit
geld niet gebruikt om stoepen
e.d. schoon te maken. Alle hon-
denbezitters betalen met deze
belasting mee aan de tekorten
van de gemeente. Zonder dit
geld zou u meer moeten gaan be-
talen. Waar blijft hier uw toleran-
tie?
HOENSBROEK

M.Kirsch-van Nuil

Honden 8
Meestal komt de hond negatief
in het nieuws. Dat men de hond
daar uitlaat waar niemand er last
van heeft en gevaarlijke honden
op het erf houdt zou vanzelfspre-
kend moeten zijn. De hond bete-
kent voor de mens echter meer
dan alleen overlast. Hij draagt bij
aan de werkgelegenheid daar
waar men produkten voor de
hond fabriceert, zoals genees-
middelen, vitamines, voeders,
manden, lijnen enzovoorts. Die-
renartsen en winkels ontvangen
inkomsten dank zij de hond. Ge-
meenten innen gretig de hon-
denbelasting en hebben daar
baat bij.
Indien niemand meer een hond
nam zou dat economisch gezien
slecht zijn en dat in een tijd
waarin de economische belan-
gen voorop staan en men veel
overlast van de economie nood-
gedwongen accepteert. Het be-
lang van de hond bij rampen,
voor politie, voor blinden, in-
braakpreventie enzovoorts en als
trouwe vriend voor veel ouderen
en eenzamen, staat vast. Deson-
danks probeert men met allerlei
maatregelen het hondenbezit te-
rug te dringen. In een aantal
gemeenten,waaronder Kerkrade
en Stem wordt de hondenbezit-
ter nu weer opgezadeld met
schep en zak. Dat mag: maar
schaf dan wel de hondenbelas-
ting af. Want wordt het houden
van een hond door dit soort van
maatregelen te duur of te moei-
lijk, dan zou het hondenbezit
inderdaad afkunnen nemen, wat
gepaard gaat met een groot ba-
nenverlies. De hond alleen als
lastpak af te schilderen is dus
economisch gezien zeker niet te-
recht. In feite biedt de hond de
mens meer voor- dan nadelen.
HOENSBROEK F. Hermans

postbus 3100

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

Kabinet
'Kabinet is er uit', zo schreeuwen
de voorpagina's in de kranten
van 28 april. Ik vraag me af waar
het kabinet uit is.
In een eerste reactie liet PvdA-
fractieleider Wöltgens weten 'te-
vreden' te zijn met het bereikte
resultaat. Welk resultaat? Want
zegt niet ene heer Brinkman
(CDA-fractieleider) afgelopen
vrijdag al steun te hebben gege-
ven aan de besluiten van het
kabinet. Dat, zo zegt hij in de
krant van vandaag, blijft hetzelf-
de besluit als datgene wat nu
netjes op papier staat. Bedoelt
hij daarmee, dat de minima er in
koopkracht 1 procent in 1993 op
achteruit gaan en de modale in-
komens 1,5 procent stijgen?
Ik kan er niets anders van ma-
ken. Maar de PvdA is alweer te-
vreden tot over enkele maanden
blijkt, wat Brinkman (de man
met de kraaloogjes) heeft be-
doeld, lets dat hij ook nog letter-
lijkop een handige, uiterst gesle-
pen manier heeft gezegd. Ga zo
door PvdA, de haas is sneller
dan het konijn, mochten jullie
dat nog niet weten.
HEERLEN H.J. Vestjens

Vrieheide
Het kan dan wel zo zijn dat de
ontwikkeling in Vrieheide wet-
houder Savelsbergh tevreden
doet glimlachen, zoals het Lim-
burgs Dagblad van 25 april
meldt, voor bewoners die in de
problemen komen door de han-
delwijze van beheerder ABC is
er allerminst reden om 'tevreden
te glimlachen. Het onderhoud
aan de woningen laat nog steeds
te wensen over. Op het spreek-
uur van de SP melden zich
steeds weer huurders met klach-
ten hierover. ABC probeert via
de service-kosten de huurders
meer geld uit de zak te kloppen
dan wettelijk geoorloofd is, o.a.
door het in rekening brengen
van de service-kosten van het
onderhoud aan de cv-ketel. Brie-
ven die de SP hierover namens
huurders aan ABC geschreven
heeft worden ondanks telefoni-
sche beloften niet beantwoord.
Wat ABC in het artikel het
'schoon houden' van de woning-
toewyzing noemt is in werkelijk-
heid ook het weren van nieuwe
huurders met een laag inkomen.
Anders dan het artikel vermeldt
wordt niet alleen geselecteerd op
betalingsmoraal in het verleden,
en op 'normale degelyke gezin-
nen. Ook nieuwe huurers met
een lager inkomen dan ABC
wenselijk acht (naar verluidt

’ 2.100,- netto) zijn niet meer
welkom in de wyk, ook al is er
verder niets op hen aan te mer-
ken. Dat hangt overigens ook
samen met het beleid van het
Rijk en de gemeente Heerlen.
Om huursubsidie te sparen wil
men huurders met een laag inko-
men verbannen naar buurten
met goedkope woningen. Een
nieuw soort ghetto-vorming dus.
Met alle respect voor de inspan-
ningen van bewoners om hun
wyk meer leefbaar te maken,
Vrieheide kan pas echt overeind
krabbelen als Muyres en ABC
zich socialer gaan opstellen.
HEERLEN Peter van Zutphen

Milieu
Tegenwoordig is men veel bezig
over een schoner milieu. Natuur-
lijk is dit belangrijk.
Ik vind het dan ook vreemd, dat
men toestemming geeft, voor het
af-en-aan vliegen met helicop-
ters, zoals zondag 26 april ge-
beurde.zoiets als afgelopen zon-
dag met die helicopters: lucht-
vervuilers, die bovendien ge-
luidshinder voor de hele
omgeving met zich meebrengen.
De kwaliteit van de woning-
bouw, laat ook te wensen over.
Alles is heel gehorig. Men heeft
overlast van radio, televisie en
muziekinstrumenten.Ook kun je
'meegenieten' van de gesprek-
ken van de buren. Praten helpt
veelal niet. Kijk, zo zie ik het nut
niet in van al die milieu-acties.
HEERLEN G. Hof
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VVD—kamerlid Dijkstal over gerommel lussen coalitiepartijen:

’Je houdt geen rustig
Weekeinde meer over’
DOOR WILFRED SCHOLTEN

J;N HAAG - Elke vrijdag
\_^ kabinetsbesluit, elke za-
de aS geharrewar erover in

*oJhedia, elke zondag een ver-
e»i ri ng tussen CDA en PvdA
bat" Week eroP een spoedde-
Cy . n de Tweede Kamer. De
$j-,,lsche beschrijving van het
£aK tnoeizaam voortslepende
ouJnet Lubbers-Kok door
oo?"~Premier Jelle Zijlstra is._!_ weekeinde weer uitge-Pmen.

'sluit er was ne* kabinetsbe-W» over de wa°) al drie"
'^lir Jaar oud, maar de proce-we voltrok zich verder vol-s het boekje. Frans Leijn-
{\d tweede man van de

fractie in de Tweede
r ' maa^:t totaal onver-

let °ekend dat zijn partij
akkoord gaat met het bro-

Ajj^ornpromis over de wao.
jj^ Wao'ers onder de vijftig
bjj , boeten worden ontzien

. d nerzienmg van de wet.
het ?eze zoveelste bom onder

net rea ëeert het CDAVyis verwacht onthutst. De
bjj is er weer als de kippen
'fciftif.11 vraagt een debat aan.
Vu' het 130-ste weekend
i« 'het kabinet-Lubbers 111

Weer voorbij.
'"Ik
*?gtraak er wel bekaf van",
"ïitto yVD-vice-fractievoor-
\t-r Dijkstal. „Je houdt geen

*L Weekeinde meer over.
M^ r gebeurt er weer wat.
\t? ne* is zeker dankbaar
t^ K: de oppositie hoeft al-

daar lawaai te maken."

Opheldering
iS. ei Vmet onderwerpen waarover
I»Vjn «ïtie ruziede en waarop de

vervolgens opheldering vroeg,

is lang. Een willekeurige greep uit
de afgelopen maanden: de Texelse
rede van Brinkman, het geklungel
over de reis naar Zuid-Afrika (goed
voor twee verstoorde weekeinden),
de uitspraken van minister Pronk
over Indonesië, de koopkracht van
de minima en nu dus weer de
wao-perikelen. Daarnaast zijn er
bijna elke week wel mondelinge
vragen van de liberalen over uitla-
tingen, schermutselingen of ondui-
delijkheden binnen de coalitie.

’Heel erg’
Was het ooit zo erg gesteld met een
kabinet? „Ach", relativeert de vete-
raan Dijkstal. „Je kunt het niet zo
makkelijk vergelijken. Maar het ka-
binet Den Uyl (1973-77, red.) was
ook heel erg. Alleen waren toen de
verhoudingen tussen de politieke
partijen veel meer gepolariseerd
dan nu. De problemen van nu zijn
niet politiek van aard, maar hebben
meer te maken met de verhouding
binnen de coalitie."

De gebetenheid van de WD op het
publiekelijk aan dekaak stellen van
het 'falen en feilen van het kabinet',
zoals Dhkstal het uitdrukt, is niet
ingegeven door opportunistisch
kiezersgewin, zo moeten wij begrij-
pen. Na de val van het vorige kabi-
net in mei 1989, waarbij de liberalen
in de oppositie belandden, heeft de
WD nagedacht over het functione-
ren van de democratie. De conclu-
sie: knellende regeerakkoorden
staan steeds meer een goed debat in
de weg. En steeds meer worden er
buiten het parlement dingen geroe-
pen die óók in de Tweede Kamer
gezegd zouden moeten worden. Dat
drijft deVVD, legt Dijkstal uit.

Heel fraai, maar de redder van de
democratie wordt er zelf niet slech-
ter van. Sinds het stelselmatig aan
de kaak stellen van de moeilijkhe-
den binnen de coalitiekrabbelen de
liberalen langzaam maar zeker in de
verkiezingsonderzoeken weer op.
„Dat is waar", geeft Dijkstal toe,
„Maar het gebeurt vanzelf als het
kabinet het slecht doet. Het enige
dat wij hoeven te doen is de boel
aan de orde stellen. D66 hoeft dat
niet eens te doen om een enorm
aantal zetels te winnen."

Toch is de uitkomst van ieder
spoeddebat hetzelfde: de coalitie
komt er ongeschonden doorheen.
Hooguit is er weer wat lak afgeblad-
derd. Maakt dat niet moedeloos?
„Absoluut niet. Je moet ook niet
met de verwachting een debat in
gaan dat drie uur later het kabinet
valt. Maar wat mij wel sterk veron-
trust - en dat geldt voor alle grote
debatten in de Kamer - is het feit
dat het debat zo moeizaam van de
grond komt. Er is geen uitwisseling
van gedachten, geen echte discus-
sie. De oppositie loopt steeds weer
tegen een muur op. Elke keer
weer."

De PvdA ervoer dat tijdens Lub-
bers I en II ook.
„Nee, dat geloof ik niet. Toen was
er meer ruimte voor wisselende coa-
lities. Onze fractiegenoot De Grave
heeft met de PvdA'er Vermeend
zelfs initiatiefwetsvoorstellen inge-
diend. Die ruimte ontbreekt tegen-
woordig helemaal. Je kunt echter
niet ongestraft het parlement uit-
schakelen. Mijn grootste zorg is dan
ook niet de macht, maar de controle

van de macht. Het parlement func-
tioneert niet goed als het debat ont-
breekt."

Grijnzend vertelt Dijkstal dat de
WD vol vertrouwen is over de
'spontane ontbinding' van het kabi-
net. Niet 'werkende weg', maar 'zak-
kende weg' zal hetkabinet uiteinde-
lijk verdwijnen, meent Dijkstal met
een knipoog naar Lubbers' befaam-
de uitdrukking bij de laatste kabi-
netsformatie.

" VVDerHans
Dijkstal:

kabinetten vallen
niet omdat ze

slecht zijn, maar
omdat een van
de partijen er

belang bij heeft".

binnen/buitenland

Openbare leven herstelt zich in Los Angeles

Littekens laten zich
niet snel opruimen

DOOR ROB HIRDES

LOS ANGELES - Het openbare leven in Los Angeles is giste-
ren weer op gang gekomen. Zij het schoorvoetend. De meeste
scholen en kantoren zijn weer open. De branden zijn geblust,
de lucht is opgeklaard en met man en macht wordt gewerkt
om de ravage op te ruimen. Maar de littekens blijven. Zowel
zichtbaar in de geschonden stadsdelen als onzichtbaar in de
levens van velen.

De angst valt nog steeds van de ge-
zichten af te lezen. Kinderen lijden
aan vreselijke nachtmerries en de
artsen vrezen dat zij het trauma nog
jarenlang met zich mee zullen dra-
gen. Het is schrijnend te zien hoe
leden van de Nationale Garde el-
kaar fotograferen voor de uitge-
brande panden als souvenir voor
thuis, terwijl angstig in elkaar gedo-
ken kinderen voor het eerst weer op
weg naar school zijn.
„Ik ben bang, dat er straks iets op
school gebeurt", zegt de elfjarige
Claudia Pineda, terwijl ze de hand
van haar moeder stevig vasthoudt.
Ze was er getuige van dat een dol-
drieste man vorige week een naast
haar huis in het centrum gelegen
drankwinkel plunderde. „Gelukkig
werd hij door de politie gepakt,
want anders had hij misschien nog
wel ons huis in de brand gestoken
en konden we nergens meer sla-
pen."

%;r- 1

.a h
cc kinderen Passeren een lid van de Nationale Garde op weg naar school. De scholen zijn,F Qe rellen van de afgelopen week, gisteren weer geopend. Foto: AP

Herstel
Vooral in de zwaar getroffen zuide-
lijke stadsdelen Inglewood en
Compton staat het dagelijkse voor-
zieningenpeil nog steeds onder zwa-
re druk. De openbare telefooncellen
zijn grotendeels nog buiten ge-
bruik, terwijl ook de stroom is uit-
gevallen. Reparatieploegen zijn
begonnen met het herstel van de
toevoerlijnen. Maar officieel wordt
verwacht, dat het nog wel dagen zal
duren eer alle 16.000 huishoudens
weer van elektriciteit zijn voorzien.

Terwijl de buitentemperatuur in de
loop van de ochtend is opgelopen
tot 25 graden, staan in sommige
straten rijen wachtenden voor de
schaarse winkels, die niet of bijna

niet door het geweld zijn vernield.
Het assortiment is beperkt, want
aan bederf onderhevige levensmid-
delen zijn niet te koop, omdat de
koelinstallaties niet werken. De in-
houd is op straat gegooid en ligt er
weg te rotten.

Streusand
Terwijl Los Angeles zijn wonden
likt, komen uit heel de Verenigde
Staten blijken van medeleven. Af-
gelopen zondag zong Diana War-
wick in de oudste zwarte kerk van
Los Angeles en bad zij voor vrede.
Barbra Streisand zond 100.000 dol-
lar.
Inmiddels hebben de autoriteiten
een globale inventarisatie van de
schade opgemaakt. Die wordt voor-
zichtig geschat op 700 miljoen dol-
lar. Maar de immateriële schade is
met geen geld te vergoeden. In to-
taal zijn 51 dodelijke slachtoffers
gevallen en zijn 2200 mensen ge-
wond, van wie 200 ernstig.
Het laatste slachtoffer is een man,
die zondag door een uit drie leden
bestaande patrouille van de Natio-

nale Garde werd dood geschoten,
nadat hij op de reservisten wilde in-
rijden. Onder de door het geweld
omgekomen slachtoffers bevinden
zich acht jongeren van nog geen 18
jaar.

De 'Los Angeles Times' heeft de do-
den keurig gerubriceerd. Onder de
slachtoffers zijn 24 zwarten, 17
kleurlingen, acht blanken en twee
Aziaten. In totaal zijn er 36 door ko-
gels gedood, drie bij branden. Eén
is door wurging om het leven geko-
men en de rest is overleden aan de
opgelopen verwondingen.

Tijdbom
De Nationale Garde zal ook de ko-
mende dagen het straatbeeld van
Los Angeles nog blijven domine-
ren. Want burgemeester Torn Brad-
ley heeft gezegd, dat de gardisten in
de stad blyven gestationeerdzolang
als nodig is. En hoewel de rust

is teruggekeerd, leeft
L.A. nog steeds op een tijdbom.

De eerste doden worden vandaag
ter aarde besteld en van alle kanten
is opgeroepen de begravenissen
niet aan te wenden om openlijk te
demonstreren. Op één van de lokale
televisiestations vertelde een hui-
lende vrouw hoe haar man van zijn
werk op weg naar huis door pistool-
schoten om het leven kwam, toen
hij even uitstapte om een 'soda' te
kopen.
Ook met de voorgeleiding van de
ruim 9000 arrestanten dietijdens de
rellen werden aangehouden, is in-
middels begonnen. Rekening wordt
gehouden met reacties van familie-
leden. „Maak niet de fout om te
denken dat de crisis over is", waar-
schuwt IBM-manager Marcus Le-

noir op weg naar zijn werk. „De
angst, ik ga mezelf maar na, leeft
nog onder de mensen. En angst is
een slechte raadgever. De wonden
zijn nog te vers om het leven weer
als normaal te beschouwen. Daar
gaan misschien nog wel jaren over-
heen eer het zo ver is."

Val
Dijkstal wil niet voorspellen wan-
neer de ministersploeg ten val
komt. Wel brengt hij deze wijsheid
nog even in herinnering: „Kabinet-
ten vallen niet omdat ze slecht zijn.
Maar omdat één van de partijen er
belang bij heeft". Het advies van
Dijkstal is echter duidelijk: niet blij-
ven 'doormodderen', maar gewoon
verkiezingen uitschrijven, zoals het
een ordentelijke democratie be-
taamt. De vraag is echter, hoeveel
moeizame weekeinden het kabinet
de WD nog gunt.

Rusland
„Ik sta nu al meer dan driekwartier
in de rij om binnen te komen",
klaagt Oritha Parham. „De stad lijkt
wel een derde-wereldstad gewor-
den. Alsof we in Rusland leven. Ik
woon hier op een kwartier loopaf-
stand vandaan. Normaal gesproken
doe ik mijn boodschappen vlak om
de hoek, maar van die winkel is
niets meer over. Totaal uitgebrand",
huivert ze.
„Het leven in dit zuidelijke deel van
Los Angeles is altijd al moeilijk ge-
weest. Maar dit probleem van bood-
schappen doen kan er ook nog wel
bij. Waar praten we eigenlijk over",
relativeert zij haar opmerking intus-
sen een paar stappen naar voren
schuifelend.

Vluchtelingenstroom komt
op gang in Sierra Leone

CONAKRY - Duizenden bui-
tenlanders ontvluchten Sierra
Leone wegens plunderingen
en geweld dat het Westafri-
kaanse land sinds de coup van
vorige week in een greep
heeft. Dat hebben grenswach-
ten en veiligheidsfunctionaris-
sen in het buurland Guinee
gisterenverklaard.

Onder devluchtelingen zijn duizen-
den van de naar schatting een mil-
joen Guineeërs die in het vier mil-
joen inwoners tellende buurland
Sierra Leone wonen. „Duizenden
families rijden zo ver als ze kunnen
komen, nemen de bagage op en leg-

gen de weg verder lopend af', aldus
een functionaris.

Velenzijn gedwongen door de jung-
le de grens te passeren aangezien
Guinee de grens heeft gesloten. „We
krijgen een groot vluchtelingenpro-
bleem", zei de veiligheidsofficier.

In Sierre Leone worden nog steeds
arrestaties verricht onder de top
van het leger en de vroegere rege-
ringspartij Volkscongres van de af-
gezette militaire president Joseph
Momoh.
jEen militaire junta onder leiding
van kapitein Valentine Strasser (27)
nam woensdag de macht over in
Freetown. De noodtoestand is afge-
kondigd en er is een avondklok in-
gesteld.

(ADVERTENTIE)

regen runderlappen en andijvie
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mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 132/19-92 bekend, dat op 3 april 1992 bij hen is binnen-

gekomen de aanvraag d.d. 21 maart 1992 (in-
geschreven onder nr. BV 60) van Handelson-
derneming Nemada te Keipen gemeente
Heythuysen om vergunning ingevolge de
afvalstoffenwet voor het oprichten en in
werking hebben van een autosloopinrichting
gelegenEllerweg 24 te Keipen gemeente
Heythuysen. De aanvraag en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzagevan 6 mei
1992 tot 6 juni 1992 en wel: - in het Provincie-
huis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens
de werkuren; - in het gemeentehuis van Heyt-
huysen tijdens de werkuren en bovendien
maandags in de openbare bibliotheek, notaris
Ruttenlaan 15, van 17.30 tot 20.30 uur, als-
mede tijdens de werkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsen tot het einde van de
termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.
Tegen het verlenen van de aangevraagde ver-
gunningkunnen gemotiveerde bezwaren ken-
baar worden gemaakt: - hetzij schriftelijk voor
6 juni 1992, bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding
van het nummer van de aanvrage; - hetzij
mondeling, in persoon of bij gemachtigde, tij-
dens de openbare zitting ten gemeentehuize
van Heythuysen op 14 mei 1992 om 11.00
uur. Degene die een bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Alleen degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht op de wijze als boven-
omschreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staMt is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king indienen en zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd.
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Meer acties dreigen als overleg uitblijft

Nog geen uitbreiding
staking supermarkten

UTRECHT - De stakingsacties
in een aantal supermarkten zijn
gisteren voortgezet. Van uitbrei-
dingvan de acties was geen spra-
ke, volgens een woordvoerder
van de Dienstenbond FNV om-
dat het moeilijk is om dat tijdens
een periode van vrije dagen te
organiseren.

De werkgevers hebben nog niet
gereageerd op een advertentie
die de vakbond vrijdag in een
landelijk dagblad heeft ge-
plaatst. Hoewel de directeur van
het Vakcentrum (één van de
twee werkgeversorganisaties)
vrijdag al liet weten niets te zien
in hervatting van het cao-overleg
op basis van' een advertentie,

blijft de dienstenbond optimis-
tisch. „Ze kunnen nog komen",
aldus de woordvoerder.
In totaal staken er in de super-
markten al enkele dagenzon 130
werknemers; exact het aantal
dat zich vorige week uitsprak
voor voortzetting van de enigs-
zins verwaterde acties. Zes filia-

len van de Edah in Rotterdam,
Capelle aan den IJssel en Krim-
pen aan den IJssel liggen plat,
aldus de dienstenbond. In het
noorden van het land wordt ge-
staakt in vestigingen van De
Boer, Albert Heijn, Edah en de
Nieuwe Weme. Die filialen zijn
overigens niet gesloten. Als de

werkgevers vandaag niet met
een uitnodiging komen om de
onderhandelingen te heropenen,
wil de dienstenbond de acties
vanaf morgen uitbreiden.
In de bedrijfstak doet zich het
wonderlijke feit voor dat stakers
meer geld in handen krijgen dan
hun collega's die werken. Een
stakend lid van de Dienstenbond
FNV van 23 jaar of ouder ont-
vangt gedurende de eerste zes
dagen een stakingsuitkering van
84 gulden per dag. Het loon ligt
ongeveer 4 gulden lager. In de
tweede week van een staking is
het verschil nog groter. De sta-
kingsuitkering bedraagt dan 93
gulden.

Fokker ontkent
Britse interesse
in overname

AMSTERDAM - Vliegtuigbou-wer Fokker ontkent dat er ge-
sprekken gaande zijn met het
oritse lucht- en ruimtevaartcon-cern British Aerospace over een
°vername van Fokker. De Brit-ten zouden willen voorkomenjjat Deutsche Aerospace (DASA)
«et bij Fokker voor het zeggen

Fokker en DASA voeren
°P dit ogenblik gesprekken overeen zeer vergaande vorm van sa-
menwerking. De Britse zondags-
krant The Observer meldde
zondag dat BAe interesse zou
"ebben voor Fokker.

°ritish Aerospace is een directe
concurrent van Fokker. Het be-ur,f bouwt de BAe 146, een
vliegtuig in hetzelfde marktseg-
ment als de Fokker 100. De ATP
J? een soortgelijk vliegtuig als de*okker 50. De civiele tak van'"Ac is overigens zwaar verlies-
gevend. „Wij hebben van een
oritse interesse in Fokker niets
Sernerkt", aldus woordvoerder
**" Mol van Fokker. Over de on-
derhandelingenmet de Duitsers,
uie nu al ruim twee maanden lo-
Pen, valt op dit ogenblik niet te
belden. „Er wordt nog steeds
Besproken", aldus Mol.

beurs

Vriendelijk
JJjfTERDAM - Op de Amster-
net Se effectenbeurs brak gisteren
de Vo°rjaarszonnetje door. Vooral
k 0 actieve waarden boekten forse
rjw^winst, ondanks een middel-

iwa fe handel. Absolute uitschieter
■'aa s ,Ir»ternatio-Müller, die 5 procent
IStekte °P f 63>50- De EOE-index
lto gB 2 punten tot 316,69, terwijl de
Ojj rsindex, waarin Koninklijke
o, e relatief zwaar meetelt, slechts

' Punt toevoegde op 213,40.
Qk>s°ri tSte stiJSer was Hunter-Doug-
-7r È?lef3(4 procent) opveerde tot f

■yj " Berichten in de Britse pers
I örjr °U naast de Duitse Dasa ook
ïm ISn Aerospace in Fokker zijn ge-
aa__esseerd- deden de koers van dit«deel f 1,30 aandikken op f 36,30,

:.J;V v°oruitgang van 3,7 procent.
vie.n^ens sterk in de Plus zat Else-
Vo£ «e f 4 toevoegde op f 118,40.
stom beleSëers uit Zwitserland
6est zien °P dit fonds, daartoe
van lrpuleerd door een koopadvies

effectenbank Goldman Sachs.
*Fc _ riv 6m lnternationals was het beeld

.e* eld- Philips pikte zes dubbel-
k op mee op f 39, tevens de hoogste
"beu- dltJaar, terwijlKLM vier dub--»ne?!s kl°m op f 38,20. Akzo lag
_6y '^ hoger op f 160 eveneens
tee/?agd. Lager daarentegen no-
c _r.* koninklijke Olie, die tachtigle'1 moest afstaan op f 153,70. Uni-ltWa!. emdigde °P f 186>90> twee

beneden het slot op vrij-

fhet lokale markt was Macintosh
.ÜeiJWarte schaap. Het detailhan-

f o°7
ncern moest liefst f 3 omlaag

'de d7>50- Directe aanleiding vorm->a ,een tegenvallende winstver-
dij n"ng voor de eerste helft van

r' Hoewel de eerste tweeden erg goed waren, rekent«Uosh op een lagere winst.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 46,50 46,60 f
ABNAmroA.inF. 80,20 80,20.
ABN Amro Obl.Gr.f. 177,80 177,80
AEGON 128,90 128,00
Ahold 84,20 84,10
Akzo 158,90 d 160,00
Alrenta 194,80 194,80
Amev eert. 52,30 52,60
Bols eert. 47,70 48,20
Bührm.Tet. c. 47,70 48,70 f
CSM eert. 96,50 96,60
DAF 24,00 24,00
DordtschePetr. 143,30 142,60
DSM 114,50 114,30
Elsevier eert. 114,80 118,40
Fokker eert. 35,00 36,30
Gist-Broc. eert. 38,60 39,00
Heineken 162,30 163,40Hoogovens nrc 57,90 59,40
HunterDouglas 73,50 76,50
IntMüller 60,50 63,50Int.Ned.Gr. c. 50,30 50,50KLM 37,80 38,20
Kon.Ned.Papier 45,20 45,00
Kon. Olie 154,50 153,70Nedlloyd 56,30 56,30
Océ-v.d.Gr. 76,40 76,00
Pakhoed eert. 45,40 45,80Philips 38,40 39^00Polygram 48,50 48,40
Robeco 97,10 97,60
Rodamco 48,60 47,90
Rolinco 95,30 %|oO
Rorento 72,50 72 50
StorkVMF 42,20 42,10
Unilever eert 187,40 186,90
Ver.BezitVNU 88,50 88,50
VOCnrc 43,20 43,30
Wessanen eert. 94,40 95,50
Wolters-Kluwer 75,00 75,70

Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold.46,60 (46,60)
Akzo 160,30-160,60(160,00)
DSM 114,30(114,30)
Int.Ned.Gr. 50,40 (50,50)
KLM 38,20 (38,20)
Kon.olie 153,70-154,50(153,70)
Philips 39,00-39,40f(39,00)
Unilever 187,00(186.90)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,80 54,80
ABNAmroHld.prf. 6,20 6,30
ABNAmroHld.div. 45,00 44,90
ACF-Holdingc. 34,50 34,50
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 134,50 134,50
Asd Options Tr. 10,50 10,40
Asd.Rubber 3,65 3,70
Ant.Verff. 426,00
AtagHold.cert 125,80 125,60
Athlon Groep 49,80 49,60
Athlon Groepnrc 46,60 46,60
Aut.lnd.R'dam 89,00 89,00
BAM Groep 89,50 89,50 a

Boskalis Westm. 26,10 25,90
Boskalis pref. 27,70 27,70
BraatBeheer 33,00 33,00
Breevast 9,70 gjo
Burgman-Heybroek 2700,00 2700[00
Calvé-Delftpref 805,00 80500
Calvé-Delftcert 1200,00 1200,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290,50 291,00
ContentBeheer 23,40 2340
CreditLBN 28,00 28^00Crownv.G.cert. 127,50 13050CSM 96,60 9660
DAFeert. 17,90 17,90
Delft Instrum. 24,60 25,80
Desseaux 43,50 435)
Dorp-Groep 43,80 43^80Draka Holding 24,60 24,90
Econosto 29,00 2930
EMBA 225,00 b
Eriks Holding 83,00 83,60
Flexovit Int. 58,50 61,00
Frans Maas eert. 85,60 85,00
FugroMcClelland 38,40 38,40
Gamma Holding 109,80 111,50
Gamma pref. 5,90 5,90
Getronics 33,10 32,80
Geveke 35,00 35,00
Giessen-deN. 97,50 99,00
Goudsmit 38,50 38,50
Grolsch 198,80 198,00
GTI-Holding 237,80 235,00
Hagemeyer 145,00 146,20
idemdiv'9l 140,00
HALTrust B 15,90 15,80
HALTrust Unit 15,70 15,70
HBG 202,50 206,50
HCSTechnology O,Boe 0,85
Heineken Hold. 143,00 144,80
Hoek'sMach. 241,50 242,00
Holl.SeaS. 0,42 0,42
HoU.Kloos 450,00 445,00 a
HoopEff.bank 7,30 7,30Hunter D.pref. 2,56
IHCCaland 69,20 72,00
Kas-Associatie 33,30 33,00
Kempen & Co 9,30 9,40
Klene's Suikerw 1020,00 1020,00
KondorWessels 32,00 31,90 "KBB 78,20 78,20Kon. Sphinx 53,70 54,00
Koppelpoort 310,00 310,00 eKrasnapolsky 251,00 255,00
Landré&Gl. 49,90 49,00
Macintosh 40,50 37,50
MaxwellPetr. 122,50 121,50
MoearaEnim 1235,00 1229,00
M.Enim08-cert. 16450,00 16400,00
Moolen Holding 34,50 34,50MulderBoskoop 60,00
Multihouse 4,70 4,80Naeff 525 00NAGRON 60|30 61,00NIB 597,00 597,00
NBM-Amstelland 9,20 9,10
NEDAP 348,00 349,00
NKFHolding 198,00 198,00
Ned.Part.My 55,00 55,00

Ned.Springst 7200,00
Norit 20,40 20,50f
Nutricia GB 145,00 145,30
NutriciaVB 155,40 154,80
Nutricia VB div92 160,00
Nijv.-TenCate 105,60 106,00
OmniumEurope 8,05
Orco Bank eert. 72,90 74,00
OTRA 349,00 348,00
Palthe 59,00 59,00
Philips div.'92 38,30 38,90
Pirelli Tyre 28,40 e 28,30e
Polynorm 162,50 168,00
Porcel. Fles 136,00 136,00
Randstad 46,00 45,70
Ravast 26,20 26,20
Reesink 73,70 73,80
Samas Groep 38,80 38,80
Sarakreek 14,70d 14,80
Schuitema 1680,00 1680,00
Schuttersveld 49,50 50,00
Smit Intern. 40,00 40,00
St.Bankiers c. 15,20 15,30
StadRotterdam c 40,10 40,20
TelegraafDe 86,00 f 86,50
Textielgr.Twente 90,00 91,00
Tulip Computers 23,20 23,70
Tw.Kabel Holding 120,50 121,00
Übbink 71,50 71,00
Union 75,20 75,90
Un.DutchGroup 2,90 3,00
Vereenigde Glas 510,00 510,00
Verto eert. 34,40 34,50
VolkerStevin 65,50 65,50
Volmac 28,00 27,90
Vredestein 18,00 17,80
VRG-Groep 45,90 45,90
Wegener 64,50 65,00
West InvestF. 16,50 16,50
Westlnv.Fwb 111,00 110,00
WoltersKluwer 294,00 297,00
Wyers 30,00 30,00 b

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 83,00 80,00ABN Amro Albefo 48,80 48/10ABN AmroAmer.F. 70,50 6950ABN AmroEur. F. 75,60 76,10ABN AmroFar EF. 51,00 5120
ABN AmroLiq.Gf. 163,70 16380ABN AmroNeth.F. 88,70 88,40
Aegon Aandelenf. 35,30 3530Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 65,10 65,10
AldollaißFs 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 233,00 233,00
AllianceFund 10,30 10,30
Amro NorthAm.F. 71,20 71,00
Amvabe'. 78,90 78,80
AsianTigersF. 66,90 68,50
Asian Select. F. 62,00 d 63,50
AustroHung.F. 4,75 4,40
Bemco RentSel. 55,90 55,90
BeverBelegg. 2,90 2,90
CLN Obl. Div. F. 111,30 111,30
CLNObl.Waardef. 115,00 115,00
DeltaLloyd Inv. 31,10 31,10

DP America Gr.F. 33,50 3330
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 130,50 130,50
EMFRentefonds 69,70 69,80
Eng-Holl.Bel.Tl 9,80 10,00
Envir.GrowthF. 48,00 48,00
Esmeralda part. 34,20 34,30
Eur.Ass. Trust 6,50 d' 6,30
EMS Growth Fund 105,90 105,90
EMS IncomeFund 108,10 108,10
EMS Offsh. Fund 105,60 105,60
EOE Index Fnd 335,00 335,00
Euro Growth Fund 49,70 49,50
Euro Spain Fund 7,00
Far East SelT. 55,50 55,70
GimGlobal 52,70 52,70
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 74,50 74,50
Holl.Eur. Fund 50,40 50,50
Holl. Obl.Fonds 125,70 125,50
Holl.Pac. Fund 95,50 96,00
Holl. SeLFonds 85,90 85,90
Innovest 55,00 57,00
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 28,70 29,00
Intereffekt wt 70,80 70,80
Investapart. 73,40 73,00
IS Himal.Fund $ 9,50
Jade Fonds 147,50 b 150,00
JapanFund / 19,80 19,00
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s . 7,70
Mees Obl.Div.F. 112,40 112,50
MexicoIncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 10,70 10,70
Mondibel 78,00 78,00
Nat.Res.Fund 1190,00 1190,00
NedufoA 117,00 b 108,30 d
Nedufoß 119,00 108,30 d
NMBDutch Fund 45,50 45,50
NMBGeldmarktF. 54,93 54,95
NMBGlobalFund 47,00 46,70
NMBObhg.F. 36,70 36,70
NMBSpaard.F. 103,56 103,62
NMBRentegr. F. 119,00 119,10
NMBVast Goed F. 35,50 35,50
NewAsiaFund 5,40
NomuraWarr.F. 0,50 b0,55
Obam, Belegg. 255,00 255,50
OAMF Rentefonds 12,80 13,05
OrangeFund 22,00 22,00
Pac.Dimensions 90,00 90,40
Pac.Prop.Sec.F. 29,00 29,00
Piersonßente 114,20 114,10
Postb.Aand.f. 50,80 50,90
Postb.Belegg.f. 56,60 56,60Postb.Verm.gr.f. 54,60 54,60
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 152,10 152,10Rentotaal NV 35,70 35,60
RG AmericaF. 108,20 ÏOS^OO
RG Divirent F. 49,80 49,90
RG EuropeF. 101,50 101,50
RGFlorente 114,90 114,90
RGPacificF. 93,40 93,60
RG SP Groen 54,50 54,50

RG SPBlauw 51,40 51,40
RG SPGeel 48,40 48,40
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,20 80,20
Schrod.lnt.Pr.F 29,30 29,30
Sc_?echs 12,50 12,50
SuezLiq.Grf. 182,60 182,70
TechnologyFund 19,40 19,40
TokyoPacHold. 179,00 181,00
TransEur.Fund 83,00 83,40
Transpac.F.Yen 268,00 270,00
Uni-Invest 18,70 18,70
Unicolnv.Fund 78,80 78,80
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 64,70 65,00
Vast Ned 104,00 100,00
VIB NV 54,50 54,40
VSB Mix Fund 51,50 51,50
VSBRente Fonds 104,10 104,50
WBO Intern. 67,50 67,20
WereldhaveNV 111,50 111,50
YenValueFund 75,30 75,40
ZOMFloridaFJ 34,10 3430
Parallelmarkt
Alanheri 29,10 29,10
ABF 112,10 112,10
Berghuizer Papier 43,60 43,60
Besouw Van eert. 49,10 49,50
Biogrond Belegg. 11,10 10,90 e
Comm.Obl.F.l 98,50 d
Comm.Obl.F.2 98,60 d
Comm.Obl.F.3 98,60 d
De Drie Electr. 14,30 1430DeltaLl.Dollarf. 64,80 64,60
Delta Lloyd ECU 60,00 60,00
Delta Lloyd Mix 61,10 61,10
Delta Lloyd Rent 54,60 54,60
Delta Lloyd Vast 52,80 52,80
Dico Intern. 86,00 86,00
DOCdata 6,90 6,80
Dutch TakeOv.T. 4530 4530
Ehco-KLM Kleding 40,50 40,70
E&LBelegg.l 70,60 70,80
E_.LBelegg.2 72,70 72,70
E&LBelegg.3 106,80 106,90
E&LBelegg.4 74,40 74,40
E&LKap.RenteF. 105,60 105,60
FreeRecord Shop 31,30 31,30
GaiaHedgel 100,80
Geld. Papier c. 70,00 69,90
German CityEst 34,70 34,50
Gouda Vuurvast 71,50 71,50
Groenendijk 46,00 46,00
Grontmjj 54,20 54,30
HCA Holding 46,90 46,90
Heivoet Holding 39,00 38,70
HesBeheer 44,80 44,50
Homburg eert 0,65 e 0,70 a
Inter/View Eur. 3,70 3,80
Kiihne+Heitz 44,50 44,70
LCI ComputGr. 4,70 4,60 e
Melle,van nrc 49,40 49,50
Nedcon Groep 58,30 58,10
Nedschroef 81,00 81,20
Neways Elec. 6,50 6,50
New Eur.Htls DM 18,0Oa 17,50 a
NewtronHold. 1,85 1,90

PanPac. Winkel 10,80 10,80
PieMedical 6,30e 6,50
Simac Techniek 14,90 15,10
SligroBeheer 55,00 d 54,80
Su_Gr.Fun_ 53,10 53,10
VHSOnr. Goed 1,05 1,05
Vilenzolnt. 32,80 32,50
Welna 294,00 292,00
Wereldhave 4,00 4,10
Weweler 46,80 46,50
Wall Street
allied signal 59% 58%
amer.brands 48% 48%
amer.tel.tel 43% 44
amoco corp 47% 48%
asarcoinc. 26% 26%
bethl. steel 14% 14%
boeing co 43% 43 V 4
can.pacific 28% 15
chevron 68% 69%
chiquita 20% 20_
chrysler 18% 18%
citicorp IBV4 18%
cons.edison 27% 28%
digiteqwpm. 46 45V»
dupont nemours 54 54%
eastman kodak 39% 40%exxon corp 59V. 60
ford motor 44% 45
gen. electric 75% 77%
gen. motors 40% 40%
goodyear 71% 73%
hewlett-pack. 79% 80%
int bus.mach. 90% 92%
int.tel.tel. . 64% 64
kim airlines 20% 20%
mcdonnell 57% 57%
merckco. 143% 147%
mobil oil 64% 63%
penncentral 23% 23%
Philips 20% 21V«primerica 41% 41%
royal dutch 83 83%
searsroebuck 43% 44
sfe-south.pac. 13 13%
texaco mc. 61% 62%
united techn. 53% 54%
westinghouse 18% 18%whitman corp 13% 14
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,785 1,905
austr.dollar 1,34 1,46
belg.frank(loo) 5,32 5,62
canad.dollar 1,490 1,610
deense kroon (100) 27,55 30,05
duitse mark (100) 110,90 113,90
engelse pond 3,16 3,41
finse markd001 39,80 42,30
franse frank (100) 31,80 34,55
gneksedr.UOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
itallire(10.000) 13,90 15,60
jap.yen (10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100) 27.25 29,75

oost.sclull.UOO) 15,75 1635
portescudoUOO) 1,24 1,42
spaanse pes. (100) 1,71 1,87
turksepoodUOO) 0,0250 0,0350
zweedse kr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 120,25 124,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,85355-1,85605
antill.gulden 1,0210-1,0510
austr.dollar 1,3996-1,4096
belg.franküOO) 5,4660-5,4710 '
canad.dollar 1,55725-1,55975
deensekroon (100) 29,060-29,110
duitsemark(100) 112,4800-112,5300
engelse pond 3,2980-3,3030
franse frank (100) 33,330-33,380
gneksedr.UOO) 0,9090-1,0090
hongk-dollarüOO) 23,6750-23,9250
iersepond 2,9980-3,0080
ital.lire(10.000) 14,955-15,005
jap.yen (10.000) 139,670-139,770
nwzeeldollarUOO) 0,9910-1,0010
noorsekroon (100) 28,795-28,845
oosteruvsch. (100) 15,9830-15.993.
port escudos (100) 1,3200-1,3600
spaanse pes.(100) 1,7885-1,7985
surin.gulden 1,0190-1,0590
zweedse kr. (100) 31,170-31,220
zwits-frankUOO) 123,095-123,145
e.e.u. 2,3070-2,3120

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 213,10 213,40
idexcl.kon.olie 206,60 207,60
internationals 217,60 217,20
lokaleondernem. 210,00 211,10
id financieel 144,60 144,90
idniet-financ. 273,10 275,00
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 304,90 305,40
idexcl.kon.olie 279,90 281,20
internationals 323,40 322,80
lokale ondernem. 284,40 285,80
id financieel 213,50 213,80
idniet-financ. 351,00 353.40
CBS-stemmingsindex (1990=1001

algemeen 128,80 129,90
internation 148,70 149,90
lokaal 125,20 126,30
fm.instell 126,50 126,60
niet-financ 124,80 126,10
industrie 136,10 137,50
transp/opsl 132,50 133,20

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,830-20.430,vorige
19,720-20,320,bewerkt 22,030 laten,
vorige 21,920 laten.
Zilver onbewerkt 205-275, vorige 205-275,
bewerkt 320 laten,vonge 320 laten.

Dow Jones
Industrie 3378,14

+ 42,05
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k_
abnamro cjan 37,50 321 9,20 a 9,10
abnamro cj9s 45,00 179 5,20 5,20a
ah cjul 85,00 195 2,00a 1,80
akzo c okt 145,00 200 19,00 19,00
akzo pokt 145,00 205 1,10 0,70
buhr cjul 45,00 215 2,40 3,60
bulr cjul 47,50 269 1,10 1,80
buhr c okt 50.00 246 1,40 1,60
dsm pjul 115,00 221 2,60 3,00
coc c mei 300,00 183 12,80 13,60
coc c mei 305,00 621 7,90 8,90
coc c mei 310,00 601 3.90 4,60
coc c mei 315,00 778 1,50 1,80
coc c mei 320,00 248 0,50 0,50
coc cjun 310,00 165 6,50 7,50
coc cjun 315,00 223 4,00 4,60
coc pmei 305,00 861 0,60 0,40
coc pmei 310,00 781 1,60 1,20
coc pmei 315,00 420 4,20 3,10
coc pmei 320,00 276 7,70 6,80
coc pmei 330,00 166 - 1630
coc pjun 305,00 170 1,60 1,40
coc pjun 310,00 185 3,60 2,70
coc papr 320,00 221 10,80 10,10a
fokker cjul 35,00 202 230 3,00
gist cjul 35,00 260 3,40 3,90
gist cokt 37,50 288 2,30 2,60
hoog cjul 60,00 282 1,80 2,60
hoog cjan 70,00 210 - 2,00
phil c mei 37,50 629 1,50 2,00
phil c mei 40,00 910 0,40 0,60
phil cjul 35,00 221 4,30 4,80
phil cjul 3730 682 2,30 2,80
phil cjul 40,00 548 0,90 1,40
phil cokt 37,50 211 3,10 3,70b
phil c okt 40,00 557 1,90 2,30
phil cjan 3730 429 430 4,30b
phil cjan 4230 180 1,30 1,80
phil c 093 30,00 634 10,60 11,10b
phil c 094 45,00 296 3,60 3,80
phil pjul 37,50 299 0,80 0,70
phil p096 35,00 169 2,70 2,70
olie cjul 150,00 164 5,40 4,50
ohe cjul 155,00 450 2,60 230
ohe pjul 150,00 228 2,30 2,60
tops c mei 610,00 303 2,90 3,40
tops pmei 590,00 386 1,40 o^7oatops pmei 610,00 451 B,oob 700
unil c 094 150,00 750 49,50 4630voc cjul 42,50 164 1,50 1,50

a = laten g bieden - e»-di¥.
b bieden h laten -ei-di».
c=ei-claim k = gedaanth
d ei-dividend I gedaan, g
e gedaan " bieden vk slotkoers «onge dag
I = gedaan " laten sk - slotkoers gisteren

Detailhandelsconcern heeft voldoende geld voor overnames

Macintosh streeft naar groei
Van onze redactie economie

JjAASTRICHT - Het detailhandelsconcern Macintosh
£>uperconfex, Halfords, Clerkx, Kwantum) streeft de
tornende jaren naar verdere expansie. De onderneming

echter strikt bij haar leest blijven en uitbreiding zoe-
*en in de bestaande drie hoofdsectoren confectie, rijwie-
len plus auto-accessoires en woninginrichting. Dit heeft
bestuursvoorzitter drs. G.J. Beijer gisteren gezegd bij de
Presentatie van het jaarverslag.

y-an geld schort het niet bij Macin-
°sh. Het concern heeft een door-
"nrnerde oorlogskas en kan metSetiak enkele honderden miljoenen

Guldens vrijmaken om overnemin-gen te fmancieren. Mwij gaan daar-~y heel voorzichtig te werk enjachtengewoon af tot zich een goe-e kans voordoet. Wij hebben eenVoorkeur voor uitbreidingen op de
setzeden auto-accessoires en wo-ninginrichting", aldus Beijer.

Het streven is echter ook gericht op
expansie van bestaande zaken. Zo
zou er nog best ruimte zijn voor en-
kele tientallen winkels van Kwan-
tum en Halfords, vooral buiten de
binnensteden. Superconfex zoekt
het in verdere penetratie in Portu-
gal, terwijl daarnaast bekeken
wordt of in Frankrijk zaken kunnen
worden geopend. Op het gebied van
woninginrichting zijn er in Neder-
land nog veel familiebedrijven.
Macintosh ziet hier goede kansen
voor overnemingen.

De eerste twee maanden van 1992waren voor Macintosh bijzonder
goed. In hoeverre dit maatgevend
kan zijn voor geheel 1992 wilde Bei-
jer nadrukkelijk in het midden la-
ten. Het tweede halfjaar is voor
Macintosh altijd zeer belangrijk.

Op het ogenblik ziet de onderne-
ming zich bij de winkels van het
bedrijf geconfronteerd met stijgen-
de kosten, vooral op het gebiedvan
de loonontwikkeling. Daar de
markt bovendien aarzelt als gevolg
van dalende koopkracht, zal het
niet eenvoudig zijn de hogere kos-
ten goed te maken door stijgende
omzetten en/of betere marges.

Zoals het er nu naar uitziet zal het
resultaat over het eerste halfjaar
van 1992 wat achter blijven bij de
uitstekende uitkomst over dezelfde
periode van vorig jaar. Het tweede
halfjaar kan echter veel goedmaken
en daarom wilde Beijer het voorlo-
pig maar even houden op een gelij-
ke winst over geheel 1992 als de
f 30,5 miljoen die het concern in
1991 behaalde. De omzet bedroeg
toen f 1.070 miljoen. Als dividend is
f 2 voorgesteld dat desgewenst als 5
procent in aandelen kan worden op-
gestreken.

Zie verder pagina 13

" Macintoshwil zaken
weg uit stadscentrum

" Vloerbedekking kiezen bij Kwantum, de goedkope woninginrichtingsketen van Macintosh.

economie

Benzine en diesel
morgen duurder

POTTERDAM - Benzine en diesel-PUe worden morgen respectievelijk
|*cc en één cent per liter duurder,w heeft marktleider Shell gisterenbekendgemaakt.
Pc adviesprijzen aan de zelftank-P°mp komen daarmee op 1,90 gul-pen voor super plus loodvrij, 1,86
Buiden voor euro loodvrij en 2,02
«uiden voor gelode super benzine.

len liter diesel kost dan 1,154 gul-
den. De prijsverhoging is het gevolg
Rn de gestegen noteringen op dewternationale produktenmarkt.

Positie van drankenconcern in Duitsland danig verzwakt
Bols blijft nog Europees denken

NIEUW-VENNEP - Een goed lo-
pend Bols blijft ook in de ko-
mende jaren sterk de aandacht
op Europa gericht houden. Met
uitzondering van Groot-Brit-
tannnië en watkleinere landen is
het drankenconcern in dit we-
relddeel overal aanwezig en na-
genoeg overal heeft het goede
uitgangsposities. Een uitzonde-
ring vormt Duitsland. Bols is
daar te klein. Via vooral strategi-
sche allianties moet in de ko-
mende jaren een nodige geachte
„kritische omvang" van 1 mil-
jard mark worden bereikt. Dit
zei bestuursvoorzitter R. Schip-
per gisteren bij de presentatie
van het jaarverslag.

De positie van Bols in Duitsland
raakte enkele jaren geleden da-
nig verzwakt door het verdwij-

nen van het produktenpakket
van Hiram Walker (vooral Bal-
lantine's Whiskey) na de overne-
ming van dit concern door Sea-
gram. „Bols is in Duitsland niet
direct kwetsbaar, maar de basis
is smal", aldus Schipper.
Bedrijven kopen is een moeilijke
zaak. Er zijn in het oosten vooral
familiebedrijven actief. Omdat
zij het over het algemeen goed
doen, voelen zij weinig behoefte
hun activiteiten te verkopen.
Daarom zal het verkrijgen van
de gewenste grootte voor Bols
vooral moeten worden bereikt
door samenwerkingsverbanden.

Duitsland houdt een grotepriori-
teit, want in de filosofie van het
zijn van een Europese onderne-
ming kan men niet om het land
heen. Van de Treuhand, de in-

stantie die zich bezighoudt met
de privatisering van staatsbedrij-
ven in de vroegere DDR, ver-
wacht Bols niets. Contacten die
er zijn geweest, hebben geen in-
teressante mogelijkheden opge-
leverd.

Ondanks de gerichtheid op Eu-
ropa kijkt Bols toch ookwelover
de grenzen van dit werelddeel
heen, maar vaak blijkt de polss-
tok te kort. Zo is de Amerikaan-
se markt wel interessant, maar
gezien de hoge prijzen die be-
taald moeten worden voor goede
bedrijven, gaan acquisities in de
Verenigde Staten „de beurs van
Bols en die van Amsterdam
meestal te boven".
Over het Verre Oosten zegt
Schipper dat daar sprake is van

groeimarkten, maar dat Bols
eenvoudig te klein is. Daarente-
gen heeft het bedrijf een goede
basis in Argentinië voor de wat
florissanter wordende Latyns-
Amerikaanse markt.

Overneming
Waar de polsstok van Bols wel
toe reikt, is een mogelijke over-
neming van Recoaro in Italië.
Met dit bedrijf, dat prachtig past
bij dochter Crodo, zijn bespre-
kingen in een pril stadium gaan-
de. Als deze acquisitie haar be-
slag mocht krijgen, zal Bols naar
alle waarschijnlijkheid een be-
roep op de openbare kapitaal-
markt moeten doen ter grootte
van 10 tot 15 prcoent van het hui-
dige aandelenkapitaal. Het zal

daarbij kunnen gaan om plaat-
sing van aandelen of van aande-
len en convertibles met voor-
keursrecht voor bestaande
aandeelhouders. Bij verwerving
van Recoaro zou Bols op de Itali-
aanse frisdrankenmarkt de vier-
de plaats gaan innemen, na de
grote drie Coca Cola, de Franse
BSN en de Zwitserse Nestlé.

In Oost-Europa zijn voor Bols nu
vooral Tsjechoslowakije en Hon-
garije in beeld. In deze landen
wordt actief gezocht naar expan-
siemogelijkheden. Een onder-
zoek moet eind dit jaarzijn afge-
rond. Bols denkt in de genoem-
de landen in zee te kunnen gaan
met Oostenrijkse of Duitse part-
ners.

Ondanks de negatieve effecten
van de Golfoorlog (zich uitend
via de belastingvrije winkels op
de vliegvelden en de horeca) en
de recessie in de Angelsaksische
landen heeft Bols vorig jaar de
omzet toch kunnen vergroten
van f 1197 müjoen tot f 1332 mil-
joen. De nettowinst steeg van f
90,1 miljoen naar f 105,4 miljoen.

Bestuurders sneller
aansprakelijk voor

onbehoorlijk bestuur
DEN HAAG - Zowel de belasting-
dienst en de bedrijfsverenigingen
als de curator in een faillissement
moeten bestuurders van bedrijven
sneller aansprakelijk stellen als
sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Tot dusver gebeurt dat vrijwel al-
leen bij misbruik van een rechtsper-
soon voor persoonlijke verrijking.
Maar ook als de boekhouding niet
correct is bijgehouden of geen aan-
gifte wordt gedaan van belasting-
schuld moet de bestuurder vlot
persoonlijk ansprakelijk worden ge-
steld.
Tot die slotsom komen staatssecre-
taris Van Amelsvoort van Finan-
ciën, _ijn collega Ter Veld van So-
ciale Zaken en de minister van
Justitie, Hirsch Ballin, in een kabi-
netsstandpunt over diverse evalua-
ties van de wetten bestuurdersaan-
sprakelijkheid en bestuurdersaan-
prakelijkheid bij faillissement.
De wetten hebben betrekking op
belastingen, sociale premies en bij-
dragen aan pensioenfondsen die
door betalingsonmacht niet of niet
op tijd worden voldaan. Verder
heeft de curator in het faillissement
de mogelijkheid om tegen bestuur-
ders op te treden namens alle credi-
teuren, inclusief de belastingdienst,
de bedrijfsverenigingen en de pen-
sioenfondsen.
De curator maakt van die mogelijk-
heden nog nauwelijks gebruik. Het
ontbreken van mogelijkheden om
verschuldigde belastingen en pre-
mies te verhalen (de boedel is leeg)
is één van de belangrijke oorzaken.
Daarnaast laat de curator het ver-
haal liever over aan de belasting-
dienst zelf.
De curator moet veel actiever in
overleg met de bedrijfsverenigin-
gen en de belastingdienst bepalen
welke route zal worden gevolgd,
waarbij het bedrijf betalingson-
macht bijtijds op een voorgeschre-
ven formulier schriftelijk laat weten
wat er aan de hand is.
Indien dat wordt nagelaten ligt de
bewijslast dat er geen sprake is van
onbehoorlijk bestuur bij de be-
stuurders. Bovendien moet de cura-
tor actief kunnen terugvallen op

gegevens van de belastingdienst en
de bedrijfsverenigingen om zijn be-
wijs rond te krijgen. Dat kan ook
voorkomen dat door treuzelen de
bestuurder zijn privévermogen bui-
ten bereik van de fiscus kan bren-
gen, menen de bewindslieden.
Op diverse punten zal de wet wor-
den verbeterd of verduidelijkt. De
Nederlandse orde van advocaten
gaat zich actief opstellen om de wet-
stoepassing handen en voeten te
geven terwijl de Nederlandse ver-
eniging voor rechtspraak wordt
voorgesteld om de checklist die cu-
ratoren bij faillissementen hanteren
aan te passen.

Enorme vraag
naar autofiets

ROTTERDAM - De autofiets die
Shell in zijn benzinestations te koop
heeft aangeboden, vindt gretig af-
trek. Dat meldt althans de oliemaat-
schappij in haar bedrijfsblad Pro-
fiel. Er zijn 800 demonstratiemodel-
len verkocht en 1300 bestelformu-
lieren wachten nog op afhandeling.

Shell, door het succes van de actie
verrast, heeft een nieuwe opdracht
geplaatst bij de leverancier van de
vouwfietsen in Taiwan. De nieuwe
zending wordt halverwege deze
maand verwacht; na aankomst wor-
den de fietsen in ons land gemon-
teerd. Met de ruim 2000 fietsen die
zijn verkocht, overtreft Shell vol-
gens de fabrikant de totale jaarlijk-
se afzet van vouwfietsen in Neder-
land.
De wielerbranche is niet echt geluk-
kig met de inmiddels beëindigde
actie van de oliemaatschappij. Het
Centraal Bureau voor de Rijwiel-
handel vindt dat met de lage ver-
koopprijs de afspraken in de bran-
che zijn ondermijnd, maar sommige
fietshandelaren menen weer dat de
actie van Shell de vouwfiets juist
onder de aandacht van recreanten
heeft gebracht, waardoor de totale
vraag op termijn zal stijgen.
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Nederland 2
VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Dommel. Tekenfilmserie.
17.19 Boes. Tekenfilmserie.
17.30 De grote meneer Kaktus

show.
18.00 "" Journaal.
18.17 Dubbeldekkers. Engelse co-

medyserie. Als Stan een avond laat
thuiskomt, kan hij niet slapen vanwe-
ge het lawaai uit de kamer van Arthur
en Olive.

18.41 Daar komen de schutters. En-
gelse comedyserie. Herh. Mainwa-
ring besluit Frazer, die veel kritiek
heeft, een paar dagen de verant-
woording te geven.

19.16 Vijf tegen vijf. Spelprogramma.
19.44 Police rescue. Engels-Australi-

sche serie. Afl.: ... and do you care?
Na jaren zoekt de vader van Angel,
die altijd dronken was en hem dan
sloeg, weer contact met zijn jongste
broertje. Hij zegt gestopt te zijn met
drinken, maar al snel blijkt dat er in
feite niets veranderd is.

20.39 Oppassen!!!! Nederlandse co-
medyserie. Afl.: Brandalarm. Opa
Willem wil voor meer veiligheid in
huis zorgen en gaat eens langs bij
Nicole en Harry.

21.10 De verleiding. 16-delige serie
over de wereld achter de reclame.
Presentatie: Astrid Joosten.

21.50 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.25 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Allemaal beestjes.
Het huis van oom Angelo wordt ge-
teisterd door een een legioen insek-
ten. Rosé ziet hierin wel een onder-
werp voor het programma Goeiemor-
gen Miami.

22.54 Met Witteman. Interviews van
Paul Witteman met persoonlijkheden
uit de politiek en samenleving.

23.42 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Jacoba van Beieren, een myt-
hische vrouw.

23.54-23.59 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

soapserie.
09.45 Medizin nach Noten VIII. 2.
10.00 Tagesschau.
10.03 auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Tagesschau.
11.03 Urnschau.
11.20 (TT) Oppen und Ehrlich. Serie.
12.10 Klassentreffen.
12.55 Persoverzicht. .
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-telegramm.
13.58 Programma-overzicht.
14.00 Tagesschau.
14.02 Kasperls Traumfahrt. Pro-

gramma over de historische poppen-
film.

14.30 Prinz Eisenherz. Tekenfilmse-
rie.

15.00 Tagesschau.
15.03 "" Alles Banane. Kinderhitpa-
rade.

15.30 Hey Biss-Kids! Jeugdprogram-
ma.

16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich - Termin in Berlin.

Themaprogramma.
16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden

Preis. Braziliaanse serie.
16.58 Programma-overzicht.
17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 Praxis Bülowbogen. Serie.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Der Fahnder. Serie.
19.45 WWF.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Liebling - Kreuzberg.

Duitse serie.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Voll daneben. Sketches, slap-

stick en parodieën.
21.25 Miezen, Machos und Madon-

nen.
22.00 Bitte umblattern.
22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra.
23.30 "" Boulevard Bio.
00.30 Magnum. Amerikaanse detecti-

veserie.
01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Zuschauen - Entspan-

nen " Nachdenken.

Duitsland 2
09.00 Tagesschau.
09.03 Gezamenlijk programma

ARDZDF.
13.45 Das Geisterschloss. Kinderse-

rie.
14.10 Booker. Jeugdfilm.
15.05 "" ZDF-Fernsehgarten - Spe-
zial.

15.50 Vor Ort: Frau mit Pfiff.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Sternensommer. Serie.
16.50 logo. Jeugdjournaal.
17.00 heute.
17.10 Sport heute. Sportprogramma.
17.15 "" landerjournal. Regionaal

magazine.
17.55 (TT) Unsere schönsten Jahre.

Duitse serie. (Ca. 18.15 Reclame).
Aansl. Programma-overzicht).

19.00 heute.
19.20 Forsthaus Falkenau. Duitse

serie. Afl.: Op het spoor van een mi-
lieuschandaal.

20.15 Kennzeichen D. Magazine over
Duitsland.

20.50 Der grosse Reibach.4-delige
komedie. Hans-Joachim Dorfmann
wil de wereld verbeteren, en denkt
daar bij de EEG in Brussel mee te
beginnen. Als assistent van de direc-
teur van Informatie en Kuituur Mi-
chaël Spearpoint wordt hij al gauw
door prominenten omgeven. Wat wil-
len zij van hem?

21.45 heute-journal.
22.15 ZDF Sport extra. Tennis: Duit-

se open kampioenschappen voor
heren, samenvatting.

22.25 Glück 1. Tv-film van Lih Jano-
witz. Met: Natalia Wörner, Ralph Her-
forth, Michaël de Winter e.a. De
mooie Lidia is tevreden met haar le-
ven, vooral als haar ontwerp voor een
vrijetijdscentrum uitgevoerd zal wor-
den. Ze woont alleen en beleeft de
liefde via Pay-TV met de acteur Re-
né. Dan wordt haar leven verstoord
door de mislukkeling Felipe, een ou-
de schoolvriend die bij haar intrekt.

23.40 "" überall ist Dixieland. Mu-
ziekprogramma met o.a. Dutch Swing
College Band, Chris Barber's Jazz
and Blues Band en Barrelhouse
Jazzband.

00.25 heute.

TV FILMS VIDEO
RTL4
12.15 The bad and the beautiful.
Ambitieuze Hollywoodproducent
gaat over lijken om grootse film te
maken. Satire van Vincente Minelli
uit 1952, met Kirk Douglas, Lana
Turner, Dick Powell.

" Kirk Douglas en Lana Turner in 'The bad and the beautiful'. (RTL4- 12.15 uur).

Nederland 1
20.25 The hiding place. Ameri-
kaans oorlogsdrama van James
Collier, is voornamelijk gesitueerd
in de Barteljorisstraat te Haarlem.
Horlogemaker Ten Boom en zijn
dochters Betsie en Corrie nemen
Joodse onderduikers in huis. Met
Julie Harris, Eileen Heckart, Arthur
O'Connell.

BRTN TV 2
22.00 Joe Daneer: Big trade. De-
tectivefilm uit 1981 van Reza Ba-
diyi. JoeDaneer moet het opnemen
tegen een machtig filmmagnaat,
die een moord in de doofpot wil
stoppen. Met Robert Blake, Ken
McMillian en Sandra Blake.

RTL4
22.10 Dempsey. Tweedelige Ame-

rikaanse speelfilm uit 1984, waar-
van vanavond het eerste deel
wordt uitgezonden. Verhaal over
Jack Dempsey, die vastbesloten is
om het te gaan maken in de wereld
van het professionele boksen. Op
weg naar New Vork ontmoet hij
Maxine Cates en wordt verliefd op
haar. Hij belooft haar terug te ko-
men als een rijk en beroemd man.
En hij komt inderdaad terug, maar

rijk is hij niet. Toch trouwt hij met
haar, maar al vrij snel is Maxine
ontevreden met hun kleine inko-
men en verlaat hem. Wanneer Jack
toch wereldkampioen wordt, gaat
hij naar Hollywood om filmster te
worden en trouwt met een actrice.
Zij dreigt hem te verlaten wanneer
Jack opnieuw de boksring in wil
gaan nadat hij zijn wereldtitel heeft
verloren. Deel 2 volgende week

dinsdag, óók om 22.10 uur.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.55 Ca va. Frans voor beginners.
17.25 Pronto. Italiaans voor begin-

ners.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden. %18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Metropolitan Cats. Reportage.
19.20 Antilliaans verhaal: De weg

naar bevrijding. Documentaire.
19.55 Het nationale bevrijdingsfeest

1992.
21.25 Groosland.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat.
23.00 Parlement en politiek.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Astrid Joosten. (Neder-
land 2 - 21.10 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus geschie-
denis. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Te-
letekst-overzicht. 11.48 Programma-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
Braziliaanse serie. 12.15 Kontraste.
13.00 Als Skiave in den Zuckerrohrfel-
dern. Documentaire. 13.45 Sixteen.
Talkshow. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Aus der Geschich-
te lemen. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Omaruru, serie.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
wiskunde. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Tiere suchen ein Zuhause. 18.30 Be-
such aus Lilliput. jeugdserie. 18.57
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 15 Minuten international.
20.15 Die Dienstagsreportage. 20.45
Kanguru. Amusementsprogramma.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Plus 3-Rei-
sebüro. 22.15 Westpol. 22.45 Sport-
Platz. 23.15 Deutschlandbilder. 00.00
Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tefe-Gymnastik. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Schooltelevisie. 10.45
Cursus dataverwerking. 11.15 Non-
Stop-Fernsehen. 14.00 Schooltelevi-
sie. 14.30 Cursus Engels. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Abenteuer Wissen-
schaft. 16.00 Mai-oh-Mai. 16.30 Solo
für 12. 17.00 Cursus wiskunde. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Abenteuer über-
leben. 18.24 Zoo-Olympics. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Hal-
lo, wie geht's? 19.30 Schlaglicht. 20.00
Lindenstrasse. Serie. 20.30 Landess-
piegel. 21.00 Nieuws. 21.15 Nach La-
denschluss. 22.00 Das Schweigen der
Herren. Speelfilm van Carlos Lemos
over de tijd van de militaire dictatuur
(1976-1983). 23.40Köpfe Lateinameri-
kas, 10-delige serie over staatshoofden
van Latijns-Amerika. Afl.: Evita Peron.
23.55 Geschichten aus dem Regen-
wald, 5-delige documentaire serie over
de veranderde levensomstandigheden
in de Braziliaanse regenwouden. Afl. 2:
Der Trug mit dem Boden. 00.45 Ak-
tuell. 00.50 Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.55 Ochtendprogramma. Met

nieuws, series, spelprogramma's en
tekenfilms.

12.15 The bad & the beautiful. Ame-
rikaans.

14.10 The Qprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.00 De draagmoeder. Braziliaanse
serie.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

15.55 Telekids. Kinderprogramma.
16.50 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.
17.25 Wie is wie.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 RTL 4minispel: Taboe. Tele-

foonspelletje. Presentatie: Manon
Thomas.

19.00 Rad van fortuin. Presentatie:
Hans van der Togt.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo.
21.40 Mag het iets meer zijn?
22.10 Dempsey. Amerikaanse speel-

film uit 1984. Jack Dempsey is vast-
besloten om het te gaan maken in de
wereld van het professionele boksen.
Op weg naar New Vork ontmoet hij
Maxine Cates en wordt verliefd op
haar. Hij belooft bij haar terug te ko-
men als een beroemd en rijk man. Hij
komt inderdaad terug, maar rijk is hij
niet. Toch trouwt hij met haar, maar
al vrij snel is Maxine ontevreden over
hun kleine inkomen en verlaat hem.
Wanneer Jack toch wereldkampioen
wordt, gaat hij naar Hollywood om
filmster te worden en trouwt met een
actrice. Ze dreigt hem te verlaten
wanneer Jack opnieuw de boksring in
wil gaan nadat hij zijn wereldtitel
heeft verloren, (deel 2 wordt op dins-
dag 12 mei uitgezonden).

23.45 Journaal.
00.00 Cops. Amerikaanse serie.
00.25 M.A.S.H. (herh.).
00.50 The Oprah Winfrey Show.
01.35 De draagmoeder, (herh.).
02.00 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
09.00 Gevarieerd octendprogram-

ma. Met nieuws, series en spelpro-
gramma's.

12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Zwölfdreissig. Middagmagazi-

ne.
12.50 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Amerikaanse serie.
13.20 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
14.55 Der Chef. Serie.
15.45 Chips. Amerikaanse serie.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Glück am Drücker. Spelpro-

gramma.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider, Amerikaanse ac-

tieserie.
20.15 Columbo. Lucifers Schuier,

Amerikaanse misdaadfilm.
22.00 Anpfiff. Voetbalshow.
22.55 Fernsehfieber. Amerikaanse

serie. Afl.: Privates.
23.55 RTL aktuell.
00.05 Airwolf. Amerikaanse serie. Afl:

Verrat in den eigenen Reihen. Herh.
01.00 Kampf gegen die Mafia. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Alleinherr-
scher.

01.50 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Das fragwürdige Leben
des Leonardi Randall. Herh.

02.10 Haute Tension: Todesfalle.,
Franse misdaadfilm uit 1990 van
Yves Boisset. Met: Nick Mancuso,
Leah Pinsent, Patrick Bauchau, e.a.

03.40 Drohende Schatten. Ameri-
kaanse thriller uit 1950 van Patrick
Jackson. Met: Arm Sothern, Zachary
Scott, Gigi Perreau, e.a. David Starr-
ling wordt wegens moord op zijn
vrouw ter dood veroordeeld. Zijn
dochter, die de moordenaar zag,
zwijgt als het graf omdat zij een
shock heeft.

05.00 After hours. Amerikaanse ma-
gazine.

05.15 Elf 99. Magazine. Herh.

" Christoph Waltz. (Duits-
land 2 - 20.50 uur).

BBC 1
22.35 Roses are for the rich. Film
uit 1987 van Michaël Miller met Li-
sa Hartman, Bruce Dern e.a. Een
mijnwerkersdochter besluit de strijd
aan te binden met de directeur van
een steenkolenmijn. Die blijkt ver-
antwoordelijk te zijn voor de dood
van haar geliefde.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
EO
10.00 (TT) Vrouw-zijn. Gevarieerd
vrouwenmagazine. Presentatie: Henk
Binnendijk en Tonneke Bijker.

10.50 TV-Fruitmand. Geestelijke lie-
deren op verzoek.

11.10 Sphinx. Documentaire over Jos
Gemmeke-Mulder dieeen belangrijke
rol in het verzet heeft gespeeld. Zij
begon met de verzorging van een il-
liegaal blad, smokkelde wapens en
zneders en wist in 1944 een belang-
rijke missie te volbrengen naar het
bevrijde zuiden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.09 Het kleine huis op de prairie.
Amerikaanse serie. Afl.: Eigen haard
is goud waard (1). Charles en Jonat-
han hebben heimwee naar Walnut
Grove, net als mr. Oleson. Maar of
die zijn vrouw meekrijgt...

16.57 (TT)Kinderkrant. Serie over
een jongetjemet een grote mond.

17.30 Tijdsein 1. Nieuwsprogramma.
18.10 50 kamers. Jongerenmagazine.

Presentatie: Bernard van den Bosch
en Mare Dik.

18.35 Blackout. Woordspelprogram-
ma. Presentatie: Bert van Leeuwen.

19.05 Op weg naar Avonlea. Cana-
dese serie. Afl.: Vrienden en kennis-
sen. De uitjes van Alec King en de
dames King en Ward mislukken, ter-
wijl Felicity en Sara op de kinderen
passen. Dan is Lucky ineens spoor-
loos.

19.50 Mijmeringen. Overdenking van
prof. dr. W.J. Ouweneel.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 De schuilplaats. Amerikaanse

speelfilm uit 1957 van James F. Col-
lier over het leven van Corrie ten
Boom tijdens WO 11. Met: Jeannette
Clift, Arthur O'Connell, Julie Harris
e.a. Herh. Ondanks zijn hoge leeftijd
weigert horlogemaker Ten Boom uit
Haarlem passief toe te kijken hoe de
Duitsers de joden vervolgen.

22.39 God verandert mensen. Men-
sen vertellen over gebeurtenissen die
hun leven totaal veranderd hebben.

23.30-23.35 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Geografisch kennen en kun-

nen.
14.50 Geschiedenis. De vergissing

van Columbus.
15.00 Kampioenen van het veilig

verkeer.
17.30 Plons. Gevarieerd kinderpro-

gramma.
17.35 Liegebeest. Kinderserie.
17.50 Duupje.
17.55 Tik tak.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Lotto-winnaars, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen. Spelprogram-

ma..
20.35 Zeker weten? Praatprogram-

ma.
22.00 NV De Wereld. Reportagema-

gazine.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Boulevard naar het verleden.

Historische serie.
23.25-23.30 Coda. Lentewandeling,

van Herman Meulemans, uitgevoerd
door Philibert Mees, piano.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Geografisch kennen en kun-
nen.

19.20 Geschiedenis. De vergissing
van Columbus.

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-
rie.

19.53 Benny Hill.
20.00 Programma van de Christen-
Democratische Omroep.

20.30 National Geographic. Afl.:
Chesapeake Borne.

21.30 Journaal en Sport.
22.00-23.30 Joe Daneer: Big trade.

Amerikaanse tv-film van Reza Badiyi
met Robert en Sandra Blake e.a.. Joe
Daneer moet het opnemen tegen een
machtige filmmagnaat, die een
moord in de doofpot wil stoppen.

SAT1
05.30 Sat 1 Regional-Report. Herh.
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie, serie. 09.00 Sat
1 News. 09.05 Herz ist Trumpf. 09.30
Dr. Kulani - Arzt auf Hawaii, serie.
10.20 Wenne der weisze Flieder wie-
der blüht, Duitse filmkomedie uit 1953.
11.55 Glücksrad. Herh. 12.40 Tip des
Tages. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Unter
dér Sonne Kaliforniens. Familiedrama.
14.30Bezaubernde Jeannie. Comedie-
serie. 15.05 Falcon Crest. Familieserie.
16.00 MacGyver. Misdaadserie. 17.05
Geh aufs Ganze! Spelshow. 17.45 Re-
gionaal programma. 18.15 Bingo.
18.45 Sat 1 News. 19.20 Glücksrad.
Aansl. WetterNews. 20.15 Die Goldene
Hitparade der Volksmusik. 21.15 Der
Lohn der Mutigen, Amerikaans/Japan-
se oorlogsfilm uit 1964. 23.10 Fünf vor
zwölf. 23.40 Sat.l News. 23.50 Smi-
ley's Leute - Agent in eigener sache,
Engelse spionageserie. 00.50 Auf der
Flucht. Amerikaanse krimiserie. 01.45
MacGyver. Avonturenserie. 02.35 Vor-
schau/Videotext.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws).
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die
gebeuren. 10.05 M/V-magazine.
11.05 Schone kunsten. 12.05
Echo-magazine ( 12.30Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws). 19.04 Veronica spor-
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04
God zij met ons. 22.53 De 1% re-
geling. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 For the record. 2.02
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel.
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Het spoor terug: 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
bije westen. 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.04 Music all in.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02-2400 VARA's Verrukkelijke
Dinsdag. Met om 6.02 Doorloper.
7.04 Carola op de radio 9.04 Denk
aan Henk. 12.04 VARAs Steen _
Been show. 14.04 Twee meter de
lucht in. 16.04 VARAs Happy

Hour. 18.04 De avondspits. 19.04
Dubbellisjes. 20.04 VARA's vuur-
werk. 21.04-24.00 Bevrijdingspop.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met componist en musicoloog Leo
Samama (8.00 Nws). 9.00 Continu
klassiek. 10.45 TROS concertzaal:
Berliner Philharmoniker met piano.
12.30 Nieuwe klassieke cd 's. 13.00
Nws. 13.04 De klassieke top 10.
13.35 Belcantorium: Die Schöp-

fung, oratorium van Haydn. City of
Birmingham Symphony Orch. koor
en ork. 0.1.v. Simon Rattle met sol.
16.00 Het grote werk. 17.00 Leger
des Heilskwartier. 17.15 Muziek in
vrije tijd. 18.00 Nws. 18.04 Muziek-
joumaal. 19.00 Orgelconcert.
19.45 Barokmuziek. 20.00 Nws.
20.02 Het concert. Raphael Kwar-
tet. 22.30-24.00 Schuim en as.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip-
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Kleur be-
kennen. 10.00 De wereld zingt
Gods lof. 10.50 Tekst en uitleg.
11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05

Rondom het woord. 12.30 Middag-
pauzedienst. 12.50 Lied van de
week. 13.00Nws. 13.10De verdie-
ping. 14.10 Dagvaardig. 14.30
Ruimteschip Aarde. 15.00 Radio
Vrijplaats. 16.00 NOS recht. 17.35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Relevant.
18.20 Uitzending van de RPF.
18.30 Vertel me wat. 18.40 Taal en

teken. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Britse
en Amerikaanse literatuur. 21.00
Japan na 1945. 21.30-22.00 Het
fantastische in de kunst.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Journaal.
13.35 Roger-La-Honte. Franse speel-
film uit 1966. 15.20 Le jardin extraordi-
naire. 15.50 Genies en herbe. 16.20
Gourmandises. 16.35 Clips è la Une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 Supercop-
ter. 18.25 La fete a la maison. 19.00
Ce soir. 19.22 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Trois caravelles pour Seville. 20.40 Ba-
bel. 22.00 Noms de dieux. 23.00 Weer-
bericht en laatste nieuws. 23.20 Bour-
se. 23.25 Einde.

België/Télé 21
16.40 Nouvelles du Sud: une culture
sous influence. 17.40 Nouba nouba.
18.30 Tribune economique et sociale.
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Martin Soldat. Fran-
se speelfilm uit 1966. 21.30 Laatste
nieuws, weerbericht en beursberichten.
22.05 Une histoire du cinéma de Belgi-
que. 23.30 Ce soir.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Enjeux le point 10.00
Espace francophone. 10.30 Perfor-
mance. 11.00Reflets images d'ailleurs.
11.50 Nieuws. 12.00 La chance aux
chansons. 13.00 Nieuws. 13.30 La
bonne aventure. 14.00 Bako, l'autre ri-
ve. 15.40 Porte ouverte. 16.00 Nieuws.
16.15 Les redacteurs en chef. 16.30
Enjeux/Le point. 17.15 Bonjour bon ap-
petit. 17.40 Cursus Frans. 18.00 Ques-
tions pour vn champion. 18.30 Nieuws.
18.50 Weerbericht, Affiches en Clin
d'oeil. 19.00 Le Canada sur deux
roues. 19.30 Nieuws. 20.00 Envoyé
spécial. 21.00 Nieuws en Europees
weerbericht. 21.30 L'affaire Saint Ro-
mans. 23.25 Bouillon de culture. 00.00
Nieuws. 00.20 Lumière.

RAI UNO
06.55 Uno mattina. 07.00 Telegiornale
Uno. 07.30 Da Milano TGR economia.
08.00 Telegiornale Uno. 09.00 Tele-
giornale Uno. 10.00 Telegiornale Uno.
10.05 Uno Mattina economia. 10.15
Vediamo. Parte 1.11.00 Da Milano Te-
legiornale Uno. 11.05 Ci Vediamo.
Deel 2. 11.55 Che tempo fa. 12.00 Te-
lefilm. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35
La Signora in Giallo. 13.30 Telegiorna-
le Uno. 13.55 Telegiornale Uno tre
minuti di... 14.00 Big! 14.30 L'Albero
azzurro. 15.00 Cronache dei Motori.
15.30 Quarantesimo parallelo a Sud a
Nord. 16.00 Big! Parte 2. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00Telegiornale Uno.
18.05 Vuoi Vincere? 18.15 Blue jeans.
18.40 II mondo di Quark. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 Telegiornaler Uno presenta Tg
sette. 21.45 Definire. 22.45 Terlegior-
nale Uno linea notte.'23.oo Tl tempo
delle scelte. 00.00 Telegiornale Uno
notte, che tempo fa. 00.30 Oggi al par-
lamento. 00.40 Pallacanestor, Mezza-
notte e dintorni, Dse, Film, Program-
mazione Notturna.

BBC1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Gloria. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.25 Gibberish. 11.50 Nieuws.
11.55 Cricket. 13.55Regionaal nieuws
en weerbericht. 14.00 Nieuws en weer-
bericht. 14.30 (TT) Neighbours. 14.50

Cricket. 16.50 Just so stories. 17.9
Chucklevision. 17.20 Happy familie!
17.35 (TT) Pirates of dark water. 18.0
Newsround. 18.10 (TT) The lowdoW
18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (Tl
Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio
naai nieuws. 20.00 (TT) Noel's addicts
20.30 (TT) EastEnders. 21.00 (TT) Ju*
good friends. 21.30 (TT) Crime limitef
22.00 Politieke uitzending. 22.05 (TI
Nieuws. 22.35 (TT) Roses are for tl*
rich. 00.05 Film '92 with Barry NormaU
00.35 Cricket. 01.25 Weerbericht.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Talm bi
long hangri. 10.05 (TT) Save a lift
10.15 Schooltelevisie. 11.00 Seallad
is Seanchas. 11.15 Schooltelevisie
11.35 Great experiments. 12.(*
Schooltelevisie. 13.55 Take nobody'l
word for it. 14.20 Mr. Berm. 14.35 Kma
Greenfingers. 14.40 Schooltelevisie
15.00 Nieuws en weerbericht. 15.15jj
the garden. 15.30 Sec hear! 16.W
Nieuws en weerbericht. 16.45 The trjjj
vel show travellen 16.50 Nieuws. 17.W
Cricket. 20.30 The long journey of Clej
ment Zulu. 21.30 (TT) Quantum leap
22.20 (TT) The racing game. 23.0
The Comic Strip presents. 23.30 Pc*
tieke uitzending. 23.35 Newsnigtf
00.20 The late show. 01.00 Weerbe-
richt. 01 .05 Open universiteit.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. 09.3
NHL action. 10.20 Teleschuss. 10.3
FIA Europese rallycross. 11.30 Eurt
bics. 12.00 Tennis. 14.00 Powerspof
international. 15.00 Eurobics. 15.30 AH
letiek. 16.30 American football. 18-OÖfGolf. 19.00 Futbol Espanol. 13.3"
Revs. 20.00 Auto- en motorsport
20.30 Autosport. 21.30 Boksen. 23.$
Forte snooker league. 01.30 NBA A*]
tion.

Eurosport
09.00 WK IJshockey. 11.00 WK Zeilen-|
11.30 Duitse rally. 12.00 SupercrosSl
13.00 Boksen. 14.30 Tennis. 18.30 &]
rogoals. 19.30 WK IJshockey. 21M
Eurosport nieuws. 22.00 Worstelen
23.00 Tennis. 00.30 Eurosport nieuws

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.0"
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At th«
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00Report
23.15 At the movies. 23.30 News «"night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo-
dern! 01.00 Kristiane Backer. 03.0"
Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.0"
Larry King. 16.00 World day. 17.3"
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hoUj-
-23.00 World business tonight. 23.3"
Showbiz today. 24.00The world today-
-01.00 Moneyline. 01.30 Crossfirë-
-02.0Q Prime news. 03.00 Larry King
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws. 13.15 Mokka: gemengd
amusementsprogramma. 14.00 De
gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra-

kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.10 Haverklap: voor studerende
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
Nieuws op elk heel uur.

6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort I
den Tag; 6.45 Hörergrusslotten8
7.15 Veranstaltungstips; 8.30 Pre*'
seschau). 9.10 Gut Aufgelegt (Tip»
und Themen am Vormittag). 12.0'
Musik è la carte. (12.30 BRF A£tuell). 13.00 Presseschau. 13-0?
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.0*
BRF Aktuell. 18.35 Klassik Mus*'
journal. 20.05-20.35 Lessons <_
English by Forem/Deutschspracr 11"
ge Gemeinschaft.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen DeutsC' 1'
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek e*1
actualiteiten. 12.00RTL am MittaS
14.00 RTL Café. 16.00 Feier*"
bend. 18.00 Classic Hits. 21.00 J"
t'aime. 24.00-4.00 Die Radio"
Nacht.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuv^6.05 Morgenmelodie. (8-""
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljo"
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieu*5'
12.05Zur Sache. 12.07 Gut aufgf
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 Sacn'
wort Wirtschaft. 14.07 Auf #[
Promenade. 15.00 Café-Konze^16.05 Heimatmelodie. 17.00 o__
Tag urn fünf. 17.07 MusikexpreJ
(18.00 Nieuws; 19.00Auf ein WOfJ'19.30Ohrenbar, voor de kinderen)-
-20.00 Nieuws. 20.05 ZwiscWj"
Broadway und Kudamm. 21-JjJ:
Musik zum traurnen (220"
Nieuws). 22.30-04.05 ARD-Narf""
express (elk heel uur nieuws).

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.0"|
Super shop. 06.30 Business insiders
07.00 Business tonight. 07.30 Europ*
reports. 08.00 ITN world news. 08.3"
Super events. 08.45 The mix. 09.0Ö|
Channel E. 09.30 Super shop. 10.3»
The mix. 11.50 Music news. 12.00 Su-
per shop. 12.30 Hang loose. 13.0°
Survival. 13.30 The mix. 14.00 A*
mixed up. 14.50 Music news. 15.0<)|
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Mus*
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spV
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport
20.50 Supersports news. 21.00 TW
science show. 21.30 Media Europe
22.00 Nieuws. 22.30 Super events
22.45 USA market wrap. 23.00
Through naked eyes, Amerikaanse
speelfilm. 00.50 Music news. 01.0"
Blue night. 01.30 Super shop. 02.0"
The mix all night.
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Wederopstanding
De revival van The Ramblers, of-
tewel de muzikale wederopstan-
ding van oude jazzy glorie, waar-
voor de toon is gezet door een
almaar groeiende hang naar nos-
talgie. De fanclub waarin zich
300 liefhebbers hebben verenigd,
laat niet af. Het verleden leeft als
hooit tevoren in het heden.

Marcel Thielemans, 80 jaar. Een
mensenleven speelt hy zyn partij
mee in The Ramblers. Jarenlang
als trombonist/chansonnier, in
de nadagen van zn muzikaleloopbaan is hem demuzikale lei-
ding van het span toevertrouwd.Van de oudere bezettingen is
overigens vrijwel niemand meerover, wat dat betreft is hij zowat
de laatste der mohicanen. „Sem
Nyveen leeft nog. Als ik me niet
vergis ook Gerard Spruit, in een
°f ander verzorgingstehuis in
Limburg. En Maupie Dreese
schijnt nog onder ons te zyn, dat
wil zeggen in Amerika."

Maar al wat hem verder ver-
trouwd was is weggevallen, dat
gaat zo als iemand ouder wordt.Theo Uden Masman, Jack Bul-
terman, Kees Kranenburg sr.,Wim Poppink, Ferry Barendse,
fred van Ingen, en noem al die
groten maar op, alleen hun na-men levennog voort.

Thielemans was Belg. En Thiele-
mans is Belg gebleven. Ook al
woont hij veel langer in Neder-
land dan hy ooit in zn geboorte-
land heeft geleefd, fier draagt hij
de koninklijke onderscheiding
die koning Boudewyn hem en-
kele jaren geleden opspeldde.

Ongelooflijk
In 1933 kwam hij naar hier. En,
zegt hij op een toon die berus-
ting verraadt, zestig jaar later is
Marcel Thielemans nog steeds
hier. En het moet gezegd: Theo
Uden Masman, de man die in
1926 The Ramblers oprichtte,
heeft dat voor een belangrijk
deel op zijn geweten.

Op 28 augustus 1933 kreeg hij
Van Masman een telegram: de
grote leider van The Ramblers
had een trombonist nodig. Of
Thielemans maar naar Neder-
land wilde komen, naar het des-
tyds beroemde hotel Hamdorff
in Laren. Een paar jongens van
The Ramblers waren op een
stapavond verzeild geraakt in
het casino van Blankenberge en
hadden hem zien optreden in
Chassè Remue, indertijd het
meest gekende orkest van Bel-
gië. „Ze hadden mij bij Masman

aanbevolen als een veelbeloven-
de trombonist."

Voor zover Thielemans het zich
kan herinneren moet het ergens
in 1936, 1937 zijn geweest dat
Bulterman zijn intrede deed in
de band. Als trompettist was hij
niet eens zo geweldig, zegt Thie-
lemans, maar als arrangeur een
vondst. „Man, wat was die man
geniaal. Het ene liedje na het an-
dere schreef hij: 'Weet je nog
wel, die avond in de regen', 'Wie
is Loesje'.

Traangasbommetjes
Na de Bevrijding verstomde het
applaus. Het publiek keerde zich
massaal af van The Ramblers. In
1946 werden zelfs traangasbom-
metjes gegooid, toen het orkest
concerteerde in het Amsterdam-
se Concertgebouw en in Haar-
lem. De orkestleden werd verwe-
ten dat ze tot diep in 1944 als
Dansorkest van Theo Uden Mas-
man regelmatig in het kader van
Frontzorg hadden opgetreden
voor Duitse militairen. Achteraf

kan Thielemans het zich inden-
ken dat mensen zich daaraan
hebben gestoord.

„Maar wat moesten we?," roept
hij uit. „Op een gegeven moment
stond Masman voor een keuze.
Of optreden voor Kraft durch
Freude of met zn allen naar
Duitsland. Toen moesten we dus
kantineconcerten gaan geven,
met onze neuzen gaan staan voor
al die moffenkoppen. Leuk was
anders. Maar ja, de bakker bleef
brood bakken en wij verkochten
muziek. Je moest overleven. Ik
heb niets misdaan. Voor zover ik
weet ben ik nooit lid geworden
van de Kulturkammer."

Populariteit
Betrekkelijk snel kregen The
Ramblers de handen toch weer
op elkaar. De populariteit nam in
de jaren vijftig weer vertrouwde
vormen aan. Er werden platen
gemaakt, The Ramblers herkre-
gen hun radioprogramma bij de
Vara en de agenda van Masman
puilde als vanouds uit van de
boekingen.

The Ramblers, jaren trokken ze
muzikaal voorby, met de Fare-
well Blues als herkenningsmelo-
die. Menigeen hoeft maar de
ogen te sluiten om als het ware
een sentimental journey te bele-
ven. Hoor in gedachten nog-
maals de van weemoed vervulde
Farewell Blues, die altijd vooraf-
ging aan de sonore stem van
Uden Masman: „Zo luisteraars,
dit was het dan. Maarrr we ko-
men terug."

Maar Uden Masman kwam niet
terug, hij overleed in 1964. De
man kon de aftakeling van The
Ramblers niet verwerken.
Maar nu zijn ze er weer, The
Ramblers. Op van die typisch
nostalgische avonden hobbelt af
en toe ook het 'Boemeltje van
Purmerend' voorbij. Op de maat
die Thielemans als dirigent aan-
geeft. Het is moeilijk om ervan
los te komen, zei hy al eerder.
Thielemans is vergroeid metThe
Ramblers en The Ramblers met
hem. „Kon ik het nu overdoen,
ik zou meteen herbeginnen. Ik
had me voorgenomen op m'n
tachtigste op te houden. Maar
het is zo leuk, zo gezellig alle-
maal in die Ramblers van nu.
Stuk voor stuk leuke jongens,
zowel jong als oud. Nu moet het
nog maar even doorgaan tot vol-
gend jaar, dan maak ik op de kop
af zestig jaar deel uit van The
Ramblers. Lykt me mooi om dan
de Farewell Blues voor mezelf
als musicus te laten klinken."

Luxemburg op
Songfestival
met lied van
Heerlenaar
Van onze rtv-redactie

LUXEMBURG/HEERLEN
Zangeres Marion Welter verte-
genwoordigt Luxemburg zater-
dag op het Eurovisie Songfesti-
val met een lied van een Heerle-
naar. Ab van Goor (40) compo-
neerde voor de Luxemburgse

zangeres het lied 'Sou Fraï'. Van
Goor, die al geruime tijd in het
Luxemburgse Dudelange woont,
zal Marion Welter op het Song-
festival in Malmö, tevens als
drummer begeleiden. Hij maakt
deel uit van de Luxemburgse
groep Kontinent, die tijdens de
37e editie van dit liedjesfestival
eveneens met Marion Welter op
het podium komt. Gisteren is de
Luxemburgse ploeg van RTL
vanaf het vliegveld Findel naar
Zweden vertrokken.
In de jaren zeventig was de in
Heerlen geboren Ab van Goor
zanger en drummer van de Lim-
burgse Partner, die toen een hit
scoorde met het nummer 'Kayu-
ta Hill'." Ab van Goor

Marcel Thielemans (80) kan niet loskomen van zijn band

Revival van The Ramblers
DOOR GERARD VAN PUTTEN

HILVERSUM - De Fare-
well Blues heeft voor hem
in elk geval nog niet geklon-
ken. Marcel Thielemans
heeft nog iets van de char-
meur, van de 'jeune pre-
mier' die hij eens was.
Geadoreerd werd hij in de
jaren dertig, door vrouwen
vooral. En fans van de man-
nelijke kunne respecteer-
den hem. Tachtig is hij nu.

Voorwaar een respectabele leef-
tijd, maar Thielemans is der da-
gen nog niet zat. „Mijn gezond-
heid is voortreffelijk. En ik kan
nog steeds niet loskomen van
The Ramblers. Dat ligt meer aan
m'n collega's dan aan mij. Dat
zyn zulke schatten van mensen,
de jongensin het orkest zijn alle-
maal even leuk, zowel de oude-
ren als de jongeren. Een hele
aparte sfeer heerst er in het or-
kest. Er zit veel humor in. Elke
keer als ik mijn afscheid aankon-
dig, beginnen ze aan me te trek-
ken. Vragen ze of ik asjeblieft
blijf."

Onder zijn leiding maakten The
Ramblers vorig jaar nog een cd.
En het roemruchte orkest sloeg
na jaren weer aan het musiceren
'in het land. Zeer tot verwonde-
ring van Marcel Thielemans
sloeg de tournee aan, terwijl ook
de cd behoorlijke verkoopcijfers
haalde. „Zelf zou ik het nooit
hebben aangedurfd een tournee
te organiseren, de impresario
wel. En zie: elke keer stonden we
voor volle zalen of in elk geval
nagenoeg volle zalen te spelen.
Tot mijn grote verwondering
moet ik zeggen. Blijkbaar krij-
gen de mensen er geen genoeg
van, want er staat nog een hele
zooi schnabbels op het program-
ma. Jacques Schols, onze ma-
nager, is zelfs bezig met weer een
soort tournee." " Marcel Thielemans: „Ik had me voorgenomen op m'n tachtigste op te houden. Nu moet

het nog even doorgaan tot volgend jaar." Foto: gpd

show

Opbrengst voor oogklinieken in Malawi

Gala van het
Limburgs Lied

in Geleen
Van onze showpagina-redacfie

GELEEN - Tien artiesten en groepen werken aanstaande vrijdag
mee aan 'Het gala van het Limburgs Lied', dat vanaf 19.30 uur in de
Hanenhof van Geleen wordt gehouden. Optredende artiesten zijn
Sjra Puts, Anja Bovendeaard, Joep Rademakers, Duo Urn en Urn,
Wim Leentjes, De Bretelboys, Wooden Chain, Sjef Diederen, Neutjes
4 en Duo Oetgesloape. Voor de muzikale omlijsting zorgen de Lim-
burger Muzikanten, terwijl Lei Meisen, bekend van het programma
'Het Ei van St Joost' bij Omroep Limburg, de presentatie voor zijn
rekening neemt.

De opbrengst van dit door tien ZuidlimburgseLions Clubs georgani-
seerde galakomt ten goede aan de stichting 'Dr. Harry van den Bre-
ker. Deze naar de Hoensbroekse huisarts genoemde stichting, zet
zich in voor de medische zorg en het onderwijs in Malawi. In dat land
heeft inmiddels een beperkt onderzoek plaatsgevonden naar de oog-
heelkunde. Om dit te kunnen beoordelen werd dokter Van den Bre-
kel destijds op één van zijn reizen naar Malawi vergezeld door oo-
garts dr J van den Eerden uit Heerlen. Omdat Malawi met zn tien
miljoen inwoners maar vijf gekwalificeerde oogartsen heeft, werd
besloten om in bestaande ziekenhuizen oogheelkundigeklinieken in
te richten. Met elk project is een bedrag van ongeveer 350.000 gulden
gemoeid.

Kaarten voor 'Het gala van het Limburgs Lied' (35 gulden) zijn ver-
krijgbaar bij de stichtingKunst en Cultuur Limburg, Hoogbrugstraat
72a in Maastricht.

" Neutjes 4 Foto: VAN ZOEST, Blerick

" Het duo urn & Urn
Foto: HANS VAN DE BEELE

" Joep Rademakers Foto: TELSTAR/Weert

" De Bretelboys

'Erkenning
voor kwaliteit
Nederlandse tv

Ralph Inbar wint
’Gonden Roos’

DOOR MONIQUE BRANDT

HILVERSUM - Nog een beetje beduusd is hij wel, Tros-
programmamaker Ralph Inbar. Zaterdagmiddag kreeg hij
op het Gouden Roos-festival in het Zwitsers Montreux in
de catagorie producenten (33 programma's) de hoogste tv-
prijs uitgereikt voor zijn programma TV Masqué. Het
Avro-programma Glamourland van collega Gert-Jan Dro-
ge, dat namens de gezamenlijke omroepen was ingezon-
den in de catagorie omroeporganisaties, viel buiten de
prijzen. Het is voor het eerst dat ons land een Gouden
Roos wint in de 32 jaar dat het festival wordt gehouden.

„Het is allemaal nog een beetje
onwezelijk, het was een grote ve-
rassing," vertelt Inbar. „Tijdens
de prijsuitreiking stond ik een
beetje schaapachtig mijn dank-
woordje uit te spreken. Ik kom
nu al zon twintig jaar op het fes-
tival, en ik heb een keer of zeven
een eigen programma ingezon-
den, maar altijd zonder succes.
En nu deze internationale prijs.
Men vertelde me dat het de eer-
ste keer is dat in deze catagorie
de jury unaniem was over het
oordeel. Dat wil toch wel wat
zeggen. Het is immers de Oscar
op televisiegebied. Ik beschouw
de prijs als een grote erkenning
voor de Nederlandse tv."

TV Masqué belicht het leven van
onbekende Nederlanders dieeen
bijzondere prestatie voor men-
sen of dieren hebben geleverd.
Het programma wordt gefilm
met een verborgen camera, in-
middels een specialiteit van In-
bar, die ook bekend is van Bana-
na Split. De bekroonde afleve-
ring, die waarschijnlijk nog deze
maand door de Tros wordt her-
haald, gaat over de gepensio-
neerde kankerspecialist van
Coevorden, die jarenlang ver-
bonden is geweest aan het Am-

sterdamse Anthonie van
Leeuwenhoekziekenhuis.

Volgens Inbar viel vooral idee
achter het programma in de
smaak bij de jury. „Programma-
makers zijn altijd bezig met het
bedenken van iets nieuws, en
dat wordt steeds moeilijker.
Maar human interest spreekt het
publiek het meest aan, dat blijkt
wel weer."

Inmiddels hebben omroeporga-
nisaties uit verschillende landen
belangstelling getoond voor het
programma van Inbar. De onder-
handelingen over de verkoop
van het concept zullen de ko-
mende weken plaatsvinden. Het
programma zal komend najaar
ook meedingen naar de Ameri-
kaanse Emmy Award als buiten-
lands televisieprogramma.

„Het is jammer dat Gert-Jan
Droge niets heeft gewonnen.
Glamourland is een heel leuk
programma, maar te Nederlands.
Ga maar eens aan een internatio-
naal publiek uitleggen wie Ron-
nie Tober of Jan des Bouvrie is.
Maar hij heeft de afgelopen week
in Montreux druk staan te fil-
men, dus al met al heeft hem ook
iets opgeleverd."

" Ralph Inbar: ,fluman interest spreekt het publiek het
meest aan, dat blijkt wel weer." Foto: kippa

(ADVERTENTIE)

Deze maand staan erniet
alleen azenen heren,maar
ookasperges op dekaart.

Een bezoekje aan Holland Casino's begint al
meteen met een fantastische kaart.

Want op ditmomentserveren alonzerestaurants
asperges a la carte.

Vanzelfsprekend op bijzondere wijze bereid.
En voor een prijsje dat
al evenzeer bij u in de ___::s_^C"*^_\
smaak zal vallen.

J
ar-^___^J^^*y^ï?~ y

Wie op een C^^^^\^^7^^yh\_W
uitzonderlijke manier _^^___a^_^/%^^
van asperges wil genieten,
is iedere dagvanaf 14.00 uur wf(o
welkom in de Holland Casino's.

1 4-lOLLAND
(ASINO'S

In deHolland Casino'skom jeogen tekort.
HOLLAND CASINO*- AMSTERDAM- BREDA" GRONINGEN " NIJMEGEN-ROTTERDAM - SCHEVENINGEN- VALKENBURG - 2ANDVOORT

LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR.CORRECTE KLEDING ENGELDIGLEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT
JACKPOTCLUB INFORMATIELIJN:06 -350 310 50, 50 CT. P.M.
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T. LimburysDugblüJgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

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
illustratieszijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave- in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
B-on OoucoSor... . ___.*%"_ 079

Personeel gevraagd

Ossel Schoonmaakbedrijf
zoekt voor enkele van haar objecten Bocholtz en Heerlen.

Schoonmaaksters
voor de ochtenduren/avonduren. Bel: 045-353056.

Echte bakker Pierre Korver
vraagt een

Ervaren banketbakker
en een

Leerling brood- en banketbakker
Te bevr. Holzstraat 24, Kerkrade. Tel. 045-455933.

Het kerkbestuur van de parochie van het H.Hart van Jezus
te Nieuwenhagerheide zoekt op korte termijn voor:

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius en
Dameskoor Nieuwenhagerheide

een dirigent / organist MA/
De repetities van het gemengd kerkelijk zangkoor worden
gehouden op woensdagavond en incidenteel op zondag-
ochtend.

De repetities van het dameskoor kunnen in onderling over-
leg worden vastgesteld.

Een scheiding van bovengenoemde functie(s) is mogelijk.

Schriftelijke reacties en/of informatie kunnen binnen twee
weken na verschijning van dit blad worden gericht aan :
Kerkbestuur parochie H. Hart van Jezus Nieuwenhager-
heide, p/a Hoogstraat 139, 6373 HR Landgraaf.
Tel. 045-311292

In onze HEMA vestiging kunnen wij op korte termijn een
enthousiaste

Medewerk(ster) plaatsen
(38 uur per week)

Leeftijd 18-19 jaar.
Schriftelijke sollicitatie (voorzien van pasfoto) richten aan:

HEMA
Kerkstraat 220, 6441 BK, Brunssum.

Gom schoonhouden b.v.
Heeft in Roermond plaats voor enige:

Part-time schoonmakers m/v
De werktijden zijn in de vroege ochtenduren

van 06.15 tot 07.55 uur.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u kontakt
opnemen met mevr. Klaessen, tel. 04750-17155 of tijdens

kantooruren met ons vestigingskantoor te geleen
tel. 046-75.13.23.

CLUB te Amstenrade, zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 of 09-32.11771622.
Club Rustica Kerkrade/
Spekholzerheide vraagt
DAMES voor 's avonds en/of
overdag. Werktijden/garan-
tie in overleg. 045-412762.
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO«r, dag- en nacht
dienst. Julianastr. 6, Bruns-
sum.
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
Spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
LASTECHNIEK Bloemberg
BV zoekt voor langere ter-
mijn pijpfitters, grondwer-
kers, bankwerker, A en E
lassers. Tel. 045-271791.
MEISJES gevr. voor club of
privéhuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406
Weg. enorme drukte nog
enkele meisjes en jongens
gevraagd voor PRIVÉ en
escort. Bel voor info 045-
-274587.
SCHEREN Kunststoffen.
Part-time hulp gevraagd
voor het plaatsen van kunst-
stof kozijnen en rolluiken.
Tel. 045-315244.
Zonder kapitaal 'n uitste-
kend INKOMEN opbouwen!
Snel groeiend discountbe-
drijf zoekt ondernemende
personen. Info-avond 8 mei
in Maastricht. Bel voor info:
043-638442 en 046-523887
Gevraagd POETSVROUW,
1x in 14 dagen, 2 uur. Tel.
045-314070.

Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd, voor enkele avon-
den per week. 045-417190
Gevraagd nette ervaren
BUFFETHULP MA/ voor Ca-
fé in Maasbracht, voor
weekends van 21.00-02.00
uur. Tel. 04746-4227.
Gevraagd cafetaria MEDE-
WERKSTERS voor overdag
en 's avonds, full-time en
part-time. Tel. 045-457845.
HULP in de huishouding ge-
vraagd vrijdags op even
weken, plm. 4 uur. Inl. 045-
-216419 na 17.00 uur.
BUFFETHULP gevraagd
voor opening café, ervaring
vereist. Tel. 045-427711
Dames wilt u 1 a 2 avonden
p.wk. iets BIJVERDIENEN.
Ik stuur info. 045-271756.
All-round SERVEERSTER
gevr. in Horeca dagzaak van
maand, t/m vrijd. tussen
12.00 en 14.00 ate Geleen
Br.o.nr. B-1161, L-D, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Dagfriture vraagt vrouwelij-
ke HULP met ervaring. Tel.
045-453032.
Voor onze bestaande ver-
koopteams zoeken wij met
spoed nog enkele MEDE-
WERKERS STERS voor het
noteren van bestellingen in
Vlaams België. Gratis ver-
voer vanuit Nederland aan
wezig. Goede verdiensten.
Wij vragen: goede om-
gangsvormen en de wil om
te werken. Opleiding is niet
vereist. Tel. ml. en aanmel-
dingen: 0932-11223612.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.

Personeel aanbod
Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, wordt gehaald
en gebracht, pr.n.o.Lk. Tel.
045-317669.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. voor ca. 1 V_~2
jaar gemeubileerd woning
huur tot ca. ’ 2.000,- p/mnd.
max. 25 km gelegen va.
GELEEN. Aanbiedingen tij-
dens kanturen 046-769938
Jong werkend koppel, 1 kind
zoekt met spoed apparte-
ment of woonhuis. Omg.
VALKENBURG tot M'tricht.
Huurpr. tot ’700,-. Tel.
045-224143.
Woning te huur gevr. omg.
KERKRADE. Tel. 0949-
-240364715.
Weduwe zoekt 1-slaap-
kamer WONING te Stittard.
Tel. 046-510675.

Kamers
HEERLEN-C, kamer in stu-
dentenhuis per 1-6-92.
043-251634 na 19.00 uur.
Te h. GELEEN, Ipers.
woonr., keuk., douche, toilet

’ 550,- mcl 093211-232286
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.

Onroerend Goed
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 200.000,-. <Directe aankoop mogelijk!!

Geen verkoop, geen kosten!
LIVAC B.V. ;
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550 \
Uw huis verkopen I
met behulp van de (

echte makelaar \
Bel de onroerend goed lijn I
046 - 750 000 ! j
Peters & Partners Geleen I
Geen verkoop -

Geen kosten
CADIER EN KEER, Toren- I
str. 4, op mooie lokatie te I
koop uitst. onderhouden 'vrijst. woonhuis met cv., I
gar., 3 kelders, voor-zij- en I
achtertuin, 3 ruime slpks., !
royaal dakterras. 2e Verd. I
alwaar 4e ruime slpk. Geen
makelaars. Vraagprijs

’ 295.000,- k.k.
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. Na kan-
tooruren dhr J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo- i
theek Service.

Bouwen Verbouwen

KANTELDEUREN
Magazijnopruiming (nieuwe deuren) div. standaard maten,

met of zonder loopdeur. BODEMPRIJZEN.

Boels deuren Edco B.V.
SITTARD, Nusterweg 80. Tel. 046-515252.

bouwmat machines
Te k. 8 Mahonie BINNEN-
DEUREN waarvan 2 met
glas, 201x82cm met sluit-
werk ’ 50,- p.st 04450-2325
Te k. zware COMPRESSOR
op wielen met slang en ha-
mer. Tel. 04450-1505.
Te k. GEBAKKEN klinkers,
’35,- p/m2; kinderkopjes va

’ 1,- p..t. 04454-5848.
Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektra, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

Transacties

Horeca Horeca
Wegens herinrichting van

onze showroom bieden wij
aan: nieuwe apparatuur

tegen zeer speciale prijzen
zoals koelvitrines, bak- en
braadapparatuur, koel- en
vrieskasten, vaatwassers
enz. Tevens inruilapp. en

div. 1 en 2 groeps espresso
machines. EFKA, groot-

keuken-installaties.
Kaalheidersteenweg 142,

Kerkrade.
Tel. 045-426330.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop HOOI. Hobbelrade
63, Spaubeek. Tel. 04493-
-1313.
Zware kiepwagen, ’ 1.250,-
-en diverse kleine TRACTO-
REN. Tel. 045-224899,
Te k. koeien/PAARDEN-
TRAILER merk Henra, mt.
IV_ met polyester vloer. Tel.
04498-55474.
Te k. GRONDFREES voor
achter traktor en veldspuit
12 m. Tel. 04450-1505.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's

5 mei bevrijdingsdag
Wij zijn open
van 9.00 tot 17.00 uur

Diverse aanbiedingen!!!
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Auto Limburg
BMW 518inw. model zwartmet. get. glas ’29.500,-; BMw
316 wit verl. 15" sportv. '86 ’11.900,-; Mercedes 190 D
d.blauw get. glas sportv. '88 ’ 35.000,-; 190 E wit get. glas
cv. 88 ’32.500,-; Audi 100 2.3 iserret int. airco roodmet.
'89 ’29.750,-; Volvo 740 GL Blackline- extra's 10-'BB
’22.500,-; 240 DL 2.0 d.blauw get. glas '87 ’15.750,-;
340 GL HB antracietmet. 5-bak 88 ’ 12.900,-; Renault 25
GTX blauwmet. get. glas '89 ’ 23.500,-; 25 GTX 2.2igrijs-
met. get. glas '88 ’17.250,-; 21 HB wit 5-drs. '89
’18.750,-; 19 Chamade GTS Comfort pakket '90
’21.750,-; 19 GTR 5-drs. d.blauw nw.st. 89 ’18.500,-;
11 GTX 1.7 grijsmet. 5-drs. 86 ’ 10.750,-; Ford Siërra 2.0
HB special zwart schuifd. '88 ’ 16.900,-; Siërra 2.0 DOHC
roodmet. get. glas '90 ’ 22.500,-; Siërra 2.3 GL combi wit
get. glas '88 ’ 18.900,-; Siërra 1.6 CL combi d.blauw 5-bak
'88 ’17.750,-; Siërra 2.3 CLD HB stuurbekr. '87

’ 14.900,-; Siërra 1,6 combi Van rood '84 ’6.900,-; Siërra
2.0 GL HB goudmet. '83 ’ 7.250,-; Escort 1.4 Bravo antra-
cietmet. 5-drs. '88 ’ 15.500,-; Escort 1.4 Bravo wit 3-drs.
'88 ’14.900,-; Escort 1.3 Laser grijsmet. nw.st. '84
’7.250,-; VW Golf 1.6 D rood sportv. '88 ’ 16.950,-; VW
Passat Variant D zwartmet. '88 ’ 18.750,-; Citroen BK 19
TRD schuifd. stuurbekr. 89 ’18.250,-; BK 16 TRi wit
schuifd. '88; BK 16 RE Montreaux veel extra's '89

’ 17.500,-; BK 16 RS wit striping 87 ’ 11.750,-; BK 14 RE
grijsmet. 5-bak '88 ’13.500,-; Omega 2.0 izwartmet. get.
glas 88 ’ 18.750,-; Senator 2.5i autom. schuifd. roodmet.
nw.st. 84 ’ 12.750,-; Kadett 1.3 S combi wit 88 ’ 13.900,-
Hyundai Pony 1.5 GL grijsmet. nw.st. '90 ’ 11.750,-; Toyo-
ta Carina 1.6 XL HB antracietmet. '89 ’19.500,-; Carina
1.6 XL sedan antracietmet. 89 ’18.500,-; Carina 1.6 DX
blauwmet. get.glas '88 ’14.900,-; Corolla 1.3 DX 12V s-
drs. 5-bak '86/11.250,-; Volvo 340 DL 1.4 rood 5-drs. 85
’6.900,-; Mitsubishi Colt 1.3 GL wit 19.000 km '90

’ 18.750,-; Lancer 18 D combi wit stuurbekr. '87 ’ 14.750,-
Lancer 1.5 GL combi wit 87 ’ 14.750,-; Galant 1.6 GL wit
get. glas 86 ’ 8.750,-; Mazda 626 coupé 2.0 GLX antra-
cietmet. '88 ’ 18.900,-; 626 HB 2.0 GLX wit get. glas '88

’ 18.750,-; 626 HB 1.8LX wit nw. mod. '88 ’ 17.750,-; 626
sedan 2.0 LX schuifd. '89 ’ 18.750,-; Peugeot 405 SR 1.9
d.blauw schuifd. 88 ’ 18.750,-; 405 SR duurste uitv. alle
extras 88 ’18.750,-; 405 GL 1.6 goudmet. 5-bak '88
’18.750,-; Nissan Bluebird 2.0 SLX duurste uitv. '88
’15.750,-; Sunny Florida combi rood get. glas '90

’ 18.750,-. Inruil en vlotte, discrete financiering mogelijk tot
100%. Zeer moderne werkplaats voor onderhoud, repara-
tie en APK, uw vertrouwd adres Auto Limburg, Mauritsweg
126, Stem (naast SuperConfex). Tel. 046-338474.
Te k. klassieker v. liefhebber
SAAB 96, bwj. 71, i.z.g.st.,
vr.pr. £5.975,-. Tel.
na 18.00 uur 043-430873.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto, U belt, wij kopen!!
045-427671 ook 's avonds.
Auto KALDEBORN wij beta-
len de hoogste prijs voor uw
auto!!! Bel 045-411572
Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
OCCASION-AKTIEDAG 5
mei verkoop geopend. Auto
Leymborgh b.v. Limbricht.
Tel. 046-515838.
BMW 325i, '87 v. extra's, Alp
uitv., lederen bekl. 045-
-321919. b.g.g. 045-321742.
BMW 535i, dcc. 89, nw. ty-
pe, alle extra's. Tel. 045-
-321919 b.g.g. 321742.

Te k. Mitsubsihi TREDIA 1.4
GLX, 4-drs, model. 84, APK
goed onderh., ’3.750,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
KADETT D 1.3 HB, bwj. '82.
APK 9-92. Tel. 045-251459
Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
HB, '85, APK 93, lichte par-
keerschade, pr. ’ 6.750,-.
Beukstr. 15, Heerlen.
Te koop Ford ESCORT 1.3
L nw. type bv»j. '81, APK 4-
93, ’2.950,-. 045-316940.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'81, licht beschadigd, pr.

’ 3.500,-. 045-229552.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.

’ 500,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.

Ruud Tiems
Zaanstraat 18, Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010.

Vandaag geopend van
10.30-17.00 uur

Seat Ibiza GL, diesel 07-1987
Daihatsu Charade, diesel 1984/1983
VW Jetta CL, diesel 01-1989
MitsubishiLancer 1.3 EL 02-1989
Opel Kadett 1983
Suzuki Alto GL 1987/1988
Daihatsu Cuore 1989/1990
Ford Escort 1600L 10-1982
Citroen AX .. 07-1987
Peugeot 309 GL Profil 06-1986
JeepWrangier 4x4 08-1989
HondaPrelude, automaat 09-1983
Suzuki Jeep SJ 410, hardtop 1983
Suzuki bus, pers.uitv 1981
Daihatsu Rocky 4x4, zeer veel extra's diesel 1986
Daihatsu Feroza 4x4 09-1989
Daihatsu Charade 1.0 1990
Daihatsu Charade 1.3 TXi 1990/1989
Daihatsu Charade automaat 08-1981
Nissan Sunny 1.4SLX 06-1989
Nissan Cherry 1.3Trend 03-1986
VWPassat 5-drs 05-1987
HyundaiPony 1.5GL 01-1990
Daihatsu Charade GTTi 1991
Suzuki Swift 1.3GL 1985
Peugeot 205 GL 1990

CSDAIHATSU
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Opel Veetra
1.6i, bwj. '91; Opel Corsa
1.2 S, bwj. '86; Opel Record
2.0 S, bwj. 84; Opel Ascona
1.6, bwj. '84; Opel Kadett
1.3 S Hb, bwj. '86; Opel Ka-
dett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82;
Mazda 323 1.3 Hb aut., bwj.
'81; Mazda 323 Sedan 1.3,
bwj. '84; Honda Civic 1.3 L,
bwj. '84; Ford Escort 1.6
XR3i, bwj. '85; Ford Escort
1.6 L, bwj. '85; Ford Escort
1.1, bwj. '83; Ford Siërra 1.6
5-drs., bwj. '83; Ford Siërra
1.8 CL, bwj. '87; 2 x Fiat
Panda, bwj. '85 en '86; Su-
zuki Samurai 4x4, bwj. '88;
Talbot Samba 1.1 '82; Ford
Taunus 1.6L '82; BMW 318
'79. Div. inruilers. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek.
04492-5782.
VOLVO 340 bwj. '86, 50.000
km. Tel. 045-419354.
Citroen VISA L, '84, rood, i.
z.g.st., APK 12-7-92,

’ 3.000,-. Tel. 04492-4425.
Met spoed te koop gevraagd
Jeeps, bedrijfsauto's, bestel
en personenauto's, reële
prijzen. Correcte afwikkeling
LUCAR. Tel. 045-456963.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Ford ESCORT XR3
kenteken '84, Alpine install.
Tel. 046-529061.
Ford ESCORT Bravo, rood,
m.'B3, abs.nw.st. ’4.250,-.
Tel. 045-724417.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '83,
APK 4-93, ’3.750,-. Tel.
045-711381.
Honda INTEGRA 5-drs., '86
APK 4-93, mr. mog.

’ 10.750,-. 045-316940.
MAZDA 626 GLX 2.2 i, '90,
goud/zilver, als nieuw,
13.000 km. Tel. 046-334411
MAZDA 626 GT 2.0i, 5-drs,
bwj. '86, APK 4- '93, pr.

’ 13.000,-, met alle extra's,
sportvelgen. 045-444422
tussen 16.00 -18.00 uur.
Te k. MERCERDES 200 D
bwj. '87, in nw.st. met veel
extra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-228069.
Te k. Nissan SUNNY diesel,
m0d.84, in abs. nw.st., met
APK, ’4.950,-. Tel. 045-
-253075.
Opel ASCONA S record
uitv., bwj. '83, z.g.st. Koopje!
Tel. 045-420048.
KADETT 1.3 5-drs. '89; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett 1.8
LS '88; Kadett 1.2 LS en 1.3
LS 87; Kadett 1.6 S 85; Ka-
dett 1.2 LS 5-drs. '85; Corsa
1.2 S '84; Corsa TR 1.3 '87;
Corsa 12 S en 1000 S '85;
Kadett 12 S '80; Rekord Ca-
ravan 2.0 '81. Automobiel-
bedrijf Denneman, Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.
Te koop ASCONA 1900, bwj
'79, vr.pr. ’1.850,-. Tel.
045-426029.
Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK 11-92, uiterste pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-211311.
KADETT 1.3 S 86 sportw.
en winterwiel. sunr., vele ex-
tra's ’ 8.950,-045-424128
Te k. Opel KADETT auto-
maat 13 N, bwj.'B4, tel.
045-427584 na 17 uur.
Te k. Opel CORSA, zeer
snelle 12S, '86, APK 2-93,
apart mooi, i.z.g.st. Tel.
043-650197.
Te k. Opel KADETT bwj. '78,
APK, i.z.g.st. vr.pr. ’775,-.
Haesenstr. 44, Schaesberg.
Te k. OPEL Kadett, bwj. 82,
vr.pr. ’2.000,-. Den Haag-
str. 7, Heerlen.
PEUGEOT 205, bwj. '86, ty-
pe Accent, kl. rood, vr.pr.

’ 7.900,-. Eikenweg 22,
Hoensbroek. 045-225320.
Buitenkans! wegens vetrek
buitenland RENAULT 5 Pa-
risienne, zwart, sunroofdak,
bwj.9o, km.st. 36.000, pr.

’ 14.250,-. Tel. 30-322389
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'82, APK 12-92, vr.pr.
’BOO,-. Na 15.00 uur: Burg.
Dohmenpl. 30, Eygelshoven
Te koop RENAULT 5 TL
bwj. '85, nw. mod., 78.000
km, ’ 5.750,-. 045-453572.
Te k. VW JETTA 1600, bwj.
'87, mr. mog. Te bevr. Tank-
station Brouwers, Heerler-
baan, tel. 045-454852.
Te koop VOLVO 360 GLT,
'88, schuifdak, trekhaak,
weg. omst.heden, gunstige
prijs. Tel. 046-334411.
Te koop VOLVO 340 DL,
bwj. '84, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-317151 na 19.00 uur.

I VOLVO 340, 84, 5-drs.
sunroof, i.pr.st. ’4.150,-.
Tel. 046-512138.
Mercedes 230Eautom. '86;
Opel Kadett autom. '86/'B7;
Ford Scorpio 2.0 '87; Ford
Escort cabrio 1600 KR 3i '87
Opel Omega '89; Mazda
323 '82 ’2.500,-; Opel As-
cona 1600 '83 ’4.250,-;
Ford Escort '85; Volvo 343
autom. '82 ’2.500,-; Ci-
troen Visa 1400 S '85
’5.500,-; Opel Kadett 1200
t. '85 ’ 6.500,-; Opel Kadett
diesel '86; Opel Ascona
1600 LS 85 ’ 6.500,-. Auto-
bedrijf WEBER Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 323 '83;
Audi C D autom. '83; Nissan: Sunny diesel, bwj. '87; Dat-
sun Cherry diesel bwj. '86;
Ford Escort 1.3 L bwj. '83;
Volvo 343 autom, '80; Toyo-
ta Celica 2.0 autom bwj. '82;
Alfa Giulietta 2.0 bwj. 82;
Fiat Ritmo '87; Toyota Celi-
ca 16 ST bwj. '82; Opel Ka-
dett bwj. '81; Kadett 1200

' '83; Ford Escort autom bwj.
'83 en Escort bwj. '81; Ford
Escort Van grijs kent., gas,
'83; Opel Rekord 2.0 L bwj.
'83 Honda Accord bwj. '81;
Samba bwj. '82; Mazda 323. bwj. '81. Inruil-financiering
mog. Anjelierstr. 123aHeer-
lerheide. 045-231448.. Inkoop AUTO'S, betalen

i hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.. Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610, Autocentrum VEENSTRA.
Mazda 323 GLX 5-drs, 88,
’14.750,-; Mazda 323 F

! 1600 GLX bwj. '90
’25.750,-; Opel Corsa 1.3i; uitgeb. sportw. '90

I ’15.900,-; VW Polo '87

’ 9.900,-; Volvo 340 DL, 87

’ 10.600,-; Fiat Panda 1000
■ XLi 90 ’ 10.900,-; Ford Es-

cort 1600 i type '88
’14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 Laser '85

i ’8.750,-; Ford 'Siërra 1.6
i Spec. 5-bak, 4-drs. '89

’ 19.900,-; Opel Ascona, 1.6
■LS 4-drs. '87 ’11.750,-;
! Opel Kadett 1.3 S autom.
I '85 ’10.500,-; VW Golf
1 Memphis 1.3 '88 ’15.900,-;

Opel Corsa 12S 4-drs. '86
1 ’8.750,-; Suzuki Alto '87: ’8.900,-; Lada 2105 1200

' '88 ’5.900,-; VW Jetta 1.6
Elan '86 ’9.750,-; Nissan
Micra GL '89 ’12.750,-;
Renault 11 GTX 85

■ ’ 6.750,-. Bovag-garantie,
i inruil, financiering. Autocen-

trum P. Veenstra, Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.

' Tel. 045-752999.
Te koop Fiat PANDA 45,
bwj. '81, APK. Tel. 045--; 310349.

" Te k. NISSAN 100 NXplus,
T-bar, autom., 20.000 "km,

'.bwj. 4-'9l. div. extra's, 2jr
fabrieksgar., kl. donk. grijs-
metal., nw. pr. ’ 44.000,- _u

; ’ 34.900,-. Tel. 04450-2325
Te k. Opel KADETT bwj. '81,
APK 4-93, vr.pr. ’2.500,-.
Eikstr. 49, Passart/Heerlen,
Tel. 045-214202.

1 Te k. Opel KADETT special,
i.z.g.st, APK, ’ 15.000,- bwj
87. Tel. 045-220529.

! Te k. Opel KADETT 1.25,
HB, bwj. '83, 1e lak, APK 3-
93. .3.600,-. 045-218925.

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en

; schade auto's, tev. in- en

' verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-

" ste prijs van Limburg. Tel.

" 046-519637/046-512924
Motoren

■ Te k. HONDA VF 750, okt.; '85, zeer goede staat! pr.n.o.
t.k. Tel. 045-421586.
HONDA BK 400 F. Schrie-
versheideweg 38, Heerlen.
Te k. SUZUKI GS 750, fon-
kelnieuw, ’4.250,-. Ganze-
weide 221, Heerlerheide.
Te k. HARLEY Davidson
shopper, eigen bouw, '89,
vrpr. ’ 30.000,- 045-457186
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires
' _--__i' i ■■■■■■■■■■ ■■i-Mimiii-M-iiiM i ii iimminimum ■■■

Blaupunkt auto-hifi
autoradio's - antidiefstalsledes - versterkers -equalizers - pasklare luidsprekers voor elk type auto -

CD-spelers - inbouwsets etc.
Tevens verzorgen wij voor u de inbouw!!!

Y$_RP BV

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045 - 716951

Aanhangwagens
fë k_ AANHANGWAGEN
1.38mx 2.98m. Tel. 04450-
-1505. —(Brom)fietsen
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! va. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Te koop VESPA Ciao, bwj.
'89, met sterwielen, ’675,-.
Tel. 045-315825.
Te koop gebr. FIETSEN, als
nieuw. Anjerstr. 8, Schin-
veld, 045-256719.
Te k. rode PUCH Maxi met
witte sterwielen, vr.pr.

’ 650,-. Tel. 04405-2201

Zonwering
Te k. ZONNESCHERM met
windvaste armen, oranje/
rood, 2.55 m br., tel. 045-
-710699

Vakantie
FRANKRIJK 4-pers app!
balkon op Zuiden, uitz. over
meer v Genève 045-711386
Sint MAARTENSZEE. Bun-
galow, gratis zwemparadijs,
weekend-midweek en voor-
seizoen. Tel. 02246-3109.
Bungalow/CHALET gestof-
feerd, gemeub., omg. Z-
Limburg, ’ 32.500,-, v.o.n.
Inl. 02209-1968.

Watersport
Te k. SURFPLANK, "Hipper"

’ 750,-. Tel. 04405-2708

Bijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Opl. voor motor in 4, 8 dgn
of 4, 8 wkn., auto of vracht-
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.,
vrachtauto met aanhangwa-
gen of trekkeroplegger in 8
dgn of 8 wkn. Start dagopl.
chauffeursdiploma CCV-B
goederenvervoer 31 aug.
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 86
Hoensbroek. 045-217487
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Bei de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

(Huis)dieren
Regelmatig te koop KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
broedmachines, voer-drink-
bak. enz. Henk Ploemen,
Rimburg. Tel. 045-320229,
ma. gesloten.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
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.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Perzische KATTEN, lichte
kleuren, Walem 11a, Schin
op geul. Tel. 04459-1237.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIERS pups met ta-
toeage te bevr 046-520981
Te k. weg. omst. JAKE
RUSSEL terriërtje met re-
gistratie, 18 mnd. oud. Tel.
045-463753.
Te k. jonge langharige
TECKELTJES, black en ten,
met stamboom. 045-310767
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’ 170,-; poes
f 60,-. 045-244247.

Opleidingen
Opleidng voor een diploma
minstens 80 technieken en

ontwerp in
Handwerk.

Mevr. Nauts, Pasteurstr. 7,
Brunssum. 045-254741.

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding mogelijk.

Baby en Kleuter
Te koop TWEELING-KIN-
DERWAGEN, vr.pr. ’350,-.
Tel. 045-424039.

Wonen Totaal
Pracht, eiken TOOGKAST,

’ 1.275,-, (nw. pr. ’ 2.900,-,
1 jr. oud); eik. salont. met
plav. ’ 175,-. 045-323830.
Te k. 3-zits BANK Lederlook
kl. grijs, vr.pr. ’ 150,-. Tel.
045-216419 na 17.00 uur.
Te k. gestoffeerde BANK,
stof velours antiek, model
jaren '30, in goede staat, pr.
’150,-. Inl. 04450-2037
Te koop BANKSTEL 3-2-1
lederen kussens; dubbele
houten ladder. 045-750674.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen mei
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
Kachels/Verwarming

’ 500,- verbouwingskorting
De KACHELSMID, Walen
21, Klimmen. 04459-1638.

Kunst en Antiek

Gevraagd
voor inbreng in komende

veilingen kunst-antiek-
inboedels. Veilinghuis,

Lambèr N.V., 043-620649
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur

Hartelijk gefeliciteerd

t 40*
M

't Gert ziet 't
Sarah

Mai, Guus, Karin en Oma

r ~
Computers

80386DX-40MHZ, 64k8 cache
4MB RAM, Mini Tower behuizing
105 MB harddisk, IDE-AT 16ms

31/_" 1.44 MB diskdrive
2x serieel, 1x parallel, 1x game

VGA kaart Trident 1 Mb videogeheugen
VGA kleurenmonitor 1024*768

keyboard en muis ,

’ 3.649,-
GRATIS ALLEEN DEZE WEEK: professionele bureaustoel

met hoge rug, t.w.v. ’ 450,-.
Alle prijzen excl. IBV2 % BTW
Leufkens-Dubois
Kantoorinrichters

Sittarderweg 58A, Heerlen. 045-726444.

Muziek... ■---*

Show-Show-Show-Show-Show
Orgel-synthesizer-keyboard-dig. piano

zaterdag 9 mei en zondag 10 mei
verkoop en demo vanaf 11.00-22.00 uur

concert 19.00-22.00 uur
YAMAHA: Peter Baartmans (zaterdag)
HAMMOND: Leon Kuypers (zondag)

CULTUREELCENTRUM LANAKEN (BELGIË)
concert reservering: 09-32-11-716961

m.m.v. Conservatorium Maastricht.
Muziekschool Beek, Muziekhuis Guus Arons Heerlen, |

Privé muziekschool Johny Vosdellen, Yamaha, Hammond
verkoop en demonstraties van 11.00-22.00 uur door

Muziekhuis Guus Arons
Honigmanstraat 5-7-9, HEERLEN.

Tel. 045-717155
Tijdens deze show

zeer speciale aanbiedingen!
Voor Piccolo's zie verder pagina 18
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Actie voor meer subsidie peuterwerk

Duizenden briefkaarten
voor Susterse raadsleden

Von onze verslaggever

SUSTEREN - De brievenbus-sen van de vijftien Susterse
raadsleden moeten de komende*eken verstopt raken met in to-jaal3750 briefkaarten met nood-loten van ouders van peuters.
{Jat is de bedoeling van de brief-
partenactie die de besturen eneidsters van de vier peuterspeel-~aten in Susteren zijn gestart in

poging alsnog een hogere
Übsidie van de gemeente, die

eerder liet weten daartoe niet be-
reid te zijn, los te weken.

De peuterspeelzalen hebben
meer geld nodig omdat de loon-
kosten met ingang van 1 augus-
tus fors zullen stijgen door een
wijziging in de wet op het mini-
mumloon. Als de gemeente niet
by springt, kunnen de speelzalen
in Susteren het hoofd financieel
niet meer boven water houden,
stellen de actievoerende bestu-
ren.

De 250 ouders die hun kinderen
naar de Susterse peuterspeelza-
len sturen, hebben elk vijftien
briefkaarten gekregen, voor
ieder raadslid een. De bedoeling
is dat zij deze kaarten onderte-
kend terugbezorgen bij de peu-
terspeelzalen. Bestuursleden en
leidsters spelen vervolgens voor
postbode.

De wijziging in de wet op het
minimumloon houdt in dat de
speelzalen aan alle leidsters het
minimumloon gaan betalen. Tot

nog toe was dat niet nodig, als
het dienstverband minder dan
eenderde deel van een volledige
weektaak betrof. De verandering
heeft grote financiële gevolgen
voor veel peuterspeelzalen in
Nederland.

Voor de Susterse speelzalen
schommelen de gevolgen van de
wetswijziging tussen 3.000 en

,17.000 gulden. Een bedrag dat
niet alleen door een verhoging
van de ouderbijdrage opgevan-
gen kan worden, aldus secretaris
John de Koning van de peuter-
speelzalen Susteren/Dicteren.

Wethouder Jack Janssen van
Susteren wijst op de geldende
subsidieverordening die het be-
springen in loonkosten niet toe-
laat. „We subsidiëren op een
andere basis, voornamelijk op
huisvesting en activiteiten. Het
is wel zo dat we tien procent van
de ouderbijdrage vergoeden. Als
die dus wordt verhoogd, gaat de
subsidie automatisch ook om-
hoog."

Ambtenaren sociale
dienst in staking

# Drie Luikse agenten zien ht
manschappen zullen ze even i
sluiten.

LUIK - Dertig ambtenaren van d
Luikse sociale dienst zijn in navo!
ging van politie-agenten in hongei
staking gegaan. Hun collega's zu
len in de loop van de week volger
De liberale vakbond had tot de sU
king uitgeroepen.

Werk- en opleidingsgarantie voor zestig jongeren

Schildersbranche
biedt volop werk

6
BeK T ~ De Limburgse
Lyddersbedrijven biedenoiop werk. Dertig bedrij-
|Lrn hebben het Samenwer-f^gsverband Praktijkop-
«JOing Schilderen (SPOS)
Pgericht. Zij bieden plaats

" *n veertig leerlingen, die
-ty 11 garantie van twee jaar
£ a

erk en opleiding wordt

' j.
ngeboden. Verder zijn er

£.. twintig vacatures in bc-
* yven, die niet aangeslo-- n zijn bij het SPOS.
v 0
*an°_ de J°nSe schilder betekent dit
j f̂

Dod: werkend leren. Vier dagen
Veek Praktijk en één dag per

ÏQeri Kaar e streekschool voor be-
ïc(.jADegeleidend onderwijs. De

willen met het
rolf teerlingen een ononder-

gev en opleiding tot aspirant-gezel, léj^ l\en uitval tijdens de opleiding
<i.ii,f ingen. Bovendien zyn de be-

|*e_ n via ne* SPOS verzekerd vann aanwas.
Meisjes

Twintig keer in
winkel gestolen
ROTHEM - Twee zusjes uit Heerlen
zijn in een winkel te Rothem betrapt
bij het stelen van goederen. Bij onder-
zoek door de politie bleek dat de een
voor de twintigste en de ander voor
de negentiende keer zich had schul-
dig gemaakt aan winkeldiefstal. Het
kwam beiden opnieuw op een proces
verbaal te staan.

Dubbele pech
voor fietser
MAASTRICHT - Een 52-jarige inwo-
ner van Maastricht die zaterdagavond
rond 10 uur een smak met zijn fiets
maakte op de Einsteinstraat en met
een hoofdwonde naar het ziekenhuis
werd gebracht door een behulpzame
passant, had dubbele pech. Toen hij
na behandeling in het AZM zijn fiets
van het merk Raleigh op de plaats
des onheils wilde ophalen, bleek die
gestolen te zijn. De man had in alle
consternatie vergeten de fiets af te
sluiten.

Trouwen in Sittard
wordt fors duurder
SITTARD - Trouwen in het stadhuis
van Sittard wordt een stuk duurder.
De gemeente gaat de tarieven flink
optrekken, omdat gebleken is dat de
werkelijke kosten voor deze dienst-
verlening hoger liggen dan de vergoe-
dingen die betaald worden. Het ge-
bruik van de trouwkamer in het stads-
kantoor gaat van 90 naar ruim 150
gulden. Trouwen in het monumentale
Kritzraedthuis wordt zelfs 110 gulden
duurder en gaat 475 gulden kosten.
Een huwelijksvoltrekking buiten de
openingstijden van de burgerlijke
stand gaat voortaan extra geld kos-
ten. De tariefsverhogingen brengen
Sittard dit jaar nog 30 mille op en de
volgende jaren telkens 70 mille.

Dieven stelen
kratten fris
HEERLEN - Twee mannen (20 en 24
jaar) zijn zondagavond door de Heer-
lense politie aangehouden voor de
diefstalvan tweekratten limonade. De
mannen werden betrapt op de Nijver-
heidsstraat nabij frisdrankenfabriek
Herschi. Een beveiligingsbeambte
had de politie gewaarschuwd. Het
tweetal had met een tang een gat in
de omheining van de fabriek geknipt.
Toen de politie bij Herschi arriveerde
hadden de mannen al twee van de
zeven gestolen kratten ingeladen in
een wagentje.

AZL Beheer bouwt
in Sittard flats
SITTARD - AZL Beheer in Heerlen
gaat in het centrum van Sittard 24
vrije sectorappartementen bouwen.
Het bouwplan is al goedgekeurd door
de plaatselijke welstandscommissie.
De appartementen komen te liggen
aan de Wilhelminastraat/Parklaan, op
de plek waar een oud herenhuis stond
dat de gemeente al geruime tijd gele-
den aankocht. In dezelfde omgeving
werd eerder ai een luxueus apparte-
mentencomplex onder de naam 'Wil-
helminastaete' gebouwd. De gemeen-
te Sittardse streeft naar nog meer
appartementencomplexen in diezelfde
buurt. Zo heeft ook het pensioenfonds
ABP vergevorderde plannen om een
appartementen/kantorencomplex te
bouwen aan de Wilhelminastraat.

Kleine brouwers
blijven nuchter
BRUSSEL - De EG-commissie in
Brussel is tot de conclusie gekomen
dat de Europese vrije markt nietwordt
bedreigd als kleine brouwers de gele-
genheid behouden om exclusieve le-
veringscontracten af te sluiten met
afnemers. Een woordvoerder in Brus-
sel zei gisteren dat de commissie zul-
ke contracten niet in strijd acht met de
Europese concurrentieregels. .Een
doodgeboren kindje, want als kleine
brouwer kom jetoch niet aan de bak",
reageert directeur Brand van de klei-
ne Christoffelbrouwerij in Roermond
nuchter. Westeuropese kleine brou-
wers hebben zich inmiddels wel ver-
enigd in een belangenvereniging.

Werkonderbreking
verpleeginrichting
SITTARD - Bij de Paulusstichting in
Sittard, waar zwakzinnigen worden
verzorgd, zal woensdag enkele uren
het werk worden onderbroken. Een
groot deel van het circa 480 leden tel-
lend personeel heeft zich daartoe be-
reid verklaard, aldus een actiecomité.
De werkonderbreking is ingegeven
door de onvrede over de arbeidsvoor-
waarden in de gezondheidszorg. Vol-
gens verpleegkundige Marjan Ewals,
heeft de directie gedreigd om de uren
niet uit te betalen die niet gewerkt
worden. Zij vindt dat de directieop die
manier probeert om de deelnemers
aan de actie op andere gedachten te
brengen. Een woordvoerster van de
AbvaKabo in Limburg bevestigde dat
werkgevers dit middel gebruiken om
tweedracht te zaaien.

'ttU Sc^üdersbedrijven zyn op (de
Sc^j'Jpipatie-toer. Totnutoe was de
VfQ dersbranche mannenterrein.

en °P de badder is nog een
stê_d mheid- Toch gebeurt het
iteg y vaker dat vrouwen en meis-

°°r het schildersvak kiezen.

Eén gewonde van
ongeluk met taxi

nog in levensgevaar
HEERLEN - Eén van de drie per-
sonen, die zaterdagavond zwaar
gewond raakten bij een botsing tus-
sen een brandweerwagen en een
taxi, verkeert nog steeds in levens-
gevaar. Het betreft de 28-jarige Anja
Winthagen uit Simpelveld. Haar
man kwam brj hetzelfde ongeluk op
de kruising Akerstraat-Ruys de
Beerenbroucklaan in Heerlen, om
het leven.

De Simpelveldse ligt in het Heer-
lense ziekenhuis. Zover gisteravond
bekend ligt zij nog steeds in coma.
De twee andere zwaar gewonden,
een echtpaar uit Bocholtz, zijn bui-
ten levensgevaar.

Zie verder pagina 1 4

" De afschuw na een
vreselijk ongeluk

Duitse vliegtuigen
wijken uit naar

Maastricht Airport
MAASTRICHT - Door de stakin-
gen op een aantal Duitse vliegvel-
den zijn gisteren in de loop van de
dag zeven chartervluchten uitgewe-
ken naar Maastricht Airport. De
eerste drie toestellen landden ver-
spreid over de middag, 's Avonds
kwamen er nog eens vier binnen.
De aanvankelijke bestemming van
alle vliegtuigen was Keulen. Alge-
meen directeurWim Jense sluit niet
uit dat vandaag aanzienlijk meer
vliegtuigen Maastricht Airport zul-
len aandoen. „De luchthavens in
Frankfurt en Düsseldorf zijn bij de
stakingen nog buiten schot geble-
ven. Als die twee er bijkomen, zal
het zonder twijfel heel erg druk
worden op Maastricht Airport."

De stakers op de Duitse luchtha-
vens zijn voornamelijk werknemers
die zich bezighouden met de afhan-
deling van bagage en onderhoud en
reiniging van vliegtuigen. Het is
nog niet bekend hoelang de acties
gaan duren.

Etalagekrakers
aangehouden

SWALMEN/ROERMOND - De
rijkspolitie Swalmen en de gemeen-
tepolitie Roermond hebben in de
nacht van zondag op maandag drie
zeer jeugdige Amsterdammers aan-
gehouden. Een vierde is nog voort-
vluchtig. Het kwartet wordt ver-
dacht van een autodiefstal in
Reuver. Met de auto reed het viertal
naar Roermond om daar een etala-
gekraak te plegen. De eigenaresse
zag vanuit hetraam, hoe de vier jon-
gemannen, allen minderjarig, er
omstreeks kwart voor een met haar
auto vandoor gingen. Zij waar-
schuwde meteen de politie. Na de
kraak werd het kwartet in de buurt
van Swalmen door de rijkspoütie
opgevangen.

" Paul en zoon Maurice Wiertz inspecteren een deel van de reeds gerealiseerde wijngaard. Foto: christahalbes]

'Schni de stichting Vakopleiding
ers- en Stukadoorsbedrijf

eUn ln.esPeeld °P deze ontwik-
>hej .S- Uit een onderzoek blijkt dat
tlef tes> die een opleiding als schil-
hog ' stucadoor beginnen vaak een
b_H e opleiding achter derug heb-
leejj.^an jongens. De vrouwelijke
B.^.'J. en zijn vooral inhoudelijk

e U'tVeerd voor net schildersvak.iejjjj-^al onder meisjes is niet we-
anders dan onder jongens.

Uitval

Van onze verslaggever

*1 dI*- ty ,v°ortgezette opleidingen zijn
l<_ rfi verschillen. Ook verschillen
'I.eiS j nen voor uitval. Zo zijn bij
n ty^ de gezondheid, werksfeer
||e st^terwerkloosheid redenen om
lotjg Ppen met de opleiding. Bijns 2^n net vooral financiële
Is^ en om de opleiding te beëindi-

Woonwagengezin
al maand zonder

gas en water

Ze kunhen dus rekenen op een
geëgaliseerde standplaats, gas-,
water- en lichtaansluitingen en
toiletvoorzieningen.

Volgens het woonwagenplan
moeten er eind 1993 vijf stand-
plaatsen bij komen aan de Fun-
kelweideweg. In dat geval zou er
een definitieve plaats vrij komen
voor het gezin Zoutzen. Mieke
Zoutzen heeft echter niet zo veel
vertrouwen in depolitiek van de
gemeente Susteren.

„We hebben ongeveer anderhalf
jaar bij mijn zuster ingewoond.
Die ging trouwen en wij moesten
dus vertrekken. De gemeente
kwam pas een paar weken voor
de bevalling van ons tweede
kind met deze huurcaravan op
de proppen. En nu dit."

Van onze verslaggevers

ÜBACHSBERG - De tijden van
weleer herleven in Übachsberg in
de gemeente Voerendaal. Op een
zonnige zuidhelling is een heuse
wijngaard in de maak. Zeker 1500
wijnstokken staan er al, met de
paaltjes keurig langszij. Dit week-
einde volgt nog eens eenzelfde aan-
tal.

De bestaande scheuten zijn nog
nauwelijks zichtbaar want wijnboer
Paul Wiertz (56 jaar) heeft ze nu met
groen gaas beschut tegen hongerig

Landbouwer wordt
echte wijnboer

gedierte. Deze zomer moeten de
wijnranken op de mergelryke
grond tot wasdomkomen. De eerste

" druiven kunnen dan over twee jaar
geplukt worden. De échte wijn-
oogst verwacht Wiertz pas over drie
jaar.Dan is het weer net als vroeger,
toen de zuidhellingen in Übachs-

berg helemaalvól met druiven ston-
den. In heel Limburg waren eind
achttiende eeuw zon 300 hectare
wijngaard te vinden. Die werden op
last van de Franse keizer Napoleon
Bonaparte, die begin negentiende
eeuw ook in deze contreien de baas
was, verwijderd. Echte wijndruiven

kwamen volgens de toenmalig
heerser enkel uit Frankrijk. Het i
aan de Voerendaalse wijnboer Pat
Wiertz en zijn zoon Maurice om he
tegendeel te bewijzen.

Wiertz was tot voor kort een land
bouwer met 70 hectare grond. Maa
die heeft hij nu overgedragen aa:
een neef. Hij wil zich gaan toeleg
gen op het telen van de wijndru;
ven. „Het is als een bijzaak begor
nen, maar wij denken er nu cci
hoofdzaak van te kunnen maker
want er is in Limburg genoeg vraa
naar wijn van eigen bodem," zeg
hij.

Ervaring
%,5 °ot aantal bedrijven is bereid

beHe-^es in dienst te nemen. Gro-
|Uig J"^yen hebben demeeste erva-
etbr_f vrouweWee werknemers.

<W bpt da*een vrouwelÜke schil-ter functioneert als ze niet de
bfakti _rouw in het bedrÜf is- De
?'_ £k teert dat er geen taken zijn
"a^k u ZWaar zijn voor vrouwen.

'"* tra-u.nnen ze met een beetje ex-
-1 .jj ning hetzelfde werk als man-

NIEUWSTADT - Mieke en Max
Zoutzen en hun twee jonge kin-
deren zitten al een maand zonder
gas en stromend water in hun
caravan in Nieuwstadt.
De woonwagen van het gezin
staat aan de rand van het kamp
midden op de Funkelweideweg,
naast de spoorlyn, en is niet aan-
gesloten op de nutsvoorzienin-
gen. De gemeenteraad van Sus-
teren heeft inmiddels 16.000
gulden uitgetrokken om het ge-
zin uit de problemen te helpen.

„We stoken hier al een maand op
petroleum", verzucht Mieke
Zoutzen. „We lopen de hele dag
met emmers water te slepen. En
als we 's avonds tegelijk met de

tv de lamp aan doen springen de
stoppen door. We hebben twee
kinderen, een van acht maanden
en een van tweeëneenhalf jaar.
Die worden voortdurend uit hun
slaap gehaald door voorbijko-
mende treinen."

woensdag met het treffen van de
nodige maatregelen. Wethouder
Leon Maassen: „De wagen staat
op dit moment illegaal op de
Funkelweideweg. We zijn met de
eigenaarvan de grond achter het
kamp overeengekomen om daar
tijdelijke voorzieningen te tref-
fen voor de familie Zoutzen."De gemeente Susteren start
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niet meerzitten. Bij gebrek aan
iter het licht uitdoen en de deur

Archieffoto: LIMBURGS DAGBLAD

De Luikse politieagenten houden
hun hongerstaking vol. In een
slaapzaal in de Rue Hors-chateau,
op enkele passen van de Place'
Saint-Lambert, liggen 18 agenten
om het publiek te overtuigen van
hun intenties.
De arts die de hongerstakers bege-
leidt, heeft intussen gezegd te vre-
zen dat enkele agenten wellicht
vandaag nog naar het ziekenhuis
moeten overgebracht worden.
Van de 800 agenten in Luik zouden
er maar 12 niet meestaken.

Wijngaard in wording

Sb -Amerika \

's tetland Jvan de begrensde Iy onmogelijkheden \
punaise f



t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God heden tot Zich, na een noodlot-
tig ongeval, in de leeftyd van 40 jaar, myn dier-
bare vrouw, mijn lieve mama, mijn goede doch-
ter, schoondochter, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Roos Moonen
echtgenote van

Pierre Slangen
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Pierre Slangen
Kevin

Bocholtz: J.Moonen
Simpelveld: J. Slangen-Martens

Familie Moonen
Familie Slangen

6369 VX Simpelveld, 2 mei 1992
Scheelenstraat 24
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 7
mei om 14.00 uur in de parochiekerk van de H.
Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Woensdagavond om 19.00 uur zal mede ter in-
tentie van de overledene een h. mis worden
opgedragen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van „I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpel-
veld.
Bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

f
Dankbaar voor hetgeen hy voor ons betekend
heeft, nam God heden tot Zich, na een noodlot-
tig ongeval, in de leeftijd van 32 jaar, mijn goede
man, mijn lieve papa, onze dierbare zoon,
schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Michaël Winthagen
echtgenoot van

Anja Kreimer
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Anja Winthagen-Kreimer
Susan

Simpelveld: J. Winthagen
A. Winthagen-Mohnen

Simpelveld: R. Kreimer
A. Kreimer-Bonten
Familie Winthagen
Familie Kreimer

6369 BC Simpelveld, 2 mei 1992
Stampstraat 115
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 7
mei om 12.00 uur in de parochiekerk van de H.
Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Woensdagavond om 19.00 uur zal mede ter in-
tentie van de overledene een H. Mis worden
opgedragen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van 'I g'n Bende', Dr.Ottenstraat 60 te Simpel-
veld. Bezoekuur van 18.00-19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote verslagenheid en diepontroerd verna-
men wy het plotselinge overlyden van de heer

Michaël Winthagen
een goed lid en zeer weidelyk jager.

Bestuur en leden WBE
Voerendaal en omstreken

Met ontsteltenis namen wij kennis van het plot-
selinge overlyden van onze kegelvriend

Michaël Winthagen
Michaël, wij zullen je missen doch nooit meer
vergeten.
Wij wensen Anja, Susan en familie veel sterkte
toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden
S.K.C. Kegelvrung '69

I "
Na en kortstondig ziekbed, ons achterlatend
met een gevoel van dankbaarheid, is in de geze-
gende leeftijd van 93 jaar van ons heengegaan,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, over-
grootmoeder, tante en nicht

Klara
Kwiaton-Widenka

weduwe van

Frans Kwiaton
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
het ziekenhuis te Heerlen.
Heerlerheide: L. Kwiaton

Heerlen: G. Zoetbrood-Kwiaton
H. Zoetbrood

Heerlerheide: G. Dortant
T. Jongen
haarkleinkinderen,
achterkleinkinderenen
achter-achterkleinkind
Familie Kwiaton
Familie Widenka

6413 GK Heerlen, 2 mei 1992
Ganzeweide 198
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 7 mei a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk van St. Cornelius te Heerlen-
Heerlerheide, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene woensdag 6 mei om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avond-
mis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4
te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I t
Met droefheid geven wij kennis, dat heden, na
een langdurig geduldig gedragen ziekte, van
ons is heengegaan, na voorzien te zijn van de
sacramenten der zieken, op 59-jarige leeftijd,
mijn lieve echtgenote, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus, tante
en nicht

Thea Vleugels
echtgenote van

Wiel Hendriks
In dankbare herinnering:

Kerkrade: W. Hendriks
Kerkrade: Huub Hendriks

Antoinette
Hendriks-van de Weijer

Kerkrade: Nico Hendriks
Landgraaf: Winnie Weelen-Hendriks

Loek Weelen
Landgraaf: Ron Hendriks

Kerkrade, 3 mei 1992
Marktstraat 28, 6461 CXKerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 7 mei a.s. om 11.00uurin de paro-
chiekerk St. Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna debegrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats te Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zyn van uw medeleven is er

I geen condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats
en terug is gezorgd.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis van woensdag 6 mei om 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Mam is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St. Pieterstiaat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tSjef Wijnants, oud 31 jaar, echtgenoot van Jo-
landa van den Broek. Maastricht. Corr.adres:

Voederruwe 10, 6218 SX Maastricht. De uitvaart-
dienst zal gehouden worden op woensdag 6 mei
om 11.00 uur in de kerk van de Vier Evangelisten
te Malberg. Schriftelijk condoleren achter in de
kerk.

" Met verslagenheid namen wij kennis van het
noodlottig ongeval waarbij onze trouwe mede-
werker en collega

Michaël Winthagen
en de echtgenote van onze geachte medewerker
en collega Pierre Slangen,

Roos Moonen
plotseling overleden.
Wij wensen hun familie veel sterkte met dit voor
eenieder onbegrijpelijk verlies.

Direktie en medewerkers
Coenen B.V. Simpelveld

Onze zaak is op donderdag 7 mei de gehele dag
gesloten.

t Jacques Metsema-
kers, 59 jaar. Corr.

adres: Hagelkruis 11,
6042 HD Roermond.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden dins-
dag 5 mei om 10.30
uur in de H. Hartkerk
te Roermond.
4-Karel Vriens, 57" jaar. Corr.adres:
Kampstraat 20, 6041
BB Leeuwen-Roer-
mond. De uitvaart-
dienst zal worden
gehoudenheden dins-
dag 5 mei om 11.00
uur in de H. Antonius-
kerk te Roermond.

tMaria van Mont-
fort, 90 jaar, wedu-

we van Guilaume
Berben, Meestersweg
15, 6071 BN Swalmen.
De plechtige eucha-
ristieviering zal wor-
den gehouden woens-
dag 6 mei om 10.30
uur in de H. Lamber-
tuskerk te Swalmen.

Enige en algemene kennisgeving ._ t , .
__"■ .’_.__ ■a.t a o DankbetuigingWy geven met droefheid kennis, dat heden na o _>

een kortstondige ziekte van ons is heengegaan, .. , ,
op de leeftijd van 82 jaar Veel troost hebben wy ondervonden in de vele

J reacties en de warme belangstelling die wy
__)_r_4-f_Y> T~)-\ i-pon mochten ontvangen na het overlijden en by' de

■!■ t- 1<"I J--'Lil d.ll uitvaart van mijn man, onze vader, schoonvader
en opa

Vrienden en kennissen

Aambosveld 165, Heerlen J Onan (jGmtSGn
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op donderdag 7 mei a.s. om 14.00 uur in het ere- Wally Gerritsen-Tschukowa
matorium te Imstenrade-Heerlen. Autosnelweg Kinderen enkleinkinderen
richting Aken, afslag De Beitel.
Bijeenkomst aldaar om 13.45 uur. Heerlen, mei 1992

Wat in liefde is gedaan
blijft eeuwig bestaan.

Moegstreden, maar dankbaar voor de vele mooie dingen waarvan hij
in dit leven heeft mogen genieten, hebben wy afscheid moeten ne-
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Mart Hendrikx
echtgenoot van

Ria Laponder
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.

Landgraaf: R. Hendrikx-Laponder
Landgraaf: Jos en Marlies Hendrikx Simons

Ralph enEdwin
Kerkrade: Rob en Marion Hendrikx-

de Rechter
Daisy, Joyceen Simone

Kerkrade: Torn en Joke Hendrikx-Willems
Kenny en Michelle

Heerlen: Martain en Nena
Hendrikx-Saitovic
Alit

Landgraaf: OmaLaponder
Familie Hendrikx
FamilieLaponder

6373 EX Landgraaf, 2 mei 1992
Brunssummerweg 68De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 7 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Hart
van Jezus te Nieuwenhagerheide, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het kerkhof aan de Haanweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene woensdag 6
mei a.s. om 18.30 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afsheidnemen in de rouwkapel van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelyks van 18.00 tot
18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

l JEnige en algemene kennisgeving

Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons betekende, hebben v
afscheid genomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder, off
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Muris
echtgenotevan wijlen

Christiaan Delbressine
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar, voorzienvan het h. oliesel. t-„,

Stem: LensDelbressine _i_ „
Greet van Moorselaar
Karin enRob 6 m

Stem: Mia Jaspar-Delbressine lentHuub Jaspar
Marlie en Jan n
Paul tven

Stem: Theo Delbresssine eut<Bep Delbressine-Houben ... .
Christel, Margo, Laura, Jeannette^EUUni
Familie Muris ier_!
FamilieDelbressine e _-_

6171 VT Stem, 3 mei 1992 , iet l
Keerend 6 ragi
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats i
vinden op woensdag 6 mei om 10.00 uur in de St. Martinuskerk« d;
Stem.
Er is geen condoleren. E vui
HEDEN dinsdagavond om 18.45 uur wordt de avondwake gehoude^ dat
in voornoemde kerk. >g Ir
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentru^ n
Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein. g .Bezoek hedenavond van 18.00 tot 19.00 uur. " J

}"t ë

In verband met dit overlijden is Vo^
constructiebedrijfDelbressine b.v. 'ZZ

Haven 4 te Stem ülen
'et swoensdag 6 mei a.s. de gehele dag GESLOTEN

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven is overleden, onze zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maaike van Tongeren
weduwe van

Jacobus van Roekei
in vriendschap verbonden met

Jo Offermans
Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Uit aller naam:
Familie van Tongeren
Familie van Roekei
Familie Offermans

6374 SG Landgraaf, 4 mei 1992
Dom. Werdenstraat 13
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 7 mei a.s. om 11.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 11.15 uur. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelyks van 18.15 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

tMathilde Louwarts, 77 jaar, echtgenote van
Herman Smeets, Bosserveldweg 23, 6077 GA St.

Odiliënberg. De plechtige eucharistieviering zal
worden gehoudenwoensdag 6 mei om 11.00 uur in
de Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otge-
rus te St. Odiliënberg.

f
,JZijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.
Je hebt je strijd gestreden,
rust nu maar uit."

Na een leven van hard werken voor zijn gezin
overleed vrij onverwacht, doch voorzien van de
h. sacramenten der zieken, in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, onze zorgzame en goede
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Willem Joseph
Odekerken

weduwnaarvan

Maria Josephina Senden
Hij bereikte de leeftyd van 81 jaar.
Wy vragen u hem in uw gebeden te gedenken.

In dankbare herinnering:
Stem: Jan Odekerken

Gertie Odekerken-Vankan
Heerlen: Miets Heuts-Odekerken

Fons Heuts
Eys: Bertien Wenders-Odekerken

Wiel Wenders
Eys: Hein Odekerken

Mien Odekerken-Kockelkoren
Vaals: AnitaLuijten-Odekerken

DolfLui jten
Eys: JoséMeijts-Odekerken

Toon Meijs
Vylen: Jos Odekerken

Marly Odekerken-Smeets
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Odekerken
Familie Senden

6287 AP Eys, 2 mei 1992
Correspondentie-adres: Past. Duckweilerweg 17
De plechtige uitvaartdienst - gevolgd door de
begrafenis - zal plaats hebben op donderdag 7
mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Agatha te Eys.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Woensdagavond zal om 18.45 uur derozenkrans
voor de overledene worden gebeden, waarna
aansluitend de h. mis voor dezelfde intentie zal
worden opgedragen in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel „Sjalom"
bij de Zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11, Me-
chelen-Wittem.
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede datzy ons tydens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat
na een liefdevolle verzorging in het bejaardente-
huis St. Elisabeth te Kerkrade, op 94-jarige leef-
tijd toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Angeline Monen
weduwe van

JozefHouben
Landgraaf: E. Ramakers-Houben

t W. Ramakers
Kerkrade: t L. Houben

J. Houben-Leijsen
Kerkrade: t M.Th. Houben

Venray: B. Schings-Houben
K. Schings

Kerkrade: A. Tuinstra-Houben
H. Tuinstra
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 3 mei 1992
Corr.adres: Theresiastraat 4, 6462 EJ Kerkrade
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelyks
van 18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium
aan de St. Pieterstraat 145 teKerkrade. Dit is op
het terrein van deLückerheidekliniek.
Avondwake, woensdag om 19.00 uur in de hier-
na fe noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Bleijerheide-Kerkrade, zal de plechtige
uitvaartdienst gehouden worden op donderdag
7 mei a.s. om 11.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Samenkomst in de kerk.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
In dankbare herinnering delen wy u mede, dat
na een langdurige ziekte en met geduld gedra-
gen lyden, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, myn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Hein Kersten
echtgenootvan

Agnes Meijers
Hy overleed in de leeftyd van 74 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Schinnen: A. Kersten-Meijers
Eygelshoven: G. van Dongen-Kersten

H. van Dongen
Marco en Vera

Brunssum: M. de Vries-Kersten
J. deVries
Monique en Roger

Roosendaal: J.Kersten
P. Kersten-Schram
Peter en Theo
FamilieKersten
FamilieMeijers

Schinnen, 3 mei 1992
Europastraat 9
Corr.adres: Fortunatusstraat 16,
6444 VE Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 7 mei a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Dionysius te Schinnen,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium Nedermaas te Geleen,
Vouershof 1.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene, is op woensdag 6 mei om 18.45 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, da-
gelyks van 17.30 tot 18.15 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I ;
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor
betekend heeft, geven wij u kennis dat nat
liefdevolle verzorging in de Verpleegkliniel
Heerlen op de leeftijd van 75 jaar is overleifr—.-
mijn dierbare echtgenoot, onze zorgzame val I
schoonvader, lieve opa en overgrootvafcS
broer, schoonbroer, oom en neef

Michaël Quadvliegi
echtgenootvan l_^

Maria Francisca Elisabetwß!
Unger

De bedroefde familie
Heerlen: M.F.E. N

Quadvlieg-Unger
Valkenburg a/d Geul: Paul Quadvlieg 1 1 .
Valkenburg a/d Geul: Sonja en Walter

Krysch-Quadvlieg I
Valkenburg a/d Geul: Els Hanbückers en |

Arnold Eijkelhof
Valkenburg a/d Geul: Paul Phelps

Maastricht: WillyHanbückers I
En al zijn
kleinkinderen en
achterkleinkindereflß
Familie Quadvlieg I
Familie Unger

6301 WD Valkenburg a/d Geul, 3 mei 1992 !
Statenlaan 107
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorT
begrafenis, zal plaatshebben donderdag 7 _M
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de HB
Nicolaas en Barbara te Valkenburg a/d Geul' I
Overtuigd van uw medeleven zal er geen co» *_

léance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal wo* 'fdag 6 mei om 19.00 uur de avondwake geW I
den worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mort *
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg
Geul. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 u^
Zy die geen kennisgeving mochten ontvang'!
gelieven deze annonce als zodanig te willen' I
schouwen.

-*

t
'Alles zal reg W

De spil waar alles om draaide is ons ontval^
Mijn lieve echtgenote, onze lieve moeö'
schoonmoeder en oma

Agnes Theodora
de Vries
echtgenotevan

Pierre Jacob Schrijen
is op 69-jarige leeftijd overleden, gesterkt d^
de sacramenten der zieken.

Mheer: Jeanen Nelly Schrijen-Claesse'
Peter, Sander,Karien

Venlo: Marjo Schrijen
Miei, Stef

Rotterdam: Wilma en JurPeele-Schrijen
Gideon,Arjan

Utrecht: Ed enEugenie
Schrijen-van Leusen

Heerlen: Sandra enPaul Brüning-Schri.
Dorien, Merle

6443 CL Brunssum, 3 mei 1992
Koolhofstraat 11
'Op gen Keulever'
De plechtige eucharistieviering zal gehoud
worden op donderdag 7 mei om 11.00 uur in
parochiekerk St. Vincentius a Paulo te BrUl^sum-Rumpen, hoek Prins Hendriklaan-Tole
hof, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
hetr.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid |
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in eer»
genoemde kerk. . ~De dierbare overledene is opgebaard in .
rouwkapel van het St. Gregoriusziekenhuis
Brunssum. .
Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van I
tot 18.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennis»
ving te zenden, deze annonce als zodanig "]
schouwen. _,

fa.iM,_,. „wJ

Dinsdag 5 mei 1992 " 12Limburgs Dagblad



Ook gedupeerden
beving buiten

Limburg kunnen
zich nu melden

DEN HAAG - Ook gedupeerden
van de aardbeving van 13 april
die niét in Limburg wonen, kun-
nen aanspraak maken op het
Rampenfonds. Minister Dales
van binnenlandse zaken heeft de
Commissarissen der Koningin
onlangs verzocht dit aan de ge-
meenten in hun gebied mee te
delen.

De aanvragen vóór schadever-
goedingen moeten worden inge-
diend bij de gemeente .waar de
schade ontstond. De Commissar-
issen der Koningin moeten de
gemeenten verzoeken de schade

bijvoorbeeld via bouw- en wo-
ningtoezicht te toetsen en zt
hierna aan de handvan de bevin-
dingen schriftelijk melden aar
het centrale meldpunt. Dat is d.
Stichting Rampenfonds Aardbe
ving in Limburg in Roermond
Na enige tijd valt een expertist
te verwachten van het Rampen
fonds.
Momenteel wordt nog overleg
gevoerd tussen het Fonds en he
Verbond van Verzekeraars ovei
de expertise. De uitvoering hier
van zal daarom mogelijk enig*
tijd op zich laten wachten. Al
leen eigenaars/bewoners en klei
ne zelfstandigen kunnen vooi
schadevergoeding in aanmer
king komen.

Voorwaarde voor de schadever
goeding is overigens wel dat d<
kosten de vijfduizend gulden ti
boven gaan, omdat er tot dat be
drag een eigenrisico bestaat.

Kranten maken radioreclame

Van onze verslaggever

Subsidie voor
Limburgse
molenaarsMacintosh wil zaken

weg uit stadscentrum

’Overheid moet vestigingsbeleid aanpassen’

voor winkels dieze in een andere
stad ook vinden.

ECHT - Limburgse molenaars,
die waterkracht omzetten in
stroom, krijgen sinds kort meer
per kilowatt. Nutsbedrijf Mega
Limburg geeft de molenaars
naast een vaste vergoeding nu
ook een aanvullende subsidie
om milieuvriendelijke opwek-
king van stroom in deze provin-
cie te stimuleren.

Door de nieuwe subsidie van zeven
cent per kilowatt op werkdagen tus-
sen zeven uur 's morgens en elf uur
's avonds en drie cent tijdens de
overige uren op werkdagen en in de
weekeinden ontvangen de mole-
naars nu tien tot elf cent per kilo-
watt. "Een en ander is een resultaat uit een
overleg van de Belangenvereniging
van Exploitanten van Watermolens
en Mega Limburg. Voorzitter van
die vereniging is dr Willem Heems-
kerk, oud-burgemeester van Echt
en wateijurist.

Nederland telt nog 105 watermo-
lens. De meeste staan in Limburg
(62) en op de Veluwe. In deze pro-
vincie zijn nog zeventien molens in
gebruik voor het malen van graan.

Watermolens kunnen evenwel goed
dienst doen als stroomproducent
door het gebruiken van water-
kracht.
Een stroomleverancieren molenaar
is bijvoorbeeld C. Spelt, die metzijn
uit 1600 daterende Groote Molen in
Meerssen 220.000 kilowattuur
stroom per jaar produceert. Daar-
van houdt hij 100.000 kilowattuur
over. Die levert hij aan het electrici-
teitsnet van Mega Limburg. Het is
genoeg stroom voor zestig gezin-
nen.

Efficiënt inkopen doe je buiten
de stad, waar je goed je auto
kwijt kan."

De twee directeuren drs G. Bei-
jer en drs J. Nijhuis zouden hun
grote winkels het liefst uit het
centrum zien verdwijnen naar
plaatsen die goed met de auto en
met het openbaar vervoer be-
reikbaar zijn.

" De directies van de drie Limburgse kranten tekenden gisteren een overeenkomst met Omroe
Limburg om gezamenlijk de provinciale etherreclame te exploiteren. Foto: frits WIDDERSHOVTE

Ook samenwerking mogelijk als er Limburgse tv komt
De woorden van Beijer klinken
bijna idealistisch: „Het huidige
beleid remt de dynamiek en de
diversiteit in de detailhandel.
Wanneer grote winkels zich bui-
ten de stedelijke centra mogen
vestigen, geef je de binnenstad
meer ruimte voor kleinere vor-
men van detailhandel.

Omroep en kranten
samen ’commercieel’Nu mag detailhandel zich nage-

noeg uitsluitend vestigen in de
binnenstad, met als gevolg dat
de huren en prijzen van onroe-
rend goed zo ver omhoog wor-
den gedreven dat er geen plaats
meer is voor pioniers. De drem-
pel is voor hen zo hoog dat ze er
niet eens meer aan beginnen." "

—_____Van onze redactie economie

- Het de-
p^handelsconcern Macin-
°sh, eigenaar van onderandere Superconfex, Hal-{9rds, Kwantum en Piet

J^erkx, is het niet eens met
;jet beleid van de overheid

at vestiging van winkels
Ulten de steden verbiedt.

moet in kunnen spelen op het
°°Pgedrag van consumenten

ty'et _.een gevarieerd aanbod van'hkelformules in en buiten het
.jrUrum, vindt het bedrijf. „De
tof i

°Pen twee jaarhadden we 5
110 meer winkels kunnen ope-

wanneer vestiging buitene stedelijke centra mogelijkas geweest," voegde voorzitter
B

ar» de Raad van Bestuur drs G.. fiyer daar gisteren aan toe, tij-
v<_n^ e Presentatie van het jaar-erslag in het hoofdkantoor inMaastricht.

Uiteraard pleit Macintosh, dat
met winkels als Superconfex en
Kwantum toch vooral op het
'goedkopere' publiek mikt, niet
in de laatste plaats voor eigen
parochie. Het gaat goed met het
detailhandelsconcern dat ooit als
kleermaker begon.
De winstcijfers van het afgelo-
pen jaar - 30,5 miljoen gul-
den - liggen meer dan de helft
hoger dan die van het jaar daar-
voor en de omzet nam met 2,2%
toe tot 1,07 miljoen gulden. Het
beleid is nog steeds gericht op
verdere expansie van bestaande
zaken en er is voldoende geld
beschikbaar om overnames te fi-
nancieren.

Men is dus hard op zoek naar ge-
schikte lokaties om de uitbrei-
ding tekunnen realiseren.

Maar de toekomst ziet er niet
slecht uit. De directie van het be-
drijf zegt over aanwijzingen te
beschikken dat de overheid in
het najaar haar vestigingsbeleid
voor de deatilhandel zal aanpas-
sen.

Winst

Stadsbeeld
Gedwongen vestiging in de stad
leidt volgens Macintosh tot irri-
taties bij de consument en tast
bovendien het stadsbeeld aan:
„De overheid lykt zich te laten
leiden door angst voor aantas-
ting van de bestaande winkel-
structuur en de gevestigde inves-
teerdersbelangen, maar mensen
komen heus niet naar Maastricht

Vestigingsbeleid
°pral vestigingen van Halfords

en a
S VOOr uw fiets en auto' ~

k_ "'scount woninginrichter
hebben last van het

"uidige vestigingsbeleid. Vol-sens de directie is er nog bestuimte voor enkele tientallenvan deze winkels.

koste mag gaanvan de adverten-
tie-inkomsten van de regionale
dagbladen.
De vier partners hebben ook een
overeenkomst gesloten waarin
sprake is van commerciële sa-
menwerking voor het geval dat
er een (publiek) Limburgs televi-
siekanaal komt. Omroep Lim-
burg heeft echter de mogelijk-
heid opengehouden om dan ook
met anderen in zee te gaan.
Het contract over de radiorecla-
me werd door het Limburgs
Dagblad onder voorbehoud gete-
kend, omdat de juridische vorm
van de samenwerking nog niet
helemaal is uitgewerkt. LD-

directeur mr F. van Hellemondt
benadrukt echter dat het om een
formaliteit gaat, „want inhoude-
lijk zijn er geen meningsverschil-
len".
Uitgevers en omroep zullen
ieder de helft van de nodige in-
vesteringen betalen, jaarlijks
enkele tonnen. Als er geld ver-
diend wordt, incasseert men ook
beiden de helft van de winst. De
gisteren ondertekende overeen-
komst loopt tot eind 1993. Dan
wordt besloten of en in welke
vorm het experiment met de
werving en verzorging van regio-
nale radioreclame zal worden
voortgezet

VALKENBURG - De reclames-
potjes die Omroep Limburg van-
af dit najaar zal gaan uitzenden,,
worden verzorgd door een ex-
ploitatiemaatschappij waarin de
omroep zich heeft verenigd met
de uitgevers van de drie Lim-
burgse kranten. Een overeen-
komst met die inhoud is gisteren
in Valkenburg door de vier be-
trokken organisaties onderte-
kend. De samenwerking is een
uitvloeisel van de Mediawet,
waarin bepaald wordt dat toene-
mende commercie op regionale
en lokale zenders niet teveel ten

Niet iedereen
vrij op 5 mei

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Bevrijdingsdag:
voor de een een lekkere vrije
dag, de ander moet gewoon
naar de baas. Mensen die in een
winkel of bij een bank werken
zijn net als op andere dagen aan
de slag gegaan. Werknemers in
overheidsdienst mogen van-
daag even uitrusten van de ver-
moeienissen van gisteren.

De 720.000 ambtenaren in ons land
hoeven krachtens hun cao op Be-
vrijdingsdag niet te werken. De po-
litie, brandweer en het bewakings-
personeel werken echter gewoon
door.
Ook de 500.000 werknemers in de
gepremieerde en gesubsidieerde
sector zijn vrij. Het gaat om werkne-
mers in onder andere de welzijns-
zorg, ziekenzorg en bibliotheken.
Boeken kunnen vandaag niet wor-
den geleend en in ziekenhuizen en
bejaardentehuizen worden zondags-
diensten gedraaid.
Bij het bedrijfsleven is 5 mei niet in
alle gevallen in de cao als vrije dag
opgenomen. Alleen in de cao voor
de kleinmetaal, waaronder garages,
kleine metaalbedrijven, installa-
teurs en electriciens vallen, is Be-
vrijdingsdag als een vrije dag opge-
nomen. Ruim een kwart miljoen

Van onze verslaggever
VALKENBURG - „Bij investerin-
gen in steden is er vaak een voor-
trekker nodig die als stimulator
fungeert voor de andere investeer-
ders en als trekker voor een project
optreedt. Holland Casino's blijkt in
de praktijk die rol te vervullen."

Dat staat te lezen in het jaarverslag
van de Holland Casino's over 1991
in een hoofdstuk met als titel 'Hol-
land Casino's: Impulsen voor eco-
nomie.
De opmerking lykt angstvallig pre-
cies van toepassing op het Cerami-
queterrein in Maastricht waarvoor
de stad Maastricht een voortrekker
nodig heeft. Zoals bekend heeft de
direktie van Holland Casino's enke-
le maanden geleden besloten om
het Holland Casino, dat nu nog in
Valkenburg staat, naar Maastricht
te verplaatsen en wel naar het Cera-
miqueterrein.
In het jaarverslagwordt echter niet
gerept over Maastricht. Wel wordt
Nijmegen als voorbeeld genoemd.
De vestiging van een casino aan de
Waalkade in 1989 zorgde voor een
opleving van de stedelijke econo-
mie, zo zegt het jaarverslag.
„De gemeente wilde graag meer ge-
zicht geven aan deze fraaie lokatie.
De vestiging van het casino bleek
reeds na korte tijd een merkbare
uitstraling te hebben op de directe
omgeving,"zo luidt de constatering.
Als voorbeelden worden genoemd:
de komst van nieuwe horecagele-
genheden, restauratie van histori-
sche panden, de bouw van koopap-

partementen en de ontwikkeling
van het waterfront als toeristische
blikvanger en aanlandpunt voor
klein- en grootschalig watertoeris-
me. „De stad heeft aan het water
een eigen gezicht gekregen." Ook in
dit opzicht wordt geen vergelijking
gemaakt met Maastricht, waar vol-
gens de plannen het nieuwe casino
evenwel ook een lokatie krijgt aan
het water, in dit geval de Maas.

Voorlichting Wim van Erve van
Holland Casino's laat weten dat ei
'geen verborgen toestanden' ten op-
zichte van Maastricht in het jaarver-
slag zitten. „Het jaarverslag is van-
uit het verleden geschreven en
stoelt op de praktijk," verzekert hij
Wat voor Nijmegen geldt is volgens
hem overigens ook van toepassing
op het Lidoterrein in Amsterdam en
het Gedempte Kattendiep in Gro-
ningen. „Het zijn lokaties die dank
zij de komst van een casino in een
stroomversnelling zijn geraakt,'
zegt Van Erve. Het Ceramiqueter-
rein in Maastricht is volgens de
voorlichter veel grootschaliger dan
de lokaties in Nijmegen, Amster-
dam en Groningen. „Het is zeer de
vraag of dezelfde rol daar voor ons
is weggelegd."

In hetzelfde hoofdstuk van het jaar
verslag wordt er tevens op gewezen
dat een kwalitatief hoogwaardig.
attractie als het casino ook de win
keifunctie van een stad versterkt
Er wordt daarbij een verband ge
legd met het begrip 'fun shopping
dat zijn intrede heeft gedaan. Dal
wil zeggen: winkelen voor het ge
noegen.

mensen hoeven daarom vandaag
niet te werken.
De detailhandel, waar ongeveer
450.000 mensen werken, is vandaag
zo veel mogelijk open tenzij het in
de cao anders is geregeld. Men kan
dus gewoon bij de bakker, de slager
of de groenteman terecht.
Veel bedrijven stellen hun werkne-
mers in de gelegenheid om vandaag
een vrije dag te nemen. Zo ook bij
de PTT, zolang dat het bedrijfsbe-
lang niet schaadt. De postkantoren
zijn dus gewoon open en de post
wordt bezorgd.

Casino trekker voor
investeringen in stad

Van onze verslaggever

■KEN - De bussen rijden weer, maar dat is dan
ok meteen het enige lichtpuntje. Aken zucht onder
e massale loonstakingen die heel Duitsland mo-
menteel in een ijzeren greep houden. Gisteren ble-
en alle openbare scholen gesloten, evenals de

Ook bij bijna de helft van de vijftig
euterspeelzalen ging de knip op de deur. In het

(Eiüinikum werkten onder meer de onderhouds-
ienst en de afdeling bewaking niet. Verder gooiden
e Duitse PTT en de vrouwelijke politie-agenten er
l^t bijltje bij neer. Treinen vertrokken met een ver-
jaging van minimaal drie kwartier en soms hele-

maal niet.
I

e vuilnismannen staken al langer
ide1 dat springt nog het meest in het

*§" In het centrum van Aken be-
ruj^nen de eerste afvalbergen te ont-man. Van Luikse of Atheense tafe-

en is nog geen sprake, maar het
Jntal vuilniszakken aan de straat-

nt groeit met de dag.

f. de 'openbare' prullenbakken op
de Markt zijn zo volge-

r *uwd met rommel dat de meeste
" n der hun eigen gewichtzijn omge-

Ulen.
let stadsbestuur van Aken hoopt

dat de reinigingsdienst snel weer
aan de slag gaat. „Anders wordt de
stad een openbarevuilnisbelt", zegt
een woordvoerder.

Maar het ziet er niet naar uit dat de
vuilnismannen op korte termijn het
werk hervatten. Het cao-overleg zit
op dit moment muurvast.

Dat was echter ook het geval bij
busmaatschappij Aseag. De chauf-
feurs eisten een loonsverhoging van
bijna tien procent, maar uiteindelijk
gingen ze afgelopen zaterdag onver-
wacht akkoord met 5,8 procent. " Het vuil in Aken hoopt zich op. ,£)e stad dreigt een openbare vuilnisbelt te worden," verklaar-

de een woordvoerder van het stadsbestuur. Foto: frans RADE

Ophoping vuil in Aken
buschauffeurs als enige weer aan het werk na akkoord

’Alles voor uw fiets en auto’

I " Een vestiging van Halfords zou heel goed buiten het centrum passen, vindt eigenaar
I Macintosh.
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HEERLEN:

in de theaters

- za. 2/5: Het Groot Niet Te Vermijd^
Dans/Show Orkest met Live from B"
terdam.- zo. 3/5: Circustheater van Hot e"
Neon (14.30 uur).

— wo. 6/5: Het begeren onder de olm6'
door Het Zuidelijk Toneel.

GELDERN - Werkzoekende Polen koukrimpen weer
op parkeerplaatsen in de Duitse grensstreek. De eersten
bivakkeren er al sinds Pasen. Rond 1 mei, 'de Dag van
de Arbeid', kwamen er tientallen bij. Het aanbod van
Poolse arbeidskrachten lijkt te zijn toegenomen, de
vraag te zijn afgenomen. Wanhoop steekt de kop op.

Het is hemelschreiend om in de
fleur van je leven, te willen, maar
niet te kunnen werken," verzucht
een van de Polen op een parkeer-
plaats aan de Kleverstrasze, luttele
kilometers buiten Geldern, waar
zon honderd auto's staan gepar-
keerd. „Ik bid daarom elke morgen:
Heer, geef ons werk."

De meesten komen van ver in wa-
gens die in het Westen al waren af-
geschreven, dan wel in een Fiatje
dat in Polen werd gebouwd.

Het merendeel is bouwvakker,
maar tot alle werkzaamheden be-

reid," verzekert Andreas, een elec-
tricien uit Konin, tussen Posen en
Warschau. „Arbeid is hét probleem
in Polen. De socialisten beloofden
een heilstaat. Bedrijven bloedden
echter dood. Er komt geen werk
voor in de plaats. Wie werk heeft,
verdient 1.800.000 zloty per maand.
Dat is ongeveer 1.400 DM. In Duits-
land kunnen we twee keer zoveel
verdienen."

Hoop
Zodra een auto stopt, klitten allen
rond de chauffeur in de hoop dat hij
werk kan verschaffen. Niets ver-

moedende toeristen kijken vreemd
op bij het zien van al dieauto's vol-
gestouwd met dekens, handdoeken,
levensmiddelen en eetgerei. De Po-
len hebben zoveel mogelijk van
thuis meegebracht, opdat in den
vreemde zo min mogelijk hoeft wor-
den bijgekocht.

Polen koukleumen weer
op Duitse parkeerplaatsen

Ook zoekend naar werk in Noord- en Midden-Limburg

De afschuw na een
vreselijk ongeluk

Royal: Hook, dag. 14.30 18 en 21
uur. Rivoli: The father of th-
bride, dag. 15 19 en 21.15 uur.
Maxim: Cape Fear, dag. 14.30 18
en 20.30 uur. H5: Beethoven,
dag. 14.30 19.30 en 21.30 uur,
dag. beh. Wo do ook 16.30 uur.
Freddy's dead, dag. 14.15 19 en
21.15 uur, dag. beh. Wo do ook
16.15 uur. Sneeuwwitje en de ze-
ven dwergen, vr t/m di 14 en 16
uur, wo 14 uur. The last boys-
cout, dag. 18.30en 21 uur, do ook
14 uur. The Lover, dag. 18.30
uur. The prince of tides, dag. 14 'J
en 21 uur. Silence of the lambs, _\
dag. 14 18.30en 21 uur. Filmhuis H
de Spiegel: Barton Fink, vr zo 21 y
uur.

SCHAESBERG
Autokino: The last boyscout, vr 9
za 21.30 uur. A kiss before dying, U
vr za 23.45 uur, zo 21.30 uur. fl

MAASTRICHT
Mabi: Hook, dag. beh. ma do U Qen 21 uur, ma do 21 uur, za zo Jf
ook 17.45 uur. Deceived, dag- y
beh. ma do 14.30 en 21.15 uur, I
ma do 21.15 uur, za zo ook 18.30 w
;uur. JFK, dag. beh. ma do 14 en _\
:20 uur, ma do 20 uur. Cape Fear, _\
dag. beh. ma do 14.30 en 21.15 £uur, ma do 21.15 uur, za zo ook §|
18.15 uur. Ciné-K: De Noorder- U
lingen, dag. 21 uur, za ook 18.30 f_
uur. Cinema-Palace: Beethoven, M
dag. 19 en 21.30 uur, dag. beh. vr Qma do ook 14 en 16.30 uur. v
Sneeuwwitje en de zeven dwer- U
gen, dag. beh. vr ma do 14 en P
16.15 uur. Silence of the lambs, V
dag. 18.30 en 21.15 uur. The last _
boyscout, dag. 18.45 uur, dag- |
beh. vr ma do ook 14 en 16.30 Q
uur. The prince of tides, dag /21.15 uur. Lumière: Toto le he- 1
ros, dag. 20 uur. Cheb, dag. 20.30 /
uur. Les amants dv Pont Neuf, S
dag. 22 uur. Down by law, vr za n
23 uur. .

bioscopen
HEERLEN

Royal-Microßoyal: A kiss befo- f_
re dying, dag. beh. Wo 20.30 uur. _\Silence of the lambs, dag. beh. Q
wo 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Beethoven, vr t/m zo M
19.30 en 21.30 uur, ma t/m do ü
20.30 uur, zo wo ook 14.30 uur, f*.zo ook 16.30uur. Royaline: JFK. U
dag. 20 uur, zo ook 16 uur. Fievel f
in het wilde westen, zo wo 14.30 p
uur. Filmhuis Roermond: Stal- p
ker, do 20.30 uur.

ECHT

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30 T
uur, vr t/m wo ook 14 uur. JKK. >
dag. 20.30 uur. Filmhuis Sit- L
tard^talke^wc^(o(Hiu^^^

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag- BI
20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur, U
vr t/m wo ook 15uur. Sneeuwwi- __
tje en de zeven dwergen, vr t/m f-
wo 15 uur.

VENLO
Perron 55: Stalker, za 20 uur, dl SS
20.30 uur. Jimmy Hendrix: Mon- y
terey en Isle of Wright & Step jH
across the border, zo 20 uur. ''L.'

DOOR WIM DRAGSTRA
EN MONIQUE PARREN

HEERLEN - Auto's rijden voor-
zichtig over de kruising Aker-
straat-Ruys de Beerenbrouc-
klaan in Heerlen. De chauffeurs
doen dat omdat de verkeerslich-
ten niet werken. Maar ze weten
ook dat hier zaterdagavond een
afschuwelijk ongeluk is gebeurd,
waarbij de 32-jarige Michaël
Winthagen en de 40-jarige Roos
Slangen-Moonen uit Simpelveld
het leven heten. Het voorzichtig
rijden kan ook uitgelegd worden
als een vorm van eerbied.

Rond het kruispunt wordt nog
steeds hard gewerkt aan het her-
stel van de defecte
verkeerslichteninstallatie. De ge-
meente Heerlen liet zondag al
een installateur van Philips op-
draven om het licht te repareren.
Maar dat was toen onmogelijk.
Orarye pionnen en extra borden
staan op straat, een busje van
Gemeentewerken staat half op
straat, half op de stoep, de regel-
kast op het trottoir by advocaat
Adelmeijer, staat open. Technici
speuren naar het defect, dat in
de loop van de dag gevonden
wordt. Een kabel die niet in orde
is.

De mensen dieop de hoek staan
te kijken, lijkenhet verkeerslicht
de schuld te willen geven van
het vreselijke ongeluk. Als dat
verkeerslicht het wel gedaan
had; als die brandweerwagen
zijn sirene had aangehad; als de
taxichauffeur had gezien dat hij
voorrang moest verlenen. Als,
als, als het toont de onmacht
die gevoeld wordt, de drangnaar
een verklaring, maar die is er
niet. Het vreselijke ongeluk ge-
beurde en de gevolgen moeten
verwerkt worden.

De sfeer bij drukkerij/uitgeverij
Coenen BV in Simpelveld om-

schrijft directeur Nic Coenen als
'hopeloos verslagen', „maar het
werk moet doorgaan", zégt hij
gelaten. Coenen zelf, een telefo-
niste en één drukker doen hun
uiterste best om het bedrijf aan
de Schilterstraat draaiende te
houden. Geen gemakkelijke op-
gave met de dood van twee ge-
liefde collega's voortdurend in
het achterhoofd en nog drie
zwaargewonde mensen in het
ziekenuis. Nic Coenen: „We wer-
ken hier met een klein clubje.
ledereen kent iedereen, de werk-
nemers zijn zon beetje familie."

Op de avond van het noodlottige
ongeval ging Coenen al om-
streeks tien uur naar huis. Door
de politie werd hij 's nachts om
half één uit bed gebeld. Coenen
heeft het gebeuren zelf nog nau-
welijks verwerkt. „Het perso-
neelstekort dat door het ongeval
is ontstaan is zijn laatste zorg op
dit moment. Daaraan wil ik pas
het komend weekend denken,
eerst moeten we deze week door
zien te komen", zegt Coenen.
„Het is eenvoudig niet te begrij-
pen. Dan denk je dat je met een
taxi veilig naar huis komt."
Directeur Vallinga van City-tax
uit Kerkrade denkt aan een sa-
menloop van omstandigheden.
Hij wil niet voetstoots aannemen
dat zijn chauffeur de schuld
draagt van het ongeluk. „De be-
wuste jongeman is al vijfjaar in
dienst bij onze firma. In al die
tijd is hij slechts bij één klein
ongeluk betrokken geweest, en
dat terwijl hij vrijwel altijd op de
weg is. Juist deze taxichauffeur
geldt als een van de meest erva-
ren en betrouwbare krachten,
daarom mocht hij ook in die
Oldsmobile rijden", vertelt de di-
recteur.

De taxichauffeur is gistermid-
dag, maandag, weer aan het
werk gegaan. Min of meer ge-
dwongen door zijn baas en de

KERKRADE:
- za. 2/5: Opera van Krakau met Luc"
di Lammermoor.- zo. 3/5: Hafa-concert (11.00 uur).

DOOR JAN VAN LIESHOUT
MAASTRICHT:
- za. 2/5: LSO speelt Negende Sym^
nie van Mahler. Dirigent Salvador W
Conde.- zo. 3/5: regionale voorronde van &
Kunstbende (14.00 uur).
- ma. 4/5: Opera van Krakau met LuC
di Lamraerraoor.
- wo. 6/5; theaterconcert Benny N^'
man.

ROERMOND:
- za. 2/5: Literair Festijn (19.30 uur).
- zo. 3/5: Koffieconcert Trio Dan"
(12.00 uur).
- di. 5/5: concert Johan Willem Fr»*0

Kapel.

AKEN:- za. 2/5: Der Entertainer (19.30 uur).
- zo. 3/5: Tosca van Puccini (16.00 ui""
- di. 5/5: Tosca van Puccini (19.30 uUr£- wo. 6/5: Wiener Blut van Johan'
Strauss (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen »"voorstellingen om 20 uur.

Water kunnen ze in een naburige
garage krijgen, op de parkeerplaats
zijn geen toiletten. Voor de grote
boodschap rijden ze een blokje om.
Voor het overige zitten ze maar te
zitten en te hangen. Om tien uur 's
avonds wordt geluisterd naar de
Poolse uitzending van de BBC.
Over het belangrijkste nieuws
wordt nagekaart.

Dag en nacht patrouilleert de poli-
tie," volgens een van de Polen die
niet met naam in de krant wil. „Ook
de douane controleerde onze papie-
ren. Op een toeristenvisum kunnen
we drie maanden blijven. Dan moe-
ten we terug."

Het klonk de Polen als muziekin de
oren, te mogen vernemen dat asper-
getelers in Midden- en Noord-Lim-
burg vorige week groen licht heb-
ben gekregen om onder Polen
stekers terecruteren.

Daarvoor is wel nodig dat de vaca-
ture op het arbeidsbureau is ge-
meld," zegt in Horst Peter Hermans,
coördinator van het Regionale Punt
Agrarische Personeelsvoorziening,
dat namens de arbeidsbureaus in
Midden- en Noord-Limburg bemid-
delt bij de tewerkstelling van ar-
beidskrachten ten behoeve van sei-
zoensgebonden agrarisch werk.

Ook moet worden aangetoond dat
de vacature niet met arbeidskrach-
ten uit eigen land, danwel uit ande-
re landen van de EG kan worden
opgevuld. Pas dan adviseren wij het
centraal Bestuur voor de Arbeids-

" Polen wachten op een par-
keerplaats bij Geldern op
werk. Het merendeel is bouw-
vakker, maar tot alle werk-
zaamheden bereid.

Foto: JEROENKUIT

voorziening in Rijswijk om de te-
werkstellingsvergunning te verle-
nen."

De eerste aanvragen zijn binnen,
maar de eerste tewerkstellingsver-
gunning moet nog worden ver-
leend," aldus Peter Hermans.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhui-
splein 19. De Collectie, keuze uit de
kunstcollectie 1950-1991. T/m 10/5.
open di t/m vr 11-17 uur, za en z0
14-17 uur. Galerie de Konfrontatie.
Putgraaf 5. Expositie van Jeanne
Lendfers (linoleumsneden) en Lhia
van Rijn (keramische objecten). T/m
24/5. Open za en zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
Poortgebouw Kasteel Hoensbroek■Expositie van Gregoor van Zumme-
ren. Vanaf 8/5 t/m 31/5, open ma t/n1
vr 10-17 uur.

LANDGRAAF

Kerkberg 2. Werk van Henri MaïuS-
T/m 7/6. Open vr 17-20uur, za en z°
14-17 uur.

Galerie Gaudi, Hereweg 83. Exposi-
tie van Simon Woudwijk en Jok*
Brugman. T/m 15/5, open do t/m z°
van 10-17 uur. Galerie Ipomal "

VAALS
Galerie St. Petersburg, Bergstraa'
8. Schilderijen en sculpturen van
Daima. T/m 30/5.-

Veel manifestaties
rond uitreiking
van Karlspreis

AKEN - De uitreiking van de
jaarlijkse Karlspreis van de stad
Aken op Hemelvaarstdag aan de
voorzitter de Europese Commis-
sie Jacques Delors, wordt om-
lijst met een groot aantal mani-
festaties in Aken.

Behalve een aantal discussies en
themabijeenkomsten over Euro-
pese onderwerpen, zyn er een
aantal interessante exposities ge-
organiseerd. Zo is er va_i 11 tot
en met 27 mei in het Institut
Francais aan de Theaterstrasse

67 een expositievan werkenvan
de twaalf belangrijkste Comic-
Art-kunstenaars van Frankrijk.

In Galerie Beige zijn van 16 mei
tot en met 13 juli werken van
Max Cabanes te zien en expose-
ren kunstenaars uit de Euregio
vanaf 23 mei in het Suermondt-
Ludwig-museum. In het Kran-
tenmuseum is er verder een
overzicht van de geschiedenis
van de Franse pers te zien.

In de openlucht zijn op 27 en 28
mei een groot aantal voorstellin-
gen Auf demKatschhof gepland.
Straattheater en veel muziek on-
der anderevan de dixielandband
Same Oet en het Salonorkest on-
der leiding van André Rieu bei-
de uit Maastricht.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Schilderijen
en tekeningen van Frans Huisman-
Van 10/5 t/m 8/6. Open di t/m z*
11-18 uur. Kritzraedthuis, Rosmo-
lenstraat 2. Mynbouw in de fotogra-
fie. T/m 10/5, open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur. Galerie Z»"
bawa, Agricolastraat 152. Beelden
en tekeningen van Henk BexkenS-
T/m 25/5, open wo t/m vr 16-18 uur.
zo 14-17 uur.

" Met extra borden, pionnen en hekken wordt het verkeer op de Akerstraat gewezen op de voorrangssituatie.
Foto: CHRISTAHALBESMA.

huisarts. Vallinga: „In de gege-
ven omstandigheden is dat het
enige juiste. Het is in elk geval
beter dan thuiszitten, dan word
je langzaam gek."

Vallinga is er alles aan gelegen
om de schadevan het ongeval zo
netjes mogelijk af te wikkelen.
„Volgens de Wegenverkeerswet
zijn we mede-verantwoordelijk
voor de passagiers die we ver-

voeren en die verantwoordelijk-
heid gaan we natuurlijk niet uit
de weg", benadrukt de directeur.
„Wij zijn er hier ook kapot van.
Onze zorg gaat in eerste instantie
uit naar de nabestaandenvan de
slachtoffers. Als die mensen
geen rechtsbijstandverzekering
hebben, dan bieden wij ze die
aan via onze verzekeringsmaat-
schappij. Als onze aanwezigheid
gewenst is gaan we donderdag

ook naar de uitvaart. Dat is wel
het minste natuurlijk."
Aanstaande donderdag wordt
om 12 uur Michaël Winthagen
vanuit de St. Remigiuskerk in
Simpelveld begraven en om 14
uur is de begravenis van Roos
Slangen. Morgenavond om 19
uur is in dezelfde kerk een mis
ter intentie van beide overlede-
nen.
Simpelveld leeft mee met de fa-

milie's die in rouw gedompeld
zijn. Het afschuwelijke ongeval
is op ieders lippen. Het week-
blad Troef dat in Simpelveld en
Bocholtz en omstreken ver-
schijnt komt deze week uit met
een een rouw-kader op de eerste
pagina. Daarin het bericht van
het ongeluk en de namen van de
slachtoffers. Een uiting van
droefheid en medeleven, één van
de vele.

Een brandweerwagen op weg naar een
containerbrand botste zaterdagavond omstreeks

half twaalf op dekruising Akerstraat-Ruys de
Beerenbroucklaan in Heerlen tegen een taxi.
Twee inzittenden van de taxi kwamen daarbij
om het leven, drieraakten zwaar gewond. De
verkeerslichten op dekruising werkten niet.

Gisteren pas lukte het de defecte installatie weer
aan de praat tekrijgen. In Simpelveld waar de
twee slachtoffers van het ongeluk woonden, is

de verslagenheid groot.

Dinsdag 5 mei 199214
LimburgLimburgs dogblad

in het nieuws

(ADVERTENTIE)

Vandaag Bevrijdingsdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Lente-aktie Mazda 323 HB Sedan
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Van onze verslaggever

Kransleggingi^NDGRAAF - Projectontwikkelaar Meyers Beleggingen
*> v hoopt door minder vakantiewoningen in het Landgraafse
Jjatuurgebied Strijthagen te bouwen, meer kans te maken dat£et plan ongeschonden door de besluitvormingsprocedures

, ï e gemeenteraad had nogal watProblemen met de strook die vrij
/"ft langs de Strijthagerbeek en

! vangs de Einsteinstraat. Die is nu
i ,ergroot, waardoor het bebouwde

kleiner wordt", motiveert di-
cteur J. Meyers. „Om de bebou-; lngsdichtheid niet te groot te latenr „

ft°rden, komen er daarom slechts
U3woningen."

Meyers: „Marktonderzoek heeft in-
middels geleerd dat er meer belang-
stelling bestaat voor ruimere, luxe-
re vakantiewoningen. Daar hebben
we nu voor gekozen."
Consequentie van deze wijziging is
dat beleggers 45.000 meer per wo-
ning zullen moeten betalen dan oor-
spronkelijk was voorzien. Een
bungalow gaat nu 220.000 gulden
kosten.

I i eze krijgen bovendien parkeerge-
* Senheid voor de deur, terwijl het

°rspronkelijke plan voorzag in; rarkeerterreinen langs de rand van
et vakantiepark.

1 *kt deze wijzigingen wil project-
ontwikkelaar Meyers de tegenstan-

| ers van het bungalowpark hun
°ornaamste wapens uit handen ne-
en. „Persoonlijk blijf ik de roep

l**1 meer bescherming van het, e^kdal onzinvinden, maar politiek
eeft dat een zwaar gewicht gekre-

sen."

Woonwijk
Paul Baur, voorzitter van Natuurbe-
houd Strijthagen en verklaard te-
genstander van elke aantasting van
het Landgraafse beekdal, vindt dat
de gewijzigde plannen de bezwaren
allerminst ondervangen. „Ruimere,
vrijstaande woningen met een par-
keerplaats voor de deur? Dat beves-
tigt alleen maar onze angst dat
Strijthagen gewoon een woonwijk
wordt."

Baur ?et bovendien grote vraagte-
kens bij de levensvatbaarheid van
het project. „lemand met 220.000
gulden koopt volgens mij liever er-
gens anders in Limburg een pied a
terre."

I* 1 de nieuwe planopzet zijn de va
jpjïtiebungalows niet meer gescha
e'd, maar staan ze vrij van elkaar

Duurder

Heerlenaren krijgen
inzicht in subsidies

Lucas

Naslagwerk Land
van Valkenburg

# De acht gemeentes in de Oos-
telijke Mijnstreek zijn verplicht
iedere maand een openbare ge-
meenteraadsvergadering te
houden. ledere gemeente stelt
daarvoor een agenda en uitno-
diging op. Maar elke gemeente
nodigt haar burgers en belang-
stellenden op haar eigen ma-
nier uit. Hieronder volgt een
inventarisatie. Let u op alle
woorden en ook op het woordje
'u. „Overeenkomstig het be-
paalde in artikel 47, derde lid
van de gemeentewet roep'ik u
hierbij op tot het bijwonen van
de vergadering van de gemeen-
teraad, die wordt gehouden in
het gemeentehuis...", zo staat in
de raadsstukken van Nuth.
Kerkrade doet het zo: hierme-
de heb ik de eer U Edelachtba-
ren ingevolge artikel 47 der
gemeentewet op te roepen tot
het bijwonen van een vergade-
ring van de gemeenteraad, wel-
ke zal worden gehouden ten
raadhuize..."

Uitnodiging (2)

Uitnodigen (3)

voor een openbare vergadering
van de gemeenteraad in hetstadhuis." In Landgraaf heethet: ,Jiierbij nodig ik U uitvoor de openbare vergadering
van de raad der gemeente
Landgraaf, welke gehoudenzalworden in het raadhuis..."

,Jiierbij nodig ik U uit tot hetbijwonen van een openbare
vergadering van de gemeente-
raad, welke gehouden zal wor-den ten gemeentehuize, alhier",
schrijft de burgemeester vanVoerendaal. Piet van Zeil doethet met: „Btj deze nodig ik u uit

" Onderbanken probeert bezoe-
kers te trekken met: ,tfierbij
nodig ik U uit tot het bijwonen
van een openbare raadsverga-dering in het gemeentehuis...".

Nieuw plan Strijthagen
moet protest bezweren

Natuurbehoud ook tegen kleiner aantal bungalows

Van de tachtig bewoners van huize
Tieder in Merkelbeek wil een kleine
meerderheid (44) het liefst verhui-
zen naar het in aanbouw zijnde ver-
zorgingshuis in het park bij Ver-
pleeghuis Schuttershof in Bruns-
sum. Maar nog altijd 36 ouderen
kiezen voor de tweede keuzemoge-
lijkheid: het nieuwe huis aan de
Markt in Schinveld.

De bouw van de twee tehuizen die
in de plaats komen van het sterk
verouderde Tieder ligt, mede van-
wege het uitblijven van vorstverlet,
iets voor op het werkschema, met
name in het Schinveldse.

Aan de Markt in Schinveld wordt in
het verzorgingshuis een supermarkt
ingepast. De toekomstige bewoners
van het huis in Brunssum komen
tussen het groen en de dieren te zit-

Auto van twee
kanten geramd

LANDGRAAF - Een 48-jarige
automobiliste uit Landgraaf is gis-
teren tweemaal buiten haar schuld
door andere automobilisten aange-
reden. Daarbij raakte niemand ge-
wond. De Landgraafse reed gister-
middag over de Hovenstraat rich-
ting Nieuwenhagerheidestraat, toen
zij van rechts werd aangereden door
een 59-jarige Duitser die haar geen
voorrang verleende. Door de bot-
sing draaide de auto van de vrouw
om zijn as. Toen zij terecht kwam
op de linkerrijbaan, werd zij fron-
taal geraakt door een 31-jarige
vrouw die met haar auto uit de te-
genovergestelde richting kwam.
Uiteindelijk belandde de auto op
twee paaltjes. De auto's zijn total
loss.

„We hebben reeds de nodige in
spanningen gepleegd om het bin-
nen het budget te kunnen bouwen

Van onze verslaggever
BRUNSSUM/SCHINVELD - De
verzorgingstehuizen in Brunssum
en Schinveld moeten zo snel moge-
lijk gereed komen om kostenover-
schrijding te voorkomen. Dit vindt
de bouwbegeleidervan de tehuizen,
M. Mestrom.

gemeenschappelijke voorzieningen
moet op 24 juli plaatsvinden. Met
het verhuizen vanuit Tieder denkt
Mestrom in de laatste week van au-
gustus te kunnen beginnen.

De oplevering van de twee tehuizen
met elk vijftig appartementen, vijf
reservewooneenheden en de nodige

De 12,4 miljoen die de overheid
heeft uitgetrokken voor de bouw
van beide verzorgingshuizen is aan
de krappe kant. Het is nog te vroeg
om te zeggen dat het budget ontoe-
reikend is. Duidelijk is wel dat er
een spanningsveld is tussen de kos-
ten en het beschikbaar gestelde
bedrag", aldus Mestrom. Wat de
stichting Ziekenzorg Oostelijk
Zuid-Limburg gaat ondernemen als
de kosten ondanks extra inspannin-
gen zoals een strak werktempo ho-
ger uitvallen, is niet bekend.

Kostenoverschrijding dreigt in Brunssum en Schinveld

Haast geboden bij
bouw van tehuizen

zorgings- en verpleeghuis is ook
gestart. Deze zomer zal het naar ver-
wacht in gebruik worden genomen.
De stichting Ziekenzorg Oostelijk
Zuid-Limburg die de twee nieuwe
huizen zal beheren, dient op termijn
een aanvraag in bij de overheid om
in aanmerking te komen voor extra
voorzieningen in het kader van het
flankerend ouderenbeleid. Zaken
als tijdelijke opvang van zelfstandig
wonende ouderen, in Tieder mo-
menteel niet mogelijk, moet in de
nieuwbouw wel kunnen.

ten. Het dierenpark en het parkje
bij Schuttershof krijgen bovendien
binnenkort een opknapbeurt. De
bouw van het tuinhuis tussen ver-

" Jan Severens (links) wordt onderscheiden.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Jan Severens is veertig jaar lid
van Wilhelmina. In 1970 werd hij
bestuurslid. Tien jaar later volg-
de zijn benoeming tot tambour-
maitre, een functie die hij nu nog
vervult. Behalve zijn inzet voorde muziekvereniging maakt hij
zich ook al langere tijd sterkvoor de Huurdersbelangenver-
eniging Rolduckerveld en hetSamenwerkingsverband Onge-
bonden Huurdersgroeperingen
Kerkrade.

KERKRADE - De tambour-
maïtre van Fluit- en tamboer-
korps Wilhelmina uit Bleijerhei-
de, Jan Severens, heeft zaterdag
de zilveren ere-medaille, verbon-den aan deOrde van Oranje Nas-sau gekregen. Kerkraadse loco-
burgemeester Ger Smeijsters
reikte hem deze koninklijke on-
derscheiding uit in het vereni-
gingslokaal.

Koninklijke
medaille voor

tambour-maître

DOOR JAN DIEDEREN

" Burgemeester Teheux van
Simpelveld roept zijn raadsle-
den op met: ,Jiierbij nodig ik U
uit tot het bijwonen van de
openbare vergadering van de
raad der gemeente Simpelveld,
die ten gemeentehuize Simpel-
veld gehouden zal worden." Tot
slot Henk Riem van Brunssum:
Jk heb de eer U uit te nodigen
tot het bijwonen van de verga-
dering dezer gemeente, welke
zal worden gehouden in de
raadzaal van het Bestuurscen-
trum."

VALKENBURG - Zijn levens-
werk is het niet, maar hij is er
toch bijzonder trots op. Aloys
Kreusch heeft op 80-jarige leef-
tijd een 'Getijdenboek' samenge-
steld van de 41 dorpen die
eeuwenlang hebben behoord tot
het Land van Valkenburg, waar-
onder ook Heerlen, Hoensbroek,
Brunssum, Onderbanken en
Nuth. „De mensen weten zo wei-
nig van de geschiedenis van het
gebied waarin hun voorouders
zo lang hebben geleefd en ge-
werkt. Ik hoop dat met dit boek
hun interesse wordt gewekt",
zegt Kreusch. Het boek zal, ver-
lucht met een honderdtal foto's
half mei verschijnen. Het wordt
uitgegeven door het Drukkers-
collectief in Geulle.

0Het valt op dat burgers in
sommige gemeentes met 'u' wor-
den aangesproken en in andere
met 'U. We kijken verder: is het
belangrijk, als je een raadsver-
gadering bezoekt, om te weten
dat je die bezoekt 'ingevolge of
overeenkomstig artikel 47 van
de gemeentewet'? En of dat ge-
beurt ingevolge het derde lid
van dat artikel? En hoeveel
mensen blijven er thuis als je
alleen 'Edelachtbaren' oproept,
zoals in Kerkrade? Waar ligt in
vredesnaam 'ten^gemeentehuize
Simpelveld' en 'ten gemeente-
huize, alhier'? Henk Riem van
Brunssum vindt het een eer, ter-
wijl het gewoon zijn plicht is.
Voor ons is het duidelijk: de
vergadering van Heerlen zal de
meeste bezoekers trekken en
niet alleenomdat daar de mees-
te mensen wonen van de Ooste-
lijke Mijnstreek.

Aloys Kreusch is zijn leven lang
geïnteresseerd geweest in streek-
historie. Maar het geschiedenis-
virus kreeg hem pas echt te
pakken tussen 1967 en 1974, toen
hij beheerder was van het streek-
museum het Land van Valken-
burg, beter bekend als het Oud
Sjtadhoes. Hij las er in de stille
uren de Maastrichtse kroniek en
dacht daarbij: wat in Maastricht
mogelijk is, moet in Valkenburg
ook kunnen. In het streekmu-
seum ondervond hij bij wijze
van spreken aan den lijve dat de
geschiedenis van Valkenburg
even interessant en veelzijdig is
als die van de stad aan de Maas.

De Kroniek van Valkenburg, een
overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen uit de geschiede-
nis van stad en kasteel die
eeuwenlang een bolwerk vorm-
den in het gebied zo groot als het
huidige Zuid-Limburg, ver-
scheen in 1985.

Allengs ging Kreusch zich ook
steeds meer interesseren in het
verleden van de dorpen die tot
Valkenburg behoorden. Hij trok
als het ware 'de boer op' om ter
plaatse bijzonderheden te verne-
men. Pastoors en archivarissen
van schutterijen waren zijn be-
langrijkste zegslieden. „Omdat
veel kerken overdag dicht zijn,
ging ik 's zondags telkens naar
een andere kerk om de mis bij te
wonen. Na de mis bekeek ik de
kerk en de daarin uitgestalde
kunstvoorwerpen. De pastoor
zorgde voor verder informatie.
Gelijktijdig werden ook foto's
gemaakt van in- en exterieur."
In de zomertijd bezocht hij de
schuttersfeesten in de regio. „De
beste plaats om contacten te leg-
gen met de mensen die alles van
de schutterijen afweten," aldus
Kreusch. Daarnaast liep hij het
Rijksarchief in Maastricht, het
archiefvan Valkenburg en ande-
re archieven plat. Verder las hij
nagenoeg alles wat al eerder over
stad en streek was geschreven.
„Het oude schrift van rond 1600
heb ik mijzelf eigen gemaakt. Er
bestaat een document waarin
wordt beschreven hoe de straat
tussen de Berkelpoort en Gren-
delpoort in Valkenburg wordt
geplaveid. Alle percelen van 21
eigenaren worden erin beschre-
ven. Daarbij zijn er. twee van een
eigenaarLemmens. Door onder-
ling vergelijken van de verschil-
lende letters kreeg ik het oude
schrift onder de knie."

Kreusch beschrijft in zijn boek
per dorp in het kort de geschie-
denis, de kerk en haar kunsts-
chatten, de schutterij en haar
zilver en, voorzover bekend, ver-
dere bijzonderheden. De meeste
foto's maakte hij zelf, maar hij
verzamelde ook historische
prenten. Het boek zal ongeveer
120 pagina's tellen.

De stilte van een
dodenherdenking

Onderbanken eert gesneuvelden
" Het monument voor de gevallenen tussen Eys en Wittem
stond gisteren centraal in een tv-uitzending over het verzet in
de Zuid-Oosthoek van Limburg. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN.

- De subsidiekraan van
~overheid wordt langzaam dicht-
gedraaid. Ondanks (of dankzij) deze

gaat de gemeente
j^erlen het haar burgers makkelij-
„ r maken om subsidie aan te vra-n- Morgen om 11 uur wordt het
u Subsidie-Zoe-
b].r in gebruik genomen in de bi-. in Heerlen. ledereen kan
j^rmee opzoeken op welke en op, eveel subsidie hij of zij rechtleeft

Programma is gemaakt als reac-
0. °P de gebrekkige voorlichting
(yer subsidies. Veel regelingen zijn
0 y bekend bij de burgers. Daarom
sid gen veel mensen niet de SUD'
J?l^ waar zij recht op hebben. Het
l^.'tisterie van Sociale Zaken heeft
(jg °orbeeld onderzocht, dat meer
re*_ de helft van de mensen die
,trt op huursubsidie hebben, deze

et ontvangen.

In het programma zijn zowel lande-lijke als gemeentelijke subsidiere-
gelingen opgenomen, zoals studiefi-
nanciering, kinderbijslag, premie-
koopwoningen, gehandicaptensub-
sidies en kwijtschelding belastin-
gen. De gebruiker van het
programma hoeft niet te weten wel-ke regelingen er bestaan. Slechts de
eigen woon- en gezinssituatie moet
worden ingevoerd. Het programma
print vervolgens de subsidies, bij-
dragen en tips uit waarvoor u in
aanmerking komt. Het programma
is makkelijk te bedienen en werkt
anoniem.

Subsidie-Zoeker is een onderdeel
van de Infomaat, een netwerk van
computerprogramma's dat in de
Heerlense bibliotheek geïnstalleerd
wordt. Subsidie-Zoeker is het eer-
ste programma dat beschikbaar is.
Het programma is ook al in andere
plaatsen in gebruik.

Von onze correspondent

%In café De Boebel, Emma-
plein 13, Heerlen, treedt van-
avond om 21 uur de cabaretier
Lucas Lemmens op. 'Lucas'
amuseert zijn publiek met vlot-
te levensliedjes, waarin hij uit
eigen ervaringen put. Hij bege-
leidt zichzelf daarbij op de
trekharmonica. Zijn program-
ma heet: 'Liedjes van Lucas'.
Het bestaat uit enkele blokken
van enigszins met elkaar sa-
menhangende liedjes over de
meest verschillende onderwer-
pen. De zanger is ook op zoek
naar vriendschap en liefde. Bo-
vendien geeft hij een inkijkje in
zijn theatershow: 'Het is even
wennen hier beneden.

met deze herdenking een groot aan-
tal geslaagde activiteiten rond zijn
40-jarig bestaansfeest afsluit, weet
precies wat nodig is om de plechtig-
heid een gepaste aankleding te ge-
ven.

ONDERBANKEN - Het is pakweg
kwart voor acht geweest, wanneer
enkele honderden belangstellenden
vanuit de Schinveldse Eligiuskerk
in een stille tocht naar het kerkhof
gaan. De mensen zijn stil. Nog on-
der de indruk van een sfeervolle
eucharistieviering, waarin pastoor
Martin bij de aanwezigen de
spreekwoordelijke gevoelige snaar
heeft geraakt. De pastoor, zelf van
Duitse afkomst, trok vergelijkingen
tussen 1940 en nu. En wees zijn toe-
hoorders op het gevaar van een volk
dat zwijgt, terwijl extremisme
groeit.

De stoet arriveert op het kerkhof,
terwijl de wijzer van de kerkklok
nog vijf minuten te gaan heeft,
voordat om acht uut twee minuten
stilte in het draaiboek staan. Het
volk zwijgt en denkt na. Over dat
andere zwijgen, waarop de pastoor
doelde.
De dodenherdenking op het kerk-
hof is vervolgens een aaneenscha-
keling van goed gekozen teksten en
liederen. Tijdens het dodenappèl
volgen de namen van drie Schin-
veldse en acht Merkelbeekse man-
nen, gevallen voor het vaderland.
Het Schinveldse Oranje-Comité, dat

De Nationale Reserve staat op
wacht, de gymnastiekvereniging
houdt de nationale driekleur vast,
en er worden kransen en bloemen
gelegd door burgemeester Vincent
Ritzer, voorzitter Theo Goossens
van het Orahje-Ccomité, de Oud
Mariniers en de Bond van Wapen-
broeders. Onder hen ook Piet Bal-
tussen, die in 1950 vanuit Schinveld
met zijn echtgenote naar het Aus-
tralische Melbourne emigreerde. Op
vakantie in Limburg wilde hij per
se bij de herdenking aanwezig zijn.
Compleet met zijn groene baret.
Want ook hij weet van de oorlog. In
1944 werd hij vanuit Nederland als
marinier naar Engeland gestuurd.
En nu doet hij mee met de stilte.

Australië
"In de Sterrenwacht op
Schrieversheide is een schilde-
rij uit Australië te zien. Het is
gemaakt door de Sittardse Aus-
traliër JeanRuyters. Hij woont
al veertig jaar 'down under'.
Zijn schilderij van een onder-
gaande zon op een verre pla-
neet heeft de Sterrenwacht
gekregen via Ruyters' kame-
raad Harry Wetzels uit Grons-
veld. De twee kennen elkaar
nog uit Nederlands Indië. Wet-
zels, een fervent modelbouwer,
was in 1990 nog op bezoek inAustralië. Ruyters beloofde hetdoek toen op te sturen. Het is
vorige maand gearriveerd.

" Aloys Kreusch met een drukproef van zijn getijdenboek
voor het Spaansch Leenhof, nu VVV-kantoor, dat een be-
langrijke rol speelde in de geschiedenis van het Land van
Valkenburg.

Even verderop schrobt een man
met een harde bezem en de tuin-
slang de oprit naast zijn huis
schoon. De mensen zwijgen. En
luisteren naar zangvereniging Oran-
je, die het Wilhelmus zingt. Het
schrobben gaat door. Jan Pagen
speelt de Last Poet. De bezemsteel
wil maar niet breken.

Uitnodigen

Uitnodigen (4)
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U beschikt over
genoegpersoneel maar aan

het eind van elke maand moet de
administratie overwerken.

Wij stellen voor
dat met maandelijks

terugkerendefactureringshulp
te voorkomen.

v randstad uitzendbureau
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t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hy
voor ons betekend heeft, geven wij u kennis van
het toch nog vrij onverwacht overlijden, om-
ringd door zijn echtgenote en kinderen, in de
leeftyd van 66 jaar, van mijn lieve echtgenoot,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Johan Lousberg
echtgenoot van

Enny de Lamboy
In dankbareherinnering:

Holset: Enny Lousberg-de Lamboy
Vaals: Ivette Franssen-Lousberg

Harry Franssen
Danny, Bryan

Vaals: Roland Lousberg
Marlie Lousberg-Reinders
Danjella
Familie Lousberg
FamilieDe Lamboy

Holset, 4 mei 1992
Corr.adres: Holset 41, 6295 NC Lemiers
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 8 mei
a.s. om 11.00 uur in de H. Lambertuskerk te
Holset.
De avondmis ter intentie van de overledene zal
gehouden worden donderdag 7 mei om 19.30
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot condoleren achter in de kerk
vanaf 10.30 uur.
Pa is opgebaard in het mortuarium Sjalom van
de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Me-
chelen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelyks van
17.00 - 18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Voor uw zeer gewaardeerde blykenvan medele-
ven, ondervonden bij het overlyden en de be-
grafenis van

Adam J. Klimczak
betuigen wy onze oprechte dank.

Mevr. G. Klimczak-Gawlik
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, Putstraat 44

Vrijdagavond overleed

Nico Willems
Hy was een hartelijke en enthousiaste collega.
Wy zullen hem missen.

Medewerkers van de Vakgroep
Medische Informatica en Statistiek,R.L.

En aan Jehovah, de Soevereine Heer,
behoren dewegen toe
die uit de dood leiden.

Ps. 68 vers 20.b.
Tot onze diepe droefheid ging heden, toch nog
onverwachtvan ons heen, onze lieve

Nynke
Vesseur-Mulders

echtgenote van

Walter Vesseur
Heerlen: Walter Vesseur
Heerlen: Rien en Mony

Vesseur-Zschiedrich
Brunssum: Ferme en Aat

Klopman-Vesseur
Lara

Heerlen: Mare Vesseur
6413 TP Heerlen, 3 mei 1992
Columbusstraat 107
De uitvaartdienst zal gehouden worden op don-
derdag 7 mei om 12.30 uur in de Koninkrijks-
zaal Jehovah's Getuigen te Heerlen-Litschervel-
dweg 15, waarna om 14.00 uur de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium Nedermaas in
Geleen, Vouershof 1.
Bijeenkomst vanaf 12.00 uur in deKoninkrijks-
zaal, alwaar gelegenheid is tot schriftelyk con-
doleren.
Wilt u, indien wy vergeten zy'n u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefdeen
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, mijn lieve moeder, onze zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Katharina Barbara
Neven-van Eijden

weduwevan

Andreas Julius Neven
op de leeftijd van 67 jaar.

In dankbare herinnering:
Zwolle: W.H.L. Neven

Familievan Eijden
Familie Neven

Heerlen, 30 april 1992
Corr.adres: Diezerplein 28b
8021 CV Zwolle
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematieplechtigheid in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t.
Wy geven u kennis, dat na een liefdevolle ver-
zorging in huizeTieder te Merkelbeek, op 81-ja-
rige leeftyd, voorzien van de h. sacramenten,
van ons is heengegaan, onze moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootoma, zus, tante en
nicht

Fien Keulen
weduwe van

Sjaak Dohmen
voordienvan

Johann Brück
Uit allernaam: Daam Brück

Paula Brück-Thijssen
Brunssum, 3 mei 1992
Corr.adres: Kapittelstr. 27
6374 BP Landgraaf
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 7 mei om 15.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar
bijeenkomst om 15.15 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van
18.00 tot 19.00 uur.

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 ÏT 5 150.95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366.84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

t I
Vaarwel

Syben
Veel sterkte toegewenstaan defamilie Annema.

De bewoners, personeelsleden en
directie van de woonvorm Geuloord,
Pasweg 9, 6241 CT Bunde

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wy u danken voor de
getoonde belangstelling by' het overlyden, de
uitvaartdienst en de crematie van

Martin Broers
Hierbij nodigen wij u uit voor de zesweken-
dienst op vrijdag 8 mei a.s. om 18.00 uur in de
kapel van Huize Louise, Vijverlaan 5 te Bruns-
sum.

Kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen van dhr. Broers

Brunssum, mei 1992

tTeun Keuren, 74
jaar, echtgenoot

van Sarah Muhamad,
Floresstraat 23, 6045
KA Roermond. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden
gehouden donderdag
7 mei om 11.00 uur in
de parochiekerk van
de H. Jozef te Roer-
mond.

tAgnes Fiddelaars,
81 jaar, weduwe

van Sjang Gerrits.
Corr.adres: Kerk-
veldsweg Oost 13A,
6101 NM Echt. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden
gehouden woensdag 6
mei om 10.30 uur in
de parochiekerk te
Maria-Hoop.

KORSETTERIE - LINGERIE - ELASTISCHE KOUSEN

RAMAEKERS-HOUBEN
Stationstraat 6 (bij overweg)

6411 NG Heerlen - Tel. 045-713419

Volkswagen- en Audi-dealer met 2vestigingen in Zuid-Limburg zoekt voor haar
vestiging Valkenburg

eenervaren fllOllteiir (Hl/V)
Gevraagd wordt:- bekendheid met auto-electronica
Geboden wordt:- goed salaris en daarbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden- aanvullende curussen bij de importeur
Gegadigden met ervaring in V.A.G.- branche genieten de voorkeur, doch is geen
vereiste.
Voor nadere en vertrouwelijke informatiekunt u bellen met de heer A. Huntjens,
tel. 04406-15041, 's avonds 04409-3669.

Auto Caubo
Neerhem 25, 6301 CD Valkenburg

WaiiH___-__-_----_-_-l---^^

"mmmmmmmmmmmmmm^mmmmm—mWm^m-

tHermanna de Kan-
der, 78 jaar, wedu-j;

we van Willem van -Hinsberg. Corr.adres: ;
Spoorlaan Noord 1ll> «
6042 AA Roermond *
De plechtige uitvaart- «
dienst zal worden ge- |
houden donderdag 1 "mei om 11.00 uur il I
de H. Hartkerk te -Roermond.

L________________--___--_-----------^

ETC_iT_'

STEUN DÉ
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM ;

ZONDIR GRBO

——\

HTjH'l'lHH'l

__^M^_l
i..lij i

I /vnL.

__^^^ _______! Sl_p_________P^^ _______ __> jFj-^&éè

W^r / B_______r:;':'

Hij is opgewonden IWr^iH '__^ËwW^~ over uw rijstijl. JB/* _____

1 Hl .Bll§_> J^ .-IïBP '^______ >,i- ■"!
7 _ÉH_P^ __ "II________ _______ -\£&^

_Ü __U_-9____H_ __l___l .^tfjjjjÉMß:

________ ___ I ___ w
__________! _______■& ______& ______ _____ ______ ____________

___!-]-__________ _______^ ________^ ___Fi_S_l

U A _^B ___■_____!

Mai^i_ïi^L Stel u bent in een feeststemming. U komt bijvoorbeeld dakrailing betaalt u bij dePassat Variant nu maar f 995.-extra. en de pittige motor (leverbaar van krachtige 1.8 liter tot en
/" Jj W ~^T^ fe y____,_-__.^^__ net terug van deVolkswagendealer, waar uuw nieuwe Passat U heeft dus iets te vieren. Vrolijk kijkt uom u heen. De met de onnavolgbare 2.8 liter VR6).

j^aÊc~"~'^l~';^^"_B| <a^^^**,*«^ heeftopgehaald. bmnenmaten van het zeer complete interieur doen udenken In een grote etalageruit weerkaatst de schitterende
M __________■_! _^^T_P ff^ 'n Slachten rekent u nog eens na wat u bespaard hebt aan een balzaal. metallic lak die u had uitgekozen. U stopt nog net op tijd

p»J SS__f__________S___9B> °P ce centra!e deurvergrendeling en demetallic lak. Geen wonder. De ruimte van het gaspedaal tot aan de voor een stoplicht. En dan gebeurt het.___R^^__l _______ m%VV»a ■. *■ jmgjjs y Normaal betaaltu erbij de Passat zon f 1.800.- extra voor, leuning van deachterbank bedraagt maar liefst 2 meter. Een mede-weggebruiker wil weten waar u met uw
BP* maar nu tijdelijk slechts f495,-. En voor hetzelfdeaanbod plus Al rijdend geniet u van de standaard stuurbekrachtiging gedachten zit. Tja, en om dan alles uit te leggen...

De Passat. Tijdelijk met centrale deurvergrendeling en metallic lak voor maar f495- extra. (^)Volkswagen.Wie anders?
Er is al een Passat vanaf f38.950.-. Afgebeeld Passat Variant GT Prijs is een 'vanaf'-prijs inclusief BTW, exclusiefkosten ri)klaar maken. Wijzigingen voorbehouden Importeur PonsAutomobielhandel BV Postbus 72. 3800 HDAmersfoort Telefoon 033-949944
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Van onze sportredactie

DOOR FRED SOCHACKI

■* HEERLEN - Het meeste gewilde voetbalobject in Lim-U *?UrS heet René Hofman. De rechtervleugelspits die on-'j £er geen beding nog langer voor Roda JC in actie wil
M mag zich in de belangstelling van zowel MVV als

Nprtuna Sittard verheugen. „Ik hoorde van de week van
~le belangstelling," aldus de 31-jarige aanvaller, „maarl t-an officiële zijde heb ik niets vernomen. Na alle nega-ueye geluiden, van de laatste tijd, schijnt er eindelijk; Schot te komen in deze zaak."

Zweden tobt

_ ___. aueen René Hofman is een veel[ff goorde naam; bij MVV wachto_.n met ëemengde gevoelens de

-* m "yikkelingen op de transfer-
markt af. Doelman Alloy Agu heeft

Li. f daBen een gesprek met FCuik en zal dan de aanbiedingen'aast elkaar leggen. „Als MW net'°veel salaris betaald als FC Luik
£\n blijf ik in Maastricht," klinkt
_b

zakeu_k uit de mond van de kee-v!r,' »s al tot het uiterste (naar
rluid twee ton jaarsalaris) gegaan'aar lijkt het tegen de Belgische
n^urrentie te moeten afleggen.

stelt Fortuna Sittard. Als Marco
Boogers wordt verkocht, dan kan
René Hofman aangetrokken wor-
den, om de rechterflank te bezetten
en als aangever voor o.a. Fred de
Jong, die in De Baandert zal blij-
ven, te fungeren. „Ik weet niet over
welke bedragen het gaat," zegt Hof-
man met betrekking tot het trans-
ferbedrag. „Ik ben indertijd voor
350.000 gulden van Feyenoord te-
ruggekocht. Men zegt dat een op
een spelerper jaareen ton wordt af-
geschreven. In mijn geval zou dat
betekenen dat ik nog een halve ton
zou moeten kosten. Roda JC zal
daar echter nog wel wat bovenop
doen."
Bij Fortuna Sittard mag Randy Sa-
muel eveneens uitzien naar een
nieuwe werkgever. Het salaris van
de Canadese voorstopper drukt
naar Fortuna-maatstaven te zeer op
de begroting. Inmiddels is er ook
zijdelings belangstelling in Richard
Sneekes getoond. FC Volendam
stelde onlangs een ruil Carlo de
Leeuw met de blonde Fortunees
voor. Fortuna wees dieruil resoluut
van de hand.

Van Gennip stopt

HAARLEM - Ruim twee maan-
den na de voor haar desastreus
verlopen Winterspelen in Albert-
ville heeft Yvonne van Gennip
een punt achter haar schaatscar-
rière gezet. De Haarlemse, afge-
lopen vrijdag 28 jaar geworden,
heeft de schaatsbond laten we-
ten geen gebruik te maken van
de uitnodiging voor de kern-
ploeg van het komende seizoen.
Van Gennip gaat zich volledig
concentreren op haar werkzaam-
heden voor het verzekeringscon-
cern Equity & Law en Het Rode
Kruis.

Yvonne van Gennip is sinds
1982, toen ze als 'tiener' verraste
met een vierde plaats bij het WK
sprint in Alkmaar, een toonaan-
gevende en spraakmakende
schaatster geweest. Zowel natio-
naal als internationaal. Ze beleef-
de haar sportieve hoogtepunt in
1988, toen ze tijdens de Olympi-
sche Spelen in Calgary tot ieders
verbazing driemaal goud behaal-
de.

MVV en Fortuna Sittard azen op Roda-spits

Interesse voor Hofman
Damesvoetbal in
de bloemetjes
HEERLEN - Terwijl in de eerste
damesvoetbalklasse de beslissin-
gen nog moeten vallen, zijn in de
meeste kampioenen in de lagere
klassen bekend. In de tweede
klasse zuid werd WDZ na een
gelijkspel tegen Egge kampioen.
In de tweede klasse midden hees
De Ster al eerder de kampioens-
vlag, evenals in 3B en C, resp.
Kolonia en Haslou dat deden. De
meest in het oogspringende
kampioen is in 3A Vaesrade. Dit
team opereerdevoor het grootste
gedeelte verleden seizoen onder
de naam Adveo.

Favorietenrol
voor karters
BERGHEM - Tijdens de eerste
wedstrijden om het Nederlandse
kartingkampioenschap op het
circuit in Berghem hebben een
aantal Limburgse rijders aange-
toond dat zij een belangrijke rol
kunnen gaan spelen. In de inter-
nationale klasse 125 cc bezette
na afloopvan de eerste drie man-
ches Luc Bisschoff (Simpelveld)
en Silvio Lambrichts (Elsloo)
een resp. derde en vijfde plaats.
Marco Tobben (Linne) de natio-
nale titelverdediger in de klasse
nationaal 100 cc, zag ook de eind-
zege in de laatste ronde aan zich
voorbijgaan. Tobben moest nu
genoegen nemen met de vierde
plaats.
Uitslag: Klasse nat. jun.: 1. Van
de Ende, 5. Van Ecuwijk. Klasse
internationaal 100cc: 1.Redeker,
4. Tobben. Klasse promo 100
zwaar: 1. Van der Spoel, 3. Claas-
sen. Klasse 125 cc nat.: 1. Bak, 5.
Zaunbrecher, 8. Gijselhart, 18.
Knooren, 19. Bergsteijn, 28. De-
bets
125 cc internat.: 1. Van Lent, 3.
Bisschoff, 5. Lambrichts, 17. De
Ridder.

Robbert Delissen
uit OS-selectie
DEN HAAG - Bondscoach
Hans Jorritsma heeft vier spelers
aan zijn Olympische selectie-
groep toegevoegd, Koen Pijpers,
Diederik Donk en Richard Le-
maire van HDM en Hendrik Jan
Kooijman (Bloemendaal).
Uit de groep die zich voorbereidt,
op de Spelen van Barcelona zijn
de Limburger Robbert Delissen
(HGC) en Marinus Moolenburgh
(Bloemendaal) verdwenen.

et een soortgelijk probleem wor-

Schultz
moeizaam

ACD na ABS
Bergbeklimmers in dal

Erik Meijer
darnaast is de Feyenoord-interes-
in Erik Meijer nog steeds actueel.s de Rotterdamse formatie Peter

w 0?? aan PSV weet te slijten, wordt
IIKrer Bekocnt- Tevens zal dan ookw*C-rniddenvelder Maas naar dekaasstad verhuizen. Feyenoord

eft ac opbrengst uit verkopen no-iv>^ 0m m nieuw spelersmateriaal tetesteren. Duitsland sloot in groep A de voor-
ronde af met een klinkende zege
(11-1) op het zwakke Polen, dat zon-
der punten bleef. Met acht punten
uit vijf wedstrijden eindigden de
Duitsers op de tweede plaats. Het
duel tussen Rusland en Canada (6-4)
stond in het teken van de Olympi-
sche revanche.

De ruime nederlaag (1-6) van con-
current Italië tegen de ongeslagen
groepswinnaar Finland verzekerde
Zweden van het vierde en laatste
ticket.

PRAAG - Zonder glans heeft het
ijshockeyteam van Zweden zich ge-
plaatst voor de kwartfinales van het
toernooi om de wereldtitel voor A-
landen. De tobbende titelhouder
bleef in de laatste groepswedstrijd
tegen de Amerikaanse ploeg, die
zich al had gekwalificeerd, steken
op 4-4.

Delgado klaar
voor de aanval

Pieken en dalen in de Ronde van Spanje De coureurs kregen in het 240,6 ki-
lometer lange traject drie cols van
de eerste categorie voor de wielen.
Op de eerste, Port del Canto, hiel-
den de toppers zich nog op de vlak-
te en gaven de dappere Spanjaard
Garcia vrije doorgang. Bij het nade-
ren van de Port de La Bonuiga ga-
ven de Colombianen en Spanjaar-
den het sein tot de aanval. „Ik kon
moeiteloos aanklampen, maar om
aan te vallen mis ik nog de juiste
tred. Het was immers de eerste keer
dit seizoen in het hooggebergte. Die
Spanjaarden en Colombianen heb-
ben al enkele verkenningstochten
achter de rug", meende Rooks.

Arno Postma niet
naar Barcelona

ROME - Met de nodige moeite
heeft Brenda Schultz de tweede
ronde van het tennistoernooi in
Rome bereikt. De nationale topper
uit Heemstede rekende pas in de
slotfase van de derde set af met de
jeugdige Italiaanse Pizzichini. De
setstanden waren: 6-1, 5-7 en 7-6.

Jan Siemerink en Michel Schapers
werden in de eerste ronde van het
met ruim twee miljoen gulden ge-
doteerde toernooi in Hamburg uit-
geschakeld. Siemerink verloor
roemloos van de Zweed Bergström
(6-0, 6-2), Schapers was niet tegen
Perez-Roldan uit Argentinië opge-
wassen.

De oudgediende won nog wel de
eerste set (6-3), maar was in de twee-
de (5-7) en derde (2-6) uitgeblust.

Verliezer na de eerste tocht door het
Spaanse hooggebergte was maan-
dag na de achtste etappe titelverde-
diger Melchor Mauri. De winnaar
van vorig jaar kwam drie minuten
later binnen dan de groep Delgado.
Leider Montoya bleef met de groot-
ste moeite overeind in de achtste
etappe, de eerste confrontatie met
de Pyreneeën. De Spaanse dwerg
kwakte na het passeren van de

Jon Unzaga, die de Colombiaan
Farfan in de sprint versloeg, beland-
de bijna in de ambulance in plaats
van bij de rondemissen. Hij botste
in de wanorde achter de aankomst
tegen een soigneur van TVM en
knalde vervolgens tegen de drang-
hekken.
Steven Rooks had de tik diehij zon-
dag in de tijdrit incasseerde, men-
taal goed verwerkt. De Noordhol-
lander handhaafde zich redelijk
tussen de kanshebbers.
„Ik mag niet klagen", zei de kop-
man van Raas. „Het is me honderd
procent meegevallen. Ik had dat
niet verwacht na die tegenvaller
zondag."

nishten in een groepje metDelgado
en Alcala dat een kleine achterstand
had op Unzuga, die voor de eerste
Spaanse winst in de 47e Vuelta a
Espana zorgde. Erik Breukink le-
verde bijna een minuut in.

streep bewusteloos op het asfalt. De
28-jarige koploper slaagde niet op
eigen kracht een nieuwe „Maillot
Amarillo" af te halen. Verzorgers
droegen hem naar het ereschavot.

PLA DE BERET - Jesus Montoya
werd bijna bewusteloos naar het
podium gedragen. Ritwinnaar Jon
Unzaga strompelde met bebloede
benen naar het ereschavot. Steven
Rooks en Gert-Jan Theunisse fi-

LANDGRAAF - Arno Postma uit
Landgraaf heeft zich niet weten te
kwalificeren voor de Olympische
Spelen in Barcelona. Tijdens de Eu-
ropese kampioenschappen worste-
len vrije stijl die afgelopen week-
eind werden gehouden in Kaposvar
in Hongarije, werd Arno Postma
uitgeschakeld. Verlies partijen te-
gen de Turk Simsek, die later als
derde zou eindigen en de Italiaan
Lombardo, betekenden een vroeg-
tijdige uitschakeling. Voor het toer-
nooi en de Olympische Spelen.

Elise van Loon
golfbiljart-ster
LINNE - Elise van Loon van het
Sittardse Brand Taveerne is Ne-
derlands dameskampioen golf-
biljarten 1992. In Linne won zij
de finale van Gerry Bergers van
Maasvallei uit Urmond. Derde
werd Hendrien Hellings-Ver-
beek uit Weert en vierde José
Bergmans van De Molenberg uit
Heerlen. De Nederlandse titel bij
de junioren was voor Ron van
Thoor van De Zuul uit Montfort,
die in de finale won van Mare
Dessi van Fortuna Sittard. Derde
werd Michel Revenich (Hollan-
dia/Sittard); vierde William Smit
('t Krietje/Urmond). Bij de senio-
ren werd Tjeu Derckx uit Weert
kampioen van Nederland voor
Lucien van der Linden van Che-
vremont; derde Frans Ramakers
van 't Krietje/Urmond; vierde
Thei Huisman, Brand Taveerne/
Sittard.

Eaters vragen
twee ton aan

gemeente Geleen
GELEEN - Meetpoint/Eaters heeft
nog tweehonderdduizend gulden
nodig om de begroting voor het ko-
mende ijshockeyseizoen sluitendte
kunnen maken.

Het budget voor het nieuwe seizoen
bedraagt achthonderdduizend gul-
den. Via sponsoren, boardreclame
en recettes kunnen de Eaters zes
ton ophoesten. Hierdoor is het bijna
onmogelijk om in Geleen top-ijs-
hockey in de toekomst te kunnen
spelen, volgens voorzitter Govert
van der Vaart. „Dit te kort duikt
ieder jaar weer op. Wij willen nu dat
de gemeente Geleen bijspringt. Het
is onze bedoeling dat de gemeente
iedere jaareen bedrag fourneerd zo-
dat we de begroting iedere keer
sluitend krijgen.

De burgemeester en de wethouder
hebben wij hier reeds informeel
over gesproken. Raadslid Albert
Veenendaal heeft via de radio reeds
geuit dat ijshockey op topniveau
behouden moet blijven.Wij gaan dit
jaar dan ook gewoon door, maar wewillen dit probleem dat ieder jaar
terugkomt nu via de gemeente Ge-
leen ondervangen."

Nigel Mansell is niet alleen de
beste Formule I-coureur, hij
heeft ook de beschikking
over het beste materiaal. Zon-
dag won hij in Barcelona zijn
vierde achtereenvolgde
Grand Prix, nadat hij ook
voor de vierde achtereenvol-
gende keer vanaf pole-posi-
tion van start was gegaan. De
wagen van Mansell, een Wil-
liams-Renault was voor het
eerst uitgerust met een splin-
ternieuw foefje: een ACD, een
Action Controll Device. Het is
een revolutionair systeem om
het spinnen van de wielen te-
gen te gaan. Na het ABS, het
anti-blokkeer-systeem, heeft
dan nu het ACD zijn intrede
gedaan.

MVV verzekert zich
MVV mag dan een seizoen ach-
ter de rug hebben zoals in jaren
niet gebeurd is, men bluft in
Maastricht aan de toekomst den-
ken. Gisteren kwam een verte-
genwoordiger van de Nederland-
se Verzekeringsgroep, een doch-
terbedrijf van Aegon, voorlich-
ting geven over opleidingen in
het verzekeringswezen. Onder
anderen waren Sies Hofman,
Hans Visser, Armand Benneker
en Erik Meijer aandachtig toe-
hoorder. Hofman haakte al snel
af, het verkopen van polissen
leek hem niet echt wat. Meijer
was meer geïnteresseerd. Mis-
schien dat wanneer hij toch niet
als voetballer slaagt, hij nu weet
welke richting hij op kan.

Spelervrouw van het jaar
J" de rust van de wedstrijd Roda JC-Willem II"loest Angelique Anthonissen in actie komen. Deriendin van Roda-speler Bert Verhagen werd ter

van haar huwelijk dat 14 mci gesloten
jy°rdt tot spelersvrouw van het jaar gekozen. Na-?at algemeen directeur Serve Kuijer de aanstaanderuid op de middenstip gelukgewenst had, moest~*ngelique op een ludiek versierde fiets de ereron-e maken. Doordat slechts ongeveer 1000 toe-chouwers op het duel waren afgekomen, bleef hetPplaus beperkt. Overigens kon ook Bert Verha-kt! zelf het schouwspel bekijken. De verdediger
*"oest vanwege een blessure aan de kant blijven en
Tll op de tribune.

zondag stond ook de Duitse voetballer
jr^dy Möiier in het middelpunt van de belangstel-ng- De 24-jarige speler van Eintracht Frankfurt
2<>ac* °P die dag namelijk in het huwelijk met zijn

vriendin Nichaela. Na afloop stonden di-erse supporters met enig leedvermaak 'Pizza, Piz-f 3 te roepen. Een verwijzing naar zijn overgangaar de Italiaanse topclub Juventus die op het laat-
'e moment toch weer afgeblazen werd. Dezer

erf trouwen Bert Verhagen van Roda JC. Ri-
p^ard Sneekes, Ruud Hesp en Marco Boogers van
°rtuna. Benieuwd wat de fans na afloop van die
°üwerijen scanderen. Of zou het bij die gelegen-

'eden gewoon doodstil blijven? Vierdaagse duurt
zes dagen

Vandaag klinkt het
startschot voor de
Vierdaagse van
Duinkerken, een
etappewedstrijd
waaraan ook door
menig Nederlandse
beroepswielrenner
wordt deelgenomen.

Niets bijzonders,
zult U zeggen. 'Duin-
kerken' heeft niette-
min iets aparts. Ten
eerste is weliswaar
de gelijknamige stad
start- en finishplaats
van het evenement,
maar het parcours is

uitgestippeld in heel
Noord-Frankrijk,
met aldaar ook enke-
le etappeplaatsen.
Bovendien duurt de
wedstrijd ... zes da-
gen.

Toen de organisato-
ren enkele jaren ge-
leden van de hogere
wielerleiding toe-
stemming kregen
om twee koersdagen
aan de bestaande
vier toe te voegen,
maakten zij daarvan
dankbaar gebruik.
Van naamsverander-

ing wilden zij daar-
entegen niet weten.
„Statutair is het al
sinds 1955 de Vier-
daagse van Duinker-
ken," luidde het
argument. „Boven-
dien, het publiek is
in de loop der jaren
gewend geraakt aan
de eenmaal gekozen
naam. Waarom dan
veranderen?"

Overigens, in Zwit-
serland had men met
dat probleem niet te
maken. De Ronde
van Romandië
mocht weliswaar
óók van vier naar zes
koersdagen, maar
dat had geen invloed
op de naam van het

| evenement.

Steffi huilt
in één oog
teffi is weer terug aan

"et chauvinistische ten-ni.sfirmament en dat
willen de Duitsers we-en. Graf won dit week-einde het toernooi in**amburg, reden tot

vreugde,
met tra-en in de ogen', zo

het Duitse
boulevardblad Bild.
I°" de ander toch koe-'e Graf nu eindelijk deemoties de vrije loop la-

ten, denkt de argeloze
lezer meteen. Natuur-
lijk was het Duitse ten-
niswonder blij met haar
overwinning. Maar ver-
der dan 'deze winst
heeft me enorm goed
gedaan' kwam ze toch
niet in haar commen-
taar achteraf. Kortaf en
zakelijk, zoals te doen
gebruikelijk.
Waar kwamen die tra-
nen dan wel vandaan?
Graf heeft al een tijdje
last van een geirriteerd
oog. Waardoor ze door
de wind spontaan de
tranen in in ieder geval
één oog kreeg.

" Het uitgedunde peloton bezig aan de klim op de besneeuwde flanken van de Pla de Beret.
Foto: EPA

" Gistermiddag keerde de Elbroez-klimmers zwaar teleurgesteld terug in
Limburg van van hun mislukte poging om de hoogste berg in Europa te
beklimmen. De Elbroez is gelegen in de Kaukasus net boven Georgië. De
expeditie moest vanwege de zeer slechte weersomstandigheden hun pogin-
gen staken de top te bereiken. Tijdens hun verblijf werden zij geconfron-
teerd met een dodelijk ongeval, waarbij een lid van de Italiaanse expedi-
tie omkwam. Op defoto van Frits Widdershoven vlnr: Huib-Jan Teunis-
sen, Alexandra Smeets, Leo Brunninkhuis en Jos Smeets. In augustus wil
de expeditie een nieuwe poging wagen.
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(ADVERTENTIE)

U voorziet
drukke tijden

in verband met een grote
zomermailing.

M zorgen voor
voldoendepostkamer-

ondersteuning om alles op tijd
de deur uit te krijgen.
-\c randstad uitzendbureau

verlenging
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DE BLAZER van BURBERRYS <§
Sb . *s-
as * "°36 £s
S* Je zou van 'n belevenis kunnen spreken als jespelenderwijs 'n C?j>
25$ outfit samenstelt met de veel geroemde Burberrys blazer. S£
?£) Creatief en inventief binnen de ruime kledinggrenzen van ££)
SJT tegenwoordig. ?£t
J»j Onze beste kleuren zijn marine, vicuna en aubergine. De modellen (rg
»ï een-en twee-rij. _£)I s.■%_ Er zijn Burberrys blazers voor dames en heren. 5g

§ KEBKRAOE ___^___d_T_r_*__» %
_3 T« 045-452600 £
§5 Vo«Q_ng-«do»TteK. pr NEN &>
% 8

Muziek

Nieuw! Orgels keyboards en
electronische piano's!

Nog enkele lentebeursaanbiedingen met 10%-50% korting
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/'m zaterdag open; donderdag koopavond.

Te koop gevraagd Diversen
Gebr. SWINKELS zijn ver- Gebit gebroken? Tandtech-
huisd naar De Beitel 74, nische praktijk HOONHOUT
Heerlen. Wij betalen de voor nwe gebitsprothese en
hoogste prijs voor al uw oud reparaties. Akerstr. N. 328,
ijzer/metalen. 045-422025. Hoensbroek. 045-228211.
Voor al uw oude METALEN. Een PICCOLO in het Lim-
Frans v.d. Loop Recycling/ burgs Dagblad helpt u op
Metaalhandel, Kissel 12-14, weg naar snel succes. Bel:
Heerlen 045-726392 045-719966.

06-liJnen
** De Wiplijn **
***£6*9555***

Snelste versierlijn van Ne-
derland: voor 'n discr. af-
spraakje of 'n haat sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 75 et. p/m

**De Wipkrant**
** 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
75ct. p/m.

***Hoge nood***
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 et. p.V_m.

***Telekrant***
06-320.320.89

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel

jonge) meisjes doen hier
hun eerste sex-contactver-

zoek. Succes is op deze lijn
verzekerd, ’ 1,- p/m.

**Wip-dating**
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 ct.p.V_n.
Wie durft Lisa live te bellen?
Ze is super blond, met grote

(....)!!
06-320.320.83 (75 cpm)

Privé/adressen!
heeft u zin in sex en bent u

op zoek naar échte privé-
adressen en telefoonnum-
mers? Draai dan snel
06-320.320.80 (’ 1,- p.m)

EROX CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
Madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen
Wij helpen je snel 37,5 cphm

06-95.06
Val je voor dominante vrou-

wen. 37,5 cphm
06-320.332.32

Bel je meesteres

Adressen
Ze geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat

over zichzelf en wachten dat
jij ze belt.

320.322.23
06/100 c.p.m.

GAY-TALK
Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

Live
Tele Piepshow

Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden

door de telefoon? Draai dan:
06-340.340.25 (75 cpm)

245 hete
meisjes geven hun telefoon-
nummer aan je door en wil-
len graag 'n (sex)afspraakje

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Griekse sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Doe het, ik wil het.
Grieks.

Lia met 2 ruwe knullen.
06-320.323.85 (50 et.p.Van)

Ina's droom.
Geboeid over de tafel ge-
legd om te worden ge...

06-320.326.73 (50 et.p.Van)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes
06-320.330.46 - 50 Ct p/m

vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 et p/m

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
oe-S-Q'S-O'se - 75 et p/m

300 meiden
zoeken een heet slippertje
06-320.321.44 - 75 et p/m

Gewillige meisjes en
huisvrouwtjes willen alles
met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m

Ze maakte haar lippen
vochtig, zuchtte eens diep,
leunde achterover en begon
haar oproep... "Ik ben lang,

slank...en onzettend...

’ 1,-p.m.

06-96.01
Onderdanige jongens bellen

met strenge meesters.

S.M. voor 2
06-320.329.99 - 75 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330"18 - 50ct p/m

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel. 06-9502
75 cpm

**06-9603**
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. 75 cm
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen, 06-320.330.60 (75 cpm)

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live
/Vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel. 75 cpm.

06.340.340.10.
Vrouwtjes

en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. 75 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Opgejaagd rent Sarah door
het bos. Opeens merkt ze
dat ze op een afgelegen

kerkhof staat. Nu is ze pas
echt een prooi geworden

’ T,- p/m
06-320.325.53

Dames die zich vervelen
Sexkontakt

06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen.
06-320.330.87 - 50 et p/m

Op ze Frans, Debbie: de eerste keer, Oh
! wat lekker 06-9664 75 cpm

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 - 50 Ct p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. (75 cpm)
Suzanne heeft hele grote...!

06-9667
Wie wil ze vasthouden.

75 et p/m

Debbie's
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes.
06-350.222.23 - 50 et p/m

Naaktvideo
Doet ze dit met 2 naakte
boys voor en achter??

06-320.326.91 - 50 cp'/am
Freya kruipt weg op zolder.

2 mannen vinden haar
Uitkleden!

06-320.329.23 - 50 cp 1/2 m
Grieks!

Nu wordt Lifesex pas echt
waanzinnig voor Helen!

06-320.340.41 - 50 cpVann
Belachelijk. Maar op zijn

SM zolder
leert Ina... gehoorzamen!

06-350.250.50 - 50 cp'^m
Wilde

stoeipartijen
Hete hartstochten.

Opwinding en sensatie.
Alles live. Hoe jij ook mee?

06-97.07 75 cpm
Rechtstreeks vanuit Club

Lambada eerlijke
Live sex

met onze 06-chicks
06-320.330.72 75 cpm

Vanuit het Faj Lobi sexhotel
hete opwindende live sex-

gesprekken met onze
hete bunnies.
06-320.330.71 75 cpm

Ze vertelt
haar telefoonnummer, iets
over zichzelf, haar adres,

vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen.

06-9685- 100 et p/m
Stiekeme opnames tijdens

haar open spreekuur. Deze
sexuologe brengt haar
adviezen in de praktijk.

’ 1,-pm.
06-320.323.16

"Ik vind het best wel eng om
voor de eerste keer bloot te
poseren. Vooral omdat mijn

ouders het niet mogen
weten" Seventeen. ’ 1,- p/m

06-320.321.17.
De operator kijkt over haar

schouder. "Gelukkig,
niemand ziet me..." Nu kan

ook zij zich bloot geven.
’l,-p/m

06-320.329.50
"Ik ben achttien en ik wil zo

graag...komt dat vaker
voor? "Natuurlijk...trouwens,
ben je alleen thuis ’ 1,- p.m

06-320.321.62
Je blijft luisteren: interviews
met gastvrouwen van echte
clubs. Uiteraard vertellen ze
ook waar je ze kunt vinden.

’l,-p/m
06-320.322.02.

"Hadden jullie niet al eens
een oproep voor een trio

geplaatst? dat klopt, én nu
hebben we de smaak te
pakken.... Candy Contact

’ 1■- p/m

06-320.330.53.
Chrissie heeft het nog nooit

gedaan. Dan ontmoet ze
hem, dit... krijgt ze gratis...

’ 1,-p.m.
06-320.323.03

Al hun specialiteiten komen
aan bod in openhartige ge-
sprekken. Serieuze inter-
vieuws voor kenners en

' "nieuwkomers, ’l,- p.m.
06-320.322.90

Nieuw
Gay Boys privé
Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkere knul. Bel snel
06-9614 - 50 et p/m

Sabine vond het wel een
beetje eng, zon 06*studio.
Maar toen ze die plastic tas

met speeltjes ontdekte...
Denk je nou echt dat je daar
niet opgewonden van raakt?

’l,-p/m
06-320.328.30

Kontakten Xlubs
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verw. U. Ma.-zat. 11-24 u. zond. 15-23 u.

Kapelweg 4 K'rade, 045-425100. Weer Shirley & Thannee!

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 05.00 uur. Nu met 4
nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade.

Tel. 045-462084
Sacha's Escort

Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 tot 05.00 uur. Spe-
ciaal tarief als het echt gezellig wordt.

Bel. 06-52980255
INieuw! Privé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the Best

Superstunt
"Op alle trio's", o.a. lesbisch, bi- en trio-koppel, nieuw
koppel aanwezsig! Diverse shows en massages mog. met
5 bloedjonge meisjes (v.a. 18 jaar). Alles mog. bv. soft en
harde SM! Ook slavin en slaaf; meesteres en meester ook
aanw. bij boy! Nieuw, bloedjonge jongens (vanaf 18 jaar)
voor alles in, ook transsexueel en travestiet.

Bel voor info S 045-274587
Wegens drukte, leuke jonge meisjes en jongensgevraagd.■ Geopend van 11.00-02.00 uur 's nachts, zondags gesloten

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 0932-11766494.- Openingstijden v.a. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

SEX-O-THEEK LIBERTA
Susteren

Privé Club met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in
Lingerie, Tangaslip en Topless

Aanwezig: Elsa brunette, 4 blondines, Elke, Brigitte, Marcia
en Kristien. Rosie lang, slank en getint. Nadin halfbloed
met grote borsten, Anna lekker mollig. En onze franse

sterren Chantal en Sofie (DD-cup).
Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes voor
een all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank. Open sex of

privé kamer met bubble bad of spiegels. Alles kan.
Maand, dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd. en vrij-

dag van 12-18 uur. Info: 04499-4346. Privé parking.
Maaseikerweg 24, Susteren.
VISA/EUROCARD welkom.

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke

meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

Nieuw privé Candy

" Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Lenie 24 jr.
Bel haar thuis op voor
een heet sex-gesprek

06-320.324.96 (75cpmr).

" Escort en privé
06-52169310.

Peggy privé en
Escort

3 leuke stoeipoezen aanw.
Ma-vr. 11.00-22.30

wo. tot 19.00 u. 046-374393

SM Rachel. Tel. 045-274810
Een heerlijke

ontsp. massage
voor dames en heren.

Tel. 045-218158

" Club Sans Soucis Tegelen.
Een van de betere, zoekt

Leuk meisje
Vrijblijvend info: 077-
-736086 na 17.00 uur.

Privé
Heerlen-Centrum van 11.00
tot 18.00 uur 045-714707.

Nieuw Escort
Kimberty snel bij u

thuis of in hotel
g 045-418606
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.

■ Tel. 045-422685

Nieuw escort
van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen WV en Kesselkade

043-254183
Buro Geleen

Bern, op nivo 046-748768
Totale ontsp.massage door

(nieuwe)

Leuke meisjes
045-353489.

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785

Angelique
Privé, tel. 043-639410.

Monika's escort
met leuk meisje en leuke
jongen. Tel. 045-727854

Escort-Service all-in___ 045-326191

Contactburo
Sittard

_f_o46-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Vrangendael 154, Sittard

Privé Daisy
Geen woorden, maar daden
Nieuw: Diana en Nicky. Tel.
045-229091. Melanie voor

erotische massage.

Escort
La Femme
Alle mog. ook SM
Tel. 045-225333.

Tevens meisjes gevr.
Och was ik maar....bij

LYDIA
blijven komen...

046-749662 van 11-23 u.

Love escort
045-320905

Privé en Escort
Anita

en 2 boys 28 en 30 jr.
Tev. assistente gevr. Tel.

045-352543.
Unieke massage

g 045-228481
Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

| HOENSBROEK

__^r^__
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____^_il^_l
____ _____('_ 1 ________
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NIEUW: DE SERIE OPELS COR S A + _
ALS JEALLES
BIJ ELKAAR

OPTELT, KOM JE
VANZELF

UIT OP EEN
CORSA#>

Een auto is veel meer dan alleen een vervoermiddel. Je stelt

dan ook flinke eisen. Zo moet hij absoluut betrouwbaar zijn. Ook na

jaren intensief gebruik. En hij mag absoluut niet zon saai dertien-in-

een-dozijn-ding zijn.
Bovendien moet-ie lekker ruim zijn van binnen, maar wel

kompakt van buiten. Omdat je niet altijd op de snelweg zit, maar ook

regelmatig het hectische stadsverkeer trotseert.

Tel dat allemaal bij elkaar op, en je komt vanzelf uit op een

Corsa+. Met een pakket standaard-extra's waar je U tegen zegt. Er is

trouwens altijd een Corsa+ diebij je past, want bij de Opel dealerkun

je kiezen uit 3 uitvoeringen: de Corsa GL+, de Corsa Swing+ en de

Corsa Van+ (grijs-kentekenversie!).
Kortom, als je een uitgerekend type bent, dan kies je

natuurlijk voor een Corsa+. Jerijdt al Corsa vanaf’20.775,- en Corsa

Van vanaf/15.980,-.

Standaarduitrusting onderandere: + intervalschakelaar op de

ruitewissers voor en achter + aansteker + kwartsklokje + mist-

achterlicht + waarschuwingszoemer brandend licht + verlichting in

het handschoenenkastje en de bagageruimte + van binnen uit ver-

stelbare buitenspiegels in dekleur van dekarrosserie.
En afhankelijk van de uitvoering ook: + metallic/mica-lak

+ velours bekleding + getint glas + in delen neerklapbare achter-

bankleuning + stereo-inbouwset met 4 speakers en antenne en

lichtmetalen "Cross-spoke" velgen.

OPEL-FINANCIERING. Uwpartner in geldzaken. lvW*H vl

Prijzen inclusief 8.T.W., exclusiefkosten rijklaar maken. __T",______ I ____^\
Prijs- en specifikatiewijzigingenvoorbehouden. W_#_T ______■■

ZOMERAKTIE
Tijdelijk leverbaar: een vanaf de fabriek __..._:._:.__...

mi JfcSjMa___P«»lJ»li-'llll "__________r^^__-«___gemonteerd schuit-/kanteldak met jaloezie jm—-> _Wi '"
voor de Corsa GL+ en de Corsa Swing+: B_\\ '_.\^^^*^_.

slechts’ 695,-(i.p.v. ’ 1395,-). L' Wt\ W

________m______________\ HJ^,^.^^"88*8^ —-V
■ jn-.*■ i_" F_W ___f' *^S^_t r&ÈM JÜ _-______________________________________■

S-__-2-l___-£--t9 ff* 'im W
___. BUC _■ M„_PHI P3r« .__■

__ kW f""" :^^^B"P__l §■'" "><W
W ' ''Ë

1"Q. I Afgebeeld: deCorsa Swing* 3-deurs. o_\ qffIQAL SPONSOR
t

WELKE CORSA KIES JIJ? -*



Valckxop avontuur
Bij Sporting Lissabon ajrekenen met mislukt PSV-jaar

VALKENBURG - lason-speel-
ster Marcia Kuijpers die na drie
seizoenen stopt bij de Valken-
burgse ploeg, heeft overschrij-

HERSTAL - De handbalbekers
in België zijn gewonnen door
Hasselt (dames) dat Visé met
26-13 versloeg. Bij de heren won

SUSTEREN - Wim Hensgens
(dames) en Huib van de Beueken
(heren) worden met ingang van
komend seizoen de nieuwe trai-
ners bij handbalclub Noav.

Buit van prima seizoen
Van onze sportredactie

ARCEN - In de luwte van het afscheidsgewoel rond**ic Gerets, zwaaide nog een waardevol PSV'er af. Stanvalckx, de 28-jarige verdediger uit Arcen, verliet het Phi-ups-stadion eveneens definitief. Bloemen en een warmapplaus waren zijn deel, want de Limburger heeft deaatste jarenveel respect en waardering afgedwongen bijue PSV-aanhang. Vanaf volgend seizoen breekt eennieuw hoofdstuk voor hem aan. Bij Sporting LissabonProbeert hij samen met Bobby Robson, sportieve re-vanche te halen op het laatste, mislukte jaar, in Eindho-ven.
meiijk overdreven. „Er is altijd wel
iets te vinden. Overal. Maar zeker
het laatste seizoen is de sfeer bin-
nen het team uitstekend."

Het is voor 95 procent zeker dat ik
Val _.nd "iaar in Portuëal speel," zegt
Ho

C _X' "Het contract zou alleen
so

g r^nnen afketsen op mijn per-onlyke wensen, ipaar ik verwacht
Lifn Problemen." PSV en Sporting
derH n bereikten afgelopen don-
tra .g al overeenstemming voor deansfer (1,5 miljoen gulden) van dev°ormalig VW-speler.

Het aantrekken van Adri van Tigge-
len betekende voor Valckx het be-
gin van een moeilijk seizoen. De
routinier kreeg een vaste stek in de
Robson-formatie en de Noordlim-
burger moest genoegen nemen met
een plaats in de dug-out. Onterecht,
meent Valkx. „Niets ten nadele van
Van Tiggelen die een prima come-
back gemaakt heeft. Maar toch, ik
presteerde destijds goed. Ik denk
dat ik in het huidige PSV zonder
problemen mee kan draaien. Rob-
son koos voor Van Tiggelen en dan
is de kous af."

" PaulRosenboom laat zien dat hij al heel wat omver gekegeld heeft. Foto. CHRISTAHALBESMA

W. Valckx neemt met pijn in het
'art afscheid van Eindhoven. „PSV
£ organisatorisch een perfecte club.r wordt niets aan het toeval over-gelaten, alles is tot in de puntjes
Regeld. Een mooie tijd met veel'°°_tepunten. „De landskam-
g ensschappen, het winnen van de«"uropacUp T en de wereldbeker-wedstrijd in Tokio. Dat waren schit-rende momenten. Ik speelde in de
asts elfen alles liep op rolletjes."

s_C ericn<;en over de onderlinge
sn . gen tussen verschillendePelers worden volgens hem, schro-

lotto 18
w/tüSte prÜs. _een winnaar; tweede prijs, 2mnaars f. 35.500,30 bruto; derde prijs: 52
3R_faars' f- 2.048,00 bruto; vierde prijs:
(°_< winnaars, f. 29,30; vijfde prijs: 62.858 x

Stan Valckx wil het afgelopen sei-
zoen zo snel mogelijk vergeten. Hij
kon kiezen uit meerdere aanbiedin-
gen. Eric Gerets, toekomstig trainer
van Club Luik, had hem graag mee-
genomen naar België. „FC Luik is
nationaal misschien een topclub,
maar internationaal stellen ze wei-
nig voor. Daarnaast is Lissabon na-
tuurlijk financieel een stuk aantrek-
kelijker." Met die laatste opmerking
neemt Stan Valckx een voorschot
op aanstaande zondag als de onder-
handelingen met zijn nieuwe werk-
gever gepland zijn.

In Schaesberg nagenieten van Europese titel

Rosenboom kegelt
alle hout omver

Van onze correspondent
THEO KEYDENER 'LANDGRAAF - De bekroning van

een goed kegelseizoen was Paul Ro-
senboom uit Schaesberg het beha-
len van de Europese kegeltitel
Duise banen in het Luxemburgse
Kockelscheuer. Na een spannende
finale, waarin hij zijn zenuwen uit-
stekend de baas bleef, kegelde hij
zijn corncurenten van de baan en

sleepte de Europesetitel juniorenin
de wacht. Gisteravond relativeerde
hij over de finale, die hij bereikt
door in devoorronden veertienhon-
derdtweeëntwintig hout te gooien.
Het is een schitterende gevoel om
als beste Europeaan van de baan te
komen," geniet Paul Rosenboom
nog na. „Ik heb er echt naar toe ge-
leefd. ledere morgen joggen en
'savonds de baan op om te kegelen.
Ik ben de eigenaar van Socio zeer

dankbaar voor de trainingsfascili-
teiten. Maanden heb ik getraind
met mijn clubmaat Walter Merz-
dorf."
Door de wispelturigheid van Paul
Rosenboom bleef de finale onge-
meen spannend. Stuivertje wisselen
tussen hem en zijn Italiaanse oppo-
nent Luigi Casetari. „Na twee banen
gooien, had hij een voorsprong van
vijfendertig hout. Toen hij op baan
drie afruimde met honderdzes hout,
nam ik een royale voorsprong door
op baan zes met honderdachten-
tachtig kegels af te ruimen."
Paul Rosenboom, die bij de senio-
ren tweemaal de nationale titel op
,zijn naam schreef, kan zijn Europe-
se titel niet verdedigen over twee
jaar in Nederland. „Ik was er graag
bij geweest. Vooral in eigen land.
De grens van de juniorleeftijd is ge-
trokken op drieentwintig jaar. Ik
val dan net buiten de boot. Jam-
mer."

TENNIS
Ranglijst mannen per 5 mei: 1. Courier
(VSt) 3655, 2. Edberg (Zwe) 3241, 3.
Sampras (VSt) 2679, 4. Becker (Dvi)
2561, 5. Stich (Dvi) 2531, 6. Chang (VSt)
2125, 7. Forget (Fra) 1877, 3. Ivanisevic
(Joe) 1843, 9. Korda (Tsj) 1686, 10. Lendl
(Tsj) 1509, 11. Agassi (VSt) 1467, 12.
Mancini (Arg) 1454, 13. Emilio Sanchez
(Spa) 1396, 14. Novaeek (Tsj) 1379, 15.
Krickstein (VSt) 1329, 16. Knyicek
(Ned) 1274, 17. Bruguera (Spa) 1249, 18.
Volkov (GOS) 1247, 19. Gilbert (VSt)
1223, 20. Gustafsson (Zwe) 1205, 35.
Haarhuis 935, 52. Siemerink 643, 59.

' Schapers 580, 85. Koevermans 445, 92.
Eltingh 409.
Verdiensten (in guldens) over 1992: 1.
Courier 1.176.540, 2. Chang 849.475, 3.
Edberg 593.980, 4. Becker 558.515, 5
Costa (Spa) 517.480, 6. Ivanisevic
492.255, 7. Krajicek 452.610, 8. Sampras
(VSt) 440.265.
Ranglijst vrouwen per 5 mei: 1. Seles
(Joe) 277, 2. Graf(Dvi) 237, 3. Navratilo-
va (VSt) 194, 4. Sabatini (Arg) 185, 5.
Sanchez-Vicario (Spa) 166, 6. Capriati
(VSt) 146, 7. Mary-Joe Frenandez (VSt)
112, 8. Martinez (Spa) 105, 9. Huber
(Dvi) 87, 10. Malejeva-Fragnière (Zwi)
86.

Hamburg, mannen, 2,35 miljoen gul-
den, eerste ronde: Bergström-Sieme-
rink 6-0 6-2, Perez-Roldan-Schapers 3-6
7-5 6-2, Corretja-Sanchez 3-6 6-2 6-2,

'Steeb-Gomez 7-5 5-7 6-1, McEnroe-Man-
cini 6-1 6-2.
Rome. vrouwen, 1 miljoen gulden, eer-
ste ronde: Mesjki-Tampieri 6-1 6-3, Fer-
rando-Gildemeister 6-1 6-2, Schultz-Piz-
zichini 6-1 5-7 7-6.

Eerste klasse
Afd.l
Joy Mazaiek-Leimonias 2 4-4
Zuiderpark 2-Pellikaan Tennis 5-3
Van Horne-Halfweg 2-6

Afd.2
Popeye GS 3-GTR/NIP 6-2
Wanrande-Alta 5-3
Zuiderpark 3-Bosheim 2 8-0
ZLTB-Hillegomqms-3

Tweede klasse
Afd.2
Presikhaaf-Blerick 7-1
Pellikaan Tennis 2-Lobbelaer 2-6
Rapiditas 2-Kimbria 6-2

Afd. 3
ETC/OVD-Barneveld 7-1
Joy Mazaiek 3-ELTV 4 8-0
Tilburg-SLTC 2 7-1
Afd. 4
Zoetermeer-Wateringen 8-0
Halfweg 2-Bastin Baselaar 5-3
Merenwijk-Brunssum. 6-2
Derde Klasse
Afd. 11
Bastion Baselaar 2-SLTC 3 6-2
Geldropbanen-Tilburg 2 3-5

Afd. 12
BTC Ivy-GTR 2 7-1
Helios O-Warande 5-3
Uden-t Root 2-6

Vierde Klasse. Afd. 20
Huissen-Best 1-7
Volley 5-Pettelaer 2 3-5

Afd. 21
Bastion Baselaar 3-Wettenseind 5-3
Bladel-Thes 2 8-0

Afd. 22
Blerick 3-Mierlo 3-5

Vijfde Klasse
Afd. 44
Tos-B 2-Blerick 4 2-6
Waalre-Frisselstein 4 5-3

Eresloch-Heeze 1-7
ELTV 6-Venlo 2 3-5
Afd. 46
Blerick 5-Kerkrade3 5-3

Zesde Klasse
Afd. 78
Lichtenberg 2-Kienehoef 5 3-5
De Helze 7-Merletten 5 7-1
Bokt-Fellenoord 5-3
De Mast 2-Bladel2 3-5
Afd. 87
Venlo 4-Linne 3-5
Afd. 90
Horst-St. Tunnis , 4-4
Venray-Thos 5 5-3
Zevende Klasse
Afd. 113
'tRoot 5-Packador 3 6-2
Moleneind-Weert Oost 2 3-5
Veldhoven 4-Helden 3 3-5
Afd. 114
Blerick 6-Mierlo 4 6-2
Afd. 122
Helios H-Bom 2 5.3

HERENCOMPETITIE
Eerste klasse
Pettelaer-Boemerang 1-5
Ray Prickers-Halfweg 3.3Overwaard-Alta 1:5
Tweede klasse
Afd. 1
Rapiditas-BTC Ivy 5.1

Afd. 3
Horst-Oudenbosch 5-1

Derde Klasse
Afd. 4
Skinlo-Helden 5.1
Afd. 5
Apollo-Phoenix 2-4

Vierde klasse
Afd. 11
Deurne-Volley 2-4
Afd. 12
Prinsejagt 2-SLTC 5.1

GOLF
Houston. Houston Open, mannen. 1
Funk 272 slagen (68 72 62 70), 2. Triplett
274, 3. Brown 275, 4. AUem 276, 5.
McCallister en Brooks beiden 277.

WIELRENNEN
Ronde van Spanje. Achtste etappe Le-nda-Pla de Beret. 1. Unzaga 240,6 km in7.19.42, 2. Farfan, 3. Zulle 0.11, 4. Bry-neel, 5. Cubino, 6. Rominger, 7. Hernan-dez, 8. Delgado, 9. Parra, 10. Giovanetti,
11. Theunisse, 12. Rooks, 33. Breukink
1.03,53. De Vries 4.53, 75. Mulders 11.42,
109.Nijboer 14.09, 111. Cordes, 125. Har-
meling 20.11, 135. Jan Siemons, 157.
Van Poppel 27.30, 159. SoUeveld, 160.
Jakobs, 166. Nydam, 167. Kokkelkoren,
170. Verhoeven, 172. Suykerbuyk, 174.Talen, 177. fiermans 35.44, 178. en laat-
ste Guttierrez 40.06.Klassement: 1. Mon-
toya 35.47.38, 2. Bruyneel 0.05, 3. Alcala
0.29, 4. Zulle 1.01, 5. Delgado 1.13, 6.
Echave 1.22, 7. Roche 1.43, 8. Ruiz Cabe-
stany 1.50, 9. Rominger 2.10, 10. Giova-
netti 2.15, 16. Rooks 4.06, 17. Theunisse
4.13, 18. Breukink 4.43, 42. De Vries12.36, 53. Cordes 16.02, 115. Mulders
31.32, 11. Suykerbuyk 31.55, 123. Har-
meling 33.27, 133. Nijdam 36.45, 134.
Verhoeven 36.50, 148. Siemons 39.59,151. Solleveld 40.23, 164. Van Poppel
44.37, 166. Kokkelkoren 46.36, 167. Ta-
len 47.34, 173. Jakobs 50.46, 178. en laat-
ste Hermans 1.05.37.

HEERLEN - In het amateurvoetbal
zijn nog niet alle beslissingen geval-
len. Vandaar dat een aantal beslis-
singswedstrijden uitsluitsel moet
geven wie degradeert.
Zondag 10 mei, 14.30 uur:
2B: VW'O3-Susteren, terrein Roer-
mond.
3A: SC WVV'2B-Leonidas, terrein
RKVCL.
4C: KVC Oranje-Laura, terrein Che-
vremont.

" Kwartfinale afdelingsbeker:
EWC-Grashoek, Amstenrade-
SWH, Amelie-Susterse Boys en
VNB-Lemirsia. Vanavond, 18.45
uur.

" Kwartfinale damesbeker:
Reuver-Venray, De Leeuw-RKHVC
en Heilust-Heksenberg. Vanavond,
18.45.

" Oefenvoetbal
Morgen, 19.00 uur: Born-Fortuna S.

" De bekerwedstrijd EMS-Chevre-
mont wordt niet op 17 mei, maar op
10 mei gespeeld.

" De winnaar van het duel SC
WVV'2B-Leonidas, Vijlen enSwift'36 en de nummer tien van de
derde klasse D spelen na afloop van
de competitie in 3D een halve com-
petitie om een extra degradatie-
plaats.

tennis
liJiikaan-v.Horne 2-6
&"Jonidas-Strokel 4-4
Halfdy-Joy 0-8

W-Zuiderp. afgebr. 5-1

_fd-2-GfeZLTB 2-6
B0 4-4
ivwlm2 5"3egom-Warande 5-3

AfJ.lasse
L 2
euibfaer-SLTC 1-7
Kin,u k-Rapiditas 2 2-6
Hn,, "a-Presikhaaf 1-7verh-PeUikaan 2 4-4

E*3
fia^^TUburg afgebr. 3-0L&eld-Rapid 2-6

SLTck2^TC, 3"5
iv-2-Joy30y3 4.4

tyast'°n-Venlo 6 _
6r, r̂mgen-Merenwyk 3-5
VoV,nss-Zoeterm. 3-5OUey2-Halfweg2 3-5

a_rT0?^3-Geldropb. 3-5fir._?runssum 6-2
Tilbn GTR 6-2«,£{£-. 2-Bastion 2 4-4

QTR^Z-Uden 6-2
He£ 2-Kerkrade 3-5Cte

HBïCIvy 5-3ul-Hehos 2-6

y
Q
3-Volleys 4-4

6e«'SUlck-Huissen 8-0
Pett;?'erick2 4-4
Vd |i 2-Brunssum 3 2-6

-U^seind-Bladel 6-2
Vol'?aht-Ready2 8-0
Ïh**^-Rulec 5-3
V<>.22 aStlon 3 °"8

fc_."VoW- 6-2G^nakkers-Kimbria 2 5-3
Ace 2-6«agen-Blerick 3 8-0

öW_3_4-ELTV6 5-3
eToE,reSl°Ch 3"5V»Zf r°s2 5-3-^'Waalre f.

C?sbree-Root2 1-7
Ca "'enb-Eeckenrode 5-3Cn!orraw 2-6W.46 en 2 2"6

fe^-Ativu 1-7crkrade3-Nip 2-6

Keerweide-Blerick 5 5-1
v.Home 2-Kimbria 3 1-.
Afd.47
SLTC 4-N'hagen 2 8-1
Eijsden-Keerweide 2 1-.
Kerkrade 2-BRZ 8-(
Brunss.s-Ready 4 4-"
Afd.4B
Venlo 3-Voerendaal 7-]
Rulec 2-Maasniel 0-1
Horn-Munstergeleen 7-]
GTR 4-SLTC 5 3-!
Afd.49
Topspin-Grootven 3-J
Dieren-Avanti 7-]
Dukenb.-Grubbenv. 8-(
Helden-Thos 3 6-2
6e klasse N

Afd.7B
Merletten 5-Mast 2 2-é
Kieneh.s-Bokt 3.J
Gellenoord-Lichtenb.2 4-4Bladel 2-Hleze 7 7.]
Afd.B2
Brunss.6-Stennis 3.5
BRZ 2-Herkenbosch 8-0
Berenbos-Bunde 4.4
Voerend.2-Burght 3 8-0
Afd.B3
Apollo-GTR 5 5-3
Gewannen-Rapid3 4-4
Schinv.-Burght 2 8-0
N'hagen 3-U.0.W.5 6-2
Afd.B4
Urmond-GTR 6 3-5
Kaldeborn-Oirsbeek 5-3
NIP2-Eüsden 2 4-4
U.0.W.2-Kimbria 4 8-0
Afd.Bs
U.0.W.4-Ready 6 5-3
GTR 7-Rapid 2 0-8
Elsloo-Stevensweert 6-2
Keerweide 3-SLTC 6 2-6
Afd.B6
Ready 5-Orient 7-1
M'geleen 2-Volhard.2 1-7
U.0.W.3-Echt 3-5
Stein-Brunssum 7 4-4
Afd.B7
Linne-Helden 2 5-3
Ace 2-WeeretO. 4-4
Rapid-Aldenghoor 7-1
Velden-Venlo 4 1-7
Afd.BB
Arcen-Velden 2 8-0
Aldenghoor 2-Wimbledonck

1-7

biljarten
Bandstootcompetitie
Poule 1
Volksh.-Societ. 5-2
Quick-Matchp. 7-0
Maasb.-Wilza 4-3
Poule 2
Matchp.-Volksh. 3-4
Keizer-Schaesb. 0-7
BBC-N.Klossen 7-0
Poule 3
Kempke-HGK 2-5
Sanderb.-Eikeb. 7-0
Statie-Jachth. 5-2
Poule 4
Oase-Statie 2-5

3 Baandert-Sanderb. 2-5
1 Socief.-Benelux 0-7

0 Poule 5
1 Oase-Br.wapen 7-09 HGK-Volksh. 2-5_

Poule 6
1 Br.wapen-Oase 5-23 Eikeb.-Kempke 4-3
1 Heukske-Statie 2-5
3

Poule 7
5 Heukske-Baandert 5-2
[ Eikeb.-Kempke 3.4
) Br.wapen-Volksh. 4.3
iPoule 8

Volksh.-Eikeb. 3.4
Kempke-Lindenh. 2-5

5 Gona-Statie 0-7

L Poule 9
[ N.Klossen-Waubach 7-0

ABC-Kantje 2-5> OHZV-Br.wapen 5-2
)
l Poule 10
) Kantje-Keizer 3-4

DJB-Matchp. 7-0
I St.Bavo-Weustenr. 7-0
I
I Poule 11
! Vr.kring-Matchp. 7-0

Keizer-DJB 5-2
i Gebr-Hofke-Treff. 7-0
I Machtp.-Gebr.Hofke 5-2
I
1 Poule 12

Matchp.-Keizer 5-21 DJB-Cebusta 2-51 ABC-St.Bavo 2-5

1 Poule 13
Eukhagen-Keizer 6-1
Matchp.-St.Bavo 5-2Keizer-Matchp. 0-7

District Maastricht
Poule 1
Heer-Itteren 5 9

BCM-Vilt o-7
Noorbeek-Klos j.g

Poule 2
Klos 2-Heer 7.QVriendenkr.-Nazareth 4-3Keizer-BC Heer 2 2-5
Poule 3
BAM 2-Noorbeek 2 5.2
Eijsden-Vriendenkr.2 2-5Haverput-Kl.Vier 5.2
Poule 4
BAM 4-Concordia 2 43DAS 2-BCM 3 7. 0
Noorbeek 3-Heugem 0-7
Poule 5
Wolder-BC Oost 2-5
Rheingold-DAS 7.0Concordia-Ketsers 2-5
Poule 6
DAS 3-Wolder 2 5.2
Heer 3-Sabena 5-2Vilt 2-Berceuse 5.2

) Poule 7. MBV-Gerlach 7-0
Itteren 2-Klos 5 5-2Bunde-DAS 4 5-2

> Poule 8
Ketsers 3-Bunde 2 5-2
Voliere-Vriendenkr.3 7-0! Sjaan-MBV2 5-2

> Poule 9
Keizer 2-Heer 2 5-2
Ulestraten-Geertr. 2-5! Nazareth 2-Ketsers 2 2-5

I Poule 10
Berceuse 2-Bookvink 2 4-3
Vriendenkr.4-Heer 4 0-7OO Heer 3-Rheingold 2 2-5
i

Poule 11
BAM-Voliere 2 5-2
Klos 4-Ulestraten 2 5-2

iKeer-Berceuse 3 2-5
Poule 12
BAM 3-Mergelland 5-2
Rheingold 3-Klos 3 2-5Oost 2-MBV 3 7-0

Poule 13
MBV 4-Bookvink 0-7Klos 6-Rheingold 4 5-2
Heer 4-Sjaan 2 5-2

Poule 14
BC Oost 3-Berceuse 5 5-2
Berceuse 4-BCM 2 2-5Bookvink 3-Heer5 3-4
Heer 6-Eijsden 2 4-3
District Zuid-Limburg
Bekercompetitie
Poule 3
N.Klossen-Apollo 2-5Kantje-Schaesberg 3-4

Poule 4
Heukske.-Eikenboom 0-9Statie-Oase 4.5
Poule 5
Steeds Hoger-Butting 7-2
Irene-Weustenrade 4.5

Poule 6
Born-Tjoba 5-4

Poule 7
Treffers-Lange Band 2-7
Schaesberg-BCV 4-5

Poule 9
OHVZ-Carambool 7-0
Modem-Kantje .2-5
Poule 10
Brunssum-Modern 2-5
Carambool-DJB 4-3

dameskorfbal
Overgangsklasse C
Stormv.-810 8-7
Rosolo 2-Euro G. 12-8
Gazelle-Vessem 6-5Corridor-Vriendsch. 7-8

le klasse B
Peelkorf 2-Merels 2 8-1
Vitesse-A.Korfke 6-6
DIS-SVSH 2-2

2e klasse G
Viod-Omhoog 2-5
Stormv.2-WO 10-6
Vitesse 2-A.Korfke 2 7-7
3e klasse H
Gazelle 2-Erica 2 7-2
A.Korfke 3-Grubben 8-8
Elsene-Swift 5 8-5
EKC-Lottum 4 4-5

bridge
Groep B.N-Z.
l.Verreusel-Ritzerfeld 58.93
2.Dms.Kleinjans-Petit 58.15
O.W.
l.Crapels-Prevot 59.87
2.Seegers-Piters 59.53
Groep C. N-Z.
l.Messing-Hage 56.77
2.Moorman-v.Neer 54 54
OW.
l.Damen-Mw.Maessen 58.73
2.Hageman-Hout 55.16

bowlen
BC Hoeve de Aar Heerlen
Bedrijvenleague

Webibo-Genadeloos 1-3
ABP-SSOVH2 4-0
ABP 2-Ultrasec 0-4
Transoval-Marjolein 4-0 'Diana T-Unit.Bears 3-1
SSOVH 1-Voll dr op 1-3:
Kwartettenleague
Klim Bim-Wigrut 1-3■Raven Plum-S'92 3-1 1
Obies-Ladies 2-2 :
3+l-SOS 3-1 J
Marastima-Chip 11 4-0 <Spoilers-Roda 4-0 'Dubbelleague <Lady's-BZN 0-4 'Optimisten-WC 3-1 i
Pinhunters-Blind 4-0 ]
Bellefleurs-Fantasie 4-0 'Missers-Volhouders 0-4 'Anco-Riefie 3-1 (
Trekvogels-Tik 2-2 'Kapelhof-Lablo's 4-0 1
Dill-league t
Lablo's-Bescheiden 2-2Hesi/Hesi-Chanel 1-3

_
Portjes-Dappere DoDo 4-0 I
Jamana-Caumer 0-4 I
TZN-Fantasie 2-2 I
Bundus-Coma 1-3 I
Aliens-Euro 1-3 'Mager-Hodaar 1-3

I
BVH Dubbelleague J
Hejo-VOG 3-1 I
Terminators-Teamwork 1-3 'Nospare-Brugmans Ass. 3-1 J

Str.Force-Octopussy 3-1
StapIn-Cajo 0-4
Kessel-Montfort 3.5Vlierden-Grensmeppers 7-1Afd.B9
Thos 8-Kaetelb. 6-2Munster-Elsloo 2 0-8Hom 2-Baexem 6-2Velden 3-Tonido 7.1
Afd.9o
Rijkev.-Venray 0-8Haaneb.2-Horst 6-2Tunnis-Broekhuizen 0-8Thos 5-Park Hoeven 2 5.3
7eklasse
Afd.ll3
Packador 3-Veldh.4 3-5
Grubbenv.2-M_leneind 7-1
Weert 0.2-Tegelen 2 0-8
Helden 3-Root 5 1-7
Afd.ll4
Venlo 5-Blerick 6 7-1
Tegelen-Leende 8-0
Maarheeze 2-Ginneve 7-1
Mierlo 4-Lichtenb.3 8-0
Afd.lls
Burght 4-Munsterg.3 4-4
Volhard.3-Berenbos 2 8-0
Stennis 2-Urmond 2 4-4
Afd.ll6
Kerkrade 4-Stennis 3 6-2
O.Nassau-Daalhof 5-3
Merkelb.-Groeselt 7-1
Ativu 2-Rakets 5-3
Afd.ll7
Kimbria 5-N'hagen 4 2-6
Bocholtz-Dousberg 7-1
Simpeelv.-Munster 2 8-0Stennis 4-Tempo 6-2
Afd.llB
Ohe en Laak-Berg 5-3
Bunde 2-Elsloo 4 8-0
Daalhof 2-Born 0-8
M'tricht-Nip 3 5-3
Afd.119
Burght 5-Volhard.4 4-4
Hoensbr.-Simpelv.2 4-4
Rapid 4-O.Nassau 2 8-0
Ready 7-Kerkrade5 4-4
Afd.l2o
Simpelv.3-Waterkoel 1-7
O.Nassau 3-Schinv.2 0-8
Oirsb.2-Kaldeborn 2 8-0
V'daal 3-Talvu 8-0
Afd.l2l
BRZ 3-Urmond3 3-5
Kaldeb.3-Merkelb.2 3-5
Hulsb.-Bocholtz 2 8-0Oriënt 2-Ativu 3 0-8
Afd.l22
E.Schoor-Rulec 3 5-3
Bom 2-Swalmen 0-8
NIP4-Helios 1-7
Wessem 2-Weert 8-0
Afd.l23
NIP 5-Keerweide 4 0-8
Bosdael-GTR 8 8-0Herkenb.2-Hoensbr.2 6-2Berg 2-M'geleen 4 7-1_fd.124
Weert 0.3-Wessem 3 1-7
Echt 2-Nieuwst. 5.3Maasniel 2-v.Horne 3 1-7
Rulec 4-Potec 4,4
_fd.125
Meulensl.-Nederw. 1-7

Baexem 2-Tegelen3 5-3
Wimbled.2-Belfeld 6-2
Kaetelb.2-Boshoven 3-5
Afd.l26
Neer-Ace 3 3-5
Belfeld 2-Rosus 2-6
Horst 2-Bosdael 2 5-3
Afd.l27
Bevo-Tegelen 4 4-4
Broekh.2-Kessel 2 8-0
Moleneind 2-Grubbenv.3 0-8
Venray 2-Blerick 7 1-7

Herencompetitie
le klasse afd.2
Halfweg-Overwaard 6-0
Boemerang-N'hagen 3-3
Krimpen-Pettelaer 5-1
Alta-Ray Prickers 4-2

2e klasse afd.l
Venlo-Stein 1-5
Ivy-Hartel 3-3
Hakkelaars-Rapiditas 3-3
Zuiderp.-Ready 1-5
afd.2
Unicum-Thor 4-2
H.Maantje-Panta Rhei 6-0
Groenekan-Boskoop 3-3
Halfweg 2-Frisselst.2 1-5
Afd.3
Holy-Ludica , 3-3
L.op Zand-Horst 4-2
Oudenb.-Rhoon 4-2
Barendr.-BRZ 2-4

3eklasse afd.4
Langel.-Victoria 2-4
Rozenb.-Skinlo 4-2
Helden-Tegelen 3-3
Goirle-Wouw 2-4
afd.s
Stobblek-Apollo 1-5
DDH-H.Heide 2-4
Polanen-H.Maantje 2 6-0
Phoenix 3-Simpelv. 4-2
Afd.6
Vormer-Larsheim 5-1
Mattenkl.-Brunss. 5-1
Ativu-Maarheeze 4-2
Gennep-Tilburg 1-5
afd.B
Beinum-Topspinners 6-0
Togo-Shot 1-5 :
Stoven-Zelhem 2-4
P.Hoeven-Maasbree 5-1:
■

zaalvoetbal
le klas A
Company S.-Dousberg 2 4-2 ;
Up Quelle-Gulpen 1-5 |
Kanaries-Pottebr. 4-5
Erka-Tunnel 2-3 ]
Wiegert-Flaterke 7-5 J
le klas B
Quelle-Hadow 4-10 i
Marathon-Bouwkomp.2 3-3 1
Meetp.-Soleil 6-1 ]
Vissers-Theunissen 3-4 'Cosmos 2-Egor 2 8-3 ]
Kolonia-Joffer 5-3
le klas C )
Postert 2-Meetp.2 1-7 1

Tukcon-Bouwkomp.3 4-(
Roerm.3-Soleil 2 3-!
Phoenix-Wagter w. 0-<
PSM-SZV 2 S-
Keigel-v.d.Venne gest. 2-1

2e klas A
Flaterke 2-Filmclub 2 0-
Pottem.-Gulpen 2 7-
T1874-Delta 2 6-
Maasv.-Kaanen 4-:

2e klas B
Diekske-Boheme 4-
Up Quelle 2-Pottebr.2 2-.
Circolo-Sjefke 4-1
Yerna 2-H.Anders 2 6-i
Maasv.2-B.Billy's . 4-1
Bastings 4-Kilo 3-11
2eklas C
Sportcl.2-Laumen 2 2-1
Brunss.3-Filmcl.3 1-'
Postwag.-Rood Wit 2 4-:
Vissers 2-Brikske 2 8-!
Vaals 2-Theunissen 2 4-:
Hadow 2-Marebos 6-1

2e klas D
DWS Boys-Egor 3 5-!
Brunss.4-Vaals 3 4-(
Hadow 3-Rood Wit 4-i
Soleil 3-Brikske 3 18.
Cosmos 3-Reneman 2 2-i
Laumen 3-Eendr. 9-(

2e klas E
Born-LacroiK 9-,
AEV Intern.-Makassar 1-1
Jabeek 2-Zwaluw 1-1]
Phoenix 2-Maximiliaan 4-;
Bouwklomp.4-Geleen 2 5-.
Fam.Boys-Zw.Schaap 1-J
2e klas F
Oberje-Hanckmann l-£
SZV 3-Adveo 1.
Neerbeek-v.d.Venne 2 4-J
Sante-Jabeek 4-E
Puth-Geleen 6-1
Groen w.-Laumen 4 20-.
3e klas A
Vrecan-Sport 2 3-.
AVS-Delta 3 3-1C
H.Anders 3-Sjefke 2 11-4
Br.wapen 2-Pottebr.3 4-5
B.Stap In 4-Sjotter 1-J
Wiegert 2-Eijsden 2 3-1
3e klas B
Eijsden 3-Sport 3 2-4
Dousberg 3-Delta 4 7-2
Pottebr.4-Sjotter 2 4-18
H.Anders 4-Kilo 2 2-4

3e klas C
Colson-Sport 4 12-5
Up Quelle 3-Sjotter 3 1-1
Eijsden 4-MW 0-1
Yerna 3-Willem I 2 2-3
DBSV-Comp.St.2 2-5

3e klas D
Hermsen-DBSV 2 3-4
Up Quelle 4-Eijsden 5 9-6

0 Sjotter 4-Tunnel 2 2-7
5 H.Anders 5-MattiniB. 3-3
4 Willem I-Flaterke 3 8-3
4
3 3e klas E

Kanaries 2-Maasb. 3-7
Bohème 2-Tunnel 3 4-5
Erka 2-Sjotter 5 4-2

7 Eijsden 6-Voliere 0-4
4 Tornado 8.-Hermsen 2 6-4
1
2 3e klas F

Boemerang-B.Stap In 3 9-13
Volière 2-Maasb.2 19-1

4 Sunshine-Kaanen 2 5-6
2 Tornado 8.2-Vici 2 3-11
5
5 3e klas G
6 Quelle 2-Kolonia 2 7-0
0 Varenb.-Paco 2 4-2

H'heide-Vissers 3 20-1
Fortuna-Hadow 4 14-2

2 Eendr.2-Reneman 3 11-3
7 Centraal-Diekske 2 6-4
1
9 3e klas H
1 Holz-Varenbeuk 2 6-2
2 Soleil 4-H'heide 2 4-9

Goasewey-Kolonia 3 10-4
Laumen 5-Sportcl.3 5-4

2
6 3e klas I
3 Paco-Laumen 6 5-0
3 Cosmos 4-Theunissen 3 4-6
5 Holz2-Soleil 5 2-6
0 Driessen-Jessica 0-6

Fortuna 3-Varenb.3 0-2
Kolonia 4-Joffer 2 3-2

i
2 3eklas J
1 Laumen 7-Kolonia 5 1-7
3 Driessen 2-Reneman 4 12-1
3 WDZ-Joffer3 12-2
5 Jofffer3-Driessen 2 2-7

3e klas K
3 v.d.Venne 3-Geleen3 5-1
1 Bom 2-Makassar 2 3-3
3 Likopa 2-Adveo 2 3-4
3 Puth 2-Wierts 4 3-4
1 PSM2-Tukcon2 1-5
i Oberje 2-Aztecs 1-15

3e klas L
1 Born3-Adveo3 8-13 ;
) v.d.Venne 4-Tukcon 4 5-0
_

Zwaluw 2-Brunssum 5 5-6
) Bouwkomp.s-Egor 4 27-2 j
5 Keigel 2-Groen w.2 7-3
[ '3e klas M

Bizzie 8.-Likopa 8-1 j
1 SZV 4-Makassar 3 4-1
! Postwag.2-Tukcon 3 3-2 '1 Adveo 4-Intern.2 0-9 <1 Puth 3-Zw.Schaap 2 4-1 -3e klas N i
i Marebos 2-Groen W.3 4-1 1

Egors-Puth4 6-5 i
Poastwag.3-SZV 5 3-8 1

1 Meetp.3-Beek 2-15 J
1 Keigel 3-Zw.Schaap 3 8-0

3eklas O ]
Wagt.Weg.2-Jabeek 3 6-3

_
I Ukopa3-Puths 9.1 1

PSM 3-Beek 2 7-2
Hanckm.2-Zw.Schaap 4 4-4

Dames Zuid
Sport-PSM 3-1
Geleen-Sport 1-,
Pottebr.-Jabeek 10-C
Meetp.-SZV 7-1
PSM-Zw.Schaap 3-j

Midden-Limburg:
Hoofdklasse noord:
Roermond 2-Heel 1-2
Nederweert-Apollo 6-4
H.Meyers 2-Neeritter 1-1

1 D:
de Baog-Hornerhof 6-2
Inter-MVC 4-2
Peters 2-Wierts 2 2-4
Gasdtronoom-Perey 2 10-2
Roermond 4-Kesjotje 0-5
2G:
Perey 3-DESM 2 7-13
Altw'heide 3-Heel 2 6-7
Spee 2-Kesjotje 2 ' 2-7
Roermond 5-Hercules 4-2

2H:
Riva-Altweerterheide 2 2-1
Riva kampioen
Neeritter 2-Vesta 2-2
Kesjotje 3-Amicitia 2 - 2-3
v.Seggelen-Peters 3 6-ti
DESM-Nederweert 2 4-4
Tornado-Knipuigske 3-4

3P:
Willie Bar-Peters 4 11-3
Vesta 2-Gastronoom 2 2-6
Riva 4-Altw'heide 4 1-3
Nederweert 5-St.O'berg 7-7

3Q:
Altw'heide 5-Brevendia 3-1
St.O'berg 2-Roermond7 R.n.o.
Vesta 3-Nederweert 4 2-3
Neeritter 4-SVH S.n.o.
3R:
Altw'heide 6-Oda 2 3.7Willie Bar 3-Rockwool 8-1Willie Bar kampioen
Olympus-DESM 3 13.1Knipuigske 2-Spee 3 10-4
Wierts 3-Roermond 8 5.4
3S:
Heel 3-WillieBar 2 10-4Homerhof 2-Heiputters 2-3Olympus 2-Tornado 2 5-3Juliana-Roermond 6 3-0
3T:
Lasco 3-Knipuigske 3 3-1
kmicitia 3-Altw'heide 7 3-5Fermonia 3-Juliana 2 2-3
Heiputters 2-Riva3 4-3

3U:
Homerhof3-ZWD 3-8
Amicitia 4-Vesta 4 7-2
Brevendia 3-Olympus 3 5-5

handbalcarrousel
landskampioen Herstal, na ver-
lenging, met 24-23 van Neerpelt.

ving aangevraagd naar Juventus
Melveren, uitkomend in de
hoogste Belgische klasse.

MUNSTERGELEEN - De SVM-
handbaldames hebben afgelo-,
pen week afscheid genomen van.
Mananda Stans en de Belgische
Sylvia Zach die beiden stoppen
bij de eerste divisieclub.
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sport in cijfers

beslissingsduels

(ADVERTENTIE)

U prefereert
ook nakantoortijd nog

een uurtje voor uwklanten
bereikbaar te zijn.

Wij regelen
een student voor

wie uw telefooncentrale
geen geheimen heeft.
■v randstad uitzendbureau



Hiervoor gaatu door

f________________HPP«^r
CJ _^ -tf __. I

Jtict lint! I
u«n[^^^^^ 136pagina's Olympische historic voor nieuwe spaarde^

SV_^Hl lil W _■ er gelegenheid van de Olympische zomer- in het bezit te komen van dit buitengewone tuurlijkvan harte welkom op al onzekantotf
_^_^^^^*_Si____B J__l _Pn____________B spelen 1992komt de SNS bank met een boek*. Als nieuwe spaarder, door het openen

jjjp HL^[ Ék, y«***^ bijzonder cadeau voor nieuwe spaarders: een van een spaarrekening met een minimum En: er valt ook noe een reis naar
__P __■ ______ H «Rlh W* ëroot formaat boek (29x41 cm) van maar inleg van f. 250,-. Dit bedrag moet minimaal Griekenland te verdienen!

.■ _T_#______F EÊSSSI I nefst 136 pagina's dat in woord en beeld de een half jaarop derekening blijven staan. Als u toch bij de SNS bank bent om °'ê£ HS MwÊILmMWmMm \_t geschiedenis van de Olympische spelen ver- Maar u kunt ook automatisch gaan sparen. spaarrekening te openen, neem dan mettf*
__■ ___TM__P_? " (ï___ te't' an e eerste sPeen in het oude Ten minste een half jaar minimaal f. 100,- de Olympische actiefolder mee. Daar zit

__\ i_W .^__ 9 Griekenland tot en met dewinterspelen van per maand is al voldoende. een deelnameformulier in voor de wedstf.
|Ht>' BKfl H 1992. Het boek, met de titel 'Olympiade' Spaart val automatisch bij ons? In dat geval die u een prachtige reis kan opleveren. *"m^ Ifil ■= ■ ■ 's aHeen verkrijgbaar bij de SNS bank. krijgt u het boek als uuw maandelijkse spaar- ziens bij de SNS bank.

___ W__Wf rW W rij'gt " 'o'ymPiacle' Cadeau. nieuwe bedrag gedurende een half jaarspaart. voorraad strekt (één boek per dient). V kunt
_^m §B_U I^_fl :'W ____.

Er zijn verschillende mogelijkheden om Voor een persoonlijk spaaradvies bent u na- kiezen voorf. 7,50 spaarpremie.

Wf ££'. _____^^^__ __.' ï_2P. "*_ " '"'""- Het werkgebied van de SNS bank beslaatvrijwel geheelnoord, midden, oost en zuid Nederland. Wij zijn daar aanwezig metruim 300 vestigingen in 105 gemeen^
_.

Bedrag in terug la mnd bedrag effektieve mnd bedrag volgens effektieve Huisbezitters, BXt-el lage laster-
enden betalen _ volgens minimum jaarrente wenelijt maximum jaarrente 7f>nripr ta_T__ti__kOQtpn
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% kredie, looptijd in

12.000,- Mrrmd 275.7 S 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 350-. 240 x 180x 120»
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% —— — — ——50.001,- 84n_vd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 1000°.- - 117-- 127'" 149--

' ' ' 15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,-
-__ »!"!"] 'A _"] '1 . _ I»] ___K _.

._ _ 1 __ . _ 25.000,- 209,- 302.- 325,- 381,-

--************^-**-----* "■lil ___________i_U_______i^_i^i» 40-000i. 334. 434. 520,- 610,-
Krediet U betaal rente volgens min tarief Theor. ren» volgrens max. tarief I Theor. 75000- 625- 908- 976- 1144-
-limiet > per maand per maand eff jaarrente looptijd per maand elf jaarrente looptijd 100000- 833- 1210- 1301- 1525-
-6.000- 120,- 1.164% 14.9% i75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.

11.000,-1 220,- ' 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85mnd Eff jaarrente 1 ahyp. invooiteeld9.2%. 2e en 3e Hyp. 13,5%
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd MMV7f*T*3WT*T*If*T'*^_________
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I
35.000,- 700,- 1.113% 14_% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I tf^f/ff * _=__». I
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I hViIL " li_l L-Tllll
VLOTGEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen
lopen?Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. K»tfcJsEwCW_i__B
Hiefteven vindt uenkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers. leningenen 32331
doorlopende kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120mnd) zijn ookmogelijk.
Leningen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. _____
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijdenmeestal kwijtschelding.

m PICCOLO'S \D liet
IJJ3PICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
** ._—.ïini-iun,.— RESULTAAT. Bel 045-719966.

@ SUBARU - EN OCCASION
VOORJAARSSHOW

Tijdens onze show van dinsdag 5 mei t/m zaterdag 9 mei:

or\J^ ■ 1000,- korting op de Subaru Mini-Jumbo Sultan
£^v . ■ ’ 1000,. korting op de Subaru Justy Sultan

rt\^ 1 3 Jaar P arant'e> 9ratis stereo radio/cassetterecorder
k\V^ en gratis open dak op de Subaru Legacy.

EXCLUSIEVE AUTO'S:
Ford Cosworth 1988 Mazda 626 GLX diesel 1988
Audi 80 diesel 1988 Opel Kadett 1.6i1989
BMW 324 diesel 1986 Opel Kadett 1.8 HB 1988
Mercedes 250 diesel 1988 Nissan stationw. 1.6i 1989
Mercedes 280 GE jeep 1983 Ford Escort uitgebouwd 1987

AUTOMATICS:
Opel Kadett 1987; Volvo 340 1.4 1988; Renault R51986; Mini 1000 1984;

Honda Accord 1981; Ford Taunus 2.0 L 1981; Talbot 1510 SX 1980.

BMW 316 1.8 '85 - Citroen 2CV 686 - Fiat Regata 8.5 S, '87 - Uno 55 S '84 - Ford Escort 1.1 La-
ser, 5-drs. '85 - Honda Civic 1.3 Luxe '88 - Hyundai Pony 1.5 L '88 - Lada 2105 L en 1200 '87 -
Mazda 323 83 - Opel Kadett 1.6ien 1.3 LS '87 - Kadett 1.6 diesel '83 - Kadett '82 - Ascona 1.6 S
'85 - Manta 2.0 S '83 - Peugeot 405 GL '88 - Renault SGT L '85 -11 GT L '84 - Seat Malaga 1.5
GL '88 - Ibiza 1.5 GL 86 - Subaru Mini Jumbo SDX '83 t/m '90 - Justy SL '87 - Toyota Carina 2.0

DX diesel 87 - Volvo 340 DL 1.7 '86.

Ruime keuze inruilauto's vanaf ’ 1000,-.
100% financiering mogelijk!

K^MmmmT^ AUTOGARANT DE GROOTSTE SUBARU DEALER VAN DE MIJNSTREEK ■«£_?■l^__^___MßV__RMV____li^l
m W_*m m _V_____^_________" _23_3 Ibowbl________ V____M_^^ _________^^_M ___________________________________ _________m_________mm______________________________ H^'V/%yHBHiH
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AUTO CAUBO BIEDT U AAN:
VWGoll GTi 16 V, metallic. 1987 23 850-
VWGolf SPORTIEF 1.6, leeig., 1987 -,15 950-
VWPolo CL 1.3, Ie eig., orig. schuitdak. metallic, 1987 11.950,-
VWPassat CL 1.8/90PK, 1e eig., metallic, 1989 27.950,-
OpelCorsaGL 1.3. leeig., 1987 12.750,-
OpelKadett 1.6, stationcar, metallic, 1987 13.450,-
OpelKadett 1.6 Irmscher, div. extra's, 1987 14.950/
VW Passat Variant CLturbodiesel, leeig., div. extra's, 1989 32.650,-
VW Jettaturbo D, 4-drs., metallic, leeig., 1989 22.900-
8MW320 6-cyl. AUTOMAAT, stuurbekr., div. extra's, 1986 21.950,-
Audi 801.6i, 5 versn., stuurbekrachtiging, leeig., centr. vergr., 199131.850,-- uit m__r dsn 100 occasions

GARANTIE: 12 MAANDEN
ONZE AFD. VERKOOP IS DINSDAG 5 MEI GEOPEND

Neerhem 25, Valkenburg a/d Geul Tel. 04406-15041

|^___________________________________________^

Macintosh NV -*
gevestigd te Maastricht, V/t_*_W#»#»»_ïl_
Parkweg 20 IYUJUJIlYUJUJIIMJoJ l

Oproeping
Aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd
tot het bijwonen van de JAARLIJKSE ALGEMENE VER-
GADERING VAN AANDEELHOUDERS welke /al
worden gehouden op donderdag 21 mei 1992,on. 14.00uur,
in het gebouw van de Kamer van Koophandel Maastricht,
5e etage, Maasboulevard 5 te Maastricht.
De ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn de'
volgende.
1. Opening en mededelingen— 2. Verslag van deRaad van Bestuur over het boekjaar

1991
3. Goedkeuring van de jaarrekening 1991
4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
5. Vaststelling van de bezoldiging van de Raad van

Commissarissen
6. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van

Bestuur om aandelen uit te geven, rechten tot het
nemen van aandelen te verlenen alsmede voorkeurs-
rechten van aandeelhouders te beperken ot uit te

sluiten
7. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwer-

ven van aandelen in de vennootschap
8. Rondvraag
9. Sluiting
De volledige agenda met daarbijbehorende toelichting, het
Verslag van de Raad van Bestuur en de Jaarrekening over
1991 alsmede de daaraan toegevoegde Overige Gegevens
waaronder de uitgebrachte verklaring van de Register-
accountant alsmede het Bericht van de Raad van Commis-
sarissen en de gegevens als bedoeld in artikel 142 lid3 Boek
2 BW, liggen voor Aandeelhouders ter inzage ten kanto-
re van de vennootschap, Parkweg 20 te Maastricht, alsmede
ten kantore van deABN AMRO Bank NV, Herengracht
597 te Amsterdam en zijn aldaar kosteloos voor hen in
atdruk verkrijgbaar.
Houders van gewone aandelen aan toonder die de verga-
dering wensen bij te wonen, moeten deze aandelen uiter-
lijk 14mei 1992tegen ontvangstbewijs in bewaring hebben
gegeven bij een van de kantoren van de hieronder vermelde
banken.
ABN AMRO Bank NV
NMB Postbank Groep NV
Credit Lyonnais Bank Nederland NV
Banque Paribas Nederland NV,
te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Maastricht ot
Heerlen, voorzover aldaar gevestigd.
Bedoeld ontvangstbewijs geldt als toegangsbewijs tot de
vergadering.
Houders van gewone aandelen op naam die de vergade-
ring wensen bij te wonen, moeten daarvan uiterlijk op 14
mei 1992 schriftelijk opgaaf hebben gedaan bij deRaad van
Bestuur.
De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een
schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk op
18 mei 1992 door de Raad van Bestuur is ontvangen.
Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd
te kunnen legitimeren.
Het voorgaande geldt ook voor hen die vergaderrechten
ontlenen aan een op aandelen gevestigd vruchtgebruik.
Maastricht, 4 mei 1992
De Raad van Bestuur

OFFICIAL DEALER

DE PRIJZEN VAN
ONZE A1OCCASIONS
ZIJN VANDAAG /
'BEVRIJDEND1 /

FntJZEN
60 A1occasions bij Jos Bogman.
Alleen vandaag 5 mei slaan wij de prijzen van onze A1occasions stuk.

Dat betekent voor u vele honderden guldens voordeel.
Al onze A1occasions staan buiten opgesteld en u zult zien de prijzen

■ ■MM-M^^^n/T I zijn 'bevrijdend' laag.

ÜL3 I " een kompleet overzicht van alle A1occasions

■ |ffr_ff_^7_! _^_W ' °PDOUW in Pr'JzenI " elke auto is voorzien van een kaart met km-stand, bouwjaar
K^JmßbJ \W_\\ en de prijs

b^^apÉÉÉtfV Op al onze auto's gelden de normale garantiebepalingen, inruil en
* |BPfHffl!__S____i fmancieringsmogelijkheden.
■ B__t__J__W_W_ffi___ Er is vandaag een Ford Credit adviseur aanwezig op ons

E^LüftfJCTffivftM bedrijf, die u ter plekke informatie kan geven over een voor u
B_rt_y_Wff___ S passende financiering.

BEB^^* Kerkrade, Hamstraat 70, tel. 045-423030
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SLTC aan
de leiding

„Puur afbraak-hockey," luidde het
commentaar van Peeters achteraf.
„Waardeloos dat je voor eigen pu-
bliek dergelijk spel moet vertonen."

Maastricht
De Maastrichtse hockeysters speel-
den zondag met 1-1 gelijk tegen
HUAC. Het was een moeizame wed-
strijd, met name door de slechte
arbitrage die een te grote stempel
drukte op het Maastrichtse spel. In
de eerste helft had Maastricht dui-
delijk veldoverwicht en kon René
Koot met een schitterend doelpunt
haar ploeg op 1-0voorsprong zetten.
In de tweede helft kreeg Maastricht
vrijwel geen enkele bal mee en
maakte HUAC uiteindelijk gelijk
met een discutabel doelpunt. „Toen
klapte Maastricht wat in elkaar", al-
dus coach Birgit Frederiks.

Geleen
De Geleense dameshockeysters on-
dervonden zondag veel pech. Al na
drie minuten most Lonneke Quan-
jelnaar het ziekenhuis worden afge-
voerd met een diepe snijwond aan
haar hoofd, toegebracht met een
stick. Dat voorval bleef doorwerken
in de wedstrijd. Geleen was voort-
durend in de aanval, maar kon niet
scoren. De ploeg verloor daardoor
onverdiend met 2-1 van Groen-Wit
en eindigt daarmee op een derde
.-___;__. in H- H. rH. kl_ ...

Doelsaldo nekt Heerlen
Hockeydames scoren twee keer te weinig voor klassebehoud

Want na een vrijwel ongeslagen sei-
zoen promoveren de Roermondse
dames volgend jaar naar de eerste
klasse onder coach Joep Peeters.

Ook afgelopen weekend zetten de
Roermondse dames een 3-0 winst
neer tegen Weert. Een echt aantrek-
kelijke pot hockey werd het voor

eigen publiek niet. Weert verschan
ste zich met elf man achter de
23-meter lijn in haar pogingen de
aanval van Concordia te stuitten.

Van onze correspondente________
LISETTE MEYRINK

HEERLEN - Het dameshoe-Keyteam van Heerlen haalde
«gelopen weekeinde alles uitjjekast om aan degradatievan
Qe eerste- naar de tweede klas-
je te ontkomen. Uiteindelijk
Jleek het 1-1 gelijkspel tegen
kampioensploeg SON niet ge-n°eg om het noodlot af te
Wenden. Ondanks het 4-0 ver-Jjes dat rivaal Geel-Zwart in

bij ZOW leed, bleek
tt-erlen toch nog twee doel-
punten te kort te komen om
Zleh te handhaven.

e speelsters en coach NickKooien
ej"lieten zeer teleurgesteld het
e'd. „We hebben er alles aan ge-~aan om de punten te pakken. Met

"arne in de eerste helft hebben we~e kansen gehad. Helaas hebben weer slechts één benut."
öon voerde de druk in die tweede
«elft op. Toen SON uiteindelijk
°ch nog op 1-1 gelijk kwam, nam

grote risico's om een beslis-
lng af te dwingen, maar het mochtn»et meer baten.

Roermond
~^ kampioensploeg van Concordia
231 met Heerlen van plaats wisselen.

Bloemen voor TTC Kluis

Druk te groot
voor dames VCH

Promotiekansen vrijwel nihil na nederlaag

was weinig of niets terug te vinden.

„Vreemd, omdat vooraf geen symp-
tomen van overmatige spanning in
de ploeg merkbaar waren. Niette-
min zijn we geen moment in ons
normale doen geweest. Dat is de ro-
de draad die door deze partij liep,"
concludeerde VCH coach Ger Spij-
kers.

- Spelen in de Dynamohal van Apeldoorn
heeft blijkbaar een verlammende uitwerking op de volleybal-
lers van VCH. Op 17 mei 1986 had de Heerlense ploeg in hetslotduel van de nacompetitie aan één setje winst voldoendeom de eredivisiestatus te behouden. VCH stond echter vastge-
nageld op het parket en verloor met 3-0 van PZ/Dynamo. Af-
gelopen zaterdag stonden beide teams opnieuw tegenover
elkaar, zij het dat ditmaal de zuidelijke equipe derol speeldevan promotiekandidaat. Wat hetzelfde bleef ten opzichte van
*es jaar geleden was alleen de katerverwekkende uitslag: 3-0U5-13, 15-10, 15-0)..e voorafgaande, officiële huldi-
enS tot algemeen kampioen van de
. rste divisie en de luidkeelse on-

fsteuning van het meegereisde
yi^orterslegioen ten spijt, kon

zich niet bevrijden van de zelf

opgelegde druk. Op Miriam Muer-
mans na acteerde de Heerlense
combinatie bevangen en gespan-
nen. Van het sprankelende combi-
natiespel waarmee in de competitie
tegenstanders werden gevloerd,

Huzarenstuk All Stars
Van onze correspondent

AD HARLÉ .
HEERLEN - De honkbalwed-
strijd van afgelopen zondag in
de overgangsklasse zal All
Stars-trainer Jacques van An-
sem nog lang bijblijven. Zijn
team wist in een ware titanen-
strijd een achterstand van 1-8
terug te brengen tot een gelijk-
spel 8-8.

Startend werper van All Stars, Jos
Wetzels, bleek al in de eerste in-
nings over te weinig controle te
beschikken om het de slagploeg
van Spijkenisse moeilijk te maken.
In de tweede innings werd Paul
Putz belast met de leiding van de
defensie.
Door het geroutineerde en uitge-
kiende gooien van Putz, gevoegd bij
het foutloos veldwerk van All Stars,
kregen de bezoekers geen scorings-
kansen meer.

Eerste klasser Phantoms uit Weert
ging op bezoek in Veghel bij de
Orioles. Na een aanvankelijk gelijk
opgaande wedstrijd moesten de
Phantoms de winst achterlaten in
Brabant. Vooral de vele fouten in
het buitenveld waren debet aan de
eindstand van 11-7.
De Cheetahs uit Beek verkeek zich
op de kracht van Contente meppers
uit Eersel. Nadat in de play-offs van
vorig jaar gemakkelijk winst was
behaald, werd nu een gevoelig ver-
lies geleden: 14-0.
Samacols uit Kerkrade ging in

Moergestel tegen Roef! ten ond^r
6-5 was de eindstand in een matii<
wedstrijd.

i

Tweede klasser Maastricht kreif
thuis een lesje van het team uit G£
mert, 3-16. In dezelfde klasse be
haalde het Weertse Indians e^i
eenvoudige overwinning op <j<
Stealers uit Boxtel. Coach Eef MaJ-
tines had meer weerstand verwacttt
Pitchet Vrolijk had geen moeit»
met de slagploeg van de Stealeijs
die met 12-4 de winst aan de Weejt
se ploeg moesten laten.

Nieuwe trainers Sittardia
SITTARD - Huub Aelmans wordt de nieuwe trainer/coach van het eersti
herenvolleybalteam van VC Sittardia. De in Spaubeek woonachtige o_-
fenmeester stond twee seizoenen geleden ook al aan het technische roe^
van de Sittardse volleybalcombinatie. De afgelopen jaren was Aelmane
actief bij SEC in Valkenburg. Spelverdeler Norbert Barany stopt bij VC
Sittardia, vanwege zijn studie in Eindhoven. Zijn stek zal worden ingeno-
men door Jürgen Bax. Bij de dames wordt Frans Pepels (VC Elsloo;:
opvolger van trainer Frits Hoedemaker, die zich weer volledig op de
jeugdopleiding gaat richten.

Condors neemt
hoge vlucht

Risico
Het nominale krachtsverschil tus-
sen eredivisionist PZ/Dynamo en
VCH is marginaal. Dat bleek met
name in de eerste wedstrijdhelft.
Via opslagpressie en stabiel verde-
digen controleerde VCH groten-
deels het strijdverloop. Bij 11-13
werd evenwel te veel risico geno-
men en kwam Dynamo, dankzij
Heerlense fouten, met de schrik
vrij: 15-13. Aangevoerd door de koel
en beheerst scorende international
Kirsten Gleis leek de thuisploeg in
de volgende doorgang de zichtbaar
aanwezige nerveusiteit min of meer
van zich af te schudden. Zonder
evenwel in staat te zijn om VCH
naar huis te spelen. Pas bij 12-10
zakte het zuidelijke verweer weg.
Opnieuw struikelend over persoon-
lijke blunders en losse flodders:
15-10.
Ger Spijkers: „De variaties door het
midden, normaliter een van onze
sterkstekanten, werden in deze fase
geen enkele keer in stelling ge-
bracht."
Het hernieuwde setverlies bracht
VCH volledig van de kook. De pass
miste elke richting, zodat de aan-
valsopbouw compleet verzandde in
krachteloze pogingen. Datzelfde eu-
vel manifesteerde zich ook vanuit
het opslagvak. VCH vocht een ver-
geefse strijd. Niet tegen Dynamo
dat nauwelijks imponeerde, maar
tegen zichzelf. De enigszins geflat-
teerde 15-0 in de laatste seance
vormde het loon van de faalangst.

Aanstaande zaterdag (sporthal Kal-
deborn Heerlen, aanvang 17.00 uur)
staat de return geprogrammeerd.
Ger Spijkers: „De kans op promotie
lijkt nagenoeg nihil. Hetgeen niet
wegneemt dat de ploeg nu al trap-
pelt om revanche te nemen voor de
koude douche die we in Apeldoorn
hebben opgelopen."

»-____^ Van onze correspondent
- In de hoofdklasse

e^tbal speelden de Sittard Condorson dubbele wedstrijd tegen de
ophers uit Maassluis. De Sittardse

kwamen met vier puntenar huis. In de eerste wedstrijd
Si_* Werpster Anouk Wijnands van
-j tard de tegenstanders goed on-er controle te houden. Haar cijferswaren: 9x3 slag, 2x4 wijd, 5 honk-
v. i_en teSen terwijl het Sittardse
ra ?iWerk geen fouten maakte. Mi-nda Jansen van de Gophers kon, et 6 honkslagen tegen niet voor-*ornen dat de Sittard Condors een
ge overwinning bereikten. Gede-. n slagwerk was er van de dames
„ art'na en Wijnands, beide met een
0oïlddelde van een uit drie-
dp aan e overwinning in de twee-
v wedstrijd lag het gedegen gooien
ïr;_ Anouk Wijnands ten grondslag.Ultslag 4-10.

® dames van Stelrad All Stars
rkten dit weekend in de over-

gangsklasse een dubbelwedstrijd
n Jeka uit Breda af. Nicolle

Leijten van All Stars moest in de
eerste wedstrijd al snel een achter-
stand van 0-4 toestaan. De aanval
van All Stars wist daar pas in de
derde innings wat aan te doen door
2 punten te scoren. Eindstand 2 - 5.

Kerkrade
De dames van Samacols uit Kerkra-
de speelden in Nuenen tegen de
gelijknamige vereniging een dub-
bel-wedstrijd. De eerste wedstrijd
bracht 10 - 14 op het scorebord in
het voordeel van de Samacols, die
onder leiding van Niki Raderma-
cher deze onverwachte overwin-
ning tegen de nummer twee van de
competitie van het vorige jaar be-
haalden. De tweede wedstrijd
bracht een totaal ander beeld, in
een walk-over wisten de dames uit
Nuenen een 7-0 overwinning te be-
halen.
Maastricht bleek geen partij voor
All In uit veldhoven, 0-24. Cheetahs
uit Beek ging ten onder tegen PSV
uit Eindhoven. De slagkracht van
de Brabantse dames bleek te groot,
6-19.

" De Geleense tafeltennisclub
Kluis promoveerde afgelopen
weekeinde door middel van een
7-3 zege op JC Veldhoven naar
de eredivisie. Coach StefMaru-
tiak kon zijn geluk niet op:
,Mier hebben we de afgelopen
zes jaar naar toegewerkt. Drie
of vier keer zaten we vlak bij
het kampioenschap in deeerste
divisie. Steeds mocht het net
niet lukken. Het is fantastisch
datKluis er nu dan toch einde-
lijk in geslaagd is," vond Ma-
rutiak, die tegen JCV na de
winst in de tweede dubbel van
Hunnekens en Van de Vorle
reeds de kampioensvlag kon
hijsen. De kampioensploeg be-
stond uit: Richard van Gurp
(vertrekt naar Breda), Richard
van de Vorle (gaat naar Vars-
seveld), Roel Frunt, Leon Hou-
ben en Henk Hunnekens. Vol-
gend seizoen komt Jochem
Geeraedts daar nog bij. De
20-jarige Kerkradenaar speel-
deooit voor Kluis en Bartok en
kwam de afgelopen jaren voor
Raspo Brand Aken uit.

Foto: PETER ROOZEN

" Het zat de hockeysters van Heerlen afgelopen weekeinde niet mee. De ploeg degradeerde op
doelsaldo. Heerlen scoorde twee keer te weinig. Foto: dries linssen
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MAASTRICHT - In een open en aantrek-kelijke partij hockey heeft Maastrichtvoor eigen publiek naaste belager Huac
jnet 3-1 aan de kant gezet. De twee aanval-lend ingestelde herenteams deden weinigvoor elkaar onder. Er waren aan beide zij-
den veel kansen waarvan slechts eenhandjevol werden benut. Doelpuntenma-
kers waren Erik Gielissen (2x) en HuubMackenzie, die een sterke partij speelde.
Maastricht sloot daarmee het seizoen afop een vierde positie.

-Het is 3-1 geworden maar het had net zo
goed 8-4 kunnen zijn," aldus coach Noël
Geraeds laconiek. „Er is iets te veel op delat en de paal gemikt. We zullen volgend
jaar serieus aan het scoren moeten wer-Ken." Na een aanvakelijke 2-0 voorsprongm rust kwam Huac sterk terug en krab-belde terug tot 2-1. Een kwartier voor tijd

Maastricht blij met
vierde plaats

scoorde Gielissen 3-1.
Volgende week dinsdag, 12 mei, speelt
Maastricht om 20.00 uur een eerste selec-
tiewedstrijd tegen het Belgische militaire
elftal in de Geusselt.

Roermond
De Roermondse heren traeteerden het ei-

gen publiek op een fantastische partij
hockey tegen Groningen, 5-0. Was Gro-
ningen met name technisch beter, Con-
cordia draaide als ploeg voortreffelijk.
Doelpuntenmakers waren Torn van Esser,
Maurits Wijffels, Rob Kessels, Martin Wil-
let en Max Verheijen. „Dankzij de snelle
voorsprong hebben we vrijuit kunnen
spelen," aldus speler Martin Willet.

Sittard
De Sittardse herenploeg handhaaft zich inde tweede klasse dankzij het 0-0 gelijk-
spel tegen HMHC. Er heerste een opge-luchte stemming in het Sittardse kamp.
Keeper Palle stopte een strafbal vanHMHC waarmee hij een belangrijk aan-
deel in de wedstrijd had. De 16-jarige, ta-lentvolle keeper werd na afloop op de
schouders .genomen en gehuldigd met
bloemen. De jonge keeper vertrekt naar
Oranje-Zwart uit Eindhoven.

Heerlen
De Heerlense heren zetten afgelopen
weekend dankzij de inzet van drie jonge
B-hockeyers, de ploeg van Oirschot met
5-1 aan de kant.

HEERLEN - In de tweede klasse
afdeling 2, van de landelijke tennis
competitie voert SLTC samen mei
Presikhaaf na drie dagen de rang
lijst aan. SLTC won bij Lobbelaei
in Zevenbergen met 7-1. De enige
nederlaag kwam van Arthur Mol die
met 6-2, 6-4 van Frank Vermeer ver
loor.
In deze afdeling waren er grote ne
derlagen voor Kimbria en Blerick
Kimbria verloor met 7-1 "Van mede
koploper Presikhaaf. Deze keei
zorgde niet Theo Hoek voor hel
Maastrichtse punt maar Mare Mer
ry. Hij versloeg Chris Vermeerer
met 6-1, 6-4. Blerick verloor met 6-2
van Rapiditas 2. Saskia Mulder won
haar enkelspel. Het tweede punl
werd in het herendubbel dooi
Frank Verspa en Dennis Tromme-
len verdiend.
In afdeling 3 komt het jeugdige
tweede team van SLTC beter ir
vorm. Tegen Joy Mozaiek 3 speelde
ze met 4-4 gelijk. Opvallend was dal
Vera Bakker en Rachelle Vinger-
hoeds beide hun single wonnen,
maar hun dubbel verloren. De he-
ren Maurice Friebel en Stan Wou-
ters deden het tegenovergestelde.
Zij wonnen hun herendubbel. Voor
het vierde punt zorgde de gemengd
dubbelcombinatie Friebel en Vin-
gerhoeds.
In afdeling 4 leden Brunssum en
Venlo verlies. Brunssum ging nipt
met 5-3 tegen Zoetermeer ten on-

Limburgia schiet
met scherp

ROERMOND - Het viertal Jo Schu
man, Tonny Balendonck, Jan var
Cruchten (198) en Jean Schumar
(196 punten) van de Roermondse
kruisboogvereniging Limburgi;
heeft het eerste nationale concours
in het Gelderse Dichteren gewon
nen. Het kwartet had twee punter
meer dan St. Matthias uit Weert er
acht meer dan het als derde eindi
gendeWillem Teil uitRoermond. Ir
de A-klasse zegevierde Cupido ui
Weert met Willem Teil als goede
tweede. De Middenlimburgse
schutters sleepten ook individueel
enkele prijzen in de wacht.
Uitslagen: Ereklasse: 1. Thijs Timmer
mans, St.Mathias 200; 3. Jo Schuman, Lim
burgia 198 punten. Klasse A: 2. Mevr. Gor
Balendonck. Limburgia 195; 3. Jan van der
Heuvel, Willem Teil 194 punten. Klasse B
1. Th. Bergh, Cupido 194; 3. Ricky Beelen
St. Mathias 193punten. Junioren: 1. Jeroer
Nieuwenhuizen, 197; 2. Mare Beelen,; 3
Marcel Lamerigts, Weert 192 punten. Aspi
ranten: 1. JohnWolfs, 192 punten.

der. Venlo kwam nog met 2-2 uit de
singles door winst van Rogier Was-
sen en Inge Smeets. In de dubbels
kon het team met een gemiddelde
leeftijd van 15 jaar geen potten
meer breken.
In de herencompetitie waren er in
de tweede klasse afdeling 1 over-
winningen voor Stem en Ready.
Stem versloeg Venlo met 5-1 en
Ready won met 5-1 van Zuiderpark.

Biljart-titels
MLBB vergeven
SWALMEN - Tijdens een drie-
daags biljartevenement in De Har-
monie in Swalmen zijn alle nog
openstaande kampioenschappen
van de Middenlimburgse Biljart
Bond verspeeld. Bovendien werd er
gespeeld om de Frans Cox Memo-
rial en werd het invitatietoernooi
gehoudenvoor de topspelers van de
bond. Het invitatietoernooi werd
gewonnendoor Cor Heespelink van
het Roermondse Vriendenkring
met de maximale score van 60 pun-
ten. Tweede werd Math Puts van
Maasbracht-Beek met 58 en derde
Wiel van Gemert van Boekoel met
50 punten.
De Frans Cox Memorial Trofee ging
naar Piet Baats van Beegden met
een score van 134% voor Hans
Brings van Montfort met 116% en
J.Strijbpsch uit Meijel met 92%.
Uitslagen: Kader: eerste klasse: 1. Henk
Gorts. Volharding 28; 2. Loek Koopmans,
De Ster 27; 3. Pierre Housmans, Montfort
27 punten. Driebanden: eerste klasse: 1. Jan
Kanters. 't Blaakven 51; 2. Johan Stelten,
Avanti 50; 3. Jan Kanters, DMB 46 punten.
Tweede klasse: 1. Danny Vilters, Paerdstal,
60; 2. Huub van der Beek, Vriendenkring
sj); 3. Jos Cober, Robic 43 punten. Libre:
Ïste klasse: 1. L.Tellers, Romona 20; 2. H.
Brings, Montfort 18. 2de klasse: 1. C.Puts,
Roggel 20; 2. J.Verhoeven, Stevel 16. 3de
klasse: 1. P.Verhoeven, Stevel 19; 2. P.Cus-
ters. Prairie 18. 4de klasse: 1. J.Linssen,
Den Hoek 20; 2. J.van Heugten. Joppie-}9
sde klasse: 1. R.Clumpkens, Klumpke 3u,
2. E.Paal. Karot 19. 6de klasse: 1. G.Sc£l»e
fer. Volharding 20; 2. W.Huskens, B«é_*m
17. 7de klasse: 1. R.Lutgens, Walhall..

R.Bolten, Manuslust 17. Bste klasse:
Weymans, Klumpke. 20; 2. J.v.d. Wal'Hfr-berg 17 punten.

Guido Goertzen
naar Geldrop

HEERLEN - Volleyballer Güi<}o
Goertzen (21) verruilt het volgertd
seizoen zijn huidige club Geevens;
VCL voor eredivisionist Autodrdb
Geldrop. De opengevallen plek »n
de selectie van de Landgraafcomöi-
natie wordt opgevuld door Marqpl
Bus(17), afkomstig van VCH.

De vrijwilligeterugtrekking van \fc
Voerendaal uit de derde divisielijkt
nog maar een kwestie van tijd. V|n
de huidige hoofdmacht blijft nie-
mand over. Zeven speelsters zijn
gestopt, terwijl het resterende trio
Nicole van de Berg, Regina Sangan
en Nicole Kleynen overschrijving
heeft gevraagd naar Furos Kerkra-
de. De eveneens afscheidnemende
trainer Hub Didderen is met e^n
aantal clubs in onderhandeling. -
Bij VCH neemt Gêne Reuters de
technische leiding over van hjet
tweede damesteam, uitkomend in
de tweede divisie. Naar alle waar-
schijnl;jkheid zal de Heerlense he-
renhoofdmacht het komende sei-
zoen getraind worden door Jocjst
Doensen en komt de coaching in
handen van good-old Jan Maas.

Wierts/Haantjes
naar eredivisie

VEGHEL - Wierts/Haantjes is !er
als enige Limburgse ploeg in ge-
slaagd om komend seizoen in üe
nieuwe eredivisie van de zaalvoft-
balcompetitie te acteren. De-Betye-
naren wonnen het cruciale dïiel |>ij
Schoenenreus met 4-8. Door dat re-
sultaat is Wierts/Haantjes verzekerd
van de vierde promotieplaajs.
Bouwfonds uit Geleen had ook n©g
een minimale kans bij misstappen
van de directe concurrenten. Welis-
waar won Bouwfonds de derby van
't Brikske, 2-1, maar dat mocht dopr
de zeges van de Haantjes en Hoojg-
huis Sport niet meer baten.
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