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AKO Literatuur Prijs
voor Margriet de Moor

- Deghryfster Mg Moor heeft met
'EPr.eerste roman
dan h,grijS dan wit£?n blauw' de AKO

a*? w. J£2.:
maakte dit

tirifavond bekendlydens een diner in

hotel The Grand in
Amsterdam.
Aan de belangrijke
literaire prijs, die
jaarlijkswordt uitge-
reikt, is een bedrag
van 50.000 gulden
verbonden. De jury
koos De Moors ro-
man uit een lijst van
zes genomineerde
auteurs.

Margriet de Moor
(1941) studeerde pia-
no en solo-zang aan
het Koninklijk Con-
servatorium voor
muziek in Den Haag.

Een aantal jarentrad
zij op als zangeres.
Daarna studeerde ze
kunstgeschiedenis,
archeologie en mid-
deleeuwse geschie-
denis aan de Univer-
siteit van Amster-
dam. Pas op latere
leeftijd debuteerde
ze als schrijfster.
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Nederlanders
optop Everest

Rorff I?AAG - De Nederlanders
hebh Naar en Edmond °fner
t\ve ? gisteren samen met hun
v^6. Nepalese sherpa's de top
tota 1 MountEverest bereikt. In
ti al behaalden gisteren acht-
gis mensen (onder wie een Bel-
wl,*, vrouw) de top van 's
het m nooBste berg, Volgens
■Jq .^epalese ministerie voor
°P iéSme het no°g.ste aantal dat

dag daarin is geslaagd.

Baas
De provincie heeft gisteren nog
meer actie ondernomen, al was dat
mosterd na demaaltijd. In een brief
aan de Bossche procureur-generaal
mr R. Gonsalves riep de provincie
deze justitiëlebaas van Zuid-Neder-
land op 'van de zijde van het justi-
tieel apparaat geen middel onbe-
proefd te laten' om op tafel te krij-
gen wat er nou werkelijk aan de
hand is. „Zo kunnen", schrijven GS
aan de procureur-generaal, „schul-
digen worden gestraft en houden
verdere beschadiging en verdacht-
making van bestuurders en ambte-
naren op", hetgeen de procureur-
generaal zich blijkbaar ook al gerea-
liseerd had.

Zie verderpagina 15

"Raadsman: 'Baarskan nog
steeds opgepaktworden
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Aanvallen
Als het CDA doorgaat met zijn aan-
vallen op het budget van minister
Pronk voor Ontwikkelingssamen-
werking staat verdere samenwer-
king met de PvdA op de tocht.
Vice-premier Kok heeft zijn coali-
tiepartner in niet mis te verstane
woorden gewaarschuwd in een in-
terview met het weekblad Elsevier.
„Als het CDA waarde hecht aan het
voortzetten van de coalitie met de
PvdA, dan zal men de positie van
collega Pronk en zijn verantwoor-
delijkheid voor ontwikkelingssa-
menwerking moeten respecteren.

Dat doen wij ook met Van den
Broek" (minister van Buitenlandse
Zaken)", aldus Kok.

Zie ookpagina 3

" Commentaar

Procureur-generaal geeft opdracht voor oriënterend onderzoek

Rijksrecherche op zaak Baars
Van onze verslaggever

iet - De procureur-generaal mr R. Gonsalves in
'en Ssort Den Bosch heeft de rijksrecherche opdracht gege-

eerste oriënterend onderzoek te verrichten naar de
iet j eenheid van Limburgse ambtenaren en bestuurders bij
h^iik de Baars-affaire bekend staande omkopingsschandaal.

en |,rec hercheurs zullen een onderzoek in de breedte uitvoe-
louHt tn ?nderzoek in de diepte is nog niet aan de orde",kabinetschef drs H. Grootmeijer een slag om de arm.\ KrWrvmmense wegenbouwer J.
aren. ft biJ de FIOD verklaard
le- "a"g de 'Midden-Oostenmetho-
»erk f anteerd te hebben om aanL n :e komen. Hij heeft tonnen
Nt ntt!fergelden uitgekeerd aan
1^nader aangeduide Limburgse

ambtenaren, wethouders en burge-
meesters. Een ambtenaar van de
provincie Limburg en een ex-wet-
houder van de gemeente Echt zyn
enkele maanden geleden veroor-
deeld tot maandenlange gevange-
nisstraf wegens het aannemen van
smeergelden. De wegenbouwer
Baars is echter buiten schot geble-
ven.
Los van het onderzoek dat de pro-
cureur-generaal heeft gelast, heeft
het college van Gedeputeerde Sta-
ten gisteren opdracht gegeven een
omvangrijk extern accountantson-
derzoek te laten verrichten naar het
aanbestedingenbeleid dat de pro-
vincie Limburg de afgelopen jaren
heeft gevoerd. GS hebben dat giste-
ren aan het accountantsbureau van
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, VB Accountants, opge-
dragen.
„Sinds de vervolging van de oud-
ambtenaar van de provincie en van
een oud-wethouder van de gemeen-
te Echt wegens het aannemen van
geld van de aannemer J. Baars uit
Klimmen verschijnen vrijwel dage-
lijks publicaties waarin op sugges-
tieve wijze namen worden genoemd
van Limburgse (oud-)bestuurders
van de provincie en gemeenten als
zouden ook zij betrokken zijn bij
omkoping", schrijven GS in een
kort persbericht dat zij gisteren
hebben verspreid. Met het accoun-
tantsonderzoek hoopt men helder-
heid te krijgen in die zaak. „We zijn
ons er echter van bewust dat het le-
veren van bewijzen van onschuld
buitengewoon moeilijk is, zo het al
mogelijk is."

Politiek vermoedt voorkennis projectbureau

Woede over forse
strop grondaankoop

DOOR THEO SNIEKERS

HEERLEN - Het Streekgewest Oos-
telijk Zuid-Limburg is vorig jaar
voor bijna 320.000 gulden de boot
ingegaan. De Heerlense projectont-
wikkelaar Stienstra was het gewest

te snel af bij een grondaankoop in
Landgraaf. In politieke en bestuur-
lijke kring heerst grote verontwaar-
diging over deze zaak. Vermoed
wordt dat Stienstra vanuit het
Streekgewest is getipt dat het inter-
gemeentelijke samenwerkingsver-
band de landbouwgrond dringend

-ï nodig had alsruilobject voor de rea-
lisatie van de nieuwe afvalverwer-
king in Landgraaf.
De projectontwikkelaar was nauw
betfokken bij de aankoop van de
grond op 30 januari 1991 van eenLandgraafse weduwe voor een be-
drag van 239.000 gulden. Stienstra
verrichtte de aankoop niet zelf. Als
koper trad uiteindelijk P.H.J. Ha-
mers op, handelend als directeur
van Hamers Heerlen BV, een han-
delsonderneming (in onder andere
auto's). Het Streekgewest kocht de
grond nog geen maand later van
Hamers voor de lieve som van
558.000 gulden. Volgens directeur
projectontwikkeling P. Vinck heeft
Stienstra in deze zaak alleen maar
een bemiddelenderol gespeeld. Ha-
mers, oud-buurman van grote baas
Henk Stienstra, zwijgt in alle talen.

Furieus
De Heerlense wethouder Jos Zuid-
geest was furieus over de gang van
zaken en in het bijzonder over de
grotewinst die Stienstra/Hamers bij
deze transactie in zeer korte tijd
boekten ten koste van het gewest.
De PvdA-bestuurder stelde er kriti-
sche vragen over aan Streekgewest-
voorzitter Piet van Zeil tijdens een
vergadering van de gewestraad vo-
rig jaarapril.De achtergrond van de
door Zuidgeest gestelde vragen zijn
de „geruchten dat de eerste koper
getipt was dat het Streekgewest de
grond dringend nodig had voor de
afvalverwerking", laat de wethou-
der nu desgevraagd weten. De tip
zou, volgens de door Zuidgeest op-
gepikte geruchten, vanuit het
Streekgewest zelf zijn gekomen.
„De snelheid van de transacties
doet vermoeden dat er sprake was
van voorkennis", zegt Zuidgeest.
„Van Zeil liet dat tijdens de verga-
dering van de gewestraad in het
midden."
Zie verder pagina 1 5

" Onvrede Streekgewest
over gang van zaken

Joegoslavië tot
juli uit CVSE

HELSINKI - Het nieuwe Joegosla-
vië is tot juli uitgesloten van volle-
dige deelname aan de Conferentie
over Veiligheid en Samenwerking
(CVSE) in Europa. Tot 1 januari
mag Belgrado geen stem uitbren-
gen over de crisis in Bosnië-Herce-
govina, zo beslisten gisteren alle
lidstaten behalve Joegoslavië zelf.
Rusland dat zich tot gisteren verzet-
te tegen uitsluiting van Joegoslavië,
stemde onder druk van ondermeer
Duitsland ook in met het besluit.Vice-premier Kok dreigt CDA met breuk

PvdA in Senaat wil
alle wao’ersontzien

DEN HAAG - Het kabinet moet
zyn huiswerk voor het wetsvoorstel
om de wao-uitkeringen te verlagen
overdoen. De PvdA-fractie in de
Eerste Kamer eist dat er tenminste
aan twee harde, nieuwe voorwaar-
den wordt voldaan wil zij overwe-
gen om uiteindelijk voor het voor
stel te stemmen.
Dat bleek gisteren bij het beleidsde-
bat over de begroting van sociale
zaken voor dit jaar in de Senaat.
PvdA-senator Van de Zandschulp
verlangt dat in ieder geval mensen
die al een wao-uitkering hebben op
het moment dat de wet van kracht
wordt hun uitkering zonder bevrie-
zing behouden.
Van de Zandschulp eist namens de
PvdA-fractie in de Senaat verder
dat er een aanvullende wet komt
diehet nog niet afgekeurde werkne-
mers mogelijk maakt om zich bü te
verzekeren voor de korting die hen
bij potentiële arbeidsongeschikt-
heid in de toekomst op hun wao-uit-
kering te wachten staat.

Overgangsraad
in Zuid-Afrika
JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse regering, het ANC en de
Zulu-beweging Inkatha hebben in
hoofdlijnen overeenstemming be-
reikt over een 19 leden tellende
overgangsraad en 6 onderraden.
Het akkoord waarvan het bestaan
gisteren werd bevestigd, werd
maandagavond gesloten. De zwarte
oppositie krijgt daarmee voor het
eerst een, zij het beperkte, zeggen-, schap over het regeringsbeleid.

Lente
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" Bevelvoerder Dan Brandenstein van de space shuttle
Endeavour heeft gisteren voorgesteld een team van drie
astronauten een laatste poging te laten ondernemen de
communicatie-satelliet Intelsat-6 te bergen. Een nieuwe
poging om de afgedreven satelliet te pakken te krijgen
is voor vandaag gepland. Twee eerdere pogingen om de
satelliet met een speciale grijparm te pakken zijn mis-
lukt. Slaagt ook de derde poging niet, dan wordt de In-
telsat-6 afgeschreven. Voor een vierde bergingspoging
heeft de Endeavour onvoldoende brandstof. De missie
van het ruimteveer was speciaal opgezet om de satelliet,
die 250 miljoen gulden heeft gekost, te bergen en te voor-
zien van een stuwmotor om hem in een andere baan te
kunnen brengen. Op defoto astronaut Pierre Thuot tij-
dens één van zijn pogingen de weerspannige satelliet
binnen te halen. Foto: AP
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ld-cd
RENE VIEMS

Plattèl - In A
Gentle Way
(Columbia/Sony Music)

Plattèl moet de veel gehoorde
diagnose 'lijkt op Tracy Chap-
man' onderhand spuugzat zijn.
Feit is wél dat de uit oerholland-
se klei opgetrokken zangeres ge-
zegend is met hetzelfde klagende,
bijna melancholische stemgeluid
en vibrato als de Amerikaanse.
En bovendien, er is niks mis met
Chapman. Met haar debuut-cd
werd Tracy immers van de ene
dag op de andere een wereldster.
Maar gevreesd moet worden dat
in dat opzicht elke verdere verge-
lijking mank gaat. Niet dat ln A
Gentle Way een slecht debuut is,
integendeel. Het album mag er in
alle opzichten zijn. Luisterpop
met hieren daareenfunky opris-
ping en wat schijnbeweginkjes
naar jazz en rock. Het klinkt al-
lemaal weliswaar nog ongepo-
lijst, maar één ding is zeket:
Plattèl heeft - excuseer! - een
stem met ballen. De singer/song-
writer geeft, en dat is prijzens-
waardig, haar band alle speel-
ruimte en dankzij de heldere
composities - persoordijke tek-
sten op verfrissende melodielij-
nen - kunnen de muzikanten
zich naar hartelust uitleven. Nee,
de Nederlandse heeft met haar
debuut-cd een visitekaartje afge-
leverd dat zorgvuldig bewaard
moet worden.

Keith Jarrett
The Cure (ECM)

Jazz-pianist Keith Jarrett heeft
met name in de studentenwereld
een grote reputatie. De veelgepre-
zen live-recording The Köln Con-
cert uit 1975 werd destijds door
de 'intelligentsia' als een waar
cult-album beschouwd. Wie de
plaat niet in de kast had staan,
werd bij wijze van spreken niet
voor vol aangezien. Jarret heeft
sindsdien veel prima werk afge-
leverd. Opmerkelijk blijft dat hij
ook met zijn latere albums door
niet-jazzfreaks op zn waarde
wordt geschat. Die brede aan-
hang heeft hij te danken aan zijn
stijl, die ook voor de 'gewone
man' gemakkelijk te doorgron-
den is. En dat komt doordat de
Amerikaan - zoals op zijn
nieuwste live-cd The Cure - ge-
bruik maakt van een minimale
bezetting. Het 'standards trio'
laat van Thelonious Monk's
Bemsha Swing tot Duke Elling-
ton's Things Ain't What They
Used To Be horen dat jazz ook
voor de leek machtig mooi kan
zijn. Alleen wordt het hoog tijd
dat Jarrett dat eeuwige meekreu-
nen op live-albums afleert. Op-
perste extase tijdens het musice-
ren is voorwaar een benijdens-
waardige gemoedstoestand,
maar het blijft irritant om Jar-
rett keer op keer achter zijn pia-
no te horen 'klaarkomen.

Montserrat Caballé -
Eternal Caballé
(BMG/Ariola)

Sinds haar duet met wijleii Fred-
dy Mercury in het nummer Bar-
celona uit 1987 geniet de Spaan-
se sopraan Monlserrat Caballé
ook 'buitenshuis' bekendheid.
Wat een uitstapje naar de pop
allemaal niet kan doen voor een
opera-diva op leeftijd die al
meer dan dertig jaarop de plan-
ken staat te schetteren. Op haar
jongste release probeert de so-
praan opnieuw ook niet-opera-
liefhebbers aan zich te binden,
althans wanneer we het hoera-
proza in het persbericht van de
platenmaatschappij mogen gelo-
ven. Misleidend gebral. Want op
Mecano's wereldhit Hijo De La
Luna en Andrew Lloyd Weber's
The Phantom Of The Opera na,
is het alles opera of operette wat
de klok slaat. De orchestraties
mogen muzikaal gezien perfect
zijn, en geen 'C' gaat Montserrat
te hoog, maar popfanaten zullen
ervan gruwen.
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De nieuwe lente
van Herman Brood

DOOR THEO HAKKERT

Graag zelfs, maar dan wel door Brood zelf
geregisseerd en niet over zijn muziek ofzijn
schilderijen. Over de mens Brood ofwat daar

van over is.

AMSTERDAM - Pak onmiddellijk
een taxi, jongen. Herman heeft een
paar leuke plannetjes voor vanmid-
dag. Je mag hem thuis interviewen.
Hij wilde eens wat anders dan
kroeg-interviews." Coach Koos is
zijn vak nog niet verleerd. Binnen
een minuut staat er een taxi voor
Hermans stamcafé, waar ten tijde
van de afspraak alleen een drietal
studentes aan wat glazen rode wijn
zit te nippen.

De taxi stopt in een stille straat er-
gens in Amsterdam-Zuid. „Jij komt
voor Herman. Loop maar door naar
de slaapkamer," valt Broods vrien-
din met de deur in huis.
Sandra blijkt de badkamer te be-
doelen.

Herman Brood zit in bad. Het is
bijna aandoenlijk zoals hij er zit.
Stel je een badkuip voor, halfvol
water. Rechts een kleine berg al dan
niet opgeblazen zwembanden en
strandballen. In het midden een
paar knokige knieën en links de
guitige kop van Brood zelf, zijn li-
chaam verborgen achter een knal-
geel reddingsvest. 'Adult Child'
staat er op.

Ik jat die dingen altijd uit vliegtui-

Met Herman Brood maak je niet ongestraft
iterviews. 's Lands enige echterocker heeft sowieso
il een broertje dood aan praten over zijn muziek, die

natuurlijk ook voor zich spreekt. Over zijn
schilderijen en tekeningen misschien? Hagelslag
guurt zo, jam pikt zo en Broods kunst is ook maar
kunst. Aan de anderekant heeft hij wel net twee

nieuwe cd's uit en treedt hij, nu hij is teruggekeerd
onder de beschermende vleugels van zijn oude

'coach' Koos van Dijk, weer regelmatig op met zijn
Wild Romance. Een interview is dan nooit weg.

gen. Dan stop ik ze altijd onder
mijn regenjas en lijkt het net of ik
opeens een hele dikke buik heb,"
begint hij het gesprek, dat aardig
aansluit bij de belangrijkste vraag
waarmee ik op pad ging: Hoe gaat
het met Herman Brood?
Wat volgt is een gedetailleerde be-
schrijving van 's mans uiterlijke
staat. Te beginnen bij zijn benen.

Kijk, spataderen. Mijn lichaam is
van de voetpartij tot de knie volle-
dig in verval. Volgens de deskundi-
gen komt het doordat ik zo veel sta.
Het begint met spataderen. Het is
een algehele vaatvernauwing. De
bloedsomloop moet steeds maar
weer het hele zooitje naar boven
pompen. Een zwaartekracht-kwes-
tie. Om het steeds omhoog te krij-
gen met die halve kilo gif per dag,
zegt het hart op een gegeven mo-
ment: laat dierommel maar onderin
blijven. Het is een constant proces
van genezen, openkrabben, genezen
en weer openkrabben. Ik had het er
met Ray Charles over. Die heeft
precies hetzelfde. Hij krabt zelfs on-
der het pianospelen. Ray Charles
kan niet alleen blind piano spelen,
maar ook met één hand."

Dikke voeten? „Nee. Wel grote voe-
ten, maar geen lange tenen. Ray
Charles vertelde me ook nog paar
anderen dingen. Ray Charles was

op een gegeven heel erg aan de do-
pe. Ze hadden hem in een afkick-
centrum gepropt. Elke andere jun-
kie lag daar te smeken om metha-
don. Ray gaf geen spier. Hij ontze-
nuwde het hele verslavingsdrama.
Die junkies proberen het allemaal
naar een heel zielig en dramatisch
plan te brengen om zo veel mogelijk
methadon te krijgen. Dat is ze aar-
dig gelukt. Ze krijgen met zn allen
een dosis methadon waarmee jeeen
hele stad na een aardschok de pijn
kunt wegnemen."

" Herman Brood, 46
lentes jong, heeft naar
eigen zeggen de helft van
zijn leven achter derug.
Aan 'lullen' over zijn cd's
en schilderkunst heeft hij
tegenwoordig een
broertje dood.

Foto: DIRK DE JONG

Oranje
Een slok van een oranjekleurig
drankje biedt de gelegenheid te vra-
gen waar hij Charles eigenlijk ont-
moet heeft. „Ik heb Ray Charles
gezien in Memphis, in de club Blues
Alley. Daar spelen ze 24 uur per dag
bluesacts. Hij was er als klant. Om-
dat ik de enige blanke was in het
gebouw, kwam hij gelijk naar me
toe om te vragen hoe het was met
mijn spataderen. Of heb ik dat ge-
droomd? Weet jij wat spatader is in
het Engels? Ik heb ook geen idee,
maar ik wist gelijk wat hij bedoel-
de."

In één adem verder
De romp vanaf het middel is niks
op aan te merken. Erger nog: het is
bijna een atletische partij. Geen
haar op de borst gelukkig. Ik ben
gespaard tot alleen okselhaar en -
heel belangrijk - het haar op mijn
hoofd. De nek is okee. De armen
zien er een beetje gehavend uit,
maar blijven interessant omdat ze
versierd zijn met tatoeages die de
zaak in een vrolijke sfeer houden.
Het hoofd. Het goede nieuws: afge-

zien van het geheugen is het hoofd
heel erg voor elkaar. Behalve dan
mijn tanden. Mijn grote geluk is dat
mijn haren er niet uit vallen. Erger
nog: het groeit als kool. Als je haar
uitvalt, word je gelijk geassocieerd
met een bepaalde leeftijd. Ik ken er
voorbeelden genoeg van."
Maar als ik mijn benen zo zie, reali-
seer ik me altijd heel goed het won-
derlijke van de mensheid. Ik snap
eigenlijk niet dat we kanker en Aids
nog niet onder de knie hebben. Dat
we nog steeds niets weten. We kun-
nen een raket naar de maan sturen,
maar we weten niet eens hoe ons ei-
gen lichaam in elkaar zit. Je weet
bijna niks als je in de spiegel kijkt.
Je weet niet eens precies wie je
bent."

Zou je het niet heel sjiek vinden om
het hier bij te laten. Je kunt wel lul-
len over cd's of schilderkunst, maar
dat zou alleen maar afbraak doen,"
zegt hij als we even later in een keu-
rig restaurantje zitten. Herman be-
stelt thee met rum, een koffie en
twee broodjes rosbief, die hij aan
zijn hond Iggy voert. Onderwijl legt
hij de laatste hand aan een zelfpor-
tret, dat zijn lichamelijke staat nog
eens samenvat.

Ik ben op de helft," stelt hij vast.
Herman Brood is 46. Sinds het ver-
trek uit zijn huis, waar we in de kel-
der twee potjes tafelvoetbal hebben
gespeeld, zeult hij een doos met
skeelers mee. In de volle tram rich-
ting centrum deelt hij fluitjes uit en
biedt de rolschaatsen te koop aan.
Honderd negentien gulden! „Schaf
uzelf uw eigen openbaar vervoer
aan!"

Carlos Santana naar Kerkrade
Van onze verslaggever

KERKRADE - Carlos Santana,
de met wereldfaam omgeven gi-
tarist van Mexicaanse origine,
komt naar Kerkrade. Samen met
zijn nieuwste begeleidingsband
staat de nu 44-jarige gitaarridder
maandagavond 22 juni op de
planken van de plaatselijke Ro-
dahal.
Santana, grondlegger van de la-
tinrock, weet zich al bijna drie
decennia actief in de muzieksce-

ne. Het legendarische Wood-
stockfestival in 1969 betekende
voor hem de definitieve door-
braak naar een internationale
sterstatus.
De voorverkoop voor het optre-
den is inmiddels gestart. Exclu-
siefreserveringskosten bedraagt
de entreeprijs 45 gulden. Kaart-
jeszijn verkrijgbaar bij het VVV-
kantoor in het Kerkraadse Wijn-
grachttheater (5045-454141) als-
mede bij alle VVV-bespreekbu-
reaus.

recept

Koude bietjespuree
DOOR HUUB MEIJER

Deze bietenpuree kan ook warm
gegeten worden, maar de bijzonde-
re smaak komt eigenlijk koud het
best tot zijn recht. Serveer deze
puree bij geroosterde ham, karbo-
nade of worstjes.
Benodigdheden voor 4 personen:
ruim 500 g bietjes, 1 grote ui, 2
moesappels, 1 aardappel, V2el sui-
ker, zout, 2 el azijn.
Pel de bietjes en snijd ze in plak-
ken en stoof ze een minuut of tien
in weinig boter. Pel ui en snipper
fijn. Fruit uisnippers goudkleurig.
Schil appel en aardappelen rasp of
hak beide fijn. Voeg aardappel- en
appelsnippers samen met wat sui-
ker, azijn en zout bij gefruite ui en
laat alles een kwartiertje zachtjes
pruttelen.
Laat ui-appel-aardappelmengsêl in
foodprocessor of keukenmachine
daarna tot een glad mengsel
draaien. Voeg
plakjes biet toe en draai opnieuw.
Breng op smaak met peper, zout of
azijn. Verhit bietenpuree opnieuw
als deze warm geserveerd wordt of
laat de puree na afkoeling mini-
maal drie uur in koelkast koud
worden.

recensie

The Paladins
meer dan
nostalgie
DOOR IAN HENSEIS

MAASTRICHT - Als een 'mystery
train' baande het Zuidcalifornische
trio The Paladins zich zondagavond
een weg door zijn optreden in zaal
Sterre der Toekomst (voorheen
Berchmans) in Maastricht. Uitge-
vallen stroom, een tegenvallend
bezoekersaantal (300), het mocht de
pret niet drukken. Zanger/gitarist
Dave Gonzales van het rockabilly-
en bluesgezelschap hield het pu-
bliekvoor dat het optreden in Maas-
tricht het beste was uit een reeks
van tien concerten tijdens de Ne-
derlandse toernee.

Gonzales lijkt zo te zijn weggelopen
uit de rolprent La Bamba over het
leven van de vroeg overleden rock
'n roller Richie Valens. Geruit
hemd, glimmende haren strak naar
achter gekamd en in gebogen hou-
ding in de weer op zijn gitaar. Let's
buzz, She's fine zoals enkele van
hun krakers heten, alle songs krij-
gen een authentieke (staande bas)
maar door hun inzet en energie al-
lerminst gedateerde behandeling.

Ook na de pauze, als het trio ver-
sterkt met Dave Alvin van roots-
rockgroep The Blasters aantreedt,
geen spoor van verslapping. De
kracht van de groep schuilt hierin
dat zij met zo een overtuiging, sou-
plesse en enthousiasme speelt alsof
de muziek niet al in de jaren vijftig
is ontstaan. Bovendien vermengt de
band op natuurlijke wijze verschil-
lende stijlen als rockabilly, rock 'n
roll, blues en zelfs tex-mex met el-
kaar. Derhalve ontstijgt het nog net
het niveau van een nostalgische
herhalingsoefening. Als na tweeën-
eenhalf uur de lichten aangaan,
heeft het uit vele vetkuiven be-
staande publiek nog lang niet ge-
noeg van The Paladins. Velen ko-
pen een t-shirt van de band. Met vijf'
gulden in prijs verlaagd die avond.
„Omdat de entreeprijs, 25 gulden,
noodgedwongen aan de hoge kant
is," verontschuldigt Gonzales zich.

Met Kasjmir naar
U2in Dortmund

HEERLEN - Na twee jaar is het
dan eindelijk zover: U2is weer 'on
tour. Meer bepaald onder de code-
naam Zoo TV Tour. Voor de Lim-
burgse fans zijn er volop mogelijk-
heden om het lerse gezelschap op
relatief korte afstand in levenden
lijve aan het werk te zien. Zo staat
de band onder aanvoering van Bo-
no Vox zowel op 4 als op 5 juni op
de planken in het Duitse Dort-
mund. Het Sittardse boekingskan-
toor Kasjmir Productions is erin
geslaagd een - ondertussen razend-
snel slinkende - voorraad entreebe-
wijzen in de wacht te slepen. Die
zijn, in combinatie met een
busticket, op een negental voorver-
koopadressen in deze provincie ver-
krijgbaar. Voor alle^ informatie kun
je bellen met Kasjmir
(5046-580100).
Overigens geeft U2op 15 juni nog
een - voor ons land exclusief -
concert in de Rotterdamse Ahoy.

popagd
MEI

" 13 platenzaak Satisfaction «fl

akoestische sessie Hallo 1<j
(14.00 uur) Ax

" 15 Fenix Sittard, Super & g
tars

" 15 Exit in G Landgraaf. He»l'
ters

" 15 Café Apollo Weert, Keess" |
Sjangelelliks

" 15 Effenaar Eindhoven. The'

" 15 Cultureel Centrum Lana»
Lu pa

" 16 café A gen Kirk Gulp*

" 16 Joy Cadier en Keer, Midlij
" 16 HKB-gebouw Heerlen, 'freem

" 16 café Torn Torn Heyt»
Chairjb ofFools .

" 16 Het Paard Den Haag. u
Sportivo

" 18 Grugahalle Essen, John V b
" 18 Feesttent Bom, René Sc»

en Big Band Beeg

" 19 Paradiso Amsterdam, J°'!

" 19 Feesttent Bom,Rowwen'

" 19 Congresgebouw Den Haw
Stansfield

" 20 Tivoli Utrecht, Bart PC*
The Radios

" 22 Feesttent Zundert, Clous*

" 22 Ojé Echt, Low Budget

" 23 zaal Unitas Brunssum, CJ»Breath, Dismember, N
Death en Obituary i

" 23 't Babbeltje Roermond, 1>

" 23 Apollohal Melick, Janse 'Bend ,
" 24 braderie Übachsberg,

freem

" 24 café Torn Torn HeythoyS*]
sonnel (18.00 uur)

" 24 Fenix Sittard, Vos en VeSJI
" 24 Westfalenhalle Dortmund

Prince

" 24 Ahoy Rotterdam, John Pfl

" 24 Zaal Bergmans Maastri'*
La Tengo, The Cynics en-H

" 25 Flanders Expo Gent, Prin^" 25 feesttent Buchten, Fietse^
" 27 Globe Beek, Mannheim
"27/28Ahoy Rotterdam, Prince

" 27 Festivalterrein Werchter W
re Straits J

" 28 Feesttent Lindenheuvel V
WW-Band ,

" 28 The Box Boxmeer, Colorf*
ple

" 28 Huntenpopfestival Veldn"
met Jack of Hearts, Hall»
ray, Steve Harley & C<*
Rebel, Rowwen Hèze, »
The Tears en An Emotiorra'

" 28 Urpop, Urmond, o.a. D-Tn
Red Flower

"28-31Het Turfschip Breda, Jazz»«
"28/29Effenaar Eindhoven, Vijfoc

Nederlands JazzFestival

" 29 Feesttent Riemst (B), Cl"
Live

" 29 Feesttent Eys, VOF de KU1
" 29 Typhoon Gennep, Colorfl»

ple

Podiumprijs voor
Raggende Mann

Van onze verslaggever
HEERLEN - De CJP-poC
prijs 1992 wordt dit jaar t
kend aan de Raggende M
Het is voor het eerst dat de
naar een popgroep gaat, zo
uit een bekendmaking va
Stichting Cultureel Joni
Paspoort (CJP).
De prijs, waaraan een g*
drag van 2.500 gulden en e*
veren CJP-insigne is verbo
werd eerder uitgereikt aan <anderen Herman Finkers,
denberg en De Jong en
Deelder. De winnaar word1
gewezen door de 16- tot 24-;
houders van het CJP.
De viermansformatie de Ra
de Manne heeft onlangs
met name bij de popcriti
een bom ingeslagen - cd
dende Vlierbessen uitgebra

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. deel v.e. boom; 3. letter
v.h. Griekse alfabet; 6. paar; 11. bekend,
vermaard; 12. beloning, loon; 13. een wei-
nig; 14. kelner; 15. korte hoest; 17. Euro-
peaan; 19. stang voor het ontvangen van
elektrische golven; 22. stevig, krachtig;
25. leerling; 28. lichte slaap; 30. wilde ha-
ver; 31. kledingstuk; 33. wortel; 35. fami-
lielid; 37. inwendige bekleding; 38. sier-
plant; 39. roeispaan; 40. neus; 41. lang-
werpig, glazen vat.

Verticaal: 1. eil. der Ned. Antillen; 2J
tertekens van een taal; 4. optelling; ö.pf
derij van gemalen zaad en azijn; 7- gf
juiste plaats; 8. begeerte; 9. voldoe"[ 2
kookt; 10. uurwerk; 16. snelheid, s"?l
18. beleefdheid; 20. plechtige gel°%.<
kloosterzuster; 23. nachtvogel; 24- \
grondplantje; 26. muziekinstrumef"; f.
Indianenslede; 28. kabaal, rumoe'^roofvis; 32. spits toelopend einde, $c f\pijp; 33. familielid; 34. wild zW.n'.
flink.

Woensdag 13 mei 1992 " 2

Speedilypassinggreengod...

" Eindelijk is'ie er dan, het langverbeide album waarop de
vier glorieuze winnaars van de Nu ofNooit-talentenjacht van
de Stichting Popmuziek Limburg (SPL) te horen zijn. Onder de
pakkende titel Speedilypassinggreengod werd het kleinood af-
gelopen vrijdagavond voor een select publiek ten doop gehou-
den. Op de cd valt een stevige portie 'levende' pop, rock & metal
te genieten van uitsluitend Limburgse makelij, meer bepaald
van deformaties Passing Strangers, Green Dream, Speedica en
Gail of God. Op de foto overhandigt co-voorzitter Raymond
Franx (rechts) van SPL het eerste exemplaar aan cultuur-gede-
puteerde GerKockelkoren. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Oplossing van gisteren

f timburgs dagblad .



Rijkscommissie bepleit verlichting werkdruk

’Oudere ambtenarente vroeg uit dienst’

££N HAAG - Ouderen moeten
J?ngeï bij de rijksoverheid in
'enst blijven. Momenteel ver-

fijnen er te veel oudere ambte-
door ondermeer ziekte,

ver-legde uittreding (vut), ontslagvanwege de zwaarte van de func-
jj en afslankingsoperaties. Een
°eter personeelsbeleid en aan-
passing van de arbeidsvoorwaar-en van de rijksoverheid moetenorgen voor een evenwichtiger

van haar werk-nemers.
v

at concludeert een werkgroepan ajttD.enaren van diverse mi-
series en de bonden van over-

heidspersoneel in het rapport
'Het belang van leeftijd; aanzet
tot een leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid. Volgens de com-
missie neemt de produktie van
oudere ambtenaren nauwelijks
af. Wel is het naar mate men
ouderwordt slechter gesteld met

de flexibiliteit en de werklust.
Door vanaf het begin van de
loopbaan werknemers actief te
begeleiden kan dit voorkomen
worden, zo stelt de werkgroep.
Zo kan men de eigenbaan veran-
deren of overstappen naar een
andere functie in de rijksdienst.

Ook kan de werkdruk van oude-
re ambtenaren worden verlicht
door korter te gaan weken, flexi-
bel om te springen met werktij-
den en verlofregelingen, ADV-
dagen enzovoort.

De aanbevelingen dienen bij het
komende arbeidsvoorwaarden-
overleg tussen kabinet en de
bonden meegenomen te worden.
De werkgroep heeft zich niet uit-
gesproken over de vut en de
flexibele pensionering, omdat
dit nog steeds een heikel onder-
werp is bij de onderhandelingen
over de arbeidsvoorwaarden van
ambtenaren.

Nederlandse blauwhelmen door Servische strijders ontwapend
’Gevaren VN-militairen

voorlopig aanvaardbaar’Van onze parlementaire redactie

|e HAAG - Minister Ter Beek (Defensie) kan geen sluiten-
fj. garanties geven voor de veiligheid van de Nederlandse
|e ~miütairen in het voormalige Joegoslavië. Hij vindt echter
Üst ls^Co's op dit moment aanvaardbaar. De minister zei dat
[j ,eren in de Tweede Kamer tijdens een debat over de situatie

et voormalige Joegoslavië.

liet zich tijdens het
er j

e S met de Kamerleden niet
Help *ot sPeculafies over even-<en die zich zou-
aart unnen voordoen. „Ik benr ert '°e niet bereid", zei hij. „Dat le-
lilit en maar onrust op bij de
:eVoa!ren en hun familieleden. Hun

ns wegen bij mij zeer

Van den Broek (Buiten-
-efy:? Zaken) wilde niet zover gaan
%rf als eniSe de schuld te geven
''^ar no& steeds verslechterende
teJï*. „Maar het optreden van
A jj*'s Wel de belangrijkste factor
le K v°ortgaande geweld", aldus, bewindsman.Vrij
%1-h 1 alle Tweede-Kamerleden
Hoeden het CDA-kamerlid De
sepi' .le afgelopen weekeinde had
Ijjj^'t voor de inzet van VN-mili-
Ijj n om met geweld de vrede in
ge^bied te herstellen. Vrijwel de
b* ,l e Tweede Kamer drong er bij
L^f *ok op aan zich terughouden-

°P te stellen.

Minister Ter Beek heeft gisteren in
een speciale boodschap-de Neder-
landseVN-militairen in het voorma-
lige Joegoslavië een hart onder de
riem gestoken. De minister kondig-
de tevens aan dat hij binnenkort
(waarschijnlijk begin juni) een be-
zoek aan de VN-missie zal brengen.
„Sprekend uit mijn hart wil ik u on-
der de recente, zorgwekkende om-
standigheden het allerbeste toewen-
sen. In gedachten staan velen zij
aan zij met u", aldus de bewinds-
man in de speciale boodschap.
Maandagmiddag zijn twee Neder-
landse VN-militairen door leden
van een Servische militie aangehou-
den. Dat gebeurde vlak bij Krigog-
lavici, even ten noorden van Saraje-
vo. Zij werden gedwongen uit hun
voertuig te stappen en hun wapens
af te geven. Daarbij werden zij be-
dreigd met vuurwapens. Na fouille-
ring konden de beide Nederlanders
hun reis voortzetten. Het is de eer-
ste keer dat Nederlandse VN-mili-
tairen uit Sarajevo door een militie
zijn aangehouden.

Mateman (CDA) staat alleen metfelle kritiek

Kamer tevreden over
handelsmissie China

stolft 4Cöa - De regeringspartijen
liajjj nPvdA zijn tevreden over de
drie eisrnissie van minister An-
C^jj.^en (Economische Zaken) naar
Sel ?" CDA-woordvoerder Van ler-
rtie{" ,e"citeerde" de minister zelfsh^d

e omvang van de binnenge-
gaan ? orders. Volgens Van lersel

acti daarbij om een unaniem
MatJ:standpunt. Zijn partijgenoot

an bestreed dat. Hij bleef na
bjj 2i? Van het debat gistermiddag
opL^n eerder geuite zware kritiek

et nandelsresultaat.

v °or 'h Ssen zegde de «Kamer toe
°Verzi 1! eind van net aar met een

entcnt te komen hoe de handels-

betrekkingen tussen China en Ne-
derland ervoor staan. China heeft
Nederland tegenorders toegezegd
nadat het parlement besloot geen
vergunning te verlenen voor de le-
vering van duikboten aan Taiwan.
De handelsreis eind april van An-
driessen aan de Volksrepubliek was
bedoeld om die beloften in te vul-
len.

Volgens de minister heeft zijn mis-
sie de export naar China structureel
verbeterd. In totaal is voor 1,8 mil-
jard gulden aan orders geboekt,
waarvan het merendeel (1,1 miljard)
hard is, aldus Andriessen. Ook op
de lange termijn valt er voor Neder-
land nog flink te verdienen aan
handel met China, zo. stelde de mi-
nister. Vorig jaar bedroeg de waar-
de van de uitvoer naar China
slechts 561 miljoen gulden, terwijl
de import op een totaal van bijna
twee miljard neerkwam.

Alleen de WD toonde zich gister-
middag sceptisch over de waarde
van de handelsmissie. Volgens
woordvoerder Blauw had de voor-
genomen levering van duikboten
aan Taiwan meer geld en werkgele-
genheid opgebracht. Het CDA toon-
de zich tevreden met de uitleg van
minister (en partijgenoot) Andries-
sen over de resultaten. De harde
kritiek die Mateman aanvankelijk
leverde, verklaarde Van lersel „uit
de verwarring van het moment".

Trage voorbereidingen in België zorgen voor uitstel

Proef met dimlicht
overdag afgeblazen

parlementaire redactie

~ De Proef om auto-
P'ichtp in de Benelux te ver-
k rJic_t °°k overdag met dimlicht

e<" ltó Wordt uitgesteld tot okto-
h Minister Ma« (Verkeer)

Jsar al v.aar voornemen om dit na-
varp exPeriment te starten la-

!. voorK ' vanwege vertragingen bij
tfebat " ereidingenin België. In het
Bister 'n de Tweede Kamer bleek
Hik na

n ook dat het CDA uiteinde-
Veel tegensputteren toch

v t* gaat met de proef, onderervanh.arde dat de handhavingoeter wordt geregeld.

wi...rdvoerster Roosen-van
ï^vemf eiSenliJk dat de proef
He 'eigerP °htkarakter krijgt en dat
»? autom ve.r,antwoordelijkheid' van'S Wim°ublhst uitgangspunt blijft.
„at het !l aar echter te overtuigen56en zin v,Peflment voor de EG dan

hetnnf Als tegemoetkoming
Z, Awu de minister wel dit1ngsCam,!aSt een Sr°te voorlich-eren da?Pagne sterten om te stimu--1 men vrijwillig overgaat tot

het voeren van dimlicht overdag.
De twijfels over de gewenste effec-
ten van de proef met autoverlich-
ting overdag bleven ondanks in-
stemming van CDA en PvdA (nog)
groot. Maij wil op verzoek van de
EG meedoen aan het experiment
om te bekijken of de extra verlich-
ting de verkeersveiligheid zal ver-
groten. Doelstelling is om het aantal
verkeersslachtoffers per jaar'met
vijfprocent te verminderen (70 do-
den en 700 gewonden minder).

Dit ambitieuze doel is ondermeer
gebaseerd op positieve ervaringen
in Denemarken, waar sinds negen
maanden de autoverlichting over-
dag verplicht aan moet. Daarnaast
zijn er in dat land echter ook andere
verkeersmaatregelen ingevoerd, zo-
dat het effect van 'licht' overdag
onmogelijk te meten is. De Kamer
sleepte er daarnaast ook andere on-
derzoeken bij, om te bewijzen dat
de resultaten wel eens sterk zouden
kunnen tegenvallen.

Andere bezwaren tegen de proef
hebben te maken met de toename
van het brandstofgebruik (en dus
ook uitlaatgassen), de extra kosten
voor de automobilist en het feit dat
fietsers en wandelaars als verkeers-
deelnemers verhoudingsgewijs
door de autoverlichting slechter
zichtbaar worden. Bovendien is het
toezicht op naleving twijfelachtig,
omdat Justitie heeft laten weten dat
zij alleen via deroutine-controles op
alcohol en autogordels het licht

overdag wil controleren.

Maij probeerde de Kamer te over-
tuigen door op het brede draagvlak
in de samenleving te wijzen: de
helft van de Nederlanders blijkt uit
onderzoek vóór de proef te zijn, ter-
wijl 35 procent nog aarzelt. Ook liet
de minister weten dat het met de
handhaving wel mee zal vallen: in
Denemarken werkte na drie maan-
den 100procent van de automobilis-
ten mee.

Dat fietsers en wandelaars slechter
te zien zouden zijn, noemde Maij
onbewezen en slechts 'psycholo-
gisch. De extra verlichting kost
bovendien slechts éénprocent ener-
gie meer, terwijl de lampen om de
twee jaar vervangen moeten wor-
den (tegen om de vijfjaar nu). Als
aanvullende veiligheidsmaatregel
zal de EG waarschijnlijk besluiten
een derde remlicht (op de hoede-
plank) verplicht te stellen.

De oppositiepartijen VVD, D66 en
Groen Links bleven echter bij hun
bezwaren en,zijn tegen een algeme-
ne verplichting.

binnen/buitenland

18 jaar cel
voor dubbele

doodslag
UTRECHT - De Utrechtse recht-
bank heeft de 31-jarige H.G. wegens
dubbele doodslag op het echtpaar
Van den Tol in Utrecht, gepleegd
op 17 december 1991, veroordeeld
tot een gevangenisstrafvan achttien
jaar. Tegen de man was levenslang
geëist.

Op de vroege ochtend van die de-
cemberdag doodde G. met een
klauwhamer eerst de 97-jarige han-
delaar in oude metalen. Daarna ging
hij op zoek naar geld. Toen de Ut-
rechtenaar in de slaapkamer de
82-jarige echtgenote in bed aantrof,
sloeg hij ook haar met de klauwha-
mer dood. De man verliet de wo-
ning met 35.000 gulden, en enkele
sieraden. Diezelfde dag nog kocht
hy een auto en enkele luxe-artike-
len. G, die de ex-vriend is van hun
kleindochter, had een dag vóór de
dubbele doodslag weer contact ge-
zocht met het echtpaar. Na afloop
van dat bezoek was bij hem het
plan ontstaan om 'opa en oma' de
volgende dag te beroven. Op de zit-
ting ontkende G. dat hij van tevoren
de bedoeling had het echtpaar te
doden.

Senaat
En plotseling was daar ge-
heel uit het niets, de PvdA-
fractie in de Eerste Kamer,
die goedmaakte wat de
Tweede-Kamercollega's vo-
rige week donderdag zo
pijnlijk verzuimden. De Se-
naatsfractie van de sociaal-
democraten vindt wèl. dat
het kabinet zijn huiswerk
voor het wetsvoorstel om de

wao-uitkeringen te verlagen moet overdoen. PvdA-senator Van de
Zandschulp durft daarmee wat zijn partijgenoten Frans Leijnse en
Thijs Wöltgens vorige weél< niet waagden, namelijk te zeggen dat
alle bestaande wao-gevallen moeten worden ontzien.

Van de Zandschulp zet de vice-fractiewoordvoerder in de Tweede
Kamer, Leijnse, in feite stevig in zijn hemd. Leijnse had vorige week
donderdag in de Tweede Kamer niet het politieke lef om datgene
wat hij op 1 mei, de Dag van de Arbeid, in Terborg had gezegd —dat de huidige wao'ers volgens de PvdA buiten schot dienen te
blijven — in de Tweede kamer te bevestigen, door een motie van
gelijke strekking van de oppositie te steunen. Dat had meteen voor
ernstige moeilijkheden in het kabinet gezorgd, maar het zou de
duidelijkheid in ieder geval wel hebben bevorderd.

Van de Zandschulp lijkt door zijn actie in de voetsporen van CDA-
senator A. Kaland te treden, die eind vorig jaarvoor de nodige
obstructie zorgde tegen de invoering van het plan-Simons voor
een andere opzet van het stelsel van ziektekostenverzekeringen.
Dat was toen in de Tweede Kamer al zonder slag of stoot aan-
vaard. Uiteindelijk werd het beroerde plan wel ingevoerd, maar
Kaland heeft voor het eerst duidelijk gemaakt dat de Senaat nog
altijd een belangrijke rol kan spelen in het vaderlandse politieke
systeem, zeker als de TweedeKamer steeds vaker in gebreke blijft.

P.S.

Eenheid mariniers
naar Rode Khmer

DOORN - Het Nederlandse batal-
jonvan bijna 800 mariniers dat deel
uitmaakt van de VN-macht in Cam-
bodja (UNTAC) wordt geplaatst in
het gebied rond Pailin, vlakbij de
grens met Thailand. In dat gebied is
de Rode Khmer heer en meester, zo
verklaarde gerteraal-majoor der ma-
riniers R. Spiekerman van Weeze-
lenburg gisteren.

Uit contacten tussen een Neder-
landse verkenningseenheid van
mariniers ter plaatse en de Rode
Khmer blijkt volgens generaal-
m__goor Spiekerman niet dat de Ro-
de Khmer zich tegen de komst van
de VN-macht verzet. Zonder uit-
drukkelijke toestemming van de
gevreesde strijdgroep, die tijdens
haar bewind tussen 1975 en 1979
verantwoordelijk was voor meer
dan een miljoen doden in Cambod-
ja, zullen VN-troepen het gebied
niet betreden, zo zei Spiekerman.

Morgen vertrekt een groep van 55
mariniers naar Thailand, twee we-
ken later gevolgd door ongeveer 250
man. Zij zullen via Thailand met het
materieel naar Cambodja vertrek-
ken om voorbereidingen te treffen
voor de komst van het infanterieba-
taljon. Aangezien de infrastructuur
in Cambodja door 20 jaar oorlog ge-
heel is vernietigd, moeten de Neder-
landse militairenzelfvoor materieel
zorgen en voor voorraden voor twee
maanden.

Geluidsoverlast
in nieuwe Kamer
DEN HAAG - De voorzitter van de
Tweede Kamer, Wim Deetman, gaat
maatregelen nemen tegen de ge-
luidsoverlast in de nieuwe verga-
derzaal. De akoestiek in de zaal is zo
goed, dat bijna woordelijk te ver-
staan is wat bezoekers en pers op de
tribune tegen elkaar zeggen en an-
dersom. Ook de gesprekken in de
wandelgangen zijn vaak letterlijk in
de vergaderzaal te verstaan.
Deetman kondigde aan dat er een
onderzoek wordt ingesteld naar de
mogelijkheden iets aan de geluids-
overlast te doen. De doorgangen
tussen de wandelgang en de half-
ronde zaal zullen waarschijnlijk
worden afgesloten.

Aan de geluidsoverlast vanaf de tri-
bune is niets te doen. Deetman
heeft tijdens de vergaderingen die
tot nu toe in de nieuwe zaal hebben
plaatsgehad, al enkele malen pers
en publiek tot stilte moeten manen.
Het ziet ernaar uit dat hij dat in de
toekomst nog vele malen zal moe-
ten doen.

Duitse metaal
stelt ultimatum
aan werkgevers
FRANKFURT - De Duitse vak-
bond IG Metall heeft de werkgevers
in de metaal- en elektro-industrie
gisteren een ultimatum gesteld. De
werkgevers moeten met een beter
bod komen, anders breken er op
korte termijn stakingen uit, zo zei
voorzitter Franz Steinkühler op een
persconferentie. Om de eisen
kracht bij te zetten, hielden duizen-
den arbeiders gisteren alvast korte
prikacties.

De vakbond maakte bekend dat
aanstaande maandag een besluit
valt over een mogelijke staking. Of
de vier miljoen leden van Duits-
lands machtigste vakbond inder-
daad het werk zullen neerleggen,
zal in belangrijke mate afhangen
van het gegeven of de werkgevers
eind deze week met een nieuw on-
derhandelingsbod komen.
De werkgevers willen niet meer dan
3,3 procent bieden, terwijl de vak-
bond een loonsverhoging eist van
9,9 procent.

" Mirage
Frankrijk gaat 100 gevechts-
vliegtuigen van het type Mira-
ge 2000-5 leveren aan Taiwan.
Dat heeft de Franse minister
van Defensie Pierre Joxe gis-
terochtend bevestigd in een
radio-interview. Joxe ging niet
in op devraag opwelke termijn
het contract zijn beslag krijgt.
Als de levering van de hyper-
moderne gevechtsvliegtuigen
aan Taiwan doorgaat, lijkt een
ernstig diplomatiek conflict
met de Volksrepubliek China
onvermijdelijk.

punt uit
" Cao’s
Minister De Vries van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
dreigt de cao's in 1993 niet alge-
meen verbindend te verklaren.
Aanleiding is het vrijwel geheel
ontbreken van afspraken over
negatieve arbeidsvoorwaarde-
lijke prikkels om ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid
tegen te gaan in de cao's van
dit jaar. Dit druist compleet in
tegen het kabinetsbeleid. De
Vries wil zich daarom bezinnen
op de vraag „hoe logisch het is
om afspraken die op gespan-
nen voet staan met wat de over-
heid beschouwt als het alge-
meen belang, door diezelfde
overheid wel algemeen verbin-
dend te laten verklaren".

" Wachtgelders
De CDA-fractie gaat niet ak-
koord met het voorstel van
minister Ritzen (Onderwijs) om
scholen te verplichten 'wacht-
gelders' te benoemen als er een
baan vrijkomt. De christen-
democraten vinden wel dat on-
derwijsgevenden op wachtgeld
voorrang moeten krijgen, maar
wensen geen dwang. Dat bleek
gisteren bij de behandelingvan
het wetsvoorstel in de Tweede
Kamer. Ook deWD en de klei-
ne christelijke partijen hebben- uiteenlopende - bezwaren
tegen de maatregel, maar wij-
zen die niet zonder meer af.

" Bisschop
Eamonn Casey, één van ler-
lands bekendste bisschoppen,
heeft toegegeven een kind ver-
wekt te hebben. Annie Murphy
hield de lerse natie vorige
week aan de radio gekluisterd
toen zij vertelde dat haar 17-ja-
rige zoon Peter door de bis-
schop was verwekt tijdens een
„magische" liefdesaffaire die
enkele maanden duurde. Casey
zei ook dat er van geld van het
bisdom gebruik was gemaakt
om Murphy's zoon te onder-
houden maar dat het hele be-
drag - bijna 400.000 gulden -
met rente was terugbetaald

" Koerdistan
Irak heeft gisteren de verkie-
zingen die komende zondag m
het Iraakse gedeelte van Koer-
distan plaatshebben „illegaal"
verklaard. Het parlement deel-
de mee dat de gekozen leden
niet kunnen terugvallen op een
wettelijke basis, omdat zij „in
een situatie verkeren dat ze
niet worden geregeerd door
wet en grondwet". De gang
naar de stembus gebeurt op ini-
tiatief van deKoerdische oppo-
sitie, maar de autoriteiten van
Iraaks-Koerdistan, die zich
achter de regering van Saddam
Hoessein opstellen, noemen de
verkiezingen een „dolkstoot in
de rug van het vaderland". De
autoriteiten .hebben de bewo-
ners van het autonome gebied,
in het noorden van Irak, opge-
roepen de verkiezingen te boy-
cotten.

Halsbrekende toeren
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" De Amerikaan Mare David haalde gisteren boven Frankfurt een levensge-
vaarlijke stunt uit. Met één voet hangend aan een trapeze liet de waaghals zich
door een hoogwerker tot zon kleine tweehonderd meter boven de stad ophijsen.
Het acrobatische hoogstandje was de ouverture van een wervelde show van het
Amerikaanse Circus in Frankfurt. foto: reuter
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Kans
j Je zou zeggen dat Bush nu een
prachtige kans heeft om die woor-

i den in praktijk te brengen. Bosnië-
| Hercegovina, een door Amerika er-
t kende onafhankelijke staat, is een

i' schoolvoorbeeld van een klein,
machteloos land dat door een sterke
en niets ontziende vijand van de

j kaart wordt geveegd.

| Waarom doet Amerika dan niets?
| Waarom zijn er deze keer niet op-
" nieuw de koortsachtige Amerikaan-

-1 se initiatieven in deVeiligheidsraad
j die eindigden met Saddams neder-
! laag? De vraag in de New Vork
j Times geeft het antwoord al aan. Er
j staat deze keer, anders dan destijds
| in Koeweit, geen direct Amerikaans
| belang op het spel, en dus is er in
Washington geen haast.

Dat blijkt overduidelijk uit de com-
mentaren van iemand als Margaret
Tutwiler, de woordvoerster van het
Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Haar standaard-
reactie op nieuwe berichten over

j geweld in Bosnië- Hercegovina is
! steeds weer gematigd: „Wij roepen
: alle partijen op de vijandelijkheden
) te staken en naar een vreedzame
! oplossing voor de geschillen te stre-
i ven".

Prestige
Dit gegeven alleen al maakt het on-
waarschijnlijk dat de Verenigde
Naties een belangrijke militaire rol
op zich zullen nemen om een eind
te maken aan de oorlog in Bosnië-
Hercegovina. Want zonder Ameri-
ka's prestige en macht is het niet

denkbaar dat de. leden van de Vei-
ligheidsraad het eens zouden wor-
den over zon vérgaand initiatief.

Men herinnere zich in dat verband
de grote diplomatieke strijd die
Amerika ten tijde van de Golf-crisis
te voeren had, toen alleen het per-
soonlijke gewicht van president
Bush, alsmede een barrage van be-
loningen en dreigementen, de lid-
staten van de Raad op één lijn kre-
gen.
Als het toen zo moeiüjk was om de
wereldgemeenschap tot actie te be-
wegen, dan is dat nu, zonder Ameri-
kaanse druk, goeddeels onmogelijk.
En de president van Bos-
nië-Hercegovina, Alija Izetbegovic,
kan niet hopen dat die druk er ooit
zal komen.

Er is, zoals gezegd, om te beginnen
al geen sprake van enig Amerikaans
belang. Daar komt bij dat er dit jaar
in de VS presidentsverkiezingen
zijn, en ook daarom zal Bush nooit
en te nimmer Amerikaanse solda-
ten naar de 'killing fields' van de
Balkan sturen.
Tenslotte zou massaal ingrijpen in

Bosnië-Hercegovina de Amerikaan-
se regering te duur zijn. De thans
lopende operaties van de vredes-
troepen in het voormalige Joegosla-
vië en Cambodja kosten dit jaardrie
miljard dollar, en dat vinden de
Amerikanen - die statutair 20 tot 25
procent daarvan moeten betalen —
eigenlijk al veel te veel.

In de huidige periode van net-niet-
net-wel-recessie is buitenlandse
hulp, in wat voor vorm dan ook,
niet populair, noch bij de kiezers,
noch bij het Congres, noch in het
Witte Huis. Het is mede daarom dat
Amerika de VN nu al 555 miljoen
dollar aan achterstallige contribu-
ties schuldig is, en nog eens 112
miljoen aan onbetaalde kosten voor
vredestroepen.

Recht
Afgezien van het Amerikaanse per-
spectief zijn er andere redenen
waarom de VN in Bosnië-Hercego-
vina vüijwel zeker niet een doorslag-
gevende rol kunnen spelen. Vanuit
een oogpunt van internationaal
recht zou dat bijvoorbeeld moeilijk

kunnen liggen. Immers: een belang-
rijke militaire rol van de VN zou in
de praktijk betekenen, dat de vol-
kerenorganisatie zich zou gaan be-
zighouden met de verdediging van
Bosnië-Hercegovina tegen de Servi-
sche troepen.
Nu heeft Bosnië-Hercegovina zich
weliswaar onafhankelijk verklaard,
maar het gaat hier om een ander,
minder duidelijk en vaststaand
soort onafhankelijkheid als bijvoor-
beeld die van Koeweit. Een wel
door Bosnië-Hercegovina, maar niet
door Servië gewenste militaire rol
van de VN zou door sommige leden
van de VN zeker als 'inmenging in
de binnenlandse aangelegenheden'
van een lidstaat worden gezien, en
dat verbiedt het Handvest van de
VN.
Maar, zou een tegenwerping kun-
nen zijn, er zijn nu toch ook 14.000
VN-troepen op het grondgebiedvan
wat eens Joegoslavië was, inclusief
Bosnië-Hercegovina?

Vredestroepen
Ja, dat is waar, maar het gaat hier
om vredestroepen die indertijd op

verzoek van alle strijdende partijen
werden gestuurd. En de VN sturen
geen vredestroepen om te vechten,
maar om een al overeengekomen
wapenstilstand te handhaven, om
als een soort levende buffer op te
treden.
Het is daarom dat de VN overwegen
om de circa 100 (!) VN- militairen in
Bosnië-Hercegovina terug te trek-
ken. Het is ook daarom dat de se-
cretaris-generaal van de VN, Bou-
tros Ghali, op 24 april uitsloot dat
nieuwe vredestroepen naar Bosnië-
Hercegovina worden gestuurd.
Het zou, afgezien van de acute oor-
logsdreiging, voor VN-troepen ook
moeilijk werken zijn in Bosnië-Her-
cegovina, dat een complex mozaïek
van Kroatische, Servische en isla-
mitische gemeenschappen is, en
dus niet beheersbaar is.

De VN zullen dan ook hooguit een
marginaal grotere rol in het getrof-
fen gebied kunnen spelen. Daarbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan VN-begeleiding van voedsel-
transporten door Bosnië-Hercegovi-
na. Maar veel meer zit er op dit
moment niet in.

Indruk
De Senaat is 'not impressed

Geen wonder, want vrijstellin-
gen zijn al zo oud als de weg naar
Rome. Ook nu kan ieder kind in
het voortgezet onderwijs een
verzoek indienen om van één
schoolvak te worden verlost. Het
schoolbestuur beslist. De inspec-
tie wordt ingelicht. Zo ging het.

" JACQUES WALLAGE
...houdt vast aan wetsvoorstel.

Nieuw
En zo gaat het ook als het wets-
voorstel basisvorming van Walla-
ge in de Senaat de eindstreep
haalt.

Wat is er dan wel nieuw aan het
kabinetsbesluit van vrijdag?
Nieuw is dat de leerlingen meer-
dere vrijstellingen mogen vra-
gen. Oud is dat het schoolbe-
stuur beslist. Ook al moet het
schoolbestuur zich voortaan
eerst laten adviseren door een -
door haarzelf ingestelde - com-
missie.

Nieuw is ook dat leerlingen in
het individueel beroepsonder-
wijs (IBO) automatisch zulke
vrijstellingen krijgen. Dat ze ge-

selecteerd zijn voor de rustige
variant van het LBO, betekent
per definitie dat er vrijstellingen
nodig (kunnen) zijn.

Timmeren
De hamvraag is natuurlijk wat
de leerlingen met de vrijgeko-
men lestijd gaan doen. Timme-
ren en solderen, als we Lubbers
mogen geloven. Het moet de se-
natoren als muziek in de oren
hebben geklonken. Want hun
grote angst is dat de basisvor-
ming te theoretisch is en funest
zal uitpakken voor de leerlingen
met de 'gouden handjes.

Maar toen de Senatoren er het
weekend hun stukken bijpakten,
lazen ze in het wetsvoorstel ba-
sisvorming dat er voor leerlingen
met een vrijstelling geen extra
praktijkvak wordt ingelast. Inte-
gendeel. In de vrijgekomen les-
tijd moet de leerling bijgespij-
kerd worden in 'harde' basisvor-
mingsvakken. Dat wil zeggen:
Nederlands en wiskunde.

Daar brengen de 'inrichtings-
voorstellen voor het voortgezet
onderwijs' waar het kabinet het
vrijdag over eens werd geen ver-
andering in. Daarvoor is een
heuse wijziging van het wets-
voorstel basisvorming nodig.
Kortom, 'de van nature vakge-
richte jongeren', zoals Lubbers
ze noemt zullen zich dus wel 2x
bedenken voordatze een vrijstel-
ling aanvragen.

Ander besluit
Als Wallage en Lubbers de 'van

nature vakgerichte' jongeren
écht een 10l hadden willen doen
hadden ze een heel ander besluit
moeten nemen. Bijvoorbeeld
door die kinderen toe te staan de
15 vakken basisvorming vanaf
het eerste leerjaar te combineren
met praktische vakken. Deze
'combinatie-variant' bestaat wel,
maar gaat pas in werking in het
derde leerjaar. Een andere moge-
lijkheid is de schoolweek van 32
uur niet voor 80 procent met ba-
sisvorming op te vullen, maar
voor 70 procent.

Maar dat vergt wijzigingen in de
wet. En het is Wallages goed
recht daar voor te passen. Maar
waarom wordt doorLubbers dan
de indruk gewekt dat hier de
'van nature vakgerichte jonge-
ren' de helpende hand wordt toe-
gestoken? „Ach", verzucht het
meest opstandige CDA-Eerste
Kamerlid mevrouw Grol-Over-
ling, „onderwijs is zó ingewik-
keld geworden". Zij houdt het
dus op een vergissing.

Vrijstellingen voor vakken basisvorming betekent geen extra praktijkles

Tegemoetkoming aan Senaat stelt niets voor
DOOR MARGREET VERMEULEN

DEN HAAG - „Geen letter,
geen komma", zou staatsse-
cretaris Wallage van Onder-
wijs nog aan het wetsvoor-
stel basisvorming verande-
ren. De uitspraak houdt
alweer ruim tien maanden
stand. Ondanks het geduw
en getrek van - vooral - de
CDA-fractie in de Eerste
Kamer.
Maar in de aanloop naar het
debat over de basisvorming
in de Senaat op 19 mei leek
het Wallage toch verstandig
de dames en heren senato-
ren een blijk te geven van
zijn goede wil. En wel via
de persoon van minister-
p>resident Lubbers.

Op geruststellende toon vertelde
Lubbers vrijdagavpnd aan de po-
litieke pers dat het kabinet had
besloten tegemoet te komen aan
een belangrijk bezwaar van de
Senaat tegen de basisvorming.
Zwakke leerlingen, die dreigen
te bezwijken onder de 15 ver-
plichte vakken kunnen een 'vrij-
stelling' voor een of meer vak-
ken krijgen. „Sommige jongeren
zit je alleen maar dwars als je die
verplicht alle 15 vakken te vol-
gen. Er zijn nu eenmaal jongeren
die van nature meer Vakgericht
zyn ingesteld", aldus Lubbers.

Kennis
Maar premier Lubbers is nog
niet vaak betrapt op een gebrek
aan dossierkennis. Bovendien
wordt het besluit ook schriftelijk
in een gemeenschappelijk pers-
bericht van de Rijksvoorlich-
tingsdienst en het ministerievan
O&W gemotiveerd met 'de be-
hoefte aan beroepsonderwijs
voor bepaalde groepen leerlin-
gen binnen de basisvorming. In
CDA-kring is men er een tikje
opgewonden over. Want Lub-
bers zegt nooit iets voor niets.
Hij is altijd bezig zaken zijn kant
uit te sturen.

binnen/buitenland

Belangen van Verenigde Staten in Balkanstaat ontbreken

Grotere militaire rol VN
Bosnië onwaarschijnlijk

DOOR HENK DAM

| WASHINGTON - Als Bosnië-
i Hercegovina nu eens olie had
! gehad? Zou de wereld, Ameri-
! ka voorop, dan ook zo passief: blijven toekijken hoe deze; Balkanstaat door de' troepen
; van de Servische leider Slobo-
; dan Milosevic wordt overwel-
J digd?

i De vraag werd eind vorige maand
! gesteld in een commentaar van de
[ New Vork Times. En inderdaad,

waarom spande de wereldgemeen-
schap zich wèl in om Saddam Ho/es-
sein uit Koeweit te krijgen, en
wordt er nu vrijwel niets gedaanom
Milosevic uit Bosnië-Hercegovina
te krijgen?

! Nog maar anderhalf jaar geleden
stuurden de landen van de wereld,
onder leiding van Amerika, een half
miljoen soldaten naar Koeweit. Het
ging daarbij om een kostbaar prin-
cipe, zei de Amerikaanse president

j Bush: agressie mag niet lonen,
i En na deGolfoorlog plaatsten hij en
{ zijn minister Baker (Buitenlandse
| Zaken) datprincipe nog meer op de
i voorgrond. In gloedvolle redes

spraken de bewindslieden van een
'nieuwewereldorde' waarin alle lan-
den samen deveiligheid van kleine
staten als Koeweit tegen tirannen
als Saddam zouden garanderen.

0 Een Bosniër neemt
zijn positie in in een
verwoest flatgebouw
tijdens gevechten
tussen Bosniërs en
Serviërs in de
hoofdstad Sarajevo.
Ondanks het
aanhoudende geweld
in Bosnië-Hercegovina
lijkt het uitgesloten dat
de VN zullen
ingrijpen.

Foto: EPA

Matiging
Niet alleen politici pratent
gelmatig voor hun beUL
ook vakbondsbestuurdaji
bezondigen zich daar zofc
en dan aan. Afgelopfl
weekeinde uitte FNV-vo<t
zitter Johan Stekelenbif
enkele behartenswaard»
woorden: hij riep op tot rif
tige looneisen in 1993. Mot
zijn woorden waren nfl

maar nauwelijks in de ether vervluchtigd of de reactie van &'"
aantal bij de FNV aangesloten bonden was al daar: veel te voc,
barig om nu al over een voorzichtig arbeidsvoorwaardenbele,t
voor 1993 te spreken. kt

ii
De intentieverklaring van Stekelenburg is verheugend te noem',
en had een positievere benadering van zijn eigen achterban ve
diend. Uiteraard hangt er veel af van het kostenopdrijvende ovfl )
heidsbeleid. De regering was in 1991 - en gedeeltelijk ook in l9»[
- verantwoordelijk voor de omhooggeschoten inflatie. Het is M
grijpelijk dat de bonden die gecompenseerd willen hebben. HJ
inflatiepercentage voor volgend jaar is nog onzeker, omdat hk
kabinet pas in de zomer beslissingen neemt over de plannen vol
1993. De effecten daarvan voor prijzen en inkomens worden eefl
rond Prinsjesdag bekend.

Over de Nederlandse economie is inmiddels iets meer duidelijl
Daar gaat het niet goed mee. De groeicijfers zijn verregaand om
voldoende. Ze steken schril af tegenover dievan andere EG-lidsti
ten: dit jaar wordt een groei van maar 1,25 procent verwaai
tegen 1,75 procent in 1993. Veel ruimte voor de bedrijven om rol
de geldbuidel te rammelen is er derhalve hoegenaamd niet.

Het is dan ook terecht dat Stekelenburg vindt dat de eisen bij of
cao-onderhandelingen moeten uitkomen in de buurt van handhal
ving van koopkracht. Alle aandacht moet gaan naar versterkinj
en uitbreiding-van de werkgelegenheid. Om Nederland weer ol
het Europese gemiddelde te brengen, moet de overheid produkttë
ve investeringen doen. I
Aan de andere kant is enig scepticisme van Voedingsbond en lij
dustriebond ook niet onredelijk. Het standpunt van koopkracM
handhaving met als voorwaarde werkgelegenheidsafsprakel
hebben de bonden al een aantal keren ingenomen. Daar blijkt .
de praktijk niet of nauwelijks iets van terecht te komen. Dat word
in de eerste plaats veroorzaakt omdat de overheid zich zeer a'
wachtend opstelt. Bovendien blijken er in de loononderhandeji"
gen ondanks alle mogelijke intentieverklaringen nauwelijks hard
afspraken te maken met de werkgevers over meer werk. En vod
het doen opveren van de economie zijn meer banen, lagere laste1
en minder uitkeringstrekkers nu eenmaal een absolute noodzaak

pi

Over sombere toestand economie

EG-cijfers laten
Kok terecht kou

DOOR CAREL GOSELING
DEN HAAG - Lachen of huilen?
De Haagse economen konden kie-
zen bij hun reactie op nieuwe bere-
keningen van de Europese Com-
missie, het dagelijks bestuur van de
EG, over de toestand van onze na-
tionale economie. Terwijl de een
aangaf dat de economie minder
groeide, wees de ander er juist op
dat het cijfer beduidend hoger lag
dan voorspellingen van het Cen-
traal Planbureau (CPB).
Nu komt het wel meer voor dat cij-
fers door iedereen anders worden
uitgelegd. Al naar gelang het eigen
uitgangspunt en het ideaal dat men
nastreeft. Dit keer zit het echter an-
ders in elkaar. Eerst terug naar de
EG-cijfers. Wat werd voorspeld? De
economische groei zou dit jaar
'maar' 1,25 procent belopen, ko-
mend jaar 1,75 procent. De inflatie
zou dit jaar uitkomen op 3,5 pro-
cent, volgend jaarqp 4. En de werk-
loosheid zou toenemen van 7,5
procent naar 7,75 procent van de
beroepsbevolking.

Nu voorspelde het CPB nog maar
enkele weken geleden dat de econo-
mische groei dit jaar 0,75 procent
zou belopen. Voor 1993 werd 2,25
procent vermeld. Ra, ra hoe kan
dat? De verklaring is eenvoudig. De
EG hanteert andere definities. Zo
wordt economische groei in de Ge-
meenschap afgemeten aan het bru-
to nationaal produkt: de bruto
waarde van alles wat er in een land
wordt geproduceerd. In ons land is
de maatstaf echter netto nationaal
inkomen: het bedrag dat wij, inge-
zetenen van Nederland, allemaal
samen netto verdienen.
Er worden dus appels met peren
vergeleken als het EG-groeicijfer
naast het CPB-getal wordt gelegd.
De 1,25 procent van de Gemeen-
schap is de 0,75 procent van het
Planbureau. Zo simpel is het. En

voor komend jaar geldt hetï
Het gegeven dat de EG-berek1
dit jaar boven het CPB-cijfe>l
uitkomt en volgend jaar ew
valt te verklaren uit een andfl
schatting van de groei in de Wi
handel.

Wat de inflatie betreft, zitten K
CPB op precies dezelfde getal"
wordt in ons land nog een ui*
poging gedaan de prijsstijgiw
een aantal beleidsmaatregel^
1993 terug te dringen naar 3,'
cent. Maar dat terzijde.
De werkloosheid is weer een 'verhaal. De EG hanteert ooK
een ander uitgangspunt dan &
land gebruikelijk volgens de dj
ties van het CBS, het Centraal
reau voor de Statistiek, en het'
De door de EG berekende 7,5
cent werkloosheid voor dit jaa)
uitkomen op circa 480.000 m'
zonder werk. Voor 1993 vertak
EG-percentage van 7,75 pr<
zich in dik een half miljoen W*
zen. De door'het CBS geregisl
de werkloosheid zal dit jaar gf
deld 350.000 zijn. Komend jaar
dat gemiddelde naar 375.000;
Centraal Bureau voor de Stat)
kijkt daarbij alleen naar del
die als werkzoekende geregist
staan. Mensen die ouder zijf
57,5 jaar tellen niet mee. Bovei
moet men een baan willen van
stens 20 uur per week. leman
voor minder wil ploeteren, <
niet als 'werkloze' bestempeld'

" WIM KOK
laconiek over EG

Werkzoekende
Het CPB zelf hanteert weer cc
dere definitie: de werkzoefc
zonder baan. Daarbij wordt W
kening gehouden met de de*
werkers die arbeid zoeken e$
gehuwde vrouwen die, ook al
ze niet als werkzoekende te bo
een kaartenbak, toch weer aal
slag willen. Het CPB.-cijfer
dan ook veel hoger uit dan da
het CBS. Dit jaar gemiddeld 52
werkzoekenden, volgend
555.000.

De EG-berekeningen zitten di4
bij het CPB-getal dan bij het ?
maar ook hier geldt weer: het >'
pels met peren vergelijken. Ëff
zal nog wel enige tijd zo bii)
aangezien -wij in ons land niet
genegen zijn definities bij te s^
aan internationale normen-
mochten er binnenkort nog e(
economische gegevens van de
SO (de organisatie vjn 24 weS*
geïndustrialiseerde landen) k°.
over ons land, dan gebeurt *
precies hetzelfde. Ook daar J'

norm een andere dan hier.
j

EG-cijfers zijn onbruikbaar \
het Nederlandse beleid. Vatf
dat ministerKoks reactie op de'
gegevens ook juist was in het P
gese Porto: laconiek.

limborgs dagblad J
Woensdag 13 mei 1992 "4



Covéco op zoek naar varkenshouders

Export varkensvlees
naar Japan fors hoger

- Vee- en vlees-
"operatie Coveco uit Velp is
'aar om te beginnen met de pro-
Uktie van varkensvlees vooraPan. De coöperatie is op zoekaar vleesvarkenshouders dieraan willen meedoen. Het is de
edoeling dat over enkele maan-en het Coveco-bedrijf in Borcu-

-3 nog slechts 'Japanwaardige'
""kens verwerkt. Dat is dinsdagrkendgemaakt in Amsterdam
fiaens een bijeenkomst van de
rHiat, de organisatie die de han-
Nsbetrekkingen met Japan wil
Rniuleren.
Loveco ziet goede mogelijkhe-
len voor de export van varkens-"ces naar Japan. Niet alleen
'anwege het gunstige prijsni-
'eau in Japan, maar vooral ook
'"idat de produktie van var-

voor Japan prima past
'"wien de 'ketengedachte' waar-

langs Coveco werkt.
Japan hanteert strenge normen
waaraan in te voeren varkens-
vlees moet voldoen. Zo eist Ja-
pan, om insleep van dierziekten
te voorkomen, dat alle voor Ja-
pan opgelegde biggen in Neder-
land geboren en getogen moeten
zijn. Ook mogen residuen van
bepaalde medicijnen absoluut
niet in het vlees te vinden zijn.
De gestelde eisen hebben hun
weerslag op de slacht- en ver-
werkingsfase, maar ook op de

produktie op het vleesvarkens-
houderijbedrijf: bij produktie
voor Japan moet een bedrijf de
gehele produktieketen beheer-
sen.
Als het gaat om varkensvlees is
Japan een land met een forse im-
portbehoefte. Het land voert
jaarlijks meer dan 400.000 ton
varkensvlees in. Japanners zijn
van oorsprong geen vleeseters,
maar een toenemende koop-
kracht en een steeds meer op het
Westen gericht gedrag zorgen

voor een stijgende vleescon-
sumptie. Vorig jaar at een ge-
middelde Japanner al meer dan
vijftien kilogram varkensvlees.
De verwachting is dat de vlees-
consumptie nog verder zal
groeien.
In Japan zelf worden jaarlijkszon twintig miljoen varkens ge-
slacht. Deze hoeveelheid zal de
komende jaren eerder krimpen
dan groeien. Bij een stijgende
varkensvleesconsumptie stijgt
daardoor de importbehoefte.
Op het moment zijn Denemar-
ken en Taiwan de belangrijkste
leveranciers van varkensvlees
aan Japan. Deze beide landen
verzorgen meer dan 80 procent
van de totale Japanse invoer. Zo-
wel Taiwan als Denemarken
hebben beperkte mogelijkheden
om hun export naar Japan ver-
der od te voeren.

NCM waarschuwt voor Nederland als lage-lonenland

Concurrenten komen uit
het voormalige Oostblok

- De Nederlandse economie is en blijft te veel. lcht op het vervaardigen van arbeidsintensieve produkten.
7°r een open economie als de onze blijft daarom een beheer-
f loonontwikkeling een eerste vereiste. Maar 'gewaakt moet
?rden voor een te grote afhankelijkheid van de export van

produkten, die gemakkelijk onder vuur van
hieuwe concurrenten in het voormalige Oostblok komen te

een'> aldus het jaarverslag van de Nederlandsche Crediet-
pekerings Maatschappij (NCM).
L
i *Port was vorig jaar de meest
j,rende sector van het Neder-
r* bedrijfsleven. Ondanks eennavallend aandeel van Neder-
ig 6 exporteurs op de belangrijke
|se marktgebieden, hield de bui-["ttdse afzet minstens gelijke
c.'net de groei van de totale we-
wandel, aldus de kredietverze-Par.

ng van de OESO, de orga-
jle van 24 geïndustrialiseerde
j n̂> waarschuwt nu ook de
J 1 dat Nederland een 'lage-,nland' dreigt te worden. Rela-
latuurlijk, in vergelijking met
andere geïndustrialiseerde lan-Maar een vrij groot aandeelhet exportpakket bestaat nog
"as uit 'low-tech'-produkten van

herkomst, uit bulk-che-
,auën en uit vervoersdiensten.e binnenlandse economie con-f ert de NCM over 1991 een wat
'ere groei in de uitgaven van par-
keren.

Door lagere afzetprijzen, een grillig
verloop van de dollarkoers en een
toename van de gemiddelde ar-
beidskosten, stonden de winsten
van de bedrijven onder druk. Voor
het eerst sinds 1982 steeg ook weer
het aantal faillissementen in Neder-
land met forse cijfers: 15,7 procent.

Dat resulteerde voor de NCM zelfin
een verslechtering van de verhou-
ding tussen premie-inkomsten en
geleden schade bij de klanten, die
bij de NCM verzekerd zijn tegen het
niet-nakomen van betalingsver-
plichtingen.

Voor de winst van de NCM (eigen-
dom van de meeste banken en ver-
zekeringsmaatschappijen in Neder-
land) had deze tegenvallende ont-
wikkeling nog weinig negatieve
gevolgen. De winst na belasting lag
met f 33,1 miljoen slechts een frac-
tie lager dan de f 33,6 miljoen van
een jaar eerder.

Ook sterke groei in Verenigde Staten

Omzet Ahold stijgt
'STERDAM - Het detailhan--2 "concern Ahold heeft in de eer-

* zestien weken van dit jaar een
'JJ** behaald van f 6,7 miljard,
f r* procent meer is dan in het-

ej e tijdvak van vorig jaar. In

' ,r er'and steeg de omzet met ruim'?cent tot f 3,3 miljard. Dit heeft
j 'a-president drs. P.J. Everaert>>-,reri in de jaarvergadering ge-

ij e Verenigde Staten was sprake;oreen sterke omzetgroei met 34ii^nt tot 1,9 miljard dollar. Daar
L J*etergste van derecessie voor-
'il v nneer de m bet tweedekwar-
arkn? vorig Jaarverworven super-
iT/^'keten Tops Markets buiten

beschouwing wordt gelaten, is nog
altijd sprake van een omzetstijging
van 5,1 procent.

Voor het eerste kwartaal verwacht
Ahold voor zowel Nederland als de
Verenigde Staten een stijging van
het bedrijfsresultaat, terwijl ook het
resultaat na belastingen hoger zal
zijn dan over de vergelijkbare perio-
de van 1991.Een verdere toeneming

van omzet en winst over geheel
1992 zit er dan ook duidelijk in.
De pogingen van Ahold om in Tsje-
choslowakije een keten van winkels
en distributiecentra op te zetten
vorderen langzaam maar gestadig.
De thans bestaande vijf winkels in
eigen beheer (Mana-zaken) vormen
het eerste begin van een winkelke-
ten in ditOosteuropese land. In eer-
ste instantie moet deze keten uit-

groeien tot zestien zaken. In de
Mana-supermarkten worden circa
4000 artikelen verkocht, allemaal af-
komstig uit het land zelf.

Het AH Vaste Klanten fonds mag
na nauwelijks drie maanden al bo-
gen op een succes. Juist gisteren is
de vijftienduizendste belegger bij
het fonds ingeschreven. Everaert
vertelde de enkele honderden aan-
deelhouders, dat hij niet zo snel op
dit aantal had gerekend. „De klant
moet er nogal wat voor doen. Voor
iedere drie volle zegelboekjes moe-
ten voor f 1500 aan boodschappen
worden gedaan. Wij hadden ver-
wacht dat het wat meer tijd zou
nemen."

beurs

Afwachtend
>rJe6i_EIIDAM " Een onbekende

tfer koopt op de Amsterdamse
0% j. "beurs massaal stukken op
#ern Rotterdamse handelshuis
JLatlo-Müller. De koers van In-
t«cht ° steeg dinsdag in deze af-
>sf 67nde markt sterk met f 2»30
'tirek i ' aarmee is Internatio deze
„paan totaal al met f 3'lo omho°g

sn ok maandag was er vol-
?f vio ariae'aren één grotekoper op"dhda' Met de slotkoers van f 67
?jri_bnri ft het Rotterdamse ha-
-IP2 i?s een nieuw hoogtepunt in
Fdaf eikt- Het vor'ge record
Ksti Hlopen maandaë °P f 64-70
Iv hp+ Volgens een handelaar
1 Uit\?ogelÜk zi Jn dat First Paci"
'% y Hongkong weer is opgedo-
{_f ac nng ->aar kwam First Pacific
'4,2 nPr °Ppen met een belang van
.1 docent in Internatio-Müller.
S !H_ing Plannen van de onder-
'e 'c^ter h

l net Verre Oosten zou

" °eten f agemeyer met Internatio
Ken echt en- De Plannen ket"< "tiatio fr door oppositie van In-

:r Van w ens een woordvoer-
ing of {*agemeyer is zijn onderne-
-2ig '*' lrst Pacific 'absoluut' niet
1 Inte net opkopen van aande-

l 'ternatrnatio- Door smaakmaker

' ïleVen Was er toch n°S wat te
°P de rustige beursvloer.

Jeer. "u sen waren over het alge-
3'ng :ag^r door de zwakke stem-fall Stw. Tonden- Het record van
]antro.,? maandag werd met enig

erHWen bekeken. „De markt in
re<_s" a,m beeft last van hoogte-en 'ni 7TS een handelaar. „Weeursr,]ie .oe het verder gaat met
'er, £'e'n sen daarom kijken we
orid Pr

at Ult de boom". Ook be-
ei<* ovL°i? het Damrak onzeker-
ste d^r de ontwikkeling van de
ln8spr °K,r de financiéle hereni-
&r \VerH !fmen in Duitsland. Ver-DlWknL5 markt beïnvloed door-^*°ersdahng.

Hoofdfondsen v.k. «.__.
ABN Amro 46,00 45,70
ABNAmroA.inF. 80,60 80,60
ABN Amro Obl.Gr.f. 178,00 178,10
AEGON 124,90 125.90
Ahold 87,10 88,00
Akzo 161,80 160,30
Alrenta 194,90 194,90
Amevcert. 52,10 52,80e
Bols eert. 47,00 47,00
Bührm.Tet.c. 48,30 49,40
CSM eert. 96,10 96,10
DAF 23.40 22,80
Dordtsche Petr. 140,50 139,60
DSM 114,00 113,50
Elsevier eert. 118,40 117,70
Fokker eert 36,50 35,10
Gist-Broc eert. 38,30 37,60
Heineken 161,50 160,30
Hoogovens nrc 58,50 58,60
HunterDouglas 76,80 76,80
Int.Müller 64,70 67,00
lnt.Ned.Gr.c. 50,20 51,00
KLM 40,40 39,60
Kon.Ned.Papier 45,20 44,80
Kon.Olie 152,00 151,30
Nedlloyd 60,90 60,00
Océ-v.d.Gr. 76,20 75,80
Pakhoed eert. 44,00 43,60
Philips 37,70 38,30ePolygram 50,20 50,30
Robeco 98,60 98,60
Rodamco 48,80 48,10Rolinco 97,50 97,40
Rorento 72,70 72,90
Stork VMF 44,30 44,60
Unilever eert. 193,20 192,80
Ver.BezitVNU 90,20 9000
VOCnrc 43,50 43^60
Wessanen eert. 93,80 94,50
Wolters-Kluwer 77,70 77,10
Avondkoersen Amsterdam
KLM 39,50-39,70(39,60)
Kon.Ohe 149,90-151,00(151,30)
Philips 38,20-38,40(38,30)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 56,00 56,00
ABN AmroHld.prf. 6,22 6,24
ABNAmroHld.div. 44,60 44,20
ACF-Holdingc. 35,50 35,20
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 143.00 143,00
AsdOptionsTr. 10,40 10,40
Asd.Rubber 3,85 3,80
Ant.Verff. 426,00
Atag Hold. eert 131,50 132,00
Athlon Groep 51,00 51,00
Athlon Groepnrc 48.20 49,50
AuUnd.R'dam 87,00 87,00
BAM Groep 90,00 90,20
Batenburg 158,00 158,00
Beers 133,50 133,50
Begemann Groep 127,00 130,00
Belindo 298,80 299,50
Berkels Patent 1,03 1,07

Blydenst-Will. 41,00 40.80
Boer De,Kon. 250,00 250.00
Boer De Winkelb. 66.40(1 66,00
Borsumy Wehry 67,50 67,70
Boskalis Westm. 26,00 25,90
Boskalis pref. 27,70 27,70
Braat Beheer 32,70 d 31,20
Breevast 9.70 9,70
Burgman-Heybroek 2700,00 2700.00
Calvé-Delft pref 810.00 810,00
Calvé-Delftcert 1228,00 1250,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 289,50 289,50
ContentBeheer 24,60b 24,80
CreditLBN 29,00 28,40
Crownv.G.cert. 125,50 126,00
CSM 95,70 95,70
DAFcert. 18,0Od 18,00
Delft Instrum. 25,80 26,00
Desseaux 44,00 e44,50
Dorp-Groep 43,90 43,70
Draka Holding 26,00 25,90
Econosto 29,20 29,20
EMBA 225,00 b
Eriks Holding 87,50 87,00
Flexovit Int. 63,00 63,80
Frans Maas eert. 85,40 86,30
FugroMcClelland 38,10 38,20
Gamma Holding 114,50 115,00
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 32,40 33,00
Geveke 35,20 34,60
Giessen-deN. 98,50 98,50
Goudsmit 39,00 39,00
Grolsch 205,00f 206,00
GTI-Holding 236.50 236,50
Hagemeyer 145,00 144.50
HALTrust B 16,00f 16,00
HALTrust Unit 16,00 16,00
HBG 207,50 d 208,00
HCS Technology 0,75 0,75
Heineken Hold. 143,50 142,50
Hoek'sMach. 246,00 246,50
Holl.SeaS. 0,42 0,42
Holl.Kloos 450,00 443,00a
HoopEff.bank 6.90 d 6,90
HunterD.pref. 2,10 2,20
IHCCaland 70,50 71,00
Kas-Associaüe 33,80 33,80
Kempen & Co 8,80 8,90
Kiene's Suikerw 1023,00 1020,00
KondorWessels 31.80 31,70
KBB 77,50 77,00
Kon. Sphinx 55,50 55,80
Koppelpoort 310,00 a 310,00 a
Krasnapolsky 270,00 270,00
Landré&Gl. 49,50 50,00
Macintosh 39,40 38,50
MaxwellPetr. 122,00 121,00
Moeara Enim 1209,00 1209,00
M.Enim08-cert. 16250,00 16250.00
Moolen Holding 35,70 34,70
MulderBoskoop 60,00
Multihouse 5,00a 4,90
Naeff 525,00
NAGRON 61,80 62,50
NIB 593,00 595,00

I NBM-Amstelland 9,30 9,20

NEDAP 356,00 360,00
NKFHolding 198,00 188,00d
Ned.Part.Mij 52,30 51,90
Ned.Springst. 7200,00
Norit 22,00 22,30
NutriciaGß 143,50 145.00
NutriciaVß 153,00 154,50
NutnciaVßdiv92 151,80
Nijv.-TenCate 108.20 109,00
Omnium Europe 8,05
Orco Bank eert. 74,70 74,10
OTRA 347.00 348.00
Palthe 60,00 60.00
Philips div.'92 37,10
PirelüTyre 25,10 25,00
Polynorm 175,00 175,00
Porcel. Fles 136,00 136,00
Randstad 46,00 , 45,90
Ravast 26.00 ' 26,00
Reesink 74,50 74.00
Samas Groep 39.00 40,00
Sarakreek 14,90 14.90
Schuitema 1615.00 d 1615.00
Schuttersveld 55,50 55,00
Smit Intern. 39,50 38,50
St.Bankiersc. 15,20 15,20
StadRotterdam c 40,30 40,40
TelegraafDe 87,20 87,50
Textielgr.Twente 89,50 91,00
Tulip Computers 22,20 22,00
Tw.Kabel Holding 124,00 124,00
Übbink 70,50 70,50
Union 79,00 78,60
Un.DutchGroup 3.00 3,00
Vereenigde Glas 517,00 517,00
Vertocert. 33,50 33.00
Völker Stevin 65,70 66.50
Volmac 28,30 28,00
Vredestein 19.50 18,90
VRG-Groep 46.00 46,00
Wegener 64,90 64,80
WestlnvestF. 16,00 16,00
West Inv.F.wb 109,00 109,00
WoltersKluwer 303,00 303,00
Wyers 29,70 29,80

Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 82,00 84,00
ABNAmro Albefo 48,90 49*10
ABN Amro Amer.F. 69,50 70,30
ABNAmro Eur. F. 78,00 77,50
ABNAmro Far EF. 52,80 52,30
ABN Amro Liq.Gf. 164,00 164,00
ABN Amro Neth.F. 88,90 89,30
Aegon Aandelenf. 36,00 36,00
Aegon Spaarplus 5,20 5,20
ABN Beleg.fonds 65,70 65,80
Aldollar BF $ 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 233,00 233,00
AlhanceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 72.00 71.00
Amvabel 79,00 78,80
AsianTigersF. 68,50 68,00
Asian Select. F. 64,00 64,80
Austro Hung. F. 4,45 4,35
Bemco RentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,00 3,00
CLN Obl. Div. F. 111,40 111.60

CLN Obl.Waardef. 115.40 115,40
Delta Lloyd Inv. 31,00 32.30
DP America Gr.F. 34,50 34,10
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 132,00 134,00
EMFRentefonds 70,00 70,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 49.00 50,50
Esmeralda part. 34,80 34,80
Eur.Ass. Trust 6.50 6,50
EMS Growth Fund 106,30 106,30
EMS IncomeFund 108,70 108,70
EMS Offsh. Fund 106,20 106,20
EOE Index Fnd 340,00 340,00
Euro GrowthFund 51,00 51,00
Euro Spain Fund 7,00
Far East Sel.F. 56,70 57,20
Gim Global 52,80 52,40
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 75,10 75,00
Holl. Eur. Fund 51,90 51,80
Holl. Obl.Fonds 126.00 125.50
Holl. Pac. Fund 98,20 98.40
Holl. Sel.Fonds 85,90 85,40
Innovest 55,80 54.80
Interbonds 508,00 506,00
Intereffekt500 28,70 28,90
Intereffektwt 78,20 76,50
Investapart. 73,40 73.70
ISHimal.Funds 9,50 9,20
JadeFonds 152,00 b 154,00
JapanFund 18,60 18,20
Jap.lnd.AlphaF. 6400.00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.S 7,70 7,60
MeesObl.Div.F. 112,80 112,70
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10,70 10,70
Mondibel 78,10 78,10
Nat.Res.Fund 1210.00 1235,00
NedufoA 108.00 a 107,00a
Nedufo B 108,30 108,30
NMBDutch Fund 46,40 46,50
NMBGeldmarktF. 55,00 55.01
NMBGlobal Fund 47,50 47.40
NMBOblig.F. 36,80 36,90
NMBSpaard.F. 103.77 103.79
NMB Rentegr. F. 119,20 119,30
NMBVast Goed F. 35.70 35,70
NewAsia Fund 5,15
NomuraWarr.F. 0,64 0,62
Obam. Belegg. 258,50 258,50
OAMFRentefonds 12,95 12,85
OrangeFund 22,50 22,50
Pac.Dimensions 92,00 92,00
Pac.Prop.Sec.F. 29,20 29,20
PiersonRente 114,30 114,40
Postb.Aand.f. 51,00 51.10
Postb.Belegg.f. 56.70 56,80
Postb.Verm.gr.f. 54.60 54,70
Prosp.lnt.HlPS 3.90
Rentalent Bel. 152,40 152,40
RentotaalNV 35,80 35,80
RG America F. 109,00 108,90
RG Divirent F. 50,00 50,00
RG Europe F. 103,50 103,90
RGFlorente 115,20 115,30

RG Pacific ¥. 94,60 95,00
RG SP Groen 54.70 54,70
RG SPBlauw 51,70 51.80
RG SP Geel 48,90 48,90
Rodin Prop.S 89.00 89,00
Rolinco cum.p 80,00
Schrod.lnLPr.F 29,50 29,20
Sc_Techs 12.00 12.50
SuezLiq.Grf. 182.80 182,90
Technology Fund 19,40 19,40
TokyoPac.Hold. 190,00 190,00
Trans Eur.Fund 85,30 85,30
Transpac.F.Yen 278,00 278,00
Uni-lnvest 18,00 18,00
Unicolnv.Fund 78,90 79,20
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 64.70 64,70
Vast Ned 99.80 100,00
VIB NV 54,40 54,20
VSB Mix Fund 51,50 51,70
VSBRente Fonds 104,80 104,80
WBO Intern. 68,30 68,80
Wereldhave NV 114,00 114,50
Yen ValueFund 76,20 76,20
ZOMFIondaFS 35,00 b 34,30
Parallelmarkt
Alanheri 28,70 28,70
ABF 112,30 108,80
Austria Gl. 1080,00
Berghuizer Papier 44,30 44,10
Besouw Van eert. 49,50 50,20
Biogrond Belegg. 10.90 10,90
Comm.Obl.F.l 98,50 d
Comm.Obl.F.2 98,60 d
Comm.Obl.F.3 98,60 d
De DrieElectr. 14,10 13,80
Delta Ll.Dollarf. 64.30 63,40
Delta Lloyd ECU 60,80 60,90
Delta Lloyd Mix 61,50 61,60
Delta LloydRent 54,70 54,70
Delta Lloyd Vast 52,60 51,40
Dico Intern. 86,20 86,20
DOCdata 6,50 6,60
Dutch TakeOv.T. 45,50 45,50
Ehco-KLM Kleding 43,50 44,50
E&LBelegg.l 71,40 71,80
E&LBelegg.2 73,20 73,40
E&LBelegg.3 107.00 107.00
E&LBelegg.4 74,80 74,90
E&LKap.RenteF. 105,70 105,80
FreeRecord Shop 31,50 32,00
GaiaHedgel 101.10
Geld.Papier c. 69,80 69,80
German City Est. 35.50 35,50a
Gouda Vuurvast 72,00 71,80
Groenendijk 46,40 46.50
Grontmij 54,30 54,50
HCA Holding 50,20 51,50
Heivoet Holduig 38,70 38,70
HesBeheer 44,30 44,30
Homburg eert. 0,70 f 0,70f
Inter/View Eur. 4,10 4,10
Kuhne+Heitz 43,20 43,50
LClComput.Gr. 4,40 4,40
Melle, van nrc 50,60 50,30
Nedcon Groep 61,90 64,20
Nedschroef 88,00 89,50
Neways Elec. 7,10 7,60

New Eur.Htls DM 18,00a 17,00a
NewtronHold. 2,05 2,05
Pan Pac. Winkel 10,80 10,80
PieMedical 6,20 6,20
Simac Techniek 15,30d 16,50
Sligro Beheer 55,20 55,10
SuezGr.Fund 53,50 53,40
VHS Onr. Goed 1,00 1,00
Vilenzolnt. 33,00 32.90
Welna 293,00 d 294,00
Wereldhave 4,10
Wall street

11/05 12/05
allied signal 58% 59%
amer.brands 48Va 47%
amer.tel.tel 43-V. 43%'
amococorp 48'/_ 47%
asarcoinc. 26 % 26%
bethl. steel 15 14%
boeing co 44 43%
can.pacific ■ 15% 15%
chevron 68% 68
chiquita 19 19%
chrysler 18% 18%
citicorp 19/2 18%
cons.edison 27% 27%
digit.equipm. 45Ve 45%
dupont nemours 53V_ 52
eastman kodak 40% 40%
exxoncorp 59% 58%
ford motor 44% 44%
gen. electric 79% 79
gen. motors 39% 39%
goodyear " 73% 75%
hewlett-pack. 79% 79%
int. bus.mach. 93% 93%
int.tel.tel. 68'/. 68
klmairlines 21% 21%
mcdonnell 95% 53V.
merckco. 149V8 147%
mobil oil 62% 62%
penn central 22% 22%
Philips 20% 20%
primerica 39% 39%
royal dutch 82% 82%
sears roebuck 43% 43%
sfe-south.pac. 13% 13%
texacoinc. 62% 61%
united techn. 54 54%
westinghouse 17% 17%
whitmartcorp 14 13%
woolworth 29% 28%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,770 1,890
austr.dollar 1,31 1,43
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,460 1,580
deensekroon (100) 27,55 30.05
duitsemark(100) 109.90 113,90
engelse pond 3,17 3,42

■rinse mark(100) 39,90 42,40
fransefrank (100) 32,00 34,75
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
itallire(10.000) 13,95 15,65
jap.yen (10.000) 134.50 140,50
joeg.dm.t/m 100

Noorsekroon (100) 2735 29,85
oost.schill.(100) 15,75 16,25
port.escudo(loo) 136 1,44
spaanse pes.(100) 1,72 1,88
turkseporfd(lOO) 0,0230 0,0330
zweedse kr. (100) 29,70 3230
zwits.fr. (100) 118,50 123.00
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,83505-1.83755
anüll.gulden 1.0110-1,0410
austr.dollar 1.3763-1.3863
belg.frank(loo) 5,4660-5,4710
canad.dollar 1,52325-1,52575
deensekroon (100) 29,105-29,155
duitsemark(100) 112,5400-112.5900
engelse pond 3,3080-3,3130
franse frank (100) 33,495-33,545
grieksedr.lloo) 0,9040-1,0040
hongk.dollar(lOO) 23,4250-23,6750
"iersepond 3,0030-30,130
ital lire(10.000) 14,930-14.980
jap.yen(10.000) 138,620-138,720
nwzeel.dollar(lOO) 0.9747-0,9847
noorse kroon (100) 28,840-28,890
oostenr._ch.(loo) 15,9910-16.0010
port. escudos (100) 1,3340-13740
spaanse pes.(100) 1,7985-1,8085
surin.gulden 1,0085-1,0485
zweedsekr. (100) 3135031,300
zwits.frank(loo) 121,465-121,515
ecu. 2,3125-23175

Index Amsterdam
CBS-koersindexU9B3=loo)
algemeen 213.60 213.30
id exdkon.oüe 209.00 209,00
internationals 216,80 21630
lokale ondernem. 211.90 212,00
id financieel 143.30 144,00
idniet-financ. 278,00 277,40
CBS-herbeleggingstndex (1983=100
algemeen 306,90 306,60
idexcl.kon.oüe 284,90 285.10
internationals 323,90 323,10
lokale ondernem. 287,90 288.00
idfinancieel 211.50 21260
id niet-financ. 359,10 358,30

CBS-stemmingsindex (1990=100)

algemeen 130,40 13030
ïnternation 149,40 149,40
lokaal 127,00 126.70
fin.instell 124,90 125,80
niet-financ 127.10 126.60
industrie 137.80 137,10
transp/opsl 136,70 135,20

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,540-20,140, vorige
19,740-20340,bewerkt 21,740 laten,vorige
21,940 laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 210-280,
bewerkt 320 laten,vorige 320 laten.

Oow Jones

industrie »** j
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k. ■abnamrocjan 37,50 532 8.70 8.40 a
abnamrocjan 40,00 497 630 6.00
abnamro c j95 45,00 399 4.70 4,50
aegn cjan 110,00 447 15,20 16,10
aegn cjan 120.00 363 7,50 a 7,10
ah pokt 85.00 260 2,80 240
akzo pjul 155.00 333 1.20 1,30 b
akzo pjul 160.00 265 2,60 3,40
amev c okt 55,00 370 o,Bob 1,30
buhr cjul 45,00 462 3.50 a 4,10
dsm cjul 115,00 273 3.20 a 2,70
coc c mei 305,00 271 10.50 9,70
coc cmei 310.00 345 5,80 5,00
coc c mei 315.00 590 1,90 1,40
coc c mei 320.00 730 0.50 0.30
coc cjun 315,00 504 5,30 4.80
coc pjun 310,00 285 1,80 2,00
coc pjun 315,00 357 3,40 3,70
coc pjun 320,00 316 6,00 6,40 a
coc pjul 315,00 701 4.30 4,70
coc papr 330,00 1025 14,00 14.50
hoog cjul 60.00 274 200 200
ing cjul 50,00 413 0.90 1.30
ing cokt 50.00 301 1.70 200
ing cokt 52.50 301 0,90 a 0,90
ing cjan 50,00 269 2.50 2,60 -
mg cj94 47,80 1466 5.80 5.90 b
kim cjul 40,00 481 2,00 b 1,60
kim c okt 40,00 381 3,00 260
nlc c mei 96.00 1100 5,90 a 5,90
nlc cmei 99,00 750 2,90 a 295
nlc c mei 100.00 390 1,90 a 1,95
phü cmei 37.50 853 0,50 1,00
phü c mei 40.00 414 o,loa 0.10
phü cjul 37.50 1853 1,50 1,90
phil cjul 40,00 272 0,60 0,70
phil c okt 3750 1503 2,50 3,00
phil cjan 40,00 261 2,00 230
phd c093 30,00 567 10,00 10,60
phil c 096 35,00 3748 9.80 10,10
phil pjul 37.50 334 0,90 0.60olie c jul 145,00 471 7,30 6.90 a -olie cjul 150,00 750 3.30 3,10
olie c okt 145.00 367 9,00 a 8,40
olie pjul 145,00 603 1,60 1,70
tops c mei 610,00 381 4,50 330
tops pjun 580,00 300 0,90a 1,00 ,
tops . pjun 620,00 372 11,00 11,00 'unil c okt 195,00 390 930 830wes c okt 90.00 435 6,80 630 bv

i
I

a-laten g=bieden tex-di».
b bieden h laten -ex-di.
c ei-claim k gedaan " h
d ei-dividend i gedaan - g
e g-ten-beden vk slotkoers vorige dag

t gedaan»laten sk-slotkoers gisteren

economie

Zuivel straks in
’cirkant’ inhetschap

Veglaplast komt met
nieuwe verpakking

ETTEN LEUR - 'Een slimme ver-
pakking' noemen ze het bij Vegla-
plast: de nieuwe 'cirkant'. In op-
dracht van zuivelfabrikant Mona
heeft het bedrijf uit Etten Leur - de
plastic divisie van de Vereenigde
Glasfabrieken - een nieuwe verpak-
king ontwikkeld. De vorm is, zoals
de naam al doet vermoeden, half
cirkel, halfrechthoek.

Het voordeel van de nieuwe verpak-
king ten opzichte van de bekende
ronde beker is dat deze in het win-
kelschap 23 procent minder ruimte
inneemt. In de zogeheten 'omver-
pakking' waarin het produkt naar
de detailhandel wordt gedistri-
bueerd, passen acht nieuwe verpak-
kingen ten opzichte van zes ronde
bekers. Mona, een divisievan Cam-
pina-Melkunie, is in Nederland
marktleider in toetjes.

De Cirkant is een van de voorstellen
die Veglaplast de opdrachtgever
heeft gedaan. De uiteindelijke keu-
ze was aan Mona. De zuivelprodu-
cent was zo tevreden over het nieu-
we verpakkings-concept dat er voor
de 'cirkant' een speciale afvul-lijn is
gemaakt.

De cirkant is gemaakt van honderd

procent polypropyleen (PPP) en
voldoet daarmee aan de regels van
het verpakkingsconvenant.

Het nieuwe verpakkingsmodel is
ook geregistreerd. „Wij hebben het
model geregistreerd, maar we mo-
gen het niet aan andere fabrikanten
verkopen zonder toestemming van
Mona. Het is juist hun bedoeling
dat de consument dit verpakkings-
model direct met Mona associeert."
Veglaplast levert verpakkingen aan
alle grote zuivelfabrikanten in Ne-
derland. Het bedrijf is drie jaar be-
zig geweest met de ontwikkeling
van de nieuwe verpakking.

Vanaf 24 augustus worden alle
Mona-toetjes die nu in een ronde
beker zijn verpakt in de nieuwever-
pakking verkocht.

Winst Hollandia
Kloos gehalveerd

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL -Het staalconstructiebedrijf Hollan-
dia Kloos heeft vorig jaareen netto-
winst geboekt van f 1,8 miljoen,
een daling van vijftig procent ten
opzichte van het resultaat over 1990.
Aandeelhouders wordt voorgesteld
het dividend te verlagen van f 15
tot f 10 per aandeel en de rest van
de winst (f 1,2 miljoen) aan de re-
serves toe te voegen.
De daling van het resultaat weer-
spiegelt de moeilijke economische
situatie in 1991. Voor het lopende
jaar wordt een verbetering ver-
wacht, niet alleen bij Hollandia
Kloos zelf, maar ook bij de niet-
geconsolideerde deelnemingen.
Aan de op 3 juni te houden jaarver-
gadering zal behalve de jaarreke-
ning en het dividendvoorstel wijzi-
ging van de statuten worden voor-
gelegd. Die houdt in dat de naam
wordt veranderd van Hollandia
Kloos Holding in Hollandia Indu-
striële Maatschappij en dat de aan-
delen van f 100 nominaal in tienen
worden gesplitst.

Meerderheid Senaat
voor verruiming

winkelsluitingswet
DEN HAAG - Een meerderheid in
de Eerste Kamer gaat akkoord met
wijziging van de winkelsluitingswet
waardoor winkels door de week tot
half zeven 's avonds en op zaterdag
eveneens wat langer open mogen
blijven. De wijziging geeft gemeen-
tebesturen ook meer mogelijkhe-
den winkels toe te staan op zondagopen te zijn.
Bij de behandeling van de wetswij-
ziging gisteren in de Eerste Kamer
bleken PvdA, D66, WD en Groen
Links er zonder meer voor te zijn.
CDA-woordvoerder Vennaat kon-
digde aan dat een aantal leden van
zijn fractie volgende week tegen het
voorstel zou stemmen omdat dat ze
het niet eens zijn met verruimde
openstelling op zondag vanwege
verstoring van de zondagsrust.
Het oorspronkelijke voorstel van
minister Andriessen (Economische
Zaken) voorzag niet in de ruimere
zondagse mogelijkheden. Maar de
Tweede Kamer stemde vorig jaar
voor een PvdA-amendement van
die strekking.

munt uit
" Grolsch
Grolsch Export, een volle
dochter van de bierbrouwer
Grolsch, en de grootste Spaan-
se brouwerijgroep La Cruz del
Campo, voor 90 procent eigen-
dom van de lerse Guiness,
gaan samenwerken bij verkoop
en distributie op de Spaanse
biermarkt. Een op te richten
verkoopeenheid zal zich bin-
nen de Spaanse brouwerij met
het Grolsch-merk gaan richten
op het zogenoemde premium-
importsegment, dat de laatste
jaren sterk groeit. De nieuwe
eenheid zal zich vooral op de
Spaanse horeca concentreren.
De thuisverbruikmarkt zal cen-
traal worden geleid en bewerkt
vanuit de verkooporganisatie
van La Cruz del Campo.

" Goudse
De omzet van Goudse Verzeke-
ringen is vorig jaarmet ruim 11
procent toegenomen tot f 542
miljoen. Hoewel het bedrijfsre-
sultaat onder druk stond werd
door een gunstiger saldo van
depost bijzondere baten en las-
ten een 15,3 procent hogere
nettowinst bereikt van f 15,1
miljoentegen f 13,1 miljoen, zo
blijkt uit het jaarverslag.

" Smiths Food
Snackfabrikant Smiths Food
Group in Broek op Langedijk
wordt onderdeel van een nieu-
we joint venture. Gisteren
maakten de Amerikaanse Pep-
siCo Foods, de zoutjesdivisie
van het frisdrankenconcern
PepsiCo, en General Milis,
eigenaar van Smiths, bekend
zes van hun Europese vestigin-
gen te zullen bundelen.

" HSS
Het energiefonds Holland Sea
Search (HSS) heeft samen met
de Engelse oliemaatschappij
Premier Consolidated Oilfields
de opsporingsvergunning U
17b op het Nederlandse gedeel-
te van het Continentale Plat
aangevraagd. Deze aanvraag is
een mijlpaalin de geschiedenis
van HSS, aangezien het de eer-
ste keer is dat de vennootschap
een vergunning heeft aange-
vraagd als uitvoerder van een
project.

" Grundig
De Duitse elektronica-onderne-
ming Grundig, waarin Philips
een belang heeft van tegen de
32 procent, stopt met de pro-
duktie van televisietoestellen
in Spanje. De Spaanse dochte-
ronderneming Fabricantes Eu-
ropeos de Televisores SA
wordt halverwege dit jaar ge-
sloten, zo heeft Grundig laten
weten. Er werken 285 mensen.
Als reden voor de sluiting
noemt Grundig de aanhouden-
de concurrentie en de overca-
paciteit in de sector. Boven-
dien draaide de Spaanse vesti-
ging al langere tijd met verlies,
waarbij de produktiecapaciteit
onvoldoende werd benut.

Distributiecentrum Schiphol

" Op Schiphol-De Rijk
verrijst het distributie-
centrum van de Japanse
firma Yamaha. Een van
de grote loodsen biedt een
spectaculair gezicht met
een lijnenspel van vele
stellages. Het is de bedoe-
ling het distributiecen-
trum vrijwel automa-
tisch en computerge-
stuurd te latenfunctione-
ren.

Foto: DIJKSTRA
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gipiccolo'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.
Afwi|kende 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
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
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 daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
{Sron C*Ouco Summo Scannen l 079

Vermist/Gevonden Mededelingen_________________________________
|

Wie heeft zondag tussen|
Vneheide en Zeswegen via
Schelsberg mijn zwarte
MOTORBROEK gevonden?
Beloning voor de eerlijke
vinder! 045-723010.

OPROEP!! Wi-3 heeft op 30
maart j.l. het ongeluk zien
gebeuren op de kruising bij
de Volvo richting Sittard tus-
sen zwarte Scorpio met
vrachtwagen. Reacties tel.
04498-53285.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal.

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Voor directe indiensttreding gevraagd:
Produktiemedewerksters

Leeftijd max. 21 jaar. Verd.: 10% meer als minimum loon.
Inl. Mengelers Stomerij B.V. Heerlen. Tel. 045-724706.

Wij zoeken een
enthousiaste verkoopster

Wij vragen :
* vriendelijkheid

* inzet
* zelfstandigheid

* ervaring of interesse in onze branche

Wij bieden :
* fuil-time baan of 2V2 dag per week

* goed salaris
* leuke collega's

* 25 vakantiedagen
* 8% vakantiegeld

Wanneer u denkt aan deze eisen te voldoen,
maakt u een telefonische afspraak.

Luxe bakkerij Peter Broekmans
Oirsbeek - Heerlen - Weiten

Tel. 04492- 1404
Delmach Machine- en Staalbouw Nederland BV

vraagt met spoed
* electromonteurs

* bankwerkers
* instrumentatiefitters

* pijpfitters
met ervaring.

Sollicitaties na tel. afspraak met Dhr. J. Vries.
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth, tel. 045 - 24 22 85.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers voor
Brunssum en Schinveld

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
aezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
<unt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

81, Brunssum. Tel. 045-256363.

Restaurant Old Hickory
zoekt met spoed medewerkers voor keuken en bediening.

Part-time (voor de weekends). Kerkrade, 045-457933.
Club Rustica Kerkrade/
Spekholzerheide vraagt
DAMES voor 's avonds en/of
overdag. Werktijden/garan-
tie in overleg. 045-412762.
Gevr. VERKOPER/STER
voor groente en fruitspe-
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr
B-1098, LD. Postbus 2610,
6401 PP Heerlen.
POETSHULP gevraagd
voor maandagmorgen,
Schaesberg/Kakert. Tel.
045-312518.
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO-er, dag- en nacht
dienst. Julianastr. 6, Bruns-
sum.
OPROEPKRACHT: test
operator M/V voor de avond-
uren en weekends. Music
Semiconductors, Torenstr.
28, 6471 JX Eygelshoven.
Tel. 045-467878, tussen
10.00-13.00 uur, vragen
naar Dhr. Hendrix.
Vr. FRITUREHULP gevr.
voor 4-5 dagen per week,
ook weekends. Tel. 045-
-229037 / 726764.
GLAZENWASSER of leer-
ling glazenwasser gevraagd
Tel. 045-427007.
Gevraagd ervaren vrouwe-
lijke FRITUREHULP. Tel.
346-741844.

Dames opgelet! Wie heeft
interesse in een hoge ver-
dienste. Uw eigen tijdsinde-
ling en een kans om hoger-
op te komen. Dat kan alle-
maal als CONSULENTB
manager voor verkoop van.
mooie exclusieve "nette" lin-
gerie, ondermode en bad-
mode, d.m.v. thuisparty's. ;
Geen eigen investering. In-
teresse? Bel dan: 046- i
755562 Of 09-49.24564030, 1
vragen naar Kathy. .
VAKANTIEWERKERS ge- 'vraagd v.a. 18 jaar, mnd jul-
aug. Tel. 04406-13558.
Fa. ■Eurobouw vraagt MET- :SELAARS en timmerlieden |
voor werk in Duitsland. Inl. ,
tijd, kanturen: 043-639710
Fa. WGW Bouw. Voor direct :
gevr. voor Duitsland MEET- (
SELAARS, betontimmertie- (
den. Ook colonnes. 045- ■
231336/ 230477. Hommer- \terweg 77, Hoensbroek.- iBouw- en ing.bureau K.H. ,
Gehlen, Trichterweg 125, j
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN, ;
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225. ]
MEISJES gevr. voor club of 'privéhuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel. '04765-1406 <

Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
Esso Auto Shop, Maastrich-
terlaan 5, Beek vraagt voor
plm. 25 uur per week, goed
representatief MEISJE, 18-
-20 jaar, bediening shop en
ijsverkoop. Tel. afspr. 9.00-
-12.00 uur: 046-371451.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time, evt. full-time. Tel.
afspr. 045-215555. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.

Te huur gevraagd
Wij zijn op zoek naar een
PRIVEHUIS met 3-4 slpks.,
hoekhuis of vrijstaand, huur-
prijs in overleg. Tel. 030-
-662627, zondag va. 12.00.
uur t/m donderdag 18.00 uur

OG te huur
BOYENWONING Kouven-
derstr. 100 m2, huurpr.

’ 650,- excl. Nutsvoorz.
Tel. 045-221526.
Te huur winkel of kantoor-
ruimte KERKRADE-W Huur
’475,-. Tel. 045-412822
Te h. gemeub. woon-slaap-
kamer te LANDGRAAF,

’ 470,-all-in. 045-315674.
Te h. onderwoning te KER-
KRADE, huurpr. ’ 600,-. Tel
045-465597 tussen 17-18u.

Kamers
Te h. gevr. kamer in HRL-C
voor werkende jongeman,
25 jr. plm. ’ 350,- huur. Tel.
045-712701 tussen 15-17u.

Onr. goed te koop aangeb-Zgevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
JosStorms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Open huis woensdag 13 mei t/m
zondag 17 mei van 14-18 uur

Maastricht, Maasresidentie
Deze residentie is bereikbaar vanaf de oprit Wilhelmina-
brug. In dit markante gebouw, dat voor bewoning gereed is,
zijn nog enkele appartementen te koop. Er is nog keuze uit
een 5-tal indelingen. De vloeropp. variëren van ca. 120 m2
tot 145 m2met slaapkamers. Woonkamer tot ca. 58 m2.
Luxe badkamer. Complete keuken. Terras/loggia. Onder
het gebouw bevinden zich afgesloten parkeerplaatsen en
bergingen. Prijzen vanaf ’ 297.200,- v.o.n. tot ’ 387.200,-
-v.o.n. (10089062)

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 043 - 25 29 33

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

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
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-
theek Service.
Gevraagd woonhuis in
HEERLEN of omgeving, op-
knappen of aanvaarding op
lange termijn geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Te k. tussenwoning Pan-
huisstr. 30 VOERENDAAL.
Ind.: kelder, garage, veran-
da, 2 stallen. 2e Verd. 3 slp-
krs, badk. Prijs op aanvraag.
Tel. 045-753353 na 19.00u.
Te koop of te huur gevraagd
WONING, opknappen geen
bezwaar; tev. gevr. perceel
land met of zonder schuur.
Tel. 05905-94293.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop in MAASTRICHT,
dir. omg. Mccc en AZM, luxe
vrijst. woonh., bouwjaar
1981, zonnige tuin en terr.,
veel extra's. Vraagprijs
’315.000,- k.k. Inlichtingen
van Gerwen Makelaardij BV,
tel. 043-252425.
HOENSBROEK, Oranje-
straat 7, eengezinsw. met 3
slaapk., vaste trap naar
hobbyzolder, ’ 120.000,-
-k.k. Bij 100% financiering
netto maandlast ca. ’ 750,-.
Wijman & Partners, 045-
-728671.

Bedrijfsruimte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren, tijdelijk of permanent,
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro
Business Center: 043-
-821500.

Bouwen/Verbouwen
Te koop 2.400 holle mulde
DAKPANNEN. Tel. 045-
-753140.
Te k. BOUWKEET, 10 m2,
verplaatsbaar op wielen,

i ’ 200,-. 045-226869.
bouwmat./machines

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te koop electrische VORK-
HEFTRUCK, hefvermogen
1.500 kg. Dhr. FA. Pieters,
046-371061; autotelefoon
06-52980199; na 18.00 uur
04498-5175a

Reparaties

Naebers
Aandrijftechniek
* Wikkel- en revisiebedrijf van elektromotoren

* Voor spoedreparaties dag-nacht service
" Elektromotoren tot 200 kW uit voorraad

* Lagers, V-snaren, pully's, kettingwielen enz.
" Koolborstels in alle afmetingen op maat

* Machines voor hout- en metaalbewerking.
Ganzeweide 181, Heerlen. Tel. 045 - 211941

ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder■ voorrijkosten. Görgens. In- !1 dustrieterr. Abdissenbosch-

' Landgraaf. Tel. 045-314122
Was- en DROOGAUTO-
MAAT reparaties met ga-
rantie. Tel. 04405-2148.

Hobby D.h.z.

Voordelig zelf wijn, bier, j
cosmetica maken. PUUR- :
O-SANA. Tel. 045-312575

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961. _

Te k. FAX, merk Cetafax
mcl. kopieerapparaat, tele-
foon, nw.pr. ’1.900,- voor
f750,-, geheel nieuw in
doos. 045-226869.

Transacties
Te koop ELECTROLUX leg-
bord en palletstellingen, div.
maten. Inl. 045-310937 na
18 uur.
Ter overname aangeb.
compl. ingericht FITTNES-
CENTRUM, plusm. 275m2,
zonder cont. onn. te reag.
Info: 04750-27002.
Omg. GENK-België over te
nemen Koffieshop-Eethuis
in drukke winkelstr. omzet
f 200.000,- p.jr 04499-4523

Campers
KAMPEERAUTO VW.LT 28
bwj. 76, ingericht, techn.
100%, ’11.000,-. Garage
Boermans Wylre Tel.
04450-2340

Landbouw
ONDERDELENBANK. " ,
Tel. 04493-2715. j
Paintballvereniging vraagt te i
huur BOS van ca. 1 ha., be- ,
jtalen goede prijs. Tel. 045- ,
244385.
Aangeboden WEIDEN voor
paarden, hengsten in '<Noord-Holland. Omheining
sloten. Tel. 02903-1317., (

In/om de tuin i
SCHUURTJES, tuinhuisjes, "garages, hondenhokken, |
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-. |
Houtbouw Übachs, Eygels- ■hovergracht 39, 6464 GA ■Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en !
zand, morgen Gj^ZON.
Graszoden, ~ coniferen, I
heesters, heide, de zomer- I
planten zijn ook voorradig
o.a geraniums, vlijtige lies- i
jesen begonia's enz. Jawell. 'Tel. 045-256423. <

Auto's

INRUILAUTO'S
8x Fiat Panda 750 L7lOOO CL7IOOO Super v.a. 1986
6x Fiat Uno 45 Super/60 Super v.a. 1986
2x Fiat Ritmo 1986-1987 v.a. ’ 5.900,-
-2xFiat Tipo 1.4 1989 v.a. ’ 16.900,-
-2xFiat Regata 1985 v.a. ’ 6.900,-
Daihatsu Charade 1.0TS grijsmet 1990 ’ 14.900,-
LanciaYlO Turbo donk groenmet 1985 ’ 8.900,-
Nissan Cherry Trené" donk. grijsmet 1985 ’ 8.900,-
Seat Ibiza Special wit november 1989 ’ 11.900,-
Skoda 105S zeer mooi, groen 1988 ’ 4.900,-
Suzuki Alto GL wit 1987 ’ 8.900,-

Direktieauto: Fiat Croma SX
nieuw model, 1991, alle extra's

o.a. alarm, radio, cd-install., electr. ramen, centr. vergr.,
autom. verw., electr. spiegels, etc. etc. ’ 12.500,- onder

nieuwprijs en 1 jaar garantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, Heerlen, tel. 045-742121

Kijk en vergelijk..!
VW Polo CL 3-drs. schuifdak 1987 ’ 11.600,-’ 232,- *

VWPolo Fox 3-drs. 1e eig 1988 ’ 12.450,-’ 249,- *
VW Jetta C diesel 5-bak 1984 ’ 8.950,-’ 179,- *
VW Jetta C 1.3 metal. 1e eig. 1985 ’ 8.800,-’ 176,- *

VWGoifCLl.ëmetaï.ïeeïg 1986 ’ 12.900,-’ 258,- *

VWGoifsportief ..ëïeeig. ... 1987 ’ 15.850,-’ 317,- *
VW Golf Tour 1.3 actie auto .. 1988 ’ 17.650,-’ 353,- *

Audi 80 1.8/90 pk 1e eig 1988 ’ 23.850,-’ 477,- *
Audi 80 1.8/90 pk schuifdak... 1987 ’ 21.800,-’ 436,- *
BMW 320iautom. div. ace 1987 ’ 22.950,-’ 459,- *

* Prijs per maand D.L.K. 1.34% per maand.
Auto Caubo Neerhem 25

Valkenburg g 04406-15041

Stationcars
Volvo 245 GLD met extra bank airco 1982
Volvo 240 GLE 106.000km. gasonderbouw 1989
Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km 1989
Omega 1.8 beigemet., 84.000km 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000 km 1987
Opel kadett 2.0iClub 25.000km 1989
Opel Kadett 1.3 5-drs, 84.000 km 1989
Mitsubishi Lancer 1.5 GL gas, wit, 114.000 km 1989
Ford Escort 5-drs. diesel 156.000 km 1986
Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

Opruiming!
Knutselkoopjes

Citroen GSA met APK, 1981
’850,-; Fiat 127 Prima,
1983, ’1.950,-; Peugeot
104, 1978, ’700,-; Renault
4 GTL, 1981, ’250,-; Toyo-
ta Tercel, 1980, ’500,-;
Volvo 343, 1979, ’ 500,-.

Fiat Creusen
Heerlen

Parallelweg 34,
tel. 045-742121.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Escort cabriolet
i.st.v.nw. rood '85; Opel Re-
kord 2.0Sroodmet. '84; As-
cona 1.6Srood '84; Kadett
1.3 LS rood LPG '88; Kadett
1.6 Diesel 5-drs. wit '86; Ka-
dett 1.6 GT wit 85.000 km
'85; Kadett Caravan grijs
kenteken wit '86; VW Golf
LX div. extra's wit '83; VW
Jetta diesel wit '85; VW Pas-
sat CL groenmet. i.st.v.nw.
'84; Mercedes 200Dblauw
'83; Siërra combi 1.6 5-drs
beige '83; Escort XR3 zilver-
met. '82; Escort 1.3 CL
blauwmet. '83/'B6; Fiësta 1.1
'83/'B4; Suzuki Swift 1.3 GL
rood '85; Mitsubishi Galant
GLX antraciet '85; Mitsubi-
shi Colt GLX 5-drs blauw-
met. '85; Mitsubishi Space-
wagon 7-pers. wit LPG '84;
Mazda 323 GT 3-drs. rood
'83; Volvo 360 GLE wit '88;
Fiat Ritmo 70S antraciet '86;
Seat Ibiza 1.5 GLX zilver-
met. '87; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
9 GTL 4-drs spring uitv. wit
'87; Peugeot 205 accent
zeer mooi rood '86; Citroen
Axel 1.2 TRS spee. striping
rood '86; Citroen BK 1.4 wit
'83; Citroen BK 1.6 TRS
groenmet. '84; Nissan Sun-
ny diesel 4-drs zilvermet.
'88. Div. inruilers tussen
’750,- en ’3.500,-. Gebr.
Dominikowski autobedrijf
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.

Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
VOLVO 340 diesel, bwj. '87,

’ 9.500,-. Garage Boer-
mans Wylre, 04450-2340.
Suzuki ALTO, bwj. '84,

’ 3.950,-. Garage Boer-
mans, Wylre. 04450-2340.
Te koop MERCEDES 250,
bwj. '79, met alle opties,
zeer mooie auto. Tel. 045-
-225232.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
VW GOLF, type 80, APK 4-
93, ’ 1.650,-. Tel. 045-
-721474.
Te k. Opel KADETT 16 S,
stationc, LPG, bwj. '86, i.z.
g.st., pr. n.o.t.k. 04404-1695
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Suzuki Samu-
rai 4x4, bwj. '88; 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; Tal-
bot Samba 1.1 '82; Ford
Taunus 1.6 L '82. Garantie,
inruil, financiering mogelijk.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.

Weg. vertr. n. buitenl. te k.
AUDI 100, bwj. '91, km.st.
60.000, nw.pr. ’ 70.000,-,
vr.pr. ’36.000,-. Tel. 045-
-766664 t. 9-12 uur.
Te k. Honda ACCORD Cou-
pé, bwj. '79, ’ 15.000,-. In
pr.st. Tel. 045-252639.
SEAT sport coupé 1430, '79
APK, rood, ’ 2.250,-. V. Bo-
vagbedrijf. 045-244947.
DATSUN 280 ZX, '79, APK
5- '93, ’8.750,-, gar. v. Bo-
vagbedrijf. 045-244947.
KEVER Cabrio 1303, '73,
APK 5-93, goudmetallic.
Hunnecum 40, Nuth.
Te k. Ford ESCORT XR3
uitv., t. '84, APK 4-93, met
veel extra's, zeldz. mooie
auto, ’ 5.750,- 045-253075.
Te k. blauwe GOLF C, bwj.
11-'Bl, veel ace, zeer mooi.
pr. ’3.500,-. 045-231106.
Te k. Opel KADETT 1300
LS, bwj. '87, 71.000 km. kl.
wit, APK 12-92, schadevrij,
gebr. 1:15, auto i.nw.st.

’ 9.950,-, mr. kleine auto
mogelijk. Tel. 045-226869.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
getint glas, boardcomp., a-
larm, alu.velgen, metallic,
cd-speler. 04760-73884.
FORD Taunus 1.6 Bravo,
'82, ’3.700,-; Taunus 2.0
Bravo, '81, ’2.200,-; Opel
Kadett Caravan 1.2 S, '82,
’3.600,-; Ascona '81,
’2.500,-; Kadett City, '77,
’750,-; Mazda 626 '81, 4-
drs, ’3.400,-. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.
Te k. FIAT Ducato, '87, in pr.
st., goeie motor, APK, vr.pr.
’11.250,-. 045-729506.
Te k. C-KADETT met nwe
APK, in nw.st. Vr.pr.

’ 1.550,-. Zandkuilenstr. 11,
Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT E, 5-drs
APK gek., 1300 S, bwj.'Bs,
vr.pr. ’ 5.800,-. 045-427835
Te k. wegens omstandighe-
den RENAULT Fuego, bwj.
'82. Tel. 045-411299.
AUDI 80 Diesel LC, 4-drs,
bwj. 82, APK 5-93, i.z.g.st.,

’ 3.200,-. 045-232321.
Te k. BEDFORD, bwj. 1976,
kl. wit, Keizerstr. 7, Heerlen,
tel. 045-710539.
Te k. wegens vertrek naar
buitenland: BMW 518i, bwj.
'90, 67.000 km, auto's scha-
devrij. Inl. 045-715806 (tus-
sen 09.00-13.00 uur).
BMW 320 met schuifdak,
sportvellingen en 5 versnel-
lingen, in zeer goede staat,
kleur lichtgroenmetalic. Tel.
04409-3500.
KOOPJE! BMW 316, bwj.'Bl
APK tot 5-93, Lz.g.st. Tel.
045-420048.
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, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Ford ESCORT Sta-
tioncar, i.z.g.st., bwj. '87,
’9.750,-. Tel. 04492-1304.
Tek. FORD Fiësta 1.1, t. '82
i.z.g.st. met APK, ’2.950,-.
Tel. 045-253075.
Te koop Ford ESCORT 13
L, bwj. '81, APK 4-93, vr.pr.

’ 2.650,-. Tel. 045-226704.
Automatic Ford ESCORT
1600 L Bravo, orig. 56.000
km, bwj. '84, als nieuw,

’ 6.500,-. Tel. 045-724417.
Te k. Opel KADETT City,
bwj.'7B, APK 9-92, I. besch.
vr.pr. ’950,-. Tel. 045-
-412950 na 15 uur
Te koop Opel KADETT 1.4i
Stationcar, 14.000 km, bwj.
'91, kl. d.blauw, trekh., pr.
f 24.400.-. Tel. 04455-1244

Ford ESCORT 1600 L, s-
bak, roodmetal. bwj. '84, in
nwst. ’ 6.000,- 045-724417
Te k. MAZDA 323, 9-83, i.pr
st. 77.000 echte km. 2e auto

’ 5.500,-. Tel. 046-528732.
Te koop MAZDA 626 LX HB
1.6, Benzine en LPG, bwj.
'84, APK april '93, kl. licht-
groenmet., striping, i.g.st.,

’ 4.575,-. Tel. 04498-58990
Te k. MAZDA 323 automaat,
APK 4-93, pr. ’1.250,-.
Tel. 04499-4529.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
groen, bwj. '83, APK '93, i.z.
g.st. ’ 3.100,-. 045-323178.
Te koop Opel KADETT 13
SR, bwj. '80, APK, wit, pr.

’ 1.750,-. Tel. 046-743588.
KADETT 1.31 5-drs. '89; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett 1.8
LS '88; Kadett 1.2 LS en 1.3
LS '87; Kadett 1.2 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 Caravan 2.0 '81.
Automobielbedrijf Denne-
man, Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
'83, i.z.g.st. vr.pr./ 4.750,-.
Beekstr. 13, Brunssum.
Te k. GOLF CL perf. staat,
bwj. '87, 1e eigen., vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 046-511446
Te k. div. VW KEVERS, div.
bouwjaren, als nieuw, APK
gekeurd. (In alle prijsklas-
sen). Tevens opknappers.
Esso Auto Shop, Maastrich-
terlaan 5, Beek.
VW POLO, kl. rood, bwj. '79,
APK okt. '92, motor 100%,
vr.pr. ’ 1.750,-. Tel. 04454-
-2202. :
Te k. VW GOLF 1300, bwj.
'79, schuifd., APK, ’900,-,
i.g.st. Tel. 045-410413.
VW Jetta 80, l.m.velgen met i
acces. Zeer sport, groen.
’2.250,-. Tel. 045-725122. i
KEVER lichtbl. 1969, 1e ei-
genaar, in nw.st. Autogarant
Schelsberg 128, Heerlen.
Te k. VOLVO 440, bwj. '90,
vr.pr. ’20.700,-, 1e eig. Tel.
04750-31210, na 17.00 uur.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
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 die-
sel '86; Opel Ascona 1600
LS '85 ’ 6.500,-; Fiat Ritmo
'83 ’1.000,-. Autobedrijf
WEBER Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!! 045-411572.
Wij geven het meeste voor!uw AUTO, u belt, wij kopen!!
045-427671, ook 's avonds.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Ford Escort 16 L autom
11-85; Audi 100 cc autom.
m. '84; Ford Siërra 2.3 D
combi '83; Fiat Panda 34 '85
Opel Ascona 16S 5-drs '82;
2 x Opel Kadett 13S '82-'B3;
Volvo 240 GL dies. '84; VW
Passat 1.6 GLS m'81; Volvo
360 5-bak '84; Mazda 323
bestel gr.kente. '84; Honda
Civic '82; VW Jetta '82;
BMW 318 i automaat '81;
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Audi 80 GLS '80; Dat-
sun Stanza 1.6 GL '82; To-
yota Corolla 1.3 DX liftback
'81; Opel Kadett 12S combi
'79; Nissan Sunny '83; BMW
2002 toering tax.rap aanw.
'74; Opel Commodore Berli-
na '80; Mini 1000 '81; Opel
Ascona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
Inkoop AUTO'S, betalen
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 626 GLX
1.8 5-drs. 89 ’17.900,-;
Opel Corsa 1.3 i uitgeb.
sportw. '90 ’ 15.900,-; VW
Polo '87 ’9.900,-; Volvo
340 DL, '87 ’ 10.600,-; Fiat
Panda 1000 Xü '90
’10.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 1.6
Laser '85 ’8.750,-; Ford
Siërra 1.6 Spee. 5-bak, 4-
drs. '89 ’ 19.900,-; Opel
Kadett 1.3 stat.car '87
’12.900,-; Opel Kadett 1.3
S autom. '85 ’ 10.500,-; VW
Golf Memphis 1.3 '88
’15.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Suzuki
Alto '87 ’8.900,-; Lada
2105 1200 '88 ’5.900,-;
Nissan Micra GL '89
’12.750,-; Renault 11 GTX
'85 ’6.750,-. Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.
Te k. leuk damesautootje
Citroen VISA Super 4, bwj.
'83. APK '93, ’2.500,-. I.Z.
g.St. Tel. 045-323178.
Te k. Fiat PANDA 750 CL,
bwj. 4-'B9, kl. wit, in st.v.nw.
t.e.a.b. 045-318731.
Fiat PANDA 34 White, bwj.
'85, 68.000 km, i.z.g.st.,

’ 4.750,-. Tel. 045-725984.
Te k. Nissan CHERRY 13
GL mod. '83, zeer mooi,
’2.950,-. Tel. 046-522132.
Te k. Opel KADETT coupé
C GTE, bwj. '77. Te bevr.
Bachln 91 Landgraaf na 18u

Te k. Opel KADETT bwj. '80,
APK tot 5-93. Tel. 045-
-461996.
Wegens aanschaf lease-
auto te k. goed onderh. opel
VECTRA I,BS, 5-drs, bwj.
nov. '88, moet weg, pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-228146
Opel KADETT 12S, 3-drs, t.
'83, extra's, ’3.450,-. Wil-
helminastr. 56, N'hagen.
Te k. Opel KADETT 1300
Sedan, bwj. '86. Grijsmet.
Inr. mog. Tel. 04499-4523.
Te k. Opel KADETT 1200
HB, bwj. '83, i.z.g.st. APK
5-93, 82.000 km, ’3.650,-.
Tel. 045-226546......... ' . " —Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
Mazda E 1600 benz. motor
2.0, '83 APK '93. ’3.250,-,
3 mnd. gar. 045-244947.

Caravans
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab. of SSK-
kop. van ’ 575,- nu ’ 460,-;
TV-antenne van ’lO7,- nu
’65,-; Aerotex 2V2 mtr.
breed van ’34,50 nu

’ 29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van tourcaravans, vanaf

’ 325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
HOMECAR Caravan. Dea-
lerinfo: 04958-92899.
Te k. 4-5 pers. tourcaravan
KIP 470 de Luxe met rode
band, bwj. '80, ’4.750,-.
Kachel, ijsk., voort. Tel. 045-
-323178.
Te k. 3 pers. lichtgewicht
tourcaravan ADRIA 310,
gew. 520 kg., bwj. '80,

’ 1.650,-. Tel. 045-323178.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Te k. mooie STACARAVAN
standplaats Opgrimbie (B).
Inl. tel. 046-517876. Zater-
dag aanwez. op camping
van 14.00-17.00 uur.

Motoren
Te k. HONDA KR 600 R,
bwj. '87, i.z.g.st., pr.

’ 5.500,-. 043-646939.
JAWA 350cc '91; Honda GB
250 T '78; Honda CR 250
RF perf Hunnecum 40 Nuth

Vakantie
Sint MAARTENSZEE. Bur
galow, gratis zwemparadijs
weekend-midweek en voor
seizoen. Tel. 02246-3109.
Vakantie in de ELZAS sfeer
volle woning plm. 30 km var
Colmar. Info 045-465414.
ZEELAND, Nieuwvliet/ te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv., Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk - 2
wkn. ’ 595,-; Juni ’ 425,- p.
wk. -2 wkn. ’ 675,-; 20/6 t/m
4/7 ’798,-; 27/6 t/m 11/7

’ 898,-; 4/7 t/m 11/7 ’645,-.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.

DUITSLAND, Saarburg/
Hunsrück, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park. 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’298,-; Mei

’ 350,- p.wk.-2 wkn. ’ 595,-
Juni ’425,-w.pk. - 2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen,
08376-14121/ 14130.
ITALIË, Gardameer, te h. 6-
pers. stacarav. op camping
direkt aan meer. Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept. va. ’ 285,-
-p.wk- 3 wkn. huren 2 wkn.
betalen. Keijman Reizen
08376-14121/14130.

WADDENEILANDEN Texel,
te h. 4/6-pers. stacarav. D/
WC/TV op vak.park, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.
’298,-; Mei ’325,- p.wk. -2 wkn. ’ 595,-; Juni ’ 345,-
-p.wk. -2 wkn. ’598,-; 3/7
t/m 10/7 ’598,-; 26/6 - 10/7
’798,-; 19/6 - 3/7 ’698,-.
Keijman Reizen, 08376-
-14130/14121.
Te huur SPANJE Tossa De
Mar: luxe app. privé zwem-
bad, uitzicht op zee, 10 min
van strand. 2 wk. juni, 2 wkn.
iuli. V.a. 15-9. 043-620222.

Hub en Mia Houwers-Willernf
55 jaar lief en leed. Proficiat!!! .1

jßlfe JÊÊê^ l

1Ongelooflijk maar waar!
Willy 1

wordt 30 jaar. Reageren opJ

P advertenties ond*

Stuur uw brief (voldol
gefrankeerd) naar"
Limburgs Dagblad

Heerlen en vergeet flt
onder op de envelop,
nummer uit de advert1W te vermelden.

\ _________________________________"

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Div. sportvelgen OPEL oa.
ATS 7x13 Tev. RS 2000 orig
v. Ford. Hunnecum 38-Nuth

(Brom)fietsen
Te k. div. gebr. en overjarige
FIETSEN: ATB, Race en
stadsfietsen. Gebr. Yamaha
RDSO en Vespa PK 50 4V.
Bert Rekers, Willemstr. 85,
Heerlen. 045-726840.
Te koop Vespa CIAO, met
sterwielen, bwj. '89, vr.pr.

’ 850,-. Te bevr. Op gen
Steen 22, Schaesberg.
Te koop VESPA Ciao, bwj.
'91, ’750,- en snorbrom-
mer. Tel. 045-321231.
Te koop wegens omstandig-
heden nieuwe MOUNTAIN-
BIKE. Tel. 04493-1770.

Rijles
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.
Opi. 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. opi. 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.

Opleidingen
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.

(Huisdieren
VOGELS, eenden, "ten, raskippen, duive"
papegaaien. Alle hoe"
hofdieren. Klein A"1
Achel(B) 09-32-1164448
De grootste KENNEL 'Limburg. Alle jonge
hondjes. Meer dan 60 .sen plus gar. en tato*
Kl.America, Th.Watsor*
Achel(B). 09-32116*
Zond, open maand, gej]
Dierenartsenpraktijk
steril. HOND ’170,-; I

’ 60,-. 045-244247. J
Te k. v. part. GOLDEN
TRIEVERPUPS ingeef
ontw., stamb. 04257-9^
Te k. van part. zwarte 3VIERPUPS met uitm.jj
ing, en ontw. 04257-920J
Te k. sprekende PAPEP
met kooi. Hindestra»
Heksenberg, 045-21713}
Te k. wegens omstand!
den YORKSHIRE-.
RIËR, 4 mnd, ’350,-, *.mandje, voerbak, f'
045-325783. I
Te koop wit blonde I
rische HUSKYPUP 7
oud, z. aparte kleurslafl
geënt en ontwormd. 1'gar. Pr.n.o.t.k. 043-4773J
Tegen verg. REU krU
Labrador/Golden Retr*
1 jr. oud, zeer lief, infl
en tatoeage oren.
’lOO,-. Gratis af te I)
kruising Angora/Per^
poes, lief karakter.
04498-54319. I
Te k. langharige TEÖ
weg. omst.heden, lief
kinderen, 3 jaar oud,
Tel. 04454-5446.
Te koop zeer goed sprfi
de grijze ROODSTA
Papegaai met kooi.
04451-1642.

Kunst en Antiek
Te koop unieke SU
KAMER geheel comf
Tel. 045-726018.

Bel de Vakman

Plafond en wandsystemen
Keuze uit tientallen systemen, snelle en correcte morj
Bij elk systeem de passende verlichting. Vraag vrijblij
een offerte. PSP, tel. 045-456515.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
BIEZENSTOELEN vernieu-
wen nu ’4B,- per stuk met
garantie. Tel. 045-418820.

Ervaren vakman biedt
aan voor straatwerk o.e-
ritten, , sierbestrating.
voor Uw gehele tuinaai
zeer SCHERPE fiï
Gratis offerte. 045-3231J
Diepvries en KOELIE
REPARATIE zonder vO
kosten. Bel Geleen, ]
745230, service binnerw
Voor het vakkundig ve
gen van sierbestr
TERRAS, oprit enz. St«
makersbedr. Nico Gef<
Vrijbl. prijsopg. en ad
Tel. 045-313956.

Diversen

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA!!

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

|<^gPBV
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045 - 716951
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Te k. Kenwood STEREO-
TOREN; serie klassieke
autootjes uit de 50er jaren
Franklin Mint. 045-225232.
Te huur FEESTTENTEN 9 x
4m. Tel. 045-423660.

Kachels/Verwarrrtii^' __-"?A
KACHELS, keuze uit 200
Jac." Köhlen, Rijksweg
104, Sittard. 046-51322g>/i

Kachelspeciaalzaak, $
hulpstukken en aanverw-^tikelen. REKER, Kluis *
Geleen. Tel. 046-7407j3g^/

Zonnebank/-heffJ^>
10 of 12 lamps ZONNÉJjiI
MELVERHUUR (met O
van koop). Superbr*' ?
snelbruinlampen en Sjjp.
drukveerstatief. Eivi-^
Tel. 04749-4695. 'Voor Piccolo's

zie verder pagina8



Voortaan duidelijke vermelding op etiket

Strengere regels voor
doorstralen voeding

vis en andere schaaldieren dan«analen mogen na 1 augustus 1992 niet
"fer worden doorstraald. Op die datumredt het Warenwetbesluit Doorstraalde
e/ft 11 in werkinë. dat een opsommingett van produkten die, om ze te conser-
i en' wel doorstraald mogen worden.et regelt ook de etikettering van door-haalde produkten.
°t nu toe werd gewerkt met een systeem
„: . lndividuele goedkeuringen van de
gister van WVC voor het doorstralen
e Voedsel. De nieuwe overkoepelende
seiing zorgt voor meer uniformiteit.

P^n van het besluit is een lijst van groe-

" Produkten die mogen worden door-
bo buiden en specerijen, gedroogde
L fnt^n en (peul-) vruchten, garnalen,
len ' Pluimveevlees. graanvlok-
L ' arabische gom en diepgevrorena'ujden voor patiënten die ze op me-en voorschrift nodig hebben.

ra neeft in navolging van een advies
ro de Gezondheidsraad alleen gekozen
luiri ?r.°dukten waarvan doorstraling een
»eid u voordeel voor de volksgezond-

kan opleveren. Dat is onder meer het

geval bij garnalen en bij kruiden en spece
rijen.

Het Warenwetbesluit Etikettering bepaalt
op het ogenblik al dat het op het etiket
moet worden vermeld als produkten ge-
heel doorstraald zijn. Dat gaat nu ook gel-
den voor produkten met doorstraalde
ingrediënten, zoals doorstraalde garnalen
in een salade of doorstraalde gedroogde
groenten in droge soepen.

Nederland loopt met het nieuwe besluit
vooruit op een EG-regeling. Daar wordt

binnen de EG al enkele jaren over gedis-
cussieerd, maar overeenstemming ont-
breekt nog. Het nu gepubliceerde Waren-
wetbesluit sluit nauw aan bij de tekst van
de voorgestelde EG-regeling.

Het doorstralen van voedsel is een manier
om de bacteriologische veiligheid ervan
te verhogen. De Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) beschouwt deze methode
als volkomen veilig voor de consument.
Het wetenschappelijk comité van de EG
onderschrijft dit standpunt, evenals de
Gezondheidsraad in Nederland. Wèl kun-

nen, net als bij andere conserveringsme
thoden, vitaminen worden afgebroken.

De Consumentenbond is blij met de nieu-
we voorschriften. Aan de hand van de lijst
wordt het in elk geval duidelijk wat er
wordt doorstraald. Overigens is de Consu-
mentenbond er nog steeds niet helemaal
van overtuigd dat doorstraling onschade-
lijk is.
Een van de belangrijkste bezwaren van de
bond tegen doorstraling is steeds geweest
dat produkten die niet al te vers meer zijn
er toch mee voor de verkoop geschikt
kunnen worden gemaakt. Het verbod tot
'oplappen' stelt Schuttelaar niet helemaal
gerust omdat het nog de vraag is hoe het
in de praktijk uitwerkt. Zo heeft de moge-
lijkheid van doorstraling wellicht tot ge-
volg dat minder strenge hygiënische
maatregelen worden toegepast.

Schuttelaar zei ook niet enthousiast te
zijn over het opnemen van kippevlees op
de lijst van produkten die mogen worden
doorstraald. De Consumentenbond ziet
liever preventieve maatregelen tegen bac-
teriële besmetting dan een 'behandeling'
achteraf.

Stichting Volksgezondheid en Roken:

Tabaksindustrie werkt
beleid overheid tegen

De tabaksindustrie werkt
het ontmoedigingsbeleid
van de overheid ten aanzien
van het rookgedrag tegen.
Dit concludeert de Stich-
ting Volksgezondheid en
Roken naar aanleiding van
de behandeling van een
klacht over een advertentie-
campagne. Het college van
beroep van de Stichting Re-
clame Code heeft die ui-

tingen van de industrie
onlangs afgekeurd. In eer-
ste aanleg had de Reclame
Code Commissie dat vorig
jaar ook al gedaan.

De campagne 'Nederland is oud
en wijs genoeg' van het Voor-
lichtingsbureau Sigaretten en
Shag bood teksten als 'Roken tij-
dens vergadering mag, vinden
negen van de tien Nederlanders'

en 'Roken in dewerkkamer mag,
vinden acht van de tien Neder-
landers. Tijdens de behandeling
gaf het VSS toe dat deze uitin-
gen misleidend zijn en niet de
eraan ten grondslag liggende on-
derzoeksresultaten weerspiege-
len.

Het VSS zei dat het zijn taak is
'passende weerwoorden' te ge-
ven tegen de niet-rokenacties die
de StiVoßo op verzoek van en
met subsidie van de overheid

voert. StiVoßo vindt het veront-
rustend dat de tabaksindustrie
er een bureau op na houdt om
het regeringsbeleid tegen te wer-
ken.

Het college van beroep besliste
dat dit soort collectieve adver-
tenties, die niet-rokers in een uit-
zonderingspositie plaatsen, in
strijd zijn met de Reclame Code
voor Sigaretten en Shag. Een be-
roep van het VSS op het Europe-
se Verdrag voor de Rechten van
de Mens faalde. De tabaksfabri-
kanten hebben zichzelf immers
vrijwillig via een zelfregulerings-
code in het maken van reclame
beperkingen opgelegd.

Dat wil dus zeggen, aldus het
college, dat ze zich vervolgens
niet kunnen beroepen op de vrij-
heid van meningsuiting als ze op
het overtreden van die beperkin-
gen worden aangesproken. De
uitspraak beval het VSS
voortaan niet meer op een derge-
lijke manier reclame te maken.

Maxitrommel met ’vershoudcapsule’
DOORTHEAWAMELINK

In een gezin met kinderen is er nooit een probleem
met koekjes die te lang in een trommel blijven zit-
ten. Maar in kleine huishoudens is het verschijnsel
wèl bekend: lekkere koekjes voor devisite gehaald
en daarna helemaal vergeten. Brabantia heeft nu
een extra grote koektrommel geïntroduceerd met
een 'vershoudcapsule' in het deksel.

De inhoud van de trommel is 3,5 liter en hij is, on-
danks zijn forse afmetingen, door het hengsel
makkelijk hanteerbaar. Hij is van plaatstaal ge-
maakt, waarin een binnenbusvan kunststof zit. De
hoge rand van kunststof in het deksel sluit perfect
af. Bovendien bevindt zich onder de verzonken
greep in het deksel een droogcapsule: silicagel dat
elk vochtspatje gretig opslurpt. De inhoud van de
trommel blijft daardoor bij wijze van spreken 'le-
venslang' droog en knapperig. Hij hoeft alleen
maar af en toe op een warm plekje, bijvoorbeeld in
de oven gedroogd, te worden. De Brabantia-koek-
trommel heet Biscuit Barrel en is in twee uitvoe-
ringen voor respectievelijk f 30,50 en 37,50 ver-
krijgbaar." De maxitrommel.

consument

Rijksuniversiteit Limburg begeleidde 108 lijners

Gecombineerde aanpak
overgewicht succesvol

DOORKEES CORNELISSE

L S^combineerd aanpakken van overgewicht is een suc-
iitnK a* blijkt uit een onderzoek bij de Rijksuniversiteit
f burg. Behaald gewichtsverlies kan op wat langere ter-
«ïeth Worc*en gehandhaafd. Grote vraag is echter welke
J>tid e meeste kans op succes geeft. Daarop kunnen
L erz°ekers nog steeds geen duidelijk antwoord geven.
Itrp1

p s e tijd verstrijkt wordt het steeds moeilijker het
T ccfgewicht vast te houden.

■Af net onderzoek, geleid door
3|o6ri ar's (hoogleraar humane
jjjotg~inS m Maastricht), namen iniltirti,,.- ®& mensen met matig en
ijla^'S overgewicht deel. Naast
öp ond Voor gezonde voeding
iPam meer een bewegingspro-
jfoaaw13 nodig. Meer bewegen

ien Kt de kans op het vasthou-
rot Van het behaalde gewicht
anrT °ok blijkt dat een deelQe mensen met hoge bloed-
en ugeen (°f minder) medicij-n hoeft te gebruiken.

WestrZ°ekers die zich met de
oüci

le van overgewicht bezig-
jpnriB

en ' krijgen op basis van
hegV ôeksresultaten steeds
Wj de indruk dat de gevolgen
top en te hoog lichaamsgewicht
P^soh 6 gezondheid worden on-
L "5 Suikerziekte, een te
Ptene .oeddruk- maar ook gal-
!tneriJl' Jicht en stoornissen in de
b.acht atieworden in relatie ge-
het o met overgewicht. Zodra
hand^lchtsprobleem wordt be"
i.meen Zlet men in net alge~
ring een gezondheidsverbete-

kans e manier geeft de meeste
kUr °P succes? Onderzoekers
duidip die vraag nog niet een-
scharf ,Deantwoorden. Weten-

k Bezien lijdt het geen
der 0 , at een voeding met mmv-
voor leën biJna altiJd zorg*
der j ge*ichtsverlies. Maar ver-
Vee] de tijd is het probleem
Slechtm°eili-ker op te lossen,
niensp tot 20 Procent van de
op \*n weet het streefgewicht
den. gere termijn vast te hou-

2°ek anStricht deed men onder-hehaa!ifar verbetering van het
Pie met een thera-
bestaaf ui 4diverse onderdelen
geleide uisarts en diëtist(e) be-
sief y" de deelnemers inten-
iaag Jfr weken lang werd een
dat siileu getisch dieet gebruikt
itiaar!, ts 470 calorieën heeft,

e]. alle noodzakelijke voe-
Qaam ffen levert.
6ehe2a_Wfrd geleidelijk deze zo-vangen ,Modifast-maaltijd ver-
derlann een gangbare Ne-
begeW?._ maalt«d. De diëtisten
hetkrit den de deelnemers bijvan eten kiezen <en bereiden)
de eeta °m zo het eetgedrag en
Èen a„Toonten bÜ te schaven.
Proera"aer onderdeel van het
voorA; f was de aandacht
Het v llchamelijke activiteit.
stond be-
delen r le onderdelen (wan-
de conH^ sen en hardlopen), dieöaarna, , moesten verbeteren.
otlderh v°lgde een zogenoemd
Öit I

h
ioudsprogramma.

duürd
yn" en Leefprogramma

Werd *"? totaal 12 weken. Het
over vo rsteund door folders

een/antwoord afslanken, be-
-0."13'8' Persoonlijke

bOek n;stabel, een dieetdag-
middVl__e .praktische voedings-
tir>gsh,, glds van het Voorlich-

wtau voor de Voeding enNa een h ,U/e over slank blüven.
'nen dl*Jaar tot een Jaarkwa"
hl»n_.«_,e deelnemers opnieuw
He" gewicht laten meten
Van d«middflde gewichtsverlies
l0.6k» n deelnemers bleek toenv°oraui e ZUn' Die afnamewerdre»kt v i

eerste vijfweken be-
w°fd't °lgens de onderzoekers
chaam<.a!_ ZO _.n Periode het li-
als m"igewicht weer snel hoger

Tln de oude 'eetstyl' te-dat nip. dlt onderzoek werd
deeln gec°nstateerd, maar de
hun wers werden ook niet aaniot overgelaten. Feit is dat

de praktijk het lastig maakt een
verbeterd lichaamsgwicht ook
na langere tijd vast te houden.
Als men op gewichtsverbetering
mikt door voeding met minder
calorieën te nemen past het li-
chaam zich na enigetijd aan. Het
springt dan zuiniger om met de
ontvangen calorieën. Daardoor
wordt het wat moeilijker om af
te vallen. Dat kan alleen door
minder eten worden bereikt. De
onderzoekers menen nu dat dit
'negatieve aanpassingseffect' te-
niet wordt gedaan als maar ge-
noeg aandacht aan lichaamsbe-
weging wordt besteed.
Tussen de deelnemers aan het
onderzoek waren er ruim 30 met
een te hoge bloeddruk. Bij de
helft van hen zorgde de verbete-
ring van het lichaamsgewicht
ervoor dat ze geen of minder me-
dicijnen hoefden te slikken. Bo-
vendien daalde hun bloeddruk
nog eens sterk.

Nadere informatie: Vakgroep
Humane Biologie van de
Rijksuniversiteit
Limburg, 043-888638.

" Als de tijd
verstrijkt, wordt
het steeds
moeilijker om het
streefgewicht
vast te houden.

Archieffoto:
CHRISTA HALBESMA

Jaarverslag
Keuringsdienst
Waren

Nog gevaarlijk veel
bacteriën in kip

De besmetting van kip- en kipprodukten met de ziekteverwekkende
Salmonella- en Campylobacter-bacteriën blijft op een gevaarlijk
hoog niveau. Dat constateert de regionale Keuringsdienst van Waren
Den Haag, waar 41 gemeenten onder vallen, in het jaarverslag over
1991.

Van de onderzochte kipprodukten bleek 36 procent besmet te zijn
met Salmonella's en 37 procent met de even gevaarlijkeCampylobac-
ter-bacterie, aldus het verslag.
De keuringsdienst besteedde in 1991 ook veel aandacht aan vacuüm
en gasverpakte vleeswaren. De dienst concludeert dat er vaak een
veel te lange houdbaarheidsdatum wordt aangegeven.

Het aantal klachten van consumenten nam bij de Haagse dienst toe
met 40 procent, tot 1.024. Deze leidden tot 168 waarschuwingen en
144 processen-verbaal. In totaal werden er vorig jaar 486 processen-
verbaal opgemaakt na inspecties en 1.402 na het onderzoeken van
monsters. Bijna 8.000 maal werd er gewaarschuwd.

De keuringsdienst kwam in 1991 weer diverseonsmakelijke taferelen
tegen. Het jaarverslag maakt onder meer melding van een dode kak-
kerlak in een afhaalmaaltijd, een schroef tussen de olijven, muize-
keutels in de nasi, maden in de pannekoekmix en een sigarettepeuk
in de melk.

Enkele klachten kwamen er binnen over ontploffende batterijen. Het
jaarverslag maakt onder meer melding van klachten over een blen-
der waardoor de gebruiker snijwonden opliep en twee elektrische
tandenborstels die in de hand ontploften.

Verwachtingen vangst goed

Haringseizoen
start 22 mei

DOORTILLYSINTNIKOLAAS

In alle stilte varen de haringvis-
sers deze week uit. Het feeste-
lijke, massale vertrek tijdens
Vlaggetjesdag Scheveningen is
verleden tijd: de haringrace
werd in 1989 voor het laatst ge-
houden. Goed, er ging een tradi-
tie verloren, maar de Hollandse
Nieuwe smaakt er niet minder
om. Vanaf vrijdag 22 mei zal de
Nieuwe Haring - vangst 1992 -
verkrijgbaar zijn. De term Vlag-
getjesdag blijft overigens: het
wordt het Feest van de Nieuwe
Haring.

Ook voor dit jaar zijn de ver-
wachtingen voor de haring-
vangst gunstig. De haringstand
in de Noordzee heeft zich de laat-
ste jaren goed ontwikkeld. Het
haringquotum voor 1992 is zelfs
aanzienlijk verhoogd.

Wat de afzet van de nieuwe ha-
ring betreft kan de haringsector
zich ook alleen maar in positieve
stemming uitlaten. Niet alleen in
Nederland laat de verkoop van
haring een stijgende lijn zien, ze-
ker ook de exportresultaten zijn
uitermate gunstig. Vooral in
Duitsland hebben de 'hollandi-
sche Matjes' een vaste plaats
gevonden in het visassortiment.
Bij onze zuiderburen zijn de Hol-
landse maatjes ook niet meer
weg te denken. Daarnaast zit de
export naar Oostenrijk duidelijk
in de lift. Frankrijk, met Mitter-
rand als groot haringliefhebber
aan het hoofd, kijkt reikhalzend
uit naar een regelmatiger toe-
stroom van dit typische Holland-
se visje.

In Nederland heeft zich de laat-
ste jaren een wijziging in de ha-
ringconsumptie voorgedaan. Wij
zijn haring meer door het jaar
heen gaan eten. De piek tijdens
de primeurperiode is gebleven,
maar dank zij de goede invries-
technieken is het nu mogelijk
een goede kwaliteit maatjesha-
ring het hele jaar door te eten.

De jaarvoorraadHollandse Nieu-
we wordt in een periode van
slechts enkele weken gevangen.
Vanaf half mei tot begin juli
wordt deze driejarige haring
(meest geschikte grootte) gevan-
gen in de voedselrijke wateren
van de Noordzee. Juist in deze
periode heeft de nog maagdelij-
ke haring de vetreserve van zon
20 procent nog niet omgezet in
hom of kuit.
Na de vangst volgt een stukje
oerhollands vakmanschap: het
zorgvuldig kaken (ontdoen van
kieuwen en ingewanden), zouten
en rijpen. Juist op dit stukje vak-
manschap mogen wij met recht
trots zijn, want alleen Hollanders
weten precies hoe dat in zn
werk gaat.
De grondlegger van dit ambacht
is Willem Beukelszoon. Hij ont-
dekte, eind 14e eeuw, dat ge-
kaakte haring veel langer houd-
baar was, wat de handelswaarde
vergrootte. De schepen konden
verder de Noordzee op varen,
langer wegblijven en daardoor
met grotere vangsten thuisko-
men.

" Vanaf volgende week vrijdag ligt de Hollandse Nieuwe
bij de visboer.

Uitjes
Heden ten dage wordt de haring
nog steeds op deze wijze ver-
werkt. Uiteraard is het zoutge-
halte in de loop der jaren wel
aangepast. Het zware zouten als
conserveringsmethode is niet
meer nodig. Dat heeft zo weer
zijn positieve invloed gehad op
de smaak van de Hollandse
Nieuwe. Daar is ook de traditie
van het haring-eten met een uitje
naar terug te voeren. Vroeger
was haring vaak zo zwaar gezou-
ten, dat hij eerst in de melk
moest weken. Het resultaat was
dan weer een te flauwe smaak.
Het toevoegen van een uitje
maakte het geheel zeer eetbaar.
De goede kwaliteit maatjesha-
ring die wij nu kennen heeft het
uitje dus eigenlijk niet nodig. De
kenners willen zich dan ook
graag onderscheiden door de ha-
ring per definitie zonder uitjes te
eten.

Woensdag 13 mei 1992 "7- "mburgs



Muziek

Superoccasion Synthesizers:
Roland D5’895,-; Korg. DW 6000 ’795,-; Yamaha DX-
-11 ’695,-; Yamaha DX 7 ’1.195,-; Kawai K 1’1.495,-;
Roland JXI ’895,-; Roland SlO Sampler ’ 1.395,- Roland
5220 Samplingmodule ’1.295,-; Emu Proteus Protologi-
que ’2.195,-; Emu Proteus orchestra ’2.500,-; Kawai
QBO SEQ’ 1.295,-; Roland SPD 8 drumpad ’ 895,- enz.

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
Te k. elec. GITAAR plus div.
access., pr. ’BOO,-. Tel.
045-275157.
Te koop 2 KAARTJES voorl
U 2in Ahoy met busreis opj
15 juni.Tel. 045-274381. I

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag

lal in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Braderieën/Markten

Grote Vlooienmarkt
Zondag 17 mei van 10-17 uur.

Drive In Bioscoop Auto Kmo Landgraaf
Aanmelden 040-856693.

TV/Vldeo Te koop gevr.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’ 25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48 j
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TV's m.|
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Hoogste prijs, postzegels,
MUNTEN en goud. Stamps
and Coins. Tel. 045-726789
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.— 1 :

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. ant. donkere SALON-
TAFEL 190mx90x43cm,
’850,-. Tel. 045-210868.
Te k. wegens omstandigh.
complete WONINGINRICH-
TING nog geen jaar oud. Te
bevr. 045-326569.
Blank eiken EETHOEK,
massief mcl. 6 stoelen als
nw. ’ 1.675,-. 045-323830.
Te k. mooie, decoratieve ko-
peren KROONLUCHTER
met 8 lichtkaarsen en bijbe-
horend koperen wandlampje
met 2 lichtkaarsen. ’ 325,-
-all in. Salesianenstraat 7,
Übach over Worms. Tel.
045-314049.
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL (3-1-1 zits), kleur
beige. Tel. 045-753383
Te k. klassiek noten BANK-
STEL en eethoek, t.e.a.b.
Na 18 uur Bavostr. 17, Nuth.

Te k. 4 zits bank met stoffen
kussens ’ 175,-; 2 stoffen
FAUTEUILS, indien op-
nieuw bekleed zeer modern
en decoratief, ’ 175,- per
stuk; Oude skai beklede,
zeer comfortabele faulteuil.
Opknapper, ’350,-. 2 hou-
ten clubs met losse kussens
totaal ’ 75,-; 1 persoons ij-
zeren bed ’ 50,-; oude de-
coratieve caféstoel ’ 75,-,
opknapper; 4 oude, decora-
tieve ijzeren inklapbare tuin-
stoeltjes met houten rug en
zit met bijpassende inklap-
bare tafel. Opknapper,
’200,-. Salesianenstraat 7,
Übach over Worms. Tel.
045-314049.
Te k. bankstel KUSSENS,
’l5,- p.st, 1-pers.bed,
’45,-, 2-pers. bed, ’65,-,
matras met binnenvering
1.85x085, ’125,-, 4 stoelen
samen ’ 20,-. 04493-2336.
Te koop grote 4-zits BANK,
i.z.g.st. Manzardstr. 6,
Eygelshoven. 045-460106.

06-lijnen

*DE WIPLIJN*
***06*9555***
Snelste versierlijn van

Nederland: voor 'n discr.
afspraakje of 'n heet sex-
gesprek. Dag & nacht druk

bezet. 50 cphm

DE WIPKRANT
* 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
50 cphm

HOGE NOOD
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 cphm

TELEKRANT
06-320.320.00

Het allereerste en makke-
ijkste 06-nummer in Neder-
and. Dames en (vaak heel
jonge) meisjes doen hier

hun eerste sex-contactver-
:oek. Succes is op deze lijn

verzekerd, ’l,- p/m.

*WIP-DATING*
06-320.320.76

/oor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 cphm

Top Sex_
handen vol, 37,5 cphm
06-320.325.25

S&M Liveßox. Er is tussen
13 en 17 uur een bazin op
le Box. Durf je! 37,5 cphm

06-320.320.65
Tante Nel

Dudt van GRIEKS! Ze is rijp
en ervaren. 37,5 cphm

06-320.327.17

Sex voor 2
hete jongens & meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.
06-320.325.00

Adressen
'.e geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat
ver zichzelf en wachten dat

jij ze belt.
320.322.23

06/100 c.p.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
leest spannende afspraken

50 cpm

06-320.327.55
Nu al: 610!

vrouwtjes vertellen wie ze
ijn, wat ze lekker vinden en
jeven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 et 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

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel ... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56

’ 1,- p.m. Pb. 75141 Adam

Telezoenen
kan Live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

Tele (live)
Massage? Lekker live een

massage met Desiree, Carla
Inge of Joyce door de tele-

foon? Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

Griekse sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55
100% gratis sex! Vrouwen,

meisjes en echtparen zijn op
zoek naar

avontuurtjes!
06-320.320.81 - 75 et p/m

het Telebordeel
Meisjes vertellen hoe ze er
uit zien, wat ze te bieden
hebben en geven daarna
hun privé tel.nr. aan je door!
06-320.320.85 - 75 Ct p/m

Pak ons live!
Wij zijn Angel, Amanda en
Jennefer en wij zijn gek op
pure sex! 06-320.320.86

(100 cpm)
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
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

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

Sexafspraakje Uitdagend
met 'n meisje. Vraag haar Vrouwtje zoekt een wild

tel.nr. Bel. 06-9502 avontuurtje 06-9663 75 cpm
75 cPm Dames die zich vervelen

Meisjes Sexkontakt
Willen sex-ervaring opdoen. 06-320.326.66 -75 et p/m

06-320.330.43 (75 cpm) ~ \ ~— —- Sexkontakt
Uu-yoUO Zoek je tel.nr. van allemaal

Er zijn genoeg meiden die heerlijke hete meisjes?
ook het bed in willen. 75 cm 06-320.330.42 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje! Rj-opv vn_".r ?

Altijd SUCCeS direkt apart met een heet
Bel voor een leuke vriend(in) meisje of 'n lekkere jongen.

Afspreeklijn 06-9533 06-320.330.87 - 50 et p/m
75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen HOITIO JOngenS
QovaHroccon Hoor ze heet tekeer gaan.oexauressen 06-320.330.88 - 50 et p/m

06-320.330.60 (75 cpm) _ ~ .. .Partnerruil
VrOUWljeS direkt apart met vrouwen en

en meisjes zoeken voor mannen voor 'n hete sexruil.
straks sexkontakt, vraag 06-320.330.91 - 50 et p/m

naar hun telefoonnummer. _
Bel nu 06-9661 (75 cpm) Up Ze FranS

06-9511 Debbie: de eerste keer, Oh
Duik in bed wat lekker °69664 75 cpm

met 'n hete meid. Vraag 06-9665
haar tel.nr. 75 et p/m Hete mejsjes wi ||en sex.

FvPÜPntiP kontakt met telnr. (75 cpm)
cveuei iije Suzanne heeft hele grote...!

toen ze haar rokje liet
zakken! 06-9530 - 75 et p/m 06-9667

\ _i. ._-.~_*._4__-_ Wie wü ze vasthouden.Vluggertje 75 et P/m
Wendy beleeft een heet ,

hoogtepunt 06-9662 75 cpm UeDDie S
Pascale bovenop de tafel. Sexdating maak 'n afspraak

l/'/-wi il_r_-__-___»4___v me' naar meisjes.
r\euKensex 06-350.222.23 - 50 et p/m

Bel 06-9602 - 75 et p/m 37 3 cphm Vo|s|anke
Q___vLr.r-.ta let meiden 18 jr., lief, zacht en
OtJAKU. llctlM heet. Willen door jouw

zoek je tel.nr. van allemaal uitgekleed worden,
heerlijke hete meisjes? r\C onn OOr\ OO06-320.330.42 (75 cpm) UO-0-_.U.O-__VJ._^

Sex voor twee Lesbische
direkt kontakt met meiden VrOUWen 30
06e3Vof30hr-rsol e

pS/m 375 06-320-320.37
MEISJES 18. Je kunt van

Kom lanQS meisje op meisje. Kies maary 37,5 cphm
mijn adres, mijn tel.nr en ne

_
hoe ik er uit zie, vertel ik je UO-o<__U.O___U.O___

als je belt 100 et p/m HARD, WILD en RUIG!
06-9685 Russisch standje? 37,5

cphm. Lekker tussen m'n ...!
Bel Lenie 06-320.320.53

Voor gratis sex per telefoon
of bij haar thuis. Ruige straatsex! Vuurrode

06-320.324.96 - 75 et p/m lippen! 37,5 cphm
Toe maar, het mag. Hoger 06-320 .320. 77

met je hand Basje. Zal ik jou
eens...? 50 et pV2m Rijpe donkere vrouw! witte

06-320 321 32 lingerie. Grote cups! Volle
'- '- dijen! 37,5 cphm

hoger die benen 06-320.323.46
Het wandrek, de blonde ———-——-—:

meid en de strenge man. C|aud'a 38 )r- llve opge-.
06-320.340.25 - 50 et pV2m nomen toen ze alleen

r was op bed. 37,5 cphm
Inge boeit een inbreker.

Naakt ondergaat hij zijn straf UQ-o___U.o___o.OD
50 ct.p.Vi m. ~

06-320.340.69. Paula
06-320.331.08 Zit je in het

Na de champagne. 5 meis- donker? Ben je alleen? Bel
jes en de hoogtepunten met Paula 75 et p/m

5 mannen. 50 ct.p.Vi m.
f\R ion Q/in rïl Maak je broek los en doe je
VJO-Oc.V.O'+V.V I ■ ogen dicht, Lisa doet de rest

Extase Lisa
een stel doet het buiten. Ze 06-320.331.02 - 75 et p/m

weten dat er twee mannen... ._. .
06-320.323.85 50 ep V2m. DianCa

Zwembad. De blonde vrouw zal ze je met haar mond
geeft zich aan een meid met verwennen? Doe je ogen

zon klein nat slipje. maar dicht. 06-320.331.07 -
Lesb. 50 et.p. 1/_ m. 75 et p/m

06-320.340.88. "

üvesex
Bevend bukt ze over de tafel W jj Z jjn Simone en Linda, 2Tergend langzaam trekt hij meisjes v. 18 jr, wij hebbenhaar slipje... 50 cpVim onze eigen 06-lijn en vertel-

-06-320 330 51 'en Jou over onze allereerste
- vJ£.w.oo<_/.v_' — sexavonturen.

lust. live. lekker °696 70 (50 et- p- 1/2 m->
Houd jevan lekker, houd je Qlir>n___rti___ovan snel, bij de heetste OllfJJjei IJüï.

familie doen ze dat wel! meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.330.73 ( 75 cpm) ! 06-320*320*36 - 75 et p/m

Kontakten/Klubs

Club Rustica Kerkrade
v.d. Weyerstraat 9, Spekholzerheide.

Tel. 045-412762 ma. t/m vrijd. 11-24 uur.
Vakkundige erotische massage.

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
met verschillende dames tussen 18-38 jaar

Bel voor meer info ons telefoonnummer

06 - 52980255
Tevens meisjes gevraagd voor dag- en/of avonduren.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 4

nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade

Tel. 045-462084 I
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verwennen u. Pikante lingerie, ma-zat.

11-24 u., zond. 15-23 u. Kapelweg 4, K'rade, 045-425100

Madame Butterfly
vraagt buffetdame voor de avonduren 04492-1934
Nieuw voor een goeie erotische massage Danielle

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

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

ÏPrivé/Escort!
Simply the Best!

.'Angel en Boy!
- 5 meisjes en 6 jongens vanaf 18 jaar.- meester(es) en slavin.

- transsexueel/travestiet

!Deze week:Superstunt!
Info: S 045 - 27 45 87.

Open van 11.00 uur tot 02.00 uur. (zond. gesl.)

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. Tel. 04454-1195

Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur.

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 09-32.11.76.64.94
Openingstijden va. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

Parenclub Villa Liberta
Gewoon de Beste !!!

Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur.

Ervaar de unieke ongedwongen sfeer van een echte paren
club. Live- en Porno shows. Maaseikerweg 24, Susteren.

300 m. v.a. A2richting Susteren. Info telefoon 04499-4928.
Binnenkort luxe bubblebad en sauna.

Massage
ma. t/m vrijd. van 13 tot
18 uur. Tel. 045-274526.

Wat is het toch fijn om eens
bij

Sandra
te zijn. Ma fm vr 10-22 uur

Weekend gesloten
Tel. 046-757517.

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.
Escort-Service all-in

g 045-326191

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
g 045-418606
Nieuw escort

van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte
11-23 uur, 045-254598.

Privé
Heerlen-Centrum van 11.00
tot 18.00 uur 045-714707.

Unieke massage
g 045-228481

Shirley privé
045-727538.

Even tijd en geen spijt?
Videoclub

een leuke film en nog meer.
Bel eens 045-718067.

Contactburo

Sittard
5046-523203.

Nieuwe inschr. gevr.
2 Nieuwe meisjes bij

LYDIA
u kunt alléén tevreden zijn...

046-749662, 11-23 u.

Love escort
045-320905

Buro Geleen
Bern, op nivo 046-748768.

Peggy privé en
escort

3 leuke stoeipoezen aanw.
ma-vr 11.00-22.30 uur. Wo
tot 19.00 u. 046-374393

SM Rachel
Tel. 045-274810

Grieks Grieks
Extra speciaal!!!

"Natascha"
Inl. 04746-5826.

La Tropical
Industriestraat 74

Kerkrade-W. geopend
ma. t/m vrij. v.a. 16.00 uur. 's

Zaterdag v.a. 21.00 uur.
In den Hook, V'daal, Kerk-
plein. Dagelijks geopend

v.a. 20.00 uur.
Tevens nog enkele

bardames gevr.
045-421641 v.a. 16.00 uur.

Meerdere
Meisjes

wachten op jou.
Tel. 077-520058.

Nieuw nieuw
Madame Véronique in

studio SM heeft steeds een
slavin aanwezig. Alles is

mogelijk van uro. tot kaviar.
Geen taboes.. Tel. 077-544006.

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785
Totale ontsp.massage

door (nieuwe)
leuke meisjes

045-353489

Monika escort
bel dan.. 045-727854

Privé Daisy
Ma t/m vr. 11-24 uur,

zat. 11-19 uur. Specialiteit
erot. Franse en Russ.

massage. Tel. 045-229091

Met een PICCOLO
Limburgs Dagblad
uw oude spulletjes —
kwijt. Piccolo's do<
wonderen... Probeer-
Tel. 045-719966.

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEER INFORMATIE:

O
terre des hommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook mee!

GIRO 646900
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Vasteloavesleedjes Konkoer 1993

Nieuwe Limburgse
schlagers welkom

jjp^STRICHT - Tot 30 november kan men weer inschrijven voor
tek mburgs Vasteloavesleedjes Konkoer 1993. Componisten en

Kstdichters van nieuwe carnavalsschlagers in het Limburgs dialect
v nnen vanaf vandaag deelnameformulieren en een reglement aan-
fr,agen Di J de stichtingKunst en CultuurLimburg in Maastricht, tele-s°« 043-256787.t,_°rafgaande aan de finale op 5 februari 1993 in het cultureel een-
Vn e Haendert'in Tegelen worden deze keer drie wekelijkse
er.099onden gehouden. Omroep Limburg zendt op de vrijdagen 8, 15
2iin d anuari een aantal genomineerde liedjes uit. Vrijdag 29 januari

Jn definalisten alvast één uur te horenvia Omroep Limburg.

show

Terug naar oude omvang met verschillende thema ’s
Toppers op zeventiende
North Sea Jazzfestival

Van onze verslaggever

HAAG - Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Bobby
JicFerrin, Chick Corea, George Shearing, Randy & Mi-
«ael Brecker, Herbie Hancock, Roberta Flack, McCoyyner, Modern Jazz Quartet, Lionel Hampton, Cab Callo-ay en nog zon duizend andere jazzmusici spelen op 10,

v en 12 juli op het North Sea Jazz Festival, dat deze zomeror de zeventiende keer op dertien podia in en om het
°ngresgebouw in Den Haag wordt gehouden.

wo?riafgaand aan het festival
at op donderdag 9 juli een

WaaUmmer JazzSala gehouden
?_v,

an wordt meegewerkt door«nger Tony Bennett, de big-
utr Van Lionel Hampton, zan-
hatfi I^helle Ferrell en de bigbandTheSkymasters.
vierri ea' at na twee jaar een

festival te zijn geweest
cjp: r naar de oude omvang van
dit

6 tivaldagen t.erug is, biedt
0 ,Jaar verschillende thema's.
les n de naam 'a tribute t0Mi"
j» Uavis' zullen pianist Herbiedncock, saxofonist Wayne

orter, bassist Ron Carter,'ummer Tony Williams en
eerhPettist Wallace Roney een
j.j eto°n verzorgen aan de vo-
eaivaar overleden Davis. De or-|^nisatie benadrukt dat dit de
erv Jazzmusici zijn die van de
heb? van Miles toestemming

°en deze naam te voeren.

tist tv
é verjaardagvan trompet-

fest
zzy Gillespie wordt op het

or. IVal gevierd met een speciaal
Dptt

eSt met naast Dizzy de trom-
WSten Freddie Hubbard, Red
sav *y en claudio Roditi en de
Jirr,° lsten James Moody en
'_.Bi?ly Heath. Onder de naamsat th 0f the C°ol' zal bariton-
li^'onist/arrangeur Gerry Mul-bij n, met tienmansformatie het
'BiMurekende repertoire van het
ver, °f the C°ol' doen herle-'
Art'cmet musici als Lee Konitz,

*armer en Rob McConnell.

de naam New Orleans Re-
ls een optreden van o.a. Dr.

John, Willy DeVille, Johnny
Adams, Eddy Bo en de Wild
Magnolia's. Een bijzonder pro-
ject is The New Vork Jazz
Giants, met musici als Jon Fad-
dis, Torn Harrell, Bobby Watson,
Lew Tabackin en Mulgrew Mil-
ler.

Veel hammondorganisten dit
jaar: Jimmy McGriff, Jimmy
Smith, Barbara Dennerlein, Car-
lo de Wijs, Herbert Noord, de
Japanse Toshihiko Kankawa en
het Lester Bowie New Vork Or-
gan Ensemble. Maar ook vol-
doende vocalisten: de groep
Take Six, The Staple Singers,
Bobby McFerrin, Dianne Ree-
ves, Lou Rawls, Betty Carter,
Greetje Kauffeld, Deep River
Quartet, Celia Cruz, Tuck & Pat-
ti, Riekie Lee Jones en Roberta
Flack.

Op het gebied van fusion zijn er
optredens van Grover Washing-
ton Jr, Brecker Brothers, Steps
Ahead, Spyro Gyra en de Yellow
Jackets. Pianist Chick Corea
komt met een eenmalige, spe-
ciaal voor het festival samenge-
steld kwartet met drummer
Steve Gadd, bassist Eddy Go-
mez en saxofonist Bob Berg.

Blues is er dit jaarvan 0.a.: Bud-
dy Guy, Albert Collins, Albert
King en Robben Ford. De Ne-
derlanders zijn dit jaar vertegen-
woordigd in 0.a.: Pierre Cour-
bois, Houdini's, Jarmo Hoogen-
dijk & Ben van den Dungen,
Willem Breuker en Candy Dul-
fer.

" Lionel Hampton

" Dizzy Gillepsie
Foto's: GPD en ANP " Cab Calloway

Willem Duijn: ’Ik ga Bennie niet imiteren’Big Mouth half jaar
als Normaal-zanger
DOOR DOLF RUESINK

ZELHEM - „Een moeilijke en
emotionele beslissing," noemt
Bennie Jolink (46) het. „Ik ga
je niet imiteren, maar zal het
op mijn eigen manier doen,"
belooft Willem Duijn (55). In
hetkantoor van Normaal vond
een opmerkelijke wisseling
van de wacht plaats. 'Big
Mouth' Willem Duijn verbond
zich tot eind oktober aan de
Achterhoekse rockgroep, die
sinds een ernstig auto-ongeval
van haar zanger niet meer bij
stem was.

Wat al een tijdje in de lucht hing
werd dan toch waarheid: een infec-
tie aan de onlangs verbrijzelde lin-
kerelleboog noopte Bennie Jotink
tot een rigoreuze stap. „Ik verdwijn
een tijdje van het toneel, omdat ik
de eerstkomende maanden zeker
niet in staat zal zijn met Normaal
een goed optreden af te leveren. De
fans, de zaalhouders en mijn colle-
ga's kan ik niet langer in onzeker-
heid laten. Omdat de gevolgen van
het ongeval vrij ingrijpend zijn,
moet ik absoluut rust nemen."

De verrassend in beeld gekomen

Duijn hoort het met een mengeling
van medelijden, bewondering maar
ook met sporen van trappelend on-
geduld aan. Dat Normaal de gok
waagt met een andere 'frontman' de
Veldtocht 'Buugen ofBasten' voort
te zetten, spreekt Willem om meer
dan één reden aan. „Normaal is een
groep diehet niet verdient uiteen te
vallen. Hun stijltje ligt me wel, ze
houden net als ik van een flink feest
en we hebben beiden een hekel aan
opgefokt gedoe. Wat dat betreft ben
ik ook een normale boer."

Het aantrekken van de rondborsti-
ge Twentse zanger, tegenwoordig
woonachtig op een steenworp af-
stand van het Heracles-stadion in
Almelo ('lk schrik me altijd de pleu-
ris van die voetbalherrie'), heeft
nogal wat voeten in aarde gehad.
Niet omdat Willem aarzelde, maar
omdat de uiteindelijke beslissing
moeilijk was voor Normaal. „Moes-
ten we maar blijven afwachten?,"
aldus Jolink, „met het risico dat we
door het uitblijven van inkomsten
ons bedrijf naar de knoppen zagen
gaan, of was het nodig en verant-
woord met een alternatief te ko-
men?"

Normaal koos voor een tijdelijke
uitbreiding van de groep. Amateur-
muzikant Robert Colenbrander (23)
uit Hallewerd snel bereid gevonden
voor de karakteristieke 'pompende

slaggitaar' te zorgen. Als vokale
blikvanger durfde manager Martin
Jansen slechts één oude bekende te
benaderen: Big Mouth. „We denken
dat het Normaal-publiek hem zal
accepteren. Als hij hard aan zn con-
ditie werkt moet het lukken hem 's
avonds een paar uur staande te hou-
den."

dcv Ülern Duyn ('Bi 9 Mouth'): ,flet stijltje van Normaal ligt me wel, ze hou-
net als ik van een flink feest." Foto: ANP

Circus
Volgend weekeindemoet het circus
gaan draaien. Dat gebeurt onder het
motto 'Willem dut Normaal' oftewel
Willem Duijn doet Normaal. Die
slogan geeft al aan, dat het repertoi-
re een mengeling zal zijn van Ach-
terhoekse roek-juweeltjes en Neder-
landstalige Duijn-krakers. „Num-
mers waar jij voor honderd procent
achter moet staan," roept de in trai-
ningspak gestoken Big Mouth zijn
voorbeeld toe.

Jolink - de gewonde arm in man-
chet gestoken - kondigt aan zn
vervanger op alle mogelijke manie-
ren te helpen. „Maar op het podium
kom ik niet," houdt hij op voorhand
een snelle come-back af. „Lichame-
lijk ben ik niet in orde en ook tus-
sen de oren zit het me lang niet
lekker. Met de kerst hoop ik weer
de oude te zijn. Het is beslist niet
mijn bedoeling definitief te stop-
pen. Volgend jaar hoop ik weer van
de partij te zijn."

Waardering
Concert Radio

hoger dan
voor Radio 4

Von onzertv-redactie

HEERLEN - De programma's
en de muziekkeuze van het com-
merciële radiostation Concert
Radio worden door de luiste-
raars hoger gewaardeerd dan die
van de klassieke muziekzender
Radio 4. Dat blijkt uit onderzoe-
ken die zijn gehouden door AGB
Media en Team Vier.

Concert Radio, één van de zen-
ders van de Radio 10 Groep, is
precies een jaar geleden begon-
nen met het dagelijks uitzenden
van 24 uur non-stop klassieke
muziek. Een jaar na de lancering
blijkt uit een telefonisch luister-
onderzoek van AGB Media dat
46 procent van de ondervraag-
den de programma's van Con-
cert Radio zeer de moeite waard
vindt. Bij Radio 4 ligt dat percen-
tage op 25.

Ook de muziekkeuze van Con-
cert Radio wordt door de onder-
vraagden meer gewaardeerd.
Ruimt 40 procent noemt die keu-
ze zeer de moeite waard, tegen 24
procent bij Radio 4. Concert Ra-
dio is. horizontaal geprogram-
meerd en zendt zoveel mogelijk
hele werken uit. De muziek die
gedraaid wordt, stamt voor meer
dan negentig procent uit de pe-
riode 1600 tot 1940. De muziek-
programma's worden samenge-
steld in overleg met een pro-
grammaraad die bestaat uit
deskundigen uit de wereld van
de klassieke muziek.

Dagelijks
Uit het AGB-onderzoek blijkt te-
vens dat Concert Radio haar
luisteraars langer vasthoudt. De
gemiddelde luisterduurvan Con-
cert Radio is 1 uur en 51 minu-
ten. De luisteraar van Radio 4
haakt na gemiddeld 1 uur en 38
minuten af. Van de Concert Ra-
dio-luisteraars stemt 20 procent
dagelijks op de zender af, terwijl
12 procent van de Radio 4-lief-
hebbers elke dag naar de zender
luistert.

Concert Radio heeft tevens een
profiel laten maken van de luis-
teraar. Dat profiel blijkt wezen-
lijk te verschillen met die van de
Radio 4 luisteraar. Zo behoort 91
procent van de luisteraars van
Concert Radio tot de hoogste so-
ciale klassen. Bij Radio 4 is dat
76 procent. Ook het opleidings-
niveau van de Concert Radio
luisteraar is hoger en de zender
trekt meer mannelijke luiste-
raars.

Het commerciële klassieke sta-
tion bereikt dagelijks ruim
120.000 mensen. De ondervraag-
den blijken de zender niet te
gebruiken als louter achter-
grondmuziek. Driekwart van de
ondervraagden zegt aandachtig
te luisteren.

’ServiceSalon’

niet fans van
Romv Schneider

HEERLEN - In 'Service
Salon' wordt vanmiddag
uitgebreid aandacht be-
steed aan filmster Romy
Schneider. Vandaag is het
tien jaar geleden dat zij
overleed. In de studio ge-
sprekken met enkele van
haar fans.
Voorts praat Jos Brink over
zijn nieuwe boek 'Eenling is
geenling', waarin hij het
heeft over homosexualiteit
in relatie tot de kerk. Die-
renarts Henk Lommers
heeft ditmaal als onderwerp
'Oogziekte bij dieren' en
zangeres Imca Marina zorgt
voor de muzikale noot in
'Service Salon', dat om
16.20 uur begint op Neder-
land 1.

" Romy Schneider
Foto: Archief LD
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle
onderdelen en reparaties. Rijksweg
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718.

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

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

Lucar autobedrijf. Voor APK zonder problemen. CO- en
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045-456963.

SAS Autoshop „De Specialist"
■ Voor auto-accessoires, car-hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113.

BREMEN
Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-3T1784.
's Zaterdags gesloten.

a^ROUWETTE
_=__TÏs'autobanden
Alle merken banden leverbaar. Balance-
ren + uitlijnen. Putweg 49, Klimmen,
tel. 04405-1286.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 515777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 372882*.

Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's, bestellers en
bussen, minibusjes, kleine bestellers,
open laadbakken, meubelauto's in alle
typen en prijsklassen. Ook diverse luxe
auto's, stationcars. Te veel om op te
noemen. Donny Klassen b.v., in- en ver-
koop. Meerssenerweg 219 Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-634915.

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte

___A__^__LJyM!rf"^__________l

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrijschool.
Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal.
Tel. 045-751718.

Liever 100% rijles
dan 30% korting

Autorijles is een zaak van vertrouwen.
Ga daarom naar de vakman met jaren
ervaring. Kies een van onderstaande
8.8.R.0.-beroepsrijscholen.

Autorijschool Leijten Brunssum
tel. 045-251418

Autorijschool Frans Bisschops
Heerlen. 045-752827.

Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen
045-213735.

Autorijschool Jo Hendriks Kerkrade.
045-415315.

Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade.
045-415597.

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade
045-456772.

Autorijschool Kubben Schimmert
04404-2339.

Autorijschool Winthagen Simpelveld
045-443252.

Autorijschool Simons Vaals.
04454-2443.

Autorijschool Peter Kokkelkoren
Voerendaal 045-750995.

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken. Top-
kwaliteit met 1 jaar garantie. Kloosterra-
derstr. 100, K'rade. 045-453837.

Autop Autoverhuur Sittard B.V.
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-renten groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard.
046-522424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

am«tti_
Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek,
045-222333. Stalen, roestvrijst., mes-
sing enz. bouten, moeren in metr., metr.
fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad. Tevens
inbusbouten, houtschroeven, plaatschr.,
ankerwerk v. muurbevest. enz. Meest
uitgebr. ass. in Limburg.

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevelste-
nen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat 17,
Sittard, tel. 046-512481.

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzeweide
127, 6413 GD Heerlen.

Bel nu 045-455609
en informeer naar een van devele gezelli-
ge clanscursussen van dansschool Lotus,
Heerlen en Kerkrade.

Compuprint Kerkrade b.v.
Uw partner voor al uw druk- en kopieer-
werk, familie- en handelsdrukwerk,
zwart/wit- en kleurkopieën. Kloosterra-
derstraat 14a, 6461 CC Kerkrade. Tel.
458079.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, foto-
copie, stickers en kant.boekh. Graverstr.
68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk ... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel.
046-742964.

NILFISK
MET N NILFISKZTT JE

NERGENS MEE.

Onderdelendepot Roosen
Brunssum, Rumpenerstr. 157. Tel.
045-251015 (geen koopavond).

Elek.ro Bemelmans
Aanleg, reparatie en onderhoud van
elektro-installatie. Unolaan 33, H'hei-
de, tel. 045-212330.

Brunssum 045-254166; Geleen
046-746089; Heerlen 045-719484; Kerk-
rade 045-451598; M'tricht 043-620770;
Sittard 046-525363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spee. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

I GLAS HERSTELLEN/ _- , GRATIS BELLEN
i U__ 064.226688

i imiim«■■■■njHii """ > """"*«*<»

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

Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stop-
hout; eike-, beuke- en esse-, plaathout;
goedkoop stookhout. Rijksw. 36, Wahl-
willer. 04451-1218.

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 046-747905. Aanbouw-
keukens + apparatuur, event. met
compl. verbouwingen. Toonaangevend in
keukens.

\_y KeiitoßTiß
Van ontwerp op maat tot komplete instal-
latie. Tevens renovatie. Design-studio:
Glaspaleis, Kerkplein 45, en eiken stijl-
keukens: Eikenderweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
Offermans-van Schoubroeck
Reparatie van elektr., keramische en ha-
logeen kookap. en ovens. Stationsstraat
34, Beek. 046-372126.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
046-747575, keukens - badmeubelen -
sanitair - cv.

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof-ramenfabr.
sinds 1973. Timmerfabr. sinds 1924.
Showroom Broekhoven 1, Geulle-Meers-
sen.

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuifpuien
en balkonsystemen. Trichterweg 7,
Brunssum. Tel. 045-231045.

scheppers kunststof

Eigen fabrikage/ Jv
maatwerk
Ramen - deuren - rolluiken met 10 jr.
garantie. Eigen montagedienst en ser-
vice. Voorheen in Landgraaf, nu Sme-
destr. 6, Kerkrade. 045-465228.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 0 45-713265.

modellenburoM
Winricusstraat 39 6467 BM Kerkrade

Organisatieburo voor modeshows en an-
dere mode-evenementen. Opi. manne-
quin/dressman, fotomodel, host/hos-
tess. Info: 045-422424.

TWlliiinf
Naaimachinehandel

VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Wand- en plafondstudio
Plafondbouw Kerkrade Landgraaf b.v.
Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel. 045-320840.
Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14
uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een pas-
klare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan
te brengen. Idem diverse Zepka
vouwdeuren en wandkastsystemen
op maat. (Kruisberg 46 Meerssen).

Radax BV Plafondsystemen
Haefland 23, Brunssum, 045-258051.
Voor alle soorten plafonds, wanden en
betimmeringen. Showroom geopend van
di. t/m za. van 10-17 uur.

Akoutherm Systeembouw
Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
uw kantoor, winkel, instituut of woning.
Systeemplafonds en -wanden, interieur-
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen-
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie-
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter-
rein 'De Hotel. Fax 243983. Showroom
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur.

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

■T^___ _l____________^WMÏ_9Ï______B

Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Oók voor on-
derdelen en reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade.
045-414270.

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel.
045-423848/442129.

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

MICA zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show-
room Sittarderw. 116, Heerlen.
045-721658.

SIMI rolluiken
Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9
Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32
Brunssum. 045-252494 b.g.g. 315484.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

Schilden». Bijsmans Heerlen
fr Onderhouds- en utiliteitswerken fr
kunststoftoepassingen fr betonrep. Fr
gevelreiniging fr graffitibestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,
6222 NL Maastricht. 043-630353. Voor
alle voorkom, schilderwerken.

Hakkenbar De Bongerd 718432
Bongerd 18, Heerlen, het adres voor al
uw schoenreparaties, sleutels en onder-
houdsartikelen.

Schoonmaakbedrijven BV
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster-
dam. Voor meer info, bel 06-0228400.
Telex 10526, fax: 020-443454.

Math. Linssen. Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ontkalk.
waterleid., geiser, boiler, gas-water-
install. Erk. schoor sfeenveger.

voor apparaten, auto's,
fietsen, machines, reklame.
LETAS STICKERSERVICE
RB. 32016, 6370 JA Landgraaf
Te1:045-312580 Fax:o4s-325885

Groencentrum Bok - tel. 215366
Bloemisterij fr hoveniersbedrijf fr
tuinctr. en architectuur. Vraag vr.bl. tui-
nadv. Uterweg 117, Heerlen-Noord.
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Voorjaarsschoonmaak ?
* Uw tapijt heeft het nodig
* Chem-Dry Chardon doet het

professioneel en snel. _j

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of \>
thermoclear. Hofdwarsweg 7 &
Tel. 046-753865.
_________________nrnmTnnn_n^______

Qerkendel
VERHUIZERS ï
datpakt altijd goeduit °9

Schoenmaekers Verhuizingen b !J
Ridderweg 47, Heerlen. 1(>

045-411281. Fax: 414096. ,<
Stikkelbroek Verhuizingen b.v. ]]
Laanderstraat 109-111, Heerlen i;
045-715045.

(~~ uw verhuizer
___ij i,

___" '■___LkJÏ____U_____________l _■" .Ir,_^p3pi_i u<H_____________2________ll ll'JJ2S I ■
B"J2*S_3_£_____lw

Vicaf's „Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verkoop]
erotische videofilms. Sittard, StatOT
31. Maastricht, Via Regia 105, Brus*
Poort. Heerlen, winkelcentr. H'"
(achter Aldi) 221986.

*** WMMMSÏO
J. Wetzels Woninginrichting
Enorme keuze tapijt-vinyl, gord., t
ges, valletjes. Tapijt gratis leggen, n
op mt. maken. Spoorsingel 12, Hri
045-727156.

Ha-to. -Spotgoedkoop j
Heroal rolluiken in alu. en pvc, i°\schermen, vertikale jalouzieën. 9
045-458226, Maria Gorettistraat
Kerkrade.

Vemtïan &{ittd>
Kerkrade %$

Zonweringskonstrukties, jalouzieën, ,
markiezen en roll. in alu., staal +j
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453410

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?
[ 045-739380
—^if—
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Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.09 Bekijk het maar. Gevarieerd

jeugdprogramma.
17.10 TV Dokter.
17.12 Santa Barbara. Amerikaanse

soapserie.
18.00 "" Journaal.
18.22 Dear John.Amerikaanse come-

dyserie.
18.50 Candid camera.
19.15 Tros Kieskeurig. Consumen-

tenmagazine.
19.50 Aktua nieuws.
19.53 Derrick. Duitse misdaadserie.
20.57 TROS Aktua.
21.26 TV Dokter.
21.27 (TT) In de schaduw van de

overwinning. Serie.
22.19 Ingang oost. Serie.
22.47 Expo '92 Sevilla - Tussen

twee werelden.
23.16-23.21 "" Journaal.

Duitsland 1
S"2°heute-"o3 Der Denver-Clan. Amerikaanse. rjq°aPserie.D ,"-J5 Medizin nach Noten IK/3.°0° heute.
""03 Gott und dieWelt: Kinder und

111? eine Welt- Documentaire.00 heute.
ÏJO3 Urnschau.
12 e '"'allo Janine. Duitse speelfilm
13 n Persoverzicht.J.OO ZDF-Mittagsmagazin.
is'?5 Wirtschafts-Telegramm.
l4n Pro9ramma-overzicht.
I4n Tagesschau.
14'02 "" Sesamstrasse.

"30 pr jnz Eisenherz. Tekenfilmse-rie.

i^OO Tagesschau.
.03 Tenrris live. Open Duitse ten-

16'kampioenschappen uit Berlijn.
17 n Pro 9ramma-overzicht.
1? 00 punkt 5 . Landerreport.
I?'2f Tagesschau., M'\l wWF-Studio.

I 18 ">
Liebe auf Bewahrung. Serie.

ilB 4C H!er Und Heute-r Ig'jÜ_ e Hausmeisterin. Serie.
19S»WWF'I 2q"^ Programma-overzicht.
20 ie Tagesschau.

' 2o'sq ARD'Brennpunkt.
1 2l nn Tagesthemen-Telegramm.

"° (TT) Mutter und Söhne. Tv-film
Vr_l.ClaUS Peter Witt met HeidiKabel'
c°lker Kraeft, Gemot Endemann."ristine Kröger wordt 70 jaar. Op

i2? 3?,r ,eest zin ook haar zonen.
23 on Ja9esthen.en.

ü. u Nachschlag. Satire van en met
23 0sS,?£neibner-

Sn (TT)Der Fahrradfahrer. Iraanse
iw'""1 uit 1989 van MohssenaKhmalbaf. Met: Moharram Zaynal-
e °eJ?. Esmail Soltanian, Firouz Kiani
ljn 'Pc berooide Afghaanse vluchte-rs Nassim probeert met een fiets-
djera,n°h op de kermis geld te ver-
Tiid. en Voor zi'n ernst'9z'eke vrouw.
rr, ens de week die de marathone< duren laaien de emoties hoog

°0.25 t»°°30-nn 9eSSchau'
nen Ki' 35 2uscnauen " Entspan-
den i. acr,denken. Basho's Reise inn Norden: In Sakata und Kisakata.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/2DF.
13.45 Die Fraggles. Poppenfilmserie.
14.10 Eins, Zwei, Dreibein. Kinder-

programma.
14.20 Ehekrieg. Amerikaanse speel-

film uit 1949.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Flop-Show. Gevarieerd maga-

zine.
16.20 logo. Jeugdjournaal.
16.30 Achterbahn. Jeugdserie.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.40 Hotel Paradies. Serie.
19.00 heute.
19.25 Man soll nicht mit der Liebe

spielen. Amerikaanse speelfilm uit
1954 van Gordon Douglas met Daris
Day, Frank Sinatra, Gig Young, Ethel
Barrymore, Dorothy Malone en Ro-
bert Keith. Doris Day is het zonnetje
in deze sombere film.

21.15 (TT) Vorsicht, Falie! Tips ter
voorkoming van misdrijven.

21.45 heute-journal.
22.15 Deutschland Journal. Actuali-

teiten. Vandaag: Deutsche angste -
Deutsche Chancen: EG '93 und
Wahrungsunion. Presentatie: Michael
Jungblut.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Günther Stoll, e.a. Afl.: Tod des Wu-
cherers. Herh. De woekeraar Minsch
werd door meerdere slagen op het
hoofd om het leven gebracht. Wan-
neer Derrick en Klein een bezoek aan
de weduwe brengen, blijkt deze net
een feestje te geven. Hoofdverdachte
is Erich Winterhammer, in wiens vrij-
gezellenwoning Derrick een paar in-
teressante dingen vindt.

00.00 Mem lieber John.Amerikaanse
comedyserie. Met: Judd Hirsch, Isa-
bella Hofmann, Jane Carr e.a. Afl.:
Wie sag ichs deiner Tochter. John
leert een leuke vrouw kennen, maar
haar dochter Melissa is vreselijk ja-
loers. John slaagt er echter in haar
genegenheid te winnen, maar nu wil
Melissa dat John en haar moeder ge-
lijk trouwen.

00.25 heute. .
TV FIMLS VIDEO
Duitsland 2
klas,? .Adams Rib- Schitterende
kor ekekomedie van George Cu-
cer' il^le, toen befaamd duo Spen-
ee J.racy en Katherine Hepburn.
een *

°etrouwd, beiden hebben
2e inadvocatenpraktijk, nu komen
k=a " de rechtszaal tegenover el-*aar te staan.
BBC 2

Douni Lone|y are brave. Kirk
die u-t

Speelt de laatste outlaw',
2ich 9evangenis ontsnapt en
ma .°p zn

Paard een hele politie-
comm 9ewaPend met de nieuwste
lijf '^lun|catietechnieken van het9ernIOeJ Zien te houden. In 1962'aakt door David Miller. Ookei Gena Rowlands.

Duitsland2
tra m

ung at heart- Frank Sir|a-
a^ Doris Dav net hof' er

reoio gehuild en gezongen onder
1954 V3n Gordon Douglas. Uit

Nederland1
■<5 Annie Hall. Een van de beste

komedies van Woody Allen, vol ty-
pische observaties over verhoudin-
gen en onzinnige modemismes.
Woody speelt zelf de hoofdrol als
Alvy Singer, een tekstschrijver .die
zich in de klatergouden wereld van
de show-bizz moet zien te bedrui-
pen. De rol van Annie Hall is voor
Diane Keaton.

Duitsland 3 West
22.45 Ulzana's raid. Harde western
van Robert Aldrich uit 1972. India-
nenhoofdman vlucht met enkele
handlangers uit het reservaat en
begint een wraakcampagne tegen
blanken. Met Burt Lancaster, Bruce
Davison.

Duitsland 1
23.05 Bicycleran. Onlangs met veel
succes op het festival van Rotter-
dam vertoonde Iraanse film van
Mohssen Makhmalbaf. Afghaanse
vluchteling begint aan zevendaag-
se, meedogenloze en uitputtende
fietsrace om ziekenhuis voor zn
zoontje te kunnen betalen. Geba-
seerd op ware gebeurtenis. Uit
1989.

" Woody Allen en Diane
Keaton in 'Annie Hall.
(Nederland 1 - 20.25 uur)

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 (TT) Hindoeïsme.
10.30 Bio-bits.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
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 Honeymooners.
19.25 Van gewest tot gewest.
19.55 De VVD.
20.00 Astma.
20.10 Voetballen. UEFA Cup finale

Ajax - Torino, live.
22.30 "" Journaal.
22.45 NOS Laat.
23.30 Olympisch kwalificatietoer-

nooi volleybal.
00.15-00.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL4
06.55 Ochtendprogramm. Met

nieuws, spelprogramma's en series.
12.35 The adventures of Huckleber-
ry Finn. Amerikaanse speelfilm uit
1978. Hucks voogdes wil hem tegen
zijn zin naar een kostschool sturen,
Hier legt de opstandige Huck Finn
zich n atuurlijk niet bij neer. Maar zijn
voogdes is echter niet zo bijster geïn-
teresseerd in zijn mening en luistert
niet naar zijn opvattingen over slaver-
nij.

14.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.00 De draagmoeder. Braziliaanse
serie.

15.30 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse serie.

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

Spelprogramma.
17.25 Wie is wie. Spelprogramma.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 RTL 4 Minispel: 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 Rescue 911.
21.25 Run 'till you fall. Amerikaanse

speelfilm uit 1988.
22.45 Muziekspecial: Si ce soir. De

Franse acteur, songwriter en zanger
Patrick Bruel is sinds een aantal jaren
een fenomeen in zijn geboorteland
Frankrijk.

23.35 Journaal.
23.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie. -Herh.
00.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. - Herh.

01.00 De draagmoeder. Brazilaanse
serie. - Herh.

01.25 The adventures of Hückleber-
ry Finn. Amerikaanse film. - Herh.
van 12.35.

03.00 RTL4Text. Selectie uit de pagi-
na's van RTL4-Text met het geluid
van RTL4Radio.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik (10). 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus sociolo-
gie.10.10 Schooltelevisie. 11.40 Tele-
tekst-overzicht. 11 .48 Programma-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
Braziliaanse soapserie. 12.15 Eine afri-
kanische Ballade, documentaire. 13.00
Tatort Europa. 13.45 plus 3, herh.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.40 Tagesgesprach. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05Drei im Morgenland. Serie. 16.30
Schooltelevisie. 17.30 Cursus techno-
logie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Sesamstrasse, kinderprogramma.
18.30 Der Traumstein, kinderserie.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. 20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 WM-Wis-
senschaftsmagazin. 22.30 Rückblen-
de: Vor 250 Jahren: Das Hollandische
Viertel in Potsdam. 22.45 Keine Gnade
für Ulzana, Amerikaanse speelfilm uit
1972. 00.31 Laatste nieuws.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
09.00 Gevarieerd ochtendprogramr

ma. Met series en spelprogramma's.
14.55 Der Chef. Amerikaanse 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.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Soapserie. Heiko Richter maakt zich
zorgen om zijn moeder, die aan de-
pressies lijdt. Plotseling staat Peter
voor de deur met zijn gezicht vol met
bloed.

20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-
ziek met Marianne en Michael.

21.15 Auf Leben und Tod. Serie. In
deze aflevering worden vier zaken
behandeld waarbij een aantal politie-
agenten hun leven in de waagschaal
moesten stellen.

22.15 stern TV. Tv-magazine.
23.00 Eine neue Chance für die Lie-

be. Erotisch magazine met Erika Ber-
ger.

23.50 RTL aktuell.
23.30 Benny Hill. Comedyshow.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf. Amerikaanse serie. De

afpersers eisen: nucleare ontstekin-
gen in ruil voor Airwolf.

00.55 Kampf gegen die Mafia. Ameri-
kaanse misdaadserie met Ken
Wah1.01.45 Twilight zone. Ameri-
kaanse sf- serie.

02.10 Der Moloch. Italiaans/Franse
speelfilm uit 1963van Giorgio Ferroni
met Gordon Scott, Alessandro Pana-
ro, Rosa|ba Neri. De koningszoon
Glaucus bindt de strijd aan met Mo-
loch-cultuur in Mykene. Die bloedige
opstand kost veel mensenlevens.

03.40 Rosen für Bettina. Westduitse
speelfilm uit 1956 van G.W.Pabst. De
knappe en lieflijke ballerina Bettina
heeft geen zin meer om verder te le-
ven, als ze te horen krijgt dat ze nooit
meer mag dansen. Haar arts besluit
haar in alle opzichten te helpen.

05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh.

" Frank Sinatra in de uit
1954 daterende film ?Young
at heart'. (Duitsland 2 -
19.25 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
technologie. 09.00 Schooltelevisie.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 14.00
Schooltelevisie. 14.55 ■ Zum golde-
nen Ochsen, Zwitserse speelfilm uit
1958. 16.30 Solo für 12, quiz. 17.00
Cursus technologie. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Der kleine Vampir, se-
rie. 18.24 Ernest und die Familienpor-
trats. 18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Das Südwestjournal aus Rheinland-
Pfalz. 19.00 Hallo, wie geht's? Ge-
zondheidstips. 19.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer. 20.00 Guten Abend.
21.00 Nieuws. 21.15 Auf falscher Wei-
le, Engelse tv-film van Antonia Bird. De
jonge top-journaliste Rachel Hamilton
werkt voor een Londense privé-radio-
zender, die de Bauland-speculaties in
het havenbekken aanvalt. Op een pro-
test-vergadering maakt Rachel kennis
met Mark Gentian. Hij probeert de tota-
le uitverkoop te voorkomen. 22.05
Abenteuer Wissenschaft. 22.50 Berlin
Alexanderplatz. Serie. 23.50Köpfe La-
teinamerikas, serie. 00.05 Das letzte
Gefecht, reportage. 01.00 Aktuell.
01.05 Non-Stop-Fernsehen.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
MJO-13.12 Nieuws voor doven en"techthorenden.*00 Journaal.j-W Tekenfilmjournaal.
J-23 (TT)Service salon. Gevarieerd["Jddagmagazine.
"30 Klasse. Programma over on-twijs en opvoeding."40 Algemene Loterij Nederland."00 Boggle. Spelprogramma.

"3P Kunstbende. Serie program-
Bfkrf °Ver muzek' aans en theater.
°0 Land van de arend. Engelse"atuurdocumentaire.[*> (TT)Journaal.

■25 Annie Hall. Amerikaanse film

"" 1977 van Woody Allen met Diane*eaton, Tony Roberts, Carol Kanea Alvy Singer komt uit een Joods
*£in in Brooklyn.
"00 Pyramide. Quizprogramma.
"«5 Reorter. Actualiteitenrubriek.''0 Nieuwsnet 21. Amerikaanse tv-
serie 'WlOU'105-00.10 Journaal.

Claude Oliver Rudolph en Horst Tappert in 'Derrick'. (Nederland 2 - 19.53 uur).

België/TV 1
16.00 Schoolslag. Spelprogramma

voor leerlingen.
16.30 Samson. Gevarieerd kinderpro-

gramma.
17.30 Postbus X. Jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-

rikaanse serie. Katie wil niets meer
met Rocco te maken hebben. Donna
wil best voor Bill werken. Brokke
vraagt Sthepanie om wat vriendelijker
te zijn.

18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.
21.35 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. Het rijbewijs
van Al is verlopen. Hij moet opnieuw
een rijtest afleggen maar moet zich
ondertussen behelpen met Buds
fiets.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter. Afl. 19. Aansl. Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Qu'est-ce que je vous? Docu-

mentaire over Wallonië.
23.25023.30 Coda. Hedwig Speliers

leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Polders.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Vak-wérk. Informatief program-

ma rond arbeid.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie. Mark is niet bepaald opgetogen
met Sloanes voornemen om Trey's
campagne te steunen. Sam pluist de
bankrekeningen van Fran na.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Sportavond. Met een recht-

streeks verslag van de UEFA Cup
finale Ajax - Torino. Commentaar:
Carl Huybrechts.

21.30-22.00 Journaal en Sport.

SAT1
05.30 Regionaal-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie, Amerikaanse serie. 09.00
Nieuws. 09.05 Dekolleté. 09.30 Smi-
ley's Leute - Agent in eigener Sache .
10.25 Die Rache der Wikinger. 11.55
Glücksrad. 12.40Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse, met daarin Nieuws. 13.35
Sport live. 17.05 Geh aufs Ganze!
17.45 Regionale programma's. 18.15
Bingo. 18.45 Nieuws. 19.20 Glücksrad.
Aansl. Weerbericht. (VPS 20.05) 20.15
Chiemgauer Volkstheater: Herz am
Spiess. 22.00 AKUT. 22.35 Schreine-
makers live. 23.35 Nieuws. 23.45
Sport. Tennis, samenvatting ATP toer-
nooi in Rome. 00.00 Final night - Die
letzte Nacht, Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Gilbert Cates. Met: Jeff Fa-
hey, Karen Allen, Dean Paul Martin
e.a. Vietnam-veteraan Donny McAn-
drew wordt geplaagd door nacht-mer-
ries. 01.35 Fünf vor zwölf. Herh. van
gisteren. 02.05 Programma-overzicht.
02.15 SAT 1 text.

Radio 1 radio7.07 VARARadio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23 07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot. 1.02 Nocturne
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6.02-7.00 De ochtendshow

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04
NCRV's hier en nu. 18.04 Geloven
in muziek. 19.04 Water en vuur.
20.04 Country style. 21.04 Late da-
te. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw-
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 16.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53

Het levende woord. 8.00 Nws. 8 04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. Radio Kamerork met
viool; 11.45 In de schaduw van de
meesters. 12.00 Barokmuziek.
12.30 Stemmen. 13 00 Nws. 13.04
4-Luik. 14.00 De oratoria van G.F.
Handel. 14.30 Jazzspectrum.
15.30 Moet je horen 16.00 Jacco s
keus. 17.00Forum. (18.00 Nws. en
18.04 Muziekjournaal) 19.00 Voor-
bij de tijd. 20.00 Nws. 20.02 Fo-
rum. 20.15 AVRO-Concertavond.
Filh. Ork. met viool. 22.00 Opera
magazine. 23.00-24.00 Voor het
stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 930 De schatkamer.
10.00Oud plaatwerk. 11.00 De du-
vel is oud. 12.00 Nws 12.05 Bon-
nefooi. 12.30 De spiegel 1300
Nws. 13.10Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 De specialist.
15.30 Varen. 16 00 TROS Schla-
gerfestival. 17.00 TROS Dierenma-
nieren. 17.40 TROS Kamerbreed
extra. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten 18.00 Nws.
18.10 Basiscode 3 - magazine.
18.20 Uitzending van de VVD.
18.30 TROS Perspectief 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks 19 30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws ei. ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 Grieks voor beginners. 21 00

Parlement en politiek 21.30 Pron
to? 22.00-22 30 ca va?

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta,
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35 Le Sicilien. 15.10 Inédits. 16.10
Felix. 16.40 Nouba nouba. 17.35 Su-
percopter. 18.25 La fete a la maison.
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Plein cadre. 21.15 Sing-
le. 22.50 Coup de film. 23.10 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 23.30 Bourse.
23.35 La pensee et les hommes.

België/Télé 21
14.55 Vidéothèque. 15.55 Concert 21:
Roxette. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Lapensee et les hommes. 19.00 Radio
21. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Challenge. 22.00 Laatste
nieuws. 22.30 Musique. 23.20 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 Objectif Europe. 09.30
Eurosud. 10.00 Paroles d'école. 10.30
Découverte. 11.00 Objectif sciences.
11.30 Génies en herbe. 12.00 Nieuws-
flits. 12.05 Magellan. 12.15 L'école des
fans. 13.00 Nieuws. 13.30 La bonne
aventure. 14.00 Caractères. 15.10 Vi-
va. 16.00 Nieuws. 16.15 Strip tease.
17.15 Bonjour mon appetit. 17.40 Me-
thode Victor. 18.00 Questions pour vn
champion. 18.30 Nieuws. 18.50 Weer-
bericht. 19.00 Montagne. 19.30
Nieuws. 20.00 Teil quel. 21.00 Nieuws
en Europees weerbericht. 21.30 Une
femme trop honnete. 23.00 Nieuws.
23.20 Ex libris. 00.20 1, 2, 3, Théatre.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.30 Da Milano
TGR Economia 10.00 Telegiornale
Uno. 10.05 Unomattina Economia.
10.15 Ci Vediamo. 11.00 Da Milano
Telegiornale Uno. 11.05 Ci Vediamo.
11.55 Che Tempo Fa. 12.00 E'Proibito
Ballare. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35
La Signora in Giallo. 13.30Telegiorna-
le Uno. 13.55 Telegiornale Uno Tre
Minuti di. 14.00 Sidekicks L'Ultimo Ca-
valiere Elettrico. 14.30 Roma. 17.00
Big! 18.00 Telegiornale Uno. 18.05
Vuoi Vincere. 18.20 Blue Jeans. 18.50
II Mondo di Quark. 19.40 II Naso di
Cleopatra. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00
Telegiornale Uno. 20.40 Power. 23.00
Mercoledi Sport. 00.00 Telegiornale
Uno. Che Tempo Fa. 00.30 Appunta-
mento al Cinema. 00.40 Mezzanotte.
02.15 II Gioco del Potere. 03.55 Tele-
giornale Uno. 04.10 La Cripta e L'lncu-
bo. 05.30 Divertimenti. 05.55 La Certo-
sa di Parma.

BBC1
07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Gloria. Talk-
show. 10.50 Hot chefs. 11.00 Nieuws,
regionaal nieuws en weerbericht. 11.05
Playdays. 11.25 Rupert the bear. serie.
11.35 Gibberish. 12.00 Nieuws, regio-
naal nieuwsen weerbericht. 12.05The
Flintstones Comedy show. 12.30 Dear
John: USA. 12.55 Travel show travel-
ler. 13.00 Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht. 13.05 Hot chefs. 13.15
Pebble MiII. 13.55 Regionaal nieuws
en weerbericht. 14.00 Nieuws en weer-
bericht. 14.30 (TT) Kleighbours. 14.50
Turnabout. 15.15 Hawaii Five-0.16.05
(TT) Antiques roadshow. 16.50 The
new Yogi Bear show. 16.55 Wildbunch.
17.15 Attack of the killer-tomatoes.
17.35 (TT) The movie game. 18.00
Newsround. 18.10 (TT) Chocolate.
18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT)
Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio-

naai nieuws. 20.00 Wogan. 20.30 (TT)
Tomorrow's world. 21.00 (TT) Lovejoy.
21.50 Points of view. 22.00 (TT)
Nieuws. Aansl. (TT) Regionaal nieuws
en weerbericht. 22.30 (TT) Inside story.
23.20 Sportsnight. 00.40 Spenser for
hire. 01.30 Weerbericht.

BBC 2
07.45 Open universiteit. 09.00 Break-
fast news. 09.15 Westminster 10.00
(TT) Reviving antiques. 10.05 School-
televisie. 14.20 Johnson and friends.
14.30 Spider. 14.35King Greenfingers.
14.40 Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en
weerbericht. Aansl. Schooltelevisie.
15.15 In the making. 15.35 Country file.
16.00 Nieuws en weerbericht. 16.50
Nieuws, weerbericht en regionaal
nieuws. 17.00 Made by man. 17.15
(TT) Horizon. 18.05 ■ Lonely are the
brave, Amerikaanse speelfilm. 19.50
DEF II: Rough guide to the world's jour-
neys. 20.30 Artrageous. 21.00 (TT)
The buried mirror. 22.00 M.A.S.H.
Amerikaanse comedyserie. 22.25 Ed-
ge of darkness. 23.15 A commissions
and collaborations trail. 23.20 10 x 10.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
00.55 Weerbericht. 01.00 Open univer-
siteit.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 World sports
special. 09.00 Futbol Espanol. 09.30
Dansen. 10.30 Go. 11.30 Eurobics.
12.00 Snooker. 14.00 NHL action.
15.00 Eurobics. 15.30 Auto- en motor-
sport. 16.30 Boksen. 18.00 Revs
18.30 Bowlen. 19.30 Auto- en motor-
sport. 20.30 E.K. Atletiek. 21.30 Auto-
sport. 22.00 The course that Jack
bui1t.23.00 Golf report. 23.30 NHL ijs-
hockey 1991/92.

Eurosport
09.00 Tennis. 12.00 E.K. Karting.
13.00 Eurogoals. 14.00 Supercross.
15.00 Truckraces. 15.30 Kickboksen.
17.00 E.K. judo. 18.00 Tennis. 21.30
Eurosport nieuws. 22.00 Eurotop
event. 23.00 Voetbal.oo.3o Eurosport-
nieuws

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Europe
reports. 08.00 ITN world news. 08.30
Supersports news. 08.35 Hello Austria
Hello Vienna. 09.00 Channel E. 09.30
Super shop. 10.30 The mix. 11.50 Mu-
sic news. 12.00 Super shop. 12.30
Touristic magazin. 13.00 The science
show. 13.30 The mix. 14.00 All mixed
up. 14.50 Music news. 15.00 Wanted .
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp 18.30 I spy. 19.30
Inside edition. 20.00 Prime sport. 21.00
The travel magazine. 21.30 Business
weekly. 22.00 Nieuws. 22.30 Super-
sports news. 22.35 Europe reports.
22.45 US market wrap. 23.00 The zany
adventures of Robin Hood. 00.50 Mu-
sic news. 01.00 Blue night. 01.30 Su-
per shop. 02.00 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 15.30 The
pulse. 16.00 Greatest hits. 17.00 Re-
port. 17.15 At the movies. 17.30 News
at night. 17.45 3 From 1. 18.00 Yo!
Raps todcy. 18.30 Prime. 20.00 Dial
MTV. 20.30 Most wanted. 22.00 Grea-
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 00.00 Post modern. 02.00
Kristiane Backer. 03.00 Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World today. 17.30
Crier and Co. . 20.00 World business
tonight. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
700 Limburg Aktueel Nieuws, in-
formatie en achtergronden 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg opwoens-
dag. Met agenda en uitgaanstips
9.00 Licht Limburgs Gevarieerde
muziekjes. 10.00 De groene golf
Programma rond het millieu. 12.00
Limburg Aktueel. 13.00 Overname
Radio 1, nieuws- en actualiteiten-
zender 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het Podium. Program-
ma rondom kunst

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30. 7.00, 7 30 nieuws) 8 00
Nieuws 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje 10.08 Zijn er nog vragen?
Martin de Jonghe ontvangt gasten.
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12 00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many Duitse amusementsmuziek
voor luisteraars in de Benelux.
14.00 Villa Musica. muziekpro-
gramma met de elpee van de
week. een spelletje en een cursief-
je. 17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten 20.00 Levensstijl
22.00 Nieuws. 22.05 Evergreen.
Muziekprogramma met bekende
nummers. 23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws

6.05Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer (6 15 Wort in denTag; 6 30
nieuws; 6 45 verzoekplaten; 7.15
agenda; 7.30 regionaal nieuws;
8.30 persoverzicht; 9.05 uit de re-
gio). 9.10 Gut Aufgeiegt, Tips und
Themen am Vormittag. 12.05 Mu-
sik a la carte (12.30 BRF Aktuell)
13.00 Presseschau. 13.05 Musik-
box 1605 Popcorn. 18.00 Uit de
regio. 18.05 BRF Aktuell: Aktuelles
vom Tage 18 40-20.05 Klassik.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
07 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen 10 03 Koffie-
kringen. Jan de Hoop. 12.03
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs 14.03 Oorwarmers, Ron Bis-
schop. 17 03 Vrijheid-Blijheid, Jan
van de Putte. 19 00 Seven o'clock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshift

WDR4
Nieuws: tot 10.00 elk heeluur; van
af 12.00 steeds elke twee uur.
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (805 Zum Tage; 855Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten).
12 05 Zur Sache 12 07 Gut aufge-
iegt (1300 Mitmenschen). 14.05
Stichwort Wirtschaft. 14.07 Auf der
Promenade 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musik-Express
(19 00 Auf ein Wort; 19.30 Ohren-
bar). 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen. 22 30-04.00 ARD Nacht-
express (elk uur nieuws).
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Vakantie op TEXEL? Fc | __H Z_j \\Kom in mei of jtwi! HjfflPs2______S
sfriï~2è% koriïïïgi ■ifjffifffl],rH\.°P 2°merprijzen I BiWPTvfHM^V.T Y*yPT_W!l

Aanzienlijke kortingen op
onze zomerprijzen! Voor zor-
geloos genieten in 4- en s-
sterren bungalows en appar-
tementen schrijft of belt u
nu naar )

Jsa 855h S|s f-—m__i--i^ U.- 2 S.o>* r- / /JU®T - / *41\
P-_Q-cmcni O !_ocncn MrUn / ff/ \WjJl',,a£!_l JNacjOsH-ïï lm jf—A«9i<oooaSin00«£-5° /fór ■# \
tc zi-t-u. o<_..-hu. >Ui-h r"^^^^Z^T^s
Terschelling: direct gel. aan derand van bos en duin

***Hotel-Café-Rest. BORNHOLM. Allekamers v.v. eigen
terras, d.t. of b.d.t., ktv en tel. Inl. 05620-2266.

Ameland t.h. stenen bungalow en stacaravan.
Terschelling t.h. mobielebungalow en stacaravan,

volledig ingericht. Vrij voor 11-7 en na 22-8. Inl. 05180-
-1206 (niet op zondag).

TEXEL-DE KOOG: 6-pers. chalets te huur op
gezinscamping ± 600 m van zee,

vrij vóór 11/7 of né 22/8, tel. 02220-17728.
ZEEHONDJESKIJKEN ! Fietsvak. Texel

5 dgn ’258,-; 8 dgn/ 429,- HP. + fiets + Pianobar
Hotel Dijkstra, deKoog, Nikadel 3, Tel. 02220-17357.

KAMPEREN, TEXEL NATUURLIJK
Boek nu uw comfortabele kampeerplaats tijdensPinkst.
en het voorjaar. Nieuw: Komfort Plus (uw eigenbadk.).
Bel ZILVERBERKPARK DE KRIM TEXEL: 02220-16275.

TERSCHELLING. 'Hotel Thalassa' centraal op het eiland
met faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb., zon-
neterras, biedt u arr. v.a. / 150,- mcl. ontbijtbuffet, lunch-
pakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,
8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850. Fax. 05620-8299.

We gaan wad doen !
Hotelarrangementen met actieve natuurcursus ver-
zorgd door EcoMare. Bel voor meer informatie VW
Texel 02220-14741 of b.g.g. Hotel Tatenhove 02220-17274
en vraag naar de HotelNatuurVakantiefolder.

HotelNatuurVakantie op Texel!

Texel
'N EILAND VAN RUST EN RUIMTE

Boek uw voorjaarsvakantie op het eilandaan
Waddenzee en Noordzeestrand. In mei en juni:

5 en 4**** BUNGALOWS in park met speelruimte
voor kinderen-tennisb. -fietsenverh. -restaurant-

superm. Aan bosrand, vlakbij zee en strand. Vak.centr.
'Dennenoord' Tel. 02220/12423Fax 15599.

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein-Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken...
verdraaid leuk... verrassende vakantie.

Strandweg 2,9606.PR Kropswolde.
Vraag folder: 05980-23659.
CAMPING GRUNOSTRAND

Vakantie-arr. waterskiën (kabel)/kanoën. Kamperen
normale prijs. Skiën a ’ 10,-per uur mcl. instructie.
Hoofdweg 163, 9617 AD Harkstede. Tel. 050-416371.

DE WEDDERBERGEN in Drents Groningen
T.h. luxe 5* vrijst. villa's met privéstrand aan tuin, vele
recreatiefaciliteiten. Ook verh. via VRIJ UIT, tevens verh.

'van camp.pits. Brochure? Tel. 05976-1675.

Met Hemelvaart en Pinksteren 2 langeweekenden
kamperen aan hetZuidlaardermeer voor / 125,-. Inl.

KAMPEERTERREIN DE RIETZOOM,
Kropswolde tel. 05980-22460.

Er gaatniets boven Groningen
vooreen keur aan

CAMPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSVERBLIJVEN
Vraagt u de gratis folder aan

Naam:
Adres:
PC/woonplaats:
VW Groningen, Naberpassage3, 9712 JV Groningen.

EEN TOP-ZEILVAKANTIE IN HEEG
Genieten van schone lucht enfris water bij de ANWB
erkendezeilscholen, NJHC Herberg 'lt Beaken' (voor
jeugden gezinnen) en zeilschool Heegermeer (v.a. 21

jr).Bel voor een folder 05154-2258/2363.

Friese meren
Verhuur van bungalowsen open zeilboten. Bij het huren
van een bungalowvan 3-4 tot 25-5; 13-6 tot 10-7; 21-8 tot
30-10, een zeilbootof visboot gratis. Dezeilboot met dek-
zeil is ook ideaal voor het maken van trektochten. Vraag

kleurenfolder: Sjerp deVries, Terherne, 05668-265.
HET KAN NOG !!!

Deze zomer leren zeilen of surfen bij "OER 'T HOUT".
Zeilkursus, 8 dgn. Voll. verz. ’525,- ! Valken en 16mJ

(8.M.) Ook surf- en laserkursus en div. watersportkam-
pen. Bel voor een fold. A.N.W.B. zeilschool "Oer 't
Hout", Grou (Frl.) 05662-1528.Aangesl. bij CWO/NJHC.

Senioren van Nederland!
Laat zien dat u nog snel kunt beslissen.
Zeker als hetom 'n mooi aanbod gaat.

Voor ca. / 560,- p.p. bieden wij u een geheel verzorgde
vakantieweek op 'n prachtig plekje in Friesland aan

'De Nieuwe Oorsprong'
in St. Nicolaasga.

Wij hebben nog plaatsen vrij in de
Pinksterweek

en in enkele andere weken.

Wie binnen 1 week reserveert,
ontvangt een aardige attentie: .
tel. 05134-2341

DAGJE ZEILEN/FIETSEN! f^KT"""*—.wJrVffmet logies en ontbijt. |_?^_Éi^_è' -Inl. 05138-15765 —
OOTMARSUM te huur 6 pers. stenen reer. bungalow

volledig inger. met vergezicht. 05419-92682.
Zoekt u rust, ruimte en ge- f"^^T"^^^^^--^zelligheid ? Kom dan naar G*\\ J^fïPlss^Hotel Pension 'HERBERG »■*. H 5
DE AANHOUDER WINT' V—--L^--^=LH«=-____J
05998-87250. — *

HOTEL DE DRIFT, Dwingeloo. Tel. 05219-1538.
Weekendarr. 3 dgn hp/ 192,-. Midweek 4dgn hp ’ 256,-.

'n gezellig thuis in 't hartjevan Drenthe.

DE HOEFSLAG GASSELTE(Dr.)
Familie camping gelegenop deHondsrug luxe

bungalows en sta-caravans te huur met o.a. verwar-
ming, douche en toilet. Voor verdere inlichtingen

telefoon 05999-64343.

CAMPING DE TlP"**, 5 vlaggen, aan 10.000 ha. bos,
overdekt zwembad, sauna enz. 10 wandel- en 15 fiets-
routes. Ook chalets te huur. Inl. 05918-1279.

Hemelvaart- of Pinkstervakantie
opRESORTDE"EESE"

In 't groen op de lommerrijke dreven van
't landgoed De Eese:

4/5-DAAGSARRANGEMENTEN
(3 of 4 nachten)

’ 210,00 p.p. voor logiesen ontbijt

’ 375,00 p.p. mcl. diners met muzikale omlijsting
INCLUSIEF: * Gebruik van ons subtropisch zwembad

'Sauna, zonnebank en tennisbaan beschikbaar.

INFORMATIE & RESERVERINGEN
RESORTDE"EESE"

Duivenslaagte 2, 8346 KH, De Bult/Steenwijk.
Tel. 05210-11454. Fax.05210-11316.

DE OMMEZWAAI, een groene camping dierust uitademt
Kampeerarr. Hemelv. + Pinksteren v.a. ’ 160,-.

Verhuur stacar./zomerh. Folder 05726-1577. Heeten.

de Tiun van Nederland $t
Een kleurrijke fotobrochure met de nieuwste gege-
vens over kasteeltuinen, natuurgebieden en idyl-
lische plekjes. Nu uitgebreid met verrukkelijke
culinaire tips. Voor een culinair weekend weg
of een complete vakantie. $f *\"V"J'S- ----------- .-__ 7t\2r^__CStuurt u mij: _r^* ~S[~JX~

oOverijssel, de Tuin van Nederland
o Gids voor Vakantie en Vrije Tijd (Fl. 4.50 .porto) \ £*& 4J$? \
o Reisgids Overijssel 4Q*- C___ï» ft .*_»__oKaart Campings / Bungalows / Trekkershutten \^s~*^j' CS?

Naam: fatit6jej!ort
Adres: *ol*^*
Poste./Woonplaats:

.3.
Vul debon in en stuur deze in een gefrankeerde envelop naar:
Provinciale VVV Overijssel, Postbus 500, 7600AM Almelo,
Voor tel, info: 05490-18767 ma t/m vr 9-17 uur

OMMEN. Inger. stacar.'s op vak.centr. Besthmenerberg
m. overd. en buitenzwemb. Recr.team. Mei va. / 145, ju-
ni ’ 225, juli’ 375 p.w. Vrij voor 18/7 na 22/8. 05274-1267
Holten, vak.oord DE LINDENBERG te huur 33 in het bos
vrijst. bung. met alle comf. zoalsktv, Rtl-4, verwarmd

zwemb., kantine, wasserette, midgetgolf, speeltuin. Nog
mogelijkheden 1 bungalow van 15tot 29 mei of van 3 tot
10 julien 21 tot 28 aug. of na 11 sept. Vraag gratis folder,

Postweg 1, 7451 TS te Holten of bel 05483-61364.
VAKANTIE IN

OVERIJSSELS VECHTDAL
Hardenberg, Gramsbergen
en Slagharen. Prachtige, RIVIERA PARK.

schone campings en Juni - Oktober. Luxe
bung.parken. In het bos of recreatiecaravan, 3 slaap-

aan het water. Vraag kamers. Veel parkfacili-
GRATIS de uitgebreide feiten. Huur v.a. ’450,-

-brochure. Bel 05232-62000. p.wk. Tel. 03406-63744.

WINTERSWIJK. Luxe vrijst. recreatie bungalow
in bos, speelt., reer. meer, 3 sl.k., cv, ktv, eigen inrit.

Prijs v.a. / 395,- p.wk. all-in. Inl. 074-664360.
BEEKBERGEN. Gezell. fam. hotel, gemod. kamers met/
zonder douche/toilet,ktv, telefoon, prima keuken, dicht-
bij bos en zwembad. Volledig pension v.a. ’ 54,- p.p.p.d.
Vraag gratisfolder Hotel De Zwaan*** Tel. 05766-1393.

RUüßLO....hartje Achterhoek.
Rust, ruimte en recreatie. Volop pensions en vakantie-
oorden. Ook buiten het seizoen. Vraag infomap bij: VW,

Postbus 75, 7260 ABRuurlo.
Tel. 05735-2155, b.g.g. 05735-2204.

Hotelvakantie Veluwe.
3-4-7-daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half
pension, lift, tennissen, golf, zwemmen, fietsen, paard-

rijden. Info: Hotel Bosoord Loenen. 05765-1264.
WINTERSWIJK. Staanplaatsen en toeristische plaatsen
tegen Duitse grens gelegen in schitterende natuur. Alle
comfort, rest., snackbar, disco, tennis, kegelen, zwem-
men, surfen enz. Tev. verhuur van groepstent tot 45
pers. Camping en kegelcentrum 't WIESKAMP, Henxel
nr. 4, 7113 PA 05430-14612.

CAMPING 'DE SCHERPENHOF'TERWOLDE,
een idealevakantie voor het hele gezinaan de rand van
de Veluwe met o.a. surfmeer, verw. zwembad, div. attr.,
bowling, bistro en disco. VERHUUR VAN STACARA-
VANS / 575,- p. wk. GEHEEL VERNIEUWDE TOILET-/
DOUCHEGEBOUWEN. Zie ook VW of ANWB-gids of bel
voor een folder 05717-1731.

NUNSPEET. De parel van deVeluwse natuur.
Uw 50 + HotelPension HET JAGERSHOF isrustig geleg.
op 50 mtr. v.h. centr., pr. tuin met terras, eigen parkeer-
pl., nieuwe huurfiets 20,- p.wk. voll. pens. v.a. 395,- p.p.p.
wk. gr. Folder kunt u aanvragen bij fam. C.J. van Olst.
Spoorlaan 12-14, 8071 BP Nunspeet. Tel. 03412-52393.

NEEDE. Aktief in 't Groen T.H. ERMELO/VELUWEsta-
fam. camping 't Klumpke, caravans en bung. Voor-
verw. zwemb., viswater, seiz. kort. 03410-16357.
bung.-trekkersh.-kamp. pi.
Hemelv./Pinkst. arr. ’ 175,-.
Info/opgave 05450-91780. TH volledig inger.CHALET

stacaravan oprustige bosr.
RUURLOt.h. 6p.vak.h. voll. camping bij Vaassen. Max.
inger. + verw. land. omg. 6 pers. v.a. 450,- all-in p.w.

Paard welkom. 05736-1349. Tel. 05423-88830.

Maarn.'DE MAARNSE BERG" T.h. 4**** bung's
(2-10pers). RUIME SEIZ./PASSANTENPL. 03432-1284.

DEN HELDER 1 km van bos en strand. Te huur geheel
gerenoveerde6-pers. ingerichte maisonnette boven

klein winkelcentr. Info 02230-32267 b.g.g. 02260-16165.

/F\Gk SAMEN GEZELLIG NAARI%mi LINNAEUSHOF
7fp«-<^ra^ EUROPA'S GROOTSTE SPEELTUIN
_\j___B__*_rf_. EEN DAGVULLEND ATTRAKTIEPARK

êJkH'WïïfjtóJfX^ijJü^V gelegen in BENNEBROEK aan del W^, -JBÜfeïV^ <-\ \ N2OB Haarlem-üsse
a/^iêWÊkl o_C_M A-1 ALLIN ,ariel'g- pp
MI v«A" t|U7 O Jfl (uitgezonderd motorskelters)
lS*ör iaH^VTttO^V OPEN 10l 5 oktober 10.00-18 00 uur
<"''rsS ff^* N*<--_-^ INFOLIJN 02502 47624 |

ST. MAARTENSZEEt.h. in div. parken, nieuwe bung's en
app. mei/juni/sept midwk. ’ 310,-. Tel 02246-1596.

DUINLAND ST. MAARTENSZEE. Bung's. gratis
zwemparadijs/attractiepark. Voor weekend/midweek

en voorseizoen. Mei v.a. 450,- p.w. Tel. 02246-3109.
IJMUIDEN. App. a. zee Voll. inger., voorz. v. k.tv, stereo,
open haard eet. Incl. zwemb./ sauna. 02550-20629.

T.H. PART. BUNG'S OP SCHOUWEN-DUIVENLAND, ah.
Grevelingenmeer, enk. min. v. Noordzeestrand. Voorde-
lige arrangementen. Info. (01119) 1866of fax 1355.

Huur ms een villa
in Wassenaar

fi& Mi ■#'^ n ■"■3*%^

Vakantie in Wassenaar? Huur dan 'ns een Duingalow op
Duinrell. Met ruimte voor 4-6 personen en alles drop en d'ran.
Vlakbij strand, zee en Den j - *_»*. 11%&<*.
Haag. Met het attraktiepark Q II_PRII TÜ^.kado en het tropische Tikibad. ,_V /Folder: 01751-40260 (aavhkkerjtv^op! *%
Reserveringen: 01751-19314 2242 JP, Wassenaar.

Hotel 'AAN ZEE. Nog vrij juli/aug. Kamers v.a. 4 pers.
295,- p.p.p.week, met ontbijt en diner. Vr. Folder. 01719-
-12919. Par. Boulevard 206 2202 HT Noordwijk aan zee.
NOORDWIJK. Fam.hotel Duin en Dal. Voll. verz. v.a.

’ 275,- p.w. p.p., kind, korting. Vr. folder 01719-12712.
NOORDWIJK AAN ZEE... HOTEL DE BRANDING.

3 min lopen v. strand. 1 wk geheel verzorgd v.a. 280,-
-p.wk p.p. Bel nu voor folder fam. Scholten 01719-12425.

NOG EEN WEEKJE ER TUSSEN UIT IN MEI OF JUNI!
Ouddorp a/zee t.h. ***** bung. op 400 m v. zee.

Info + folder. NOORDZEE-PARKTel. 01878-3099/3211.
Hemelvaart en Pinksteren: JW&k,
vijfsterren-bungalows met «E_Si
uitzicht op zee, sauna en EtH. ? _J_K
bruisbad. Incl. toegang O^LèS^V^-,'
Roompot Zwemparadijs. K \__i£3iT^l

Ook stacaravans en l \chalets. Vanaf ’ 525,- 1 J
(lang weekend). Jfr^jr

ROOMPOT RECREATIE _S%( (3£ Jn^Z^. \. Kamperland 01107-4200.

BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE
4-6 of 12 pers. vakantiehuisjes in land. bosr. omgev.
Hoogseizoen/ 485,-p.w. Nog vrij voor 10-7.Kamp. tegen
aantrekkelijke tarieven. Fam.park met voor elk wat wils!

Tel. (04249) 9246.

Valkenburg "BERGZICHT" *** Gezell. 2 pers. app. bosr.
omg. 300 m. van centr. Voor ml. of fold. 04406-12119.

GEZINSCAMPING "De Ruige Hoek", verw. zwem- en
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, reer. team. Ook t.h.

5 pers, chalets. Maasbree (bij Venlo) 04765-2360.
Camping 'ONS BUITEN' gezellige gezinscamping even

buiten Venlo. Grote speeltuin, zwembad, winkel,
kantine, modern sanitair.

St. Urbanusweg 120, 5914 HC Venlo, 077-515821.
EPEN/VIJLEN CAMPING COTTESSERHOEVE ****Rustig

gelegen gezinscamping bij bos en Geuldal met vele
faciliteiten. Verh. stacaravans en app. Tel.: 04455-1352.

SCHIN OP GEUL (Z.L). Ideale gezinscamping met veel
activiteiten, kampeerplaatsen, stacaravans en trekkers-
hutten te huur. Camping Schoonbron, Valkenburgerweg

128 6305EA Schin op Geul Tel. 04459-1209.

VALKENBURG A/D GEUL

Even uitblazen!
Atlan.a Hotel****, 3-5-8 daagse arr. op basisvan H.P.
v.a. ’153,- p.p. (spec.Thermae arr.) 04406-12193.

___B!ft!ffftjMrl^^
EPEN " HOTEL CREUSEN " ****

Zit/sl. kamer met bad/douche, toilet, radio, tv, minibar,
lift aanw. pr. ’ 91,- pp/hp prospectus op aanvraag.

Wilhelminastr 50, 6285 AWEpen tel. 04455-1215fax 2101.
Gezel. GEZ. CAMPING nabij Valkenburg biedt aan: 4-6
pers. stacar. v.a. ’375.- p.w. all-in. Ace: zwemb., speel-
tuin, kinderboerderij, pony's, bar. Inl.: (04492) 1822.

VALKENBURG: FAM. HOTELBUITENZORG.
7 dgn hp v.a. ’ 345,-; vp v.a. / 395,-; eig. park. pi., terras,

prima keuken. Voorfolder of info tel. 04406-13570.
4-6-PERS. STA-CARAVANS TE HUUR

Camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val-
kenburg. VOORDEELvan 27 junitot 11 julien van 22 aug.

tot 5 sept. 2 wk. v.a. / 550.-. Nog pi. voor eigen tent of
caravan. Inl. 04492-2044.

"Meer dan alleen maarkamperen"
oprecreatiepark Hommelheide te Susteren, een gezins-
camping bij uitstek. Natuurbad met strand, vissteigers,

roeien, waterfietsen, surfles, tennis, grote speeltuin,
midgetgolf, jeugddisco,kantine, en veel meer.
Gunstige tarieven, speciale arrangementen.

Tevens nieuwe jaarplaatsen.
"Bel voor gratis folder: 04499-2900.

8-DAAGSEREIZEN VALKENBURGv.a. ’ 495,-. Heen- en
terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. t. en d.
+ t., zonder busv.a. / 370,- p.p. Alléén 3 bust. v.a. ’ 445,-

Gr. folder: 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39,
6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

PROTENNIS Nederland. Tennisvakanties in Duitsland,
Oostenrijk en Italië. Tel. 02246-3500.

Action Adventures org. <b>_=b-^v (?> J2 v̂ ®>Jï~^

STA-CARAVANSte huur in deArdennen,
al v.a. / 190,- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

PARIJS 3-dgse weekendtrips v.a. / 179,- inkl. vervoer/
** hotel Ibis, kamers d/t, logies/ontbijt. Ekskursies en

Eurodisney. Eksklusief entrees. N.I.T. 085-452424.
SEJOUR EN FRANCE. Vakantiewoningen, bungalows en
stacaravans. 4 Juli 1 of 2 weken met GROTEKORTING.

Bel voor gratis gids: 085-257800 lidSGR.
1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O. Frankrijk.'
Ardèche, Gard, Vaucluse, Dróme, tel. NI. 040-570619,tel.
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049, Nederlands sprekend.

AANGEKLEED KAMPEREN IN JE BLOOTJE!!
T.H. volledig inger. luxe bung.tenten op 3 perfecte
naturistencampings in deDordogne en Bretagne.
Inl. + Brochure bij: NATUROCAMP postbus 749

7500 AS Enschede Te1.05423-88830.
BETAALBAAR KAMPEREN***SOLAIRE Int. Holidays.

STACARAVAN of TENT op div.campings!
Tevens standplaats op eigen camping in Zuid-Bretagne.

INFO: Reisburo SCHNIEDERS * 05910-15075.
3-Dgse busreis Parijs/Euro STA-CARAVANS in de

Disney v.a. f 159,- p.p". Ardennen en Ardèche v.a.
Vertrek op vrijdag. GEBO 185,- all-in. 04406-42428.

REIZEN 038-544968. ~
ARDÈCHE. Caravans v.a. Hj^seif^V *vSo_.'^3

Droomvakantie in 't berestadje net over de grens
Hetbest geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentbeim met zijn heu-
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar,
telefoon. Zwembad (29 ), sauna, solarium, bowling, baren Konditorei.
Tevens fietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan-
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentbeim, Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-4959 22 4349

Comfortabele VAKANTIEWONINGEN ook in Oostenrijk!
Brochure via Reisburo SCHNIEDERS * 05910-15075.

BOPPARD. Gezellig Holl. fam. ANWB-hotel dir. ad. Rijn.
Alle kamers met do/wc/telef./ktv: H.P. v.a. DM 45,-
-p.p.p.d. v.a. 7 nachten. Bel (wij spreken Ned.) of schrijf

ons even voor een folder: HOTELL'EUROPE***,
Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard, tel. 09-49 6742 8020.

Fax: 802802. Fam. A. Potharst.

_^a^T Het kleine
aaWÊËËËIk~— vakantieparadijs in het

HotelAmBerghang mooie Bad Bentheim.
Schitterend op de zuidhelling gelegen vakantiehotel met de

gastvrije, persoonlijke toets.Restaurant, bar, café-terras, lounge,
hoteltuin, binnenbad (29°C) en relaxcenter. Ruime kamers en suites

met alle denkbare comfort. Eigen fietsverhuur.
Weekend- en meerdaagse vakantie-arrangementen, zoals:

Postbus 1412,D-4444 Bad Bentheim
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis tolder, .ax 09-49.5922.4867.

BOPPARD. Hotel GARNI.
Alle kamers met do/wc/ktv/telefoon v.a. DM 30,- p.p.p.n.

Tel. 09-49.6742.802920. Fax: 802802. Wij spreken Ned.
EGGEGEBIRGE/SAUERLAND. T.h. bungalows v.a. 2t/m
7 p. in rustig park. Ned. beheer. Wandel- of excursiege-
bied, ca. 250km. va Arnhem. Spee. korting in mei of sept.

Info/doe: C. Hage, tel. 05753-2098.

! Warstein nodigt U uit ï
De gastvrije stad in het Busreizen EK-VOETBAL'
natuurpark „Arnsberger ZWEDEN v.a. / 375,-p.p.

| Wald" 200-581 m.h. | mcl. GEBO REIZEN
| llfllll'ij'l'll'llftl'f^^'lfj;!1! I 038-544968.

5 Vraag folder! Stadt Warstein _ jJ9r3^ft '*'fl___iy^_____l
■ knippen en D-4788 Warstein | ï^N2______t *?s___P'~"'^B

U1 jËtLöTsMme.toekom,, 1'W UUOrSCGIPI vak.won. Inl. 05920-45337.

6, 7, 8 en 11-Dgseekskursiereizen HOPFGARTEN l/D
inkl. vervoer en halfpension. Reeds v.a. ’ 349,-.

N.I.T. 085-452424.
Beleef de prachtige natuur van Tirol bij deze excursie-
reis naar Hochfilzen. Verblijf in ***hotel Edelweiss mcl. 5
schitterende excursies o.a. Salzburg, Grossglockner,
Wilderkaiser vertrek iedere zaterdag v.a. 23 mei. Ka-
mers met do/wc. 8 Dgn volp. v.a. / 579,-. Bel snel
SNOEYINK REIZEN 05413-53200Lid ANVR/SGR.

10-Dg.LLORET DE MAR ***hotel / 299,- inkl. vervoer en
halfpension, Royal Class / 50,-. Vertrek 15,18, 22 mei.

N.I.T. 085-452424.
GRATIS GIDS. Buspendels 10/17 dgn. ma. + vr. Luxe 3-
sterren hotel Lloret de Mar, zwembad, buffetstijl, mei

’ 299,-; Salouf 339,-. Boosten Reizen, SGR 045-227777.

Appartementen Picasso Benidorm.
Het beste met de meeste service. Vraag folder met

prijslijst ma. t/m vrijdag 9.30 -17.00 uur.
LISMAN " PICASSO " tel. 030-328212.

BENIDORMSTUNTapp. + bungalowsbij Levantestrand
mcl. busreis (min. 2 pers.) vertrek

11+ 15+18 +22+ 25+29 mei 10dgn nü ’ 295,-, 17dgn
nü / 395,-. Vertrek I+s+ 8+12 juni 10 dgn nü / 350,-
-17 dgn nü ’ 495,-. Toesl. Royal Class / 50,-. Bel snel

SNOEYINKREIZEN 05413-53200. Lid ANVR/SGR.
COSTA BRAVA-Blanes. fH B^J||J A
Vakantiewoningen te huur.
*Auto*bus*trein*vliegtuig*
Codaß Reizen: 050-415210. BUSEXCURSIEREIZEN

Costa Brava v.a. ’ 225,- naar Cesenatico aan de
Barcelona v.a. / 225,- Adriatische Zee. Diverse

Salou v.a. ’ 240,- excursiemogelijkheden
Costaßlancav.a./265,- oa- naar Rome, Florence,
Retourprijzen per pers. Venetië en Ravenna. 10 Da-
(bijna) dagelijks naar 9en met vertrek op 5, 12 en

Spanje, 29 bestemmingen. j? iun' slech,s ’529.- LO.
Luxe bussen toilet - ' ook dlv vertrekdata in juli.

video - airco - royal class Toeslag halfpension ’ 195,-
Gratis folderbij

IberDUS Winnemuller Reizen
020-6241010 (SGR, ANVR) 08880-52245.

ROME-Florence-Pisa-Elba, 10-dgseekskursiereizen
v.a. ’ 699,-.Prima hotel aan zee: inkl. vervoer, HP.
Veel vertrekdata van mei t/m okt. N.I.T. 085-452424.

Levico- Caldonazzomeer - Ledrome
Gardameer - Kalterersee

200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en lw i
Vakantie Valsugana. Tel. 03463-51161 (gratisjw;

'Camping Florenz' *^Lido degli Scacchi-Adriatische Zee. Het ligt 30 k 0' noorden van Ravenna en 100 km. ten zuiden van
netië, direct aan zee met privéstrand, restaurant.

' pizzeria, supermarkt, speelhal, bioscoop, dansav- ~~-
me douches. De totale oppervlakte bedraagt 60-* ti-

en 480 staanplaatsen (80 staanpl. liggen direct a» HE,
strand). Camping Carnet 10% korting. Inl. fam. Oei»^
Alkmaar, tel. (072) 120485.

FLORENCE, 7 dagen al v.a. / 399,-, Rome al v.a. ’ *VENETIË, prachtige 8-daagse reis mcl. cxc. e" _,
halfpension ’ 769,-. Florence, Pisa, Lucca en Ell*

heerlijke 8-daagse excursiereis mcl. halfpension/1 "--
Ook binnenkort nog vertrekmogelijkheden! Bel^J H]

gratis reisgids! Speciale Reizen Centrale: 050-145* do
020-6202121 lid SGR/ANVR. 8e-

|^^^^^^ """ "^^^^w
jereinste rust en ruimte»»' v.

DENEMARKEN Mï
r7__F_HTrj-IHll_lii|iMilV.!f. .. 11iVM_ 11_§_ ?yiriÉTr*^_Ti__TjHniiV *h W^r+rtTèkkvrrTVFnaFTi ilirÜ M tMYï ïril > 11M irililil i i iTiTi 11 13'^ u
Vraag tegenportokosten hetuitgebreid infopakket aan oi

I PROFITEER VAN DE SPECIALE AANBÏEDif -».?; .t..!|i].!1.,,,M:i:..1H
3 overnachtingen in Hotel Interscan in SonderWJ(Zuid-Jutland), half-pension (ontbijt + diner), a 1

%kamers met eigen douche en toilet, mcl. gebrll

' van zwembad, tennisbaan, whirlpool, solar^n
sauna, speelterrein, fitnesscentrum, enz.

Gratis toegangsbewijzen voor LegoMn

r
_
r_. Inlichtingen bij:v^=_#* __r___iil h

__BBIK F* Dansk Feriehus L
-^^_jpßSÉkf--i:--g2j» Bookingburo Holla^—=^^^^I:^^ Hoofdweg 99 l.fP*F:^- . D

, 9681 AC Midwolda fl 1Dansk Feriehus Bookingburo __. , , -_--_, d „iSiai. l —> Telefoon 05975-14lBJ*l
_WiWTa7^ÏÏTTTI3_TT7ÏÏTTnTri!n7_rnTw_tc

_______-~. ~.,.„.— ________fV Mcnw;j:UMf__._.li_'ïï^j^______l m
LONDON IS FABULOUS E
Het uitgaansleven in Londen ontdekken? Big Ben Tours bren!j!JL
ervia de route Hoekvan Holland-Harwich. Zonvoordelig 'Tra\ï
ler'-hotelarrangement is er al v.a. ’ 245.-. Haal snel debrochure' Sri8 <7Ï BIG BEN TOURSI
01747-86412. THUIS IN LOND E S%

____^_____________________________TTlY__n^__________________________^
FIETSEN EN KAMPEREN 'In Mazurisch merengebied. Zwemmen, kanoën en*' «delen bij rustieke landgoederen. 17 dgn. / 590,- k

Stedenband 'Leiden-Torun'. , ï
vertr: 6 juli/20juli/3aug.Info: J. Missler 071-22291' l

_____________________9w*vp^*v4v*vw_w*^______________ ,<C ___Kc_ua«_s[»R_mv/__.a_ii^
4-Daagse ekskursiereizen PRAAG ’ 159,- inkl. verVA
halfpension. Ook 5, 6, 7 en 8-daagse reizen, 5-^Ji

" reeds v.a. ’ 199,-. Zeer veel vertrekdata. Extra sp^

' met de feestdagen. N.I.T. 085-452424. y

PRAAG 8 dgn bus + prima hotel v.a. ’ 325,-; 5 d(£

’ 247,50. Reuzengebergte 9 dgn met bezoek Dreso*
Polen en Praag. Rondreis 12dgn Tjechosl. VerhU^kamers, app. en vakantiewoningen in heel Tsjech
I MEVO REIZEN Holten 05725-1547. /

PRAAG, 7-daagse busreis al v.a. / 299,-. o-Daags'
vliegreis al v.a. / 595,-, 8-daagse excursiereis ii*j|

halfpension en prachtige cxc. v.a. / 498,-, MORAV^
Zuid-Bohemen, prachtige 10-daagsereizen inc^

boeiend excursie-progr. en volpension al v.a. ’ 69* j
Ook binnenkort nog vertrekmogelijkheden! Vraag9r,

reisgids! Speciale Reizen Centrale: 050-1458000'
020-6202121 lid ANVR/SGR. J; "i

SCHITTERENDE 10-daagse PRAAG: Kamers/appi, t
excursiereizen per touring- 8.0.8. Travel 02290-3' ri
ear boekt u bij de Tsjecho- S /
slowakije-specialist! Diver- . (& B-«?> ®Js—^ <fpJ\
se bestemmingen in Mora- V-R fVA(Y fyifèb '<vië en Bohemen. Verblijf in inll&^ina^^HnlW
zeer goede hotels en vele
excursies bij de prijs inbe- fl ■Sjj'^F
grepen. V.a. slechts ’ 619,- .jifc
HP. Gratis gids bij Ver. Smaragd Reizen "> ’]
Winnemuller Reizen JAVABALI va. ’ 38p"' W
(SGR, ANVR) 08880-52245. Tel. 02280-12231 \h

BALATON/Budapest/Wenen, 7-dgse ekskursierei?Ti
v.a. ’ 399,- inkl. vervoer, halfpension. Prima

hotel/kamers d/t,Royal Class/ 30,-. Vertrek ied»' Ij
zondag t/m eind okt. N.I.T. 085-452424.

VRIJSTAANDE VAKANTIEHUISJES aan hetwater"Ji
huur aangeboden. In prachtig recreatiegebied, 50* t

ten zuiden van Budapest. Vele mogelijkheden f
Voor informatie belt u: 05980-80515. J_^^^^^^^^^^^^^^^^^^___^_______________^^^.fl ____eT-n__P7__n!fTWTJT__fl w

CORFU. VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee* <’ 145,- p.w. Evt. ook vlucht v.a. / 530,- p.p. ofbusre' t
Vraag demeest uitgebreide kleurige GRATIS

BROCHURE. Ross Holidays 05908-10019■■■H__ESl^__________________^ 'Rondreis India/Nepal 27 dgn. / 2995,-. Rondreis I
Rajasthan 25 dgn. / 2995,-. Rondreis Thailand 25 o» (

’ 2895,- mcl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div-
vertrekdata. Folder? Djoser 071-126400 Lid SG^l

Aktieve rondreis Thailand fl
25 d. ’2895,-incl. vliegreis,
hotelovernachtingen, ver- Aktieve rondreis Eg)":,/'
voer etc. Div. vertrekdata. 15-22 dgn. v.a. ’ 1545,'telt
Folder? Djoser 071-126400. vliegreis, vervoer, MA

/S^^s3M3ÏS

07i6126400LidSGH
EGYPTE, prachtige 10-daagserondreis Cairo, Lu *
Aswan v.a. ’ 1499,- mcl. vlucht, cxc. en volpensi°n'
Ook Speciale Reizen Centrale. Gratis reisgids?
Bel: 050-145800 of 020-6202121 lid ANVR/SGR. a

Aktieve rondreis Mexico/Guatemala 31 dgo- /3Jti.
mcl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekd»

Folder? 071-126400 Lid SGR.

+ +DE KAMPEERSPECIALIST + + |.
Fantastische en razendvoordelige busreizen in..gl

camping naar: Spanje, Frankrijk, Tsjechoslowa' fiS
Hongarije, Italië en Griekenland alv.a. / 279,- Tj! ur*
(fiets) busretours door heel Europa. Gratis broc"

BIZZ 050-144255(lid SGR).



Eis van twee jaar tegen 21-jarigefriturehoudster
HEERLEN - De oplichter die
J" Heerlense politie werd

°cht op verdenking van af-
i f.ng van oudere vrouwen,
Wili zien maandagavond vrij-
de gemeld bij de politie in
var?;>tncnt- De 35-jarige inwoner
.^ de Maasstad heeft in zijn eer-
s^ Verhoor toegegeven, dat hij
<nds december 1991 zeker twin-J bejaarde dames geld heeft
getroggeld. Hy deed dit omdat'
H) ernstig gokverslaafd is. In to-r^ heeft de Maastrichtenaar
h, §eveer tachtigduizend gulden
""«gemaakt

MAASTRICHT - Alhoewel met
een jaaromzet van twee ton alles-
zins redelijk te leven moest zijn,
ging de 21-jarige friturehoudster
O.T. toch gebukt onder zorgen. Vier
patatkramen in een betrekkelijk

Na het lezen van publicaties in
deze krant en de verhoogde acti-
viteit van de politie rond het
adres waar de Maastrichtenaar
verbleef, zag deze in dat zyn ar-
restatie niet lang meer op zich
zou laten wachten. De dader
heeft geen cent meer over van
het buitgemaakte geld. Per dag
vergokte hij gemiddeld duizend
gulden. De man is in Heerlen in-
gesloten.

student, die voornamelijk ope-
reerde in bejaardenhuizen, deed
het voorkomen alsof hij door de
directie werd doorverwezen om
een financiële bijdrage aan de
bewoners te vragen.

De oplichter was niet alleen ac- |
tief in Heerlen, waar hij enkele
slachtoffers maakte in bejaar- I
dencentrum Douvenrade, maar I
ook in de gemeenten Geleen, Sit- I

tard, Roermond en in het Belgi-
sche Hasselt. De man deed zich
voor als medisch student en zei
te werken voor onder andere
Artsen Zonder Grenzen. De nep-

Oplichter bejaarden
meldt zich vrijwillig

Nep-student bekent 20 zaken " buit 80 mille

kleine gemeenschap als Elsloo le-
ken haar tenminste één te veel en
daarom bedacht zij een manier om
de dichtsbyzynde concurrent voor
goed uit te schakelen. In de 27-jari-
ge asielzoeker M.A. vond zij een
willig werktuig om haar boze plan-
nen ten uitvoer te brengen. Dat
gebeurde in oktober van vorig jaar
toen het tot tweemaal toe brandde
in de houten friture van de ander,
die daardoor in de meest letterlijk
zin volledig aan de grond kwam te
zitten.Vijfmiljoen gulden voor Oostelijke Mijnstreek

Vragen VVD over
opzetgeldaffaire
DEN HAAG/SITTARD - De WD-frac-
tie in de Tweede Kamer wil weten of
het ministerie van Onderwijs inder-
daad het bestuur van de Scholenge-
meenschap College Sittard opdracht
heeft gegeven een civiele procedure
aan te spannen tegen een vijftal aan-
nemers. Het ministerie wil dat het
schoolbestuur een bedrag van
550.000 gulden aan opzetgeld terug-
vordert dat deze aannemers hebben
ontvangen van hun collega Schreurs,
zoals deze krant enige tijd geleden
berichtte. Schreurs mocht in ruil daar-
voor als laagste inschrijven op de
nieuwbouw van het college en heeft
dat werk ook gekregen. De WD-
Kamerleden Jos van Rey en Broos
van Erp hebben staatsecretaris
Yvonne van Rooy van Economische
Zaken gevraagd of Onderwijs inder-
daad wil dat het betaalde opzetgeld
wordt teruggevorderd.Reddingsplan speeltuinen

Voor de rechtbank in Maastricht
becijferde officier van justitie mr
M.Kolkert gisteren, dat de totale be-
drijfsschade tenminste tweehon-
derdduizend gulden moet hebben
bedragen. De friturehoudster dicht-
te hij als uitlokster de kwalijkste rol
toe. Tegen haar eiste hij twee jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
De mannelijke verdachte, verant-
woordelijk geacht voor de feitelijke
brandstichting, hoorde achttien
maanden tegen zich eisen.

Man na brand
in levensgevaar
GELEEN - Een 33-jarige slachtoffer
van een binnenbrand in Geleen ver-
keert nog steeds in levensgevaar. De
man liep zeer ernstige brandwonden
op toen zondagavond een vluchtige
stof waarmee hij een tafel schoon-
maakte, vlam vatte. De man werd
eerst overgebracht naar een zieken-
huis in de buurt, maar later opgeno-
men in een op dit gebied gespeciali-
seerd ziekenhuis in Aken.

Zie verder pagina 15

" 'Illegale' klusjesman
stevig onder druk gezet

Lokale tv
in Brunssum
onhaalbaar

DOOR JAN HENSELS

Opgepakt met
wapens en drugs
KERKRADE - Bij een routinecontrole
aan de grensovergang Holz in Kerkra-
de heeft de douane drie buitenlanders
in de kraag gevat. De mannen waren
in het bezit van een geladen pistool,
wapenstok en drugs. Het trio is inmid-
dels het land uitgezet.BRUNSSUM - De kans dat de

Brunssumse Lokale Omroep
(BLOM) televisie-uitzendingen gaat
verzorgen is vrijwel uitgesloten. Het
college heeft namelijk ook afwij-
zend gereageerd op de alternatieve
begroting die enkele maanden gele-
den werd ingediend. Als de raad in
juni het negatieve advies van het
college overneemt, heft de BLOM
zich op.

Straf voor
drugtransport
ROERMOND - De rechtbank van
Roermond heeft gisteren de 27-jarige
Eddie M. uit Vlodrop veroordeeld tot
twee jaaren zes maanden. Hij zou.de
grote organisator zijn geweest achter
het transport van 20 kilo amfetamine-
poeder. Zijn vriendin de 19-jarige Ni-
cole H. uit Heerlen kreeg conform de
cis een jaar opgelegd voor haar aan-
deel. Twee helpers kregen elk een
straf van anderhalf jaar.

B en W willenvoor het opzetten van
lokale televisie niet meer uittrekken
dan een startsubsidie van 50.000
gulden. Voor de BLOM is dat aan-
bod onaanvaardbaar. „Dat bedrag is
nauwelijks voldoende om camera's
van te kopen", stelt woordvoerder
Jo Fox van de BLOM.

Van onze verslaggever

Valkenburg
'rien ne va plus'

maar dan tóch blijven gokkenen dan ook nog Russische roulette
punaise

Aanvankelijk had de lokale omroep
een startsubsidie van 150.000 gul-
den gevraagd. Het alternatief plan
dat na de eerste afwijzing werd ge-
maakt voorzag in een startsubsidie
van 110.000 gulden en gratis huis-
vesting. De gemeente becijferde op
grond van de aangepaste plannen
jaarlijks80 mille kwyt te zijn.

Mijnindustrie

" Burgemeester Mans kreeg een lege knip van de actievoerende verplegers en verpleegsters. „Ook ik kan die nietvullen",
liet hij weten. Foto: KLAUS TUMMERS

Vrouw van
tas beroofd
HEERLEN - Een 70-jarige vrouw uit
Valkenburg is maandagmiddag in de
Geleenstraat in Heerlen beroofd van
haar portemonnaie. De buit bestond
uit 180 gulden, een treinkaart en een
Eurocheque. De vrouw liep met haar
drie kleinkinderen te wandelen, toen
haar beurs uit haar hand gerukt werd.
De dader is ongeveer 1.85 meter
groot, heeft opvallend lange benen en
donkerblond achterover gekamd haar.

Een woordvoerder van de gemeente
benadrukt dat de plannen op louter
financiële gronden zijn afgeketst.
Dat enkele proefuitzendingen ver-
deelde reacties opleverden bij het
kijkerspubliek heeft volgens hem
geen rol gespeeld bij de besluitvor-
ming.

Actie verplegenden op
dag van de Verpleging

Donderdag draait het personeel
van de Pepijnklinieken in Echt
een etmaal lang zondagsdienst ,
wordt in Welterhof in Heerlen
het werk tussen twee en vier uur
stilgelegd en worden in de Sint
Maartensgasthuis in Venlo de
operatiekamers gesloten. Weer
een dag later gaan in het Sint
Jansgasthuis in Weert de rönt-
genkamers en laboratoria dicht.

die de portemonnee dan per ke-
rende post en gevuldzou moeten
retourneren.

Vit atie in Limburg is ernstiger.
ter (j ZIJ demijnindustie werd vroe-
'aast sPeeltuinwerk gestimuleerd.
'e mieen leuke som geld leverden
'Dl<CJn,fn ook materiaal. Omdat
>aTen middelen voor handen
«töter' °ntstonden speeltuinen die

N*'31611 an e^ders m Neder-
'vn e mijnen niet meer zor-

fy'rjUd' het onderhoud, slaat de
.^üw*enng toe- Van Marcke waar-H lan j"Het is vi Jfvoor twaalf. Als
S ellJke project niet slaagt,
Po et» ik niet hoe het verder

o° Is°v berekeningen van de NU-
%tigj°or bet opknappen van ze-
%erfcjr'"nburgse speeltuinen zéker"tig miljoen gulden nodig.

Subsidies
l t all» subsidies voor de dertig
klMaar proefprojecten, die eind> nen Viwn start moeten gaan, zijn
i^ltn Maa«" de kansen voor het
Weru'nwerk zijn heel groot. In het
J*tje an Sociale Vernieuwing en
r^nen i

erk Garantieplan liggen
a l werkt Van Marcke meldt

g kun e J°ngeren zo aan dey theor 1.611-, Deze 'êroeP kriJgt z°-
_'*k en il als Praktijk op dewerk-
je het ,nnen daarna instromen

ri^eh l^r'ingwezen.' Daarnaast> arsvo u betrokken partijen
blndingen' realiseren;

r ite lsChn mo^ten gaan dienen als

* n en ;„jlse opvanggelegenhe-
re act? e gebouwenkunnen 'an-

"viteiten* plaatsvinden.

Volgende week worden de acties
harder. De AbvaKabo Wil dan
starten met een estafettestaking.
In alle ziekenhuizenzal dagelijks
een andere afdeling plat gaan.
Als na ongeveer een maand alle
afdelingen aan de beurt zyn ge-
weest en er nog geen akkoord is
bereikt, dan begint de estafette
opnieuw. „We zijn het zat. De ac-
ties zullen steeds grimmiger
worden. En we stoppen pas als
we onze zin krijgen", aldus een
woordvoerster van de vakbond.

B en W hebben BLOM dit voorjaar
verzocht de hoge kwaliteitsnormen
voor de programma's aan de kant te
zetten. Fox: „Als we primitief moe-
ten beginnen heeft het geen kans
van slagen." In samenwerking met
andere lokale omroepen ziet BLOM
geen heil.

Volgens Fox is het collegeverdeeld
over de kwestie. Eén van de vier
wethouders in Brunssum ziet de lo-
kale omroep niet zitten, zo liet hij
weten. „Het is een politieke keuze.
Wij leggen ons daar bij neer, we zijn
geen zendpiraten." De veertig vrij-
willigers hebben teleurgesteld ge-
reageerd op het definitieve college-
standpunt.

Geen verbod
Duitse borden Vaals
VAALS - Burgemeester en Wethou-
ders van Vaals denken er niet over
om Duitstalige waarschuwings- en
verbodsborden in de gemeente te ver-
bieden. Het college deelde dat maan-
dagavond mee na een voorstel met
die strekking van de fractie Perspec-
tief '85. Naar de mening van defractie
zijn de borden een groeiende bron
van ergernis voor veel Vaalsenaren.
Burgemeester John van Dijk liet we-
ten dat een verbod sowieso onmoge-
lijk is, omdat de borden niet passen in
de Wegenverkeerswet. In Vaals is de
laatste tijd sprakevan een anti-Duitse
stemming.

Burgemeester Mans knikte in-
stemmend. Om er meteen aan
toe te voegen dathij in zijn func-
tie niks voor het verplegend per-
soneel kan doen. „Ik kan jullie
alleen moreel steunen en dat doe
ik van harte. Ik heb grootrespect
voor het werk dat jullie doen,
maar ik sta hier met lege han-
den". Mans beloofde wel dat hij
de beurs naar Den Haag zou stu-
ren. „Met een begeleidende brief,
want ik vind zelf ook dat jullie
beter moeten worden beloond."

Zie verder pagina 17

" Vaals wil nietde weg
van deconfrontatie op

Overigens stelt de AbvaKabo in
Heerlen samen met het actieco-
mité pogingen in het werk een
eigen cao voor deplaatselijke in-
stellingen af te sluiten. In Zwolle
is dat inmiddels gebeurd, maar
het ziet er niet naar uit dat dit in
Heerlen ook zal lukken.

Onderbrekingen
De komende dagen worden er in
Limburg meer acties in de ge-
zondheidszorg gevoerd. Van-
daag zijn er in Maastricht werk-
onderbrekingen van een uur in
Huize Maasveld en Vijverdal.

„Want de maat is vol", zei voor-
zitter Lei Huppertz van de cen-
trale ondernemingsraad van de
Kerkraadse gezondheidsinstel-
lingen op het bordes van het
raadhuis. „Het verschil tussen
geleverde prestatie en beloning
is te groot. Het verplegend per-
soneel is ontevreden en raakt
gefrusteerd. De kwaliteit van de
zorg is in het geding." Met nau-
welijks verholen woede hekelde
Huppertz het voorstel van het
kabinet om een eventuele sala-
risverhoging maar gedeeltelijk
uit de eigen pensioenfondsen te
betalen. „Te gek voor woorden,
eenklap in ons gezicht", oordeel-
de Huppertz.

KERKRADE - De Dag van de
Verpleging, de geboortedag van
Florence Nightingale, is gisteren
in Limburg zonder feestelijk ver-
toon , maar ook zonder echte
acties in de gezondheidszorgver-
lopen. Alleen in Kerkrade gin-
gen werknemers van het Sint
Jozefziekenhuis, verpleegklinie-
ken, verzorgingstehuizen, Groe-
ne Kruis en Gezinszorg de straat
op om hun eisen voor meer loon
kracht by te zetten. Samen met
patiënten en bewoners, veelal in
rolstoelen, trokken ze naar het
stadhuis om burgemeester Mans
van Kerkrade een lege beurs te
overhandigen. Met het verzoek
die ogenblikkelijk naar staatsse-
cretaris Simons (WVC) te sturen,

Extra geld kan de omroep volgens
de gemeente krijgen via sponso-
ring. Het verhogen van het maande-
lijks tarief van de CAI Brunssum
met een kwartje, zoals door de
BLOM voorgesteld, om aan extra
middelen te komen, stuitte op ver-
zet van de CAI-commissie. De
kabelabonnee in Brunssum betaalt
13,50 gulden per maand.

Kerkrade
N s^mfente Kerkrade worden
&■ °t £leltumen opgeknapt. Tot
£Uems noegen van fractielid WielXsV911 Groen Links, die de
h Prohu anden herhaaldelijk op

heeffmatiek rond de speeltui-gewezen. Wethouder Gerl. ,hc
eeft laten weten dat de

ÏT<W w, ' ion van de *>5 miljoen
elihg „ee 1" e plaats voor z»n re"

Ns°emrmissie Welzijn van deKerk-
h l i-edri; sPreekt vanavond overnen uaingsplan voor de speeltui.

Moordproces
AKEN - Het strafproces tegen
Wolfgang Wendt (40), die in 1990 in
Aken na een geruchtmakende gijze-
ling een politieman doodschoot,
begint op 27 mei in Aken. Voor de
zaak zijn negen dagen uitgetrokken.

Op regionale stortplaats in Schinnen

Milieugroep wil afval
in pyramide bewaren

teau en Geleenbeekdal zal verloren
gaan. De verbindingsweg biedt
geen openingen. Voor met name de
dassen die hier hun fourageerge-
bied hebben is deze ontwikkeling
desastreus want hun aantal zal nog
verder afnemen", vreest de Milieu-
groep. Volgens haar gaat deze ont-
wikkeling lijnrecht in tegen de be-
sluitvorming van de Tweede
Kamer.

Actie ouders voor
subsidie peuters
SITTARD - Ouders van peuters die
de Sittardse peuterspeelzalen lenie-
mienie en Humpie Dumpie bezoeken
hebben gistermorgen een petitie met
150 handtekeningen aangeboden aan
de verantwoordelijke wethouder J.
van Hegelsom. De ouders willen dat
de gemeente financieel bijspringt in
de problemen waarmee de peuter-
speelzalen te maken krijgen als de
wijziging van de wet op het minimum-
loon van kracht wordt. De peuter-
speelzalen zullen dan ook aan leid-
sters die minder dan dertien uur
werken het minimumloon moeten be-
talen. Voor veel peuterspeelzalen be-
tekent dit een forse stijging van de
loonkosten. Tot teleurstelling van de
ouders weigerde Van Hegelsom toe-
zeggingen op financieel gebied te
doen.

Zie verder pagina 18

" Peuterspeelzalen
ballen vuisten

Van onze verslaggever
SCHINNEN - De Milieugroep Re-
gionaal Stort Westelijke Mijnstreek
stelt als milieuvriendelijk alterna-
tief voor om het afval op deregiona-
le stortplaats in Schinnen niet meer
te begraven maar in pyramidevorm
te bewaren.

Zij schrijft dit ook namens de Mi-
lieufederatie Limburg in haar be-
zwaarschrift tegen de nieuwe aan-
vraag door hetStreekgewest Weste-
lijke Mijnstreek om in de komende
tien jaar vuilnis te storten op deze
lokaties.

Gemakshalve noemt de Milieu-
groep deze door haar voorgestelde
manier van afvalverwerking de 'pi-
ramides der welvaart. Een voor-
beeld hiervan is volgens haar al te
vinden in het Middenlimburgse

Asenray waar op de voormalige
stortplaats 't Spik het afval ook bo-
vengronds wordt bewaard. „De be-
heersbaarheid is nagenoeg 99 pro-
cent omdat bij elke calamiteit kan
worden opgetreden", noemt de Mi-
lieugroep als voornaamste voordeel.
Bovendien wijst zy op een niet te
verwaarlozen psychologisch effect:
de confrontatie van de maatschap-
py met het afval.
De Milieugroep en de Milieufedera-

tic voeren een litanie van bezwaren
op tegen de plannen van Gedepu-
teerde Staten om het storten van
afval in Schinnen en Spaubeek
vooralsnog met tien jaar te verlen-
gen.

De lokatiekeuze heeft volgens hen
ingrijpende negatieve gevolgen
voor flora en fauna in het algemeen
en voor zoogdieren in het bijzonder.
„De verbindende functie tussen pla-

Ook wijst zij op het feit dat in het
gebied Schinnen/Spaubeek behalve
de regionale stortplaats nog een
grote ontwikkeling aan de gang is,
namelijk op de luchthaven Zuid-
Limburg. „Dit heeft grote gevolgen
voor het leefmilieu en de veiligheid
van de omgeving. De nieuwe lucht-
vaartwet maakt vestiging van vo-
gels aantrekkende objecten binnen
een bepaalde afstand onmogelijk",
aldus de Milieugroep.

Von onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

Lege knip voor burgemeesterVon onze correspondent

i^HLEN/KERKRADE -
ike v£e.eltuinen in de Ooste-

Mijnstreek nemen deel.
et een landelijk proefpro-
lodmet als doel herstel en
)e , rrnsering van deze

Het pro-
e Kost vijf miljoen gulden,gemeenten betalen twin-»t^ocent, de rest komt uit

Sociaal Fonds,
jj en uit det . bijzondere Regionale
.^Jecten. Ook de speeltui-

e^ en verschiïlencle lan-

" JKe fondsen dragen bij.

ig e ? bleek uit een onderzoek bij
rlanri° nderd sPeeltuinen in Ne"
ccl». .' maar één op de drie
fcn Uinen voldeed aan de huidige
H 'Consulent Lex van Marcke

0 Nederlandse Unie voor. het*10 °r?anisaties (NUS°) zegt
Üe n'et s gelukt om met nor-
(jy. Sl,bsidies die zaak recht te
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Tweemaal brand gesticht:
’één concurrentminder’

Woensdag 13 mei 199213



Limburgs Dagblad Woensdag 13 mei 199214

t
Simpelveld, 11 mei 1992

.JSterven doe je niet ineens
maar afen toe een beetje
en alle beetjes die jestierf
't is vreemd maar die vergeet je
het is je dikwijlszelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben jeaan
je laatste beetje toe "

(Toon Hermans)

De heer

Huub Bogman
echtgenoot van mevrouw

Hilde Boonen
vader van

Ralph en Mare
Geboren te Simpelveld op 20 oktober 1938
en godvruchtigoverleden te Simpelveld

op maandag 11 mei 1992, gesterkt door het
h. sacrament derzieken.

De plechtige eucharistieviering, aansluitend ge-
volgd door de crematie in het crematorium te
Imstenrade-Heerlen, zal plaatshebben op zater-
dag 16 mei om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Remigius te Simpelveld.
Voor vervoer naar het crematorium wordt ge-
zorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
De avondmis, mede ter intentie van de overle-
dene, zal plaatshebben op vrijdag 15 mei om
19.00 uur 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.
Rouwadres: Sougnezstraat 17 - 6369 EH Simpel-
veld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het overlijden van onze zeer gewaardeerde me-
dewerker, dhr.

Huub Bogman
Zijn plichtsbetrachting zal steeds in onze herin-
nering blijven. *Direktie en personeel

Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-LimburgHeerlen

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

Huub Bogman
Zijn jarenlange toewijding, oprechtheid en zijn
rustig oordeel zullen wij zeer missen.

Keel- neus- oorafdeling
De Wever-ziekenhuis

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van
het overlijdenvan onze mede-oprichter en voor-
malig secretaris, de heer

Huub Bogman
Zyn daadkracht, enthousiasme en integriteit
zullen steeds in onze herinnering blijven.

Namens het bestuur en de leden van de
Heemkundevereniging „DE BONGARD",
mr.L.J.M.L. Kohl, voorzitter
mevr. C.M. Scholl-Baburek, secretaris

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te bedanken voor het bijzonder grote aantal blij-
ken van medeleven, ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Louise Eggen-Simons
willen wij u allen op deze wijze danken.

Haarkinderen en kleinkinderen
Heerlen, 17 mei 1992
De plechtige zeswekendienst, waartoe wij u al-
len uitnodigen, zal plaatsvinden op zondag 17
mei a.s. om half elfin de St. Pauluskerk te Heer-
len-De Wieër.

I ~"f
Als leven lijden wordt,
betekent sterven verlossing.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende, geven wij
met droefheid kennis, dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 88 jaar, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Louise Maria Sophia
Jacobs
weduwevan

Servaas Hubert Notermans
De bedroefde familie:

Gulpen: Martha Didden-Notermans
Marcel Didden

Hoogcruts: Jan Notermans
Marieke Notermans-Janssen

Mheer: Wim Notermans
Lien Notermans-Senden

Lanaken (B): Maria
Dabekaussen-Notermans
Harrie Dabekaussen

Canada: Willemien
Gilissen-Notermans
JefGilissen

Terlinden: Frans Notermans
Jeanny Notermans-Conjarts

Sibbe-IJzeren: JefNotermans
Jeanny Notermans-Vollers

Bilthoven: Serve Notermans
Christa Notermans-Pustjens
en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Jacobs
Familie Notermans

Valkenburg, 12 mei 1992
Huize Oosterbeemd
Corr.-adres: M. Didden-Notermans
Rijksweg 216, 6271 AH Gulpen
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 16 mei
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Brigida te Noorbeek.
Vrydag wordt moeder bijzonder herdacht in de
avondmis van 19.00 uur in Huize Oosterbeemd,
Wethouder Paulssenlaan 8 te Valkenburg.
Moeder is opgebaard in mortuarium Walpot,
Kerkstraat 17a te Eijsden.
Bezoekuren van 19.00-20.30 uur.
Zij die geen gewonekennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Ik bid heel stil enfluister
Naar wat Hij wil en luister
Mij geschiedde naar Uw wil.

Na een arbeidzaam leven, gekenmerkt door een-
voud en nooit aflatende zorg voor anderen, is
heden plotseling in haar eigen omgeving van
ons heengegaan, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, mijn dierbare huisgenote en
onze lieve tante

Mejuffrouw

Maria Barbara
Hellebrand

Geb. 29-10-1902 Overl. 11-05-1992
Begiftigd met de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice
In dankbare herinnering:

Vaals: Mejuffrouw M.H. Wassenberg
en alle neven en nichten Hellebrand
Fam. Hellebrand
Familie Wassenberg

11-mei 1992
6291 GM Vaals, Beemderlaan 5
De plechige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 16 mei
1992 om 11.00 uur in deparochiekerk St. Paulus

te Vaals, alwaar gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren vanaf 10.30 uur.
Avondmis voor de zielerust van de overledene
vrijdagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven liever geen be-
zoek aan huis.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel
Sjalom te Mechelen, Hilleshagerweg 11. Be-
zoekuur dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen. 1

I t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is hedenvan ons heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van 60 jaar,
mijn dierbare echtgenote, goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, lieve oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Jettie Timmermans
echtgenotevan

Hub Kloth
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: HubKloth
Kerkrade: Luc Kloth

Mar jaKloth-Coerver
Veerle, Niels en Bente
Familie Timmermans
FamilieKloth

6461 EH Kerkrade, 11 mei 1992
Kapellaan 3
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 16 mei
om 11.00 uur in de dekenale kerk St. Lambertus te Kerkrade-Cen-
trum, waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van vrijdag a.s. om 19.00 uur zal de overledene
bijzonder worden herdacht in voornoemdekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden bij het overlijden
en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot, onze goede vader,
schoonvader en opa

Jan Simons
betuigen wij bij deze onze oprechte dank.

Gerda Simons-Boer
Gerbrand Simons
Resi Simons-Bauwens
Roy Simons

Hoensbroek, mei 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden zondag 17 mei a.s. om 11.00
uur in de Grote St. Jan Evangelist te Hoensbroek.

I 4

t
Een goed mens ging van ons heen.
In dankbare herinnering hebben wij afscheid genomen van

Hans Evers j
Ridder in de Orde van Oranje Nassau*

geboren 14 september 1928 te Maastricht
overleden 11 mei 1992 te Sittard

echtgenoot van

Paula Haanen
Sittard: PaulaEvers-Haanen

Eist: Frank Evers
Nicole Retera
Kim, Laura, Sigrid

Tilburg: CarolineEvers
Wim van de Donk
Arme

Amsterdam: Matthijs Evers
Gertie Praamstra
Familie Evers
Familie Haanen

6132 BW Sittard, 11 mei 1992.
Hoeferlaan 12
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op vrijde
mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van Chr. Koning aan
Leynebroekerweg te Sittard, waarna de begrafenis zal plaatsvin'
op de algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk eon»
ren vanaf 10.30 uur.
Hans zal bijzonder herdacht worden tijdens de avondmis van »
derdag 14 mei a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium "ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur. —_______________________________________>_______„_______________^____^

t
Bedroefd en verslagen vernamen wij het overlijden van

drs. Hans Evers ]
secretaris in het bestuur van onze stichting sinds de oprichting-
Hij was een toegewijd bestuurslid dat zeer begaan was met het1
zijn van onze pupillen.
Zijn betrokkenheid en inzet zullen wij met dankbaarheid in herÜ
ring houden.
Wij wensen zijn echtgenote enkinderen veel sterkte toe dit grote
lies te dragen.

Bestuur, directie en medewerkers
Stichting Gastenhof'
orthopedagogische instituten in Limbui

aßH____________________^

t
Op dinsdag 12 mei 1992 is overleden in de leef-
tijd van 80 jaar

Ir. A.H.W. Martens
Oud-inspecteur generaalder mijnen

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
echtgenoot van

M.W. Retera
weduwnaar van

W. J.M.Th, van de Ven
Simpelveld: P. Martens-Retera
Wateringen: I. Martens

Ivo, Jop
P. Hamelynck

Oosterhout: Y. Snieders-Martens
M.Snieders
Klaart je, Freek, Okke

Oisterwijk: M.Vencken-Martens
H. Veneken
Stijn, Janneke

Amsterdam: R. Martens
Simpelveld: L. Martens

C. Martens-Keppels
Nadine

Paramaribo: R. Martens
S. Koeber
Savine

Amsterdam: E. Martens
S. Pluymen
Familie Martens
Familie Retera
Familie Van deVen

Gillissenstraat 7
6369 ER Simpelveld
Uitvaartdienst op zaterdag 16 mei om 13.00 uur
in de Remigiuskerk te Simpelveld.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk vanaf 12.30 uur.
Crematie om 14.30 uur in het crematorium Im-
stenrade te Heerlen.

Voor de zeer vele blijken van medeleven onder-
vonden tijdens de ziekte en bij het overlijden
van mijn lieve man, onze onvergetelijke vader
en opa

Heinz ter Haar
zeggen wij langs dezeweg onze hartelijke dank.
Een byzonder woord van dankaan heren dokto-
ren en verplegend personeel van Afd. 6 Oost
van het De Weverziekenhuis.

Trautje ter Haar-Heinen
kinderen en kleinkind

Landgraaf, mei 1992
De plechtige zeswekendienst wordt opgedragen
op zaterdag 16 mei a.s. om 19.00 uur in de St.
Jozefkerk te Waubach.

De eerste jaardienst voor onze dierbare zus,
schoonzus, tante en nicht

mevrouw P.H.L. Bours-Mertens
(tante Wies)

zal plaatshebben op zaterdag 16 mei a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk St. Cornelius Heer-
lerheide.

Fam. Mertens
Fam. Bours

De eerste jaardienst voor onze onvergetelijke
zus

Elly de Pagter
zal plaatsvinden op zaterdagavond 16 mei a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk van OnzeLieve
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen.

Namens de familie: "Suze Close-de Pagter

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u hartelijk d'
voor uw blijken van medeleven en aan*
heid bij het overlijden en de uitvaart va"
fijne man, onze lieve en zorgzame 1
schoonvader en opa

Jan Leblanc
Uw oprechte belangstelling vervult on*
dankbaarheid en geeft ons veel steun.

Clara Leblanc-Diedere»
kinderen en kleinkind^'

Hoensbroek, mei 1992
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de?.
tige zeswekendienst op zaterdag 16 me'k
19.00 uur in de St. Josephkerk te Hoensb^Passart.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en het me"
by het overlijden en de begrafenis van 1Giel Schoonbroou

weduwnaar van
Lies Sijben

betuigen wij onze hartelijke dank. ,
Valkenburg, mei 1992 Familie Scb°°*,
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden in °e.j ■chiekerk van St. Joseph te Broekhem op zaterdag
1992 om 17.30 uur. ►.I -Jj
tAndré Hartholt, 61 jaar, echtgenoot van.

Weekers, corr.adr. O.L. Vrouwestr. 4, 6^Weert. In een nadere aankondiging zullen V,
datum van de uitvaartdienst bekendmaken,
repatriëring.

tSjef Baijens, 61 jaar, corr.adres: M. ZWeJInig, Voorstestr. 83, 6004 CB Weert. De pl<
uitvaartdienst zal plaats hebben op woenS"„
mei om 10.00 uur in de parochiekerk van "Franciscus van Assisië te Biest-Weert. _,1

__/Wst6i*\_^
BaÈens

BOLENS PULVERMAAIERS
DE MILIEUVRIENDELIJKSTE MOTORMAAIERS
DIE ER BESTAAN

Dit uniek pulversysteem

t —\ * milieuvriendelijke bemesting
\ \ door recycling

\fc * \ * geen grasafval meerA * 30% tijsdsbesparing
\l__^B^ * levenslange garantie
fgy'fliJ^l op aandrijving
(JP___3'Jt:F-?"^\ * alle modellen voorzien

\9 van mesrem

cwn NU OOK IN ZIT-
HfflH MAAIERUITVOERING

AANBIEDING @<fi^^_-^

ENTER-FORCE
Vliegveldweg 11 - Beek (bij vliegveld)

Importeur voor Nederland

I HHogeschool Katholieke L ekxi i \

111 INFORMATIE
ZATERDAG 16 MEIEll OUDE MARKT 5 - KERKEPAD 2

!■«■ VAN 1 1.00 - 14.00 UURIBfell SITTARD
Ifl■ÉJhJHf " OPLEIDING TOTLERAA RBASISONDERWIJS
J Bp (voltijd en deeltijd)

ES» OPLEIDING TOTLERAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
(voltijd en deeltijd)

VRIJE STUDIERICHTINGEN
_f_ \ ■ 1 (voltijd en deeltijd)
ILjW HOGEREKADEROPLEIDING PEDAGOGIEK
K L (deeltijd)
m W VERKORTE OMSCHOLING T.B.V. TEKORTVAKKEN

OK jb (PROVO.-PROJECT

Verhinderd te komen ? Stuur dan de bon in.

HjÉiV'' T^ * _>7i<«r my informatie over:

___T -___**____ Lerarenopleiding Basisonderwijs
hj>^^^ I I Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en

Vrije studierichtingen
J Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

I D PRO-V.0.-Project

Naam:

v Adres:

Wk Postcode* Woonplaats:

___________ ____3MPV Stuur de bon in een enveloppe zonderpostzegel aan:
ttÊÊ HP^^ I HogeschoolKatholieke Leergangen Sittard,

I Antwoordnummer 1040. 6130 VB Sittard.

\s3gji Provinciel*&S«? Bureau Bibliotheek
I imhlirn Postbus 5700IJVljtgj L-lIIIUUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Commissie Beroepszaken Administratieve
MHM2O-92 Geschillen

Op donderdag 14 mei a.s. om 09.30 uurvindt
een openbare hoorzitting plaats ter behande-
ling van ingekomen beroepschriften in het
Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht.

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
inhanden betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 13Ü77 ÏTÜ 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 erf jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83. 25.000 500 1.11 14.2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

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. 215458I HOENSBROEK

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

J£fiïsrsfHZOHDOI GRiHUH

NOG SLECHTSENKELEDAGIN EN
I WIJ SLUITEN ONZE DEUREN, DAAROM

GAAN WIJ NU OVER TOT TOTALE

■LIQUIDATIEI VERKOOP
VAN DE HELE VOORRAAD

KLASSE- KOSTUUMS

109
T0T379/

BELAST MET DE LIQUIDATIE VERKOOP:
I*KONFEKTIE-SUPER LIMBURG*
IDEZEKOSTUUM-VERKOOP VINDT PLAATS IN HETPAN"■RAADHUISPLEIN 17,hoe_T.mpsp.em>■ HEERLEN
ILET OP: ALLÉÉN GEOPEND OP

DONDERDAG, VRIJDAG
EN ZATERDAG VAN
10.00TOT 17.00 UUR.
DONDERDAG KOOPAVOND

I TOT 21.00 UUR



MAASTRICHT - Volgens de
woordvoerder van de provincie
Limburg is de brief na overleg met
de Maastrichtse hoofdofficier mr J.
Franssen aan de procureur-generaal
in Den Bosch gestuurd. Hij achtte
die gang van zaken de beste.

verjaard is in 1990, dus zes jaar n
1984. Dat is onzin. Het strafbaar de
liet is pas verjaard als het laatst
brokje in een reeks van strafbar
feiten achter de rug is. En dat is o]
11 februari 1992. Nota bene de da,
dat de ambtenaar en de ex-wethou
der gedagvaard werden. Wie vertel
mij dat dit toeval is?"

betaling geschiedde op 11 februa
1986. „Justitie beweert dat de zaaVervolg van pagina 1

Raadsman: ’Baars
kan nog steeds

opgepakt worden’

ROERMOND - Vijftien maan-
den gevangenisstraf hoorde de
negentienjarige Benaissa D. uit
Weert gistermiddag tegen zich
eisen voor het overvallen van
een man op 31 januari van dit
jaar. Officier van justitie me-
vrouw mr Schaap trok zich wei-
nig aan van de ontkenningen
van de verdachte. Vanaf het mo-
ment van de aanhouding tot het
laatste woord gistermiddag tij-
dens de zitting, bleef Benaissa
volhouden dat hij niets met de
overval te maken had. Wel drie
andere zaken die hem ten laste
waren gelegd, gaf hij toe. Het
verzoek van de raadsman om
verdachte met onmiddellijke in-

Eis vijftien
maanden voor
overval Weert

gang in vrijheid te stellen, werd
afgewezen.

Op 31 januari werd bh' het verla-
ten van een groentewinkel in
Weert een man overvallen. Het
slachtoffer, dat de kassalade
droeg, verjoeg met hard schreeu-
wen de overvaller. De dader
vluchtte zonder buit. D. werd
pas dagen later aangehouden.
Het slachtoffer, gisteren als ge-
tuige aanwezig, zegt nog steeds
veel last te ondervinden van de
overval. „Ik zie nog vaak de
schaduw voor me", maakte hij
de rechtbank duidelijk. De man
durft niet meer in de groente-
winkel te werken en wordt 's
nachts nog steeds regelmatig
wakker.
Aan de overval hield hij ook een
hersenschudding en een gapen-
de hoofdwond over.

De rechtbank doet op 26 mei uit-
spraak.

Hoofdofficier Roermond verwijt strafpleiter onzorgvuldigheid

Hiddema in’beklaagdenbank’

alleen aan particulieren, maar ook
aan de politie richtmicrofoons te
verkopen.

Microfoon

dri
ai se^la is echter van mening dat
regj„ f

getaPte telefoongesprekken
*keintfi?rde dossierstukken in
rekk ld ' geen telefoonge-
ti „^n ziJn> maar een registratie
ti ,^pr.ekken die opgevangen
We r)rrietmicrofoons; een me-, aie in Nederland nog steedsac wet is verboden.

- Hoofdofficier van justitie mr W. Zeyl in
rafrV ond heeft een klacht ingediend tegen de Maastrichtse
j^Pleitermr Th. Hiddema. In de klacht, gedeponeerd bij deaen Van de orc*e van advcocaten in het arrondissement. astricht, verwijt de hoofdofficier Hiddema onzorgvuldig te

Omgesprongen met stukken uit een dossier tegen een van
ie T-. " enten- Ook is nij zeer verbolgen over beschuldigingen
be erna heeft geuit aan het adres van de politie. Ten be-ye van een tv-actualiteitenrubriek had Hiddema december
a jaar een gecensureerde kopie van een woordelijke weer-
ar-}. Van een z°genaarnd telefoongesprek tussen enkele ver-
>o h

n afgestaan dat vervolgens voor de camera werd ge-

" SusanKluytmans op haar favoriete bankje in de tuin van haar ouderlijk huis in Voe-
rendaal. 'Ik praat veel te veel, soms.' Foto: klaus tummers Justitie in Maastricht heeft al eerder

laten weten dat de vervolging van
de aannemer J. Baars niet meer mo-
gelijk is omdat het strafbare verwijt
verjaard zou zijn. De raadsman mr
Th. Hiddema van de provincieamb-
tenaar die destijds voor het aanne-
men van 35.000 gulden van Baars
veroordeeld is, bestempelt dat als
onzin. „Baars kan nu nog steeds op-
gepakt worden voor het omkopen
van tientallen niet nader genoemde
en onbekende ambtenaren. Er lig-
gen loodzware verdenkingen op de
man die dat nota bene zelf heeft
verklaard, maar ook in de veroorde-
lingen van de twee verdachten zijn
genoeg gronden aanwezigom Baars
niet met rust te laten. En verder zijn
er bij de FIOD verklaringen afge-
legd door de boekhouder en de
administrateur die in dezelfde rich-
ting wijzen."

Huiszoeking
Nadat de pr.ovincieambtenaar op 2i
november 1989 een bekenteni
heeft afgelegd die belastend wa
voor Baars had justitievolgens Hid
dema meteen een huiszoeking moe
ten verrichten in de kantoren vai
deKlimmense wegenbouwer. Justi
tic had toen al zo veel signalen ove
Baars ontvangen dat net als in d<
Slavenburg-affaire een groep van 2!
politieagenten beschikbaar ha.
moeten zijn om de hele boekhou
ding van Baars in een vrachtwager
te laden. Je neemt een loopje me
de intelligentie van de rechter-com
missaris als je als justitie dan be
weert dat er geen rechter-commis
saris te vinden zou zijn om cci
dergelijke huiszoeking te leiden."

’Het laatste jaar ging

toch wat vervelen’
Tweevwo’ersuitHeerlen:techniekeneconomie

De Maastrichtse strafpleiter is van
oordeel dat nu al in minstens negen
zaken die hem onder ogen zijn ge-
komen, gewerkt is met richtmicro-
foons. Volgens de advocaat raken
criminelen er steeds meer van over-
tuigd dat detelefoongesprekken die
ze voeren afgeluisterd kunnen wor-
den door de politie. Dat is de reden
dat ze elkaar ontmoeten in ruimtes
waar ze niet afgeluisterd kunnen
worden. De politie, die weet waar
de criminelen elkaar treffen, gaat er
daarom volgens Hiddema steeds va-
ker toe over richtmicrofoons te ge-
bruiken. Maar aangezien dat dus
verboden is, doet de politie het vol-
gens hem voorkomen alsof in de
betreffende ruimte 'toevallig' de
hoorn van de haak gevallen was en
er daardoor een open verbinding
tussen die ruimte en de afluister-
ruimte van de politie. „In een geval
denk ik: die hebben geluk gehad.
Maar als dat steeds weer opnieuw
opduikt in de dossiers, dan ga ik
iets raars vermoeden, namelijk dat
er richtmicrofoons zijn gebruikt."

DOOR GEERT DEKKER

De provincieambtenaar ontving
vanaf 1984 maandelijks een bedrag
van 1.600 gulden van Baars als een
soort lening, terwijl het in werke-
lijkheid ging om smeergeld of een
gift,zoals de rechtbank dat destijds
bewezen heeft geacht. De laatste

„Ik ben er niet op uit dat Baars als
nog voor de rechter gesleept wordi
Ik ben advocaat, geen officier vai
justitie. Al zou ik juristen die dergt
lijke fouten maken op mijn kantoo
meteen de deur wijzen. Die kunnei
beter groenteboer worden."

’Illegale’klusjesman

onder druk gezet
J^rvolg van pagina 1 Vervolg van pagina 13
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BOEKHOUDER
ZOEKT f 1.8.000
Bovendien heeft hij dat bedrag
heel snel nodig.
Hij meteen even naar de
Gemeentelijke Kredietbank.
Hètvertrouwde adresvoor
persoonlijke leningen tot
fl. 50.000,-.
Daarnaast is de rente laag bij de
GKB en worden de aflossingen
soepel op de persoonlijke
situatie afgestemd.
Wilt u daar ook wel meer over
weten?Kom maar langs.
Op werkdagen van 9.00 -16.00
uur en donderdagavond tot
18.00 uur.
Of bel voor nadere informatie.

r^K GOED VOOR
V-3B UW LENING
Gemeentelijke Kredietbank
Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103, 6400 AC Heerlen
tel. 045-715211

Geërgerd
De beschuldiging van Hiddema aan
het adres van het politie- en justitie-
apparaat is de Roermondse hoofd-
officier van justitie in het verkeerde
keelgat geschoten. Hij vindt het een
onterechte beschuldiging van Hid-
dema. Maar even geërgerd is de
hoofdofficier over de wijze waarop
Hiddema is omgesprongen met
stukken uit het dossier. De klacht is
inmiddels doorgestuurd naar het
Hof van Discipline, het tuchtcollege
van de orde van advocaten. Het zal
enkele weken duren voordat men
zich daar over de klacht buigt.

Bijna tweehonderdduizend middelbare scholieren èn
volwassenen doenvanafkomende vrijdag centraal
schriftelijk examen. Meer dan de helft doet het lbo ofmavo-examen, de lijst havo-kandidaten telt 52.000

namen, terwijl er ongeveer 40.000 vwo'ers zijn
ingeschreven.

Voor het Limburgs Dagblad zullen zes Limburgse
leerlingen dagelijks hun examen-belevenissen

vertellen. Voorafin drieafleveringen een
kennismaking, vandaag de tweede aflevering met

Susan Kluytmans en Hedde Stegenga, vwo-leerlingen
aan het Grotius College in Heerlen.

HEERLEN - Toen Susan Kluyt-
mans in de vierde klas natuur-
kunde in haar vakkenpakket
koos, zei haar leraar: 'Susan, wat
doe je nou, dat kun je helemaal
niet!' „Maar hij heeft me heel
goed geholpen, ik kon altijd te-
recht voor extra uitleg," zegt ze,
„en ik zal het halen ook." Hedde
Stegenga (17) is ook al zo positief
over de leraren van het Grotius
College, „en de directie heeft me
echt niet ingefluisterd dat te zeg-
gen. Het is een wat kleinere
school, alleen al het feit dat lera-
ren wat sneller je naam kennen,
maakt het contact heel losjes."

zeggen dat ze er onvoldoende
voor staat, het is alleen geen 8,6,
zoals voor wiskunde-B.

dat ze deze dagen zo in spanning
zit, er kan ook weinig meer mis-
gaan. „Maar spanning merk ik
meestal achteraf pas op. Na de
schoolonderzoeken voelde ik
ineens een rust die ik lang niet
gehad had."

Talen zijn ook Hedde's sterkste
punt niet, voor Engels en Duits
staat hij na de schoolonderzoe-
ken (door de scholen zelfgeorga-
niseerde 'voor-examens') op 5,8.
„Maar in het buitenland ben ik
het altijd die het woord neemt,
omdat de rest niet durft. Daarna
lachten ze me uit, omdat ik er
niks van bak."

Dinsdag 26 mei volgt de uitspraa
van de rechtbank.

De raadslieden van beide verdach
ten bepleitten vergaande clementie
onder meer in de vorm van een ge
deeltelijk voorwaardelijke gevange
nisstraf met daarnaast 'onbetaald*
arbeid ten algemene nutte. Voor de
vrouw werd nadrukkelijk aange
voerd dat langdurige opsluiting de
relatie met haar bijna vierjarig zoon
tje ernstig zou kunnen schaden.

Onduidelijk blijft of Stienstra in de-
ze zaak gehandeld heeft als bemid-
delaar voor Hamers of dat de laatste
bij de koop juist heeft gehandeld als
tussenpersoon voor de projectont-
wikkelaar. Directeur projectontwik-
keling Vinck, die zelf actief bij de
transactie betrokken was, zegt dat
Stienstra enkel heeft bemiddeld.
Dat Hamers bij de zaakwaarnemer
van de Landgraafse weduwe (de
verkoopster) pas op het allerlaatste
moment als koper bekend werd,
noemt de Stienstra-directeur een
normale procedure. Voor verder
commentaar verwijst hij naar Ha-
mers, dieer de voorkeur aangeeft te
zwijgen.

Het feit dat Hedde's moeder op
dezelfde school lerares Neder-
lands is, heeft er ook niks mee te
maken, verzekert de atheneum-
leerling. „Ik heb het gewoon erg
naar m'n zin gehad. Al begon het
't laatste jaarafen toe toch wel te
vervelen en moest ik veel den-
ken aan m'n plannen om op we-
reldreis te gaan." Het komend
jaar blijft het echter nog bij een
reis van Heerlen naar Amster-
dam, om economie te studeren.
In Amsterdam is Hedde geboren
en ook al woonde hij zn hele le-
ven in Limburg, die grote stad is
blijven trekken en nu heeft hij
de kans. Bovendien wonen zn
vader, zn zus en veel vrienden
daar. „Ik moet er niet aan den-
ken in Maastricht economie te
gaan studeren."

MAASTRICHT - De man zei onder
druk te zijn gezet door de jonge
vrouw, bij wie hij ó raison van vijf
gulden per uur alle voorkomende
karweitjes in de friture opknapte.
Zij zou hebben gedreigd hem bij de
politie te zullen aangeven vanwege
'zwart werk. In niet mis te verstane
woorden zou zei daaraan hebben
toegevoegd, dat dit zijn asielaanvra-
ge geen goed zou doen. De vrouw
ontkende de buitenlander onder
druk te hebben gezet. 'Hij wilde het
gewoon voor mij doen. Hij zei zelfs
iemand te zullen doden als ik hem
dat zou vragen...', had zij in een van
haar verklaringen laten optekenen.
Voor de rechtbank hield zij daaraan
vast.

Kamer
De laatste keer dat Hedde Ste-
genga in de zenuwen zat, was
voor de genoemdeGrotius-musi-
cal in januari. Hij was 'dress-
man'. „Het idee dat je voor zon
massa mensen iets moet doen,
maakte wel wat los." Verder
weet hij alleen nog dat hij onge-
veer anderhalf jaar geleden een
tijd enorm zenuwachtig is ge-
weest over het komende eind-
examen, maar dat was het dan.
Nu is het afwachten en een laat-
ste keer de boeken doorlezen.
„Het zal wel moeilijk worden om
met dat mooie weer boven te
blijven zitten."

Dat anderen ook bij slecht weer
problemen zouden hebben om
op zn kamer te verkeren, kan
Hedde zich ook wel voorstellen.
De ruimte is op zn minst weinig
overzichtelijk te noemen. „Ik
heb toch gezegd dat het niet om
aan te zien was?"

Susan herkent het gebrek aan
plankenkoorts: „Ik praat zelfs
veel te veel, soms." In januari
stond ze letterlijk op de planken,
in een zingende hoofdrol in de
musical ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de school.
Omdat er zoveel geoefend moest
worden, en omdat de eindexa-
mens eraan kwamen, is ze in die
tijd gestopt metpianospelen, een
hobby waar ze zeven jaaraan be-
steed heeft. Nu gaat de vrije tijd
zitten in „alles wat gezellig is,
uitgaan, 10l maken". Boeken le-
zen doet ze - nadat de lijst voor
het eindexamen Nederlands was
afgewerkt - in ieder geval niet
meer. „Ik duik alleen nog in de
Yes, lekker ontspannen." Niet

Musical

Ook gymnasiaste Susan Kluyt-
mans (17) vertrekt uit het zuiden,
in haar geval uit Voerendaal; ze
gaat technische bedrijfskunde
studeren aan deTechnische Uni-
versiteit Eindhoven. „Als je het
eenmaal snapt, dan kun je het,"
zegt ze over de exacte vakken.
Verder heeft ze ook Frans geko-
zen: „M'n lievelingstaai, al kan ik
er niet veel van." Wat niet wil

Stienstra had echter alvoordien ge-
probeerd de grond in handen te
krijgen. Zon twee jaar geleden
meldde de projectontwikkelaarzich
als potentiële koper bij de zaak-
waarnemer van de eigenaresse. Die
had evenwel al een optie op de
grond (twee percelen in Nieuwen-
hagen en Übach over Worms) ver-
leend aan een loonwerker. Na enig
touwtrekken zag de loonwerker
naar eigen zeggen begin januari
1991 van de koop af waarna de weg
vrij was voor Stienstra/Hamers.
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Het Streekgewest heeft de grond in-
middels geruild met een landbou-
wer uit Landgraaf, zoals de bedoe-
ling was. Deze had de percelen
(ruim vijf hectare) dringend nodig
omdat hij zelf grond (ruim één hec-
tare) moet afstaan voor de realisatie
van het nieuwe stort. De landbou-
wer heeft bij deze ruil contractueel
moeten vastleggen de juridische
procedures die hij voerde tegen de
komst van de nieuwe afvalverwer-
king, te staken. Ook mag hn' geen
nieuwe procedures meer beginnen.
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Harlekijn^ Pabyland
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De eerste brandstichting vond
plaats op 2 oktober. Na het
sluitingsuur slopen de twee samen-
zweerders naar het houten bouwsel
van de concurrent. De man tikte
een ruit in en wierp vervolgens een
open fles benzine naar binnen, ge-
volgd door een brandende lucifer.
Daarna haastten zij zich naar het
huis van de vrouw 'om de sirenes
van de brandweer af te wachten.
Dat geluid bleef echter uit. Toch
bleek uiteindelijk schade te zijn
aangericht voor een waarde van
bijna 64.000 gulden. Er moest een
tweede optreden volgen om het kar-
wei af te maken. Dat gebeurde in de
nacht van 25 oktober. De houten fri-
ture brandde toen volledig af. 'De
schade was ditmaal beduidend ho-
ger dan de eerste keer', oordeelde
officier Kolkert gisteren. De bena-
deelde had hem daarenboven een
expertiserapport laten zien waaruit
bleek dat de inkomstenderving al-
leen al op 29.000 gulden kon wor-
den geschat.

" Hedde Stegenga op zijn kamer: ’Ik heb toch gezegd dat het niet om aan te zien was?’
Foto: KLAUS TUMMERS

De officier verweet de vrouw puur
uit economisch gewin te hebben ge-
handeld. Voor haar achtte hij een
zwaardere straf op zijn plaats dan
voor de mannelijke verdachte, een
oud-frontsoldaat met ervaring in
het plegen van geweld. Mr Kolkert
ging er overigens van uit dat de
man niet tot zijn daden zou zijn ge-
komen indien hij niet daartoe was
aangezet. 'Welk belang zou hij dan
immers hebben gehad?', vroeg hij
zich af. Evenmin was sprake ge-
weest van een geldelijke beloning.
Toen de tweede brandstichting ach-
ter de rug was, had de jonge vrouw
de asielzoeker vijfhonderd gulden
gegeven. 'Om zijn geschroeide ha-
ren te latenknippen en zijn mond te
houden...'
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’Beleid dubbelknooppunt
onvoldoende ontwikkeld’

Het preject
Arbeidsmarkt i
doeld om leerl
in het Voort
Speciaal Ond<
(VSO) makke
naar een art
plaats te leiden
driejarig project
op 1 augustus
start en is on'
keld door depil
cic Limburg et
ministerie van
derwijs en W
schappen.

specialistische des-
kundigheid en het
gevaar dat kinderen
met specifieke pro-
blemen ten onder
gaan.

ject 'Afstemming
VSO-Arbeidsmarkt
in Limburg. De de-
puté is bezorgd over
het dreigende verlies
van opgebouwde

MAASTRICHT
Gedeputeerde Ger
Kockelkorn (Onder-
wijs, Welzijn en Cul-
tuur) bewijfeit of de
plannen van staats-
secretaris Wallage
om het speciaal on-
derwijs en het basis-
onderwijs nauwer te
laten samenwerken
in het belang van
goed onderwijs zijn.
Kockelkorn zei dat
gisteren tijdens de
installatie van stuur-
groep van het pro-

van onze Haagse redacteu

Van onze verslaggever

" Een scène uit dePassiespelen van 1990. Archieffoto: JEROENkuit

DEN HAAG - Het stedelijk
dubbelknooppunt Maastricht/
Heerlen geeft volgens het ka-
binet onvoldoende aan in wel-
ke richting het zich econo-
misch wil ontwikkelen. Minis-
ter Alders schrijft dat het
dubbelknooppunt Maastricht/
Heerlen in zijn profielschets
niet heeft gekozen voor één
duidelijke ontwikkelingsrich-
ting. Het centrale thema is 'in-
ternationalisering', maar „hier-
mee wordt slechts een zeer
globale aanduiding van delan-
ge termijn economische ont-
wikkelingsrichting aangege-
ven", aldus de bewindsman.

Het knooppunt heeft ook niet 'een
strategisch project' ter ondersteu-
ning voorgedragen maar zeven zo-
genoemde doorbraakprojecten die
als essentieel worden beschouwd
voor de ontwikkeling van het be-
leid.
Het kabinet heeft voorlopig alleen
de ontwikkeling van het Sphinx-
Ceramiqueterrein in Maastricht
aangewezen als 'sleutelproject' (van
nationaal belang).

Voordat dat met het Centrumplan
van Heerlen, het grensoverschrij-
dende bedrijventerrein bij Bocholtz
en de ontwikkeling van Randwijck
het geval kan zijn, moet eerst het
onderzoek naar de haalbaarheid en
uitwerking nader worden voortge-
zet. VROM is bereid mee te betalen
aan dat onderzoek. Het kabinet wil
ook een bijdrage verlenen aan een
onderzoek naar de bestuurlijke ver-
nieuwing in Zuid-Limburg.

In Nederland zijn dertien stedelijke
knooppunten aangewezen. Deze ko-
men op grond van hun sterke (eco-
nomische en ruimtelijke) uitgangs-
positie met voorrang in aanmerking
voor voorzieningen en subsidies op
een aantal gebieden.

Er zal verder worden bekeken of
het mogelijk is Zuid-Limburg een
aansluiting te gevenop het TGV-net
(net voor trein met hoge snelheid).
Die aftakking zou onderdeel moe-
ten vormen van een 'hoogwaardige
openbaar vervoersverbinding' als
bindend element van formaat in de
Euregio Maas-Rijn, zo laat _\lders
"weten. De TGV (train a grande vi-
tesse) doet zowel Luik alsAken aan.

De mogelijkheden van zon hoog-
waardige spoorverbinding worden
bezien in het kader van de samen-
werking op ruimtelijke gebied in de
steden-vijfhoek Maastricht/Heerlen-
"Hasselt-Aken-Luik (MHAL-pro-
ject). De vijf steden werken hun
samenwerking■ momenteel verder
uit.
Bij het ministerie was gisteravond
niemand meer voor commentaar
bereikbaar. Alders doet zijn mede-
deling in een brief over de stedelij-
ke knooppunten. Het kabinet rea-
geert daarin op de door de knoop-
punten ingediende profielschetsen.

Werknemers
koppelbaas

gestraft
HASSELT - Tweehonderd arbei-
ders die voor een netwerk van kop-
pelbaaskoning K. uit Opglabeek
werkten, zijn door de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening voor zes
maanden geschorst. De 200 kregen
ook nog werklozengeld. In de zaak
■zijn in totaal 5.200 weken schorsing
uitgesproken. De controlediensten
hebben berekend dat zon slordige
250 miljoen frank kan worden te-
ruggevorderd.
De betrokken koppelbaas is naar
het buitenland vertrokken. Hij zou
op dit ogenblik in Flordia vertoe-
ven. Intussen gaat de koppelbazerij
in Belgisch Limburg nog steeds
verder. Sinds begin vorig jaarheeft
een speciale onderzoeksteam al een
netwerk van koppelbazenfirma's
kunnen blootleggen. Het team heeft
750 namen achterhaald die voor de
firma's werkten.

HEERLEN/ROER-
MOND - Slechts enke-
le van de 57 Limburgse
instellingen voorjeugd-
hulpverlening voeren
een specifiek meisjes-
beleid. Over het alge-
meen wordt veel te
weinig aandacht be-
steed aan de vaak kans-
arme positie van meis-
jes die met de jeugd-
hulpverlening in
aanraking komen. Dat
heeft het Instituut voor
Kategoriaal Overleg in
Limburg (IKOL) vast-
gesteld na een enquête
onder de 57 instellin-
gen.

Oproep IKOL aan jeugdinstellingen:
’Meeraandacht

voor meisjes’
Het IKOL vindt dat de
instellingen voor jeugd-
hulpverlening zich veel
meer moeten gaan be-
zighouden met school-
keuze, huiswerkbege-
leiding etcetera. Meisjes
krijgen statistisch ge-
zien minder vaak een
baan die aansluit bij

hun opleiding dan jon-
gens. Het gaat nogal
eens om ongeschoold
en/of tijdelijk werk.
Volgens het IKOL kan
ook de provincie bijdra-
gen aan een gericht
meisjesbeleid. Onder
meer door het geven
van extra subsidie aan

instellingen die veel
werk maken van meis-
jesbeleid. Bovendien
zouden samenwer-
kingsprojecten tussen
"instellingen, onderwijs
en bedrijfsleven finan-
cieel moeten worden
ondersteund.
Ook het onderwijs kan
bij het vergroten van de
kansen van meisjes een
belangrijke rol spelen,
aldus het IKOL. Scho-
len zouden de meisjes
bijvoorbeeld kunnen
stimuleren voor een op-
leiding of beroep te kie-
zen dat beter uitzicht
biedt op een baan.

MAASTRICHT - 'Mensen bij wie
wordt ingebroken of die op een an-
dere manier worden benadeeld,
moeten niet zeggen: laat maar zit-
ten, maar zich melden!' Officier van
justitie mr Beaumont zei dit giste-
ren in de Maastrichtse rechtszaal
waar een Sittardenaar op zijn 26ste
verjaardag terechtstond voor een
grootaantal diefstallenen inbraken.
Vijf feiten waren concreet telastege-
legd, 32 andere in de marge van de
dagvaarding opgenomen. Van alle
benadeelden was er slechts één ge-
komen om te proberen een schade-
vergoeding te krijgen.

De Passiespelen werden in 1990
voor het laatst uitgevoerd. De 20
voorstellingen werden toen door
51.000 mensen bijgewoond, ruim
voldoendeom uit dekosten (800.000
gulden) te komen. Alle 350-400 spe-
lers zijn amateur. Volgend jaar wil

Amateurs

schrift over fysisch-organische che-
mie. Sprangers trad in 1975 in
dienst bij Philips. Hij begon er als
wetenschappelijk medewerker bij
de vestiging in Duitsland. In 1987
kwam hij naar Roermond, waar hij
innovatie-manager werd bij Philips
Components.

Nieuw hoofd
Gerechtelijk

Laboratorium
ROERMOND/RIJSWIJK - Dr W.
Sprangers (45) uit Roermond is met
ingang van 18 mei benoemd tot
nieuwe directeur van het Gerechte-
lijk Laboratorium in Rijswijk. Hij is
nu nog manager bij Philips in Roer-
mond. Sprangers werd geboren in
Rotterdam en studeerde scheikun-
de aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Hij promoveerde op een proef-

Sprangers beschouwt zijn nieuwe
functie als een enorme uitdaging.
„Ik heb altijd de ambitie gehad om
ooit de eindverantwoordelijkheid te
dragen van een organisatie. Bij het
Gerechtelijk Laboratorium, waar
ongeveer 200 mensen werken, krijg
ik die. Bovendien ben ik zeer geïn-
teresseerd in het werk dat in Rijs-
wijk wordt gedaan."

De suggestieve opmerking van de
raadsman kwam niet goed aan bij
officier Beaumont. In zijn requisi-

De verdachte had uit de schuurvan
de man een boormachine en een
vlakschuurmachine gestolen en die
verkocht aan 'onbekenden. Om
toch te kunnen knutselen, had de
benadeelde een nieuwe boormachi-
ne aangeschaft. Het apparaat had
nog geen tweehonderd gulden ge-
kost, ongeveer de helft van de aan-
koopprijs van de gestolen boor.
Verdachtes raadsman leek daar zo
zijn bedenkingen over te hebben.
'Eerst kocht u klaarblijkelijk duur-
der spul', hield hij de man voor.
Prompte reactie: 'Jawel, maar ik
had nu geen geld om weer zon dure
machine te kopen. Overigens was
deze in de aanbieding en kreeg ik
daarbij nog eens tien procent kor-
ting.

de stichting de rollen voor de op-
voeringen van 1995 verdelen.
Verbogt vindt het geen bezwaar dat
hij niet katholiek is. „Het is een in-
teressant verhaal, het is een uitda-

ging om een Passiespel te schrij-
ven". De tekst van Schreurs is naar
zijn mening geen theatertekst. „Alle
figuren praten op precies dezelfde
manier."

Verbogt heeft veertien toneelstuk-
ken op zijn naam staan. Op dit
moment voert het Theater van het
Oosten zijn toneelstuk De tentoon-
stelling uit, onderdeel van het pro-
ject Indringers. Verder heeft hij
enkele romans en verhalenbundels
gepubliceerd, waaronder zijn de-
buut Feestavonden (1981) en Het
laatste uur van de middag (1991).
Eind dit jaar komt een nieuwe ver-
halenbundel van hem uit. Verbogt
werkt op dit moment aan een to-
neelstuk voor het RO-theater in
Rotterdam.

Verbogt schrijft nieuwe
tekst voor Passiespelen

Taal priester-dichter Jacques Schreurs
’ouderwets’

geworden

schrijft. Hij zal als niet-theoloog
worden bijgestaan door een begelei-
dingscommissie en door de pasto-
raal-theoloog dr. E. Henau, hoogle-
raar aan de Universiteit voor Theo-
logie en Pastoraat in Heerlen. Ook
het aartsbisdom Utrecht en het bis-
dom Roermond hebben hun mede-
werking toegezegd.

Verbogt en de stichting streven er-
naar dat de tekst dit jaar gereed
komt.

TEGELEN - De Stichting Passie-
spelen Tegelen heeft de auteur Tho-
mas Verbogt opdracht gegeven een
nieuwe tekst te schrijven voor het
Passiespel dat elke vijf jaar in het
openluchttheater De Doolhofin Te-
gelen wordt opgevoerd. De nieuwe
tekst zal in 1995 voor het eerst wor-
den gebruikt.

Volgens W. Beurskens, voorzitter
van de stichting, is de tekst van de
priester-dichter Jacques Schreurs,
die sinds de Tweede Wereldoorlog
wordt gebruikt, „ouderwets" ge-
worden. „Het is mooie taal, maar
geen taal die de moderne mens nog
begrijpt".

Verbogt, die vooral bekendheid
heeft gekregen als toneelschrijver,
is volgens Beurskens uitverkoren,
omdat hij „mooie, levende taal"

Staking Luikse
agenten steeds

grimmiger
LUIK - De staking van de Luik-
se politieagenten wordt steeds
grimmiger. Gisteren is de acht-
ste hongerstakende agent in het
ziekenhuis opgenomen.Donder-
dag komt Guy Mathot, deWaalse
gewestminister van binnenland-
se aangelegenheden, bevoegd
voor lokale besturen, op bezoek.
Als er dan geen oplossing komt
voor hun eisen zullen de agenten
weigeren om nog naar het zie-
kenhuis te gaan.
De stakende agenten zijn boos.
Ze klagen over hun te lage lonen
en hun verre van ideale werkom-
standigheden.

n

DEN HAAG/ECHT - De Ra**1 *State hoopt nog deze week te "■
nen uitspreken of het gemeel! r
stuur van Echt het bij het J

eind heeft gehad in een affaire,
tuinder L. van Thoor. Van
heeft bij de Raad van Stat*
spoedprocedure aangespanne^J
dat de gemeente weigert h<'kj
hinderwetvergunning te vcfl
voor een meststierenstal. ,
Van Thoor houdt hobbymatié .
le stieren bij zijn bedrijf a

.^Slekkerstraat. Deze activite'1,
hij willen uitbreiden. Hij vr",
gemeente hem een hinder^gunning te verlenenvoor de &
ding.
Hinderwettechnisch zou d* j,
kunnen. Maar de gemeente
echter planologische bezware^gebied rond de Slekkerstrajj,
aanzienlijke natuurwetensC'L
lijk waarden bezitten. Het (
op dat mooie landschap zo*I.<
een door Van Thoor te bouW^,
renstal belemmerd worden. * jzelfs, dat het een onoverko11
bezwaar is, vindt de gemeen^ 1
Spoedig blijkt of de gemeent
Thoor terecht een hinder^
gunning heeft geweigerd.

Levende taal in 1995

HEUSDEN/ZOLDER - In &L
in de gemeente Heusden-^ iheeft een 20-jarige jongen 2icJ
het leven beroofd door zelfve*J
ding. Getuigen merkten het oU
tische gebeuren op en waar5
den onmiddellijk de politie- j
die ter plaatse kwam kon alle6 4
de dood van de jonge studefl
den vastgesteld.

Student steekt
zichzelf in bran

' I

WINKEL | tfijjlii

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ beseft hoevee| composteerbaar afval er
JEZELF jaarlijks tussen het gewone huisvuil
Samen met de eerste voorjaarskriebels terecht komt, dan ligt de aanschaf van
voelen we metzn allen weer de drang zon VAMVAT eigenlijk voor de hand.
om het huis en de tuin een grote Maar de LLTB Boerenßondwinkels
opknapbeurt te geven. En omdat hebben op milieugebied nog veel
milieuzorg niet enkel een zaak is voor méér te bieden. In het winkelassor-
de overheid maar ook voor ieder timent vind jebijvoorbeeld verven op
individu, is het goed om te weten dat waterbasis, onschadelijke tuinbeitsen,
jein de LLTB Boerenßondwinkels een organische meststoffen, biologische
hele rits milieuvriendelijke onder- gewasbeschermers, fosfaatvrije was-
houdsprodukten kunt kopen. middelen, diervoeders zonder kleur-
Zo is er het VAMVAT, waarmee je van stoffen, verantwoorde schoonmaak-
groente-, fruit, tuin-en keukenafval een middelenen biologisch afbreekbare
prima compost leunt maken. Door zelf kunstmestzakken en draagtassen. Laat
organisch afval te composteren help je zien dat milieuzorg voor jou niet het
de afvalstroom in te dijken en probleem is van de buurman of van de
produceer je een uitstekende overheid, maar maak er vanaf nu zélf
grondverbeteraar voor de tuin. Als je werk van !

lIBDIBoerenßond

BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

Gedeputeerde
betwijfelt nut
plan Wallage

Minister Alders in brief over Maastricht/Heerlen:
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toir liet deze dat dan ook on<jrn
zinnig merken. Hij zei het j{*\
te vinden wanneer ook TWT
schijn zou worden gewekt f*1benadeelde zich zou willen lp
delen. In dat verband deedr"
oproep aan benadeelden 'hetp
bij te laten zitten. Ook al kaij .leden schade niet concreet i \aangegeven, dan kan toewijz^
een bepaald bedrag toch een]
genoegdoening opleveren, o|"1
de mr Beaumont. De rafl !
hield er aan vast dat geleden!
in enigerlei vorm moet word m
specificeerd. 'Het gaat niet i
te zeggen: geef maar wat...',
zijn oordeel.

De jarige Sittardenaar hoord
de lange reeks bewezen i
diefstallen en inbraken een
genisstraf tegen zich eisen va
tien maanden waarvan drie
waardelijk. Op 26 mei vd-
uitspraak van de rechtbank, i

Officier vraa
celstraf voor
’triest geval

ROERMOND - 'Een triest!
dat thuishoort in het psycholj
circuit', noemde deRoermond
fïcier van justitie mr Eijck f£\
verdachte Van A.. Tegen ctö
eiste Eijck een celstraf vA
maanden met aftrek van voö>l
voor het bedreigen van zijn!
man en een hoofdagent VI
Roermondse politic en het
len van een auto met een tw
De verdachte was zelf niet aan'
tijdens de zitting. Hij is sinds *maanden spoorloos. Ook zijn'
man mr Noordhuis heeft gee'
tact meer met zijn cliënt.
Van A. bedreigde de hoo#
toen deze op 2 juli 1991 pools^
ging nemen na een melding. ï
dachte stond in dronken to<
bierflessen te gooien. ToenI
beerd werd hem tot beda*
brengen, bedreigde hij de 'agent met ferme taal. Ook de
man van Van A. is door de vej
te verschillende malen heo
Op 8 juli,het voorval dat Van
laste was gelegd, bedreigde
buurman met een mes.
De officier negeerde het advi'
de reclassering om de man of
ten nemen in een psychia'
kliniek. „Ervaring heeft gelee
hij niet te handhaven is in &
nick. Hij is een gevaar vod
omgeving. Verdachte komt 'dien bedreigend over."
De rechtbank doet op 26 m
spraak.

Tuinder w
meststieren

houden

Officier van justitie mr Beaumont:
’Benadeelden moete

zich vaker melder’



Vrees voor Vlaams- Waalse toestanden in grensstadje

Vaals wil weg van
confrontatie niet op

DOOR LUC SOMERS

provinciebestuur in de zeer na-
bije toekomst zelfs een toonaan-
gevende rol weggelegd. Meer
bepaald als 'sturende makelaar':
tussen provincie en rijk, tussen
Limburg en het omringende bui-
tenland en - niet te vergeten -tussen de twee in Limburg te
vormen supergewesten. Om in
voetbaltermen te spreken: de
provincie als ausputzer of vlie-
gende keep. Maar ook hier geldt:
geen jota daarover in de nieuwe
provinciewet.

Rijst de vraag wat daar dan wél
zoal in staat. Best aardige zaken,
zowaar, met op een aantal pun-
ten zelfs zinnenprikkelende
koerswijzigingen. En dat laatste
geldt vooral voor het college van
Gedeputeerde Staten. Zo wordt
het aantal fulltime-deputé's dat
Provinciale Staten uit hun mid-
den kunnen benoemen, dras-
tisch aangepast: minimaal drie
(is nu nog zes) en maximaal ne-
gen (nu acht). Daarnaast wordt
de commissaris van de koningin- in Limburg nog altijd met gou-
verneur aangesproken - einde-
lijk ook formeel lid van het colle-
ge van GS. Dat laatste is nog
altijd niet het geval, ondanks het

naadloos aan op de onstuitbare
drang tot schaalvergroting en re-
gionalisering van 's lands be-
stuurlijke organisatie. Richt de
PvdA-bewindsvrouwe zich voor-
alsnog op de 'snelle' machtsuit-
breiding van zeven grootstedelij-
ke gebieden, de Tweede Kamer-
fractie van het CDA - en niet
alleen zij - ziet liefst héél dit
landje opgedeeld in pakweg 25
regio's. Voeg daarbij de al even
onstuimige trend tot internatio-
nalisering, en het beeld van de
provincie-in-het-nauw is snel ge-
schetst. Maar, zoals gezegd, geen
letter daarover in de nieuwePro-
vinciewet, die nota bene alle ta-
ken en bevoegdheden van de
provincie in beton moet veran-
keren.
Ondertussen denken Gedepu-
teerde Staten van Limburg zich-
zelf met hun eigen, zopas ver-
schenen 'Kadernota' enige lucht
te hebben verschaft. Opheffing
van de provincie is in hun ogen
niets anders dan het weggooien
van het kind met het badwater.
En düs kan en zal een bestuurlij-
ke revolte van een dergelijke
omvang zich niet één, twee drie
voltrekken, zo redeneren zij.
Sterker nog, GS zien voor het

f / nieuwsanalyse [

vestigen met aanbiedingen in de
Duitse taal uit vrees voor repre-
saillemaatregelen. En dat, terwijl
ze toch behoorlijk veel verdie-
nen aan hun trouwe Duitse klan-
ten. Zo veranderde een uitbater
van een horecagelegenheid zijn
bord met de tekst 'Tagesteller'
maar snel in het zijns inziens wat
meer neutrale 'plat du jour.

Bepaald geen overbodige luxe,
want het college heeft heden ten
dage in vrijwel alle opzichten de
bovenhand. Zeker in Limburg,
waar GS zich in het provinciale
peloton van oudsher als ware
'machtssprinters' manifesteren.
Belangrijkste 'winst' voor Pro-
vinciale Staten in dit verband is
wel hun toekomstige bevoegd-
heid om een of meer gedeputeer-
den te ontslaan. Zelfs al faalt een
collegelid hopeloos, verder dan
het aannemen van een motievan
wantrouwen of afkeuring kun-
nen de Statenfracties nog steeds
niet gaan. Kortom, je zou zowaar
bijna gaan geloven dat de pro-
vinciebesturen spannende tijden
tegemoet gaan. Vooropgesteld
dat ze blijven bestaan...

ren dan nu het geval is. Ik zeg
dan ook dat de ontwikkelingen
die zich op dit moment in Vaals
afspelen, zich net zo goed kun-
nen voordoen in Maastricht of
Heerlen."
Het college van Burgemeester en
Wethouders van Vaals peinst er
in elk geval niet over om de
waarsehuwings- en verbodsbor-
den in de Duitse taal te verbie-
den. In de raadsvergadering van
afgelopen maandagavond werd
het voorstel met die strekking
van Perspectief '85 dan ook in
felle bewoordingen van tafel ge-
veegd. „Meertaligheid is nu een-
maal inherent aan de ligging van
de gemeente", zo luidt het ant-
woord van B en W, die de fractie
daarnaast verwijten de kwestie
via de pers uit te spelen.

Gemeentesecretaris A. Kusters
draait er niet omheen: „We heb-
ben inderdaad te maken met
rechtse tendenzen, dat valt niet
te ontkennen. Maar dat gebeurt
overal in de wereld, waarom niet
hier? Ook al wonen we in een
grensstadje, dat radicale steekt
overal de kop op. Wat kun je er
tegen doen?"

VAALS - De problematiek rond
de Duitse mede- en grensbewo-
ners in Vaals heeft natuurlijk
niet alleen betrekking op simpe-
le waarschuwings- en verbods-
bordjes in de Duitse taal. In
Vaals wordt per slot van reke-
ning niet zoveel 'Hollands' ge-
sproken. De meerderheid van de
(Nederlandse) bewoners bedient
zich van het Völser dialect dat
niet zo veel verschilt van het
'Öcher plat. Het betreft duide-
lijk dieper liggende oorzaken.
Vaak gaat het daarbij om discus-
sies over de aankoop van wonin-
gen door Duitsers, het niet wil-
len integreren in de Vaalse
gemeenschap en de 'Duitse
sfeer' die hier en daarte nadruk-
kelijk aanwezig zou zijn.

(ADVERTENTIE)
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Daar is het de raadsleden Piet
Meesters en Herbert Kuypers
van de fractie Perspectief '85 in
feite ook om te doen. Mensen uit
het buitenland die zich in het
grensstadje willen vestigen,
moeten volgens de fractie alle
mogelijkheden krijgen om hier
te integreren. In de visievan Per-
spectief '85 is het aan de eigen
woning bevestigen van borden
in de Duitse taal geen bijdrage
aan die integratie. Zij deden dan
ook het voorstel om de borden te
verbieden.

Discussie
Volgens het college draagt de
opstelling van Perspectief '85
niet bij tot het vestigen van een
positief leefklimaat voor alle in-
woners van Vaals, om maar te
zwijgen van het verspreiden van
anonieme pamfletten. In een la-
ter stadium zal het college een
standpunt innemen over een
brief van' de Pvda-fractie, die
heeft gevraagd om een 'publieke
discussie' over de anti-Duitse
stemming.

Aken
Kusters benadrukt nog eens dat
het ageren tegen de Duitstalige
borden alleen maar een soort sig-
naal is. „Meertaligheid hoort
gewoon bij een grensstadje.
Maar wij wonen ook aan de
grens van een groteDuitse buur-
gemeente, Aken. Daar zijn veel
inwoners van op zoek naar een
nieuwe woning. Het feit doet
zich nu voor dat veel Duitsers
een voor hen zeer betaalbaar
huis vinden in Vaals en omstre-
ken. En dat, terwijl wij in deze
gemeente een beperkte hoeveel-
heid bouwgrond hebben. Vaalse-
naren voelden zich daardoor
kennelijk meer en meer be-
dreigd."

] I achtergrond[

Hij vindt de anti-Duitse stem-
ming buiten alle proporties. „Het
verspreiden van die anti-Duitse
pamfletten keur ik ten zeerste af.
Straks, als de binnengrenzenvan
de Europese Gemeenschap hele-
maal wegvallen, zullen we zeker
als grensbewoners moeten ac-
cepteren dat heel veel zaken zich
nog meer gaan internationalise-

Ook volgens de PvdA-fractie is
deactie tegen de Duitstalige bor-
den niets anders dan olie op het
vuur gooien. De sociaal-demo-
craten willen voorkomen dat er
in Vaals een sfeer gaat ontstaan
waarin de bevolking in verschil-
lende (taal-)klassen wordt inge-
deeld,-analoog aan de Vlaams-Waalse toestanden in België. „De
weg van de confrontatie mag in
elk geval niet worden ingesla-
gen," aldus B en W van Vaals. ..

Winkeliers durven opeens geen
affiches meer op het raam te be-

Ergernis
Volgens Meesters en Kuypers
zijn de borden een steeds groter
wordende bron van ergernis
voor veel Vaalsenaren. In het
stadje dat 10.800 inwoners telt -
onder wie ruim 2.900 Duitsers -
ligt de 'Duitse kwestie' enorm
gevoelig, zeker nadat er opeens
pamfletten werden verspreid
met anti-Duitse inhoud. 'Wordt
deKoperstraat straks deKupfer-
strafie?'
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Dreigement met ’Europese’ speelbank nooduitgang

Valkenburg wil uiteraard
Holland Casino behouden

DOOR JANDIEDEREN

■lïJ-'K.ENBURG - Het dreigement van burgemeester
itfstant Nuytens om een casino-organisatie van elders inW^uropese Gemeenschap aan te trekken voor het vesti-
tfLVan een speelbank in Valkenburg voor het geval depuizing van het Holland Casino naar Maastricht echt
"Fgaat heeft heel wat tongen los gemaakt. En wel zozeer
int

eiëenu-Jk bedoelingen van Valkenburg op dit mo-ipt tamelijk overschaduwd zijn. Eerste en vooralsnog
XeK e doelstelling van het gemeentebestuur is om het Hol-
r Casino voor Valkenburg te behouden. Het dreige-rPt met het 'Europees' casino is slechts een nooduitgangde casinobus richting Maastricht niet meer gestopt kan"rden.

voor een casino in Maastricht is
voor vele anderen nog een vraag.
Op basis van de laatste jaarcij-
fers concludeert ook het provin-
ciaal bestuur dat een casino in
Valkenburg uitstekend kan flo-
reren en minstens zó goed als in
Maastricht. Een opsomming van
enkele andere opvattingen: de
Lozo meent dat van een verhui-
zing over een afstand van tien
kilometer geen wonderen ver-
wacht mag worden; de FVO, or-
ganisatie van Valkenburgse
ondernemers, vindt een verplaat-
sing onbegrijpelijk aangezien
Valkenburg precies in het cen-
trum ligt van het stedelijk
knooppunt Maastricht-Heerlen.

De Valkenburgse VW HetGeuldal heeft twijfels over de
verwachtingen die men heeft
van een casino in Maastricht
aangezien die niet gebaseerd zijn
op harde cijfers, maar op verge-
lijkingen, veronderstellingen en
ervaringen van elders. De VW
vindt het frappant dat de door
Holland Casino's indertijg ge-
raadpleegde adviseur dr L. Wall-
ner in zijn thuisland Oostenrijk
de casino's die thans het meestfloreren juist vestigde in de toe-
ristendorpen Velden en Seefeld
en niet in de nabijgelegen steden
Klagenfurt en Innsbrück.

Wat voor de Nationale Stichting
Casinospelen een zekerheid lijkt
te zijn, namelijk meer bezoekers
en op den duur meer rendement

achtergrond

drijfseconomische en financiële
argumenten doorslaggevend mo-
gen zijn bij het nemen van de
uiteindelijke beslissing maar dat
de maatschappelijke consequen-
ties een zeer belangrijk gewicht
in de schaal moeten leggen. Het
gemeentebestuur van Valken-
burg is zelfs van oordeel dat de
maatschappelijke aspecten
zwaarder wegen dan de bedrijfs-
economische. En dat een onaf-
hankelijk adviesorgaan als de
Raad voor de Casinospelen daar.

; ft streven naar behoud van.Holland Casino heeft Val-burg vele krachten gemobili-, ' variërend van het provin-
"J bestuur tot politieke par-
" er> van de Maastrichtse
"}?r van Koophandel tot orga-ties van plaatselijke onder-is. Zelfs de stad Maastrichtt Valkenburg steunen in het
inf1 al is ie steun niet on_

en onbegrensd.

van alle pleitnota's,-ven en rapporten, opgesteldr degenen die het Holland|«io in Valkenburg willen be-aen, is dat niet slechts be-

De maatschappelijke conse-
quenties van een vertrek van het
Holland Casino zijn volgens het
gemeentebestuur enorm. Een
opsomming: het kwaliteitsimago
van de toeristenstad wordt on-
herstelbare schade toegebracht;
eem stimulans om te investeren
en te vernieuwen komt te verval-
len; het streven naar seizoens-
verlenging loopt een flinke deuk
op; het beleid dat een evenwich-
tige spreiding van hoogwaardige
toeristische voorzieningen in het
Heuvelland beoogt wordt door-
kruist.

oor voor moet hebben
Burgemeester Constant Nuytens
leidt dat tevens af uit het gege-
ven dat de Nederlandse overheid
de beslissende stem heeft bij de
aanwijzing van vestigingsplaat-
sen voor casino's. „Het gaat dan
om een beschikking waarbij niet
het verlangen naar een zo groot
mogelijke winst bij Holland Ca-
sino's dient te prevaleren, doch
de bedoeling van de wetgever en
de beginselen van behoorlijk be-
stuur," zo concludeert hij.
Welnu: de bedoelingen van de

Groot belang hecht de gemeente
aan de status 'Bad Valkenburg'
die slechts wordt toegekend aan
toeristensteden met een par-
kachtige omgeving, met een
thermaal bad én met een speel-
casino. Het kwijtraken van die
status zou nog wel eens tot scha-
declaims kunnen leiden. Ther-
mae 2000 heeft in goed vertrou-
wen op die status belangrijke
investeringen gedaan, zo wordt
een voorbeeld genoemd.

wetgever waren halverwege dc
zeventiger jaren om casino's mo-
gelijk te maken teneinde een toe-
ristisch centrum als Valkenburg
een sterkere positie te kunnen
geven. Beginselen van behoor-
lijk bestuur, zoals het vertrou-
wensbeginselen het rechtszeker-
heidsbeginsel, brengen volgens
Nuytens met zich mee dat, na
aanzienlijke investeringen van
ondernemers en overheid en een
aanpassing van voorzieningen
op dc aanwezigheid van een casi>
no, niet dan om klemmende re-
denen inbreuk kan worden
gemaakt op verkregen rechten.
„Dergelijke klemmende redenen
ontbreken volledig," zo is dc

overtuiging van het Valkenburgs
gemeentebestuur.

feit dat de commissaris ook nu al
stemrecht heeft in het college.DOORLAURENS SCHELLEN

JjSTRiCHT - Dat de be-
ou molens in ons land bij
el

® voorkeur malen met de1neid van een te vroeg gebo-
„ schildpad, is sinds jaar en
idin ingebakken volkswijs-
üti ?aillant wordt het pas als
Ueke beslissingen, nog vóór

or°H d en wel z^n uitgebroed,, cte tijd worden verzwolgen,
"twijfelachtig lot lijkt op
nand te zijn weggelegd voor

Nieuwe Provinciewet, waar-net parlement zich nog dit
°P initiatief van het kabinetmoeten buigen. Een wets-stel trouwens, dat zich
«Waardig genoeg nauwelijks

? verheugen in het licht van
c«ijnwerpers. Want die staan.^tijd op volle sterkte gerichtac ook al bijgespijkerde Ge-e«tewet.

'^ >ee(_„
SD e„T:geven, de Provinciewet-
Yin c'stiJ1- die volgend jaar al
c^cht racnt wordt, laat ten op-
j ijj»^ van de huidige versie een
_rocje ln net oog springende ver-lig ringen zien. Daarover zo
e 6 ee

11 meer- Maar uitgerekend
jitr^ tijd waarin vaderlands

c»o0 leger dervolksvertegen-
iln r'Sers de mond vol heeft
fcoM» estuurlijke vernieuwing',
«ef, er in de nieuwe wet met

«in v Woord over gerept. Het bc-.Tig e an,een visie op de toekom-
'■)irovi aats en functie van de. ncie? Vergeet het maar.

' ro^er anachronisme is nau-
wst d denkbaar. Want het zijn
>estu Pr°vincies - als 'tweede'
fteen larslaag tussen rijk en ge-
'6rnieen ~ die door de heftige

PagenUwinêsdiscussies dezer
J^oi-d met de rug tegen de muur
f>et r^ n gedrukt. Let wel: niet in
felfjj lnst door toedoen van dat-
Nng ka°inet. Per slot van reke-
Bevv6J^ het minister len Dales
rerSeh e met naar vorig jaar
IfV nenen (vervolg.nota Be-V.r>n 0P Niveau (BON-2) de
_°ch ai hardhandig in het -
°er,ri Wankele - bestuurlijk

heeft gewogen.
van Dales' notitie sluit

" De politieke groepering Perspectief ’85 wil deze Duitstalige borden laten verwijderen
uit het straatbeeld van Vaals. Archieffoto: frits widdershoven

Deeltijd
Met enige overdrijving zou je de
introductie van deeltijd-gedepu-
teerden in de nieuwe Provincie-
wet zelfs 'baanbrekend' mogen
noemen. Leden van het provin-
ciaal college kunnen dus
voortaan met een vaste partner
aan de slag in een heuse duo-
baan. Tot de verbeelding spre-
kend, althans in Limburg, is de
verplichte afdracht in de provin-
ciekas van alle neveninkomsten
die de deputé's uit hoofde van
hun functie in de wacht weten te
slepen. Zoals onderhand genoeg-
zaam bekend, houden de 'bazen'
dezer provincie hun extra zak-
centje nog steeds in eigen zak.
Een verleiding waaraan hun col-
lega's in de meeste andere pro-
vincies al lang niet meer toege-
ven.
De leden van Provinciale Staten
van hun kant weten zich
voortaan ook verzekerd van ci-
vielrechtelijk verschoningsrecht.
Daarmee kunnen zij wettelijk
niet worden verplicht om getui-
genis af te leggen van hetgeen zij
in de Statenvergadering hebben
gezegd. Veel belangrijker is ech-
ter het gegeven dat de nieuwe
wet de positie van Provinciale
Staten ten opzichte van GS - in
elk geval op papier - aanmerke-
lijk versterkt.

In Vaals is de laatsteweken nogal wat beroering
ontstaan over de gevolgen van de aanwezigheid
van de vele Duitsers in het grensstadje. Afgelo-
pen Paasweekeinde werden er pamfletten ge-
vonden, waarin op ondubbelzinnige wijze werd
aangedrongen op het verwijderen van Duitstali-
ge borden met teksten zoals 'Parken verboten'
en 'Ausfahrt freihalten'. Diezelfde mening is
ook de politieke groepering Perspectief '85 toe-
gedaan, die onlangs een voorstel in de gemeen-

teraad deed om de borden te verbieden. De
kersverse burgemeester John van Dijk verkon-
digde eveneens een duidelijk standpunt: 'Ook
Duitsers hebben verplichtingen in Vaals. En de
PvdA-fractie in de gemeenteraad tenslotte, par-
tijgenoten van Van Dijk, vindt dat er maar eens
een einde moet komen aan het gekissebis.
'Vaals moet een standpunt innemen over Duit-
sers. Ondertussen neemt de onverdraagzaam-
heid toe.

timburgs dagblad

Geen letter over vernieuwingsdrang en bestuurlijke revoltes

Nieuwe Provinciewet met
de rug naar de toekomst

Limburg



Het is een schrale troost voor
Van Hegelsom om te weten dat
hy niet de enigewethouder is die
met boze peuters, ouders en leid-
sters te maken krijgt of al heeft
gekregen. Het is al geruime tijd
onrustig in het Limburgse peu-
terland.

werk wordt volgens haar steeds
naar de achtergrond geschoven.
„Kinderopvang neemt wel een
belangrijke plaats in, maar peu-
terspeelzalen worden vaak ge-
zien als een luxe. Het is belang-
rijk dat wij vechten om serieus
genomen te worden."

Akkemien Dinkelberg werkt ne-
geneneenhalf uur in speelzaal
leniemienie in de Sittardse wijk
Lahrhof. Zij beseft terdege dat
de wetswijziging grote proble-
men met zich meebrengtvoor de
stichting die de peuterspeelzaal
bestiert. Aan deandere kant heet
minimumloon natuurlijk niet
voor niets minimumloon. „Het is
gewoon hard werken, hoor.
Waarom zouden peuterleidsters
wel genoegen moeten nemen
met minder. Het is serieus werk.
Ik zie het ook als teken van
waardering," zegt zij. Het peuter-

Ook Akkemien Dinkelberg be-
nadrukt dat de drempel voor de
ouders ook weer niet te hoog
moet worden. En dus schuift
ook zij het probleem op het
bordje van de arme Jan van He-
gelsom.

den in die gemeentedaarentegen
zullen de gang naar de brieven-
bus de komende weken wel va-
ker moeten maken. De peuter-
speelzalen in Susteren zijn bezig
met het inzamelen van bijna
4000 brieven. Het overgrote deel
is al retour, meldt een bestuurs-
lid. Hij zal samen met zijn colle-
ga's en de peuterleidsters als
postbode optreden en ervoor
zorgen dat Janssen en de zynen
de komende tijd vaker dan hen
lief is met hun neus op de nood-
situatie in het peuterwerk ge-
drukt zullen worden.

De Sittardse wethouder hoeft
vooralsnog nog niet bang te zijn
voor een verstopte brievenbus.
Zijn collega Jack Janssen van
Susteren en de overige raadsle-

Brieven

" De
peuters
van 't
Hommeltje
buigen zich
over de
noodkreten
van hun
ouders.

Foto:
ERMINDO

ARMINO

Peuterspeelzalen
ballen vuisten

Financiële hulp nodig om te overleven

Spitfire meeting " Tot 7 junivindt in galerie Het
Kijkraam, Akerstraat 124, een
expositie plaats van de hobby-
schilders Hein Sepaniak en J.
Wintjens. De tentoonstelling is

van dinsdag tot en met zondag
van 14 tot 18 uur te bezichtigen.
0 Gevorderde Origami-beoefe-
naars kunnen donderdagavond
van 20 tot 22 uur terecht in ge-
meenschapshuis De Kepper
voor een vouwavond. De klein-
tjes zijn zaterdag 16 mei aan de
beurt van 14 tot 16 uur. Aanmel-
den voor deelname by Peter
Kleiiyans ®045-271717.

" Op de maandagen 18 en 25
mei start de Federatie Welzijns-
werk Ouderen (FWO)in samen-
werking met Tenniscentrum Ten
Esschen om 16 uur met tenni-
slessen voor 55-plussers uit
Heerlen en Hoensbroek. De les-
sen worden gegeven in groepen
van acht deelnemers en er zijn
tien lessen van een uur. De kos-
ten bedragen fl 60,-. Belangstel^
lenden kunnen zich tot 15 mei
aanmelden bij deFWO, ®717181.

" De FNV Voerendaal houdt
donderdag om 19.30 uur de alge-
mene leden-jaarvergadering in
trefcen- trum Kunderhoes aan
de Hogeweg 74.

VOERENDAAL
SIMPELVELD

" De SWOBS maakt donderdag
een middagwandeling in en om
Mechelen. Vertrek om 13.30 uur
per VSL-bus aan de halte Kloos-
terstraat." In het Open Huis, Gasthuis-

straat 19, wordt zondag van 11
tot 17 uur de jaarlijkse rommel-
markt en fancy-fair gehouden.

" In de kerk van Molenberg
wordt vandaag de 75e verjaardag
van de verschijning van O. L.
Vrouw in Fatima gevierd met

een bedevaart voor de kerk. Ere-
gast is Mgr. A. Castermans. Om
18 uur trekt de kaarsenprocessie
vanuit de Pius X kerk; om 18.30
wordt de rozenkrans gebeden en
om 19 uur wordt de feestelijke
mis opgedragen.

" Bij voldoende belangstelling
gaat vandaag om 14 uur een te-
ken- en schildergroep van start
by de Stichting Open Huis. Voor
tien lessen van twee uur bedra-
gen de kosten fl 50,-. Meer infor-
matie bij Harrie Lahaije,
®045-717535.

HEERLEN

" De Ouderraad van de Clara
Feyschool houdt zaterdag van 11
tot 16 uur een kindermarkt.

" Van 16 mei tot 15 juni expo-
seert de Eysdense Jetty Janssen-
deKrey in het gemeentehuisvan
Voerendaal veertig werkstuk-
ken. De expositie is op werkda-
gen van 9 tot 12.30 uur te bezich-
tigen. Op dinsdagmiddag ook
van 13.30 tot 16.30 uur. " De dames handwerkclub van

de H. Michaelparochie Eikske
houdt zaterdag van 10 tot 17 uur
een rommelmarkt rondom de
kerk. De baten zijn bestemd
voor de kerk.

LANDGRAAF

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling in Rekem-Lana-
ken in België. Vertrek om 9 uur
aan Stap In in Brunssum of om
10 uur aan de kerk in Rekem.
Meer informatie via ©257383 of
256350.

BRUNSSUM

Deelnemers kunnen zich van
7.30 tot 14 uur inschrijven. De
kosten bedragen fl2,- (mcl. IW-
stempel), fl3,- (stempel plus stic-
ker) of fllO,- (stempel plus herin-
neringsbeeldje).

" Ouders en ' team van de
ZMLK-school Catharina, Smid-
serweg 4 te Weiten, houden za-
terdag en zondag een grote
rommelmarkt en fancy fair. Za-
terdag vindt van 14 tot 19 uur het
marktgebeuren plaats. Van 19
tot 22 uur verzorgt een blinden-
orkest de muziek. Er zijn talloze
attracties en voor eten en drin-
ken is gezorgd. Zondag om 11.
uur wordt de draad weer opge-
pakt. Naast de markt, die tot 19
uur duurt, is er een muzikaal
frühschoppen met de Anselbach
Musikanten. Vanaf 19 uur ver-
zorgen de Schinöster de Tiroler
avond.

Volkswandeling
van Afcent op
Brunsummerheide
BRUNSSUM - Voor de tiende
keer houdt de Afcent Volks-
marchclub haar jaarlijkse wan-
deling op de Brunsummerheide.
Aanstaande zondag kunnen de
deelnemers kiezen uit afstanden
van 5, 10, 15 en 20 kilometer. De
wandeling begint bij de Afcent-
sportvelden aan de Ganzepoel in
Brunssum.

" De binnenplaats van
Kasteel Hoensbroek
wordt zondag aanstaan-
de druk bevolkt, niet door
ridders, maar door
auto's. Oude auto's. De
Triumph Spitfire Club
(TSC) Nederland organi-
seert die dag een treffen
tussen eigenaren van de
Engelse cabrioletjes. De
auto's arriveren tussen
tien en twaalf uur bij het
kasteel. Belangstellenden
kunnen de wagens daar
gaan bekijken. Om
twaalfuur vertrekken 'de
oudjes' voor een fotozoek-
tocht door het Heuvel-
land. Rond drie uur zijn
de auto's nog eens te be-
zichtigen op Struchterhof
tussen Valkenburg en
Wijlre.

" In Casino Brunssum wordt
het jazz-seizoen zaterdag om
20.30 uur besloten met een for-
matie van internationale sterren.

" In het parochiezaaltje naast
de Petrus en Pauluskerk houdt
dr. J. Pieper vrijdag 15 mei een
lezing over het thema bedevaar-
ten op uitnodiging van het RKJ
Landgraaf. Pieper is docent aan
de U. T. P in Heerlen. Aanvang
20 uur. Entree is vrij.

officiële mededel!^
Gemeente Bom

OPENBARE BEKENDMAKJj^
VOORBEREIDINGSBESI^

De burgemeester van Bom .^overeenkomstig het bepaald^' J
tikel 22 van de Wet op deR"J" .
ke Ordening bekend dat » 4
meenteraad in zijn vergadering
27 april 1992 besloten heeft. 7
klaren dat in voorbereiding 'j^ F
een partiële herziening van n A
stemmingsplan „Kern Bom , t
het perceel kadastraal beken u
meente Bom, sectie I nr. 360, * f
selijk bekend Kempstraat -'behoeve van de uitbreiding
woning aan dit adres. es<r\Voorts is bepaald dat vC?^jt^
schrevenvoorbereidingsbeslu^f-
ingang van 13 mei 1992 in e
treedt. , t^Het besluit met by'behorend^,
ningen ligt vanaf vermelde |.
ter gemeentesecretarie, kam f
(Kasteelhof 1 te Bom)
ieder ter inzage.
Bom, 13 mei 1992 J.

De burgemeester voorn" i
P.L.H. Creemers _^S\

" Eén van derecente kunst-
werken van Sylvia (Si la
vie) van Rijswijk.

BRUNSSUM - Vanaf vrijdag 15
mei is werk van de schilderes
Sylvia van Rijswijk-Dolmans te
zien in de showroom van Fiat-
garage Schobben op de hoek Te-
gelstraat - Prins Hendriklaan in
Brunssum. De in Schinveld
woonachtige kunsternares liet
haar kunstwerken al eerder zien
in het gemeentehuis van haar
woonplaats en dat van Voeren-
daal en bijvoorbeeld in het Ge-
zondheids Centrum Schinveld.
Nu heeft ze een garagebedrijf
uitgekozen. De expositie is tot
en met 24 mei dagelijks van 12
tot 17 uur geopend en op zater-
dag en zondag is Sylvia van Rijs-
wijk zelf aanwezig om haar werk
toe te lichten.

Expositie
in garage

Jubilarissen
BOCHOLTZ - Gymnastiekvereniging Wilhelmina Bocholtz houdt za
terdag de jaarlijkse feestavond in de Wilhelminazaal aan de Dr
Nolensstraat.

Het feest staat in het teken van het zilveren lidmaatschap van de da
mes Miriam Stommen en Marie-Louise van Wersch-Hendriks. Ds
ziveren jubilarissen worden in de bloemetjes gezet tijdens de recep
tic van 19.30 tot 20.30 uur.

Cultureel café
HEERLEN - Na een pauze van een klein halfjaar start het
Cultureel Café Heerlen zondag 17 mei met de tweede jaar-
gang in grand café Fellini aan het Heerlense Kerkplein. Gas-
ten zyn Berend Hoekstra, Jan Smeets, Ton van Reen, Jelle
Bruggeling en de jazzgroep Minor Swing.

Smeets praat tijdens deze aflevering van Cultureel Café over
'zijn' Pinkpopfestival. De literaire gast, deLimburgse auteur
Van Reen, wordt geïnterviewd door Ger Houben. Deze pre-
senteert het hele programma. Aanvang 13 uur. Entree is gra-

Limburgs dagblad J

Een kinderhand is gauw gevuld, maar het vullen van
de handen van de peuterleidsters bezorgt de

bestuurders van peuterspeelzalen grijze haren. Als de
aangekondigde wijziging van de wet op het

minimumloon inderdaad doorgang vindt, zal een
groot aantal peuterspeelzalen geconfronteerdworden

met een forse stijging van de loonkosten. In veel
gevallenwordt het moeilijk om het hoofd boven

water te houden. Op eigen kracht lukt dat zeker niet
en het verhogen van de ouderbijdrage heeft ook zijn

grenzen. De eerst aangewezen instantie om bij te
springen is zoals zo vaak de overheid, in dit geval de

gemeente. En aangezien het peuterwerk in veel
plaatsen een ondergeschoven kindje is en ook in het
gemeentehuis geenbakken met geld klaar staan, zal
er actie gevoerd moeten worden. Acties waarbij in

veel gevallen dankbaar gebruik wordt gemaakt van
de vertedering die peuters nu eenmaal oproepen.

in het nieuws

DOOR HANS GOOSSEN

SITTARD/SUSTEREN - In de
fietsenrekken voor het Sittardse
stadhuis staan opmerkelijk veel
tweewielers met kinderstoeltjes.
En ook het aantal kinderwagens
in de ontvangsthal van het raad-
huis is bovenmodaal. leniemie-
nie en Humpie Dumpie voeren
actie. Een dertigtal ouders met
peuters aan de hand of in het
wagentje probeert wethouder
Jan van Hegelsom duidelijk te
maken dat de gemeente toch
echt over de brug moet komen.
Vier ukkies met een pakje teke-
ningen worden naar voren ge-
schoven om de wethouder extra
onder druk te zetten. Hun aan-
doenlijk lieve snuitjes worden
als wapen in de strijd geworpen.

Ook nu blijkt echter weer dat
een kinderhand gauw gevuld is.
Als de peuters zich al iets van de
actie zullen herinneren, zal dat
tiet beeld van die aardige, lange
meneer zijn die hen vriendelijk
over het hoofd strijkt en hun te-
keningen 'afpakte. Dat de wet-
houder zich niet heeft laten ver-
leiden tot keiharde garanties, zal
hen zijn ontgaan.

Van Hegelsom onderstreept wel
het belang van het bestaan van
peuterspeelzalen, maar houdt de
portemonnee op zak. Hij
schermt met een overleg tussen
de gemeente Sittard en de peu-
terspeelzalen dat in volle gang is
;n denkt dat daaruit wel een op-
lossing zal rollen. Door meer
samen te werken, kan er meer

bezuinigd worden, meent hij. Ze-
ker is wel, aldus de wethouder
dat een verhoging van de ouder-
bijdrage het gevolg zal zyn van
de loonkostenstijging, die vol-
gens Van Hegelsom voor Sittard
rond de 70.000 gulden op jaarba-
sis schommelt.

Limiet
Die laatste mededeling schiet de
ouders in het verkeerde keelgat.
De ouderbijdrage is vooruitlo-
pend op de nieuwe regeling al
verhoogd met 25 procent. De li-
miet is bereikt. Als de bijdrage
nog eens omhoog gaat, zullen
ouders genoodzaakt zijn hun
kinderen van de peuterspeelza-
len te halen, staat duidelijk in de
petitie te lezen. „Het is nu negen-
tig gulden. Waar moet ik dat van
betalen. Sommigen hebben twee
kinderen op de peuterspeelzalen
zitten. Breng maar eens 180 gul-
den per maand weg," roept een
moeder.

Dat de peuterleidsters meer geld
verdienen, staat buiten kijf. Ook
voor de ouders. De wetswijzi-
ging heeft met name betrekking
op de deeltijd-leidsters. Tot nog
toe gold de zogeheten dertig-pro-
centsregeüng. Die houdt in dat
aan personeelsleden die minder
dan eenderde van een volledige
weektaak draaien minder dan
het minimumloon uitbetaald
mag worden. Straks zal ook aan
deze deeltijdwerksters het volle
pond uitgekeerd moeten wor-
den. Zie hier, het financiële pro-
bleem voor de peuterspeelzalen
in een notedop.

streeksgewijs

Woensdag 13 mei 1992 " 18
Limburg

bioscopen
HEERLEN

I Royal: Hook, dag. 18 en 21 u*l
1 za zo ook 15 uur. Rivoli: Thefl
| her of the bride, dag. 19 en 21-*|i uur. Maxim: Cape Fear, dag|l
ï en 20.30. H5: Basic Instict, aM
i 14 18 18.45 20.30 en 21.30 u*jI Sneeuwwitje en de zeven d**l
| gen, dag. 14.15 uur. Beethov»]. dag. 14.30 18.30 en 21 uur. FKJI| dy's dead, dag. 14.30 18.30 en*]I uur. The prince of tides, ma«*j
| do 14.30 18.30 en 21 uur.

" MAASTRICHT
I Mabi: Hook, dag. 21 uur, wo *J: 14 uur. Deceived, ma do 21 <"*wo ook 14 uur. JFK, dag. 20 u«J| woook 14 uur. Cape Fear. ma *, 21 uur, wo ook 14 uur. Ciß**
I De Noorderlingen, dag. 21 u*
i Cinema-Palace: Basic Instink'. dag. 18.15 en 21.15 uur, wo o»
| 14.30 uur. Sneeuwwitje en de «*
i ven dwergen, wo 14 en 16.15 u's
I Silence of the lambs, dag. 21J; uur. Beethoven, dag. 19 en 2l*j1 uur, wo ook 14 en 16.30 uur. Tl*

prince of tides, dag. 18.15 ui*
1 Lumière: Toto' le heros, dag- *

uur. Geheimnisse einer Seel
i wo 20.30 uur. Dr. Galigari. j
i 20.30 en 22.30 uur. Cheb, dag- *I uur.

" GELEEN
i Roxy: Basic Instinct, dag. *""'| uur, wo ook 15 uur. Hook, d»
[ 20.30 uur, wo ook 15 uur.

" SITTARD
!| Forum: Beethoven, dag. 2|M
£ uur, za zo wo ook 14 uur. Jï*
| dag. 20.30 uur. Sneeuwwitje *E de zeven dwergen, za zo wo
f uur.jFilmhuis Sittard: Delicatesse 11
| wo 20.30 uur.

" ECHT
1 Royal-Microßoyal: Hook, da*
[ beh. Wo 20.30 uur. JFK, dal
j beh. Wo 20.30 uur.

" ROERMOND:;Royal: Basic Instict, dag. 20-3°
I uur. Royaline: Beethoven, "Z
j t/m do 20.30 uur, wo ook l**"
\ uur. Fievel in het wilde westei*
jwo 14.30 uur. Filmhuis R»€

mond: Delicatessen, do 20-'
| uur.

i ~,é

in de theaters
MAASTRICHT:- wo. 13/5: Youp van 't Hek.

Tenzü anders aangegeven beginne"
voorstellingen om 20 uur.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raad^splein 19. Schilderüen en teken*j
gen van Berend Hoekstra. Van ~t/m 6/7. Open di t/m vr 11-17 uur.
en zo 14-17 uur. Galerie de KooP^,
tatie, Putgraaf 5. Expositie JoJeanne Lendfers (linoleumsned |
en Lhia van Rijn (keramische oW
ten). T/m 24/5. Open za en zo )%,,
uur. Galerie het Wevertje, Wej fziekenhuis. Schilderijen van J
ques Paumen. T/m 30/6.

" HOENSBROEK
Poortgebouw Kasteel Hoensbro* f
Expositie van Gregoor van ZuniJJi'ren. T/m 31/5, open ma t/m vr 1""
uur.

" LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. ExP p
tic van Simon Woudwijk en J,jj
Brugman. T/m 15/5. Mixed M*^van Gerald Derksen. Van 24/5 .
5/7. Open do t/m zo van 10-17AU
Galerie Ipomal , Kerkberg 2. w
van Henri Maïus. T/m 7/6. Ope"
17-20uur, za en zo 14-17 uur.

" MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht
Expositie met werk van MariJll^Kolsté en Annete van Roosm3l^
T/m 13/6, open di t/m za \>
13.30-17.30 uur. Galerie Anny %
den Besselaar, Tafelstraat 6a. E*[Jj
sitie van Ria Lap en Louis «'evBjT/m 245, open vr t/m ma wf13-17.30 uur. Galerie In Situ, Ay'^
laan 10. Expositie van Frank
den Broeck. T/m 16/5, open w»
za van 14-18uur. Galerie Hen» 'Nicolaasstraat 26c. Installatie
Bettina Gruber. T/m 16/5. ope"J)
t/m za 16-20 uur. Galerie WaV
Reiff, Rechtstraat 43. Werk van
ter Wehrens en EUy Strik. Van ,;
t/m 27/6, open van di t/m za l'^luur. Galerie Fah, BrusselseS^.80. Gouaches van Pieter Defe^: jf
T/m 18/5, open do t/m zo van
uur. Bonnefantenmuseum. .„f.
van Ray Smith. T/m 6/9, open dj^i
vr 10-17 uur. Galerie Dis,Tafels^
28. Schilderijen van Petra Hart"\(
T/m 20/5, open wo t/m zo 13-1» %
Galerie Simera-Signe, Bogaa' ji
straat 40 b. Grafiek van Josien &' et>
neker, Leon Janssen, Kees Sle*^ii
Pauline Wittenrood. T/m 30/5, »Of
wo t/m za 13.30-18 uur. Ga\ofil
Amarna,Rechtstraat 84. Sieraaö^werpen van Mieke van Alphen- ji
6/6, open di t/m vr 11-18uur, za i J
uur. Galerie Contempo, Rechts* j
96. Werk van Hans Truyen. T/m"
open do t/m zo 12-17 uur. .

kort



Park volgens D66 dé kans raar laaggeschoolden

Gemeenteraad Heerlen
stemt voor Lego-plan

De PvdA-bijeenkomst in het Grand Theater,
waarop Elissen zijn informatie zal geven,
wordt afgesloten met een forum. Daarin zit
naast Elissen en wethouder Gybels ook de
directeur van de Stichting Verzorgingstehui-
zen Schaesberg, E. van Litsenburg. De
avond begint om acht uur.

HEERLEN - De vestiging van het
themapark Legoworld in Heerlen is
dé kans voor laaggeschoolde werk-
nemers op een baan. Volgens D66
fractievoorzitter Elly van Egdom
moet Heerlen deze mensen samen
met het arbeidsbureau inventarise-
ren en bekijken of ze straks in aan-
merking komen voor werk in het
openluchtpark.

Gybels komt ook, voor de politieke kant:
duidelijk maken wat er nu aan voorzienin-
gen is en wat zijn plannen zijn."
Het aantal Landgraafse ouderen gaat de ko-
mende jaren fors toenemen, weet Elissen.
„In 1980 waren er bijna 7.500 55-plussers, in
2005zullen dat er ruim elfduizend zijn. Dat is
bijna dertig procent van de totale bevol-
king."

- Wat is mijn inkomen na
"'Jn pensioen? Hoeveel kost gezinszorg me?
jP k Je vijfduizend gulden overhouden voor
sti frafenis? VraSen waarop veel (toekom-

if' ouderen geen antwoord weten, maaronn Ehssen wel. Hij werkt bij het Bureau
gen BeSeleiding in Heerlen en geeft mor-Lt ond antwoorden op een bijeenkomst in
"« t^rand Theater in Waubach.
PvdAV°nd 1S beleSd door de Landgraafse
kn en 's de tweec*e m een \reeks bijeen-
-2Pt Suen rond de toekomst van de sociale

a I d- "Ik ben wel lid van de PvdA en
Gra Irravenaar"' ze& Elissen, „maar in het

and Theater zal ik vooral proberen feitelij-e antwoorden te geven. Wethouder Thei

Reformatorische diakonie vreest gevolgen nieuwe regeling

Kerk is bezorgd over
toekomst gehandicapten

Zwembad
" Martijn Geuskens (10) en
Erik Geluk (11) zijn boos op
burgemeester Piet van Zeil en
de zijnen. De gemeente wil het
Sportfondsenbad sluiten in het
kader van de grote bezuini-
gingsoperatie van 10,5 miljoen,
en de knapen vinden dit 'schan-
dalig. „We gaan daar vaak
zwemmen. In onze vrije tijd oj
met school", vertelt Martijn,
„maar in de toekomst kan dat
misschien niet meer en dat zou
heel erg jammer zijn."

De voltallige gemeenteraad stemde
gisteravond in haar vergadering
vóór een Milieu Effect Rapportage
(MER) voor het 'lawaaiarme' open-
luchtpark op Beitel-Zuid. De Deen-
se speelgoedgigantLego verkent op
dit moment de mogelijkheden voor
de komst van het park naar Heer-
len.

Van Egdom roemde de voortvaren-
de aanpak van het college van B en
W. „Naast alle bezuinigingen stemt
deze ontwikkeling ons hoopvol Zwembad (2)

# Om aan deplannen van B en
W een halt toe te roepen zijn de
twee vriendjes, die samen de
Martinusschool in Weiten bezoe-
ken, begonnen met een handte-
keningenactie. Alleen in een
deel van de wijk Weiten haal-
den het tweetal zondagmiddag
al meer dan honderd 'krabbels'
op. Wat is de volgende stap?
,Jsamen met onze leerkracht
gaan we wethouder Evers bel-
len. Misschien wil hij ons wel
ontvangen", zegt Martijn. „Op
school gaan we spandoeken
maken om op te hangen in het
Sportfondsenbad. Want het is
nu nog open." Dan iets beschei-
dener: ,JZn natuurlijkhopen we
dat andere kinderen ons willen
steunen."

NS-service

Winteraeken laakte ook de sfeer
waarin de eerste onderhandelingen
met Lego zijn gevoerd. „Wethouder
Savelsbergh is min of meer tot ge-
heimhouding gedwongen door alle
'besloten' onderhandelingen op
voorhand. Daardoor is de raad wil-
lens en wetens verkeerd voorge-
licht. Dat lijkt op achterkamertjes-
politiek. Vertrouwelijkheid kan ook
te ver gaan", meent hij.

Onthullende Simone Kleinsma

" Elly van Egdom: ,J£omst
park kans voor mensen met la-
ge opleiding."

voor de toekomst. De middelen zijn
nu moeilijk te missen, maar de kost
gaat voor de baat uit", meende Van
Egdom.

Met de gemeentelijke bezuiningen
van 10,5 miljoen op komst, maakt
de fractie Groen Links zich juist
grote zorgen over de kosten van de
MER, ruim anderhalve ton voor ge-
meente en provincie. Heerlen moet
dit bedrag alleen ophoesten. „B en
W moeten zoeken naar een eerlijke
verdeelsleutel voor de onkosten",
meent Harry Winteraeken. „Pas dan
wordt duidelijk of Lego Heerlen
ook écht als een serieuze kandidaat
voor het themapark ziet."

De Reformatorische kerk is bang
dat als de gemeenten de belangen
van ouderen en gehandicapten
moeten afwegen tegen andere groe-
peringen in de samenleving, er wil-
lekeur ontstaat en de rechtszeker-
heid verdwijnt. Tevens klinkt de
vrees dat ouderen en gehandicap-
ten bij de kerk zullen aankloppen
om hulp in hun situatie en daaraan
kan de kerk niet voldoen.

„Plaatselijke diakonieën zullen ge-
confronteerd worden met de finan-
ciële gevolgen van dit beleid, als de
overheid haar verantwoordelijkheid
in dezen doorschuift naar het plaat-
selijk niveau."

De Reformatorische kerk in ons
land heeft inmiddels plaatselijke
diakonieën, de instellingen dievoor
het materiële welzijn van de kerkle-
den zorgen, gevraagd bij gemeente-
raadsleden aan te kloppen om pro-
test aan te tekenen tegen de plan-
nen.

ris HP
Januari 1993 wil staatssecreta-

gemjfrma definitief regelen dat de

" twintig procent moeten
Val eJtfn 'n de huisvestingskosten
dit ia!ftandicapten. Met ingang van
een v

r ,eft de staatssecretaris al
de jni°°rloPige regeling van dezelf-
De mioud getroffen.

Haa|emeente Heerlen heeft bij de
kend fVan tate bezwaar aangete-
2ou n deze maatregel. Heerlen
fel uu-000 gulden daarvoor op ta-
«et 1 en le§gen en dat geld heeftgemeentebestuur niet.
gebi êu° lg is dat gehandicapten die
'eepi wiuen maken van de Rijks-
ting r

g Geldelijke Steun Huisves-
Oieent apten' van de ge~
gemP

te horen krijgen dat de
De nte daar geen geld voor heeft.
lmo3?3^ is inmiddels in behande-
hoor "♦

deRaad van State en Uit de
bleke tmg in Den Haag is wel ge~
Sernp 11 dat de argumenten van de
tnen ntezeer serieuswerden geno-

Burgemeester Coenen antwoordt op vragen PvdA
’Nuthgeenreizenof

cadeaus aangeboden’of gj -Er zijn hier nooit reizen
w-Cadeaus aangeboden. Een

arnbte Jn rond kerstmis wel. Onze
liet naren zijn te 'duur', die zijn,m te kopen met een flesje
We 2';; zon cadeautje is niet erg.
voel rV u°oit °P reis geweest en ik
Vo0r

"e bl_na gênant, dat ik er nooit
de bur raagd ben"- Dat antwoord-

e
gemeester Ellie Coenen van
f Steravond °P vragen van de

dinß„r fctie over het aanbeste-
dendvan de gemeente.

öep
Besteld had al schriftelijke vragen
Be,,iepr>. oVer de contacten van de
de i^rf met de firma Baars, die
raakt h tijd in opspraak is ge-

2e' r 1et bedrijf zou op onoirbare
*ijn gaan opdrachten voor werken
NW^fn- In de afgelopen vijf
aftds= h drie werken onder-

haal ifn Baars aanbesteed en een-
°Penbare inschrijving,

st« in^u Weg omdat Baars de laag-«schryver was.
Vo«g i,_"=■ Jaar al heeft de gemeente

Nuth een 'Aanbestedingsnota' aan-
genomen waarin precies omschre-
ven staat hoe aanbestedingen plaats
dienen te vinden. Dat gaat met ge-
sloten enveloppen dieopengemaakt
worden in aanwezigheid van een
wethouder en enkele ambtenaren.
Op verzoek van de PvdA-fractie in
de Nuther raad zal bekeken worden
of de samenstelling van die ambte-
narengroep moet wisselen.

De gemeenteraad van Nuth is gis-
teravond unaniem akkoord gegaan
met een extra subsidie voor de VW
waardoor deze weer kan voldoen
aan de eisen die momenteel aan de
organisatie gesteld worden. En ver-
der mag G. Vankan in Hulsberg zyn
zwembad niet overdekken. De raad
was het in meerderheid met het col-
lege eens dat daardoor teveel be-
bouwing ontstaat en dat dat niet in
overeenstemming is met het be-
stemmingsplan Hulsberg. Zes
raadsleden van verchillende par-
tijen stemden tegen het voorstel
maar elf gingen er mee akkoord.

9 We knappen bijna en moeten
de aanvechting om de NS het
verder maar te laten uitzoeken
met geweld onderdrukken. Als
we het eens persoonlijk probe-
ren. Op het station verklaart de
lokettist dat de NS een nieuwe
centrale heeft gekregen en dat
het oude nummer derhalve niet
meer in gebruik is. Sinds eind
maart! Veel telefoontjes zullen
er nog niet binnenkomen, zo-
lang de PTT-afdeling die num-
mers af- en aansluit dat niet
doorgeeft aan de afdeling
waaronder 008-inlichtingen
valt.

NS-service (2)

KERKRADE - Groen Links in
Kerkrade sluit zich aan bij de tegen-
standers van de aanleg van het bun-
galowpark Strijthagen. De partij is
van mening dat het natuurgebied
en de eventuele komst van een bun-
galowpark ook van invloed is op
Kerkrade. Het natuurgebied Strijt-
hagen ligt pal tegen de gemeente-
grens van Kerkrade en Landgraaf.

Buchten winnaar
solistenconcours

HULSBERG - Fanfare St.-Jozef
uit Buchten heeft de verenigingsbe-
ker gewonnen tijdens het solisten-
concours dat afgelopen weekeinde
in Hulsberg werd gehouden. De
tweede plaats werd ingenomen
door harmonie TOG uit Weiten en
de derde plaats door fanfare St.-Cle-
mens uit Arensgenhout. Fanfare
St.-Caecilia van Hulsberg zorgde er-
voor dat 251 solisten werden beoor-
deeld door de juryleden Leon
Adams en Jeu Weijers.

Groen Links
tegen plan
Strijthagen

" Stel dat jezo fatsoenlijk bent,
om een vijfweken van te voren
op het NS-station van Land-
graaf aangekondigde excursie,
netjes af te melden. Dat levert
problemen op: Het nummer uit
de telefoongids (045-768688)
blijkt afgesloten. Dan maar
naar station Heerlen (768777)
bellen, waar een ingeblikte
stem doodleuk vertelt dat 'het
door u gekozen nummer niet in
gebruik is en je derhalve het te-
lefoonboek opnieuw moet raad-
plegen. Dat hadden we dus al
gedaan. Maar niet versaagd,
we bellen 008. 'Inlichtingen'zal
het het goede nummer wel we-
ten. 'Geen probleem meneer,
045-768688. Maar dat is afge-
sloten! 'Sorry, maar dit num-
mer staat in ons bestand. Een
ander nummer hebben we niet.'

Volgens Burgemeester Piet van
Zeil was geen sprake van foute
voorlichting. „In onderhandelingen
kun jenu eenmaal niet alles prijsge-
ven", aldus Heerlens eerste burger.
„We hebben deze strategie gevolgd
om de concurrentiepositie van
Heerlen niet in gevaar te brengen."

Vanavondforum in raadzaal gemeentehuis

Milieu heeft daden
nodig, geen woorden

De gemeente Heerlen moet dras-
tisch bezuinigen. Dat is natuurlijk
niet verwonderlijk als je nagaat aan
welke grootse plannen de gemeen-
teraad haar goedkeuring gaf. Wat
echter naar mijn oordeel het top-
punt van armoede is, is wel het
voorstel om het schoolzwemmen
dan maar als te duur zijnde af te
schaffen, om de verwezenlijking
van al die grootheidswaanzinnige
plannen niet in gevaar te brengen.
Daartegenover staat dan toch zeker
een sober gebruik van middelen ten

in gesprek

" Schoolzwemmen
behoeve van het bestuur van de ge-
meente; jekunt het toch niet maken
om de bevolking tot op het bot uit
te persen en zelf van alle weelde
voorzien willen zijn? Toch zeker
geen Ceaucescou-toestanden in
Heerlen, dat bestaat toch zeker niet!
Maar helaas, B en W van Heerlen

moeten zonodig een fonkelnieuwe
Mercedes van meer dan fll 10.000,-
-aanschaffen. Onze vroede vaderen
met de dikke kont in de pluche gaat
voor op het zwemonderwijs van on-
ze kinderen. Hiermee heeft Heerlen
zich wat mij betreft van de laatste
sociale franje ontdaan. Ik hoop dat
de bevolking zich deze a-sociale
houding weet te herinneren als het
weer tijd is voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Bevolking van Heer-
len, let op uw zaak!
HEERLEN, Sjo Crapels

Lezing
" Drs. O.S. Kuyl schrok giste-
ren wel even toen hij in de
krant las dat hij 's avonds al
een lezing zou gevenover 'breu-
ken en aardbevingen. Dat was
toch pas volgende week woens-
dag? Kuyl had gelijk. Het be-
richt stond een week te vroeg in
de krant. Wat nu gedaan.
„Ach" zo liet Kuyl ons weten,
„ik ga er vanavond wel even-
tjes naar toe en als er voldoen-
de mensen zijn, dan houd ik die
lezing wel. Het vervelende is al-
leen dat ik nog niet helemaal
klaar ben, maar als ik vanmid-
dag nog even hard doorwerk
dan lukt het wel." Als er dus
gisteravond voldoende mensen
bij het Heemkundegebouw aan
de Curacaostraat in Schaes-
berg zijn geweest, dan heeft
daar de lezing van drs. Kuyl
over de breuken en aardbevin-
gen al plaatsgevonden. In ieder
geval doet hij het volgende
week woensdag nog een keer en
dan officieel. De toegang is gra-
tis en iedereen mag er naar toe.

IJs
" Mamertus, Pancratius, Ser-
vatius en Bonifatius zijn ijshei-
ligen en hun feestdagen vallen
op 11,12, 13 en 14 mei. We zitten
er dus midden-inzogezegd. Gis-
teren stond de Heerlense stads-heilige dus in het zonnetje envandaag die van Maastricht.
En omdat er rond deze dagen
nog wel eens wat nachtvorst wil
zijn hetenze ijs-heiligen. En dai
er na de ijsheüigen heiernaat
geen nachtvorst meer voorkomt,
is niet helemaal waar. De kansdaarop bestaat nog wel, maar
is erg gering. Trouwens, wie is
die Mamertus eigenlijk?

" Komt de toekomstige fietser voor dit soort keuzen te staan?

DOORWIMDRAGSTRA

kte v *f "_ Niet alleen de promi-
u^oreri !■ landers die af en toe

01 slaL e handen om de wereld-taal aiï- weten dat er op grote
ke latu

,Cle,s moeten komen om on-
-oL»den $ke leefwereld in stand te

«" We weten het allemaal.SS" ti».:°en- "**»» weten en 'er iets aan
febre'ksaaPt nog altijdeen kloof van
Ü^een aan maatregelen. Alsof
h and dL?? ledereen wacht; nie-Nrbrpt lets- °m die impasse te
Mnt»e vTLn is een speciale confe-
r_at*s rw Unced «Verenigde
rntwikuiv rentle over Milieu enJUn' in R mg) belegd van 1 tot 12n *uo de Janeiro.

aar Zal$aal rti ,et vooral gaan om 'Mon-tant h
e
onkfn en lokaal handelen',

"^ate 0i komt er m belangrijke
er °P hpt33?' wat voor maatregelen8er»omI. ale en regionale niveau
Vuilinp Woi"den om de milieuver--8 wereldwijd tegen te gaan.

Maar er zijn maatregelen te nemen
die ervoor kunnen zorgen dat een
begin wordt gemaakt met het terug-
dringen van de effecten van de over
de wereld ongelijk verdeelde wel-

Daarom verplichten de gemeenten
zich tot de inspanning om de CO-
2-uitstoot met de helft te reduceren,
maar ook om geen tropisch hard-
hout meer te gebruiken om zo het
kappen van de tropischeregenwou-
den tegen te gaan. Er moeten meer
energiebesparende maatregelen ge-
nomen worden, de afvalstromen
moeten beperkt worden, er moet
zuiniger omgegaan worden met
grondstoffen. Gemeenten kunnen
in dat opzicht een behoorlijke steen
bijdragen aan oplossingen van het
wereldwijde milieu-probleem.

ting zijn. Maar dat mondiale pro-
bleem is erg complex van aard en
een oplossing is niet één, twee, drie
voor handen.

Onder andere moet de CO2-uitstoot
met vijftig procent teruggedrongen
worden, maar er zijn meer onder-
werpen te bedenken waarbij het
gaat om terugdringen van verspil-
ling van grondstoffen en energie.
Want daarin zijn we in de Westerse
wereld behoorlijk goed.

De gemeente Heerlen heeft het zo-
genoemde Klimaatverbond onder-
tekend. De gemeenteverplicht zich
daarmee inspanningen te leveren
om te proberen het milieu zo
schoon mogelijk te houden. .

Over al deze onderwerpen wordt
vanavond om acht uur in de raads-
zaal van het Heerlense gemeente-

Behoeften

Een betere verdeling over de hele
wereld van de ecomische groei, zou
al een aardige stap in de goederich-

In de rijke landen, waar ongeveer
een kwart van de wereldbevolking
woont, wordt nu 80 tot 85 procent
van de fossiele energie en grond-
stoffen opgesoupeerd. De behoef-
ten in de welvaartslanden leiden tot
hogere produktie, meer verbruik
van grondstoffen en energie en
meer afval en meer vervuiling.

HEERLEN - Een Landgraafse (58)
is maandagavond op de Bautscher-
weg van haar tas beroofd door een
onbekende jongeman. De buit be-
stond uit A175- en persoonlijke be-
zittingen. Tijdens het inhalen griste
de jongen de tas uit het fietsmandje
van de vrouw. De dader droeg een
donker jack en een grijze capuchon
over het hoofd, waardoor hij onher-
kenbaar was. Na de diefstal ver-
dween hij in de richting van de
Palestinastraat.

Fietster beroofd

ONDERBANKEN - In het cen-
trum van Schinveld oefenden gis-
teravond diverse instanties hoe te
handelen in het geval van een echte
ramp. Het terrein aan de Markt-
wand waar een verzorgingshuis en
supermarkt wordt gebouwd, was de
plaats van handeling van de 'nep-
ramp'. De EHBO van Onderbanken
kreeg hulp van de plaatselijke vrij-
willige brandweer, de Districts Ge-
zondheidsdienst in Heerlen en de
politie.

Oefening in
Schinveld

De volgende solisten behaalden een
eerste plaats in hun afdeling: Davi-
da Scheffers van Sted. Harm. St.-
Antonius Weert (ere-afdeling), Ri-
chard Jongen van harmonie Amici-
tia uit Banholt (Afd. Uitmuntend-
heid), Benny Hermans van harmo-
nie St.-Elisabeth van Stokkem
(eerste afdeling), Olivia Wessels van
St.-Jozef uit Buchten (tweede afde-
ling), Torn Feijen van harmonie
TOG Weiten (derde afdeling) en Vi-
vian Urlings van Kon. Harmonieor-
kest Heerlen (jeugdafdeling).

huis een forumavond gehouden.
De wethouders Jeroen van Gessel
en Hub Savelsbergh, H. Schreu-
ders van de Kamer van Koophan-
del, P. Stultjes van de FNV, R.
Gerritsen van Metrex BV en R.
Brinkman van Milieukwartet zit-

ten achter de tafel en zullen elk kort

hun visie geven op wat er in de ko-
mende tijd moet gebeuren op lokaal
niveau.
Na de pauze krijgt de zaal het
woord om te reageren. Gesprekslei-
der is J. Koper Jansen van het Mi-
lieunetwerk Heerlen. De avond is
voor iedereen toegankelijk.
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" Simone Kleinsma onthult het schilderij met dezelfde afbeelding als het programma-
boekje voor het seizoen 1992-1993. Foto: KLAUS TUMMERS

Van onze verslaggever

HEERLEN - De voor-
pagina van de nieuwe
programmabrochure
van de stadsschouw-
burg is zo goed gelukt,
dat de maker ervan er
ook meteen maar een
schilderij van heeft ge-
maakt. Frans Naus
van ontwerpbureau

Programmablad van
twee bij drie meter

Rob Vermeulen maak-
te het schilderij en dus
ook het ontwerp voor
het programmaboek-
je, want feitelijk is het
schilderij, van twee bij

drie meter, daar een
vergroting van.

Simone Kleinsma
toonde zich gister-
avond bereid om het

schilderij te onthullen.
Ze was gisteren in
Heerlen te zien in de
musical Funny Girl.
Tot en met zaterdag-
avond draait die musi-
cal nog in Heerlen.

De brochure met het
programma voor het
nieuwe leesseizoen
komt begin juni uit.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

len ~ De Reformatorische kerkgemeenschap in Heer-
Van^aalct zich zorgen over de kabinetsplannen om een deel
k. de voorzieningen voor gehandicapten door de gemeenten
stratn betalen- De kerk vreest dat de plaatselijke diakonieën
Wrd met de financièle gevolgen van dit beleid opgezadeld

Die trend is landelijk, maar op andere pun-
ten verschilt de Landgraafse situatie. „Vroe-
ger werkte hier de helft van de bevolking in
de mijn. Daardoor hebben veel mensen later
naast hun AOW nog een pensioen." Het mijn-
verleden heeft voor velen echter ook verve-
lende gevolgen. Elissen: „Mijnarbeid was
zwaar werk dat zich vaak nog op hoge leef-
tijd uit in allerlei kwalen en gebreken."

Ouderen en sociale
zekerheid bij PvdA
Landgraaf centraal

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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In Amerika is de doodstraf niet levenslang. Maar het einde. Ook als je pas 16 bent. Ook als je geestc
lijk gehandicapt bent. Er is geen weg terug. Ook niet als je onschuldig blijkt. GIRO 45405 M
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Van onze verslaggever

Nijssen derde op ranglijst
’Korts moet beneden 38 gradenzitten, anders kan hij beter niet spelen’

Bergkamp geplaagd
door virusinfectie

ROME - Torn Nijssen heeft zich
sterk verbeterd op de wereldrang-
lijst van dubbelspelers. De Sittarde-
naar is voor het eerst in zijn loop-
baan de top-tien binnengedrongen.
Samen met zijn partner Suk bezet
Nijssen over de toernooien die dit
jaarzijn gespeeld de derde plaats.

Torn Nijssen

" Ajacied Frank de
Boer wordt op de
training op het
strand van
Wassenaar onder
handen genomen
door hulptrainer
Gerard van der Lem.

Foto: ANP

Het verblijf van Torn Nijssen in
Rome voor de Open Italiaanse kam-
pioenschappen is overigens maar
van korte duur geweest. Met Cyril
Suk verloor de Sittardenaar in de
eerste ronde van het herendubbel.
Andres Gomez uit Equador en de
Spanjaard Javier Sanchez waren
net zoals in Madrid de tegenstan-
ders. In Spanje wonnen Nijssen en
Suk. Nu waren Gomez/Sanchez de
beste. In twee tiebreaks werd de
partij beslist (7-4 en 10-8).

trai ■ DAM ~ Dennis Bergkamp ontbrak gisteren bij de
2aawmgen van -AJax' e topscorer had koorts, diewerd veroor-

ftio oor een virusinfectie in de keel. 's Morgens liep de ther-
rje eter op tot 38.7 en hoewel de lichaamstemperatuur van
rja jftangrijkste Ajacied in de loop van de middag was ge-
rtie tot wort*t er m het Amsterdamse kamp rekening
?__u. §ehouden dat Bergkamp vanavond tegen Torino niet in-eit>aar is. Gemeente Geleen

achter Eaters

Steun bij aflossen belastingschuld

DOOR HANS STRAUS

donico heeft het aan de stok gekre-
gen met Rafael Martin-Vazquez.
Mondonico liet de Spaanse sterspe-
ler zaterdag in de competitiewed-
strijd tegen Genoa, die Torino met
4-0 won, buiten de ploeg. Volgens
de trainer omdat Martin-Vazquez
geblesseerd zou zijn. Maar de Ma-
drileen, die tegen Ajax opnieuw
met een plaats op de reservebank
genoegen zal moeten nemen, wil
daar niks van weten. HÜ noemde
Mondonico gisteren 'loco', gek dus.

-%vr P-Werd geïnfecteerd door
(Vas enlendin' die VOl"ige week ziek

.ek na twee dagen weer was op-
Üjk pt- »Je kunt de koorts natuur-| fapeut

terugdringen," zei fysiothe-
I fle vri m van Dord, „maar het is
yek b

g of dat zin heeft. Want als je
ni^ vent> hen je slap en dan kun je

A Ben . oethallen. Dennis moet mor-■Wje°en£den de 38 graden zitten.
ï^ftth-- n hi^ beter niet spelen.
Biet v een zware inspanning kan
_Parftvf° orkomen dat je üchaams-
foei" le één graad toeneemt. Bij|ten „ s hebben ze dat eens geme-

men. Wij willen een structurele
oplossing voor het tekort en daar is
zowel de belastingdienst als de
club, de in ijshockey geïntereseerde
burger en de gemeente mee gebaat.
Daarom hebben we ook om hulp
gevraagd bij die gemeente."

Volgens wethouder Geurts van
sportzaken zit het er dik in dat die
hulp er komt. „De uiteindelijke be-
slissing ligt bij de gemeenteraad.
Maar B en W staan er positieftegen-
over om de helpende hand toe te
steken. De Eaters betekenen im-
mers veel voor Geleen. Vraag blijft
nu alleen hoeveel financiële steun
de gemeente zal geven. Gedacht
wordt aan een bedrag van 150.000
gulden."

GELEEN - Het is al jaren hetzelfde
liedje. Aan de vooravond van het
nieuwe ijshockeyseizoen zijn de Ea-
ters altijd wanhopig op zoek naar
fondsen om de begroting sluitend te
krijgen. Dat is ook dit keer weer het
geval, met echter één belangrijk
verschil. Dit jaar is de fiscus de be-
langrijkste schuldeiser. De belas-
tingdienst heeft een claim van om
en nabij de twee ton lopen. Reden
voor de bestuurderen van Meet-
point/Eaters om luidkeels te ver-
kondigen dat het voortbestaan van
hun club op de tocht staat. Eerste
gegadigde om het tekort aan te zui-
veren, is volgens het bestuur de
gemeente Geleen. Het collegevan B
en W van Geleen heeft inmiddels
een positief advies bij de gemeente-
raad gedeponeerd. Dat wil zeggen,
dat de gemeente zo goed als zeker
financiële hulp zal verlenen.

Van onze verslaggever

Arrestaties
in Bastia

opstellingen

In het elftal van Torino ontbreken
ook Pasquale Bruno en Enrico An-
noni; beiden zijn geschorst. Luca
Fusi en Roberto Policano, twee we-
ken geleden geschorst, keren in de
Turijnse ploeg terug.

fe_g h directeurLouis van Gaal
f.er„,er gistermiddag nog vanuit
is ho mp te kunnen inzetten. „Het
is ge

°p
t
gevend dat de koorts al wat

*' WiJ willen natuurlijk ook
Hiaaf . Dennis meedoet. Als heth^j 0

nigszins mogelijk is, speelt Ajax: Menzo; Blind; Silooy, De Boer; Win-
ter, Bergkamp (?), Jonk, Kreek; Van 't
Schip, Pettersson, Roy.
Torino: Marchegiani; Cravero; Mussi, Be
nedetti, Policano; Sordo, Fusi, Scifo, Ven
turin; Casagrande, Lentini.
Scheidsrechter: Petrovic (Joegoslavië)

Casagrande bloeit op bij Torino
"Volgens voorzitter Govert van der
Vaart is de nood echt aan de man
bij de Eaters en geen sprake van
boerenbedrog. De stelling, dat het
met de Geleense ijshockeyclub niet
echt zo slecht gesteld is en dat het
er verdacht veel op lijkt dat straks
de burger van Geleen moet op-
draaien voor het wanbeleid van een
falend bestuur, verwerpt Van der
Vaart dan ook.

speelt vanuit de zone en laat de bal
enorm snel rondgaan. Vooral door
die snelle balcirculatie is het heel
moeilijk om greep op het spel van
Ajax te krijgen. Maar Ajax is niet
onklopbaar; dat is geen enkele
ploeg."

Roda gereed
voor trip

naar Qatar
KERKRADE - Bij Roda JC zijn de
laatste voorbereidingen getroffen
voor detrip naar Qatar. De comple-
te selectie bracht gisteren een be-
zoek aan de gezondheidsdient om
zich te laten inenten tegen tropische
ziektes. Zaterdag vertrekt de Kerk-
raadse ploeg naar het oliestaatjeaan
de Golf, waar twee wedstrijden te-
gen de nationale ploeg gespeeldzul-
len worden. Volgende week vrijdag
zet Roda JC weer voet op Schiphol.
Hoeveel de Kerkradenaren exact
verdienen aan de lucratieve trip is
niet duidelijk.

AMSTERD_\M - Walter Casagran-
de ziet er in zijn 'burgerkloffie' uit
als een gesjeesde student psycholo-
gie. Vale spijkerbroek. Verfomfaaid
,t-shirt. Eenvoudige bruine instap-
pers. Halflange, nonchalant vallen-
de krullen. Brilletje - type dienst-
fiets. Hij maakt ook een ietwat
verstrooide indruk. Wie de slungel-
achtige jongeman (1.91 meter) niet
kent, vermoedt in hem in de verste
verte geen topvoetballen Toch is
Walter Casagrande junior dat. Ajax
ondervond het veertien dagen gele-
den aan den lijve. In de eerste fina-
lewedstrijd in Turijn sloeg de spits
van Torino twee keer genadeloos
toe: 2-2.

„Van wanbeleid kan geen sprake
zijn," aldus Van der Vaart. „Het
blijkt gewoon dat het ijshockey in
Geleen ieder jaar opnieuw met te-
korten kampt. Dat is een structureel
probleem dat zijn oorzaken vindt in
het feit dat ijshockey gewoon een
hele dure sport is en de inkomsten
uit recettes en sponsorgelden te ge-
ring zijn. Glanerbrook is vaak uit-
verkocht, maar de hal heeft maar
een kleine capaciteit. Wat sponso-
ren betreft, is het zo dat een bestuur
dat uit louter amateurs bestaat, niet
voldoende tijd heeft om fondsen te
werven."

Miskoop
Het heeft bijna een half jaar ge-
duurd voordat Casagrande, medio
1991 geblesseerd van Ascoli overge-
komen, in de Torino-familie werd
opgenomen. Sterker, bij de tweede
club van Turijn werd hij al als een
miskoop beschouwd en was hij al
min of meer afgeschreven. Walter
juniorvoelde zich aanvankelijk ook
niet op zijn gemak in de Noorditali-
aanse industriestad. „Het stoorde
me vooral dat ze me links lieten lig-
gen toen ik geblesseerd was. Ik heb
twee weken in een ziekenhuis gere-
valideerd en heb toen niks van de
club gehoord."

Wat Van der Vaart nu wil, is dat de
gemeente Geleen 350.000 gulden
fourneert voor het komende sei-
zoen. Met dat geld hoopt de club
het dan met 's rijks belastingen op
een akkoordje te kunnen gooien,
want het geld moet in eerste instan-
tie in de begroting voor komend
seizoen gestoken worden.

„Ajax," stelde Casagrande gisteren
na de training vast, „verdiende het
in Turijn te winnen. Het speelde
veel beter dan wij, het heeft alleen
verzuimd ons de beslissende klap
uit te delen. Dat zou Ajax wel eens
op kunnen breken. Want ik ver-
wacht dat wij in Amsterdam ons
eigen spel kunnen spelen en dan
zijn wij zeker niet kansloos. In Tu-
rijn hebben wij ons volledig door
Ajax laten verrassen, dat zal geen
tweede keer gebeuren. Het is uitge-
sloten dat Torino twee keer een
slechte finale speelt. Taktisch zijn
wij nu veel beter op het spel* van
Ajax ingesteld. In Turijn wisten we
in het begin niet waar we kijken
moesten; de spelers van Ajax sto-
ven ons aan alle kanten voorbij."

„De begroting bedraagt 9 ton en we
komen minimaal 3 xh ton tekort,"
aldus voorzitter Van der Vaart.

Tekort

Casagrande beweerde in die pério-
de ook met stelligheid aan het eind
van dit seizoen bij Torino te ver-
trekken. Die woorden heeft hij in-
middels weer ingeslikt. Met een
handvol belangrijke doelpunten -hij was twee keer succesvol in de
derby tegen Juventus en scoorde
ook tegen AC Milan, Real Madrid
en Ajax - heeft Casagrande zyn cri-
tici de-mond gesnoerd. „Het bevalt
me nu prima bij Torino," aldus de
Zuidamerikaan, die volgend sei-
zoen in de spits assistentie krijgt
van de Uruguayaan Carlos Aguile-
ra, nu nog uitkomend voor Genoa.

ËASTIA - De voetbalramp in Bas-
tia, waarbij dertien doden vielen.
heeft tot nieuwe arrestaties geleid.
Het betreft een tweede medewerker
van de firma, die de noodtribune
plaatste en voetbalfunctionaris
Etienne Galleazzi. De laatste is se-
cretaris-generaal van de Corsicaan-
se voetbal-liga. Beiden is dood door
schuld ten laste gelegd. Het afgelo-
pen weekeinde werd al de tech-
nisch directeur van het bouwbedrijf
Sud Tribune gearresteerd.
De ingestorte tribune in het stadion
van de Corsicaanse voetbalclub was
je reinste prutswerk. De noodtribu-
ne was zo slecht geconstrueerd dat
hij wel moest instorten. Dat is de
glasheldere conclusie van de com-
missie die in opdracht van de Fran-
se regering een onderzoek heeft
gedaan naar de oorzaken van de
ramp die tot nu toe aan 13 mer.
het leven heeft gekost.

„Krijgen we van de gemeente de
speelruimte om komend seizoen
met een beter sluitende begroting te
draaien, dan kunnen we met de be-
lastingdienst wel tot een deal ko-

Steeb verrast Krajicek
Casagrande vergeleek de demon-
stratie die Ajax twee weken geleden
in Stadio Delle Alpi gaf, met het
oogstrelende voetbal van de Brazi-
liaanse school waar hij uit voor-
komt. Casagrande: „Het is natuur-
lijk prachtig om te zien hoe Ajax
voetbalt. Het is momenteel een van
de topelftallen van Europa. Ajax " De Braziliaan Casagrande van Torino ziet mogelijkheden

voor zijn ploeg in Amsterdam. „Ajcur is kwetsbaar in de verde-
diging". Foto: REUTER

Bij Torino is hij dit jaar weer uit de
schaduw getreden. En tegen Ajax
wil hij vanavond opnieuw scoren.
Casagrande: „Dat moet mogelijk
zijn, want hoe goed Ajax in Turijn
ook speelde, verdedigend is het
toch kwetsbaar."

ROME - Bij de Open Italiaanse tenniskampioenschappen lijkt dezer da-
gen de situatie van pakweg twee jaar geleden te zijn teruggekeerd. Koe-
vermans door naar de tweede ronde; Siemerink en Krajicek bij hun eer-
ste optreden op het Foro Italico onderuit. Nog voordat de Italiaanse tifosi
goed en wel door hadden hoe hard Richard Krajicek eigenlijk wel ser-
veert, schakelde Uwe Steeb de jonge Hagenaar uit met 6-4 5-7 6-2. Dat
heette de verrassing van de dag, want Krajicek was in Rome veertiende
geplaatst. Toevallig dezelfde positie, die hij op de wereldranglijst in-
neemt.

De echte verrassing was natuurlijk, dat Mark Koevermans zich bij de laat-
ste 32 schaarde. De topspinkoning uit Bergschenhoek presteerde de afge-
lopen maanden zelfs op gravel zo weinig, dat hij - als 116de op de wereld-
ranglijst - in eerste instantie helemaal niet tot het hoofdtoernooi was
toegelaten. Hij moest zich door de kwalificatie werken. Dat lukte. Zijn
overwinning in de derde ronde op de Italiaan Rigagnoü was één van zijn
betere optredens: 6-4 6-2. Vervolgens won hij in de eerste ronde van het
hoofdtoernooi met 6-0 4-6 6-2 van de Italiaanse Daviscupspeler Diego
Nargiso.

"M Ook.» ° J ' -*""""

ri ge^maal gerust is Van Gaal er ove-Untibf t
met op dat Bergkamp, die

gen '°«ca toegediend heeft gekre-
pt var>avond van de partij is. Hij
l'°o_)ti- glStermorSen contact op met
f°rrne ner Laszl° Jamborom te in-
geyaljren of Dan Petersen in nood-
*or, ven °P de reservebank plaats
Deen nen nemen. Eerder was de
le^ wegens een blessure afgeval-

aricjp ° heeft problemen van heelaard. Trainer Emiliano Mon-
*

_
——^» —^»»^—^i

Valekx tekentbij Sporting

bij Sb ON ~ stan Valckx heeft
tfaetpfll^ Lissabon een con-
Ve fetekend voor de komende
B<_rvano' De 28-jarige vërdedi-

vr SV volgt het spoor van
der e^ K°bson, die een dag eer-
als traj

n c°ntract voor twee jaar
In het r Van sPorting tekende.
sPrake contract van Valckx is

e j Van een oPtie voor een

Reims terug
naaramateurs

J'ar. df* ~ Stade de Reims, een
*Var.se, grootste clubs uit der°ernln etbalgeschiedenis, gaatvo0r d?! ten onder. De club is
laar tüH ïWeede keer binnen een

nag failiet verklaard en daalt
i^s X net amateurvoetbal,

ul,m de jaren vijftig en
franse "°^cverancier van het
ia,l(iska en werd zes keer";amPioen en stond boyen-

hal in^nige Franse club twee-
CuPtoér^e finale van het Europa-
Schuid vOOl- De club heeft eenvan 16 miljoen gulden.

De Wolf blijft bij Feyenoord
bli JftKE I

Ri)AM ~ John de Wolf>dedi_. yenoord- De 29-Jarige
Ka°t in h

erlengde zijn con-
,„e Schil!. Kuip met twee Jaar.
uB9 bi? Idammer sPeelt sindsblijft feyenoord. Ruud Heus

r>„ neens nog twee seizoe-_Tlack^„Contracten van Dwighten Paul Nortan wer--1 eén jaarverlengd.

Magere oefenwinst
episch elftal
,'UiJjpv°lyrnt.kM. ~ Het Nederlands

ont. voetbalelftal heeft in
nen sfeer een oefen- "gen een veredeldge*onnleam uit sydney met 1-0

5$ naam 11- Het d°elpunt kwamGaag aJ? van Spartaan Van dern^anje speelt zondag hetdUel oiympische kwalificatie-
_oachr._?Dn Australië. Bonds-es hen ! Kuiter gebruikte al zijn
Peeld P fn ers- MVV'er Meijer

" Br. in de eerste helft.

>°5SSIlSTr Het Engelse
Slrig bJ,k , heeft een overwin-**bb,Jboekt op Hongarije: 1-0.scoorde.

Fortuna Sittard: Van Zwan, Kicken, Maes-
sen (79. Van de Heuvel), Vergoossen, Paul
Janssen (46. Quadvlieg), Barmentloo (60.
Pieters), Sneekes, Mordang (60. Usta), Dek-
kers, Anton Janssen, De Jong.

Nederlands Politie elftal - Fortuna Sit-
tard: 0-0. Toeschouwers: 150. Scheidsrech
ter: Bogie.

Van onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

ECHT - Marco Boogers ontbrak gis-
teren in het elftal van Fortuna Sit-
tard dat in Echt een oefenwedstrijd
speelde tegen het Nederlands Poli-
tieteam. De spits, in het afgelopen
seizoen goed voor dertien doelpun-
ten, verblijft in Frankrijk waar hij

bij Lens, dat uitkomt in de hoogste
Franse voetbalklasse, een aantal
testen ondergaat. Boogers, die nog
een contract van twee jaarheeft bij
Fortuna, mag voor een gelimiteerde
transfersom van 550.000 gulden ver-
trekken. De wedstrijd tegen het po-
litieteam eindigde overigens in een
0-0 gelijkspel.

Voor rust konden de agenten, met

de Limburgers Thewissen
(RKWL) en KnoKW Sittard) goed
paftij geven. RBC'er Mario Mole-
naar scoorde zelfs, maar dat doel-
punt werd afgekeurd wegens ge-
vaarlijk spel. Na rust beheerste
Fortuna de wedstrijd. Pieters (op de
lat) en Quadvlieg hadden de beste
mogelijkheden maar konden niet
scoren.

Fortuna Sittard speelt gelijk tegen politieteam

Boogers traint in Lens
Fortuna's trainer, praat vandaag
met de Duitse club Schalke '04. Of
Kessler volgend seizoen ook daad-
werkelijk daar aan de slag gaat is
nochthans niet zeker. „Er zijn nog
andere Duitse topclubs die me
graag willen hebben. Eén ding is
echter zeker, als veldtrainer ga ik
niet meer aan de slag. Bij de club
waarmee ik in zee ga word ik tech-
nisch directeur" aldus Kessler giste-
ren. Namen van geïnteresseerde
clubs wilde hij nog niet noemen.

Novaeek (12) verloor in drie sets van Carbonell, Krickstein (13) in tweesets van Costa en Volkov (16) in drie sets van Prpic. Michael Stich, vierdegeplaatst, staakte bij 7-5 1-2 de strijd tegen de op Tahiti geboren Frans-
man Santoro. De Duitser, die de dag eerder nog in Hamburg in de finatë
stond tegen Edberg (en verloor met 7-5 4-6 1-6), kreeg weer last van eenachillespeesblessure.

LimburgsDagblad
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Goaltjesdiefgelooft in Uefacup: ’Ajax is verdedigend kwetsbaar’
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* %* Maanzaad, tarwe, wit of
krentenbol, -1 QQ COCOSBOLLEN GOUDA'S GLORIE

* < 10 stuks I..ZJZJ Schep zelf, bespaar geld, ZONNE POND
fc*. i perlOOgram A7C HALVARINE "| Af%

CASTELLO BLUE 70+ 1/./%/ Kuip 500 gram ._U69±__*K_J
|ÉJ|èL Vers van't mes, EXOTISCH SPEK FRITUURVET

«siss^fe- per 100 gram Schep zelf, bespaar geld, 4 pakjes Q CA
9 AQ _■ per 10° gram Ö 7R a 25° gram

KAISERBRÖTCHEN 3t29 Jk >/. / *J

6stuks AIO VLEESSALADE ,J| |j| CAMEMBERT
264 _£.1;7 Bakje 250 gram J| & Pa^ e

|)IAI 250 gram qq —^

■^tWt\ WÈè&m,. % /M&Jm 2r&9 __L_i\_r'^r r
"<■'"" WËÊjÊ®^

KOLLUMER 48+ ZAANLANDER '>slVers van 't mes of vacuüm ZACHT MILD ' Üverpakt, 1 ö/\ Ver"s van 't mes, Q f\f\ mjo^m>>,
per kilo Nü ±HvÏ7U per kilo JL2t9O Z7.^7U

H

CHIPS
Naturel of paprika, | -zak 200 gram 1 1 (3

PERLA MILD KOFFIE f
Snelfiltermaling,
2 pakken Q Qfl
a 500 gram ViOÜ
Met gratis een pakje Verkade
Café Noir a 185 gram
t.w.v. f. 2.39 j]

HAG CLASSIQUE
Cafeïne vrij, O QQ,
pak 250 gram3.ls fc.Qv
PINOT BLANC
DALSACEnes 0.75 .„er^g^l
AMSTEL MALT
Alcohol vrij, 24 flessen
a 0.3 liter 1 O Ofi'

14.95 IQ.^/Jl
HAK DOPERWTEN
Extra fijn, 1 QO
pot 0.33 liter 1.53 l.Og
REMIA FRITESSAUS
Emmer 0.6 liter 1 Afl
CHOCOLADE HAGEL
Puur of melk, **\ Ofl!pak 400 gram_2_B9~ fc.._£«/|
HAGELMIX O OOPak 400 gram2_4S -CmCV
KATJA KOKINDJES
Zak 150 gram -| Oj»

Zou 't allemaal wel in het
winkelwagentje passen?

_ïï_t_2_S_»c

cucdwaoct ZaklOOgram -| QQ ARDENNER PATÉ LIBRESSE DAMES-LEVERWORST :U4fr ±._£^ |P^ Uit de bedieningsafdeling, VERBAND OAQ
2ÜS-- 99 1 ROYCO SOEPEN ROYCO CROÜTONS per 100 gram IOQ Pak -3^T O.^

Diverse soorten, Jfew. Zak 75 gram -i qq J-w __L._t-^
ZACHT & SCHOON

*Sta dOOSJe f) QQ "^.^^^fefea^ J-49^ ±_i(ts7 1 pompflacon + 1 navul-

JAMBON COPPFNRATH & (IS Uit de diepvries, O "jC
D'ARDENNES c Ma n a dT. mc m / __**«P doos 12 stuks3^sr _£. I J
Uit de bedieningsafdeling, Sln^V^'iï EN/ _^ __^_i
perlOOgram OQQ S£J G.? 00-MTAA5J_^__- WITLOF fk 79

3 49_£.yy ' Uit de diepvries, yQC -^ Per 500 gram U. #jg
IÊÊÈËÈÊÊÊÊ WE WÊÊÊÊ^ï GROENE

-"at -~ ?■**- J__s_é£ wèÊÈ Per 500 gram 0»%7«7
:^_^__^^_S_S_^__TM__ï_i_^__K_^ï- ■__ > ■ w ■■_■ _f—tffölffWW'/*r-S'ls%. :?*"■.■ i&fa, 4f\ mm» ■■ j» ■* V _IBP^ uu I T T F

Per kilo 12.99 Uit de verse visafdeling, ZEEVRUCHTEN- ZIGEUNERSCHNITZEL
\ perlOOgram OQQ SALADE MET FRITES O Qfi

ROS BIEF £-575/ Uit de verse visafdeling, ©.^~
_J .^^MHM| Malse, per kHo _ perlOOgram 1 7Q p"^r] 20.99p [~ri/v

L79 i \c
20 13 92 aéaWaW mw^hmmTaW aWAW jf Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 16 mei a.s.. ___^-mmm" I ih&oMaS

Lage prijzen enwinkelgemakonderéén dak.



Lange ontsnapping in Vuelta bekroond met etappezege

Tom Cordes uit anonimiteit
" Torn Cordes geeft zijn
medevluchters in de
zestiende etappe van de
Ronde van Spanje het
nakijken. Links
Bernardo Gonzales,
rechts de als derde
eindigende Colombiaan
AlvaroMejia.

Foto: REUTER

Van onze sportredactie

" Willy van deKerkhof, zondag van de partij in de 'voetbalbe-
ving'te Roermond. Foto-ANP

Benefiet met schokeffect
Fortuna zet zich schrap voor gedupeerden aardbeving

bedroeg de voorsprong nog altijd
vier minuten.

De winnaar van de zestiende etappe
moest uit de negen vluchters ko-
men. Cordes vocht daarin tegen een
numerieke overmacht van renners
van Kelme (drie) en Postobon
(twee). Hoewel de Colombianen
Buenahora, Mej ia en Palacio elkaar
aflosten in pogingen van Cordes
weg te demarreren, bleef de Neder-
lander alert. „Ik heb achter alles
wat bewoog, moeten aanspringen",
hijgde hij later uit in Leon. „Eigen-
lijk ben ik helemaal geen sprinter.
In dergelijke eindspurten met een
groepje van negen kom ik meestal
als vijfde of zo aan. Maar nu lagen
de zaken anders. Ik kon me rustig
houden, hoefde voorin niet mee te
werken om het tempo hoog te hou-
den. Als we door het peloton zou-
den worden teruggepakt, konden
wij immers nog steeds op Van Pop-
pel rekenen."

Overmacht

pr 9 ~ Torn Cordes gaf dinsdag blijk nog steedshet vak van
liik " eirenner uit te oefenen. Na anderhalf seizoen voorname-
lanHln d^ anonimiteit te hebben rondgefietst, won de Neder-
nder uit de PDM-ploeg de zestiende etappe van de Ronden opanje. De eerste plaats van de 25-jarige renner uit Wilnis

tvv m°^ Vuelta het vierde succes van de PDM-ploeg na de
UQ

ee_,sPrintzeges van Jean-Paul van Poppel en de tijdritwinstva«ï Erik Breukink.

iet r moest er hard voor werken.
anH mede-vluchters, onder wie
Bi, t*.noot Martin Kokkelkoren
Tv^'er) er» de Schot Robert Millar-
if _»»ï

glng hij aI na 33 van de 162
lo e ,ggen kilometers tussen Ovie-
)ült

n Le°n op avontuur. De eerste
fcndi Parcours, de Alto Este-
eeot\ <-'ruces (van de derde ca-
>nt-

le'- was het startsein voor de
loPmÜPping- Na 69 kilometer
ienT " de puerto de San Isidro,
ego eneuze klim van de eerste ca-
'iei-H le' °p' Cordes zwoegde zich als
,it'^ naar boven. Het elftal werd
nen d- Kokkelkoren moest, sa-
osse 6t de Colombiaan Camarillo,
)ei t

n en keerde later terug in het
«hte dat op de toP elf minuten
'ers LStand had. De negen overblij-
'ank lden de marëe intact. On-
in . ? Pogingen van de Carrera- en
'lirn "Ploeg Dest°nd er weinig
Üng °'T,Voor een serieuze achtervol--- lien kilometer voor de meet

Torn Cordes leek in 1990 een aan-
winst voor het peloton. Onder de
hoede van ploegleider Jan Raas
won hij twee Spaanse etappekoer-
sen, die van Valencia en Murcia.
Aan het einde van datzelfde seizoen
stond hij met Rolf Gölz ook op het
erepodium van de Trofeo Baracchi.
De junioren-wereldkampioen uit
1984 stond op het punt van doorbre-
ken. Daarna besloot Cordes met zijn
overstap naar de PDM-ploeg zijn ta-
lenten te gelde te maken. De duiten
kwamen, de successen verdwenen.
Zijn daden bleven beperkt tot een
tweede plaats bij een criterium in
Woerden. Ook dit seizoen kwam de
naam Cordes nog niet eenmaal in
de hogere regionen van de uitsla-
genlijsten voor. Tot dinsdag.

Aanwinst
Hoofdprijs voor

Phil Anderson in
VerenigdeStaten

Ï£GERsTOWN - Phil Ander-et" Schreef in Amerika de vijfde
Po f 6 Van de °Pen Tour Du-
Her h°P Zi''n naam- De rit van
2K Sf}ev naar Hagerstown over

kilometer eindigde in een
j^ssasprint.De Australiër uit de

rik rola-ploeg verwees de Ame-*anen McKinley en Hegg naar
Am de en derde Plaats- °P de
tje er|kaanse wegen leveren vijf-n Ploegen van zeven man slag,
a daronder een sterke Gatorade-
Pio diging met wereldkam-
Woff1 BuSno, Fignon en De
ziin i» Nederlandse deelnemers
pjn Michel Zanoli (Motorola),dinck Strouken (Collstrop),

nri Manders, Peter Steven-
hangen (beiden Helvetia) en Jo-
ziiH Lammerts (bij Z, aan de
Weri Van k°Pman Le Mond). De
jj astrijd duurt nog tot zondag.
r0e

e Mann> een Engelse be-
rn Psrenner uit de Amerikaanse
d erkenploeg Coors Light, is lei-

'n het algemeen klassement.

Ruim drie minuten na Cordes won
Djamolidin Abdoesjaparov gisteren
de sprint van het peloton voor de
tiende plaats. Vóór Jelle Nijdam en
Van Poppel. Jesus Montoya bleel
leider in het algemeen klassement
met een voorsprong van 49 secon-
den op Pedro Delgado en 55 secon-
den op Tony Rominger. De Vuelta
eindigtzondag in Madrid.

ROERMOND - Na een beverig sei-
zoen, waarin op de valreep een
ramp werd afgewend, gaat Fortuna
zich nog één keer schrap zetten. Op
initiatief van de Sittardse club
wordt zondag in het sportcomplex
Maashaven in Roermond een dub-
bele benefiet gehouden ten bate van
de Stichting Rampenfonds Aardbe-
ving Limburg. Na een partij tussen
twee prominententeams speelt For-
tuna een wedstrijd tegen een verte-
genwoordigend Roermonds ama-
teurelftal.Olympia’sRonde wil

terug naar Limburg
Vanaf half drie acteren twee teams
die samengesteld zijn uit tv-arties-
ten, prominenten en enigermate
trapvaste politici. Van de partij zijn
onder meer Ron Brandsteder, René
Froger, Arnold Vanderlijde en het
onverslijtbare duo Willy en René
van de Kerkhof. Deze wedstrijd
duurt tweemaal dertig minuten.

Aansluitend volgt de echte 'voetbal-
beving' tussen Fortuna en het Roer-
monds regioteam, dat zal worden
gerecruteerd uit de amateurclubs
SHH, Swift, SVH, RFC, AVC, Vesta

burg als co-sponsor gestrikt. Het
bedrijf wil zich inzetten voor de te-
rugkeer van de traditionele Lim-
burgse etappe. Olympia heeft de
laatste jaren de zuidelijkste provin-
cie overgeslagen omdat eventuele
kandidaten niet het gewenste geld
op tafel wilden leggen en de organi-
satie, zelfs niet voor een aantrekke-
lijke aankomstplaats, onder zijn
prijs werkt.

’Butch’Reynoldsvecht verder
LONDEN - Harry 'Butch* Rey-
nolds, de wereldrecordhouder
op de 400 meter, is teleurgesteld
uit Londen vertrokken. De Ame-
rikaan, die zijn schorsing van
twee jaarwegens dopingdoor de
beroepscommissie van de Inter-
nationale Atletiek Federatie in
de Engelse hoofdstad bevestigd
zag, is echter vast besloten ver-
der te vechten. „Ik ga met myn
advocaat overleggen wat de ver-
dere mogelijkheden zijn. Ik ben
vast besloten tot het uiterste te
gaan. Ik dacht dat de wereld fair
was. Nu heb ik gemerkt dat het
niet het geval is." De schorsing
van Reynolds loopt 11 augustus,
twee dagen na de Olympische
Spelen in Barcelona, af.

Kampioenschap
bij Groene Ster
HEERLERHEIDE - De 'oudjes'
van Groene Ster doen het nog
best. Het zevende team van de
voetbalvereniging uit Heerler-
heide legde in de uit tien ploegen
bestaande vierde klasse Zl van
de Afdeling Limburg op het
kampioenschap beslag. De ge-
middelde leeftijd van het succes-
volle team is 45-plus. Groene
Ster 7 behaalde in achttien wed-
strijden 29 punten. Doelsaldo:
53-23. Tweede, met nog een wed-
strijd te spelen, werd Schinnen 4
met 26 punten, gevolgd door het
vijfde elftal van VKC, dat in
achttien duels 24 punten totali-
seerde.

Beslissend duel
in zaalvoetbal
MAASTRICHT - Voor het kam-pioenschap in de tweede klasse
B van de zaalvoetbalcompetitje
is een beslissingswedstrijdnodig
tussen Kilo 1 uit Berg en D.C.
Hans Anders 2 uit Maastricht.Het treffen vindt zaterdag 16 mei
plaats in sporthal Geusselt. Af-
trap om 18.00 uur.

Recordpoging
’waven’inBremen

BREMEN - Tijdens de huldi-ging van Europa Cup 2-winnaar
Werder Bremen wordt zaterdag
op de tribunes van het Weseir-
stadioneen aanval gedaan op h£twereldrecord 'waven. Volgens
clubmanager Willi Lemke moe-
ten de supporters de golfbewe-
ging ten minste tien minuten aan
één stuk volhouden, wil (Je
Noordduitse club in het Guin-
ness-recordboek worden opge-
nomen. Werder won woensdag
dank zij een 2-0 zege op AS Mo-naco de finale van het toernooi
om de Europa Cup voor beker-
winnaars.

VNB in bekerfinale
afdeling Limburg
HEERLEN - VNB klopte in de
halve bekerfinale van de afde-
lingLimburg Susterse Boys met
4-1 (3-1). Voor VNB scoorden Re-
né Janssen(2x), Harry Geersheu-
vels en Maurice Moulen. De
tegentreffer kwam op naam van
Maurice Eupen. VNB speelt de
finale tegen de winnaar van
Grashoek-Amstenrade (donder-
dag, terrein PSV'3S). Bij de da-
mes eindigde het kwartfinale-
duel Reuver-Venray in 0-0.
Venray won na strafschoppen.
Heilust verloor van Heksenberg
met 3-4 (0-3).

sportkort
" JUDO - Nicolle van Bitsch
heeft tijdens het internationaal
judotoernooi in Tilburg de klas-
se tot 48 kilogram gewonnen. In
de klasse dames tot 52 kilogram
eindigde Marïska van Ling uit
Cadier en Keer als derde. Bij de
heren tot 65 kilogram werd de
Maastrichtenaar Ivan Hendriks
eveneens derde.

" SURFEN - Danny Willems
heeft tijdens een competitiewed-
strijd, meetellend als selectie-
wedstrijd voor het NK, de vijfde
plaats behaald bij de senioren.
De surfer uit Gronsveld was in
de juniorencategorie eerste.

" WIELRENNEN - Het con-
tract van Raymond Meijs bij Tu-
lip Computers wordt na afloop
van dit seizoen niet verlengd.
Hetzelfde geldt voor Jacq van
der Poel en Adri Kools.

" POOLBILJART - Fred Kör-
ver van PBC Vogelzang heeft het
poolbiljarttoernooi in zaal
Willem Teil in Kerkrade gewon-
nen. Hij versloeg in de finale
Jesse Theheux.

" WIELRENNEN - De vroegere
organisator van de Ronde van
Zwitserland, Sepp Voegeli, is
kort na een operatie overleden.
Voegeli was al enige tijd ziek.
Gedurende ruim twintig jaarwas
hij op organisatorisch gebied de
grote man van het cyclisme in
Zwitserland.

" JUDO - Serviouge Royen
van Sebastopol uit Ulestratenwist tijdens de districtskars-pioenschappen judo in Bom
voor derde maal in successie be-slag te leggen op het kampioen-
schap in de klasse tim 48 kg.

sportprijsvragen
HEERLEN - Uitbetalingen sportprijs-
vragen: Toto 19:eerste prijs: 3 winnaarsvan elk bruto 4.255,20, tweede prijs 70
deelnemers elk 121,50, derde prijs: 978
deelnemers elk 21,70.

Weert Oost 21; afd 2: GTR - Nuth 3-3;
Venlo - Daalhof 4-2; Vlodrop - Munster-
geleen 3-3; Game - Venray 2-4; stand: 1
GTR 16; 2 Daalhof, Munstergeleen 13.

M-A: 1. Hoeben 10.89. Discus heren: 1.
Coenen 45.74. J-A: 1. Hagman 45.80.
J-B: 1. Faashen 38.76. Dames: 1. Lein-
ders 33.02. M-A: 1. Nicolovius 26.74.
M-B: 1. Ophelders 27.20.

en Vlodrop. In het regioteam, dat
waarschijnlijk zal worden gecoacht
door Frans Körver, ontbreken de
spelers van Victoria en EMS we-
gens verplichtingen in de nacompe-
titie.
De entreeprijzen zijn populair:
staanplaatsen vijf gulden, een tien-
tje voor de zittribune. Fortuna on-
dervindt bij de organisatie van de
middag ten faveure van de gedu-
peerden van de aardbeving sponta-
ne medewerking. Alle voetballers,
artiesten en prominenten doen be-
langeloos mee aan de benefiet.

Fortuna treedt aan met een nage-
noeg compleet basisteam. Volgens
manager Jacques Opgenoord is het
niet 'zomaar een oefenwedstrijd.
Naast de benefietgedachte spelen
het sportieve resultaat en de klan-
tenbinding een belangrijke rol.

Na afloop is er in de kantine van het
sportcomplex een tombola, waarbij
onder andere twee tickets voor de
interland Nederland-Oostenrijk op
27 mei in Sittard te winnen zijn, sei-
zoenkaarten voor het amateurvoet-
bal in de regio Roermond en de
wedstrijdbal met de handtekenin-
gen van de Fortunezen.

Uitspraak rechter stelt schaatsers tevredenIn dewedstrijd van dit jaargaan 156
amateurs van start, onderverdeeld
in zesentwintig ploegen: achttien
uit Nederland en acht zestallen uit
het buitenland, namelijk Spanje,
Duitsland, Tsjechoslowakije, Let-
land, Litouwen, GOS en twee uit
België.

Het etappeschema: 16mei: Zoetermeer, in-
dividuele tijdrit 6 km en Zoetermeer - Zoe-
termeer 137,5 km; 17 mei: Zoetermeer -Ossendrecht 125 km en ploegentijdrit Os-
sendrecht, 32,1 km; 18 mei: Ossendrecht -Zottegem (België) 196 km; 19 mei: Dem
Bosch - Goor 176km; 20 mei: Goor - Klazie-
naveen 166,6 km; 21 mei: Klazienaveen -Dieren 151,8km; 22 mei: Dieren - Zaltbom-
mel 130,8km en individuele tijdrit in Zalt-
bommel 34,6 km; 23 mei: Zaltbommel -Kortenhoef 130 km; 24 mei: Kortenhoef -Uitgeest 178 km.

HAARLEM - De Nederlandse
schaatsers nemen genoegen met de
uitspraak van de Haarlemse recht-
bankpresident in het kort geding
tegen Michiel Karsten. De huisarts
moet zijn beschuldigingen over het
gebruik van doperectificeren. Toch
overweegt Bart Veldkamp nadere
stappen. De schaatser uit de kern-
ploeg denkt aan het indienen van
een schadeclaim.

De president van de Haarlemse
rechtbank, mr C. A. Terwee - Van
Hilten, meende bij de beoordeling
van het geschil dat het niet uitgeslo-
ten is dat de schaatsers materiële
schade lijden door de uitspraken
van dokterKarsten. De mogelijkhe-
den van sponsoring en het verwer-
ven van andere inkomsten zouden
er negatief door worden beihvloed.
„Ik wil een eventueel vervolg af-

wachten," aldus Veldkamp. „Hoe-
wel Karsten geen naam heeft moe-
ten noemen, zijn we als groep tevre-
den. Misschien gaan sommigen
verder. Eerst wil ik afwachten of
Karsten in beroep gaat."
De rechtbankpresident bepaalde
dat Karsten voóf donderdag een
schriftelijke verklaring aan het
ANP moet verstrekken, waarin hij
zijn beweringen rectificeert. Vol-

Karsten moet rectificeren
het geding aanspanden, hadden ge
eist dat Karsten namen zou noe
men.

gens de president heeft Karsten zijn
beschuldigingen niet aannemelijk
kunnen maken. Eind maart sugge-
reerde hij in een tv-programma dat
een Nederlandse deelnemer aan de
Winterspelen dope had gebruikt en
stelde dat hij door schaatsers was
geraadpleegd. De schaatsers, die

Bij zijn verweer had hij zich beroe-
pen op zijn zwijgplicht als medicus.
De president ging daarmee in be-
ginsel akkoord, maar stelde dat dit
niet wegneemt datKarsten onrecht-
matig jegens de schaatsers heeft
gehandeld. Door zijn uitspraken
heeft de arts de schaatsers op 'on-
doordachte wijze in diskrediet ge-
bracht.'
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kelkoren 2.09,35, 138. Siemons 2.11,16,
144. Solleveld 2.18,38, 147. Jakobs
2.35,03.

Lommei, amateurs: 1. Klaus Rasch
(Dld) 116 km in 2.37.00, 3. Mare van
Hees, 4. Goossens, 5. Van de Meulenhof,
6. Van Happen, 7. Hey, 8. Maton, 14.
Ruud Poels, 15. Leijs.

Berlijn, vrouwen. Eerste ronde: Su
kova-Martinek 4-6 7-5 6-3.

Rome, 2,6 miljoentoernooi. Mannen.
Eerste ronde: Steeb-Krajicek 6-4 5-7 6-2,
Courier-Muster 7-6 6-4,Lendl-Arrese 6-1
6-4, Pistolesi-Lopez 6-3 6-2.

TENNIS 'LK-sneldammen Heerlen: 1. J. de Heer;
2. Schellekens; 3. Velraeds. Eerste klas-
se: 1. Pietershove; 2. Heynen; 3. Van
Gortel. Junioren: 1. D. Verhoef; 2. Len-
selink; 3. Buskens. Stand na 3 ronden in
het LK-dammen (hoofdklasse): 1.Schel-
lekens, Budé, J. de Heer (allen 3 pun-
ten); 4. Okrogelnik en Verton (beiden 2
punten). Eerste klasse: 1. Moerenhout,
Van Gortel en Dieters (allen 5 punten).
Tweede klasse: 1. Beisters en Munne-
com 4 punten; 3. Pillich en Verhoef.
Junioren: 1. Lenselink 6 punten. Aspi-
rantenklasse: 1. Van Velzen; 2. Brem-
mers; 3. Heunen en Verhoef.

DAMMEN

GOLFBILJART
NK-koppels Linne: 1. R.Lagros/R.Ver
haar, Fortuna Sittard; 2. I.Hendrickx/M
Smolenaers, SNA Nederweert; 3. H
Geurts. A.Krizman, BVC Chevremont;4.
Fr.Revenich/R.Aarts, Brand Taveerne
Sittard.

Castelnau IeLez, Frankrijk. Olympisch
Kwalificatie Toernooi mannen, derde
dag. Finland - Joegoslavië 3-2 (11-15,
4-15, 15-7, 15-7, 15-12), Argentinië - Aus-
tralië 3-0 (15-8, 15-4, 15-2), Frankrijk -
Kameroen 3-0(15-12, 15-10. 15-1). Stand:
1. Frankrijk 3-6 (9-2), 2. Joegoslavië 3-5

(8-4). 3. Finland 3-5 (7-6), 4. Argentinië
3-4 (4-6). 5. Australië 3-4 (4-7), 6. Kame-
roen 3-3 (2-9).

VOLLEYBAL

- Nieuwenhagen 5-1; stand: 1 Ray Pric-
kers 18; 2 Simpelveld 15; 2e klasse: afd
1: Rosus - Bocholtz 6-0; Weert Oost -Brunssum 4-2; Groeselt - Horst 4-2;
SLTC - Echt 3-3; stand: 1 Rosus 24; 2

- Volharding 0-6; Heren B: hoofdklasse:
Dengenbach - Maasbree 6-0; Oranje
Nassau - de Poelder 2-4; le klasse: afd
1: Maasniel - Schinveld 4-2; Velden -Helios 5-1; Mookerheide - Velden 4-2;
afd 2: BRZ 2 - Dentgenbach 2 3-3. De
overige wegens de regen gestaakte wed-
strijden worden op Hemelvaartsdag uit-
gespeeld. Dames: le klasse: Maasbree -Bakkerbosch 2-4; Tegelen - ATIVU 3-3;
Ray Prickers - de Gagel 3-3; Simpelveld

Districtscompetitie 9 mei. Gemengd.
A: hoofdklasse: Tegelen 2 - Neer 2-3;
Tegelen - Wimbledonck 4-1; le klasse:
afd 1: Heipoort - Rosus 3-2; Mulder -Heerlen 3-2; afd 2: Tonido - Meyel 3-2;
Grensmeppers - Venlo 1-4;Gemengd B:
le klasse: afd 1: Broekhuizen - Blerick
2-3; Linne - Venlo 1-4; afd 2: Echt - Ga-
me 2 1-4; Ready - Berg 0-5. Heren A:
hoofdklasse: Melick - Arcen 6-0; Keer-
weide - Linne 1-5; le klasse: afd 1:
Brunssum - Hoensbroek 4-2; Margraten

ters 11, Ardon 8, Huybens 9, Lott 31,
Pollard 8; Den Helder: Van Rootselaar
8,Te Velde 23, Jerome 7, Van Dinten 11,
Pieterse 4, Cooper 22. Toeschouwers
3800 (uitverkocht). Stand: 2-1 in het
voordeel van Den Bosch. Volgende
wedstrijd: donderdag 14 mei in Den
Helder.

Den Bosch, derde wedstrijd play-ofls
NK (best of five): Den Bosch - Den Hel-
der 67-75 (36-35). Score Den Bosch: Pie-

BASKETBAL

Spaanse ploegleider
zegt akkoord met

Breukink te hebben
BUel m NA ~ Ploegleider Mi-
?pherrnt no van Lotus-Festina?reukir^met een akkoord met Erikïle Catai_. Voor volgend seizoen. In
_?ePorti aanse sportkrant El Mundo2at Brenu VerklaartY erklaart de Spanjaard
?e oVer^mk met vijfPloeggenoten
ÏJe maat; naar de Spaanse forrha-de Parti!' nde Vuelta zouden bei-
Volledh. Jer, volgens Moreno een« akkoord hebben bereikt.v*olge
otntrem laderIader Wim Breukink is er

zon,. sPortieve toekomst vanon nog niets definitief.
ert j!_te WeÜu Theunisse praat in de laat-je vin e V^elta met de lei"b|J de n^ ,M over znn toekomstWerlandse Ploeê- Theunis-

Sr__>_. n,naar een contract metpaa«se formatie.

DuPont Tour, Amerika, profs en ama-
teurs. Vijfde etappe: 1. Phil Anderson
215 km in 5.52.30, 2. McKinley, 3. Hegg,
4. Willems, 5. Coppens, 6. Le Mond, 7.
Romanovas, 8. Huyghens, 9. Windels,
10. Aldag. Algemeen klassement: 1.
Mann 20.19.09, 2. Swart z.t, 3. Le Mond
0.12, 4. Andreu 0.38, 5. Lauritzen 0.43. 6.
Winterberg 0.45, 7. Zberg 0.50, 8. Engle-
man 0.54, 9. Hegg 1.01, 10. Kvalsvoll
1.03.

Ronde van de Aude, vrouwen. Vierde
etappe, individuele tijdrit in Lezignan:
1. Thompson 15,3 km in 21,00, 2. Ste-
phenson op 0.27, 3. Proednikova 0.33, 4.
Marsal 0.34, 5. Turcutto 0.41, 6. Way 0.44,
7. Knol 0.47, 8. Polojkova 0.48, 9. Odin
0.49, 10. Rossner 0.53, 11. Van Moorsel
0.54. Algemeen klassement: 1. Thomp-
son 5.41,28, 2. Turcutto op 0.08, 3. Mar-
sal 0.40, 4. Stephenson 0.47, 5. Van
Moorsel 0.53, 6. Knol 0.58.

Vredeskoers, amateurs. Vierde etappe,
Dresden (Dld)-Karpacz (Polen): 1. Wese-mann 189 km in 5.01,56, 2. Purmensky
op 0.07, 3. Peron 0.09, 4. Brozyna 0.10, 5.
Dietz 0.21, 6. Bourgeot 0.27. Algemeen
klassement: 1. Wesemann 18.21,22, 2.
Peron op 0.14, 3. Purmensky 0.25, 4.
Brozyna 0.29, 5. Dietz 0.45, 6. Bourgeot
0.52.

ATLETIEK
Kerkrade baanwedstrijden Achilles
Top: 100m. heren: 1. Lufft 11.17; 3. Hinz
11.58. J-A: 1. Geurts 11.64. MA: 1.
Schreiber 12.66; 2. V.d. Broek 12.83.
J-B: 1. Hall 11.43. J-C: 1. Keulen 11.71.
MC: 1. Van Wijk 12.76. 200 m. heren: 1.
Tomalla 22.67; 2. Braeken 22.91; 3. Bec-
kers 23.22. J-A: 1. Van Mulken 22.86.
Dames: 1. Van Wijk 25.81; 2. Hoeben
26.08. M-B: 1. Van Maurik 26.36. J-B: 1.
Jodat 24.13. J-A: 1. Schallenberg 24.25.
800 m. heren: 1. Hody 1.56.41; 2. Collijn
1.57.75; 3. Bienens 1.58.40; 4. Counotte
2.01.01. J-A: 1.Castro 1.59.76. Dames: 1.
Ruijters 2.17.83. 3.000 m. heren: 1. Van
de Boogaard 8.37.69; 2. Wehrung 8.41.0;
3. Römkens 8.43.36. 400 m. horden he-
ren: 1. Motter 56.8. J-A: 1. Van Mulken
55.83. Dames: 1. Van Wijk 64.62. 300 m.
horden J-B: 1. Schlüper 39.42. M-B: 1.
Van Maurik 45.89. Hoog heren: 1. Cans
1.85. J-A: 1. Feilsauer 1.90. J-B: 1. Nolte
1.75. Dames: 1. Van de Weide 1.75. MA:
1.Hoeben 1.60. Ver heren: 1. Visser 7.07.
J-A: 1. Geurts 6.42. J-B: 1. Saak 5.83.
MA: 1. Reinhardt 5.05. M-B: 1. Van
Maurik 5.33. Kogel heren: 1. Voss 14.92;
2. Langen 14.48;3. Coenen 13.76. JA: 1.
Hagman 17.52. J-B: 1. Faashen 15.06.

WIELRENNEN
Ronde van Spanje. Zestiende etappe,
Oviedo - Leon: 1. Cordes 162 km in
4.06,08, 2. Gonzalez, 3. Mejia, 4. Garmen-
dia, 5. Millar, 6. Hernandez Calva op
0.05, 7. Buenahora, 8. Palacio 0.10, 9.
Rincon 0.15, 10. Abdoesjaparov 3.49, 11.
Nijdam, 12. Van Poppel, 13. Pelliconi,
14. Zanatta, 15. Montoya, 26. Rooks, 36.

Theunisse, 42. Harmeling, 60. Siemons
69. Talen, 77. Breukink, 78. De Vries,
115. Suykerbuyk, 119. Mulders, 123
Verhoeven, 128. Solleveld, 132. Nijboer
136. Kokkelkoren, 143. Jakobs. Alge-

meen klassement: 1. Montoya 73.14.01,
2. Delgado op 0.49, 3. Rominger 0.55, 4.
Echave 2.42, 5. Cubino 3.30, 6. Giovan-
netti 4.12, 7. Parra 5.59, 8. Roche 10.43,
9. Alcala 11.19, 10. Mauleon 11.58, 11
Mejia 13.20, 12. Millar 14.04,13.Theunis-
se 14.53, 14.Rooks 16.11, 15. Ruiz Cabe-
stany 16.56, 32. De Vries 34.11, 35. Breu-
kink 39.05, 75. Cordes 1.12,15, 78.
Suykerbuyk 1.14,24, 107. Nijdam
1.43,24, 111. Harmeling 1.47,52, 117. Ta-
len 1.52,28, 121. Mulders 1.55,35, 127.
Verhoeven 2.00,44, 131. Van Poppel
2.03,40, 134. Nijboer 2.06,22, 136. Kok-
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