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Lijk gevonden
in Julianakanaal

f^STRICHT -'n het Julianaka-
"aal ter hoogte van
_* Beatrixhaven in
_Jaastricht is gister-
middag het stoffe-lle overschot vann 42-jarige Chi-

uit Hongkong

"^rknemers van

een langs het ka-
naal gelegen bedrijf
haalden het lijk aan
de kant.
Het slachtoffer
moet al enige da-
gen in het water
hebben gelegen.
De man bleek in
1980 aleens door de

gemeentepolitie
van Eindhoven het
land te zijn uitge-
zet, omdat hij ille-
gaal in Nederland-
verbleef. «

Bij een eerste on-
derzoek zijn geen
sporen aangetrof-
fen die duiden op
een misdrijf.

Vandaag wordt met
justitie overlegd of
sectie op het lijk
moet plaatsvinden.

" Politiepersoneel onderzoekt het stoffelijk overschot.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Jongetje (2)
overlijdt aan
nekkramp

BRUNSSUM/HEERLEN - Een
2-jarig jongetje uit Brunssum is
vorige week vrijdag* overleden
aan nekkramp. Het is het eerste
geval van nekkramp met dodelij-
ke afloop dit jaar in de Oostelijke
Mijnstreek. Eerder werden nog
zes andere gevallen in deze regio
geconstateerd. Directeur Hage-
nouw van de DGD Oostelijke
Mijnstreek heeft dat gisteren be-
vestigd.
Het jongetje, Yoeri Visser, werd
vorige week met spoed opgeno-
men in het St. Gregoriuszieken-

huis in zijn woonplaats met
symptomen van nekkramp, ook
wel hersenvliesontsteking ge-
noemd. Medische hulp mocht
niet meer baten. Het jongetje
overleed in het ziekenhuis.
Eerder dit jaar vielen' twee do-
den door nekkramp in deWeste-
lijke Mijnstreek.
De symptomen van nekkramp
zijn: koorts, hangerig of misse-
lijk, moeten braken en kleine
roodachtige vlekjes die niet ver-
dwijnen als er met een glas op
gedrukt wordt. Als die rode vlek-
jesook nog zichtbaar groter wor-
den, dan is snelle medische hulp
geboden.
„In het geval van het Brunssum-
se jongetjehad de ziekte een zeer
heftig verloop", aldus Hage-
nouw. Pas na het overlijden
kwam vast te staan dater sprake
was van nekkramp.

Vier maatschappijen moeten samen nieuwe generatie vliegtuigen ontwikkelen
’Fokker in Europees consortium’

Van onze redactie economie

- Fokker zal vermoedelijk deel uit gaan ma-»n van een nieuw Europees vliegtuigconsortium. Topman H.
e l r̂e van het Franse Aérospatiale zei afgelopen zaterdag in
[Jar»d dat naast Deutsche Aerospace' (DASA), ook Aérospa-

e en het Italiaanse Alenia een financieel belang in Fokker, len nemen. De Duitsers, Fransen en Italianen zouden vol-

'ns Martre een meerderheidsbelang van 51 procent in Fok-er krijgen.
e_..aac* van bestuur van Fokker

in een reactie dat de opmerkin-gen Martre voor zijn rekening
'ik efi' "fokker praat op dit ogen-
verH met Deutscne Aerospace

" °ft_ emame en een verregaande
tfpr? van samenwerking. De ge-
d' »a=r _en verlopen voorspoedig,
t" \s_ bunnen nog enige tijd duren",_ f0(ls E. van Veen.
rf et) k

S Martre zouden de Duitsers
i 6r

,be?ang van 26 procent in Fok-siati*r-gen, terwijl Alenia en Aéros-
'l Hen" ieder 12>5 procent krijgen.
s4n 'a Dezit overigens al een belang
tf j *es procent in Fokker.

n e ver Partijen tot een
komen, dan wordt de Neder-_

landsevliegtuigbouwer opgenomen
in een nieuw Europees vliegtuig-
consortium. De vier zullen onder
aanvoering van de Duitsers geza-
menlijk een nieuwe generatie vlieg-
tuigen voorna het jaar 2000 ontwik-
kelen. Overigens moet de Neder-
landse overheid, die een belang van
31,8 procent in Fokker bezit, ak-
koord gaan met de plannen.

het weer

CkPzON
d^ ten noor-

1-.ons land Dreidt zien
heni *'Uk uit naar het oos-I et'» -er mdc week zelfs naar
Vo*u«-oosten. In de aange-
b-Woilfucnt komt nauwelijks
W^»* ng voor en is ook iets
'°l>e_ler en dr<>ger dan de afge-
>H £ dagen. Het kwik loopt
h tZ. ""ddag dan ook op tot
n*4 ? en daalt vannacht
tig .a graden. De wind is ma-

't,'»chrUniddag af en toe vri Jl'n6 r_F' uit oostelÜke rich-
**»dêrt komende dagen ver-
heeljj er weinigaan dit weer-
de k "'aar na morgen neemt
H^r^s op een lokale on-VOo,T°ui in de middag toe.
tfefï efdere informatie be-
''lnt i _.e net weer in Limburg
Va_^ "^Hen 06-91122346.

Hm * °5-39 onder: 21.33
Mnt. °p: 23-4« onder: 07.27Io^GEN:«fc^n 05-38 onder: 21.35""°op: 00.30 onder: 08.30

Concurrent
Alenia en Aérospatiale ontwikkelen
momenteel, samen met Deutsche
Aerospace, deRegioliner, een direc-
te concurrent van de Fokker 100.
Dit vliegtuig, de DAA 92 (en later de
DAA 122), bestaat alleen nog op pa-
pier. De Nederlandse overheid en
Fokker stelden tot nu toe als voor-
waarde voor samenwerking dat de
Duitsers de Regioliner voorlopig in
de ijskast zetten. Dat was voor de
Fransen en Italianen onacceptabel.
DASA heeft nu een constructie be-
dacht waar alle partijen zich in lij-
ken te vinden. Volgens een woord-
voerder van Aérospatiale voert
DASA namens Alenia en Aérospa-
tiale de onderhandelingen met Fok-
ker. In ruil voor een belang in
Fokker zijn zij bereid de plannen
voor de Regioliner enkele jaren uit
te stellen.

Woordvoerder Poppe van DASA
wil inhoudelijk niet ingaan op de
besprekingen met Fokker. Wel be-
vestigt hij dat de Duitsers ook na-
mens de Italianen en Fransen met
Fokker praten. „Dat hebben wij van
het begin af aan gezegd. Wij praten
over een industrieel concept voor
de toekomst van de Europese vlieg-
tuigindustrie." De gesprekken ver-
lopen volgens Poppe positief. Hij
verwacht binnen twee maanden een
akkoord. Hij ontkent echter dat
DASA haar plannen voor de Regio-
liner definitief laat vallen. „Dat zul-
len wij nooit doen."

Motorrijder
zwaar gewond

HOENSBROEK - Een 36-jarige
motorrijder uit Hoensbroek is gis-
teravond omstreeks tien uur ernstig
gewond geraakt op de Zandbergs-
weg in zijn woonplaats. De man is
met zwaar hoofdletsel naar het De
Weverziekenhuis in Heerlen overge-
bracht. Hü lag vannacht bij het ter
perse gaan van deze editie nog in
coma.
Het slachtoffer belandde op een ge-
geven moment op de linker weg-
helft van de Zandbergsweg, botste
tegen de stoeprand en kwam ten
val. Hij sleurde tientallen meter
over de grond en raakte vervolgens
een bushalte. De motorrijder werd
hierna nog eens twintig meter ver-
der gegooid.
De politie vermoedt dat het slacht-
offer met veel te hoge snelheid
heeft gereden.

Volle straten Bangkok
ondanks noodtoestand

BANGKOK - De voor de Thaise
hoofdstad Bangkok en omstreken
afgekondigde noodtoestand heeft
niet tot een afname van de demon-
straties tegen premier Suchinda
Kraprayoon geleid. Gisteren eisten
in het centrum van de stad 20.000
mensen het vertrek van de voorma-
lige opperbevelhebber.

Schietpartij
Het leger opende 's avonds het vuur
op de menigte. Ooggetuigen ver-
klaarden dat daarbij zeker drie do-
den en ruim 100 gewonden zyn
gevallen. De schietpartij deed zich
voor in de nabijheid van Hotel
Royal waar veel buitenlandse jour-
nalisten hun onderkomen hebben.
Een groot aantal gewonden werd
overgebracht naar nabijgelegen ho-
tels. Ziekenhuismedewerkers heb-
ben van de autoriteiten het bevel
gekregen geen gegevens over even-
tuele doden door te spelen.

De slachtoffers van gisteravond
kunnen worden gevoegd bij de de-
monstranten die opzondagavond in
de Thaise hoofdstad zijn neerge-
schoten. Bijna 200.000 demonstran-
ten hadden zich zondag verzameld
om het aftreden van Suchinda te ei-
sen. Op het moment dat een deel

van de betogers optrok naar de re-
geringsgebouwen om het vertrek
van de premier te bewerkstelligen,
kondigde deze voor Bangkok en de
omliggende provincies de noodtoe-
stand af. Het leger en de politiekre-
gen de opdracht met kracht de orde
te herstellen met als gevolg 20 do-
den aan de zijde van de betogers.

Thaise ordetroepen arresteerden
gisteren Chamlong Srimuang, de
vroegere gouverneur van Bangkok
en leider van de grote betogingen
tegen de regering. Ook werden ar-
restatiebevelen uitgevaardigd tegen
zes andere oppositieleiders. „Neem
mij mee, maar arresteer de anderen
niet", zou Chamlong hebben geroe-
pen toen hij geboeid werd afge-
voerd naar een onbekende bestem-
ming.

Oproer
Ondanks de noodtoestand bleven
gisteren demonstranten aanwezig
in de straten van Bangkok. Militai-
ren vuurden kogels af om de oppo-
santen te verspreiden maar slaag-
den er niet een einde te maken aan
het oproer. Betogers vluchtten om-
liggende gebouwen en tempels in
maar kwamen weer naar buiten zo
gauw het gevaar leek geweken.

Een legerwoordvoerder deelde voor
de staatstelevisie mee dat er naar
schatting 10.000 demonstranten de
kantoren van de nationale loterij en
de staatsvoorlichtingsdienst had-
den bezet en in brand wilden ste-
ken.

’In Nederland het minste leed’

WASHINGTON - In Denemar-
ken, Nederland en België staan
mensen het minst bloot aan on-
derdrukking, geweld en armoe-
de. Inwoners van Mozambique
en Somalië lijden meer dan de
mensen elders in de wereld. Dit
blijkt uit een vijfjaarlyks onder-
zoek naar het menselijk leed in
de wereld. Sinds 1987 zijn er een
half miljard mensen bijgekomen
die veel of zelfs extreem lyden.

In een gisteren vrijgegeven on-
derzoeksverslag van het onaf-
hankelijke Amerikaanse onder-
zoeksbureau Population Crisis
Committee werd gezegd dat 73
procent van de wereldbevolking
veel tot zeer veel lijdt.

De top-tien van landen waarin
het minst wordt geleden bestaat
achtereenvolgens uit Denemar-
ken, Nederland, België, Zwitser-

land, Canada, Noorwegen, Aus-
tralië, de Verenigde Staten,
Duitslanden Oostenrijk.

De lijst is gebaseerd op scores
aangaande de levensverwach-ting, dagelijkse dosis calorieën,
drinkwatervoorziening, inenting
van kinderen, het schoolbezoek,
bruto nationaal produkt, de in-
flatie en het aantal telefoons per
duizend inwoners.

Ondernemers
rommelen met

vut-reserves
DEN HAAG - Ondernemers
blijken te lage financiële vut-
reserves op te geven voor de be-
lastingen. Een onderzoek van de
belastingdienst heeft dit uitge-
wezen. Het gaat naar schatting
om 200 miljoen gulden per jaar.
Op die manier wordt 80 miljoen
gulden minder aan vennoot-
schaps- en inkomstenbelasting
betaald dan zou moeten.

Dit blijkt uit het Beheersverslag
belastingdienst 1991, dat staats-
secretaris Van Amelsvoort (Fi-
nanciën) gisteren naar deKamer
heeft gezonden. De bewindsman
beloofde deKamer begin 1990 te
rapporteren over een onderzoek
naar de vut-reserves van onder-
nemingen. Dat onderzoek vond
eind 1990, begin 1991 plaats.

Uit het verslag blijkt dat de be-
lastingdienst snel afnemende
opbrengsten verwacht uit de ac-
tie tegen het opgeven van te lage
vut-reserves. Het nu achterhaal-
de bedrag is gebaseerd op een
steekproef.

Gerichte controles bij de onder-
nemers zijn begin 1991 gestart.
Het zal enige jaren duren voor-
dat alle bedrijven zijn nagetrok-
ken.
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Kok bereid al
dit jaar btw
te verlagen

LEEUWARDEN - Vice-premier
Kok is bereid de btw al per 1 okto-
ber te verlagen. Voorwaarde daar-
voor is dat werkgevers en werkne-
mers bereid zijn de lonen te mati-
gen.

Kok zei gisteren tijdens PvdA-
bijeenkomst in Leeuwarden dat las-
tenverlichting essentieel -is om de
werkgelegenheid te stimuleren. Het
gaat om een verlaging van het hoge
btw-tarief van 18,5 procent naar 17,5
procent.
Kok zei overigens niet bereid te^zijn
de btw-verlaging (kosten: 1,7 mil-
jard gulden) te betalen uit extra
bezuinigingen. Waar het geld dan
wel vandaan moet komen liet hij in
het midden.

t
PvdA-fractievoorzitter , Thijs Wölt-
gens riep de sociale partners op
binnen twee maanden met het kabi-
net om tafel te gaan zitten om af-
spraken te maken over loonmati-
ging. „We moeten de uitgestoken
hand van FNV-voorzitter Stekelen-
burg aannemen", aldus Wöltgens.

Leger Thailand grijpt in

" Een Thaise soldaat bewaakt gearresteerde demonstranten op een plein in de hoofdstad|
Bangkok nadat soldatenal schietend een eind hadden gemaaktaan een demonstratie. Foto: EPA (ADVERTENTIE)
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kunst

Antwerpen profileert zich
zich als kunststad

’93

ANTWERPEN - Antwerpen
.Wil haar uitverkiezing tot 'Cul-
turele hoofdstad van Europa
f93' vooral inhoud geven met
een uitgebreid scala aan kwa-
litatief hoogwaardige kunst.
Daarbij zal de nadruk liggen
op twee tentoonstellingen van
IVlaamse meesters, renovatie
Ivan enkele gezichtsbepalende
oude stadsgebouwen en veel
[moderne kunstvormen.

programmering en fi-
nanciering van het kunstenfestival- meteen budget van 50 miljoen -
;_ijn inmiddels zo goed als rond.
'Éénderde van het benodigde kapi-
taal komt van particuliere sponsors,
\de rest van verschillende overhe-
lden. Binnenkort starten speciale
promotiecampagnes gericht op het.
publiek in België, Duitsland, Enge-
land, Frankrijk en Nederland.

De profilering van Antwerpen als
kunststad heeft als consequentie
!dat voor activiteiten die niet in die
opzet passen weliswaar een plaatsje
is ingeruimd in het programma en
op de kalender, maar zij een iets af-
wijkend herkenningsteken krijgen.
Zo zal de Scheldestad volgend jaar
tevens onderdak bieden aan een
igroot publieksevenement als de
|vlootparade Eurosail, waarvoor half
>augustus op twee miljoen bezoe-
Ikers wordt gerekend.

Daarnaast wordt veel publiek ver-
wacht bij de festiviteiten rond de

;viering van het 150-jarig bestaan
«van de Zoo, De befaamde Antwerp-
[se diamantsector organiseert in
[samenwerking met twee Engelse
iveilingeneen tentoonstelling 'uit de
'schatkamer' van legendarische
;edelstenen.

!Het project 'Culturele hoofdstad
'van Europa' vindt onder meer
.plaats onder het pretentieuze motto
;'kan kunst de wereld redden?'.
Maar er zal slechts tussen de regels
|door aandacht worden besteed aan
ide kolossale problemen waar Ant-:werpen mee kampt op het gebied
jvan huisvesting, vreemdelingenbe-
ileid en werkloosheid. In tegenstel-
"ling tot voorgangers als Glasgow en
;Dublin, grijpt het gemeentebestuur
jde uitverkiezing evenmin aan voor
leen grootschalige stedebouwkundi-
igevernieuwing.

[Er is bewust gekozen voor kunst-
ivormen die zich keren tegen de
commercialisering van de cultuur,
en „tegen het vervangen van argu-
mentaties door slogans, tegen alle'
vormen van oversimplificering". In
die verantwoording klinkt nadruk-;
keiijk bezorgdheid door over de
[opmars van extreem-rechts in Ant-
jwerpen.
lEén van de hoogtepunten van het[Culturele hoofdstad-jaar moet een
[uitgebreide tentoonstelling worden
ivan de 400 jaar geleden geboren
[Antwerpse schilder Jordaens. Ver-
der komt er een expositie van teke-
iningen uit het 'Rubens Cantoor'.

In het programma voor theater,
'opera, ballet, muziek, beeldende
[kunst, literatuur, film en foto en
'toegepaste kunst ligt de nadruk op
[hedendaagse Vlaamse en Europese
[kunstenaars. In het muziekpro-
>gramma is ook ruimte voor de grote
[Marokkaanse gemeenschap in Ant-
twerpen.

lOm Antwerpen '93 meer te laten
'zyn dan een eenmalig festijn, wor-tiden historische gebouwen in de*
|binnenstad als de Onze Lieve
Vrouwe-kathedraal en het Centraal'Station gerenoveerd. De uit 1834
[daterende Bourlaschouwburg, die
|in 1980 de deuren sloot, wordt na
een opknapbeurt heropend.

’Gevleugelde Vrienden ’ in Mccc

MAASTRICHT - De 'Gevleugelde Vrienden' ge-
ven vrijdagavond 29 met een concert in het Mccc
van Maastricht. Dat betekent een avond met mr
Pieter van Vollenhoven, Pim Jacobs en Louis van
Dijk. De drie pianovirtuozen brengen een pro-
gramma dat de titel 'de historie van de musical
vanaf 1920 tot nu' heeft meegekregen. Pieter van
Vollenhoven fungeert tevens als spreekstalmees-
ter. Eregast is een aantal tv-omroepsters uit de
beginjaren van de Nederlandse televisie, de toen-
malige Nederlandse Televisie Stichting (NTS),

zoals Karin Kraaykamp, Mary Schuurman, Teddy
Scholten, Elisabeth Mooy, Elsje Buitendijk en
Yvonne Loeber. De opbrengst van dit bijzondere
concert is bestemd door het Fonds Hulp aan
Slachtoffers, dat slachtoffers van zowel verkeer als
misdrijven met raad en daad terzijde staat. Tijdens
een zogeheten 'after concert' speelt een orkest,
waarvan ook mr Max Moszkowicz deel uitmaakt.
Kaarten voor dit concert (fl 47,50) zijn verkrijgbaar
bij de WV in Maastricht en aan de kassa van het
Theater aan het Vrijthof.

" Louis van Dijk en Pim Jacobs, samen met meester Pieter in het Mccc,

Reve-brieven
morgen geveild
De 481, inmiddels legendari-
sche, brieven van uitgever Jo-
han Polak aan Gerard Reve
komen woensdag bij het Leid-
se veilinghuis Burgersdijk &
Niermans onder de hamer.

'De collectie J.S.', zoals de
veilingstukken naar Reve's
partner Joop Schafthuizen zijn
genoemd, bevat daarnaast brie-
ven en briefkaarten van Josine
Meijer (223 in totaal), Jeroen
Brouwers, Harry Mulisch, Hee-
re Heeresma, Renate Rubin-
stein, Jaap Harten, Chis van
Geel, Simon Carmiggelt, A.
Roland Holst, Harold Pinter en
William Burroughs. Een deel
van dit werk is zakelijke cor-
respondentie.

Drie schilderijen die de Leidse
kunstschilder Aldert Koop
naar het werk van Gerard Reve
maakte, maken ook deel uit
van de collectie. Ze dateren uit
1972 en worden ingezet op 2500
gulden. Voor 3000 gulden gaat
een portret van Reve's tweede
moeder onder de hamer, ge-
maakt door Joseph Cals. Hij
figureert onder de naam 'Jak-
hals' in Reve's werk.

Harmonie-orkest
conservatorium
maakt tournee

HEERLEN - Het harmonie-orkest
van het conservatorium van Maas-
tricht is momenteel bezig met een
tournee door Limburg en Brabant.
Na het optreden in de Concertzaal
van het conservatorium - afgelo-
pen zondag - concerteert het orkest
vandaag in de Oranjerie van Roer-
mond, vrijdag in De Maaspoort in
Venlo, zondag in de Stadsschouw-
burg van Heerlen en volgen de
week dinsdag in de Stadsschouw-
burg van Eindhoven. Alle concer-
ten beginnen om 20.00 uur.

Het Conservatorium Harmonie Or-
kest staat tijdens deze tournee on-
der leiding van zijn vaste dirigent
Sef Pijpers. Solistische medewer-
king verleent de hoornist Will San-
ders uit Blerick, sinds 1990 solo-
hoornist van het Symfonie Orkest
van de Bayerische Rundfunk. San-
ders zal tijdens deze tournee het
hoornconcert van Richard Strauss
uitvoeren.

Op het programma staan verder
composities van Dukas, Van Baa-
ren, Goorhuis en Golland.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
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Groene asperges
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden van dit voorge-
recht voor 4 personen: 1 kg groe-
ne asperges. Voor de saus: 150 g
boter, 3 eierdooiers, 1 el water,
peper en zout, 1 el citroensap.
Was asperges, snijd aan onderzij-
de een stukje af en kook in ruim
koud water gaar in 15-20 minu-
ten.
Smelt boter, schenk de afge-
scheiden melkachtige deeltjes af
en laat boter tot kamertempera-
tuur afkoelen. Roer eidooiers los
met wat water. Plaats de kom
boven stoom van heet water en
blijf kloppen tot dooiers dik lob-
big beginnen te worden.
Schenk, net als mayonaise, de
boter in een dun straaltje bij de
dooiers. Verhoog het tempo van
schenken als de boter volledig
wordt opgenomen. Dreigt de
massa te schiften klop er snel
een eetlepel kokend water door.
Breng saus op smaak met peper,
zout en citroensap.
Een variant op de saus hollan-
daise is de Maltezersaus. Ver-
vang de hoeveelheid water en
citroensap dan wel door vers ge-
perst sinaasappelsap.

Spannende beelden intv-serie’Let’s dance’DOOR FRANÇOISE LEDEBOER

HILVERSUM - De NOS zendt van-
af vandaag tot en met 30 juni onder
de titel 'Let's dance' twaalf dansdo-
cumentaires uit die een indruk ge-
ven van wat er allemaal komt kij-
ken voordat een voorstelling rijp is
voor de première. Choreografen
blijken perfectionisten die einde-
loos schaven aan hun bewegings-
materiaal en zelfs topdansers moe-
ten ongelooflijk hard ploeteren om
zich de juiste interpretatie van een
rol eigen te maken.

Vooral de beelden over de bevlo-
genheid waarmee choreograaf en
danser samen proberen iets unieks
tot stand te brengen zijn heel span-
nend: dansvoorstellingen maken is
spitsroeden lopen, zo ziet de kijker
meteen. Een goed voorbeeld is de
trainingsarbeid van Gerard Lemai-
tre en Hans van Manen voor 'Ever-
greens', onderdeel van een produk-
tie van het Nederlands Danstheater
3 die tijdens het laatste Holland

Dance Festival haar première be-
leefde. Van Manen doet eindeloos
voor wat hij van Lemaitre verwacht.
Keer op keer is hij niet tevreden en
zegt dat Lemaitre veel beter kan.
Elk moment verwacht je een knal-
lende ruzie, maar zover komt het
niet omdat ook de danser weet dat
Van Manen gelijk heeft.

Deze scène is dinsdag 26 mei te zien
in de documentaire 'Komen en
gaan', waarin de. geboorte van de
NDT 3 - produktie voor dansers bo-
ven de veertig stap voor stap wordt
gevolgd. Naast Hans van Manen
zien we ook de choreografen Wil-
liam Forsythe, Mats Ek en Jiri Ky-
lian aan het werk.

Zonder afbreuk te doen aan de kwa-
liteiten van dit drietal, bevestigen
de beelden vooral dat Van Manen
niet alleen een groot choreograaf,
maar bovendien een verrukkelijk
humoristische en aardige man is.
Hij stimuleert Lemaitre weliswaar
met een strenge aanpak ('lk weet
dat ik zo het beste uit Gerard haal
en dat weet hij zelf ook'), maar ge-

bruikt daarnaast zijn gouden gevoel
voor humor. Zo valt er ook veel te
lachen in 'Komen en gaan.

Hans van Manen staat zoals bekend
centraal tijdens het komende Hol-
land Festival. De NOS sluit daar in
deze serie op aan met de uitzending
op 2 juni van een 'Video Amico-
rum'. Daarin zijn bijdragen opgeno-
men van vrienden, medewerkers en
anderen die Van Manen inspireer-
den of die door hem werden geïn-
spireerd. Benno Premsela, Jean-
Paul Vroom, Keso Dekker, Ischa
Meijer en anderen verzonnen een
onderdeel van ten hoogste drie-en-
een-halve minuut waaraan als enige
voorwaarde was gesteld dat er geen
bewondering voor Van Manen
mocht worden geuit. Over zijn kwa-
liteiten is immers iedereen het eens,
aldus de NOS. Omdat de inhoud
een verrassing moet blijven, is nu
alleen bekend dat tot slot de klom-
pendans 'Dutch Souvenir' wordt
gepresenteerd door alle dansers die
sinds 1959 ooit met Van Manen heb-
ben gewerkt. Op 3 junistaat boven-
dien zijn veel geprezen choreografie
'Corps' centraal.

In 'Let's dance' komen we verder
vertrouwde bekenden tegen als

Alexandra Radius en Alan Land
(met 'De maan in de trapeze', 7 juni)
en het Royal Ballet (met de klassie-
ker 'La Bayadere', 24 mei). Het
meest verrassend zijn echter de uit-
zendingen over minder bekende
buitenlandse groepen als DVB Phy-
sical Theatre en Carbone 14 en het
onderdeel over de grote kwaliteiten
van dansers in pop- en videoclips.

Het bekijken van het rauwe bewe-
gingstheater over seksuele macht-
spelletjes in 'De nacht van de dro-
mende mannen' door DVB Physical
Theatre (9 juni) is bij voorbeeld een
overrompelende ervaring. De NOS
doet dansminnend Nederland met
deze veelzijdige serie beslist veel
plezier en vormt voor anderen mis-
schien de aanleidingtoch eens naar
een voorstelling te gaan.

" Hans van Manen staat cen-
traal in de NOS-serie Let's
dance.

Ingenieuze
komedie
van Alan

Ayckbourn

Goede timing
’Alles is Drama’

DOOR MYA MAAS
MAASTRICHT - Studententoneel-
vereniging 'Alles is Drama' speelt
graag en vaak. Haar vele ambitieuze
leden willen allemaal op zn tyd de
planken op. Het zijn dan ook dik-
wijls andere spelers die hun positie
in het speelveld innemen.-Afgelo-
pen weekeinde bracht de vereni-
ging een van de blijspelen van de
hierom bekende auteur Alan Ayck-
bourn: 'Argwaan. Een komedie
met snel wisselende situaties en
scènes die - dat is het recept van de
auteur - ingenieus in elkaar zijn ge-
vlochten. Ze vragen dan ook een
exacte timing en daar ontbrak het
de spelers niet aan. Een verdienste
op zich, want daarmee staat of valt
het stuk.

Weliswaar kwam de specifieke stijl
van Ayckbourn, met zijn droge En-
gelse humor, in deze vrije versie
niet tot zijn recht, maar de inzet en
het resultaat dat de amateurspelers
bereikten, was daar niet minder om.
De jonge regisseuze, Marina Duve-
kot, moet aan de toneelacademie
nog als docente Drama afstuderen,
de regie van 'Argwaan' is onderdeel
daarvan.

Marcel Butterhof en Inez van Kim-
menade speelden het echtpaar
Frank en Fiona Foster; de echtpa-
ren Bob en Teresa Philips en Wil-
liam en Mary Featherstone werden
vertolkt door Joostter Haar, Suzan-
ne Snelting, Ad Huikeshoven en
Socorro Pérez. Het gaat om een bui-
ten-echtelijke onderlinge liefdesver-
houding, die tot allerlei onvermoe-
de en amusante verwikkelingen
leidt. De spelers maakten er iets
persoonlijks van. Het abrupte slot
liet echter te wensen over, de be-
ruchte nachtkaars flakkerde uit.

Met de sobere middelen waarover

de vereniging beschikt moes
decor bescheiden blijven. Wal
wegneemt dat de acteurs zicl>]
den uitleven voor een tevredl
dankbaar publiek.

Uitvoering val
Carmina Bural
in PSV-stadio

EINDHOVEN - De originele j
van 'Carmina Burana' van Caf|
dient op zaterdag 4 en zondag]
als basis voor een groots ofj
muziek- en lichtspektakel A
PSV-stadion in Eindhoven. V\
voering is in handen vaflj
96-koppige Moravisch FilW
nisch Orkest, dat wordt d
steund door een koor van meel
550 personen, onder wie drie1
ten: tenor Vladimir Dolezal, W
Ivan Kusnjer en sopraan Anfl
rie Kremer. Dirigent Jan Vd
tekent voor de algehele mu2
leiding. Kaarten gaan 15 tot 2-
den kosten.

Het immense koor zal wordenl
steld tegenover de hoofdtri'
Daarvoor - op een apart podii
worden onder een overkappin
kest en solisten geposteerd. D
kanten zijn afgedekt door draa
schermen van textiel.

'Carmina Burana' was onlangs
uitgebreid in het nieuws, toe'
rechter een house-versie van of
teursrechtelijk beschermde cot
sitie verbood. De platen met da"
de moderne uitvoering vafl
groep 'O Fortuna moesten ve<
gens uit de handel worden êf
men.

Voor de geluidsversterking tf\
gebruik gemaakt van de $_
Show Equipment, die onder afl*
ook zijn diensten heeft beweze^de uitvoering van het Concel
bouw Orkest op het Muséumn
in Amsterdam. Ook bij de uitvojjj
gen van Les Miserables in _\
veingen wordt deze geavancH
geluidsversterking toegepast.

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. vogel; 6. deugniet; 9. dringend; 10.
hechtenis; 12. de een of andere persoon;
15. verbond; 16. uit e. nalatenschap ver-
krijgen; 19. soort dagvlinder; 20. een beet-
je scheel; 21. voorkeur voor koop of huur;
25. omwentelingslichaam; 28. kasteel; 29.
deugdelijk; 30. tiendollarstuk in N.-Am.;
31. bontsoort', 32. nakomeling; 34. teleur-
stellend; 35. hagedis; 37. fier; 40. roofvis;
43. hap; 46. plein (Gr.); 47. ver (Gr., in
samenst.); 49. trechter in een molen; 50.
glas sterke drank; 51. brede blik, inzicht;
52. Sp. dans; 53. gaping, lacune.

Verticaal: J
2. grondslag, het voornaamste; 3- J
woord; 4. klepper; 5. kromme lijn; 6- Jl
sterkte adellijke woning (hist.); 7. dik a'^sneden stuk; 8. inwendig orgaan; 2
ven/oermiddel; 11. plantesoort; 13. v(^:
uit mest; 14. ingang, poort; 17. af#j
van verbranding; 18. uniek; 22. <"]?!)
ramp; 23. godsdienst; 24. leerling _'J\
25. appelsoort; 26. reuk; 27. muzieK5,r
voor 8 partijen; 33. graad; 34. riell^chaam; 35. betrekking; 36. vierkante
(Gr.); 38. aardsoort; 39. ontspanning.'^;
gelijktijdig losbranden v.e. aantal ge^e^
41. opbrengst; 42. dik touw; 44. J
(Lat.); 45. drietenige struisvogel; 47-
-v.e. trap; 48. plezier.

Oplossing van gisteren
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Bestand
V0*s gisteren weer een on-

((. e'üjk staakt-het-vuren over-
We u ,°men dat 'minstens drieljet^n' van kracht moet blijven.

eUi.CStand is Betekend door dere-
Joe^g van Bosnië-Hercegovina, hetSckf0s^avische leger en de Servi-e Party in het conflict.

VN
He^der stemming heeft de Veilig-
gist Sraad van de Verenigde Naties
&H ren de aanvragen van Kroatië
toetr rf

enië om tot de VN te m°gen
nie eaen gehonoreerd. De twee
.e y e *eden worden in deAlgeme-
en erBadering opgenomen tijdensn°gvast te stellenbijeenkomst.

Noordiersstadje
omsingeld door

Brits leger
No-TV^T - Het Britse leger in
<la_n land noudt sinds zon". snacht het plaatsje Coalisland

r.ge^d om een machinege-
g te vinden dat daar tjJ"

We rellen door betogers op het
We" Was veroverd. Bij de rellen
gesch drie DurSers in de benen

viel een legerwoordvoerder
son„een groep van 20 tot 30 per-
*anri Zondagavond in Coalis-
troui_°nd 1900 uur een legerpa-
bijtj 'e aar*. Zij stalen een kara-en een machinegeweer.
.adat _ * ihad leger versterkingen
Uur pestuurd volgde anderhalf

3
■_ een tweede incident

Hen uIJ _^rie burgers in hun be-
ten Zer!?en geschoten. De scho-
een t ,den z«n afgevuurd door
Was p°'daat d»e tegen de grondgeduwd en werd geslagen.
Vijf ,

lislanrfg __* gelden werd in Coa-
van gf' 50 kilometer ten westen
sol_at ast' al gevochten tussenlc,aten en burgers.

den°He.s Van het stadje beweer-
Waren 1 milltairen twee cafe's
Hr__LQl

unnengedrongen en daar
n t_*,bez°ekers in elkaar had-

Simons optimistisch over ziekenhuis-cao

Overleg over cao
kruiswerk mislukt

UTRECHT/ASSEN - De onderhan-
delingen over een nieuwe cao voor
het kruiswerk (20.000 werknemers)
zijn gisteravond binnen een uur
mislukt. Volgens onderhandelaarA.
Bal van de CNV-bond CFO zien de
werkgevers er toch van af om een
salarisverhoging van 4,5 procent uit
hun eigen budgetten te betalen.

De Landelijke Vereniging voor
Thuiszorg liet weten, geen deugde-
lijke financiering te kunnen vinden.
Daardoor zou de gevraagde salaris-
verbetering op den duur 860 ar-
beidsplaatsen kosten en tot aantas-
ting van de zorg leiden. De bonden
overlegden gisteravond nog over
een ultimatum.

Staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) gelooft dat een cao voor
het ziekenhuispersoneel succesvol
kan worden afgesloten zonder dat
de pensioenvoorzieningen worden
aangetast. Simons heeft dit gisteren
in Assen gezegd tegen ongeveer 150
verpleegkundigen van diverse zie-
kenhuizen die hem daar met span-
doeken en sirenes opwachtten.
Hij was naar het psychiatrisch zie-

kenhuis Licht en Kracht in Assen
gekomen om er een studie in ont-
vangst te nemen over een geslaagd
experiment met dagbehandeling
van psychiatrische patiënten.
De staatssecretaris liet de actievoer-
ders weten ervan overtuigd te zijn
dat de brief die de werkgevers-voor
donderdag van het kabinet krijgen
(over de financiering) een voor alle
partijen aanvaardbare cao mogelijk
zal maken.
De acties voor een betere cao voor
de 80.000 werknemers in de bejaar-
dentehuizen worden deze week
opgevoerd, zo heeft de FNV-bond
AbvaKabo aangekondigd.
Voor woensdag 20 en donderdag 21
mei zijn er bij in totaal 34 bejaar-
dentehuizen acties aangezegd,
waaronder zondagsdiensten, stipt-
heidsacties en stakingen door on-
dersteunende diensten.
Op vrijdag 22 mei is er een manifes-
tatie in De Doelen in Rotterdam
waaraan ook actievoerders uit ande-
re zorgsectoren meedoen.

Nederlandse
drugsbende in
Spanje gepakt

MADRID/DEN HAAG - De
Spaanse politie heeft een Neder-
landse drugsbende opgerold. In de
provincie Galicië zijn drie Neder-
landers aangehouden en werd voor
bijna 3,5 ton aan hasj in beslag ge-
nomen. De drugs haddeneen straat-
waarde van rond 25 miyoen gulden.
De Centrale Recherche Informatie-
dienst (CRI) in Den Haag heeft dit
gisteren bevestigd.
Met een koeltransportbedrijf als
dekmantel vervoerde de bende de
drugs naar Nederland. De hasj was
afkomstig uit Marokko en werd per
schip naar Spanje gebracht. Daar
werden de drugs overgeladen in een
vrachtwagen en naar Nederland ge-
reden.

Republiek kan stroom vluchtelingen uit Bosnië niet aan

Kroatië vraagt om hulp
Van onze redactie buitenland

fGREB/SARAJEVOf°atië heeft derest van Euro-
f 0rn hulp gevraagd bij het
fangen van een groeiend
rtal vluchtelingen uit de
Prrepubliek Bosnië-Herce-
rltla. Een hoge medewerker
F 1 de Verenigde Naties voor
rcntelingenwerk heeft ver-
aard dat het hoogst urgent is
reenden mensen te redden
ïfta*s ëev°lë van gevechten
t:ö°snië als muizen in de val'tten.

-vbr ,et vroegere Joegoslaviëzijn ze-
ail'» ■ muJoen mensen op drift. De
fering in Zagreb heeft dringende
Roeken om hulp gestuurd naar
„/-"SE, de Conferentie over Vei-
j »i^ en Samenwerking in Euro-

|[ u °ostenr«k' Duitsland, Ita-
.f Hongarije en Slovenië wil

' at'ë op zo kort mogelijke ter-
i e^ overleggen over de vraag of
ij^landen enkelen van de circa
T-uOO Bosnische vluchtelingen

Ple heeft verklaard dat het metjLe<* met zijn EG-partners wil pra-lXè °ver de vluchtelingen uit Bos-
Je J~le in het weekeinde de Italiaan-
T wens begonnen te passeren.

jie ?M toe worden de vluchtelingen
gk^JJdelijke opvang in buurlanden
»md et uiteengevallen Joegoslavië
jka~en, niet erkend als asielzoekers,
Ij^.beschouwd als tijdelijke gas-
ije s"e korte tyd mogen blijven.
rorH° estand rond de vluchtelingentCLj moeilijker door het vooruit-
Éov dat de strÜd m Bosnië-Herce-
j&a,,1 a tussen Moslims en KroatenEoS] e ene en Serviërs en het Joe-

Eantavische leger aan de andere1nog verre van gestreden is. " Bosnische vluchtelingen in de trein kort nadat ze
zijn aangekomen op het station in Zagreb. De trein
met 1200 vluchtelingen, meest moslims, werd bij de
Sloveense grens teruggestuurd. Foto: REUTER

binnen/buitenland

Jose Schwammberger na elfmaanden proces veroordeeld

Lvenslagvoor nazi-beul
iERLIJN - De rechtbank intuttgart heeft gisteren na een
r.maanden durend proces de

SS-Oberscharführer Jo-
*t Schwammberger tot levens-Bng veroordeeld. De rechters'chtten het bewezen datphwammberger negen moor-en op 2y n geweten heeft en in

'* gevallen medeplichtig wasan de moord op joodse dwang-
arbeiders in Polen tussen 1942
" !944. In die tijd was hij com-
mandant van het kleine concen-ratiekamp Rozwadow en het
°genaamde A-ghetto in Przem-

e°-nazistische groepen deeldena het vonnis pamfletten uit
'aarin zij schande spraken van

deze 'onaanvaardbare Wiesent-
hal-justitietegen een van de laat-
ste strijders uit een grote tijd.
Schwammbergers rechts-radica-
le advocaat Blessing, die vrij-
spraak had bepleit, sprak van
een 'politiek showproces' waarin
zijn cliënt door de media al lang
was veroordeeld.
De rechters achtten het ondanks
de soms verwarde verklaringen
van getuigen bewezen dat
Schwammberger niet alleen toe-
rekeningsvatbaar was, maar ook
als een beest te keer was gegaan.

Elf maanden had deze beul ge-
zwegen. Toen hij afgelopen vrij-
dag het laatste woord kreeg
kwam hij niet verder dan de me-
dedeling dat hij het lot van deze

slachtoffers van de Duitse bezet-
ting betreurde. Voor de rest be-
riep hij zich, zoals al die tijd, op
zijn slechte geheugen.
„Onze heer, onze rechter, onze
beul, God en duivel", noemde
een getuige hem, en: „We waren
vogelvrij, hij kon met ons doen
wat hij wilde". Dat deed~
Schwammberger dan ook. Zon-
der enige emotie hoorde hij de
schilderingen van zijn wandaden
aan. De SS-Oberscharführer had
zijn op mensen afgerichte her-
dershond Prins gevangenen la-
ten verscheuren. Met zijn hond
joeg hij 15 joodse mannen en
vrouwen een brandende schuur
in en schoot ze dood toen ze als
brandende fakkels naar buiten
holden. Een schier eindeloze lijst

wandaden werd in de rechtszaal
opgesomd.
Na de oorlog werd de in Oosten-
rijk geboren Schwammberger
door de Fransen opgepakt toen
hij met zakken goud en juwelen

op de vlucht was. Hij werd tot
2,5 jaar cel veroordeeld, maar
wist net als veel andere nazi's
naar Argentinië te ontkomen.
Leefde daar onder zijn eigen
naam en kreeg het Argentijnse
staatsburgerschap. Na een tip
van de nazi-jager Simon Wie-
senthal werd hij op 13 november
1987 in Argentinië gearresteerd
en in het voorjaar van 1990 aan
Duitsland uitgeleverd. »

Rechter Luippold beloofde
Schwammberger vorig jaar op
de eerste zittingsdag een fair
proces en tot het laatst heeft hij
zich daaraan gehouden. Hij wil-
de niets weten van een politiek
proces. Dat Schwammberger nu
pas terecht stond, is zijn eigen
schuld omdat hij zich door zijn
vlucht onttrokken had aan een
juridische vervolging, zei de
rechter. Hij voegde daaraan toe
dat de staat ook een halve eeuw
later de plicht heeft tegenover de
slachtoffers deze misdaden te
veroordelen.

" Josef Schwammberger

Uit rapport ’Aids in het jaar 2000’Aantal aidspatiënten
stijgt met duizenden

UTRECHT - Het totaal aantal
aidspatiënten zal in het jaar 2000
zijn opgelopen tot achtduizend,
tegen 1.600 begin 1991.Een groot
deelvan hen heeft de besmetting
opgelopenin de jarentachtig. De
patiëntgebonden (medische)
kosten zullen stijgen van twintig
miyoen gulden in 1988 tot 93 mil-
joen in het jaar 2000.

Dit zijn twee conclusies uit het
rapport 'Aids in het jaar 2000',
een onderzoek dat is uitgevoerd
in opdracht van de Stuurgroep
Toekomstscenario's Gezond-
heidszorg. Vandaag wordt het
rapport in Den Haag besproken
tydens het symposium 'Aids in
Nederland tot 2000.
Het rapport schetst een aantal
scenario's. Hiervan benadert het
referentiescenario het meest
nauwkeurig de situatie in 2000
bij gelijkblijvende ontwikkelin-
gen, zoals vermoedelijk een afne-
mende groei van de epidemie,
een tijdelijke maar (waarschijn-
lijk) niet permanente terugval in
risicovol gedrag en nog steeds
geen geneesmiddel of vaccin.

De onderzoekers hebben ook al-
ternatieve scenario's geschetst.
Maar hoe het draaiboek er ook
uitziet, de centrale conclusie is
dat de gevolgen van de aids-epi-
demie in Nederland, die begin
jaren tachtig begon, pas in de
komende tien jaar in volle om-
vang merkbaar worden. Veel
mensen die destijds met het
aidsvirus HIV zyn besmet, zul-
len namelijk pas de komende
jaren ziek worden.
Zelfs in het denkbeeldige geval
dat er sinds 1989 helemaal geen
nieuwe besmettingen bij zouden
zijn gekomen, dan nog zullen
bijna vierduizend besmette men-
sen de komende jaren aids ont-
wikkelen. Preventie kan dat niet

meer voorkomen. Een blijvend
hoog niveau van veilig gedrag
blijft absolute noodzaak, vooral
voor mannen met homoseksuele
contacten, drugsspuiters en hun
seksuele partners en prostituees
met hun klanten.

Staatssecretaris Simons (Volks-
gezondheid) heeft het ruim drie-
honderd pagina's dikke rapport
gebruikt voor zijn vervolgnotitie
over het aidsbeleid waar de
Tweede Kamer op 1 juni over
praat. De bewindsman stelt in
die nota dat voorlichting over
aids hard nodig blijft. Het onder-
zoek is uitgevoerd door het Ne-
derlands centrum Geestelijke
volksgezondheid en het Rijksin-

stituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne. Een commissie
onder leiding van prof. dr. J.
Ruitenberg begeleidde de onder-
zoekers.

De epidemie concentreert zich
nu vooral onder mannen met ho-
moseksuele contacten en drugs-
spuiters. Vooral vanuit de groep
mannelijke drugsspuiters kan
het virus zich verspreiden naar
de heteroseksuele bevolking.
Onder prostituees die niet spui-
ten en onder klanten van prosti-
tuees lijkt geen sprake van een
grootschalige spreidingvan HIV.
Condoomgebruik by prostitutie-
contacten blijft uiteraard wel al-
tijd noodzakelyk.
Dat er onder heteroseksuelen
een zelfstandige epidemie uit-
breekt, lijktop korte termijn niet
waarschijnlijk. Tenslotte is er
een groeiende groep aids-patiën-
ten met als enigerisicofactor een
heteroseksueel contact, stijgthet
aantal syfilis-gevallen onder he-
teroseksuelen en blijkt dus dat
veilig vrijen nog steeds geen so-
ciale norm is.

Pronk levert
18,75 miljoen
in voor GOS

DEN HAAG - Minister Pronk voor
Ontwikkelingssamenwerking
draagt volgend jaar 18,75 miljoen
gulden bij aan hulp voor de armere
republieken van het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten GOS.
Ontwikkelingssamenwerking moet
verder 100 miljoen ophoesten voor
onderwijs aan allochtonen en asiel-
zoekers in Nederland.
Dit schryven premier Lubbers en
minister Kok van Financiën giste-
ren in hun nota Buitenlanduitgaven
aan de Tweede Kamer. In de nota
rangschikt het kabinet de buiten-
landuitgaven in het licht van de
veranderende internationale ver-
houdingen. De bijdrage van 18,75
miljoen voor Pronk ten behoeve
van de zuidelijke voormalige Sov-
jet-republieken die vallen onder de
noemer 'arme landen', valt lager uit
dan het bedrag van 50 miljoen dat
Kok afgelopen zaterdag in Amster-
dam naar buiten bracht.
Het kabinet heeft in een eerder sta-
dium besloten tot een structurele
voorziening voor hulp aan het GOS
van 100 miljoen gulden. Naast de
18,75 van Pronk komt 81,25 miljoen
voor vooral noordelijke GOS-repu-
blieken voor rekening van minister
Ter Beek van Defensie.

Ernstig gewonde
bij botsing

sportvliegtuigen
OUDENBOSCH - Bij een botsing
tussen twee dalende sportvliegtui-
gen zijn gistermiddag op het vlieg-
veld Seppe in West-Brabant vier
personen gewond geraakt van wie
één ernstig. Een Nederlands toestel
van het type Grob raakte tijdens het
landen de lager vliegende Cessna
uit België. Beide toestellen kwamen
met de neuzen in de grond van de
landingsbaan terecht. De rijkspoli-
tie in Oudenbosch heeft dit bekend
gemaakt.

Piloot P.O. uit Terheijden, zijn pas-
sagier GV. uit Waalwijken inzitten-
de P.V. van de Cessna uit Antwer-
pen zijn met de zwaargewonde
Belgische piloot M.L. uit het Belgi-
sche Brasschaat naar het St. Fran-
siscus-ziekenhuis in Roosendaal
vervoerd. De brandweercorpsen
van Hoeven en Roosendaal verleen-
den assistentie in verband met
brandgevaar en om de twee Belgen
uit het wrak van de Cessna te be-
vrijden.

De dienst Luchtvaart van de rijks-
politie en de Rijksluchtvaartdienst
stellen een onderzoek in naar de
toedracht. Over de oorzaak is nog
niets bekend, de berging van de toe-
stellen duurde tot het begin van de
avond.

VVD vreest
verdere

lastenstijging
DEN HAAG - Als dit kabi-
net niet snel vertrekt stijgen de las-
ten met nog eens 3,5 miljard gulden.
Dat zei het WD-Kamerlid De Korte
gisteravond op een partybijeen-
komst in Krimpen a/d IJssel. De
eerste twee jaar hebben volgens De
Korte al geleid tot tien miljard ho-
gere lasten voor burgers en bedrijfs-
leven.

De Korte wees onder meer op de
premieverhogingen voor de ar-
beidsongeschiktheidswetten en de
Ziektewet. Ook de plannen van
staatssecretaris van Volksgezond-
heid Simons hebben volgens de
WD hogere premies in de hand ge-
werkt. Daarnaast heeft het kabinet
onder meer de diesel- en bezine-
accijns en de motorrijtuigenbelas-
ting verhoogd, evenals het huur-
waardeforfait. Volgens de WD
maakt het kabinet de bij zijn aantre-
den toegezegde stabiliseringvan de
lasten niet waar.
Voor de komende twee jaarvoorziet
de WD nog eens 3,5 miljard extra
uitgaven voor de burgers. De Korte
wees op de verdere verhoging van
dieselaccijns en motorrijtuigenbe-
lasting, hogere milieuheffingen en
halvering van de inflatiecorrectie
van de belastingschijven. Het kabi-
netsstreven naar btw-verlaging
noemt de WD 'een loos gebaar',
omdat de dekking ervan nog ont-
breekt.

punt uit
" Man
Ouders krijgen de keuze hun
kinderen de achternaam van
één van beidente geven. Als zy
niet kiezen krijgt het kind auto-
matisch de achternaam van de
vader. Zo wordt in het wets-
voorstel naamrecht gekozen
voor een dominante positie van
de vader. Dat wordt vermeden
als het kind de naam van beide
ouders krijgt, als geen keuze
wordt gemaakt. Dat stelt Ernée
Loeb van het Molengraaff In-
stituut voor Privaatrecht van
de Rijksuniversiteit Utrecht in
het Tijdschrift voor Familie- en
Jeugdrecht van deze week.

" Bijstand
De Vereniging voor Rechts-
hulp vindt deverhogingvan de
eigen bijdrage voor iemand die
een beroep doet op rechtsby-
stand onacceptabel. „De verho-
ging is in strijd met de Grond-
wet en het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens,
omdat de toegang tot de gefi-
nancierde rechtshulp ernstig
wordt belemmerd." Dat stelt
de WR in reactie op het voor-
stel voor de nieuwe wet op de
rechtsbijstand die minister
Hirsch Ballin en staatssecreta-
ris Kosto van Justitie gisteren
bij de Tweede Kamer hebben
ingediend.

" Voetbalfans
De zogenoemde combi-rege-
ling voor het treinvervoer van
voetbalfans naar uitwedstrij-
den van hun clubs, werkt niet
meer. De regeling schiet zijn
doel voorbij. Steeds meer sup-
porters, vooral risicogroepen,
blijken op een andere wyze te
reizen. Daardoor worden grote
inspanningen getroost voor
kleine, en meestal de verkeerde
groepen supporters. Dit blijkt
uit een evaluatie van de combi-
regeling, uitgevoerd in op-
dracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken.

" Pisa
Met vele maanden vertraging is
gisteren een begin gemaakt
met een poging de toren van
Pisa overeind te houden. Om
de beroemde scheve toren in
de Middenitaliaanse stad is een
stalen band aangebracht om
het bouwwerk steun te geven.

" Zwitserland
Zwitserland vraagt 'op korte
termijn' het lidmaatschap aan
van de Europese Gemeen-
schap. Al in oktober vorig jaar
had de Zwitserse regering be-
sloten toetreding tot de Ge-
meenschappelijke Markt tot
doel van haar buitenlands be-
leid te verklaren. Zij vindt dat
het nu tyd geworden is om een
concreet verzoek tot toetreding
te doen. "
" Televisie
KEMA in Arnhem heeft giste-
ren via zijn 06-consumenten-
nummer zon 130 telefoontjes
gekregen in verband met zel-
fontbranding van televisietoe-
stellen. Daaronder waren onge-
veer 80 concrete " klachten.
KEMA vermoedt dat deze
klachten voornamelijk te ma-
ken hebben met zelfontbran-
ding van de televisietoestellen,
maar had nog geen goed in-
zicht.

" Genscher
Hans-Dietrich Genscher is gis-
teren in Duitsland officieel af-
getreden als minister van Bui-
tenlandse Zaken, na achttien
jaar dit ambt te hebben ver-
vuld. In aanwezigheid van
bondskanselier werd Klaus
Kinkel, die tot nu toe minister
van Justitie was, benoemd tot
opvolgervan Genscher.

" Munitiedepots
Door verdere explosies van
weggeslingerde munitie uit de
depots van de Russische Stille-
Oceaan vloot in Vladivostok
zyn zondag een marinekadet
omgekomen en twee anderen
gewond geraakt. Op het hoog-
tepunt van een brand, die don-
derdag begon en negen van de
36 depots vernietigde, spron-
gen granaatschreven tot een
kilometer in het rond.

" Del Ferro
In zyn woonplaats Amsterdam
is zaterdag Len Del Ferro over-
leden. De operazanger Del Fer-
ro werd de afgelopen jaren
vooral bekend om zijn behan-
delingsmethode tegen stotte- ■ren. De uit de VerenigdeStaten
afkomstige Del Ferro kwam
naar Nederland als vertolker
van Othello. Over zyn leeftijd
deed hy altijd zeer geheimzin-
nig.
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Terugdringing
Weliswaar is de nu beoogde te-
rugdringing van stikstofdioxide
in 2010 twintig procent hoger
dan de zestig procent uit de over-
eenkomst, maar een heilig getal
is het niet. Tachtig procent is na-
melijk wel heel veel, geeft de
regering in het elektriciteitsplan
zelf ook toe. Er zullen dan ook
geen messen worden getrokken
wanneer die doelstelling pas een
paar jaar later wordt gehaald.
De volgende zin in het persbe-
richt. „Daarnaast wordt stabilisa-
tie van de uitstoot van het broei-
kasgas kooldioxide (CO2) in 2010
ten opzichte van 1990 beoogd,
ondanks een verwachte toename
van het produktievermogen."
Tjongejonge, denkt de argeloze
lezer: Niet niks. Ondertussen
lykt deze doelstelling een be-
hoorlijke afzwakking van het
geldende regeringsbeleid. Dat

achtergrond J

gaat uit van een stabilisatie van
de CO2-uitstoot in zijn totaliteit
in 1994 en zelfs een afname van
drie tot vijf procent in 2000.
Wordt deze ambitieuze doelstel-
ling dan losgelaten, nu de elek-
triciteitsproducenten er blijk-

baar niet aan hoeven te voldoen?
Nee zeker niet, haastte milieumi-
nister Alders te zeggen tijdens
een persconferentie. Men moest
het als volgt zien: Centraal (met
gas of kolen) opgewekte elektri-
citeit is een zuinige en efficiënte
energiebron. Het is dan op zich
ook helemaal niet verkeerd als
het elektriciteitsgebruik toe-
neemt, ter vervanging van veelal
inefficiënter direct gebruik van
gas (bij voorbeeld centrale ver-
warmingen en geisers) en olie.

De CO2-uitstoot van elektrici-
teitscentrales neemt daardoor
weliswaar toe, maar daartegen-
over staat een grotere afname bij
andere energiebronnen. Alders
geeft overigens zelf toe dat er op
dit terrein nog tal van onzeker-
heden zijn.

Eén van de problemen die de
CO2-doelstellingen in gevaar
brengt, is de verwachte economi-
sche groei. Hoewel het elektrici-
teitsplan uitgaat van een energie-
besparing van maar liefst dertig
procent, weegt die niet op tegen
de toename van de economische
produktie, waardoor het produk-
tievermogen omhoog moet van
15000 Megawatt naar 18000 Me-
gawatt.

Alders heeft ook de cijfers gezien
van het Rijks Instituut voor de Mi-
lieuhygiëne, waaruit blijkt dat de
uitstoot van CO2 in Nederland bij
ongewijzigd beleid na 2000 weer
flink toeneemt. Alleen daarom al
wil hij invoering van fikse energie-
heffingen. De animo daarvoor is
echter (nog) onvoldoende, zowel in
Nederland, als in Europa en de rest
van de wereld. Alders zit dus in
een moeilijk parket.

Minister Andriessen van Economi-
sche Zaken heeft het een stuk een-
voudiger. Economische groei vindt
hij prachtig, want dat brengt brood
op de plank. En het terugdringen
van de CO2-uitstoot dan? Bouw
maar een stel kerncentrales, vindt
Andriessen. Die produceren welis-
waar kernafval, maar stoten geen
CO2 uit. Andriessen zit met deze
opvatting op dezelfde lijn als de
elektriciteitsproducenten. In het
elektriciteitsplan wordt met deze
mogelijkheid echter geen rekening
gehouden, omdat het in Nederland
(nog?) een te beladen onderwerp
is, waar nog op wordt gestudeerd.
De PvdA en minister Alders voe-
len er (vooralsnog?) niets voor.HANS ALDERS

tal van onzekerheden

Hulp aan vroegere Oostblok staat hoog op agenda

Rode Kruis bezint zich
op rol in nieuw Europa

Van deredactie buitenland

DEN HAAG - De koffertjes van de 16.000 wijkverpleeg-
kundigen van het Rode Kruis in de voormalige Sovjetunie
worden steeds leger. Medicijnen, verband, spuiten, aan al-
les is gebrek. Farmaceutische fabrieken in landen als Bul-
garije en Tsjechoslowakije verkopen hun produkten te-
genwoordig liever op de westerse markt waar ze er harde
valuta's voor krijgen. In Rusland is de farmaceutische pro-
duktie helemaal stil komen te liggen door een gebrek aan
grondstoffen.

Hulp aan de; voormalige
Oostbloklanden is een van de
onderwerpen die aan bod komen
tydens de conferentie „Het nieu-
we Europa heeft een nieuwRode
Kruis nodig". De conferentie
wordt tot en met vrijdag gehou-
den in het Congresgebouw in
Den Haag. Zon tweehonderd
vertegenwoordigers van het Ro-
de Kruis en de zusterorganisatie
Rode Halve Maan zijn naar Ne-
derland om van gedachten te
wisselen over derol van het Ro-
de Kruis in het nieuwe Europa.

Jubileum
De beslissing van de Internatio-
nale Federatie van Rode-Kruis-
en Rode-Halve Maanverenigin-
gen (in islamitische landen ope-
reren de landelijke organisaties
onder de vlag van de Rode Halve
Maan) om de vierde Europese
conferentie in Nederland te hou-
den, heeft te maken met het
125-jarig jubileum van het Ne-
derlandse Rode Kruis dit jaar.
Hoewel de organisatie van de
conferentie formeel in handen
ligt van de Internationale Fede-
ratie, is er de afgelopen maanden

in het hoofdkwartier van het Ne-
derlandse Rode Kruis hard ge-
werkt aan de voorbereidingen
voor de conferentie.
De lijst van deelnemende landen
aan deze vierde Europese confe-
rentie is beduidend omvangrij-
ker dan die van de derde confe-
rentie, elf jaar geleden in Boeda-
pest. Zo zijn er Rode-Kruismede-
werkers uit Kroatië, Slovenië,
Kirgizië en Turkmenistan. Offi-
cieel hebben ze de* status van
waarnemer omdat hun nationale
organisaties formeel nog niet
zijn erkend. Het is wel de bedoe-
ling dat ze hun bijdrage leveren
aan de conferentie. Ook de we-
reldgezondheidsorganisatie
WHO en Unicef zijn uitgenodigd.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen in Europa
gedurende de afgelopen jaren
zorgen voor een overdaad aan
gespreksstof. De omverwerping
van de communistische regimes
in Oost-Europa, het uiteenvallen
van de Sovjetunie, Joegoslavië
en de Europese eenwording vra-
gen van een internationale orga-
nisatie als het Rode Kruis bezin-

ning op de toekomst. „Maar ook
het ontmoeten van collega's uit
andere landen maakt zon confe-
rentie van groot belang. De
Rode-Kruisorganisaties in Oost-
Europa kennen bij voorbeeld
veel nieuwe gezichten", weet
Jaap Timmer, hoofd Internatio-
nale Zaken van het Nederlandse
Rode Kruis. De openingszitting
van gisteren vormde de inleiding
tot discussies over uiteenlopen-
de zaken. Zo komen organisato-
rische kwesties aan de orde als
by voorbeeld de gevolgen van de
opheffing van de alliantie van
Rode- Kruis- en Rode-Halve-
Maanverenigingen in de Sovjet-
unie. Maar ook meer meer ideo-
logisch getinte onderwerpen,
zoals het toenemend racisme in
Europa komen aan bod.

De situatie in de voormalige
Sovjetunie neerf t in elk geval
een belangrijke plaats in op de
agenda van de conferentie. Het
tekort aan medicijnen, vooral in
kinderziekenhuizen, baart h£t
Rode Kruis grote zorgen. Uit tal
van landen is voor miljoenen aan
medicijnen toegezegd. Het Ne-
derlandse Rode Kruis heeft van
de Nederlandse regering tien
miljoen gulden gekregen voor
hulp aan de voormalige Sovjet-
republieken.

Ook doet het Rode Kruis zyn
best om de hulpverlening aan
zelfstandig wonende zieken en
gehandicapten in stand te hou-

den. Het Rode Kruis is in de
voormalige Sovjetunie een be-
langrijke schakel in de thuiszorg.
Ruim 16.000 Rode-Kruis-wijk-
verpleegkundigen bezoeken
mensen thuis. De salarissen kun-
nen echter niet meer worden
betaald en essentiële medische
hulpgoederen als verband zyn
nauwelijks te krijgen. In de Oe-
kraïne zy'n de eerste ontslagen al
gevallen.

" Rode-Kruismedewerkers in actie bij een aardbevings-
ramp in Mexico.
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Afrika
De internationale hulpverlening
mag evenwel niet worden gefi-
xeerd op Oost-Europa, zo meent
Timmer. Volgens hem zyn de
problemen in dat deel van de
wereld groot, maar geheel an-
ders van aard dan de situatie in
bij voorbeeld Afrika. „Het zijn
vooral economische problemen
die spelen in Oost-Europa, maar
hongersnood zoals die in Afrika
dreigt is daar niet."

Hij beluistert de wens in het
CDA-kamp om ontwikkelings-
geld te besteden aan Oost-Euro-
pa dan ook met zorg. „We voelen
in die kwestie meer voor het
standpunt van minister Pronk.
De hulp aan Oost-Europa mag
niet ten koste gaan van de hulp
aan Derde-Wereldlanden. Uit

een rapport van de Nationale
Adviesraad voor Ontwikkelings-
samenwerking blijkt dat het ver-
schuiven van hulp naar Oost-
Europa daar leidt tot marginale
verbeteringen, terwijl het een
grote klap is voor de Derde We-
reld".
De Rode-Kruisorganisaties wil-
len tijdens de conferentie in een
breed verband aandacht schen-
ken aan de zwakkeren in de
samenleving. Zo staan onder
meer ook vreemdelingenhaat, ra-
cisme, de hulp aan vluchtelingen
en ontheemden, problemen van
de jeugd, aids en drugs- en alco-
holverslaving op de lijst van ge-
spreksonderwerpen.

/ achtergrond ]
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Elektriciteitsplan voorziet in sterke daling vervuilende stoffen

Kernafval of toch
maar broeikaseffect?

DOOR HARM HARKEMA

DEN HAAG - De kop van
het persbericht luidde dat
de ministers Alders en An-
driessen in het nieuwe
structuurschema voor de
elektriciteitsvoorziening
een sterke afname willen
van de uitstoot van milieu-
vervuilende stoffen. In
2010, aldus het persbericht,
moet de afgifte van zwavel-
dioxide door elektriciteits-
centrales met negentig
procent zijn teruggedron-
gen ten opzichte van 1980.
Terwijl de uitstoot van stik-
stofoxiden dan tachtig pro-
cent lager moet zijn. Groot
nieuws?

Niet echt. In 1990 reeds teken-den Rijk, provincies en de Sa-
menwerkende Elektriciteits-pro-
duktiebedrijven (SEP) een over-
eenkomst, waarin werd afge-
sproken dat de uitstoot van
zwaveldioxide in 2000 met ne-
gentig procent zal zijn vermin-

derd, ten opzichte van 1980. Niet
zo moeilyk om datzelfde percen-
tage door te trekken naar 2010,
ook al zal naar wordt veronder-
steld de elektriciteitsproduktie
met twee procent per jaartoene-
men.

Gevoelig
Hier openbaart zich tevens de
gevoeligste plek in het elektrici-
teitsplan. Op het moment dat het
CDA weer met de VVD gaat re-
geren, gaat het elektriciteitsplan
hoogstwaarschijnlijk gelijk de
prullenmand in.

Eenwording
Ook de steeds verdergaande Eu-
ropese eenwording heeft gevol-
gen voor de internationale hulp-
organisatie. In het voetspoor van
hun regeringen proberen ook de
Westeuropese Rode-Kruisvereni-
gingen hun organisatie beter op
elkaar af te stemmen, vooral by
zogenoemde grensoverschrij-
dende hulpverlening.
Timmer: „De procedure is nu zo
dat er bij natuurrampen, oorlogs-
geweld en dergelijke een ver-
zoek om hulp vanuit Genève
komt, van het internationale co-
mité van het Rode Kruis, of van
de Internationale Federatie van
Rode-Kruis- en Rode-Halve-
Maanverenigingen. We streven
er naar om met ander Westeuro-
pese landen zoals België, Duits-
land en Frankrijk goede afspra-
ken te maken over grensover-
schrijdende hulpverlening. We
kunnen dan dankzij een wat
minder bureaucratische operatie
sneller opereren. Stel dat er een
zwaardere aardbeving is dan we
laatst hadden, waardoor snel
hulp nodig is. In zon geval hoe-
ven we dan niet eerst op Genève
te wachten".
Het Rode Kruis bemoeit zich
ook nadrukkelijk met de besluit-
vorming op Europees niveau. Zo
heeft de organisatie zich er voor
ingespannen om in de nieuwe
Europese ontwerpregeling voor
bloeddonatie vastgelegd te krij-
gen dat het geven van bloed vrij-
wilig en niet tegen betaling mag
geschieden.
Ook spannen de lobbyisten van
hetRode Kruis in Brussel zich in
om te voorkomen dat door een
Europese regeling hulpverleners
in grote mate aansprakelijk zy'n
voor eventuele fouten. Zo zou bij
claims de bewijslast aan de kant
van de hulpverlener komen te
liggen. „We zijn bang dat dat on-
ze huidige en nieuwe vrijwilli-
gers zal afschrikken", aldus
Timmer. „Bovendien gaan dan
de verzekeringspremies onge-
twijfeld fors omhoog."

Noodhulp
Timmer is ook weinig gelukkig
met de plannen van deEuropese
Gemeenschap om een eigen
noodhulporganisatie op te zet-
ten. „Zon organisatie kan voor-
lopig bij lange na niet de hulp
bieden die wij en andere particu-
liere organisaties kunnen bie-
den. De EG heeft geen enkele
structuur en ervaring om dat te
kunnen. Bovendien dreigt de
hulp dan te gaan naar projecten
die politiek van belang zijn. Al-
leen hulp die het goed in het
nieuws doet, zoals bij voorbeeld
voedselhulp aan Rusland. En dat
terwijl in Afrika miljoenen men-
sen van de honger dreigen om te
komen."

lezers schrijven

" PvdA Vaals
In maart 1988 weigerde wethou-
derThijs Jussen uit Vaals per se
om uitleg te geven in de Duitse
taal, nadat enkele Duitse inwo-
ners hem netjes gevraagd had-
den om nadere uitleg over zijn
ambtelijke taal tydens een voor-
lichtingsbijeenkomst. „Wy spre-
ken hier Nederlands", bitste hij,
„U moet maar een tolk meebren-
gen".
De kranten brachten daar uit-
voerig verslag van. Bij het nade-
ren van de verkiezingen in 1989
nam de PvdA een andere hou-
ding aan: 'PvdA staat achter
Duitse medeburgers. Dat be-
richtte het Limburgs Dagblad
nadat Perspectief '85 in deraads-
zaal gepleit had voor het beter
afstemmen van de woningbouw
op de eigen lokale behoefte. P'Bs
waarschuwde voor een verduit-
sing van de woonbuurten in
Vaals.
In een uitgave van de Volks-
krant van eind april neemt
PvdA-voorzitter en WV-direc-
teur (ter bevordering van het
vreemdelingenverkeer!) Hans
Jussen geen blad voor de mond:
„Het is frusterend dat Duitsers
gebruik maken van de premie-
koopregeling. Het ergert dat de
Duitsers niet integreren. Duit-
sers willen alleen tennissen in
Vaals, omdat dit goedkoper is".
Duitsers brengen hun kinderen
naar de kleuterschool in Vaals
omdat dit gratis is, om ze vervol-
gens naar Duitse scholen te stu-
ren. „Ze lezen onze kranten niet.
Op Koninginnedag zetten de
Duitsers de vuilnis buiten, ter-
wijl de Nederlanders de vlag uit-
hangen".
Een duidelijke mening van de
PvdA-fractie, kennelijk?
Nadat Perspectief '85 gevraagd
heeft om, volgens de wegenver-
keerswet, overbodige Duitstalige
bordjes te verwijderen, verwijt
de PvdA deze fractie het ontke-
tenen van een taalstrijd. De
PvdA vraagt aan het College om
een standpunt in te nemen, na-
dat P'Bs met haar vraagstelling
'olie op het vuur heeft gegooid.
Het vuur werd dan wel aangesto-
ken door de PvdA. Zy willen
ervan profiteren, dat Vaalsena-
ren en zeker Duitse inwoners
vrywel geen Volkskrant lezen.
Deze dubbelzinnige en dubieuze
rol is kenmerkend voor de irri-
tante wijze waarop de PvdA
thans in de gemeenteraad func-
tioneert.
VAALS

P. Meesters; H. Kuypers

" RodaJC2
Bij deze wilde ik mijn mening
geven over het wel en wee van
Roda JC . Ikzelf ben in Rotter-
dam geweest en heb daar ook die
geweldige sfeer meegemaakt.
Jammergenoeg werden we in de
steek gelaten door verschillende
spelers, maar dat gevoel heb ik
al langer en het werkt ook door
in de toeschouwersaantallen.
Maar één ding wil ik wel nadruk-
kelijk zeggen, doe de duur be-
taalde profs onmiddellijk van de
hand. Laat ons dan verder gaan
met mindere voetballers, die wèl
willen. Zo gaat het beslist niet.
Als de duurbetaalde heren hun
zin niet krijgen gooien ze de
knuppel in het hoenderhok en
laten ze alles vallen als een bak-
steen. Wat betreft Nol Hendriks:
laten we dolgelukkig zijn dat er
nog zo iemand is diezo veel voor
een club doet. Zon man is onbe-
taalbaar. Persoonlijk zou ik het
niet kunnen verkroppen, als ik
zo beledigd werd door de spelers
en jan en alleman. Ik vind het
dan ook zeer vernederend voor
Nol Hendriks dat het Limburgs
Dagblad een foto van een span-
doek moet brengen met een mis-
selijke tekst over Nol Hendriks
er op. Eén ding weet ik zeker, de
heren die het misselijke span-
doek gemaakt hebben, weten
beslist niet waar ze mee bezig
zijn. Ook ben ik blij dat Jan Re-
ker vertrokken is want daar is de
misère mee begonnen. Hij heeft
by WV een puinhoop achterge-
laten en het was hem hier ook
bijna gelukt. Renee Hofman en
Michel Boerebach kwamen op
de knieën terug. Hendriks haalt
ze binnen en hij krijgt van deze
spelers een grote trap in zijn rug.
Ik wens Nol, samen met het be-
stuur, veel sterkte. Neem rustig
keiharde beslissingen en laat je
niet klein krijgen.
HEERLEN P. Janssens
(Door redactie ingekort)

" Roda JC 3
Moest dat nu die misselijke op-
merking aan het adres van Nol
Hendriks, wat betreft zijn dui-
ven. Eén ding is zeker, een duif
vliegt voor zy'n voer, maar een
speler laat je keihard vallen als
hij zy'n zin nietkrijgt. Dit bewijst
wel hoe de spelers zich opstellen
tegenover Roda, Nol Hendriks
en ook het publiek, dat ze in de
steek laten. Ook valt het mij te-
gen dat uw blad deze foto moest
publiceren, dat was beslist niet
nodig en dat heeft Nol ook niet
verdiend. Laten we één ding be-
grijpen: als Nol stopt is het afge-
lopen met Roda JC en laat de
spelers, die niet willen, maar
meteen oprotten, want hier kom
je niet verder mee. Als ik het Ro-
da bestuur was zou ik naar spe-
lers met body zoeken. Een pos-
tuur zoals Theo de Jong of Dick
Nanninga, daar deden De Wolf,
Metgod ofFraser niet mee wat ze
wilden, die beten van zich af. Die

hadden ook karakter en dat *
wat we missen in ditRoda.
Wat betreft de heren van hji
spandoek; jammer jongens <jj|
jullie zo kortzichtig zijn. Hj^
dien je het voetbal niet mee. Hif
krenk je alleen mensen mee d'(
het goed bedoelen en laten *e
daar zeer zuinig op zijn. A
HEERLEN M. Hun.**f|

_i

" Roda JC 4
By deze wil ik reageren op
vertoonde televisiebeelden va' J
de bekerfinale Feyenoord-Rod' j
JC. Het is alweer Limburg d*
gepakt wordt. Overal worden fl'
nales uitgezonden, ook hier i"
eigen land van de Engelse Cup'
maar de eigen finale, nee dat ko"
niet vanwege de beslissingswed'
strijden van de amateurs. Hier i"
het kikkerland is altijd wat. Wa*
het niet zo dat de topwedstrijdell
in de eredivisie om 17.45 uur b*
gon op de tv; ja dat is kapitaaj;
Ajax of PSV. Maar nu Roda Je
in de finale was, moest er bego"'
nen worden om 14.30 uur.
Dit lag ook aan het bestuur val1
Roda JC. Ik had het niet geno-
men, want zo stel je je eigej!
sponsors weer teleur. Ook M
Roda.JC is er altijd wat. Goed6
spelers, zoals Hofman moeteC
vertrekken. Eens kijken of ze ef
spelers van gelijk niveau voor te-
rugkrijgen. Ga maar zo door, da"
zie ik de eerste divisie met nof!
minder toeschouwers tegemoet
komen. leder jaar de beste spe-
lers verkopen, bah wat een be-
,leid in Kerkrade.
LANDGRAAF J. Hanse»

" Ben Zuidema
Wanneer iemand mijn respeC'
heeft dan is het wel Ben Zuide-
ma met zijn ingezonden stuK
over mr JanBoone, zorecht voO*
zijn raap (in de term van ed1
Maastrichts advocaat). Wanneer
hij advocaten betitelt als rattef
en criminelen, dan is dat mij uit
het hart gegrepen. Onvoorstel-
baar hoe deze heren met de de-
mocratie omgaan. De gevolgen
van deze mentaliteit hebben wi)
nu meegemaakt in Los AngeleS'
Het bewijs van deruwe mishan-
deling van een mens was hon-
derd procent geleverd, maar de
advocaten hebben met de groot-
ste brutaliteit alle middelen ge-
bruikt om de jury te misleiden'
met als gevolg meer dan veertig
doden en tientallen miljoendl
schade.
Vast te stellen is dat criminelen
en advocaten hier in Nederland
dikwijls meer rechten hebben
dan normale burgers. "
HEERLEN H. Vandeberg

" Brassband
De leden van Brassband Linv
burg hebben de behoefte te rea-
geren op het artikel van 9 mei __
in het Limburgs Dagblad over
onze deelname aan het Europees
Brassband, Kampioenschap l{i

Cardiff. Gezien de vele reacties
is gebleken dat het artikel op en-
kele punten voor tweeërlei uitleg
vatbaar is. Zo wordt hierin ver-
meld dat het voortbestaan vaf
de band af zou hangen van de
prestaties en het behalen van de
gestelde doelen. Een suggestie i_
die richting is echter een uiting
van de ambitie die de band na-
streeft. Een goed voorbeeld hier-
van is het feit dat onze dirigent,
voorzitster en enkele spelers de
reis naar Cardiff per vliegtuig
hebben moeten maken en wel op
eigen kosten. Hierover kan op
geen enkele manier gemopperd
zijn door de leden, zoals gesug-
gereerd in het artikel, omdat
iedereen op de hoogte was van
de verplichtingen van deze men-
sen op de dag dat de band per
bus naar Cardiff vertrok. De le-
den van Brassband Limburg wij-
len dat, met deze brief, mogelij-
ke onduidelijkheden weggeno-
men zijn. Bovendien kan niets
wat geschreven wordt muziek
overtreffen. Namens de leden
van Brassband Limburg
MAASTRICHT
Marcel Boom, Tieu CosemanS.

Gerard Rooker
(Naschrift redactie: Een groep te'
den heeft nadrukkelijk tegenover
onze verslaggever kenbaar Qe'
maakt dat men het niet eens wof
met de genoemde vliegreis. Ove'
rigens kwam het in het artik#l

heel duidelijk over dat het of1

slechts een 'kleinigheid' ging efl
dat de eendracht in de Brass'
band Limburg - tenminste l^
Cardiff - groot was.)
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DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

Mdla !______■____________
Vola staat voor deskundigheid op het ge-
bied van consumptiefen zakelijkkrediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieringsmogelijkheden van Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur ofbel Vola (020) 561 2205.
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Gebruik cheques in
supermarkt omlaag

|-----_Jlo^^nzeredactie economie

ten
N **AAG - De meeste klan-

steed Procent> komen nog
maru °P de fiets naar de super-
set-, Ze betalen daar bood-''appen steeds minder met«_ues (54 procent in 1989, 40
omn in 1991>- ongetwijfeld
torn Elj snel Seld uit de geldau-
dekiat halen- Bovendien heeft
de P-nt even veel vertrouwen in
Kr , lgen-merkprodukten van de
grot etens. als in de bekende,
ten merken van de fabrikan-

2o' profiel van de supermarktbe-
Con bli->kt uit het onderzoek

nsumentenTrends 1992, van
del £ntraal Bureau Levensmid-
biin ndel (CBL>> de club waar
ïiin ialle supermarkten lid van

Jn- In 1991 besteedden de eon-

sumenten gezamenlijk 64 mil-
jard gulden aan levensmiddelen,
zo melden de onderzoekers
voorts in hun rapport, dat van-
daag op de levensmiddelenbeurs
ROKA '92 wordt gepresenteerd.
De helft van de 64 miljard die
aan levensmidelen wordt uitge-
geven komt in de kassa van de
supermarkt. De speciaalzakenen
andere winkels verdelen de rest.
In de supermarkt wordt het
meeste geld (17 miljard) besteed
aan kruidenierswaren. Vlees,
wild en gevogelte (8,1 miljard)
staan op de tweede plaats, ge-

volgd door uitgaven (7,4 miljard)
aan aardappels, groenten en
fruit.

De Nederlandse consument be-
steedt gemiddeld 101,22 gulden
per week in de supermarkt, twee
procent meer dan in 1990. Ge-
middeld kwam men 3,41 keer
per week (177 keer per jaar) in de
supermarkt, iets minder dan vo-
rig jaar (182 keer). De meeste
klanten (98 procent) rekenen
contant af, terwijl 40 procent (vo-
rig jaar 54) met cheques betaalt.
(Dit is samen meer dan 100 pro-

cent, omdat men vaak op ver-
schillende afdelingen in één
supermarkt kan afrekenen).
Het CBL is blij met deteruggang
in cheque-betalingen, omdat die
extra werk en kosten veroorza-
ken. Elektronisch betalen heeft
nog niet echt ingang gevonden,
voornamelijk omdat nog weinig
grutters de daarvoor benodigde
apparatuur in huis hebben: 3
procent van de kassabonnen
werd met de pincode afgere-
kend.

De fiets blijkt het meest populai-
re vervoermiddel te zijn om naar
de supermarkt te komen: 40 pro-
cent (1989: 42 procent) trapt naar
de super. De auto bleef met 33
procent gelijk. Meer mensen
doen tegenwoordig te voet hun
boodschappen (25 procent in
1991, twee procent meer dan het
jaarervoor).

Staking Duitse
metaalvoorkomen

" ~ln de Duitse metaalin-
Haaj.s ls |n de nacht van zondag op

*feikt 'n Karlsruhe een akkoord
'ijl h °ver een nieuwe cao- Ter-
e W 5 ultimatum dat de bonden
et s, r̂kgevers hadden gesteld was
6r s eken, deden vertegenwoordi-
W v.n werkgevers en werkne-
W ;i. net cao-gebied Noord-
liCc metKiJ s een laatste dramatische po-

°»ï- een staking te voorkomen.

ira c. j^n gaan met terugwerkende
'^ho *°* * april met 5,4 procent
J9jt

°g gaan en de kerstgratificatie
'0or \.f Procent, omhoog waardoor
fcri^p jaar een totale loonsverbe-
l^j« van 5,8 procent wordt ge-
iecem^oor de maanden april.tot
'efho " v°lëend jaar is een extra
% D^ ln8 van drie procent plus een

Cent hogere kerstgratificatie

* la?tr°ken- Oe bonden waren de-
!'sVa ronde ingegaan met een
kve.* 1-?'** Procent, terwijl de werk-
je, h Procent hadden geboden.
4y __ üe werkgevers als de IG Me-

ruim drie miljoen leden de
's v e bond ter wereld, wezen op
'oor ,orbeeldfunctie van deze cao
4y «e andere sectoren. De IG Me-
>ro^anvaardde gisteren het com-
!en „ s en blies alle voorbereidin-v°or stakingen af.

beurs
Vast
>STFRr .p*ter^«DAM - Het Damrak liet««,. n een vrij vaste tendens zien.IJokkprevraagd in de markt lagen

I J^en_».n Akzo' terwiJl Unilever de
K^arkt voortzette. De obliga-
Krnsten Was zeer vriendelijk met■rUnt a Van gemiddeld een kwart
\y L^sterdam volgde Frankfurt
It^'Sen v de eveneens hogere
s*eg "."eten zien. De EOE-index
u-6 CB .T drie Punten tot 313,95.

'ganp oersindex liet een voor--8 zien van 1,3 punt op 211,4.

SerU
t.gbouwer Fokker lag f 2,50

h^ten6^aagd op f 36'20 op ge"

It iaan zouden ook Franse en
tvntouwe concurrenten op het vin-t?itig j zitten om met de onderne-
-°kker Zee te gaan. Nabeurs kwamntken. °verigens met een stellige

Alh?0sn ook de chemiewaarden.. ?ng maar liefst f 4 voor-
.2b. t_ 161-20en DSM was ruimws. v__r .p f 115>70- Ook uitge-dij _wo

ral VNU> stonden in de
u,o^ n__ Pers' VNU scho°t f 2,10
N^wf. „f 89>10 en Wolters Klu-
e arent. '80 duurder op f 75,80.h*n bü t

gen slorpten winstnemin-
<*n :,"ternatio-Müller f 1,50 opn Prys van f 67.$> de ï i,

7ln °*ale markt was voor Bege-
hl 4-50on o winst bestemd van
ih le bii h

f *32'50 ondanks het de-ol öege_r_f Krant °P Zondag, waar-hol? K&ni£ directeur Joep van
C*ft ge^Te,nhuyzen vele miljoenen
f £bbel_i°ken- Delft Instruments
Ohs- Na*. een halve gulden op naar°6f 64Nagron werd f 1,30 duurder
ffL 5-5Ó i-tarentegen lag Batenburg

f 147. Springstof-,0°r f 200 op f7OOO.

V)! Ho^ vele miljoenen verlies
Csverw.V'i. Weer meWde, kon de
fl on r*r een stuiver aandik-

-1,10 bü 0,7°- Vilenzo boekte\^_° 1J °P f 34,10.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 45,60 44,50 d
ABNAmroAinF. 80,40 80,30
ABN AmroObl.Gr.f. 178,20 178,20
AEGON 118,50 119,70
Ahold 85,50 86.20
Akzo 157,20 161,20
Alrenta 195,20 195,40
Amev eert. 52,50 52,90
Bols eert.' 46,70 47,00
Bührm.Tet.c. 47,20 47,90
CSM eert. 96,20 96,70
DAF 22,40 22,50
DordtschePetr. 138,20 d 138,90
DSM 113,80 115,70
Elsevier eert. 113,60 113,70
Fokker eert. 33,70 36,20
Gist-Broc. eert. 37,10 37,80
Heineken 160,00 161,80
Hoogovens nrc 59,00 59,50
Hunter Douglas 74,00 74,00
Int.Müller 68,50 67,00
lnt.Ned.Gr.c. 48,80 50,00
KLM 38,40 39,30
Kon.Ned.Papier 45,70 46,40
Kon. Ohe 149,70 d 150.80
Nedlloyd 60,00 59,70
Océ-v.d.Gr. 76,00 76,50
Pakhoed eert. 43,30 44,10
Philips 38,40 38,80
Polygram 49,80 50,10
Robeco 97,10 97,30
Rodamco 47,00 47,10
Rolinco 95,60 96,00
Rorento 73,00 73,20
Stork 44,10 44,20
Unilevercert. 187,30 186,60
Ver.BezitVNU 87,00 89,10
VOCnrc 41,00 41,90
Wessanen eert. 94,20 94,00
Wolters-Kluwer 75,00 75,80
Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold. 44,50 (44,50d)
Akzo 161,40-162,20(161,20)
KLM 39,40(39,30)
Kon.Olie 150,70-151,90(150,80)
Philips 38,80-38,90 (38,80)
Unilever 186,50-187.00(186,60)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,70 55,50
ABNAmroHld.prf. 6,22 5,95 d
ACF-Holding c. 35,00 d 35,00 f
Ahrend Groepc. 142,70 141,50
AsdOptionsTr. 10,30 10,30
Asd.Rubber 3,75 3,75
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 133,50 133,80
Athlon Groep 51,80 51,80
AthlonGroep nrc 51,80 51,80
Aut.lnd.R'dam 87,00 87,00
BAM Groep 90,00 90,00
Batenburg 152,50 d 147,00!'
Beers 136,00 137,00
Begemann Groep 128,00 132,50
Belindo 300.00 300,00
Berkei's Patent 1,02 1,00 '

BoerDeWinkelb. 63,30 62,50
Borsumy Wehry 67,50 68,50
Boskalis Westm. 25,70 25,40
Boskalis pref. 27,60 27,30
Braat Beheer 32,20 33.00
Breevast 9,30 9,10
Burgman-Heybroek 2700.00 2700,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1223,00 1211,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290,00 290,00
Content Beheer 24,80 23,50d
CreditLBN 28,30 28,20
Crownv.G. eert 130,30 130,00
CSM 95.80 96,40
DAF eert. 17,70 n,70
Delft lnstrum. 24,50 e 25,00
Desseaux 44,20 44,50
Dorp-Groep 44,00 44,00
Draka Holding 25,40 25,70
Ecoqpsto 30,20 30,40
EMBA 225,00 b
Enks Holding 81.20 d 81,50
Flexovitlnt. 64,00 62,00 d
Frans Maas eert. 86,50 86,80
FugroMcClelland 38,00 38,00
GammaHolding 111,80 112,10
Gammapref. 5,60 5*60
Getronics 32,80 32,50
Geveke 34,00 34,00
Giessen-deN. 98,50 98,50
Goudsmit 38,50 3900
Grolsch 204,00 205,90
GTI-Holding 237,00 237,50
Hagemeyer 142,50 144^50
HALTrustB 14,70k 14,60
HALTrust Unit 14,60 d 1450
HBG 207,00 a 205,50
HCSTechnology 0,65 0,65
Heineken Hold. 143,00 146,20
Hoek'sMach. 250,00 250,00
Holl.SeaS. 0,46 0,46
Holl. Kloos 450,00 442,00 aHoopEff.bank 7,00 7,00
Hunter D.pref. 2,30 2,30
IHCCaland 74,50 74,80
Kas-Associatie 32,50 d 32,50
Kempen St Co 8,90 8,90
Klene's Suikerw 1020,00 1020,00
KondorWessels 31,60 31,60
KBB 75,20 75,50
Kon. Sphinx 54,00 54,70
Koppelpoort ■ 300,00 300,00
Krasnapolsky 275,00 275,00
Landre&Gl. 51,00 51,50Macintosh 38,00 38,00
Maxwell Petr. 119,00 d 119,00
MoearaEnim 1205,00 d 1225,00
M.Enim 08-cert. 16050,00d16050,00
Moolen Holding 34.70 34,20
Mulder Boskoop 60,00
Multihouse 4,90 b 4,70Naefl 525,00
NAGRON 62,70 64,00
NIB 595,00 595,00
NBMAmstelland 9,10 9,20
NEDAP 365,00 365,00
NKFHolding 185,50 185,50

Ned.Part.Mij 50,00 49,70
Ned.Springst. 7200,00 7000,00
Nont 22,30 22,30
Nutricia GB 147,00 147,50
Nutricia VB 156,50 156,50
NutriciaVB div92 151,80
Nnv.-TenCate 108,70 109,20
OmniumEurope 8,05
OrcoBank eert. 73,50 73,40
OTRA 349,00 349.00
Palthe 60,00 60,00
PirelhTyre 25,80 25,70
Polynorm 176,00 176,00
Porcel. Fles 136,00
Randstad 44,50 44,50
Ravast 26,00 26,00
Reesink 74,50 74,40
Samas Groep 40,00 39,50
Sarakreek 15,10 15,10
Schuitema 1630.00 1630,00
Schuttersveld 54,80 55,00
Smit Intern. 37,00 a 36,50
St.Bankiers c. 15,10 15,00
StadRotterdam c 40,80 40,70
Telegraaf De 87,50 87,40
Textielgr.Twente 90,00 90,00
TulipComputers 21,80 22,20
TwKabel Holding 129,00 128,00
Übbink 71,00 b 71,50
Union , 79,00 79,40
Un.Dutch Group 2,90 2,90
Vereenigde Glas 517,00 517,00
Verto eert. 33,00 33,00
VolkerStevin 66,50 66,20
Volmac 27,40 27,40
Vredestein 18,60 19,00
VRG-Groep 45,50 45,60
Wegener 66,00 66,00
West InvestF. 16,00 16,00
Westlnv.F.wb 109,00 109,00
WoltersKluwer 292,00 294,00
Wyers 29,60 29,20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 84,50 83,00
ABN Amro Albefo 48.90 48,70
ABN Amro Amer.F. 68,50 69,50
ABN Amro Eur. F. 78,50 78,50
ABN Amro Far EF. 51,80 52,00
ABN Amro Liq.Gf. 164.00 164 10
ABN Amro Neth.F. 90,20 89,70
Aegon Aandelenf. 35J 0 35,30
Aegjn Spaarplus 5,30 5,30
AldoUarßFs 26,50 26,50
Alg.Fondsenbez. 232,00 234,00
AUianceFund 10J 0 10J 0
Amro NorthAm.F. 70,50 69,50
Amvabel 79,60 78,90
AsianTigersF. 68,00 67,10
Asian Select. F. 64,20 63,30
AustroHung.F. 4,30 4,40
Beleg.f. Ned. 65,10 65,10
BemcoßentSel. 56,00
BeverBelegg. 3,00 2,90
CLNObI.Div.F. 111,70 111,70
CLNObl.Waardef. 115,50 115,50
Delta Lloyd Inv. 31,30 31,00

DP America Gr.F. 33,50 33,50
Dp Energy.Res. 41,40
EGFlnvestm. 133,70 133,00
EMFRentefonds 70,80 71,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 50,50 50,50
Esmeraldapart. 34,50 34,10
Eur.Ass. Trust 6,40 6,50
EMS Growth Fund 106,60 106,60
EMS Income Fund 106,00 105,70
EMS Offsh. Fund 106,70 106,40
EOE IndexFnd 331,50 339,00
EuroGrowth Fund 50,50 50,50
EuroSpainFund 7,00 7,00
Far East Sel.F. 56,20 56,50
Gim Global 52,50 52,50
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 75,00 75,20
HoU.Eur. Fund 51,70 51,70
Holl.Obl.Fonds 126,00 126,00 a
Holl.Pac. Fund 98,00 98,00
Hoü. SelFonds 85,50 85,50
Innovest 52,80 53,00
Interbonds 515,00 515,00
Intereffekt500 29,00 ■ 29,00
Intereffektwt 73,20 74,00
Investapart. 73,00 73,70
lSHimal.Funds 8,80 8,80
JadeFonds 153,00 152,00
JapanFund 19,00 19,00
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
KoreaPac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s 7,60 7,60
MeesObl.Div.F. 112,90 112,80
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10,70 10,70
Mondibel 78,10 78,10
Nat.Res.Fund 1225,00 1225,00
NedufoA 108,00a 107,00
Nedufoß 108,30 108,30
NMBDutch Fund 46,20 46,40
NMBGeldmarkt F. 55,04 55,07
NMBGlobal Fund 47,00 46J 0
NMBOblig.F. 37,00 37,00
NMB Spaard.F 103,86 103.94
NMBRentegr.F. 119,40 119,40
NMBVast GoedF. 35,50 35,60
NewAsiaFund 5,15
NomuraWarr.F. 0,61 0,62
Obam, Belegg. 257.00 255,40
OAMFRentefonds 12,80 12,95
OrangeFund 22,70 22,60
Pac.Dimensions 91,50 89,50
Pac.Prop.SecF. 29,20 28,80
PiersonRente 114,50 114,50
Postb.Aand.f. 51,10 51,10
Postb.Belegg.f. 56,80 56,80
Postb.Verm.gr.f. 54,70 54,70
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 152,40 152,50
Rentotaal NV 35,70 35,80
RG AmericaF. 107,00 106,00
RGDivirentF. 50,10 50,10
RG Europe F. 103,00 102,50
RGFlorente 115,50 11550
RGPacificF. 94,50 94,50
RG SP Groen 54,70 54,70
'RGSP Blauw 51,80 51,60

RG SP Geel 48,80 48,50
Rodin Prop.S 88,00 88,00
Rolinco cum.p 79,00 79,00
Schrod.lnt.Pr.F 28,90 28,90
SciTechs 12,50 12,00
SuezLiq.Grf. 182,90 183,00
TechnologyFund 19,40 19,40
TokyoPac.Hold. 190,00 192,00
TransEur.Fund 84,00 85,20
Transpac.F.Yen 275,00 281,00
Uni-lnvest 18,50 18,50
Unico Inv.Fund 79,50 79,50
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 64,80 64,90
Vast Ned 99,70 99,70
VIBNV 53,00 53,00
VSB Mix Fund 51,50 51,40
VSBRente Fonds 104,80 104,80
WBO Intern. 68,00 67,80
Wereldhave NV 115,00 113,50
YenValueFund 76,70 76,00
ZOMFloridaF.» 35,10 b 35,50

Parallelmarkt
Alanheri 28,00 27,90
ABF 109.00 109,00
AustriaGl. 1080,00 1080,00
BerghuizerPapier 43,70 43,70
Besouw Van eert. ' 49,00 48,50
Biogrond Belegg. 11,10 10,60 d
Comm.Obl.F.l 98,90
Comm.Obl.F.2 99,00
Comm.Obl.F.3 99,00
DeDrie Electr. 13,70 13,60
Delta UDollarf. 63,90 63,90
Delta Lloyd ECU 60,90 60,90
Delta Uoyd Mix 61,40 61J0
Delta UoydRent 54,80 5430
Delta UoydVast 51,60 51,60
Dico Intern. 86,20 86,20
DOCdata 6,80 6,70
Dutch TakeOv.T. 45,60 45,60
Ehco-KLMKleding 44,50 44,50
E&L Belegg. 1 71,70 71,60
E_LBelegg.2 73,30 73,30
E&LBeleggJ 107,10 107,10
E_LBelegg.4 74,90 74,90
E&LKap.RenteF. 105,80 105,80
FreeRecord Shop 31,20 31,00
GaiaHedgel 99,80
Geld. Papier c. 67,50 66,70
German City Est. 35,50 35,00 a
Gouda Vuurvast 71,80 71,30
Groenendijk 46,60 46,60
Grontmy 54,00 53*1
HCA Holding 51,70 51,50
Heivoet Holding 38,70 38,80
Hes Beheer 45,50 46,00
Homburg eert. 0,65f 0,70 e
Inter/View Eur. 4,10 4,10
Kuhne-Heitz 43,10 43,10
LClComput.Gr. 4,30 4,30
Melle, van nrc 49,70 49,70
Nedcon Groep 64,50 63,30
Nedschroef 85,30 83,10
Neways Elec. 7,20 7,20
NewEur.HtlsDM 18,00 a 17,00 aNewtron Hold. 2,15 2,20

Pan Pac. Winkel 10,80 9,50
PieMedical 6,10 6,10
Simac Techniek 16,10 15,80
Shgro Beheer 55,50 55,60
SuezGr.Fund 53,10 52,50
VHS Onr. Goed . 1,00 0,75
Vilenzolnt. 33,00 34,10
Welna 294,00 294,00
Wereldhave 4,10
Weweler 49,50 49,00

Wall Street
allled signal 58' A 59
amer.brands 46 46/2
amer.tel.tel 42% 43'A
amococorp 47V» 47'/»
asarcoinc. 26 Va 26' A
bethl steel 14% 14 _
boeing co 43% 43 _
can.pacific 15'/_ 15
chevron 66% 68%
chiquita 17.4 IBV2
chrysler 18% 18%
citicorp 19% 19%
cons.edison 27% 27%
digitequipm. 44'/. 43%
dupont nemours 53% 52%
eastman kodak 40% 40%
exxoncorp 59' A 59%
ford motor 42% 43%
gen.electric - 77' A 76%
gen.motors 39' A 39'/_
goodyear 73V 4 74%
hewlett-pack. 77% 74%
int. bus.mach. 91% 90%
int.tel.tel. 65% 65%
klmairünes 21Va 21%
mcdonnell 48'/» 43%
merck co. 144% 145%
mobiloil 61% 62%
penncentral 22 21Va
phihps 21 21%
pnmerica 38% 38%
royal dutch 82% 84%
sears roebuck 43% 44%
sfe-south.pac. 12V2 12%
texacoinc. 61% 62%
united techn. 52% 52%
westinghouse 17% 17%
whitman corp 13% 13%
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,730 1,850
austr.dollar 1,30 1,42
belgfrank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,430 1,550
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 109,90 113,90
engelse pond 3,17 3,42
finse mark(100) 39,90 42,40
franse frank (100) 32,00 34,75
gneksedr.(lOO) 0,86 1,06
ierse pond 2,85 3,10
ital.hre (10.000) 13.95 15,65
jap.yen(10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.t/m 100
noorse kroon (100) 27,35 29.85

oostsclull.dOO) 15,75 16.25
port.escudoüOO) 1.26 1,44
spaanse pes. (100) 1,72 1.88
turksepqnd (100) 0,0230 0,0330
zweedsekr (100) 29.70 32,20
zwits.fr. (100) 119,50 124,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,79775-1,88025
antill gulden 0,9900-1,0200
austr.dollar 1.3615-1,3715
belg.frankllOOi 5.4680-5,4730
canad.dollar 1.50325-1,50575
deensekroon (100) 29.145-29,195
duitse mark(100) 112.5550-112.6050
engelse pond 3.3000-3,3050
franse frank (100) 33,505-33,555
gneksedr.lloo) 0.8990-0.9990
hongk dollar 1100) 22,9250-23.1750
ierse pond 3,0025-3,0125
ital.lire(lO.OOO) 14.930-14.980
jap.yen(10.0001 139.300-139.400
nwzeel.dollar(lOO) 0.9566-0.9666
noorse kroon (100) 28.835-28,885
oostenr.sch (100) 15,9920-16,0020
port. escudos (100) 1,3360-1.3760
spaanse pes.(1001 1,7980-1.8080
surin.gulden 0,9880-1.0280
zweedse kr. (100) 31,230-31.280
zwits.frank(lOO) 122,150-122.200
ecu 2,3105-2,3155

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 210,10 211,40
id excl.kon.olie 205,40 206.60
internationals 213,20 214,50
lokale ondernem. 208,50 209,70
idfinancieel 140,60 140,90
id niet-financ. 273.80 275,90
CBS-herbeleggingsuidex (1983 .00
algemeen 306,10
idexcl.kon.ohe 281.60 283,80
internationals 324,80 326,80
lokale ondernem. 285,40 288,10
idfinancieel 211.10 214.00
idniet-financ. 354,70 357,50

CBS stemmingsindex (1990= 100)

algemeen 128,10 129,40
internation 147,90 149,40
lokaal 124,60 125,90
fin.instell 122,50 123,10
niet-financ 124.70 126.10
industrie 135.00 136.80
transp.opsl 131,90 133,80

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,330-19,930,vorige
19,520-20.120,bewerkt 21,530 laten,
vorige 21,720 laten.

Zilver onbewerkt 200-270, vorige 205-275.bewerkt 310 laten, vorige 320 laten.

Oow Jones
Industrie 3.376,04

+ 22,95

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k

abnamrocokt 45.00 203 1,30 1.50
abn amro cj9s 45.00 210 4,10 4.20
akzo cjun 165,00 192 I.ooa 2.00
akzo c 0.5 80,00 801 80.00 83.50
akzo pokt 180.00 781 24.50 a 19.10 a
buhr cjan 45,00 300 5.80 a 6.20
d'fl c jun 185.00 ■ 186 1.40 a 1.00
dn pjun 175.00 177 OJS 0,60
dfl pjun 180.00 208 1.20 1,90
dsm cjul 110,00 228 5,70 7,50
dsm c okt 115.00 165 3.70 b 4.50
dsm cjan 115,00 225 5,70 b 6,70
dsm pjan 110.00 668 2,50 a 2.20
dsm pjan 115,00 253 5,10 4,30
dsm pj94 95,00 653 2.70 2.30
coc cjun 310.00 813 5,30 7,00
coc cjun 315.00 836 2,80 4,00
coc cjun 320,00 810 1,40 1,90
coc cjan 320.00 200 13,00 14,00
coc pjun 305.00 339 1.50 0.80
coc pjun 310.00 1446 3.00 1.60
coc pjun 315,00 1767 5,50 3,50
coc pjun 320.00 626 9,30 a 6,40
coc pjul 315,00 400 6,50 4,00
coc pjul 320,00 183 10,00 7,00
coc pjan 300,00 387 4.50 a 3,50
coc pjan 310,00 189 7,10 6,00
coc papr 330,00 393 16,50 a 13,80
fokker cjul 37.50 389 0,70 1,50
fokker c okt 35,00 190 2,70 4,50
goud caug 360,00 377 2.20 2,00
hoog cjan 65,00 182 2,90 3,20
hoog pjul 55.00 189 1,00 0,70
kim cjul 40,00 221 1,10 1.50
kim " c jul 42,50 261 0,60 0,70
nedl cjul 55.00 300 6,30 a 6.30
nlf c nov 103,00 1000 1,30 a 1,25
phü cjun 40.00 796 0,40 0,50
phil c 096 35,00 464 9,90 10,30
polyg c aug 50,00 215 2,40 2,40
ohe cjun 150,00 229 3,00 3,80
olie cjun 155.00 242 0.90 1,40
ohe cjul 150,00 167 4,20 5,00
ohe cjul 155,00 303 2.00 2,70
ohe c 093 115,00 174 39,00 40J0
ohe pjul 150,00 252 2,70 2,00
tops cjun 610,00 223 7,50 9.00 b
tops pjun 600.00 182 4.40 b 2.60
unil c okt 190,00 419 8,50 7.80
unil pjul 190,00 216 4,30 4,70

a laten g bieden lei -di».
h=bieden ri laten " ei-div
c ei-claim k gedaan lti
i ei dividend I gedaan. g
e=gedaan " beden vk-slotkoers vorige dag
I gedaan t laten sk slotkoers gisteren v

Amerikaanse delegatie te licht voor besluit

Geen doorbraak in GATT
« E . ~ De gisteren begonnen tweedaagse vergadering van

Sanisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-
-8 (OESO) zal nog niet leiden tot het doorbreken van de
Msse in het wereldhandelsoverleg. Voorafbestond er enigeei(/* dat de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten

t e marge van de bijeenkomst op hoog niveau zaken zouden
'li Kn doen' maar de Amerikaanse delegatie blijkt daarvoor

>fti__-S rekening gehouden met de
iij.^ Van minister Baker van Bui-
mer aken, maar die bleek
ïee;sn niet van de partij. Ook de
aria if nandelsgezant van de VS,
aeh_.llls> bleef thuis- Van het ver-
ige ,)* overleg met het wel aanwe-_°rlcl van de Europese Commissie

Hs uitehlandse betrekkingen,
iet Andriessen, is het dan ook
e Bekomen. Andriessen zelf hul-

len gisteren desgevraagd in

mist over komende contacten met
de VS.
De 24 industrielanden van deOESO
hebben het al jaren slepende han-
delsoverleg binnen de Algemene
Overeenkomst inzake Tarieven en
Handel (GATT) gisteren wel aan de
orde gesteld. De noodzaak tot afron-
ding werd algemeen onderstreept,
maar van onderhandelen was geen
sprake. Dat zal in de eerste plaats
moeten gebeuren door de EG en de
VS, die vooral overhoop liggen over
de landbouwsubsidies.
De kwestie leverde tijdens de lunch
van de in Parijs gehouden OESO-
vergaderihg een pittige discussie
op. In reactie op een uiteenzetting
van GATT-directeur Arthur Dunkel
noemde de Amerikaanse delegatie
het landbouwbeleidvan deEG obs-
ceen, zo is vernomen van deelne-
mers. De EG van haar kant wees de
VS erop dat het bij de impasse in
het GATT-overleg niet alleen gaat
om de landbouw, maar ook om de
dienstensector en de toegang tot
markten. Dat moesten de Amerika-
nen later ook erkennen.
Minister Andriessen van economi-
sche zaken, de Nederlandse delega-
tieleider, is ondanks deze schermut-
selingenredelijk optimistisch dat er
binnen enkele weken een door-
braak komt. De EG en de VS heb-
ben zich ten doel gesteld voor eind
juni concrete vooruitgang te boe-
ken.
Minister Andriessen noemde de
OESO-vergadering voor de rest
'weinig schokkend.' De VS krijgen
zoals verwacht nauwelijks steun
voor hun pleidooi om de teleurstel-
lende economische groei nieuwe
impulsen te geven. De meeste lan-
den vinden dat er een structureel
beleid voor de middellange termijn
moet worden gevoerd. Het zou on-
verstandig zijn nu incidentenpoli-
tiek te bedrijven die op langere
termijn alleen maar problemen op-
levert in de vorm van bijvoorbeeld
uit de hand lopende inflatie,zo is de
algemene opinie.

economie

Bouwbond FNV in rapport:

’Arbeidsverhoudingen
in bouw veranderen’

WOERDEN - De arbeidsverhou-
dingen in de bouwnijverheid moe-
ten drastisch worden bijgesteld. Er
dienen naast de bedrijfstak-cao aan-
vullende afspraken per branche
gemaakt te worden en .de basis van
de werkgeversorganisatie moet bre-
der. Bovendien zouden er delenvan
aanpalende cao's onder de cao voor
de bouwnijverheid moeten worden
gebracht. Dat stelt de Bouw- en
Houtbond FNV in zijn nota 'Bouw-
kolom in beweging', die gisteren in
Woerden is gepresenteerd.

De vakbond constateert enkele be-
langrijke verschuivingen in de
'bouwkolom. Architecten zijn hard
op weg hun positie als 'bouwheer'
te verliezen. In hun plaats verschij-
nen aannemers, die steeds meer
met een zelfontworpen produkt de
markt op zullen gaan. Bovendien
kalft de positie van de hoofdaanne-
mers van bouwwerken steeds ver-
der af en verschijnen er meer en
meer toeleveranciers, dienstverle-
nende bedrijven en gespecialiseer-
de onderaannemers op de bouw-
plaatsen.

Daarnaast, zo betoogt de FNV-
bond, treedt de overheid terug, het-
geen leidt tot een bouwnijverheid
die meer onderhevig is aan schom-
melingen in de conjunctuur dan nu
het geval is. Concurrentie op kwali-
teit wordt daardoor groter en de
noodzaak om tijdig te vernieuwen
neemt toe. Verder leidt ook het
wegvallen van deEuropese binnen-
grenzen tot verscherping van de
concurrentie.

Problemen grafische caoUTRECHT - Er zijn grote proble-
men ontstaan tussen de vakbonden
en de werkgevers in de grafische in-
dustrie. Aanleiding is de weigering
van de vereniging van kleine grafi-
sche ondernemingen VKGO om de
cao te ondertekenen.
Volgens de grafische bond van de
FNV, Druk en Papier, tonen de
werkgevers zich met hun opstelling
'zeer onbetrouwbare' onderhande-
lingspartners.

De VKGO heeft grote problemen
met de absolute bedragen waarmee
de lonen en de vakantietoeslagen
minimaal moeten stijgen; de zoge-
noemde 'vloeren. De bonden willen
daarmee ook de lagere inkomens-
groepen volop laten meeprofiteren
van de loonsverhogingen.

De VKGO, die circa 1.000 bedrijven
met 25 werknemers en minder orga-
niseert, wil op dat punt de onder-
handelingen heropenen.

De bonden zijn dat absoluut niet
van plan. Volgens een woordvoer-

der van Druk en Papier hebben de
'kleine' werkgevers in de cao-onder-
handelingen niets laten merken van
een voorbehoud over de vloeren.

De vakbond vindt dan ook dat zij
gebonden zijn aan de afspraken.

Komende vrijdag zal de bondsraad
van Druk en Papier zich buigen
over de vraag wat er nu moet ge-
beuren.

" Aggz-cao
Werkgevers en vakbonden in
de ambulante geestelijke ge-
zondheidszorg (aggz) hebben in
principe overeenstemming be-
reikt over een nieuwe cao.
Daarin is een salarisverhoging
van 4 procent op 1 januari 1992
overeengekomen. Dat hebben
beide partijen meegedeeld. De
looptijd is vastgesteld op één
jaar. Van de loonsom wordt 0,2
procent (ongeveer één miljoen
gulden) gereserveerd voor ver-
goeding van reiskosten van
woon-werkverkeer. Verder is
afgesproken dat over een aan-
tal secundaire arbeidsvoor-
waarden in september verder
wordt gepraat. De cao is van
toepassing op 7.000 werkne-
mers.

KNOV: forensen
moeten buiten
stad parkeren

DEN HAAG - Parkeergarages aan
de rand van de stad en verhoging
van de parkeertarieven. Dat zijn
volgens het Koninklijk Nederlands
Ondernemersverbond (KNOV) dé
oplossingen voor de parkeerproble-
men in stedelijke centra. Het KNOV
wil het woon-werk-verkeer uit de
stad weren en bevorderen dat win-
kels, bedryven en andere voorzie-
ningen beter bereikbaar worden.

Het KNOV presenteerde deze visie
gisteren in een eigen parkeernota.
De nota is een reactie op de eind
vorig jaar gepresenteerde parkeer-
nota van minister Maij (Verkeer)

Volgens KNO V-voorzitter J. Kam-
minga staat de minister daarin een
'onevenwichtig, onvoldoende zorg-
vuldig en niet op de werkelijkheid
gebaseerd' beleid voor.

De problemen met de automobili-
teit zijn volgens het KNOV door de
overheid zelf veroorzaakt door stel-
selmatig onvoldoende te investeren
in een adequate infrastructuur. En
nog steeds schieten de overheidsin-
vesteringen volgens Kamminga te-
kort. Het KNOV zou graag parkeer-
garages aan derand van steden zien
verschijnen. Van daaruit zouden fo-
rensen met de bus naar het werk
kunnen. Ook in de onlangs door mi-
nister May voorgestelde experimen-
ten met een regiotaxi (een combina-
tie van taxi en openbaar vervoer)
ziet het KNOV veel heil.

munt uit
" Benoemingen
Bij Rank Xerox is P. Herman
benoemd tot Key Account Sa-
les Director. Hij is verantwoor-
delijk voor de organisatie die
zich richt op deverkoop van de
complete lijn kopieerappara-
ten, printers en faxen bij grote
organisaties in overheid en be-
drijfsleven. Bij Campina Mel-
kunie wordt ir H Kloek per 1
september lid van de hoofddi-
rectie. Hij volgt L.J. van den
Heuvel op die in november met
pensioen gaat. Kloek is nu di-
rectielid bij Heineken. Hoofd-
directeur drs J. Van Gent van
Campina Melkunie wordt met
ingang van 1 augustus alge-
meen directeur van Koninklij-
ke Verkade en directielid van
fusiepartner de McVitie's
Group.

" Olieprijzen
De Russische president Boris
Jeltsin heeft gisteren per de-
creet de prijscontroles voor olie
en gas opgeheven waardoor de
prijzen met meer dan 500 pro-
cent stijgen, zo heeft het pers-
bureau ITAR-TASS bekend
gemaakt. Jeltsin had de maat-
regel, die aanvankelijk in april
zou ingaan, uitgesteld om de
boeren in de zaai tijd het ge-
bruik van nog redelijk betaal-
bare benzine te geven. Het los-
laten van de prijscontrole is
bekritiseerd door economen,
leden van de oppositie en door
functionarissen uit andere re-
publieken die geloven dat hier-
door de inflatie zal worden
aangejaagd en het leven voor
de consument nog zwaarder zal
worden.

" Hervatting
De onderhandelingen over een
nieuwe cao voor het uitvoe-
rend, technisch en administra-
tief (uta) personeel in de bouw
(40.000 werknemers) worden
wellicht op korte termijn her-
vat. R. Hollander, cao-onder-
handelaar namens de werk-
geversorganisatie AVBB, moet
echter eerst zijn achterban
raadplegen over hervatting van
het geruime tijd geleden vast-
gelopen overleg. Hollander
kreeg gisteren uit handen van
een vakbondsdelegatie een pe-
titie, waarin wordt aangedron-
gen op hervatting van de on-
derhandelingen.

Vliegveld verhuisd

" Precies in één nacht is in het Duitse München een compleet vliegveld verhuisd. Zondagavond
laat ging de oude luchthaven 'Munich Riem' dicht. Alles - van mobiele vliegtuigtrappen (foto)
tot de kantoorinventaris - ging op diepladers en in vrachtwagens om op de 30 kilometer ver-
der gelegen nieuwe luchthaven uitgeladen te worden. Gistermorgen kon het 10 miljard gulden
kostende vliegveld 'Franz JosefStrauss' al in gebruik genomen worden. Het is de tweede groot-
ste luchthaven in het land en kan jaarlijks 15 miljoen passagiersverwerken. Foto: EPA

Dinsdag 19 mei 19925
Limburgs dagblad



~i L imburgsDagblaJ

<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
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
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via debalie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezendoor
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CaOvoo Su_T*r«___-_■"■"_<. 079

Vermist/Gevonden
Veil. centrum Geleen-Das-
senkuil Pucks liefste
KNUFFEL, bruine teddybeer
ca. 40 cm, tegen beloning
terug te bezorgen. Tel. 046-
-751918.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Mededelingen

BOUW EN HOUTBOND FNV
Afdeling Eygelshoven

Feliciteert alle leden met
het 75-jarig bestaan van de

Bouw- en
Houtbond FNV

Personeel gevraagd

Adia Keser nu ook in Vaals
Op dinsdag 19 èn 26 mei as. kun je ons vinden op het Wil-
lem Alexanderplem in Vaals. We zien je, voor informatie en/
of inschrijving graag tussen 09.00 en 15.00 uur.

Hoofdstraat 39, Kerkrade. Tel. 045-463700.

ADIA KESER
UITZENDBURO

Gevraagd voor direkt goede
kolonne TIMMERLIEDEN

voor diverse opjecten in Duitsland.
Goede verdiensten mogelijk.

Tel inlichtingen PKB-Bouw 09-49220354051

Pretpark de Valkenier
vraagt voor direct vaste MEDEWERKERS/STERS

voor bemanning kassa's, buffetten, keukens, winkels,
attrakties. restaurant en algemene functies.

Vereisten zijn: Ift vanaf 16 jr t/m2l jr, verzorgd uiterlijk en
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af-

spraak. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur.

Pompbediende M/V
gevraagd voor een bediend station. Leeftijd v.a. 18 jr.
Moet bereid zijn om ook in de weekends te werken.

Soll. na tel. afspraak tussen 9.00 en 15.00 uur
vragen naar dhr Maas. Tel. 045-721231.

Limburgs steigerbouwbedrijf
vraagt met spoed:

steigerbouwers, ervaring vereist.
Hofdwarsweg 1, Geleen. Tel. 046-742410.
CEMSTO BV Schoonmaakbedrijf vraagt

vakantiehulpen
voor de maanden juli en augustus in de regio Heerlen.

Telefonisch aanmelden 045-426058.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO-er, dag- en nacht
dienst. Julianastr. 6, Bruns-
sum.
STUDENTEN en scholieren
uit Zuid Limburg opgelet!!!
Wij hebben de perfecte bij-
verdiensten/vakantiewerk
voor je. Verdiensten zeer
hoog (’7O,- / ’l3O,- per
dag). Min. leeft. 17 jr. Info
uitsluitend tussen 17.00 en
20.30uur. Tel. 03404-57478
Excl. club in België vraagt
met spoed nette meisjes.
Tel. ml. 045-729239 of 09-
-32.11.718692, na 20.00 uur.
Gevraagd TELEFONlSTE-
receptioniste-winkeljuf-
frouw-administratiefmede-
werkster, voor 3 dagen p/wk
computerkennis WP. Was-
serij Karreman B.V. Geleen
Gevr. WERKSTUDENTE
voor het aanstaande sei-
zoen. Tel. 04406-12098.
Gevraagd KAMERMEISJE
voor de ochtenduren. Tel.
j04406-12098.
Cafetaria-snackbar vraagt
vrouwelijke part-time
MEDEWERKSTER, 18-25
jaar, voor 3 a 4 afwisselende
dagen per week. Tel. 045-
-213451.
Taxi Kölker vraagt nette full-
time CHAUFFEUR, kandi-
daten met erv. genieten de
voorkeur. Tel. 045-464545.
Gevr. PRODUKTIEMEDE-
WERKER (MA/) voor 10 __
15 uur per wk. 045-324777.
FRITUREHULP gevraagd,
liefst met ervaring. Friture
Muller, Zuidhof 31, Geleen.
Tel. 046-748101.
Leuke erv. BUFFETHULP
gevr., voor versch. dagen.
Spoed. Tel. 045-427711.
Gevr. nette WERKSTER
voor de morgen-uren. Bel-
len tussen 10.00-12.00 uur
046-746013.
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP ook in de weekends.
Tel. 045-214039.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektro, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).

KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u
Was- en DROOGAUTO-
MAAT reparaties met ga-
rantie. Tel. 04405-2148.
TV Reparaties aan huis,
zonder voorrijkosten. TV
SERVICE Limburg, 045-
-231260.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. WOONHUIS met
tuin, omg. Heerlen. Tel.
045-245823.
Met spoed gevr. woonhuis
omg. MAASTRICHT voor 3
pers. voor 1 tot 2 jr, gemeub.
Huurpr.n.o.t.k. Tel. 040-
-859584 na 20.00 uur.~ ~

Onroerend Goed
i . üiffi

Te koop
gevraagd

woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 200.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

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

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

Geen kosten
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.
Wilt U zekerheid bij de ver-
koop van uw huis? Bel vrij-,
blijvend. Wijman & Partners
Vastgoed Heerlen Tel. 045-
-728671.
Gevraagd woonhuis in
HEERLEN of omgeving, op-
knappen of aanvaarding op
lange termijn geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
SUSTEREN, stijlvol woon-
huis in 't centrum, kooppr.

’ 165.000,- k.k. Inl. Scheers
vastgoed, Polstr. 12, 6019
BL Wessem. 04756-3031.
----_ ! i :

Kamers
Valkenburg KAMERS te'
huur, eigen opgang. Tel.
04406-15323 na 12.00 uur.
Te h. HEERLEN-C kamer in
studentenhuis per 1-6-92.
Tel. 043-251634 0f'719482.

bouwmat./machines
KINDERKOPPEN, goede
prijs, heymans, Zutendaal
(B). Tel. 0932-11611290.

Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

Tg koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’255,-; gebr.
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’595,-; magazijn of
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels v.a. ’ 675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whipeborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’425,-. Palletwagens
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

Landbouw en Veeteelt

Tuinmachines
* Motormaaiers 20 modellen, vanaf ’ 549,-
-* Zitmaaiers tuintraktors, ca. 25 modellen bv
10pk maaitraktor met elektrischestart en
en vangbak, nu ’ 3.500,-
-* Freesmachines, ca. 30 verschillende
modellenmet 40 verschillende aanbouw-
werktuigen van 2,5tot 21 pk
* Tuinbouwtrekkers oa. Ferrari 26RS
26 pk diesel, 4wielaandrijving, hydro stuur ’ 19.985,-
Ook diverse gebruikte machines op voorraad oa. 10 zit-
maaiers, 15 freesmachines, 30 motormaaiers en enkele

smalspoortrekkers.
Bezoek onze showroom

Lozeman Tuinmachines bv
Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341.

ONDERDELENBANK. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 04493-2715. teer via: 045-719966.

Auto's

Stationcars
Volvo 245 GLD met extra bank airco 1982
Volvo240 GLE 106.000km. gasonderbouw 1989
Omega turbo D, CD intercooler 97.000km 1989
Omega 1.8 beigemet., 84.000 km 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000km 1987
Opel Kadett 1.3 5-drs, 84.000 km 1989
Mitsubishi Lancer 1.5 GL gas, wit, 114.000km 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.

Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
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. KADETT berlinetta,
bwj. '80, nwe. APK, vr.pr.

’ 1.800,-. Beukstr. 4, Pas-
sart-Heerlen.
Te koop BMW 316, open
dak, achterspoiler, met., get.
glas. Tel. 045-742547.
NIISAN Sylvia 1800 turbo
3-'BB met Ned. kent., vr.pr.
’13.800,-. Tel. 09-
-32.11712108. Garage Oset.
Te koop Opel KADETT bwj.
'80, i.g.st., APK 5-93, vr.pr.

’ 1.650,-. Rooseveldtstr.
42, Brunssum, na 12.00 uur.
KOOPJE! Citroen GSA
Club, bwj. '81.045-327251.
VW GOLF, type '80, APK 3-
93, ’1.650,-. Tel. 045-
-721474.
MAZDA RX 7, sport, '81, wit,
sportv., Targa dak, roest-
schadevrij, auto in.nw. st.,
pr. ’ 9.950,-, mr. mog., APK
gek. 1-93. 045-226869.

MITSUBISHI Colt GL, bwj.
'80, APK 6- '93, ’1.650,-.
Tel. 045-724993.
Opel KADETT 1200 S, '81,
APK, ’2.650,- Heemskerk-
str. 66, Hrl-Meezenbroek.
Opel KADETT HB 1300,
bwj. '80, bruinmet., roets/
schadevrij, APK 5-93, sun-
roof, auto is zeer mooi, vr.pr.

’ 2.650,-. Tel. 045-720283.
Loop- of sloop Talbot SO-
LARA, bwj. '80 met APK,

’ 175,-. Tel. 045-323796.
Te koop SKODA, bwj. '84
met APK, ’1.150,-. Tel.
045-273871.
Te koop RENAULT 21 Ne-
vada GTD, bwj. sept. '89,
luxe uitv., vr.pr. ’20.000,-.
04455-2308, 900-1100 uur
Te k. BMW 316, 2-drs., bwj.
8-'B5 wit i.z.g.st. ’10.750,-,
evt. mr. 045-316940.
Te k. BMW 320irecaro-int.,
zéér mooi, bwj. '84, APK '93.
Beukstr. 15, Passart/Hri.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Fiat PANDA 1000,
bwj. '89, met kat., pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-455168.

Bovag automobielbedrijf
LEIJENAARS-AUTOCEN-
TRALE: Ford Escort 1.4 met
orig. SR-pakket 1989; Mit-
subishi Colt 1.4 GL rood
1989; Mercedes 190 diesel
wit 1990; Mercedes 230 E
wit 118.500 km., 1986; Cor-
sa Hatchback 1.2 wit 1988;
Kadett Hatchback 1.3 i s-
versn. 36.000 km. 1989;
Kadett Hatchbach 1.6 iLS
49.800 km. 1989; Kadett
Hatchback 1.3 Euro club wit
1989; Kadett Hatchbach 1.6i
steelgrijsm. 1989; Kadett
caravan 1.6 diesel 5-drs
rood 1988; Kadett caravan
1.6 diesel 5-drs wit 1988;
Kadett gesloten bestel 1.3
LS 76.000 km. 1987; Kadett
HB 1.3 Euro club 65.000 km.
1987; Kadett HB 1.2 SC
73.000 km. 1986; Kadett 1.2
SC Sedan wit 55.000 km.
1987; Kadett sedan 1.6i Ju-
bilé rood 1989; Kadett se-
dan 1.3 Euro 51.000 km.
1989; Kadett sedan 1.3 Euro
club steelgrijsm. 1988; Opel
Ascona 1.6 S Hatchback
65.000 km. 1987; Opel As-
cona 1.6 S luxus 4-drs.
75.000 km. 1985; Opel As-
cona 1.9 N sedan 1980 en
1982; Opel Rekord 2.0Sde
luxe met LPG nieuw type
1983; Opel Rekord 2.0 S de
luxe 1982; Opel Rekord 1.8
S de luxe 1983; Opel Veetra
I.Bi GL automatiek 45.000
km. 1990; Opel Omega 1.8
SV LS 1989; Ford Escort 1.6
Bravo 5-versn. 1985; Ford
Siërra 2.0 Ghia Sedan 1988;
Ford Siërra 2.0 combi spe-
cial megentardm. 1989; VW
Golf 13i uitv. Madison zwart-
metallic 1990; VW Golf 1.6
GTS 70.000 km. wit 1985;
VW Golf 1.8 div. spoilers
rood 1985; VW Golf 1.6 die-
sel wit 110.000 km. 1988;
VW Golf 1.6 GTD turbodie-
sel 127.000 km. 1985; VW
Golf 1.1 1979; VW Gesloten
transporter 1.7 D 54.000 km.
1987; Seat Ibiza 1.7 XL die-
sel 73.000 km. 1989; Mazda
323 HB 1.5 met LPG
’8.950,- 1987; Toyota
Camry 2.0 XLi met LPG
roodmet. 1990; Honda Civic
1.3 de Luxe wit 16.000 km.
1990; Suzuki Swift 1.3 GS
zwart 29.500 km. 1991; Nis-
san 100 NXTBAR SLX geel
8.500 km. 1991; Nissan
Sunny 1.4 Hatchback XL
rood 49.000 km. 1989; BMW
316 zeer mooi met div. ex-
tra's 1980; Volvo 240 GL
met LPG en iets motorscha-
de 1983. Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek. Info: 045-
-212091. Ook uw adres voor
een APK-keuring. Auto met
Bovaggarantie.
Te koop MAZDA 323 F, bwj.
'90, km.st. 21.000, electr.
schuifdak, alarm, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-315128.
Nissan SUNNY Diesel, bwj.
'87, t.e.a.b. Frankenlaan 36,
Heerlen. Tel. 045-729037.
Te k. mooie, goede Opel
Rekord 20S, 4-drs., kl.
roodmet., trekh., centr. ver-
gr. APK gek. bwj. 7-'B2, vr.
pr. ’ 2.500,-. 046-524273.
Opel CORSA 12S, Swing,
3-drs., bwj. '84, ’6.750,-, in
nw.st. Tel. 045-723437.
Te koop KADETT, bwj. '81,
met APK, zien is kopen. Dr.
L.T. Wietenstr. 17, Bruns-
sum. 045-255304 na 17 u.
Opel KADETT 1200N, bwj.
'83, APK 11-92, 100% i.o.
vr.pr. ’ 3.100,-. 045-428958
VW Jetta 80, l.m.velgen met
acces. Zeer sport, groen.

’ 1.950,-. Tel. 045-725122.
Te koop VW GOLF 1100,
bwj. '79, APK tot 5e mnd.
'93, ’ 750,- koppeling defect
Tel. 045-225171.

Te koop FIAT 127 APK, bwj.
'79, vr.pr. ’750,-. Tel. 045-
-229677.
Mooie Ford ESCORT '82,
APK, sunroof, i.z.g.st.,
’4.250,-. Tel. 045-225913.
ESCORT 13 GL, '84, ANWB
mog., ’4.950,-. APK 4-93,
zeer mooi. Tel. 045-424128
Ford ESCORT 1.1 model
Laser '85, APK, 5-bak, z.
mooi, ’ 5.750,- 045-454087
ESCORT 1300, wit, bwj. '84.
Dr. A. Kuyperstr. 76,
Brunssum.
Te k. VW POLO, 3-drs., bwj.
82, nw. model, 1300 CC,

’ 2.950,-. Tel. 045-453572.
Te k. GOLF diesel, bwj. '79,
motor '82, APK tot nov. '92.
Tel. 045-459015.
VOLVO 440 GLT bwj. '90,
met LPG, 0.b., slechts
’21.750,-. Tel. 046-512138
Opel Veetra 2.0 GL '89; Ford
Escort 1400 CL kl. rood '87;
Mercedes 230Eautom. '86;
Opel Kadett autom. '86/'B7;
Ford Scorpio 2.0 '87; Ford
Escort cabrio 1600 KR 3i '87
Opel Omega '89; Opel As-
cona 1600 '83 ’4.250,-;
Ford Escort '85; Citroen Vi-
sa 1400 S '85 ’4.900,-;
Opel Kadett diesel '86; Opel
Ascona 1600 LS '85
’6.500,-; Renault 18 '79
’900,-. Autobedrijf WEBER
Baanstr. 38 Schaesberg.
045-314175.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Senator 3 E CD-
uitv. '85; Ford Siërra 1600
'84 gas; Renault 18 GTL '85;
Mazda 323 '83; Audi C D
autom. '83; Nissan Sunny
diesel '87; Datsun Cherry
diesel '86; Polo '82; Chara-
de diesel bwj. '84; Honda
Civic 15S bwj. '84; Mits. Colt
'84; Opel Corsa '85 grijs
kent. gas uitb. en sierspuitw.
Alfa Giulietta 2.0 '82; Fiat
Ritmo '84; Ford Escort '81;
Ford Escort Van grijs kent.
gas '83; Mazda 323 '81. In-
ruil, financiering mog. Anje-
lierstr. 123 a Heerlerheide.
Tel. 045-231448.
Auto KALDEBORN wij beta-
len hoogste prijs voor uw
auto!! 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, u belt, wij kopen!!
045-427671, ook 's avonds.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. 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 Kadett
1.3 HB bwj. '82; Opel Kadett
1.3 HB aut. bwj. '82; 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; Ford Taunus 1.6 L '82;
Mazda 323 1.3 HB aut. bwj.
'81; Mazda 323 Sedan 1.3
bwj. '84; Honda Civic 1.3 L
bwj. '84; 2x Fiat Panda bwj.
'85 en '86; Toyota Celica 1.6
ST bwj. '82; Honda Accord
Sedan bwj. '80; Renault 5
TL bwj. '80; Citroen GSA
bwj. '83. Alles met APK. Ga-
rantie, inruil, financiering
mogelijk. Verlengde Linde-
laan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Te k. AUDI 80 GLS 4-drs,
bwj. '79 of VW Golf LS, bwj.
'79, beide APK 6-93,

’ 1.650,-p.st. 04752-4826.

Te k. BMW 316, bwj. 78,
motor '81, sportv. 205 ban-
den, APK, grote beurt enz.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-310775.
Fiat PANDA 34 White, bwj.
'85, 68.000 km, i.z.g.st.,

’ 4.500,-. Tel. 045-725984.
Te k. MAZDA 323 bwj. '83,
vr.pr. ’ 4.850,-. Eikenweg
22 Hoensbroek 045-225320
Te koop PEUGEOT 305 GL
station, bwj. '82, APK 30-1-
-93, ’ 1.750,-. 045-226867.

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Motoren
Te k. YAMAHA KT 600, bwj.
'92, km.st. 1.700, pr.
’8.000,-. Tel. 045-271924.

(Brom)fletsen
Te k. Gilera Citta SNOR-
BROMMER, 300 km, bwj.
'92 Mijnlamp 17 Schaesberg
Te k. VESPA snorbrommer.
Tel. 045-455685.

Vakantie
Sint MAARTENSZEE. Bun-
galow, gratis zwemparadijs,
weekend-midweek en voor-
seizoen. Tel. 02246-3109.

Caravans
Te k. tourcaravan BERG-
LAND, 5è6 pers., bwj. '82.
Tel. 046-379019.

Kachels/Verwarming
Gas-hout-inzet-kachels

’ 500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.
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nm« HYDRAFLEX/NUTH
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Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 12P
1992zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:
1. J. Stoer, v/h Valkenburgerweg 47, 6361 EB N^

thans Adalbertstrasse 116, 5100 Aachen BRD ("
14032).

2. Drs. J. Stoer Beheer BV, Valkenburgerweg '6361 EB Nuth (flnr. 14033).
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: _\
R.A.L.M. van Dooren, Rijksweg Zuid 115, 6161 V
Geleen, tel. 046-754638.

B. VERNIETIGD NA VERZET D.D. 14 MEI 1992:
3. D. Raban, voorheen wonende te Sittard, Oph-^J

137, thans verblijvende te Sittard, Rijksweg No"'
23 (flnr. 14008).
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D:" F^fc^T/: U ___ _■ er gelegenheid van de Olympische zomer- in het bezit te komen van dit buitengewone tuurlijk van harte welkom op al onze kan
ESS^p Jl ______ B spelen 1992 komt de SNS bank met een boek*. Als nieuwe spaarder, door het openen

J^ W_\fï BB I bijzonder cadeau voor nieuwe spaarders: een van een spaarrekening met een minimum En: er valt ook nog een reis naaf
__F rÊÊ 5 groot formaat boek (29x41 cm) van maar inleg van f. 250,-. Dit bedrag moet minimaal Griekenland te verdienen!

wm-' H liefst 136 pagina's dat in woord en beeld de een half jaarop derekening blijven staan. Als u toch bij de SNS bank bent oW

JL __V_f____r_E_ __\ geschiedenis van de Olympische spelen ver- Maar u kunt ook automatisch gaan sparen. spaarrekening te openen, neem dan &

__m _^_\ WÊIMWJÊÊ mmWzZê telt. Van de eerste spelen in het oude Ten minste een half jaar minimaal f. 100,- de Olympische actiefolder mee. DaarZ' .
lHv_r __■_______■ W'___ ll_-_f Griekenland tot en met dewinterspelen van per maand is al voldoende. een deelnameformulier in voor de we-»» .

B 1992. Het boek, met de titel 'Olympiade' Spaart val automatisch bij ons? In dat geval die u een prachtige reis kan oplevereï*-
Ml _m__\ K_l_a ls aneen verkrijgbaar bij de SNS bank. krijgt u het boek als uuw maandelijkse spaar- ziens bij de SNS bank.

Zokrijgt U 'Olympiade' cadeau. nieuwe bedrag gedurende een half jaarspaart. voorraad strekt (één boek per dient). U k""'
BS I t^-_l H Er zijn verschillende mogelijkheden om Voor een persoonlijk spaaradvies bent u na- kiezen voorf. 7,50 spaarpremie.

M-,; U__^_T^ ■_"#

'^^^^^^^^^^ p$ '!Bl^^^ .. Het werkgebied van de SNS bank beslaat vrijwel geheelnoord, midden, oost en zuid Nederland. Wij zijn daar aanwezig met ruim 300 vestigingen in 105 ge'"
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Duitsland 1

ÏBqT
Tagesschau.

lA °er Denver-Clan (Dynasty).
O (,„ *" Let's move. Fitness.
-O. Ta9esschau.
f4s Uslandsjournal.
lOn 2DF"'n*o Gesundheit.
1 o. la9«sschau.Ia9«sschau.
Is_ RPPen -n- Ehrlich. (Herh.).
j'r? urnschau.

2-S. Klas sentreffen. (Herh.).
_. 3On Persovarzicht.
l_3'os Ta9esschau.
Pl3 4c ARD-Mittagsmagazin.
.^ On *"rtBcnaft»-Telegramm.
Jl. 05 Ta9«sschau.ïr 9ra Kasperls Traumfahrt. Pro-

(1 tii,!_ Tl'"na over de historische poppen-jfl>KalifStorch.
i s«. Go|dregen. Deense detective-R T____ISqT Tagesschau.
fou me Welt ,ur a,le: Mick's

lls jljr- Gevarieerd kinderprogr.
i gj Eine Welt für alle: Die FarbeZukunft. Vijf gezinnen bekwa-mi,n zich in het beschermen van hetIÏÏ.-.Af1.1.16qT Tagesschau.

The alk ta9|ich " Termin in Berlin.
On °maprogr. Vandaag: Service-
rnenerWerp9n en da9e,iikse proble-

*"*_'___,p^T. ('T) Vale Tudo - Urn jeden
l?nn " 17o"deli9eBraziliaanse serie.
l/{_ ;u"kt 5 - Landerreport.
17,3? Tagesschau.
le'^ uaxis Bülowbogen, serie.
18 4S _'er und Heute> actualiteiten.
-o.qq °er Fahnder, serie._o!ts {__. Ta9esschau-
ri e (TT) Liebling - Kreuzberg. Se-

*°-59 t
Die Fenler der anderen.

ÏI.Oq Tagesthemen-Telegramm.
stjck °" daneben, sketches, slap-
Loh en Parodieën. M.m.v. Gerd

Jl jr^?yer.Anja Schiller e.v.a.
Sfecu» Welt für alle: Striptease

-3(2, DTranengas. Reportage.
TIIm"PALAST- filmmagazine.

"^"00 a9esthemen.
Rw ** Boulevard Bio, amuse-Oo.^'sprogramma.
Afl ■ ,J* a9num. Am. detectiveserie.

Oo 4_ *!. '"ie ist los.
00.5^7a9esschau.

WüVT^-55 ZEN- Augenblicke in der. "Ie: Zeit zum Horen.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD ZDF.Zie Duitsland 1.
Tagesschau.
11.50 ZDF Sport extra. Tennis: Team

world cup vanuit Düsseldorf. Met om
ca. 16.00 Heute-Schlagzeilen en om
ca. 17.00 Heute.

17.55 (TT) Unsere schönsten Jahre.
Duitse serie. Afl.: Die Traumfrau. Elfi
en Raimund Sommer ontmoeten op
vakantie in Venetië Claudia en Die-
ter. Zij lijkt een dom blondje, maar
wanneer Elfi haar later in München
weerziet, blijkt zij de stuwende kracht
achter Dieters carrière te zijn. Dat lijkt
Elfi ook wel wat. (Ca.18.15 Reclame).
Aansl.: Programma-overzicht (VPS
18.50).

19.00 Heute.
19.20 Forsthaus Falkenau. Duitse

serie. Met: Christian Wolff, Bruni Lö-
bel, Gisela Uhlen e.a. Afl.: Nachtliche
Flucht. Toni Lederer wil zijn familie
helpen naar het westen te vluchten
via het grensgebied Falkenau. Rom-
bach ontdekt dit net op tijd, maar
besluit Toni toch te helpen. Rica vindt
het de hoogste tijd dat haar vader
hertrouwt. (Ca. 19.45 Reclame).

20.15 Kennzeichen D.
21.00 Der grosse Reibach. 4-delige

komedie. Met: Christoph Waltz, lan
Richardson e.a. Deel 3. Milcic dwingt
Dorfmann de lading pruimen onge-
controleerd over de grens met Bulga-
rije te krijgen, want er bevinden zich
verdachte kisten onder de lading.
Dorfmann moet een koffer met geld
voor Milcic mee terug nemen.

21.45 Heute-journal.
22.15 Gott ms Handwerk pfuschen.

Documentaire over de ethische en
religieuze aspecten van de gen-tech-
nologie. Uit de serie Kontext.

22.45 Aspekte. Verslag van het film-
festival in Cannes.

23.15 ...und koste es das Leben,
2-delige tv-film van Vicente Aranda.
Deel 1. Spanje 1934. De 20-jarige
Marian is opgegroeid in het kuuroord
Las Caldas en droomt ervan het hotel
te bezitten waar haar ouders werken.
Zij wordt verliefd op de reumatische
Martin, maar zijn aandacht wordt op-
geëist door de eigenaresse van het
hotel, Dona Amalia.

00.55 Heute.

TV FILMS VIDEO
RTL 4

IJ OO Tk'' _ht _ Disappearance of
1974 Amerikaanse film uit. 0r,7 Van Jud Taylor met Glenn

een en David Soul. TijdensdtyjjrfCntervolging van ufos ver-
lucht vliegtuigen van de
lucht acht' offic'eel erkent de
6erin acht dit incident niet alscarri2 n9e,uk- Ten Koste van zijn
.loor probeert kolonel Peter
Ufos 6_ te bewÜzen dat deze
van d

ae oorzaak zijn geweest
n'n9 6 myster'euze verdwij-

BBC 2
van ö Dlstan* drums. Western
Co odToul Walsh uit 1951. Gary
dwar<frH

leidt een expeditie
bevrjL 00r 'ndianengebied en''at en passant Mah Aldon.

Ouitsland 3 SWF
kaan__ ven Sinners. Ameri-
Tavo sP.eelfilm uit 1940 van«arnett met in de hoofdrol-

len Mariene Dietrich en John
Wayne. Mariene Dietrich als
straatzangeres Bijou, die-van
het ene vakantie-eiland naar
het andere trekt. Overal heeft zij
succes en de mannen liggen
aan haar voeten. Maar dat
maakt op Bijou geen indruk.
Anders ligt dit wanneer zij ken-
nis maakt met een luitenant van
de marine. Maar diens carrière
staat hun relatie in de weg en
tot een huwelijk komt het niet.

RTL4
22.40 Doublé trouble. Vervelen-
de Bvd Spencer/Terence Hill-
film, waarin de twee het aanbod
krijgen om als dubbelgangers
van een paar zakenlieden te
fungeren. Regie in 1984 van
E.B. Clucher.

Super Channel
23.00 The proud and the dam-
ned. Actiefilm van Ferde Grofe
uit 1973, speelt zich af tijdens
Mexicaanse oorlog. Veteranen
en huurlingen raken betrokken
bij een plaatselijke revolutie.
Warrige film, met José Greco,
Cesar Romero. " Terence Hill en Bvd Spencer in 'Doublé Trouble'. (RTL4

- 22.40 uur).

Nederland 2
VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.05 Verhalen van Moeder de
Gans, poppenserievan Jim Henson.

17.14 De geschiedenis van Ooit.
Jeugdserie over de geschiedenis van
Het land van Ooit. Afl.2.

17.30 De grote meneer Kaktus
show. Kinderprogramma, (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.16 Comedy Krakers met om:
Dubbeldekkers (On the buses). En-
gelse comedyserie.

18.41 Daar komen de schutters
(Dad's army). Engelse comedyserie,
(herh.). Een oude liefde van Godfrey
moet alleen de oogst binnen zien te
halen. Natuurlijk staat het peloton tot
haar beschikking.

19.18 Vijf tegen vijf special. Spelpro-
gramma t.b.v. Natuurmonumenten.
Teamcaptains: Carry Tefsen en John
Leddy. Presentatie: Peter Jan Rens.

20.03 Police rescue. Engels/Australi-
sche serie. Afl.: Op de grens. Mickey
kan voorkomen dat een leeftijdgenoot
zelfmoord pleegt, en komt met deze
man in gesprek om zijn motieven te
ontdekken. Zijn omstandigheden lij-
ken veel op Mickeys eigen situatie.

20.58 Oppassen!!! Nederlandse se-
rie. Afl.: Blijven denken. Rik begint
aan zijn bijbaantje en ondergaat een
vuurproef.

21.27 De verleiding, 16-delige serie
over de wereld achter de reclame.

22.07 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.42 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Volle maan. Een
schrikkeljaar en volle maan, reden
genoeg voor Blanche om een feest
met alleen mannen te geven. Sophia
raakt in paniek, want voor midder-
nacht moet ze een idioot kussen om
een vloek te bezweren.

23.10 Met Witteman. Paul Witteman
interviewt gasten.

23.54 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Opmerkelijke meesterwerken.

00.06-00.11 "" Journaal.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal, af1.24.
10.30 (TT) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken, afl.B.

11.00-11.30 -IS1(TT) Nieuws uit de
natuur, af1.27.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00-14.30 Skoalle-tv:
16.45 Steden des tijds. Voorlichtings-
programma.

16.55 Ca va. Frans voor beginners.
17.25 Pronto. Italiaans voor begin-ners, afl. 15.
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. Comedyserie.

Afl.: Dag mam! Ralph is ervan over-
tuigd dat alle schoonmoeders niet
deugen, maar wanneer zij echt komt,
blijkt het allemaal wel mee te vallen.

19.25 Antilliaans verhaal. Documen-
taire serie over het Antilliaanse verle-
den. Afl.: Op eigen kracht.

20.00 "" Journaal.
20.25 Huize Franchise. Engelse tv-

film uit 1988 van Leonard Lewis. Met:
Patrick Malahide, Joanna McCallum,
Rosalie Crutchley e.a. De 15-jarige
Betty Kane blijkt, na een maand ver-
dwenen te zijn, weer gewond op te
duiken. Na een ondervraging be-
schuldigt zij de dames Sharpe van
Huize Franchise van gevangenhou-
ding en mishandeling. Robert Blair
vertrouwt het echter niet en gaat op
onderzoekuit.

20.53 Let's dance: Everybody dance
now. Reportage over de videodans.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland met om
23.00 Den Haag vandaag. Presenta-

tie: Charles Groenhuijsen.
23.15 Parlement en politiek, afl.4.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet (2). 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus geschiedenis.
10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50Das Recht zu lieben. Serie. 12.15 Re-
port. 13.00Adiós amigo! (herh.). 13.45
Six-Teen, talkshow, (herh.). 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.40 Tagesgesprach. 15.55 Sport ak-
tuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Drei
im Morgenland, serie. 16.30 Schooltv.
17.30 Cursus sociologie. 18.00 Aktuel-
le Minute. 18.01 Zeit für Tiere, dieren-
mag. 18.30 Nussknacker - ein Fall für
Drie. 18.57 Progr.-overz. 19.00 Aktuel-
le Stunde met om 19.45 Raampro-
gramma's. 20.00 15 Minuten internatio-
nal: Brasilien. 20.15 Die Dienstagrepor-
tage: reportage over het studentenle-
ven. 0.45 Kanguru, amusementspro-
gramma. 21.30 West 3 aktuell. 21.45
Plus 3, economisch magazine. 22.15
Westpol, regionaal politiek programma.
22.45 Die heilige Kuh. 23.15 Reporta-
ge over het Duitse rijgedrag op auto-
snelwegen. 00.15 Laatste nws. Aansl.:
Zur Nacht.

RTL 4
06.55, 07.25 en 08.00 Nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.04 Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Mag het iets meer zijn. Herh.
11.15 Teletext.
13.00 The disappearance of flight

.12. Amerikaanse film uit 1974. Re-
gie: Jud Taylor. Tijdens een achter-
volging van UFO's, verdwijnen er
twee vliegtuigen van de luchtmacht.

14.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.00 De draagmoeder. Serie.
15.30 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

15.55 Telekids. Kinderprogramma.
Met om 16.20 My two dads. Afl.: Cri-
me and punishment.

16.45 Liefde op het eerste gezicht.
17.25 Wie is wie. Spel. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe. Tel.spel.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo. Showprogr.
21.40 Postema op pad. Eerste afle-

vering van een reeks programma's
waarin presentator Koos Postema de
wereld afreist en Nederlanders op-
zoekt die in het buitenland leven en
werken. In de eerste aflevering gaat
Koos op bezoek bij regisseur Paul
Verhoeven, die wereldfaam verwierf
met zijn film Robocop. Koos praat
o.a. met hem over zijn nieuwste film
Basic instinct.

22.40 Doublé trouble. Am. speelfilm.
00.30 Laatste nieuws.
00.45 Cops. Herh.
01.10 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
01.35 The Oprah Winfrey Show.
02.20 De draagmoeder. Herh.
02.45 Teletext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet - der rostet. 08.30
Cursus Eur. maatschappijleer. 09.00
Schooltv. 10.30 Cursus dataverwer-
king. 11.00 Non-Stop-Fernsehen.
14.00 Schooltv. 14.30 Cursus Engels.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Aben-
teuer Wissenschaft. 16.00 Cowboys,
Trapper, Indianer. 16.30 Solo für 12,
quiz. 17.00 Cursus Eur. maatschappij-
leer. 17.30 Sesamstrasse. 17.59Aben-
teuer überleben, natuurdocumentaire.
18.24 Zoo-Olympics: Kanguruh-Boxen.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.30 Schlaglicht. 20.00 Lin-
denstrasse, serie. 20.30 Landesspie-
gel, actueel magazine. 21.00 Nieuws.
21.15 Mark(t) und Pfennig, consumen-
tenmagazine. 22.00 (ZW) Seven sin-
ners, Amerikaanse speelfilm uit 1940
van Tay Garnett. Met: Mariene Dietrich
e.a. 23.25Köpfe Lateinamerikas. 23.40
Geschichten aus dem Regenwald.
00.30 Aktuell. 00.35 Die 50 Besten,
Duitse videokunst-prijs 1992. 00.55
Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,
ontbijt-magazine.
09.00 Wie das Leben so spielt (As
the world turns). Soap-serie. Af 1.29.
09.50 Reich und schön (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Ameri-
kaanse serie. Afl.: Alle lieben Janet.
11.10 Lassie (New Lassie). Am. serie.
Afl.: Die Schnitzel-Jagd.
11.35 Tic Tac Toe. spelprogramma.
12.00 Familienduell. spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig. Middagmagazi-
ne.
12.50 Eine schrecklich nette Familie
(Married ... with children). Amerikaanse
serie.
13.20 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.
14.10 Die Springfield Story (The gui-
ding light). Amerikaanse serie.
14.55 Der Chef (Ironside). (Herh.).
15.45 CHiPs, Am. serie. (Herh.).
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten,
soapserie. Afl. 7.
20.15 Columbo: Schleichendes Gift
(Columbo: Uneasy lies the crown), Am.
misdaadfilm van Alan Levi. (herh.).
22.05 Explosiv - Der heisse Stuhl.
Met: Olaf Kracht.
23.00 Fernsehfieber (W.1.0.U), Ame-
rikaanse serie. Afl.: Gesegnete Zeiten.
00.00 RTL aktuell.
00.10 Airwolf. Am. serie. (herh.).
01.00 Glanzender Asphalt (Private
eye). Afl.: Allein gegen die Stadt (2).
02.00 Unbekannte Dimensionen -Twilight zone, Amerikaanse sf-serie.
Afl.: Generationsspiel. (herh.).
02.25 Frost - Der Frauenmörder,
Australische misdaadfilm uit 1981 van
David Hannay. Met: Diana McLean,
David Franklin, Janet Kingsbury, e.a.
(herh.).
03.50 Der schone Karl (Downstairs),
Amerikaanse speelfilm uit 1932 van
Monta Bell. Met: John Gilbert, Paul Lu-
kas, Virginia Bruce, e.a.
05.05 After hours. Amerikaans maga-
zine.
05.15 Elf 99, magazine, (herh).

" Uschi Glas. (Duitsland 2— 17.55 uur).

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
.__.

TT) Vrouw-zijn. Gevarieerd
_

ou TV-Fruitmand. Geestelijke lic-M£" op verzoek.
«__" -4° Vier seizoenen met Mar-Tft3Bi_s,i,n-(herh)-
-!■___._ '^ Nieuws voor doven enfj*cnthorenden.
im _* Journaal-
._Ltti k|eine huis op de prairie|r"'e house on the prairie), Ameri-
■"wise serie. Afl.: De weg naar vol-■.ssenheid. Albert en Andy worden■u°r hun vaders op overlevingstocht, .i Muurd om hun volwassenheid te
_>, s,en.
öf3? Benjamin Ben. Serie.

'■10 _j|dse'n 1- Nieuwsprogramma.
Xp kamers. Jongerenmagazine.jl esentatie: Bernard van den Bosch

Tos oackout- Woordspelprogr.

Itoari
weg naar Avonlea (The

Ml u 0
Avon|ea). Canadese serie.Ens de schoen Past- " Wa,|y Hi9-

"liikt *ordt verliefd °P Hettv wanneer
leeft da' 2i' de ideale schoenmaat
m_ Voor de schaatsen die hij wil
150p<r.n-I On J*'i,ner'ngen. Overdenking.

i_q *,+TT) Journaal.
«ver, °9e,trek in lsraë'- Natuurfilm

tyaë|
,rekvogels tussen Egypte en Is-

-1 SS ï'dsein 2- Actualiteiten.
Van d

van mi a|sjeblieft. Portret
de JBever|y Wells die als 3-jarige in
bs tek werd 9elaten-
*.a_ 100r2an9- Koorzang vanuit
<lent nd met het Christelijk Resi-
Hoo e Manr,enkoor 0.1.v. Aad van der
IU5V_n en Pander van Marion, orgel.
__Rn ntenne: De Oosteuropese

'Een nucleaire tijd-
tjj" 1 " documentaire. Een BBC-team
icen?cf,t vori9 laar een aantal kern-
Ben in O-Europa, samen met
veiii ?pecial'st op het gebied van de
stat van kerncentrales. Hij con-
;ail eert dat de Russische centrales
3 3S

e" ?' Qua ontwerp onveilig zijn.
UrL-.»iimerin9en-,,u-23.45 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
15.00-15.30 Verkeersopvoeding: (4).
17.30 Plons. Afl.: Plons en het kuiken-
tje.

17.35 Liegebeest, 22-delige kinderse-
rie. Af1.21:Plagen is plezant.

17.50 Duupje. Afl.: Eerlijk.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 139.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours). Af1.851.
19.25 Lotto-winnaars, en overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen, spelprogr.
20.35 Zeker weten? Praatprogr.
22.00 NV De Wereld. Reportagema-

gazine met verhalen van mensen uit
Vlaanderen en andere verre landen.
Vandaag: Wereldwinkel koffie, of en
hoe mensen er beter van worden in
Nicaragua; Terug naar de middeleeu-
wen, ergens in Noord-Frankrijk keert
men in het weekend terug naar de
middeleeuwse manier van leven.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Boulevard naar het verleden,

monarchie en macht. Historische se-
rie over macht en invloed van het
Belgisch vorstenhuis. Afl.s: Koninklij-
ke wegen gaan.

23.25-23.30 Coda. Een droom, van
Verhoeven en Simons.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Europese verhalen. Animatie-

serie met sprookjes uit zes Europese
landen. Afl.6 (Zweden).

19.30 Het Capitool (Capitol), serie.
19.53-23.30 Koningin Elisabethwed-

strijd 1992 voor zang, rechtstreekse
reportage vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten. Tweede halve fina-
le met achtkandidaten, begeleid door
het Orkest van de Munt 0.1.v. Patrick
Peire (barokaria's) en Mare Soustrot
(opera-aria's). Panel: Lucienne van
Deyck, Erna Spoorenberg en Zeger
Vandersteene. Presentatie: Fred
Brouwers.

SAT1
05.30 Regionaal nws. 06.00 Guten

Morgen mit SAT 1, ontbijt-tv. 08.30
Bezaubernde Jeannie. . 09.00 Nws.
09.05 Dr. Kulani - Arzt auf Hawaii. .
10.05 El Hakim. 11.55 Glücksrad. .
12.40Tip des Tages. 12.45 Tele-Bör-
se. 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens (Knots landing), Amerikaanse
serie. Afl.: Geheime Missionen; Der
Schuss. 14.30 Bezaubernde Jeannie
(I dream of Jeannie), Am. comedyse-
rie. Afl.: Abdullah. Aansl.: Nieuws.
(VPS 15.00). 15.05 Falcon Crest,
Amerikaanse serie. Afl.: Schweigen
ist teuer. 16.00 MacGyver, Ameri-
kaanse serie. Afl.: Piraten. Aansl.:
Nieuws. (VPS 17.00). 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelprogr. 17.45 Regionale
progr.'s. 18.15 Bingo, spelprogr.
18.45 Nws. 19.20 Glücksrad, spel-
progr. Aansl.: Weerbericht. (VPS
20.05). 20.15 Die Goldene Hitparade
der Volksmusik, Muziekprogr. 21.15
Barracuda (The Lucifer project). Am.
speelfilm uit 1977 van Harry Kerwin.
23.00 Fünf vor zwölf, milieumagazi-
ne. 23.30 Nieuws. 23.40 Smiley's
Leute - Angst in eigener Sache (5)
(Smiley's people), Engelse serie.
00.40 (ZW) Auf der Flucht (The fugiti-
ve). Am. serie. Afl.: Ein tödlicher Un-
fall. 01.35 MacGyver, Am. serie.
02.25 Progr.-overz. 02.35 SAT 1 text.

Radio 1
radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-maga-

zine (7.30 Nws). 8.35 Kruispunt.
9.05 Dingen die gebeuren. 10.05
M/V-magazine. 11.05 Schone kun-
sten. 12.05Echo-magazine ( 12 30
Nws 12 55 Mededelingen t b.v
land- en tuinbouw). 14.05 Veronica
nieuwsradio (1730 Nws). 19.04
Veronica sportradio 20.04 Con-
frontatie. 21.04 God zij met ons
22.53 De 1% regeling. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.02 For the
record 2.02 Geen tijd. 4 02 Rock &
Roel. 5.02-7.00 VARAs ochtend-
humeur.

Radio 2
Elk heel uur nws 7 04 Sugar in the
morning (7.04 en 8.04 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw-zijn
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van hel algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04 Het spoor terug; 16.04Ischa;
16 53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
bije westen. 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 2104 Music all in
22.00-07.00 Zie Radk>l.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Doorloper
7 04 Carola op de radio 9.04 Denk
aan Henk 12.04 Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de luchl
in. 16.04 Happy Hour. 18.04 De
avondspils 19.04 Dubbellisjes.
20.04 VARA's vuurwerk. 21.04
Popkrant. 22.04-24.00 VARAs
poppodium.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Eengoede morgen
met generaal Spiegelenberg (8.00
Nws). 9.00 Continu klassiek 10.50
TROS concertzaal: Staatskapelle
Dresden 12.30 Nieuwe klassieke
cd's 13 00 Nws. 13.04 De klassie-
ke top 10. 13.30 Belcantorium met
Don Giovanni, opera van Gazzani-
ga. 16.00 Het grote werk. 17.00
Leger des Heilskwartier. 17.15 Mu-
ziek in vrije tijd .18 00 Nws. 1804
Muziekjournaal 19.00 Orgelcon-
cert. 19.45 Barokmuziek. 20.00
Nws. 2002 Het concert.
22.30-24.00 Schuim en as

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip-
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9 30 De we-
reld in Nederland. 10.00De wereld
zingt Gods lof. 10.50 Tekst en uit-
leg. 11.00 Studio 55. 12.00 Nws.
12.05 Rondom het woord 12.30
Middagpauzedienst 12.50 Lied
van de week. 13 00 Nws 13.10 De
verdieping. 14.10 Dagvaardig.
14.30 Ruimteschip Aarde. 15.00

Radio Vrijplaats 16.00 NOS recht.
17.35 Postbus 51 radio-magazine.
17.55 Mededelingen en schippers-

berichten 18.00 Nws 18.1GRele-
vant 1820 Uitzending van de
RPF 18.30 Vertel me wat. 18.40
Taal en teken 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks
19.30 Nieuws en actualiteitenru-

briek in het Marokkaans en het
Berbers 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Britse en Amerikaanse literatuur.
21.00 De Kelten. 21.30 Het fantas-
tische in de kunst 22.00-22.30
Comenius.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Journ. 13.35
L'ile, serie. 15.00 Le jardin extraordi-
naire. 15.30 Genies en herbe. 16.00
Autant savoir.l6.2o Clips a la Une.
16.45 Nouba nouba. 17.35 Supercop-
ter (Airwolf), misdaadserie. 18.30 Ma-
riés, deux enfants. 19.00Ce soir. 19.22
Joker.lottotrekking. 19.30 Journ. 20.05
Trois caravelles pour Seville. 20.40 Le
point de la médecine. 21.45 En toutes
lettres: De l'écrit a l'écran. 22.45 Laat-
ste nws. 23.05-23.10 Bourse.

België/Télé 21
15.50 Portret van de klassieke zanger
Ruggero Raimondi. 16.40 Documentai-
re over de kinderen van Tsjernobyl.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Tribune
economique et sociale. 19.00 Radio
21. 19.30 Journ. 20.00 Kon. Elisabeth
Concours, zangwedstrijd. 23.00 Weer/
beursberichten. 23.05-00.00 Ce soir,
actualiteiten.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Methode Victor.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees nws.
08.20 Affiches en Nieuwsflits. 08.30
Progr. uit One World Channel. 09.00
Eurojournal. 10.00 Espace francopho-
ne. 10.30 Obsidienne. Afrik. cultuur.
11.00 Reflets images d'ailleurs. 12.00
Nws. 12.05 Amusementsprogr. 13.00
Nws. 13.30 La bonne aventure. 14.00
L'intrepide. Speelfilm van Jean Girault.
15.40 Porte ouverte. 16.00 Nws. 16.15
Enjeux/Le point. Magazine. 17.10 Bon-
jourbon appetit. 17.40 Methode Victor.
18.00 Questions pour vn champion.
Spelprogr. 18.30 Nws. 18.50 Weerbe-
richt. 19.00 Le Canada sur deuxroues.
19.30 Nws. 20.00 Envoyé spécial.
21.00 Nws en Eur. weerbericht. 21.30
L'affaire Saint Romans. (Slot). 22.25
Bouillon de culture. 00.00 Nieuws.
00.20-00.50 Lumière. Filmmagazine.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Vuoi Vincere.
18.20 Blue Jeans. 18.50 II Mondo di
Quark. 19.40 II Naso di Cleapoatra.
19.50 Che Tempo Fa. 20.00 Telegior-
nale Uno. 20.40 Le Aventure del Gio-
vane Indiana Jones. 21.35 TG Sette.
22.40 Telegiornale Uno. 22.55 II Tem-
po delle Scelte. 00.00 Telegiornale
Uno. 00.30 Mezzanotte e Dintorni.
00.50 DSE Supertelevision. 01.20 Sa-
maritan. 02.55 Telegiornale Uno. 03.10
Border Crossing. 04.35 Stazione di
Servizio. 05.05 Telegiornale Uno.
05.20 Divertimenti. 05.55 II Corsaro.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Gloria. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
Bunyip. 11.35 Dear John: USA. 12.00
Nws. 12.05 Health UK. 12.30 Antiques
roadshow gems. 12.55 The travel show
traveller. 13.00 Nieuws. 13.05 Hot
chefs. 13.15 Pebble Mill. 13.55 Reg.
nieuws. 14.00 Nieuws. 14.30 Neigh-
bours, 14.50 Working titles. Afl.l: Twee
lords die niet bang zijn hun handen vuil
te maken. 15.20 Paardenkoersen.
16.50 Just so stories. 17.00 Chucklevi-
sion. 17.20 What on earth, sf-comedy.
17.35 Pirates of dark water. 18.00
Newsround. 18.10 The activ-8. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 Reg.
nws. 20.00 Noel's addicts. 20.30 Eas-
tEnders. 21.00 Just good friends.2l.3o
Crime limited. 22.00 Nws. 22.30 Boys
from the bush. 23.20 More than a ga-

me. 00.15 Private eye. 01.00-01.05
Weerbericht. 03.00-03.30 Business
Education Club.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Reviving antiques. 10.05 Save a
life. 10.15 Schooltv 11.00 Sealladh is
seanchas. 11.15 Schooltv. 11.35 Great
experiments. 12.00 Schooltv. 13.55 Ta-
ke nobody's word for it. 14.20 Mr.
Berm. 14.35 Dilly the dinosaur. 14.40
Schooltv. 15.00 Nws. 15.15 Canvas.
15.30 Sec hear! 16.00 Nws. 16.50
Nws. 17.00 Paardenkoersen. 17.25
The travel show traveller. 17.30 Sco-
raig, documentaire. 18.30 Gardeners'
world. 19.00 Distant drums, Am. speel-
film uit 1951 van Raoul Walsh. 20.35
Animation now. La porte plume, anima-
tiefilm. 20.45 Assignment, documentai-
re serie. 21.30 Red Dwarf IV. Sf-serie
Afl.: Justice. (herh.). 22.00 Quantum
leap. Amerikaanse sf-serie. 22.50 The
racing game. Documentaire serie over
het leven van een jockey. 23.30 New-
snight. 00.15 The late show, cultureel
magazine. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open universiteit.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. Franse
kamp. 09.30 NHL action. 10.30 Atle-
tiek. E.K. v. dames. 11.30 Eurobics.
12.00 Paardesport. Royal Windsor hor-
seshow springwedstr. 14.00 Power-
sports int. 15.00 Eurobics. 15.30 Kick-
boksen. 16.30Am. football. 18.00 Golf.
PGA Eur. tour. 19.00 Futbol Espanol.
19.30 Revs. 20.00 Auto-/motorsport.
Pro superbike. 20.30 Truckracing.
21.30 Live boksen. Britse kamp.
23.30-01.30 Snooker.

Eurosport
09.00 Tennis. ATP team world cup.
12.00 Supercross. 13.00 Tennis. Luft-
hansa Cup. 15.00 EK Gymnastiek.
17.00 Eurogoals. 18.00 Tennis. ATP
team world cup. 21.30 Eurosport nws.
22.00 Kickboksen. 23.00 Tennis.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 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
7.00 Limburg Aktueel 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op dinsdag 900 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12 00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Hel podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws)
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 1000 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 Regionaal 13 00
Nieuws. 13.15 Mokka, gemengd
amusementsprogramma. 14.00 De
gewapende man met Belgische
muziek 17.00Radio 2 Regionaal
16.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra-

kers 20 00 Lukraak. 22 00 Nieuws.
22.10 Haverklap, voor studerende
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 2400 en 5.00 uur).

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück (6.15, Wort in'

den -Jag; 6 45 Hörergrusslotterie
7 15 Veranstaltungstips; 8.30 Pres-
seschau). 9 10 Gut Aufgelegt (Tips
und Themen am Vormittag) 12 05
Musik a la carte. (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell 18 35 Klassik Musik-
journal 2005-2035 Lessons of
English by Forem/Deutschsprachi-
ge Gemeinschaft.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
07.03 Geeuwen metVan 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 Vnjheid-Blijheid, Jan
van de Putte. 19 00 Seven o'clock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01 00
RTL Nightshift.

WDR4
04 05 Radiowecker. 6 00 Nieuws
6.05 Morgenmelodie (8.00
Nieuws) 9.05 Der Musikpaviljon
(1000 Nieuws). 12.00 Nieuws
12.05Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 Sach-
wort Wirtschaft 14.07 Auf der
Promenade. 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 1700 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19 00 Auf ein Wort;
19.30Ohrenbar, voor dekinderen)
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm 21.00
Musik zum traurnen (22.00
Nieuws). 22.30-04 05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur 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
Super events. 08.45 The mix. 09.00
Channel E. 09.30 Super shop. 10.30
The mix. Videoclips met om 11.50 Mu-
sic news. 12.00 Super shop. 12.30
Hang loose. Sportmagazine. 13.00
Survival. Serie. 13.30 The mix. 14.00
All mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. Showprogr.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
Westernserie. 18.30I spy. Detectivese-
rie. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 20.50 Supersports news. 21.00
The science show. Wetensch. magazi-
ne. 21.30 Media Europe. 22.00 Nws.
22.30 Super events. 22.45 US market
wrap. 23.00 The proud and the dam-
ned. Am. speelfilm. 00.50 Music news.
01.00 Blue,night. 01.30 Super shop.
02.00 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 Re-
port. 23.15 At the movies. 23.30 News
at night. 23.45 3 From 1. 00.00 Kristia-
ne Backer. 03.00 Night videos.
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(Huisdieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34 j
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. van part. WEST HIGH-I
LAND White-terriërpups
met stamb., ing. en ontw.,
ouders aanw. 013-637592
BOEMERS, ruwh. Tekkels,
Dw. poedels, Westi's, wit,
Maltezers. Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.
Langharige TECKELS 6 we-
ken oud Black Ten; jonge
Mechelse herders 6 weken
oud. Burg. Custerslaan 13,
Nieuwenhagen.
Te k. 2 bast. HERDERS-
HONDEN, 7 mnd oud, teef,
lief voor kind. 046-379019.
Rhaar TEKKELS, dw.poe-
dels zw. Tev. konijnen. Wa-
lem 11a. Tel. 04459-1237
Regelmatig te koop KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
broedmachines, voer-drink-
bak. enz. Henk Ploemen,
Rimburg. Tel. 045-320229,
ma. gesloten.

In/om de tuin
PERKPLANTEN uit eigen
kwekerij, grote keus! o.a.
geraniums, fuchsia's, bego-
nia's, lobeha's. vlijtige liesjes
petunia's en nog vele ande-
re soorten in vele kleuren en
scherp geprijsd. Kwekerij
Verhaag, Hoogstr. 17, Ell
(tussen Thorn en Weert).
Tel. 04955-1243.
Nationale houthandel, pa-
rallelweg 4, Heerlen. 045-
-711052, geimpregneerd
TUINHOUT en bielzen.

Rijles
Uw RUBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Opl. voor motor in 4, 8 dgn
of 4, 8 wkn., auto of vracht-
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.,
vrachtauto met aanhangwa-
gen of trekkeroplegger in 8
dgn of 8 wkn. Start dagopl.
chauffeursdiploma CCV-B
goederenvervoer 31 aug.
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 86
Hoensbroek. 045-217487
S.D.L biedt u aan: RUBE-
WUS 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.

Hulst., artikelen
USK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via; 045-719966.

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-'
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ot
045-312709.
BIEZENSTOELEN vernieu-
wen nu ’4B,- per stuk met
garantie. Tel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u
EMB Beek. Erkend Sloten
Expert. Voor Elektronische,
mechanische en bouwkun-
dige BEVEILIGING van wo-
ning zakenpand. EMB ook
voor Electro uitbreiding en
reparatie. Gratis offerte. Bel.
046-370277.
Alle voorkomende IN-
LIJSTWERK en kunstschil-
der, 't Muurtje 045-223124
" —-Tl

Wonen Totaal
Zoekt u 2e hands MEU-
BELS? veel keus, ook antiek
Kouvenderstr. 208, H'broek
Te k. massief EIKEN brood-
kast; Brabantse platte buis-
kachel. Tel. 045-711030.
Te koop eiken BANKSTEL
met lederlook kussens 3-1-
-1 zits, t.e.a.b. 045-218008.
Te k. 4 zits bank met stoffen
kussens ’ 150,-; 2 stoffen
FAUTEUILS, indien op-
nieuw bekleed zeer modem
en decoratief, ’ 100- per
stuk; Oude skai beklede,
zeer comfortabele faulteuil.
Opknapper, ’250,-. 2 hou-
ten clubs met losse kussens
totaal ’50,-; oude decora-
tieve caféstoel ’ 65,-, op-
knapper; Salesianenstraat
7, Übach over Worms. Tel.
045-314049.
Te koop eiken SALONKAST
eiken TV-kast; koelkast 3
mnd. oud. Tel. 045-423576.
Te k. mooie, decoratieve
koperen KROONLUCHTER
met 8 lichtkaarsen en bijbe-
horend koperen wandlampje
met 2 lichtkaarsen. ’295,-
-all in. Salesianenstraat 7,
Übach over Worms. Tel.
045-314049.
Te k. BANKSTEL met 4-zits
(slaapbank), i.z.g.st., vr.pr.

’ 450,-. Manzardstr. 6,
Eygelshoven. 045-460106.

TV/Vldeo
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.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Barok MEUBELS, bankstel,
kast, antiek, inboedels, leer
bankst. 045-725595

Muziek

Nieuw! Orgels keyboards en
electronische piano's!

Nog enkele lentebeursaanbiedingen met 10%-50% korting
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag tm zaterdag open; donderdag koopavond.

DRINGEND. Semi-prof. pop Piccolo's in het Limburgs
-rock band zoekt drummer, Dagblad zijn groot in RE-
tel. 09.49.2454-8532. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Diversen

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

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

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

Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

06-lljnen

Wie durft Lisa live te bellen?
Ze is super blond, met grote

(....)!!
06-320.320.83 (75 cpm)

Privé/adressen!
heeft u zin in sex en bent u

op zoek naar échte privé-
adressen en telefoonnum-
mers? Draai dan snel
06-320.320.80 (/1,-p.m)

' EROX CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
Madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen
Wij helpen je snel 37,5 cphm

06-95.06
Val jevoor dominante vrou-

wen. 37,5 cphm

06-320.332.32
Bel je meesteres

Adressen
Ze geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat

over zichzelf en wachten dat
jij ze belt.

320.322.23
06/100 c.p.m.

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
Live

Tele Piepshow
Wil jij dat Nora. Mieke, Tinga

of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon? Draai dan:

06-340.340.25 (75 cpm) .
245 hete

meisjes geven hun telefoon-
nummer aan je door en wil-
len graag 'n (sex)afspraakje

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Griekse sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Gewillige meisjes en
huisvrouwtjes willen alles
met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete i

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?

06-320330"18 - 50ct p/m

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel. 06-9502
75 cpm

"06-9603**
Er-zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. 75 cm
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

06-320.330.60 (75 cpm)
Stiekem Livevrijen. Tot diep

in de nacht lekker 100% Live
/Vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel. 75 cpm.["
06.340.340.10.

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. 75 et p/m

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320320>36 - 75 et p/m

300 meiden
zoeken een heet slippertje
06-320.321.44-75 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes
06-320.330.46 - 50 Ct p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 Ct p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen.
06-320.330.87 - 50 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

Op ze Frans
Debbie: de eerste keer, Oh
wat lekker 06-9664 75 cpm

06-9665
Hete meisjes willen sex-

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

06-9667
Wie wil ze vasthouden.

75 et p/m

Debbie's
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes.
06-350.222.23 - 50 et p/m

Ze vertelt
haar telefoonnummer, iets
over zichzelf, haar adres,

vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen.

06-9685- 100 et p/m
RUPE DAME live opge-

nomen toen ze op bed lag.
37,5 cphm

06-320.320.38
Frans! Grieks! Russisch!
Lekker ordi! 37,5 cphm
06-320.320.59

GRIEKSE PORNO
Ze bukte

zonder slipje over de tafel?
37,5 cphm. 18 jr. is ze.

06-320.320.62
Lady Bizar! Live opgen. De

Meesteres, travestie.
37,5 cphm.

06-320.324:68
Wilde

stoeipartijen
Hete hartstochten.

Opwinding en sensatie.
Alles live. doe jij ook mee?
06-97.07 75 Cpm

Rechtstreeks vanuit Club
Lambada eerlijke
Live sex

met onze 06-chicks
06-320.330.72 75 cpm

*Mai*
06-320.331.09 M'n lichaam

glanst, denk maar dat ik
boven op je zit... 75 et p/m

Livesex
wij zijn Simone en Linda, 2
meisjes v. 18 jr, wij hebben
onze eigen 06-lijn en vertel-
len jou over onze allereerste

sexavonturen.
06-96.70 (50 et. p. Vz m.)

2 mannen
vinden Wendy verstopt in de
schuur. Te laat meid. TRIO.
06-320.323.85 50 ep V_ m

Meisje 24 jr.
Wil dolgraag sex per tele-
foon of privé bij mij thuis.
06-320.324.96 (75 cpm).

Homo
Moet het slipje uit. Zeker

jongeman. Alles.
06-320.326.91 50 ep Vz m

Martine
ondergaat de kracht van het

vriendje
06-320.329.23 (50 cp. Vz m)

Promotie
Ida kleedt zich uit en bukt
over de tafel. 2 mannen.

06-320.340.41 - 50 ep Vz m

Belachelijk
Maar op zijn SM zolder leert

Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50 - 50 ep Vz m

Vanuit het Faj Looi sexhotel
hete opwindende live sex-

gesprekken met onze
hete bunnies.
06-320.330.71 75 cpm

Bel ons op
100et p/m , voor sexaf-

spraak. Ook v. sexgesprek.
Tel.nr. via£6-320.324.97

Hoger die benen.

Het wandrek
De blonde meid en

de strenge man.
06-320.326.73 50 ep Vz m

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

!Privé/Escort!
Simply the Best!

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

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

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

SEX-O-THEEK LIBERTA
Privé Club met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in

Lingerie, Tangaslip en Topless
Aanwezig Lana brunette 4 blondines Carea, Brigitte Marcia

en Kristien. Rosie lang, slank en getint. Nadin halfbloed
met grote borsten, Anna lekker mollig. En onze franse

sterren Chantal en Sofie (DD-cup).
Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes voor
een all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank. Open sex of

privé kamer met bubble bad of spiegels. Alles kan.
Binnenkort 2 leuke jongens v. dames, paren en heren.

Maand, dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd. en vrij-
dag van 12-18 uur. Info: 04499-4346. Privé parking.

Maaseikerweg 24, Susteren.
VISA/EUROCARD welkom.

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

Nieuw privé Candy
Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd.

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

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

Info: © 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
Tevens dames gevraagd.

Porky's Pretpark!!
Manuela, Corina, Renee, Ginger, Jennifer, Daniella, Kelly,

Nathalie, Sandra en Karin.
© 045-228481

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

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen

Privé Daisy
Met een nieuw gezichtje, 20

jr. Elke. Ma. t/m vr. 11-24
uur. Zat. 11-19 uur.
Tel. 045-229091.

Even tijd en geen spijt?
Videoclub

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

Love escort
045-320905

Buro Geleen
Bern, op nivo. 046-748768

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

Contactburo

Sittard
5046-523203.

Nieuwe inschr. gevr.

Natasja
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

Boys voor heren en dames.
g 045-225333

La Femme
Escort en privé. Tevens

meisjes gevr. 045-225333.

Monika escort
bel dan.. 045-727854

Nieuw Escort
Kimberfy, snelbij u

thuis of in hotel.
©045-418606

Privé bij Ani
045-3525

Hij lacht
Hij is tevredeHij kwam

LYD
046-749662 Óók

Karin
® 045-22.

Escort-Service___ 045-32(
Peggy priv

escort
3 leuke stoeipoeze
ma-vr 11.00-22.30
tot 19.00 u. 046-3

SM Rac.
Tel. 045-2748

Topmass.
Nikki

09-32.11.3047
Totale ontsp.mas

door (nieuwe
leuke mei.

045-353489
Met een PICCOLO
Limburgs Dagblad
uw oude spulletjes
kwijt. Piccolo's doe
wonderen... Probee
Tel. 045-719966.
i —
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Bestuur vereniging
Orpheus opgestapt

stelling ziet - gezien de vermin-
dering van de subsidie - geen
mogelijkheid meer het centrum
draaiende te houden.

van 500.000 tot 440.000 dit jaar
was voor het bestuur reden om
te besluiten per 1 juli het cen-
trum te sluiten. Naderhand toon-
de het bestuur zich bereid door
te gaan als degemeente ookvoor
1993 die 440.000 gulden garan-
deert. Maar dat doet Heerlen
niet. In een bezuinigingsronde
(Heerlen moet de komende drie
jaar 10,5 miljoen bezuinigen) zal
het creativiteitscentrum zelfs
nog 111.000 guldenextra moeten
inleveren.Gisteravond kondigden de 33

personeelsleden, voornamelijk
cursusleiders, de bezetting aan.

gisteren nog niet vertellen. „Om
acht uur beginnen we. Het ge-
bouw wordt bezet, wat dat pre-
cies inhoudtwordt morgen (van-
daag Red.) wel duideüjk. In
ieder geval zyn we van plan onze
actie vol te houden tot de ge-
meente toezegt, dat de subsidie
voor het Kreativiteitscentrum
voortgezet wordt", zegt John
Herstem lid van de personeels-
raad van het Kreativiteitscen-
trum.
Een verlaging van de subsidie

Inmiddels is de gemeente een
onderzoek gestart om de 700 tot
800 cursisten die elk jaarvan het
Kreativiteitscentrum gebruik
maken, onder te brengen by een
andere stichting. Vooralsnog is
dat echter nog niet gelukt.

Met ingang van hedenmorgen
acht uur wil de groep het ge-
bouw aan de Putgraaf afsluiten.
Hoe dat precies in zijn werk zal
gaan wilden de actievoerders

and aan Groene Boord uit zijn voegen gegroeid

Belasting Heerlen
krijgt nieuwbouw

ROERMOND - Het bestuur van
de Roermondse operettevereni-
ging Orpheus is en bloc opge-
stapt. Over de reden van het
vertrek is voorzitter Peter
Schnitzeler jr terughoudend
'omdat Orpheus mij daar veel te
dierbaar voor is. De stichting
Muziektheater Orpheus, zeg
maar het impresariaat van de
vereniging, heeft voor donder-
dag een bijeenkomst gepland
om de kwestie uit te praten.
Ook het koor is daarvoor uitge-
nodigd. Volgens Schnitzeler
blijven de afgetreden bestuurs-
leden gewoon lid.

Met name voorzitter Schnitzeler
heeft zich bijzonder uitgesloofd om
dat beleid gestalte te geven. Met
veel adhesie richting stichting. Om

Of het vertrek van het koorbestuur
terug te voeren is op de relatie met
de stichting, is onduidelijk. Stich-
tingsvoorzitter H. Lahaye: „Offi-
cieel is mij niets bekend. Informeel
heb ik vernomen dat het aftreden
van bestuursleden in de lucht hing.
Totdusver waren vereniging en
stichting eenstemmig over het be-
leid.

DOOR BENTI BANACH Wachten op een rit

Van onze verslpggever

M|^ <v_s—

waarom toch schilderen wij
elkaar als barbaar af |
en waarom doen wij dat %
altijd in de kleur van bloed J

Qf
eerlens belastingkantoor aan

-tpene Boord verkeert in een_ staat en is te klein. Al eerder
rf, lre9-eur Verbrugge laten we-
o.u Z^n dienst naar een nieuw
[_y te willen. Ook het kantoor_ bf. aae voldoet niet meer.

«Jj^fige zegt dat er gewerkt
irlei. 311 een 'regi°analyse' voorWL_V; en Kerkrade. Daaruit moet*Vn°mst van de twee kantoren

en lcomen- Nieuwbouw van
6cW_ in Heerlen is volgens de
ües ~r zeker: „Er bestaan drie
t j^°or de plaats van het kan-
j j^ge parkeerplaats tegenover

_tation 's de meest waar-

den -n geen andere overheids-
f(ler. „' n het gebouw gevestigd
k.r» Verbrugge staat positief

.va._r het plan.
Kw ijk werd ook het CBS-[ie v genoemd als mogelijke lo-
L h-t °r> de Delastingdienst. Om-
F>deM met ruimtapt , ambtenaren wordt inge-
B ty' k»mt in dat gebouw ruimte
S .om Verbrugge vertelt dat de
Kor nde mimte in het CBS-
rverK^ ordt opgevuld door ande-ne»dsdiensten. HEERLEN - De Heerlense politie

gaat de komende tijd regelmatig
controleren of taxi's voldoen aan de
de eisen. Aanleiding vormen de re-
sultaten van een inspectie, vorige
week donderdag. Daarby gingen
achttien taxichauffeurs op de bon.

uur had gereden, krijgt een boete
van 530 gulden.

Meer politiecontroles
op Heerlense taxi’s

" Taxi's bij het NS-station in
Heerlen. Foto: KLAUS tummers

Gedurende het weekeinde haalde
de politie nog eens zes taxi's uit het
verkeer.

Bijen vallen
school lastig
HEERLEN - Een imker heeft gisteren
het Grotiuscollege in Heerlen van een
bijenzwerm verlost. De bijen hadden
zich genesteld in de spouwmuur en
tegen de gevel van een zaal waar de-
ze dagen examens worden afgeno-
men.
De school heeft de bijen vrijdag ont-
dekt en meteen de Heerlense brand-
weer ingelicht. Gisteren is de imker
naar het college gekomen om de ko-
ninginnebij te vangen. Bijen vliegen
namelijk op hunkoningin af. De imker
heeft de korf met de koningin op het
dak gezet, opdat de bijen zich daar
zouden verzamelen. De examenkan-
didaten hebben geen hinder onder-
vonden van de beestjes.

Kind gebeten
door chimpansee
GENK - Een 3-jarige Waalse jonden
is zaterdag in de Limburgse Zoo in
Zwartberg-Genk gebeten door een
chimpansee. De ouders van het jon-
getje hadden het kind over de veilig-
heidsafsluiting getild omdat ze een
foto wilden van hun zoontje met de
apen. Het jongetje stak zijn hand door
de tralies toen één van de apen toe-
snelde en beet. Het kind werd naar
het ziekenhuis in Luik gebracht. De
verwondingen aan zijn rechterhand
zijn behoorlijk.

Hongerstaking
vierde week in
LUIK - De hongerstaking van de
Luikse politie is gisteren de vierde
week ingegaan. Intussen is de twaalf-
de agent al in het ziekenhuis opgeno-
men, maar deplaats van alle gehospi-
taliseerde agenten wordt onmiddellijk
door een nieuwe collega-hongersta-
ker ingenomen. De agenten willen
verdergaan tot het bittere einde. Ze
willen meer loon. De agenten zeggen
dat ze tien tot twintig procent minder
verdienen dan agenten in andere
korpsen.

Trottoirtegel
op autodak
MAASTRICHT - Onbekende* heb-
ben zondagnacht omstreeks drie uur
vanaf een viaduct over de autosnel-
weg A 2 ter hoogte van de Maastricht-
se woonwijk De Heeg brokken van
een trottoirtegel gegooid op het dak
van een passerende auto. De wagen
werd bestuurd door een 34-jarige
Maastrichtenaar die vergezeld was
van zijn zoontje. Bij thuiskomst be-
merkte de man dat het dak van de
auto was opengereten. Beide inzitten-
den liep»n geen letsel op.

Akens bedrijf
werft in Heerlen
HEERLEN - Het Akens zoetwaren-
bedrijf 'Lambertz' wil via het arbeids-
bureau Heerlen ongeveer 150 pro-
ductiemedewerkers werven. Woens-
dag 27 mei verzorgt het bedrijf in het
informatiecentrum van het arbeidsbu-
reau een video-presentatie van het
produktieproces en plaatst tevens een
echt in werking zijnde bakmachine
van 'Aachener Printen. Elke bezoe-
ker mag de vers gebakken 'Aachener
Printen' proeven. De 150 medewer-
kers worden gezocht voor het lopende
seizoen en krijgen een tijdelijk dienst-
verband van 6 tot 9 maanden. Het
werk moet worden gedaan in wissel-
diensten. Het bedrijf hoopt vooral her-
intredende vrouwen te interesseren.
De werving richt zich op werkzoeken-
den in heel Zuid-Limburg.

moment dat het nieuwe
P 6 befereed is bliJven de Heer-
L°ele t?stmSamDtenaren aan de
Nsei "oord zitten en de Kerk-
Nst Ke«"krade. In de klankstadKteu v personeel te
fifle. _urhuizen naar Heerlen. De
fcj^Obehartiging Kerkrade

?e^ het gemeentebestuur
11aren voorkomen dat de amb-

-Bensens v r Heerlen zullen gaan.
*B ho_ erbrugge is deze verhui-
'Ofst* onzeker. Wel laat hy weten
*> dé tr te z«n van de komst
6^Wh_. Kerkradenaren naar de. °°uw in Heerlen.

Volgens een woordvoerder van BP
Tax, dat samen met onder andere
Kroon Tax en City Tax een geza-
menlijke centrale heeft, worden de
problemen veroorzaakt door een
overschot aan taxi's. „We hebben er

al eerder voor gewaarschuwd: de
provincie geeft teveel vergunningen
af. Daardoor is de concurrentie gro-
ter en nemen sommigen het niet zo
nauw met de voorschriften."

Naast de voor auto's gebruike eisen,
zijn er voor taxi's extra eisen. Zo
moet elke wagen regelmatig wor-
den gekeurd, zijn voorzien van een
brandblusser en moeten de chauf-
feurs medisch zyn gekeurd.

„We zyn goed geschrokken", ver-
klaart een verontruste politiewoord-
voerder na de controles van de

afgelopen dagen. „Aan de in beslag
genomen taxi's mankeerde van al-
les: van slecht werkende remmen,
spelingop het stuur, gladde banden
tot speling op de wiellagers. Ook
ontbraken de benodigdevergunnin-
gen, bleken wagens niet gekeurd of
stond de meter uitgeschakeld."

De verkeersschout besloot gister-
morgen een van de zes van de weg
gehaalde taxi's definitief in beslag
te nemen. De andere vyf krijgen
twintig dagen de tijd om de gebre-
ken te herstellen. Een taxichauffeur
die in de bebouwde kom 103 km/

„Ik ben niet bang voor strengere
politiecontroles", laat de BP-Tax-
woordvoerder weten. „Geen van on-
ze chauffeurs is bekeurd; by' ons is
alles in orde. By de sjoemelaars is
dat anders, dus wat ons betreft is
het alleen maar goed als de politie
daar iets aan doet."
De taxichauffeurs op het Heerlense
stationsplein reageren laconiek op
de berichten. „De meeste bekeurin-
gen waren voor te hard rijden", ver-
onderstellen ze. Maar dat niet alle
wagens even safe zijn, daar staan ze
niet van te kijken. „Alle taxi's staan
op de standplaats wel te blinken,
maar er zijn oude karren bij. Daar-
van weetje pas of ze goedrijden, als
jeachter het stuur zit."

Rechtbankwellicht
ochnaar Annadal

SsJ2,ICHT" De kans dat de Ar-
cht ir^^entsrechtbank Maas-
"'B zi*i/ Voorbouw van het voor-, 8r0ot | nhuis St Annadal komt,

i <leV-_ n haalbaarheidsstudie
1 gebouwendienst C°n"

_** door verbouwing en
s,^^ nieuwbouw het oostelijke

gedeelte voor deze bestemming ge-
schikt is te maken. De Rijksgebou-
wendienst zal waarschijnlijk nog
deze week beslissen of de recht-
bank hier gevestigd wordt of dat
men kiest voor nieuwbouw op het
Ceramique-terrein.
Mocht derechtbank in Annadal ko-
men, dan zal de toegang voor zowel
de rechtbank als het al in dit com-
plex gevestigde Teikyo-instituut
een centraal entreeplein krijgen, dat
bereikbaar is via deBecanusstraat.

Pseudo-vogelpest
Belgisch-Limburg
KINROOI - In Belgisch-ümburg is
gisteren het tweede geval van
pseudo-vogelpest geconstateerd. Dat
gebeurde bij een pluimveehouder in
Kinrooi, die een vijftigtal kippen hield.
De diergeneeskundige inspectie heeft
het pluimvee meegenomen. Naast de
zeer strenge bewakingszone in de on-
middellijke buurt van de woning van
de betrokken pluimveehouder is er
ook nog een schutkring met een straal
van 3 kilometer afgekondigd. De
pluimveehouders die daar binnen val-
len moeten twee keer per week een
dierenarts raadplegen. In het toezicht-
gebied van 10 kilometer vallen in dit
geval delen van de gemeenteDilsen-
Stokkem, Meeuwen, Boeholt en ook
enkele Nederlands-Limburgse ge-
meenten. Pluimveehouders daar
moeten de dierenarts één keer per
week raadplegen. Zaterdag was voor
het eerst een geval van pseudo-
vogelpest in Belgisch-Limburg vastge-
steld. Dat gebeurde in Tongeren, bij
een man die waarschijnlijk besmette
haantjes op de markt had gekocht.

de kwestie uit te spreken is donder-
dag een bijeenkomst van de stich-
ting met de vereniging, waarbij ook
de beschermheer en de voorzitter
van de club van vrienden van Or-
pheus aanwezig zullen zijn."

Beschermheer P. Coenemans ont-
houdt zich van commentaar 'omdat
de kwestie nog in bespreking is.
Voorzitter C. Nuytens van de club
van vrienden van Orpheus zei giste-
ren 'verrast' te zijn.
„De club van vrienden beperkt zich
tot het werven van gelden voor de
Orpheus-producties. Die worden af-
gedragen aan de stichting, en daar
houdt het by op."

Twee jaargeleden speelde er bij Or-
pheus een bestuurlijk conflict. In
januari 1990 stapten vier leden op
omdat bestuur verdeeld was over
het al dan niet laten doorgaan van
uitvoeringen, gezien de financiële
positie waar de vereniging toen in
verkeerde.

Geen plaats voor
’GoldenTen’inValkenburg

VALKENBURG - Voor 'Golden
Ten' is ook in de toekomst geen
plaats in Valkenburg. Het voorne-
men van de stichting 'Golden Ten'
om het monopolie van Holland Ca-
sinos' in Europeesrechtelijk ver-
band ter discussie te stellen, heeft
geen enkele invloed op het stand-
punt van Valkenburg. Het gemeen-
tebestuur heeft dat gistermiddag
laten weten.

Volgens het gemeentebestuur gaat
het Valkenburg uitsluitend om het
behoud van het' casino. „De aan-
trekkingskracht van het legale casi-
no in Valkenburg is duidelijk bewe-
zen. In de plannen die een daadwer-
kelijke bijdrage zijn aan de vervol-
making van Valkenburg als
kuuroord en die aan de Raad voor
de Casinospelen zijn gepresenteerd,
is dan ook voorzien in nieuwbou
ten behoeve van Holland Casino's."

Het gemeentebestuur heeft duide-
lijk aangegeven dat het casino van-
uit sociaal-economisch oogpunt
niet uit Valkenburg mag vertrek-
ken. Ook de status 'Bad Valken-
burg' die de aanwezigheid van een
legaal casino veronderstelt, mag
niet in gevaar komen.

Slechts in het onverhoopte geval
dat het casino Valkenburg de rug
toekeert, zal een andere oplossing
moeten worden gevonden. In die
context is gerefereerd aan de bete-
kenis van deregels van het Europe-
se recht."

Kwakende
kikkers bron
van overlast

BORN - Vrouwtjeskikkers gaan op
het geluid af bij het zoeken naar een
mannetje. Het uiterlijk doet er voor
hen niet toe. Het mannetje dat het
mooiste kwaakt, is de gelukkige en
mag zorgen voor nageslacht. En
aangezien de mannelijke exempla-
ren in de meerderheid zijn, is het
dus zaak om de concurrentie de
baas te zijn, hetgeen in de paarpe-
riode soms tot massaal gekwaak
leidt. Het concert van hetkwakende
mannenkoor klinkt echter niet
iedereen als muziek in de oren, zo
constateert derijkspolitie van Bom.

Het zijn geen spectaculaire aantal-
len, maar de hoeveelheid klachten
groeit wel, stelt H. Tummers van de
Bornse politie, die een verband legt
met de groeiende populariteit van
vijvers in tuinen. De oplossing voor
het kwaakprobleem is niet eenvou-
dig, benadrukt Tummers. Het gaat
om de groene kikker die net als an-
dere inheemse amfïbieën tot de be-
schermde diersoorten behoort.
Volgens de Natuurbeschermings-
wet is het dan ook verboden ze te
vangen, te verhandelen of hun leef-
gebied te verstoren. „Als je ze
vangt, ben je dus al in overtreding,
aldus Tummers, die begrip voor het
paargedrag van de kikkers vraagt.
Hij wijst erop dat 'de overlast'
slechts tijdelijk is: alleen gedurende
vijf, zes weken in het voorjaar tij-
dens de paartijd laten de kikkers
zich luidkeels horen.

„Het is een prachtig gezicht als de
kikkers in koor zitten te kwaken,"
zegt een inwoner van Bom. De
paarroepen van de bewoners van
zijn riante vijver hebben al geleid
tot klachten bij de politie. De agen-
ten hebben de kikkers geteld en
komen tot het respectabele aantal
van 78. „Maar in de paartijd zitten
er meer dan normaal.
Het is namelijk zo dat kikkers te-
rugkeren naar hun geboortevyver.
Na de paartijd zwerven ze weer uit."
Hij geeft aan dat het aantal kikkers
niet blijft groeien. De natuur zelf
zorgt dat overbevolking onmogelijk

BRUNSSUM - Volgens de fractie
Borger moet het college van B en W
van Brunssum het aanbestedings-
beleid grondig onder de loep nemen
en waar nodig wijzigen. Op die ma-
nier moet in de toekomst elke
'schijn van fraudegevoeligheid' by'
het aanbesteden van werken wor-
den vermeden.
Dat schrijft de fractie Borger, met
zes zetels de grootste coalitiepart-
ner in de raad van Brunssum, in
reactie op de onthullingen in deze

krant over het betalen van opzet-
geld by de aanbesteding van de
Emmaweg. Daarby betaalde wegen-
bouwer Jaartsveld in 1986/1987 in
totaal 750.000 gulden aan vyf 'con-
currenten. Die schreven in ruil
hoger in, zodat Jaartsveld de op-
dracht kreeg. Oud-burgemeester
Louw Hoogland ('geen commen-
taar') en voormalig wethouder John
van Dyk wisten hiervan. Van Dyk
ontkent.
De fractie Borger vindt dat een
grondig onderzoek naar deze zaak

Sleun voor onderzoek opzetgeld-affaire
’Borger’wilnieuw

aanbestedingsbeleid

noodzakelijk is. De coalitiefractie
steunt het initiatief dat het college
van B en W terzake heeft genomen.
Een advocaten- en een accountants-
kantoor zullen de gemeentelijke
dossiers over de Emmaweg nauw-
keurig bestuderen.

'Borger' gaat niet zover als de oppo-
sitiepartijen PAK, Horselenberg en
de Lyst Palmen, die er de voorkeur
aan geven dat de rijksrecherche de
zaak onderzoekt.
„Het is voor de oppositie iets mak-
kelijker zoiets te vragen", zegt Bor-
ger-raadslid Th. Hoen. „Maar wij
gaan er vanuit dat het onderzoek
door de twee externe bureaus gron-
dig zal zijn.
Er moet nauwkeurig worden beke-
ken of er al dan niet frauduleuze
handelingen zijn gepleegd. Als de
onderzoeken onvoldoende gege-
vens opleveren, zullen we ons nader
moeten beraden."

IjftLEN - Het belas-
l*antoor in Heerlen
W* in 1995 een nieuw ge-
wr- Het kantoor wordt
I Waarschijnlijk tegen-
in het NS-station aan de
güelweg gebouwd. Dit

1 de directeur van het
rstingkantoor, mr A.jlrugge, gisteren meege-

**" Of een verhuizing
het belastingkantoor

Kerkrade naar Heerlen. pat, is nog onzeker.
y995 blijven de kanto-
'lx} Heerlen en Kerkrade
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Personeel protesteert tegen bezuinigingen Heerlen

Kreativiteitscentrum bezet
L y_on onze verslaggever
EftLEN - Het gebouw van
'Creativiteitscentrum aan de
_^~t in Heerlen is met in-
■ van vanmorgen, dinsdag,
«Het personeel van het cen-
-11 heeft het gebouw gekraakt
onvrede met het beleid van
|e n_eente Heerlen. In ver-
°r. met bezuinigingen zal het
'«viteitscentrum met ingang1 september ophouden te*an- Het bestuur van de in-
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Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis, dat heden ge-

' heel onverwacht van ons is heengegaan, in de
leeftijd van 60 jaar, onze dierbare broer, schoon-
broer, oom en neef

'j Jo Knoren.-*.
Hij overleed in Johannesburg op 8 mei 1992.

De bedroefde familie:
Ransdaal: G. Knoren

A. Knoren-Van Nuland
Berg en Terblijt: M. Royéto-Knoren

W. Royen
Klimmen: H. Knoren

M.Knoren-Hacking
Klimmen: J.Knubben-Knoren

P.Knubben
Corr.-adres: Pendersstraat 4, 6343 BB Klimmen
De crematie heeft op wens van de overledene in

_jlphannesburg plaatsgevonden.
De gedenkdienst zal plaatsvinden op donder-
styg 21 mei a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Klimmen.

* _^________________________________

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van ons. gewaardeerd lid en vriend

JoKnoren
Zijn lidmaatschap was een voorbeeld van ver-
enigingstrouw. Ruim 33 jaar geleden emigreer-
de hij naar Zuid-Afrika, vakanties in Klimmen
waren aangename verpozingen, die duidelijk in
onze herinnering zullen blijven.

Kam.ver. "De Molmuus"
Prins, Prinses,-Raod van Ellef
lere Raod
Prinse Raod

,■

t
' Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden

hadden, maar ook bedroefd om het scheiden,
__Jen wij u mede, dat voorzien van de h. sacra-
menten, na eenrijk leven in Gods vrede is over-
leden, in de leeftijd van 83 jaar, onze lieve zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-

fïrioeder, schoonzus, tante en nicht

"Maria Agnes Janssen
weduwe van

Willem
GodfriedKokkelkorn

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

5417 ZA Heerlen, 17 mei 1992
P. Malherbestraat 2, Huize Tobias
Corr.-adres: Mergelsweg 8, 6419 EC Heerlen
De uitvaartmis zal plaatsvinden op donderdag

; 21 mei a.s. om 10.00 uur in de kerk H. Moeder
Anna te Bekkerveld, waarna aansluitend crema-

.Ue in het crematorium Imstenrade te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
.schriftelijk condoleren.
Woensdag om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.

: Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het
I uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat

30 te Heerlen.; Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
.19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Uw hartelijke en overweldigende blijken van
belangstelling, betoond in devorm van brieven,
bloemen of uw aanwezigheid na het overlijden
van mijn lieve man

Henk den Blanken
hebben mij diep getroffen.
De gedachte dat hij zo geliefd was en door velen
werd gewaardeerd schenkt mij veel troost.
Daarvoor oprechte dank.

Janny den Blanken-v.d. Wal
Landgraaf, mei 1992

Enige en algemene kennisgeving
Voorbij...

Wij geven met droefheid kennis van het overlij-
den van

Teunis Schutte
levensgezel van

Aukje Hoogstra
Hy overleed in de leeftijd van 73 jaar in de Ver-
pleegkliniek Schuttershof te Brunssum.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op woensdag 20 mei as. om 11.00 uur in de aula
van het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 10.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

Mevrouw A. Hoogstra
Kinderen en kleinkinderen
Familie Bronwasser en kinderen
Familie Pans en kinderen

6446 TB Brunssum, 17 mei 1992
Schildstraat 7

f
Zoals in de tijd vader, is moeder deze morgen
vroeg stilletjes vertrokken zonder dat iemand
van de familie aanwezig was in de leeftijd van
87 jaar. Zij wilde niemand tot last zijn.

Maria Johanna Rutten
weduwe van

Joseph Johannes Busch
Zij was onze moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Busch
Familie Rutten

6133 KB Sittard, 18 mei 1992
JansKamperweg 27
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 22 mei
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Antonius van Padua te Ophoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht,
worden tijdens de avondmis van donderdag 21
mei a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Gaarne willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling en het medeleven, dat ons werd
betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en
de crematie van mijn echtgenoot en onze vader .

Rob Roosen
H. Roosen-Jacobs
Els, Christel en Jean

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 23 mei a.s. om 19.00 uur in de
St. Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelname bij de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma

Anna
Neven-Van de Berg

zeggen wij u allen heel hartelijk dank.

J.H.L. Neven
kinderen en kleinkinderen

Van Mulkenplein 8
6367 HX Übachsberg

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 23 mei a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Bernardus te Übachs-
berg.

tßreur Meijs, oud
78 jaar, echtgenoot

van Mayke Steenbak-
kers. 6221 VG Maas-
tricht, Baron van
Hövellstraat 56. Eu-
charistieviering in de
parochiekerk van de
H. Don Bosco, Heuge-
merveld te Maas-
tricht, op woensdag
20 mei om 9.00 uur.
Schriftelijk condole-
ren in de kerk.

tTheo Hochsten-
bach, oud 29 jaar.

Rijckholt 6247 AG,
Rijksweg 199. De eu-
charistieviering zal
worden gehouden op
woensdag 20 mei om
10.30 uur in de kerk
van O.L. Vrouw On-
bevlekt Ontvangen te
Rijckholt. Er is geen
condoleren.

tQuirinus Pieters,
oud 66 jaar, echtge-

noot van Lies Schur-
gers. 6227 AS Heer-
Maastricht, Demer-
straat 92. H. Uitvaart-
dienst is woensdag 20
mei om 11.00 uur in
de kerk van Sint Pe-
trus Banden te Heer.
Geen condoleren.

tHenk Helmig, oud
84 jaar, echtgenoot

van Nel van der Hoff.
6227 CX Maastricht,
Weth. Vrankenstraat
2.D. de crematie-
plechtigheid zal ge-
houden worden op
woensdag 20 mei om
13.15 uur in het cre-
matorium Neder-
maas, Vouershof 1 te
Geleen. Er is geen
condoleren.

tTous Maes, oud 45
jaar, echtgenoot

van Elly Gerardu.
6226 WK Maasatricht,
Boksdoorn 12. Eucha-
ristieviering in de pa-
rochiekerk van St.
Antonius van Padua
te Scharn-Maastricht.
Op woensdag 20 mei
om 10.00 uur. Schrjf-telijk condoleren in
de kerk.

MMMMMMmÊ^^mÊmÊÊmmÊÊÊm^B^^mÊmÊmam^ÊÊm^ÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊm^m

II II \\_\M l_______L__fE \r

TRÜLEY _►
xQBS9c stoffen «►

1^ HEERLEN, van de Maesenstraat 3, tel.: 045-7407 35.
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voor ons filiaal te Heerlen.

Wij zijn diepbedroefd, maar ook oprecht dankbaar
voor al het goede dat we van haar mochten ontvan-
gen.
Ze was gesterkt door haar geloof en omringd door al-
len die haar zo lief waren; zo hebben wij afscheid
genomen van mijn allerliefste echtgenote, onze lieve
mama en oma, onze zus, schoonzus, tante en nicht. Fien Peters
echtgenotevan

' JanRamakers
Zij was 71 jaar.

De bedroefde familie:
Buchten: J.Ramakers

Schinveld: Jos Thissen-Ramakers
Jos Thissen
Rob, Laura, Jorien

St. Odiliënberg: HermanRamakers
JoséRamakers-Douffet
Cécile, Claire, Renee

Linne: Yvonne Ramakers
WilBevers
Merijn
Familie Peters
FamilieRamakers

Buchten, 17 mei 1992
Corr.adres: Oude Baan 108, 6122 AL
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op don-
derdag 21 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Buchten, waarna de begrafenis
zal zijn op de begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk
vanaf 10.30 uur.
Wij gedenken mama bijzonder in de avonddienst van
woensdag 20 mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij ligt opgebaard in het Maaslandmortuarium, Hein-
seweg te Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

tWilhelmien Daniels, 47 jaar, echtgenote van
Frans Oudenaarde, Harrie Neijnensstr. 9, 6001

SW Weert. De plechtige eucharistieviering zal ge-
houden worden heden, dinsdag 19 mei om 10.30
uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Van Fatima
te Weert.

tLeo Janssen, 88 jaar. Corr.adres: J. v. Pola-
nenstr. 215, 6006 ZR Weert. De crematieplechtig-

heid heeft reeds plaatsgevonden.

t Mathijs T. Schers, 64 jaar, echtgenoot van Cor-
nelia M.A.G. de Graaff, JoannesKnaepenstr. 12,

6006 KW Weert. De plechtige eucharistievieringzal
gehouden worden heden, dinsdag 19 mei om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Joseph te Keent-
Weert.
4- Robert Schulpen, 26 jaar, Houtstr. 91, 6102 BG

1 Pey. De plechtige eucharistieviering wordt ge-
houden op donderdag 21 mei om 10.00 uur in de
parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te
Pey-Echt.

t Tonny Spee, 81 jaar, weduwnaar van Erna E.
Gohrt, echtgenoot van Judith van Bakel,

Giekstr. 18, 6051 LA Maasbracht. De crematie-
plechtigheid vindt plaats heden, dinsdag 19 mei
om 13.30 uur in het crematorium Nedermaas te
Geleen.

4- Anna C. Wertz, 78
* jaar, weduwe van

Hubertus M. Graef.
Corr.adres: Broekstr.
21, 6085 EM Hom. De
plechtige eucharistie-
viering wordt gehou-
den op woensdag 20
mei om 10.30 uur in
de St. Martinuskerk te
Hom.

tTruus Hompes, 49
jaar, echtgenote

van Jac Stams, Leu-
kerhof 35, 6004 DE
Weert. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden op
woensdag 20 mei om
14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Matthias te Leuken-
Weert.
4-Tonia Keulen, 78" jaar, echtgenote
van Piet Dijcks, Vin-
centiuslaan 34, 6114
EE Susteren. De
plechtige eucharistie-
viering wordt gehou-
den heden, dinsdag 19
mei om 10.30 uur in
de parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Maria-
veld-Susteren.
4- Marie Burg, 78

' jaar, echtgenote
van Frits Linke, Die-
penbrockstr. 63, 6044
SC Roermond. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden
gehouden op woens-
dag 20 mei om 10.30
uur in de Tomasparo-
chie te Roermond.

0ë&^

t
Als jijblij was,
waren wij blij mee.
Als jijverdrietig was,
waren wij verdrietig'Als jijpijn leed,
leden wij pijn mee.
Nu jij gestorven bent,
sterft iets in ons mee.

Wij geven u kennis, dat op 51 jarige
toch nog onverwacht van ons is heen
mijn lieve man, onze vader, mijn schoo
onze broer, zwager, oom en neef

Theo Lamers
echtgenootvan

Ans Zuidinga
Hoensbroek: Ans Lamers-Zuidinga

Bernard, Myrna
Familie Lamers
Familie Zuidinga

6431 JX Hoensbroek, 18 mei 1992
Hamerstraat 36
De plechtige uitvaartdienst zal gehoud-
den op donderdag 21 mei om 13.00 uui
parochiekerk H. Joseph te Passart-Hoen*
waarna om 14.30 uur de crematieplecW
zal plaatsvinden in het crematorium te Ö
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegen!
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het ui
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te H
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wy vergeten zijn u een kef
ving te zenden, deze annonce als zodafl
schouwen.

tAdri Fiddelaers, 44 jaar, echtgenote V'
Kirkels, Herenhuisstr. 25, 6002 BG We<

plechtige uitvaartdienst zal plaatshebW
woensdag 20 mci om 10.30 uur in de paroch
van St. Oda te Boshoven-Weert.

___________________—_________—■_—_——B-^
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/4Sk. Modehuis Baks
Mf'H l Uw adres voor exclusieve damesmode

w 9ryß| w °nze collectie voor de communiedagen besta-
japonnen, deux-pièces, mantelpakjes, blazers, blouses,
rokken etc.

JAPONNEN vanaf 89,-
REGENJACKS vanaf 119,50

Ook uw adres voor grote maten 36-60, korte maten, tussenmaten en
rouwkleding. Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Sittard, Walstraat 37, tel. 046-580314
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806

Topcollectie faxen I
goedkoper dan ooi I
Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen. Dat wil toch deren. Neem nu onze topcollectie faxen. Van ze<M
iedere professionele gebruiker? Daarom is er eenvoudig tot uiterst geavanceerd. We hebben -■
Vogelzang Professioneel. Gespecialiseerd in auto- demonstratieklaar gereedstaan. We leveren W
matisering en telecommunicatie. Van eenvoudige voorraad en gebruiksklaar. I
PC tot compleet netwerk en van autotelefoon tot En met de zekerheid van een goede service, dm

■ fax. Uitsluitend topmerken. Maar wel tegen de zoek vrijblijvend onze winkel aan de Kruisstraat I
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Limburgse hotels
het meest in trek

VALKENBURG - Volgens de pro-
vinciale VW kennen Limburgse
hotels en bungalowparken met res-
pectievelijk 41,7 en 65,1 het hoogste
bezettingspercentage in Nederland.
De VW beroept zich op cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek.
Gelderland komt wat de hotels be-
treft op de tweede plaats^ met 41,6
procent en Groningen op de derde
plaats met 41,5 procent. Het gemid-
deld voor Nederland bedraagt 37,9
procent.

By de bungalows wordt Limburg
op de tweede plaats gevolgd door
Noord-Brabant met 63,7 en Overijs-
sel/Flevoland met 55,5 procent. Het
landelyk gemiddelde ligt op vijftig
procent.
„Oorzaak van deze relatief hoge be-
zettingspercentages is de toegeno-
men populariteit van korte, actieve
vakanties in Limburg en de toena-
me van het aantal vakanties in voor-
en naseizoen", zegt directeur drs H.
Ridderbos van de VW-Limburg.

In vergelijking met 1990 constateert
de VW dat vorig jaar het aantal
overnachtingen in Limburg in ho-
tels en pensions met acht procent
en in de bungalowparken met twee
procent is toegenomen. Daarente-
gen is op campings het aantal over-
nachtingen met acht procent ge-
daald.
In Limburg werden in 1991 bijna
negen miljoenovernachtingen gere-
gistreerd: zeven miljoen Nederlan-

ders en twee miljoen buitenlanders.
Wat de binnenlandse overnachtin-
gen betreft is Limburg het meest
populair bij de Zuidhollanders (22
procent), Noordhollanders (20 pro-
cent) en de Noordbrabanders/Gel-
derlanders(11 procent).

Bij de buitenlanders nemen de
Duitsers 57 procent voor hun reke-
ning, de Britten 18 procent en de
Belgen 12 procent.

■--------^_»---«_----------------------»-»_»

Stilgelegde reactor
kost miljoenen

JÜLICH - De experimentele
atoomreactor in Jülich die al vele
jaren geleden werd stilgelegd, kost
de belastingbetaler jaarlijks 25 mil-
joen DM.

Dit omdat de vergunning voor het
stilleggen van de reactor, die ge-
dacht was voor de stroomvoorzie-
ning in de regio, ontbreekt en dien-
tengevolge nog steeds 120 mensen
in dienst zijn van de firma die de
reactor beheert.
De vergunning om de installatie te
ontmantelen moet in Duitsland
door twintig instanties worden ge-
tekend.

De verantwoordelijken hopen in
1993 met het karwei klaar te zyn. De
reactor ligt dan pnecies tien jaar stil.

Vervoersbeleid van de provincie.
De hoge score van Limburg in
de - in 1990 - onderzochte rela-
tie tussen de verkeersmobiliteit
en het aantal ongelukken in het
verkeer is volgens de provincie
toe te schrijven aan een viertal
hoofdoorzaken. Zo is er in het

verleden in de ruimtelijke plan-
ning van zowel steden als platte-
land te weinig rekening gehou-
den met aspecten van verkeers-
veiligheid.

Daarnaast kent Limburg in de
ogen van de provincie een 'on-

duidelijke hiërarchie en vormge-
ving' van het wegennet. De snel-
le groei van de (auto)mobiliteit
en het gewijzigd verkeersgedrag
van de weggebruikers vormen
twee andere, meer voor de hand
liggende redenen.
Jaarlijks belopen de maatschap-
pelijke kosten voor verkeerson-
veiligheid in Nederland ruim
acht miljard gulden. Om het ef-
fect van zijn eigen verkeersvei-
ligheidsbeleid te vergroten, wil
het provinciebestuur met ingang
van 1993 jaarlijkseen bedrag van
vier ton uittrekken. Dat is bijna
anderhalve ton meer dan sinds
1989 het geval is.

MAASTRICHT - Wanneer het
aantal verkeersongevallen wordt
afgezet tegen het aantal afgeleg-
de reizigerskilometers, behoort
Limburg tot de nationale top-
drie van de meest verkeersonvei-
lige provincies. Alleen Zeeland
en Noord-Holland gaan deze pro-
vincie in dit opzicht voor. Met
name de situatie in Zuid-Lim-
burg, waar de auto vaker wordt
gebruikt dan in andere regio's,
steekt schril af bij die in derest
van het land. Dat bhjkt uit cijfers
van het Bureau Verkeers- en

Van onze redactie economie

DOOR ROB PETERS

ST.-ODILIENBERG - Er moe-
ten projectorganisaties komen,
die belangrijke projecten, zoals
de luchthaven Maastrichten de
R73 vlot kunnen realiseren. In
dergelijke organisaties moeten
mensen zitten die de verant-
woordelijkheden en bevoegd-
heden krijgen om besluiten
integraal te nemen. Op die ma-
nier kan de tot dusver veel te
trage besluitvorming door de
overheid worden doorbroken.
Dit zei gisteren drs J. Smeets,
voorzitter van de Limburgse
werkgeversvereniging bij de
presentatie van het jaarverslag.

Volgens Smeets betekent de 'Jezus-
trage' besluitvorming de doodsteek
voor 'dringend noodzakelijke' pro-
jecten zoals uitbreiding van de lucht-
haven Maastricht en aanleg van de
R 73, de noord-zuidverbinding tussen
Nijmegen en Midden-Limburg. Pro-
jectorganisaties met verregaande
bevoegdheden kunnen een oplossing
betekenen, volgens Smeets. Dat is
nog democratisch genoeg, aldus de
werkgeversvoorman: „Inspraak bete-
kent niet dat iedereen overal over
mag meebeslissen. Als ik er aan
denk hoe het tot nu toe by Maas-
tricht Airport is gegaan, dan kryg ik
tranen in myn ogen." Ook de bureau-
cratie kan zo een halt worden toege-
roepen: „Voor dit soort projecten
moet er maar één instantie zijn en
geen dertig ofmeer vergunningverle-
nende overheden."

Rechtszaak
viermaal

angehouden

- Von onze verslaggever

- Voor devierde
ial m vier maanden tijd heeft. rechtbank in Maastrichta ndag de strafzaak tegen eenjjarige verdachte uitgesteld.

," man, afkomstig uit het noor-P des lands maar tijdelijk
nend in Valkenburg aan dep". wordt ervan beschuldigd
eP^ember van vorig jaar op

f. Maastrichtse camping een
ir
Jarige studente uit Zwolle on-
j bedreiging met een mes in-
jj en langdurig sexueel con-

' te hebben afgedwongen.
" 2aak diende voor de eersteal op 7 januari.Tijdens die zit-

(v [ 1apP°rteel*de de gerechtelijk
met moeite een volle-

* beeld van de verdachte teJntlen krijgen.
__t, gebeuren op de camping
j* het eerste sexuele misdrijf

jg aan de man zich had schui-ns gemaakt, maar vraag was ofntuele andere feiten niet wa-verzwegen. Dat vermoeden
a , °ntstaan nadat was achter-
» 'd> dat hij enkele dagen vóór
■ °ewuste datum eigenerbewe-g aan een politieman hadgebiecht zijn sexuele driften

h onder controle te kunnenuden., van de verdach-
k , ens raadsman en de officier

de rechtbank op 7 janua-, ,e Rian voor nadere observatiejl^en opnemen in het gerech-
;Jk Pieter Baan Centrum in
W°ht' Het leidde tot een ad-
«h'_ iT de ricntinB van terbe-
iL " ingstelling met dwangver-
'eging.
L
|h _>ons volgende zittingen op'l
iet apri^ kwam de rechtszaak

(tri 'ot afronding, onder meer
'lid verdachte er op stond de

'0
, ente als getuige te horen.

Ipr _Tns nem zou namelijk geen
| Vv

ake zijn geweest van het af-
'igen van sexueel contact,

ifi .. ad dejongevrouw vrijwil-
len mee ingestemd- Afgelo-
>ari VriJdag nu werd het meisje
e er ondervraagd door de rech-. Commissaris.
an t'en PaBma's tellend verslag

dat verhoor kwam gisteren
fje 'er beschikking van de
je

w _ekozen raadsman van
laa Cnte' mr R-Wagemans, die
b arm aanleiding vond aan het
r-°'n van de vierde zitting deF ntbank te vragen de behande--8 opnieuw aan te houden.
P-Ti
_v i

er van Justitie mr J. van At-
y eid achtte dat verzoek alles-a« redelijk. 'Wij zijn nu al zo-o,J>,rnet deze zaak bezig, waar-
ÈfL.dan nog niet een paar weken
ov lJ''- oordeelde hij. Rustig
*Wk g tussen raadsman en ver-
kil . acntte hij in ieders be-
fjg- 'Voor my is het echter uit-van executie', voegde hij era toe.
öe
20e

,rechtbank willigde het ver-
bLK van de verdediger in en
Op fJ^e de vijfde zittingsdatum
yj ö Juni. Daartoe moesten niet

.er de drie rechters, de offi-
faade? de raac>sman hun agenda
chef en' maar werden ook de
beren311 de afdelinB Zittingvoor-
Va- 'h ng en de administrateur
it\er de Parketpolitie in raadka-
nt .?consulteerd. De enige die
ken z^n agenda behoefte te trek-kl> Was de verdachte...

Smeets vindt het dringend gewenst
dat de Limburgse toeleveringsbedrij-
ven snel aan kwaliteitsverbetering
gaan doen, willen zy in het Europa
van morgen nog mee kunnen. In
Limburg en Brabant zit 60 procent
van de Nederlandse toeleveringsin-
dustrie, maar kwalitatief staan de
toeleveranciers onderaan op de Eu-
ropese ranglyst. We moeten voorko-
men dat buitenlandse toeleveran-
ciers ons werk komen overnemen."

Toelevering

Werkvoorziening
Smeets meent dat de komende jaren
veel langdurig werklozen aan de slag
zouden kunnen in sociale werkplaat-
sen. Het gaat om enkele duizenden
van de 40.000 mensen zonder werk in
Limburg.Achtervolging

over de grens.(sm dSTRICHT - Een patrouille
'ie gemeentepoli-

zondagavond tot ver over
Ken een auto niet Belgisch ken-
ktuUrd ac .tervolgd nadat de be-
F-t ber zich met hoge snelheid op
Ni epesse.plein had onttrokken
I routinecontrole.
-e
Maats ervolSing voerde door de
tin _e_3n Veldwezelt, Hees, Moper-
?. Ma Waltwilder en Bilzen. Nog
&elei astrichts gebied probeerde de
I 0lg_r automobilist zijn achter-

aar i;
S i**16* een scherpe uithaallnks in de berm te drukken.

!N*Ut _
en ac agenten in Bilzen er in

?e . r geslaagd hem voorby te rij-
tó ged de Belg met volle snel-

stv_er op de politie-auto in.ertuig liep flinke schade op.
£ >_■

46 t\v<_a .trichtse agenten droegen
aUto e Pittenden van de vlucht-
igs aan hun Belgische colle-

Jarip onderzoek bleek dat de
Ur .°e uit Ans afkomstige be-

ad win aan de Nederlandse politieaUto ni ;en ontkomen omdat zy'n
verzekerd was.

" Een enorme kraan heeft gisteren het dak van de toren van de St. Sebastianuskerk in Herken-
bosch afgetild. Het spectaculaire schouwspel werd door tientallen inwoners gade geslagen. Het
karwei werd met de grootste precisie uitgevoerd. De kerk werd tijdens de aardbeving van 13
april jongstleden zo zwaar beschadigd, dat voor instorten van de toren werd gevreesd. Inmid-
dels zijn tal van voorzorgsmaatregelen genomen, maar desalniettemin bleef een gedeeltelijke
sloopnoodzakelijk. Foto: JEROENKUIT

„De sociale werkvoorziening moet
beter inspelen op de ontwikkelingen
by grote ondernemingen. Steeds
meer van deze bedryven gaan niet-
kerntaken afstoten. De sociale werk-
plaatsen moeten die overnemen, te-
gemoet komen aan de behoefte van
de grote ondernemingen om toeleve-
ranciers naast de deur te hebben en
zich toeleggen op het afleveren van
complete, geassembleerde produk-
ten."

der en de slachtoffers van misdry-
ven komen wederom in de kou.

Een ander nadeel is volgens hen dat
er een wig gedreven wordt tussen
procedures tegen bekennende en
ontkennende verdachten. Het
Openbaar Ministerie zal zich, zo ver-
wachten zij, tegenover ontkennen-
de verdachten anders gaan opstel-
len. De procedures tegen hen zullen
verharden. Die polarisatie ter zit-
ting kan het OM zelfs partijdig
maken. De uiteindelijk te verwach-
ten tijdwinst zal daardoor betrekke-
lijk zyn en waarschijnlijk spoedig
omslaan in een tijdnadeel.

Een belangrijk nadeel ook zien de
auteurs in het op de tocht zetten
van de rechtsbescherming van de
bekennende verdachte. Er wordt,
ten onrechte, vanuit gegaan dat
iedere verdachte zyn bekentenis uit
vrije wil doet.

Mr Gare: „Bekennen kan ook
plaatsvinden door dwang: van sug-
gestieve vragen tot vormen van
chantage. Niet zelden komt ook
voor dat een verdachte by de politie
bekent, maar later die verklaring in-
trekt. In de nieuwe situatie wordt
de positie van een dergelijke ver-
dachte er niet gemakkelijker op,
want zal de rechter hem nog ter zit-
ting willen laten vertellen waarom
en hoe die bekentenis tot stynd
kwam?."

„Wanneer dit gebeurt liggener goede
mogelykheden langdurig werklozen
aan zinvol werk te helpen. Nu wer-
ken er 11.000 mensen by de Lim-
burgse socialewerkplaatsen en staan
40.000 langdurig werklozen of
wao'ers aan de kant. Dat kost 800
miljoen per jaar en 15 miljard in 20
jaar. Als een deelaan de slag gaat, le-
vert dat een besparing van vele tien-
tallen miljoenen op aan socialeuitke-
ringen."

Artikel 341 lid 4 van het wetboek van strafvordering oftewel het voorschrift dat een rechter geen
verdachte mag veroordelen alleen op diens eigen bekentenis staat op de helling. Een subcommissie
herziening strafrecht wil het artikel schrappen om zo 'eenvoudige' strafzaken sneller en efficiënter
(en zonder het risico van vormfouten)tekunnen afdoen. Volgens dievoorstellen kan bij bekennen-
de verdachten het onderzoek ter terechtzitting beperkt worden tot vragen omtrent de strafsoort en
strafmaat. De bevoegdheden van de verdachte en het Openbaar Ministerie worden dan uitsluitend
aangewend ten behoeve van de straftoemeting. De rechter kan uiteindelijk in zijn vonnis volstaan
-met de kwalificatie van het strafbare feit, de straf en de motivering daarvan. Nog voor de voorne-
mens van de subcommissie Moons openbaar zijn gemaakt, staat de juridische wereld, dietoch al
niet tevreden is over derechtspraak in Nederland, al op zijn kop.

MAASTRICHT/ROERMOND
„Natuurlijk zijn het schoten voor de
boeg, maar de zaak is in juridisch
opzicht zo belangwekkend dat je
niet vroeg genoeg tegen een derge-
lijk voornemen kunt waarschu-
wen", zegt Dorothé Gare, assistent
in opleiding (aio) bij de vakgroep
strafrecht en criminologie van de
Rijksuniversiteit Limburg over
haar kritische kanttekeningen bij
het voornemen de 'eigen bekente-
nis' als bewijsmiddel te aanvaarden.

Smeets weigert een oordeel uit te
spreken over de recente in de pers
behandelde gevallen van fraude met
aanbestedingen en opzetgelden. „Het
gaat slechts om incidenten. Ik be-
treur de perspublicaties, omdat die
het aanzien van Limburg schaden."

C. 't Hart (Leiden) vormt de Maas-
trichtse juriste een front tegen de
vereenvoudigde procedure waarbij
bekennende verdachten beloond
zouden kunnen worden met strafre-
ductie en met een anonieme afhan-
deling, zoals bij verkeersovertredin-
gen, van hun strafzaak.

Samen met de twee hoogleraren
straf(proces)recht prof. mr H. de
Doelder (Rotterdam) en prof. mr A.

Mr Dorothé Gare (RL) over de ’enkele bekentenis’-procedure
’Rechtspraakal teveel

op basis van stukken’

„De tendens in Nederland is al dat
er steeds meer recht wordt gespro-
ken op basisvan stukken. Getuigen
en ook verdachten komen steeds
minder ter terechtzitting aan het
woord oftewel het bewijs wordt
nauwelijks nog getoetst ter zitting.
Overigens lijkt de rechtbank in
Maastricht op het punt van getui-
gen ter zitting wat bij te sturen,
mogelijk dat dit onder invloed van

de aanwezigheid van de Rijksuni-
versiteit is, want uiteraard hebben
wij nogal eens contact ", aldus mr
Gare over de consequenties van de
nieuwe situatie, waarbij de rechter
niet langer verplicht is zich een zelf-

standig oordeel over het bewys te
vormen. Hij wordt min of meer ge-
dwongen zich neer te leggen bij
hetgeen verdachte en officier van
justitie hem presenteren.
De tegenstanders verwerpen in Ne-

derlands Juristenblad de nieuwe

ideeën. Het wettelijk systeem van
strafvordering wordt ermee uitge-
hold, de tijdwinst is illusoir, de
rechtsbescherming loopt terug, de
rol van de rechter verschraalt ver-

In zorgsector elke
woensdag actiedag
HEERLEN - De acties in de zorg-
sector voor een betere cao gaan nog
steeds door. De vakbond AbvaKabo
wil vanafmorgen van iedere woens-
dag een actiedag maken. Voor mor-
gen zijn er zondagdiensten aange-
kondigd in het de Wever Zieken-
huis in Heerlen en het St. Gregorius
de Grote Ziekenhuis in Brunssum.
Dit houdt onder andere in dat al-
leen spoedoperaties kunnen wor-
den verricht en een opnamestop
geldt.

Naast zondagdiensten worden deze
week in diverse ziekenhuizen, ver-
pleegtehuizen en bejaardentehuizen
in Limburg zogenoemde 'informa-
tieve werkonderbrekingen' gehou-
den.

De directie van het verpleegtehuis
Welterhof in Heerlen heeft het per-
soneel laten weten dat zij eind deze
maand op een extra gratificatie van
150 gulden kunnen rekenen om de
druk van de 'cao-onzekerheid' wat
te verlichten.

„Een zoethoudertje, " meent Jan
Peters van AbvaKabo. „Wanneer ze
dat elke maand op de rekeningen
zouden overmaken, was het natuur-
lijk wat anders.'
Peters hoopt aanstaande donderdag
tijdens de werkonderbreking, met
de directie van Welterhof een con-
cept cao-overeenkomst te sluiten.

Actiedag
Woensdag 27 mei houdt de vakbond
een regionale actiedag in Eindho-
ven, waar personeel uit Limburg en
Brabant samen gaan demonstreren.
Ook dan worden er in diverse zie-
kenhuizen en verpleegtehuizen zon-
dagdiensten gedraaid.
„We blijven net zolang actie voeren
tot er een goed voorstel op tafel
ligt," zegt een woordvoerster van
AbvaKabo. „Het blijven natuurlijk
wel zorgvuldige acties, die de pa-
tiënt of bewoner zo min mogelyk
schaden. Harde acties zyn in de
zorgsector niet mogelijk."

(ADVERTENTIE)

U constateert
dat uw administratieve

organisatie nog steeds niet
beschreven is.

Wij zorgen voor
een bedrijfseconoom

die zoiets graag
voor u oppapier zei.

ir randstad uitzendbureau

Dak kerktoren gelicht

’Baanlozen aan de slag in Sociale Werkvoorziening’

Werkgevers voor snellere
besluitvorming overheid

Limburg
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DOOR GEERT DEKKER

HEERLEN - 'De jongerentrend
is gezinsleven, aardappelpuree.'
Dat was de titel van een van de
vyf teksten die de mavo-leerlin-
gen gisteren onder ogen kregen.
De hoofdpersoon van het betref-
fende krante-artikel zegt dat de
jeugd van nu hunkert naar de ja-
ren vijftig. 'Die hunkering vind
je overal in terug. Neem het
voedsel. Er is een duidelyke
trend naar simpele kost: bief-
stukken en aardappelpuree.
Voor meisjes vormen trouwen in
het wit en een kinderrijk gezin
de ideale droom.'

Klopt dat? Malika Ouaksas van
de Geleense scholengemeen-
schap Don Bosco, de enige van
onze drie vrouwelijke eindexa-
menkandidaten die zich echt
met de tekst moest bezighouden:
„Daar denk ik nog niet over na,
trouwen en zo." Moeilijk vond ze
deteksten niet, een halfuur voor
het einde van de twee uur was ze
klaar. Ralf Veugelers,van dezelf-
de school, zat er ook niet erg mee
in zn maag. Veel herkende hij
trouwens niet in de tekst over
trends. „Ik lust alles," zegt hy.

Havo-studente Jacqueline Sout-
zen - zelf deed ze gisteren wis-
kunde A - kan zich dat trouwen
wel voorstellen: „Ja hoor, èn in
het wit, dat ziet er zo lief uit.
Maar dat het nou de ideale
droom is, nee. Eerst succes heb-
ben en dan trouwen, dat doe ik
liever." De trend van de jaren
vyftig ziet ze heel duidelijk, ze
houdt er zelf ook van: „Ik vind
de meubels en de muziek uit die
tijd inderdaad heel mooi."
Het wiskunde-examen heeft ze
goed gemaakt, al raakte ze bij
een van de vragen het spoor bijs-
ter: „Ineens zag ik allerlei getal-
le^jes en gegevens waar ik hele-
maal geen wys uit kon. Je moest
allerlei dingen combineren, maar
ik zag alles door elkaar." Toen
heeft ze de vraag maar even laten
liggen en inderdaad, op het eind
zag het er allemaal een stuk een-
voudiger uit.

DOOR JOS VAN DEN CAMP

ROERMOND - „Onze zaak is
airconditioned", staat er als een
soort reclame geschilderd op de
ramen van discotheek De Peuter
in de Veldstraat, niet ver van het
Roermondse station en het sta-
tionsplein. De zaak is dicht. De
eigenaar heeft het waarschijnlijk
veel te druk met het likken van
zyn wonden. En misschien wel
met het repareren van de aircon-
ditioning. Want die heeft in ieder
geval de verhitte gemoederen
vrijdagnacht niet kunnen koe-
len.

Ter herinnering nog één keer het
verhaal van de veldslag in de
Veldstraat: het is bijna drie uur
zaterdagochtend en dus rond
sluitingstijd als een Marokkaan-
se jongeman een pilsje bestelt,
het vervolgens van het dienblad
stoot en een nieuw exemplaar
wil hebben. Dat krijgt hy. En hy
stoot het een tweede keer van
het dienblad. Problemen dus.
Het is bloedheet in de zaak, er is
een uitgelaten stemming als ge-
volg van een groot feest incluis
Zuidamerikaanse muziek. „En
vergeet niet dat het drie uur in
de nacht is en de mensen ge-
vraagd wordt de discotheek te
verlaten", zegt Bo van Gils van
de in de straat gelegen Bojo-pro-
ductions, een platenfirma.

Barkrukken
„Ik ken die discotheek, ik heb er
zelf jarenlang gewerkt. Je krijgt
er altijd een tweede pilsje als je
het eerste omstoot. Daar doen ze
nooit moeilijk over." Maar lieden
die er niets mee te maken had-

den, bleken er wel moeilijk over
te doen. Ze mengden zich in de
discussie en de vlam sloeg in de
pan. Tijdens de vechtpartij wer-
den, zoals gisteren al gemeld,
barkrukken, benen, vuisten en
bierglazen als wapens gebruikt.
De aanstichter van de vechtpar-
tij was enkele uren eerder met
drie vrienden uit Eindhoven
naar Roermond gereisd om het
Zuidamerikaanse feest bij te wo-
nen. Zijn drie Marokkaanse ma-
ten schoten hem te hulp toen de
uitgelokte vechtpartij ontstond.
„In de vechtpartij die volgde was
geen enkele sprake van racisme
of wat er ook gesuggereerd
wordt. Die lastige jongen was
toevallig een Marokkaan, dat
was alles."

Een van de slachtoffers in het
gewoel werd een 31-jarige Roer-
mondse jongen van Indische
komaf. Hy werd met een mes ge-
stoken, raakte bewusteloos en
moest met een geperforeerde
long en een verbrijzelde enkel in
het Roermondse ziekenhuis wor-
den opgenomen. De aanstichter
werd door de politie in de boeien
geslagen. Maar in plaatsvan hem
in een auto te stoppen, kwam hij
liggend op het trottoir, even ver-
derop nabij het fitness-centrum
in dezelfde straat terecht. „Ik be-
grijp de politie niet", zegt Bo van
Gils, wijzend naar de plek opge-
droogd bloed. „Hoe halen ze het
in hun hoofd die Marokkaan wel
in de boeiente slaan en hem niet
in' een auto te stoppen." Min-
stens acht jongens, vrienden van
de Indische jongen die met het
mes gestoken was, vlogen op de
Marokkaan af en sloegen hem
bont en blauw. „En de politie
stond er bij en keek er naar",

in het nieuws

„Er hoeftmaar een klomp mayonaise verkeerd te
vallen of deruzie begint al", zei een woordvoerder

van de Roermondse politie zon twintig jaar geleden
naar aanleiding van een grotevechtpartij in de

Roermondse Veldstraat.
Afgelopen weekeinde viel er in een café in diezelfde

straat een glas bier van een dienblad.
Onder de honderden belangstellenden en deelnemers

aan de massale - en op de eerste plaats ordinaire -
vechtpartij die daar op volgde, vielen tientallen

gewonden.Eén man is er ernstig aan toe. Hij ligt nog
steeds in het ziekenhuis. Acht 'verdachten' zijn

aangehouden. „Anderen worden nog opgepakt", zegt
de politie die de met bloed besmeurde cellen gisteren

schoon schrobde om de in aantocht zijnde
nieuwelingenvan die om niets ontstaneknokpartij in

ieder geval een propere knast te bieden.

__________________
bioscopen

" HEERLEN
Royal: Hook, dag. 18 en 21 u-
za zo ook 15 uur. Rivoli: Tl
people under the stairs, d«
18.30 en 20.30 uur, za zo ook 1
uur. Maxim: The father of tl
bride, dag. 18.15 en 20.30, zal
ook 15 uur. H5: Basic Insti' |
dag. 18 18.45 20.30 en 21.30 u-fdag. beh. za ook 14 uur, za l.
ook 16.30 uur. Freejack d»
14.15 19 en 21.15 uur, za zo ofl
16.30 uur. Beethoven, dag. 14.-
-18.30 en 21 uur, za zo ook )6A
uur. Sneeuwwitje en de zev«
dwergen, dag. 14.30 uur, za <
ook 16.15 uur. Silence of tl
lambs, vr t/m zo 14.30 18.30en J
uur. The prince of tides, ma fl
do 14.30 18.30 en 21 uur. FIW
huis de Spiegel: Delicatessen,v
t/m zo 21 uur.

" SCHAESBERG
Autokino: Cape Fear, vr t/m '21.45 uur.

" MAASTRICHT
Mabi: Hook, dag. 21 uur, vr ttf
zo ook 18 uur, za zo wo ook 1'

" uur. Father of the bride, vr t/C
i zo 18.45 en 21.30 uur, ma t/m *i 21 uur, za zo wo ook 15 uur. O
i pc Fear, vr t/m zo 18.15 en 21.1'
uur, ma t/m do 21 uur, za zo «*ook 15 uur. Raise the red la"1
tem, vrt/m zo 18.15 en 21.15 uu»
ma t/m do 21 uur, za zo wo o0»
15 uur. Ciné-K: De Noorderli*
gen, dag. 21 uur, za ook 18-'
uur. Cinema-Palace: Basic V
stinct, dag. 18.15 en 21.15 uur, z'

i zo wo ook 14.30 uu'
Sneeuwwitje en de zeven dwef

' gen, za zo wo 14 en 16.15 uu^
Silence of the lambs, dag. 21-1-
-uur. Beethoven, dag. 19 en 21-3'
uur, za zo wo ook 14 en 16.3'i
uur. The prince of tides, dii

t 18.15 uur. Lumière: Toto le h*
Iros, dag. 20 uur. Metropolis, _l 20.30 uur. Dr. Galigari, za 20.3'
I uur. Der letzte Mann, zo do 20.3'
uur, do ook 22.30 uur. Der müd<jTod, ma 20.30 uur. Faust, *; 20.30 uur. Der Golem, wo 20.3'
en 22.30 uur. Europa, dag. 2*
uur. Cinema Paradiso, vr za 2*: uur. .
" GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.3'«
uur, za zo wo ook 15 uur. Hook;.
dag. 20.30 uur, za zo wo ook 1»(
uur. |

" SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.3'
uur, za zo wo ook 14 uur. Cape
Fear, dag. 20.30 uur. Sneeuwwi-
tje en de zeven dwergen, za *"wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: La doublé vie
de Veronique/Tourniquette, W
20.30 uur.

" ECHT
Royal-Microßoyal: Hook, daf
beh. Wo 20.30 uur. JFK, dag
beh. Wo 20.30 uur.

" ROERMOND
Royal: Basic Instict, dag. 20.30
uur, zo ook 16.30 uur. Royalin-;
Beethoven, vr t/m zo 19.30 e"
21.30 uur, ma t/m do 20.30 uur.
zo wo ook 14.30 uur, zo ook 16.30
uur. Fievel in het wilde westen,
zo wo 14.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: La doublé vie de Veroni',
que/Tourniquette, do 20.30 uur

" VENLO
Perron 55: La doublé vie de Ve-
ronique/Tourniquette, za 20 uur,
di 20.30 uur.

Caféhouders nemen eindelijk maatregelen tegen onveiligheid
’Dithadnietsmet

racisme te maken’

Vrouwengilde
over herverdelen

van arbeid
Trouwen in het wit

en kalkoenen braden

Voorlopige
uitslagenBijna tweehonderdduizend scholieren èn volwassenen doen

deze dagen centraal schriftelijk eindexamen. Meer dan de
helft doet het lbo- ofmavo-examen, de lijst havokandidaten
telt 52.000 namen, terwijl er ongeveer 40.000 vwo'ers zijn
ingeschreven. Voor het Limburgs Dagblad vertellen zes
Limburgse leerlingen over hun ervaringen.

Makkelijke examens, maar de bankjes zijn te krap

ROERMOND - De Raad van M
vaardigden van het Katholiek vj
wengilde Limburg houdt don"
dag (21 mei) aanstaande in
Oranjerie te Roermond een v#|
dering over het thema 'Herv^ling van betaalde en onbeta*
arbeid en in het bijzonder de meJliteitsverandering.' De bijeenko
begint om 10.00 uur.

De inleiding wordt verzorgd "mevrouw Susan Huybregts, &e
werkster van de Associatie v
Herverdeling van betaalde en 011
taalde arbeid uit Utrecht.

Hieronder staan ONDER
VOORBEHOUD de antwoor-
den op de meerkeuzevragen
van de examens die gisteren
zijn gemaakt. Het zy'n VOOR-
LOPIGE antwoorden, ver-
strekt door een aantal leraren
en leraressen. Ze hebben de
examens gemaakt op verzoek
van de Gemeenschappelijke
Persdienst, een samenwer-
kingsverband van regionale
dagbladen waaronder het
Limburgs Dagblad. Ook lera-
ren kunnen wel eens een fout-
jemaken, dus we kunnen niet
garanderen dat .de antwoor-
den allemaal correct zyn. De
officiële uitslagen worden
vanavond na 19.00 uur door
teletekst gepubliceerd.

Nederlands, leesvaardigheid
(lbo/mavo-C)
5B; 6B; 7 D; 8 A; 11 D; 12 E;
13 B; 14 C; 18 A; 19 A; 20 A;
21 D; 22 D; 24 A; 25 D; 26 C;
27 C; 28 B; 29 B; 30 D; 31 A;
34 D; 35 B; 36 E; 37 A; 38 A;
39 C; 40 C; 41 F.

Nederlands, leesvaardigheid
(lbo/mavo-D)
1 A; 2 D; 3 D;4A; 5 D; 6 C; 7
C; 8 B; 9 B; 10 B; 11 A; 13 A;
14 C; 16 B; 17 D; 20 A; 21 C;
22 D; 23 B; 24 B; 25 B; 26 D;
27 D; 29 A; 34 B; 35 A; 36 C;
37 B; 38 A; 39 B.

Natuurkunde (lbo/mavo-C)
1 B;2A; 3 D; 5 C; 6 A; 7 D; 8
B;9B; 10 A; 13 B; 14 B; 19 B;
23 C; 24 A; 25 A; 26 D; 29 B;
30 E; 31 C; 32 C; 34 B; 35 C

Natuurkunde (lbo/mavo-D)
1 B; 2 A; 3 F; 5 D; 6 A; 7 B; 9 C; 10
C; 11 C; 12 D; 14 A; 19 B; 20 A; 24
C; 25F; 26 D; 28 B; 31 B; 32 C; 34 B.

De twee vwo'ers van het Gro-
tiuscollege in Heerlen vonden
wiskunde-A 'een makkie. Susan
Kluytmans („Ik wil ook in het
wit trouwen, is romantisch.")
vond de onderwerpen van de
vragen wel grappig: met een po-
pulatie van zich voortplantende
en weer stervende vogeltjes en
met recepten voor het braden
van kalkoenen moesten bereke-
ningen worden uitgevoerd. In
het weekeinde had ze 'lekker'
niks gedaan, met een zelfver-
trouwen waar ze zelf ook over
verbaasd is.

NN-getuige voor
rechter gedaagd

Agent had woord gegeven

Jacqueline's klasgenoot Max
Ruiters heeft ook van iedereen
gehoord dat wiskunde-A niet
moeilijk was: „Gek genoeg vond
alleen de leraar het moeilijk.
Nou maar hopen dat er niet heel
veel addertjes onder het gras za-
ten." 's Ochtends had Max ge-
schiedenis, vragen over de perio-
de tussen de twee Wereldoorlo-
gen en over de Europese integra-
tie, de vorming van de Europese
Gemeenschap. Dat laatste vindt
hij maar een saai onderwerp en
bovendien heeft hij een van de
vragen goed verknald. De vraag
luidde hoe het Europees Parle-
ment er voor 1979 uitzag, waarop
hij de landen invulde die toen lid
van de EG waren. „Ik kwam er
thuis achter dat ik verkeerd gele-
zen had."

Maar het zal wel goed zitten,
denkt Max, beter in ieder geval
dan de examenbankjes in de
gymzaal van zijn school, het
Kerkraadse Antonius Doctor
College. „De stoelen zitten aan
de tafels vast en het geheel is
veel te klein. Je kunt je knieën
niet kwijt."
Ook anderen klaagden, maar vol-
gens conrector drs W. van Om-
meren is er niet veel aan te doen:
„We kunnen moeilijk alle loka-
len leeghalen."
„Maar die nieuwe banken dan,
die vorig jaar gekocht zijn?"
vroeg Max Ruiters zich af. „De
leerlingen zullen dit jaarwel lan-
ger zijn, want vorig jaar stonden
deze banken er ook al," denkt
Van Ommeren. „Die nieuwe
staan trouwens in de lokalen die
verhuurd zyn aan het Avondcol-
lege," gaat hij verder, „en daar
zitten nogal wat volwassenen die
met hun buikje helemaal niet in
die kleine dingen kunnen." Maar
Van Ommeren zal vandaag toch
maar eens overleggen met de di-
rectie, of er iets aan te doen valt.
Max Ruiters heeft voor de zeker-
heid de landelijke klachtenlijn
van het LAKS maar gebeld. Dat
Landelijk Aktie Komité Scholie-
ren opent elk jaar een telefoon-
lijn om de klachten van gepi-
keerde examenkandidaten te
noteren en te behandelen.

MAASTRICHT - De rechtban^Maastricht heeft gisteren bev°.
dat een tot heden anoniem gebl'' ■tipgevervan de Heerlense poli^
korte termijn gehoord dient te *den door de rechter-commissar 15

De bewuste persoon had de p° j
ingeseind dat op 11 februari .
man uit Haarlemmermeer een f. j
partij verdovende middelen %0 __
zetten in Heerlen. Op de*aané,?
ven tijd lukte het de politie in k
daad de man aan te houden, ioe J
vanaf de autosnelweg Hee
kwam binnenrijden.

Onder de motorkap van de * j
werden honderd gram heroïnee .
gram cocaïne aangetroffen. De
beweerde herkomst noch beS'j
ming te weten en volhardde o&^toen hij vorige week moest tereI-

staan in Maastricht.
JEen als getuige opgeroepen ho .

agent onthulde ter zitting de
nieme tip' en verklaarde «e f
vraagd zelf de tipgever v.e' jf
kennen. 'Ik heb hem echter 'ld
woord gegeven', liet hy rechter
officier-weten. ofij;
De rechtbank blijkt niettemin _$te stellen op verhoor van de »|
informant. De strafzaak wor r̂ f̂na voortgezet op 17 juni. " $
week reeds eiste de officier vari_\if
titie tegen de man uit Haarleml^meer een gevangenisstraf vail_s
maanden waarvan drie voorvva^
lijk.

" De Veldstraat, even om het hoekje bij het stationsplein. Op een wat schots en scheefgelegd stoepje na, een doodnor-
male straat waar vrijdagnacht de vlam in de pan sloeg als gevolg van een futiliteit die met racisme totaal niets te
maken had. Foto: jan paulkuit

zegt 80. „Onzin", zegt de politie
in een wat onverschilligereactie.
„Als je zon jongen wilt opber-
gen, dan moet je ook een auto in
de buurt hebben. En dat was nou
eenmaal niet het geval."
Voor de andere bewoners en ca-
féhouders van de Veldstraat is
de maat inmiddels vol. „Er moet
nou echt wat gebeuren om de
veiligheid in de straat en vooral
in die gelegenheden op kwaliteit
te houden." Dat men het er met-
een al druk mee had, mag blij-
ken uit de ervaringen van Ar-

nold van Lomm. Hij werd na het
incident gevraagd als een soort
uitsmijter te fungeren in dancing
The Duke, een van de wel tien
cafés en dergelijke in die straat.
„Vooralsnog is dit de enige dis-
cotheek die maatregelen heeft
genomen." Samen met nog enke-
le anderen wist hij sporttassen
vol met honkbalknuppels, mes-
sen, messen en nog eens messen
in beslag te nemen. „Het is on-
voorstelbaar wat die jongelui al-
lemaal meenemen naar de disco-
theek. Vanaf volgende week,

scheiden we met schotten de in-
gangvan de uitgang, zodat we de
zaak nog beter kunnen controle-
ren."

Volgens Bo van Gils zijn ernstig
uit de hand gelopen incidenten
als die van afgelopen weekeinde
te voorkomen door te doen zoals
Eindhoven dat geprobeerd heeft.
Laat de horeca zijn eigen ope-
nings- en sluitingstijden vaststel-
len. Dan voorkom je bijvoor-
beeld dat er allerlei ontevreden
klanten opeens en masse om

drie uur 's nachts buiten de deur
worden gezet terwijl ze pas drie
uur 'uit' zijn. „Dat was ook hier
duidelijk te zien. En iedere gele-
genheid heeft zijn eigen soort
publiek. Toen die vechtpartij om
drie uur begon, stroomden al die
duizenden mensen de straat op."
Van Gils herinnert zich verder
de methode die Renesse heeft
toegepast door bewakingsperso-
neel door de uitgaansstraat te
laten patrouilleren. „Ook dat kan
preventief werken", besluit de
Roermondenaar.

" Twee uur tussen de examens is voor veel scholieren van het Kerkraadse Antonius Doc-
tor College net te kort om naar huis te gaan. Dus wordt de lunch en het bijbehorende blikje
fris op het schoolplein genuttigd. Als de laatste leerlingen vetrekken is dat nog te zien.. Foto: KLAUS TUMMERS
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Consultatiebureau
blijft mogelijk open

WEEK - Het Groene Kruis in
Ften zal de sluiting van het con-*atiebureau in Jabeek herover-
*>ei. omdat moeders in Jabeekr tegen zijn. Dit heeft directeurerrnans van het Groene Kruis la-'*eten.
B hebben inderdaad de bedoe-

-8 om het bureau in Jabeek te

sluiten. Maar zoiets doen we alleen
in overleg met de leden van het con-
sultatiebureau. Nu zij hebben laten
weten tegen de sluiting te zijn, zul-
len we het besluit opnieuw bekij-
ken", aldus Offermans.

Het bureau in Jabeek zou gesloten
moeten worden, omdat te weinig

moeders gebruik maken van de
voorziening. De kosten zijn daarom
naar verhouding te hoog.

Offermans beaamt dat sluiting tot
vervoersproblemen zal leiden, want
de moeders moeten dan met hun
baby's naar Merkelbeek. „We zullen
spitsvondig moeten zijn om dat op
te lossen. Eventueel kan er een taxi-
dienst worden opgezet."

Het Groene Kruis werkt momenteel
aan een plan over alle consultatie-
bureaus in de Oostelijke Mijn-
streek. Offermans sluit niet uit dat
er bureaus gesloten zullen worden.

Coenders ontkent
gerucht aftreden

LANDGRAAF - De
Landgraafse burge-
meester Hans Coen-
ders beslist dit na-
jaar wanneer hij zijn
functie neerlegt. Dat
heeft Coenders laten
weten naar aanlei-
ding van geruchten
dat hy al over enkele
weken zou opstap-

pen.

Coenders wil in
ieder geval niet aan-
blijven tot het mo-
ment dat hij wegens
het bereiken van de
pensioengerechtigde
leeftijd moet ver-
trekken. „Ik heb offi-
cieel nog tot 1 april

1994. Dat valt pre-
cies tussen twee
raadsperiodes in,
door de gemeente-
raadsverkiezingen
van '94.

Dat lijkt me geen
goed moment", al-
dus de burgemees-
ter. „Maar van een
vertrek op korte ter-
mijn is geen sprake.

Na de zomer ga ik
daarover eens na-
denken."

" Kinderen van de Mar-
tinusschool in de Heerlen-
se wijk Weiten boden
wethouder Jo Evers giste-
ren een petitie aan. Het
Sportfondsenbad mag
niet verdwijnen, vinden
ze. Foto: KLAUS TUMMERS

College: gemeente Heerlen heeft voldoende aan één zwembad

Sportfondsenbad dicht
na renovatie Ter Veurdt

Van onze verslaggevers

i^ERLEN - Het Sportfondsenbad in Heerlen gaat pas dicht
* het zwembad Ter Veurdt in Hoensbroek gerenoveerd is.

i6vens wil de gemeente Heerlen het Hoensbroekse bad priva-
ten en het is niet denkbeeldig dat Sportfondsen Nederland
r mstelling is die het bad zal overnemen. Het personeel van
p Heerlense Sportfondsenbad zou dan binnen de eigen orga-
patie kunnen overstappen naar Ter Veurdt in Hoensbroek.

1995 komt het Sportfondsenbad
niet meer op de begroting voor.

L., deze uiteenzetting hebben de
.IL rs "*°Evers en Jeroen van
fc jSe_ afgelopen vrijdag het perso-
j ' van het Sportfondsenbad in. len enigszins gerustgesteld.

oadrneesters- en juffrouwen wa-
lg

erS geschrokken van de wel

" *e ,^ennitieve berichten dat hetjjL?r'ense bad, dat erg verouderd is,

' itv Iyioe^-- gemeente maakte
vorige week bekend in een reeks

1. ."^tregelen om voor de perio-

' een bedrag van 10,5
'oi °en Sulden te bezuinigen.

gend jaaren in 1994 wil Heerlen
£ maar de helft van het bedrag
j. .r.e^ken dat momenteel op de be-ür»B staat voor het bad. Vanaf

" Petitie
Bij de demonstratie op 11 mei tegen
de plannen van staatssecretaris
Wallage met het speciaal onderwijs
(Weer Samen Naar School) nam de
Heerlense wethouder J. Evers een
petitie in ontvangst van zes spe-
ciaal-onderwijsscholen. Ik vraag me
oprecht af hoe de wethouder van
Onderwijs in zijn antwoord niets
anders wist te vermelden, dan de
petitie door te sturen naar Den
Haag, en verder nog dat hij liever
niet met kinderen praal, maar in
een rustige omgeving met volwas-
sen mensen. Ook vond hij dat de
kinderen met deze demonstratie
misbruikt zijn door ouders en leer-
krachten, terwijl juist deze kinde-
ren en deze ouders ondervonden
hebben wat het betekent om als
muurbloempje te dienen binnen de
buurtschool. Ook de wethouder
moet dit weten, als oud-direkteur
van de basisschool. Juist hij zou
moeten weten dat vroeger in het ba-
sisonderwijs bijvoorbeeld de linker-
rij voor de kinderen van het huidige
speciaal onderwijs was. Ook zou hij
moeten weten dat veel basisscholen
zich nu afvragen: hoe moet dat ver-
der? Wij hebben al zoveel aan ons
hoofd, de klassen worden als maar
groteren er moeten nog steeds klas-
sen gecombineerd worden. De wet-
houder heeft in zijn reactie de op-
lossing: „De basisscholen doen het
wel even".

Ik roep de wethouder op om nu ein-
delijk eens te gaan beseffen, wat
Weer Samen Naar School a la Walla-
ge zal betekenen voor onze kinde-
ren en hun ouders. Begint u nu eens
alleen in een rustige omgeving dit
te overdenken, alvorensvan die los-
se kreten rond te strooien en ga
daarna eens met kinderen en ou-
ders aan tafel. Ik weet zeker, dat u
dan eindelijk gaat begrijpen dat u
wel zinniger zaken naar voren had
kunnen brengen ter ondersteuning
van de betrokken kinderen en hun
overbezorgde ouders.
LANDGRAAF, Hein Beukers
(door redactie ingekort)

" Zwembad
Naar aanleiding van de publicaties
over sluiting en sloop van het
Sportfondsenbad Heerlen het vol-
gende: zeer veel ouderen, een groep
carapatiënten, hart- en vaatzieken
gaan iedere week met plezier zwem-
men in Heerlen om hun gezondheid
op peil te houden. Hoe is het moge-
lijk dat de Heerlense gemeenteraad
besluit om het zwembad te slopen,
zonder met alternatieven te komen,
namelijk een nieuw zwembad. Zijn
de ouderen en zieken van Heerlen
helemaal niet in tel? Of doet de ge-
meentaraad maar wat ze wil? Is dit
soms het afscheidscadeau van de
heer Van Zeil?
HEERLEN, Fr. Boelen

Wethouder Hub Bogman zei giste-
ren dat schoolzwemmen in Kerkra-
de zeker nog een jaar zal blijven
bestaan. Hij sluit niet uit dat deze
voorziening met ingang van het
schooljaar '93/94 wordt afgeschaft.

Over een a twee maanden zal de ge-
meente de plannen omtrent de toe-
komst van de zwembaden in Kerk-
rade bekend maken.

Tuinslang was
brandweer voor
VOERENDAAL - Een vrouw uit
de Donderveldstraat in Voerendaal
heeft gistermiddag een brand in
haar garage met een tuinslang ge-

blust. Even tevoren had zij de
brandweer gebeld, die onmiddellijk
met groot materieel uitgerukte.
Toen de brandweer arriveerde, was
het vuur inmiddels uit. De Voerèn-
daalse had de tuinslang namelijk
klaar liggen om een kinderbadje in
de tuin te vullen. De brandschade
bedraagt ongeveer tweeduizend
gulden.

Wethouder Evers heeft het perso-
neel verzekerd dat het bad niet di-
rect gesloten zal worden, maar dat
er sprake is van een overgangsrege-
ling. Verder onderzoekt Heerlen of
er mogelijk met Kerkrade samenge-
werkt kan worden om een zwem-
bad aan te leggen waar zowel de
inwoners van Kerkrade alsook van
Heerlen terecht kunnen. Overigens
stuiten die plannen op groot verzet
van de Heerlenaren. Zij willen
graag een eigen bad in eigen stad.
Het personeel van de zwembaden in
Kerkrade heeft gisteren een onder-
houd gehad met het gemeentebe-
stuur. De Kerkraadse werknemers
zyn bezorgd over hun toekomst nu
in Heerlen en Kerkrade gesproken
wordt over een mogelijke samen-
werking. In Kerkrade is reeds ge-
snoeid in de openingstijden van
zwembad dr Pool en zijn jaarcon-
tracten van werknemers niet ver-
lengd. Het personeel ziet graag dat
het schoolzwemmen in Kerkrade
doorgaat, omdat dat enige garantie
biedt voor arbeidsplaatsen in de
toekomst.

Honderd in de
bebouwde kom

- Een 31-jarige man
Hoensbroek is rond half zes gis-

g°chtend bekeurd, omdat hij met
( snelheid van 100 kilometer per
[0m e Landgraafse bebouwde
j;**1 scheurde. Bovendien bleekJa auto niet APK gekeurd.

(ADVERTENTIE)
;

U bemerkt
dat uw magazijn

aan een grote
schoonmaak toe is.

Wij helpen
met eenploeg

behendige aanpakkers die
van wanten weten.

-_r randstad uitzendbureau

DOOR MONIQUE PARREN

onze correspondent

" De Da(a)gje uit-stoet van 240 auto's vertrekt naar Gemünd. Foto: driesLINSSEN

Zilveren bejaardentrip
met een gouden randje

Zeshonderd senioren Da(a)gje uit naar Duitse Eifel

De bejaarde Heerlenaren eten er
goed van in Gemünd. Op de
plaats van bestemming maken
ook burgemeester Piet van Zeil,
wethouderDorien Visser en bur-
gemeester Sommer van de ge-
meenten Schleiden en Gemünd
hun opwachting.

School aan het Burgemeester de
Hesselleplein heeft dit jaar de
keuken beschikbaar gesteld voor
het klaarmaken van de luchpak-
ketten, maar liefst duizend
stuks."

nisatie laat veel over aan het
eigen initiatief van de begelei-
ders.
„Het gaat vooral om een onge-
dwongen sfeer. Zo is de tijd om
heen en terug te rijden bijvoor-
beeld zeer ruim genomen, zodat
de mensen onderweg eens kun-
nen uitstappen. Het is geen strak
geregeld uitstapje en dat willen
we ook beslist niet", zegt Fons
Pelt. „Het enige dat vast staat is
de route."
Deze voert langs schilderachtige
dorpjes en prachtige vergezich-
ten. Verdwalen is er niet bij. De
stichting heeft zeker vijftig mo-
torrijders in de arm genomen om
het verkeer op drukke kruispun-
ten te regelen en de route te 'be-
waken. De 'Easy riders' funge-
ren als baken, zowel op de heen-,
als de terugweg.
Om de dag nog een beetje terek-
ken staat in de avonduren een
afscheidsetentje bij het Heerlens
motel op het programma. De be-
jaarden genieten volop. „Nooit
zou ik dit uitstapje willen mis-
sen", vertelt mevrouw Rompel-
man uit de Geerstraat. „Dit jaar
ga ik al voor de zestiende keer
mee en het is alweer hartstikke
mooi. Hier leef ik iedere keer
weer helemaal naar toe."
Pelt wil Da(a)gje uit zo lang mo-
gelijk blijven verzorgen. „Juist al
die leuke reakties zijn mijn drijf-
veer. Bovendien is dit ook een
wonderlijk gebeuren. Zoveel
jonge mensen die alle bejaarden
kost wat kost een fijne dag wil-
len bezorgen. Waar zie je dat te-
genwoordig nog?"

Bijna veertig jaar geleden was er
ook al een Da(a)gje uit. Destijds
werd de trip enkele jarengeorga-
niseerd door de Pancratiusparo-
chie met geld van de Staatsmij-
nen. „Na de mijnsluiting is het
initiatief langzaam ter ziele ge-
gaan, want er was geen geld
meer", vertelt Fons.
Samen met een paar oud-chauf-
feurs 'en een handjevol vrijwilli-
gers blies Pelt de tocht nieuw
leven in. „In het begin stonden
we met de klingebuul in dekerk
om de centen byeen te krijgen",
herinnert Pelt zich. Het resultaat
na vijfentwintig jaar is boven
verwachting. „Maar alléén had ik
het nooit gered", benadrukt de
oprichter. „De grootste pluim is
eigenlijk voor de chauffeurs, die
nemen de oudjes de hele dag op
'sleeptouw."Protest tegen

sluiten gymzaal
Pelt roemt ook 'zijn' andere me-
dewerkers. „Heerlense bakkers
en slagers geven brood en beleg
voor de lunch. De Technische

De Duitse burgervader heeft een
verrassing in petto voor de
oudste deelneemstervan dit jaar,
de 99-jarige mevrouw Zijlstra.
De inwoonster van bejaarden-
huis Douvenrade krijgt een
kruik met twee liter Gemunder
bier. „Als U het volgend jaar
weer terug komt, maken wij de
kan weer vol", aldus Sommer.
In Gemünd worden de ouderen
flink verwend door de chauf-
feurs. En dat mag, want de orga-

ring dan B en W. De totale jaarlas-
ten zouden hoogstens 58.000 gulden
bedragen.

rief5^VELD - ln een protest-
daad 0 de Simpelveldse gemeen-

hekelen de gezamenlijke
e _Vt_rS de Seplande sluiting van

tletlst"lnastiekzaal aan deNorbertij-. iraat in het Hulsveld.

De niet-gesubsidieerde recreatie-
sport wordt in haar voortbestaan
bedreigd, aldus de briefschrijvers.
Ze vragen zich tenslotte af of door
het stimuleren van sportinstuiven,
sporten overdag en het inschakelen
van ouderenclubs de exploitatie,
die nu hoofdzakelijk in de avond-
uren plaatsheeft, geen gunstiger fi-
nancieel effect met zich meebrengt
waardoor de hal een multifunctio-
neel karakter zou krijgen.

h-.Vfi vergadert donderdag over
nPrstel van B en W om de gym-

clUbs F 1 oktober te sluiten. De elf
80^ en particulieren, die geenst-raa< °°rd over het gebrek aan in-v Oor,. °verhebben, zeggen door dit

*ijn 'nen met stomheid geslagen

_***tt>I _serverd' gezien het tijdstip van
i^dacu.aue> n°g aan een aprilgrap
11-k dj maar spoedig werd duide-
"^eest V S-mpelvelds fraaiste en

n functionele sportzaal' aan
'ef(l SDouw zal worden opgeof-

HEERLEN/GEMUND - Het is
maandagmorgen half negen. De
Kerkradersteenweg in de Heer-
lense wijk Molenberg oogt nog
chaotischer dan anders rond dit
tijdstip. Geen wonder, met 240
auto's die de weg tot aan sports-
tadionKaldenborn versperren.
De personenwagens staan bum-
per aan bumper. In elke auto
minstens twee 70-plussers, ge-
kleed op zn paasbest. De oudjes,
maar ook hun begeleiders pop-
pelen van ongeduld. Een heel
jaar lang hebben ze toegeleefd
naar wéér een tochtje met de
Stichting Da(a)gje uit.
Om precies kwart over negen zet
de eindeloze colonne koers rich-
ting Gemünd in de Duitse Eifel.
De felle zon omlijst dezezilveren
tocht met een gouden randje.
Ook oprichter Fons Pelt ('met ze-
ventig eigenlyk precies oud ge-
noeg voor een plaatsje op de
achterbank') straalt. „Tot nu toe
verloopt alles vlekkeloos. leder-
een is keurig op tyd en het is
geweldig weer. Wat wil je nog
meer", roept hy tevreden.
Dé motor achter het jaarlijkse
Da(a)gje uit kan zich geen trip
herinneren dieeigenlijk niet suc-
cesvol is verlopen. Natuurlijk
zijn er weleens wat probleemp-
jes geweest, maar die zijn eigen-
lyk alleen goed voor leuke anek-
dotes. „Neem bijvoorbeeld dat
oponthoud aan de Duitse grens
tijdens de derde trip, of was het
alweer de vierde? Toen werden
al die vijfhonderd ouwelui op
mijn paspoort bijgeschreven",
lachtAlfons. „Jammer dat ik die
een klein jaar later moest inleve-
ren voor een nieuw exemplaar."
Het aantal deelnemers is sinds
de start in 1967 eigenlijk alleen
maar gegroeid. Pelt: „Met byna
zeshonderd bejaarden, dik twee-
honderdvijftig chauffeurs en de
medische begeleiding schom-
melt het aantal nu zon beetje
rond de negenhonderd mensen."
Bussen wil Pelt niet inzetten.
„Een touringcar is niet persoon-
lijk meer. Het gaat ons juist om
die kleine groepjes. Het contact
tussen de veel jongere begelei-
ders en de bejaarden, dat is de
charme."

HEERLEN - De afgelopen weken
heeft een onbekende man inwoners
van de wijk Heerlerbaan gevraagd
om geld voor de Stichting Da(a)gje
uit. Het bestuur van de stichting
weet echter niets af van deze 'bedel-
actie'.
Fons Pelt: „Deze meneer maakt
handig gebruik van onze naam om
de mensen geld afhandig te maken.
Dat is niet erg netjes." De stichting
hoopt dat de Heerlenaren geen last
meer hebben van de nep-collectant
nu het Da( .)gje uit achter de rug is.

Nep-collectant

Volg pS e hriefschrijvers past de
_■* st_dpummodatie uitstekend in

°rberf'" oUvvkundige planning van
Lr^at nen- en St. Remigius-

Wat de kosten betreft
Ee *3t een gunstiger becijfe-

Sterre der Zee

"Het Genadebeeld van de
Sterre der Zee bracht zaterdag
een bezoek aan de dekenaten
Hoensbroek en Heerlen. In het
dekenaat Hoensbroek was het
beeld 's morgens in de kerk van
de HJohannes Evangelist, 's
Middags en het begin van de
avond stond het beeld in de de-
kenale St.-Pancratiuskerk. In
Hoensbroek kwamen bij de ver-
schillende plechtigheden zon
750 gelovigen. Eerst was de
kerk vol met zieken uit Hoens-
broek. Na het Angelusgebed
waren er vele ouders en groot-
ouders met hun kinderen in de
kerk en vond de kinderzegen
plaats.

Sterre (2)
# In Heerlen kwamen de kinde-
ren als eerste aan bod. Groepen
van de parochies O.L.Vrouwe
Molenberg en de H.Geest uit
Meezenbroek hadden voor een
vol programma gezorgd dat
eindigde in een massale bloe-
menhulde door alle kinderen
aan de Sterre der Zee. De kin-
deren hadden de kerk nog n%et
verlaten of de leden van de
Zonnebloem zorgden dat de
kerk gevuld werd met zieken.
Voordat de dag besloten werd
met de plechtige eucharistie,
vulde een groep jongeren het
laatste uur van het program-
ma. Na afloop vertrokken zij,
met een bedevaartskaars rich-
ting Leenhof-kapel waar ii&
hun bedevaart voortzetten.
Ruim 1.500 mensen bezochten
in de loop van de dag de deke-
nale kerk.

Fietsen
% Alsof de lente erop had ge-
wacht: juist voordat de Heer-
lense avond-fietsvierdaagse
van start gaat, hebben de eerste
zomers dagen zich aangekon-
digd. De door de Spoorweg
Sport Ontspanningsvereniging
Heerlen (SSOVH) en de ge-
meente georganiseerde fiets-
vierdaagse begint vandaag.
Vanaf vijf uur vanavond kan
er gestart worden, vanaf het
SSOVH-clubgebouw de Spui-
klep aan de Parallelweg. De
organisatoren maken het de
fietsers niet al te moeilijk: de
afstanden zijn 25 en 40 kilome-
ter, maar deelnemers kunnen. -wellicht geïnspireerd door een
fikse dosis zadelpijn van de vo-
rige avond - telkens beslissen
of ze de grote of de kleine route
nemen. Echt steile bergen be-
hoeven bovendien niet te wor-
den beklommen; de tochten zijn
bedoeld voor puur recreatieve
fietsers. Wie alvorens het stalen
ros te bestijgen nog meer infor-
matie wil, kan bellen naar
045-31.40.41 o/045-76.45.59.

Biertappen
"Kastelein Ralph Kuipers be-
kijkt het morgen eens van de
andere kant. Zijn aan de Heer-
lense Dautzenbergstraat geves-
tigde café Allez bestaat precies
drie jaar. Ter gelegenheid
daarvan mogen de klanten
eens achter de tap kruipen. Nee,
niet om zich zonder af te reke-
nen tegoed te doen aan de
drankvoorraad. Café Allez or-
ganiseert een biertapwedstrijd
voor de klanten. Aan de des-
kundigeid van de jury behoeft
niet te worden getwijfeld.
Daarin zitten onder meer oud-
stadsprins John Smeets en Ron
Groenendijk van de brouwerij
dieKuipers' café van bier voor-
ziet. Deelname aan de biertap-
wedstrijd kost f12,50, inlichtin-
gen 571.39.01.

Docenten
" De Koningin JulianaLBO in
Treebeek had een leuke manier
om de laatste schooldag te vie-
ren. Afgelopen vrijdag werden
daar de docenten met hulpvan
de politie opgepakt, zoals afge-
sproken. Vervolgens speelden
de leerlingen voor (eigen) rech-
ter. Bij wijze van straf moesten
de docenten de ramen lappen
en het schoolplein vegen. Zijn ze
onuitstaanbaar of geven ze ge-
woon slecht les?
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toond om op twee socialisten, De
Martino of Bobbio, te stemmen.

Verdenking
In alle speculatie neemt Giulio An-
dreotti, de 73-jarige waarnemend
premier en meester-gifmenger, een
belangrijke plaats in. Hij wordt er-
van verdacht secretaris Forlani ge-
dwongen te hebben zich kandidaat
te stellen, maar hem bij de stem-
ming te hebbenverraden. Nu deDC
weer aan de beurt is voor het initia-
tief, zou Andreotti zich kunnen
opwerpen als kandidaat. Het presi-
dentschap, waar Andreotti al jaren
naar toe werkt, zou de kroon Zijn op
zijn 45-jarige carrière. Of Andreotti,
die de personificatie is van het oude
en corrupte politieke systeem, ge-
schikt is voor de functie van hervor-
mingsgezinde president, is natuur-
lijk een tweede.

ROME - De presidentsverkie-
zing in Italië is weer terug bij
af. Het overleg tussen de voor-
malige communistische partij
PDS en de socialistische (re-
geringspartij PSI, liep giste-
ren stuk. Zij konden het niet
eens worden over een geschik-
te kandidaat. Na negen stem-
mingen ligt de bal nu weer op
de helft van de christendemo-
cratische partij DC, die haar
kandidaat, de partijsecretaris
Arnaldo Forlani, zaterdag
twee keer zag uitglijden.

De toch al uiterst gespannen relatie
tussen Occhetto van de PDS en de
socialistische leider Craxi lijkt
sinds gisteren volledig bedorven.
Beiden beschuldigden elkaar er van
zich niet te willen inzetten voor het
vinden van een gemeenschappelij-
ke kandidaat.
Craxi zei bij links geen gehoor te
vinden, terwijl Occhetto woedend
liet weten dat Craxi de PDS in de
val had laten lopen.

„Wy hebben onze bereidheid ge-

Ook een christendemocraat zou wat
ons betreft kunnen. Als het maar
iemand is die niet tot de oude garde
behoort", aldus Occhetto. Occhetto,
maar ook de leiders van de andere
linkse partijen, lieten doorscheme-
ren dat Craxi helemaal geen socia-
listische kandidaat wil, omdat dat
zyn kansen op het premierschap -
een andere kluif die nog moet wor-
den toebedeeld - zou doen afne-
men. Deze verdenking is niet hele-
maal ongegrond. Het initiatief ligt
nu weer bij Craxi's favoriete partner
de DC, die als zij de president le-
vert, geen aanspraken zal maken op
het premierschap.

Van Kemenade geïnstalleerd

Van den Broek twijfelt
aan Maastrichts Verdrag

Om uitbreiding aantal leden te garanderen

Maar in het Italiaanse parlement lij-
ken de verkiezingen van 6 april, de
schandalen in Milaan, en de roep
om hervormingen al te zijn verge-
ten. ledereen is bezig met zijn eigen
spel. De stemmingen zijn doodsaai.

Van onze parlementaire redactie
gisteren stemden de meeste par-
tijen blanco. Het enige opvallende
feit was de verdwyning van het
sterk op een lijkbaar gelijkende
zwarte 'sternhokje', in de aula ge-
plaatst na de geconstateerde ster-
nfraude. Bijgelovige parlementariërs
hadden protest aangetekend, giste-
ren stonden er twee houten hokjes.

De presidentsverkiezing is na een
week verworden tot een grote orgie
van manipulatie en samenzwerin-
gen. De lessen van Caligula, Ma-
chiavelli en Lucrezia Borgia blijken
goed te zyn geleerd. De bewegingen
van de leiders van de talloze
machtsgroepen, die zich als kleine
prinsen door hét parlementsge-
bouw bewegen, worden eindeloos
geanalyseerd. De journalisten, die
zich gedragenals vroeger de 'Kxem-

Vandaag stemt men voor de tiende
keer.

DEN HAAG - Minister Van
den Broek van Buitenlandse
Zaken twijfelt aan de houd-
baarheid van de afspraken die
op de EG-top in Maastricht
zijn gemaakt. „Ik weet niet of
'Maastricht' een voldoende
stevige constructie zal zijn om
uitbreiding van het aantal lid-
staten te dragen. We zitten niet
te mokken dat 'Maastricht'
ons kind niet is. Maar we we-
ten niet of het kind wel vol-
doende vitamines heeft".

Van den Broek zei dat gisteren tij-
dens een debat in de Tweede Ka-
mer waarin werd teruggeblikt op
het EG-voorzitterschap van Neder-
land in de tweede helft van vorig
jaar. Op de EG-topconferentie in
Maastricht besloten de 12 lidstaten
onder andere tot nauwere financiële
samenwerking en tot meer samen-
werking op buitenlands-politiek
terrein. Het akkoord van Maastricht
wordt in veel lidstaten juist als vér-
gaand getypeerd.

Uitbreiding van het aantal EG-lid-
staten met om te beginnen de lan-
den van de Europese Vrijhandelsas-
sociatie (EVA) staat voor de deur.

" Oud-minister en voormalig burgemeester van Eindhoven prof dr Jos van Kemenade
werd gisteren geïnstalleerd als commissaris der koningin in Noord-Holland. Hij kreeg op
het provinciehuis in Haarlem uit handen van zijn vorige week berioemde Zeeuwse collega
Van Gelder devoorzittershamer. Foto: anp

Smart card controleert
overtredingen auto’s

In hetzelfde debat zei Van den
Broek dat hij geen brood ziet in het
PvdA-plan om voortaan een minis-
ter te benoemen voor Europese
Zaken en niet langer een staatsse-
cretaris. De gedachte achter het
PvdA-voorstel is dat Nederland als
EG-voorzitter blunders heeft ge-
maakt omdat Dankert als staatsse-
cretaris niet de stemming onder de
EG-ministers kon peilen, alleen die
onder zyn collega-staatssecretaris-
sen.

Daarna is Oost-Europa aan de
beurt. Van den Broek is beducht
dat het EG-huis niet stevig genoeg
is om die nieuwkomers soepel op te
nemen. „Ik durf dat niet te voor-
spellen", aldus Van den Broek.

Minister

Pakkans

Het CDA is niet op voorhand tegen
zon minister voor Europese Zaken.
Maar het CDA-Kamerlid Hillen wil
dat de minister van Buitenlandse
Zaken uiteindelijk verantwoorde-
lijk blijft voor het Europees beleid.

keren en rijden op de vluchtstrook
en bij betalingscontroles op wegen-
belasting, verzekering en APK-keu-
ring.

ging van de opbrengst van boetes
door effectievere controle, automa-
tische inning en in efficiëntere aan-
houding. De politie houdt alleen die
auto's aan die door het systeem
worden gesignaleerd. Fotocamera's
en parkeermeters worden overbo-
dig.

Ook het registreren van parkeertij-
den en controle op maximum snel-
heid en het automatisch innen van
de bijbehorende boetes behoren tot
de mogelijkheden, aldus De Raaf.

DEN HAAG - Het ministerie van
Justitie werkt aan de ontwikkeling
van de zogenoemde 'smart card'
voor een betere handhaving van de. erkeerswetgeving. De smart card
is een kleine computer die op de
auto's wordt gemonteerd en via een
microgolfverbinding de auto's kan
controleren op overtredingen zoals
fout parkeren, door rood licht rij-
den, APK-keuring en betaling van
de wegenbelasting.

Het EG-voorzitterschap van Neder-
land wordt door de Tweede Kamer
uiterst kritisch beoordeeld. Er is
hard gewerkt, met veel inzet en on-
verbeterlijk optimisme, zo herhaal-
de Kamerlid na Kamerlid. Maar het
rapportcijfer 6 van het CDA-Kamer-
lid Hillen was de hoogst haalbare
score.

Een kamermeerderheid van WD,
PvdA en D66 heeft het automatisch
innen van boetes al geoorloofd ge-
acht. De wet Mulder legt er volgens
de adviseur echter nog enige beper-
kingen aan op.

Dat blijkt uit een publikatie van
raadsadviseur ir G. J. de Raaf van
het ministerie van Justitie in het
tijdschrift Justitiële Verkenningen
van het Wetenschappelijk Onder-
zoeks en Documentatie Centrum
dat woensdag verschijnt.Broodoorlog

voorspeld

Het lik-op-stuk beleid zou praktisch
worden verwezenlijkt. De bereikba-
re pakkans van honderd procent
zou volgens De Raaf waarschijnlijk
tot een onhoudbare situatie leiden.
Om dat te voorkomen zou Justitie
zelf kunnen beslissen op welke
plaatsen wordt gecontroleerd.

De voordelen van de smart card zit
ten volgens De Raaf in de verho

Medische noodtoestand
in Noordoost-Kenia

Het' onderzoek naar de ontwikke-
ling van de smart card werd volgens
De Raaf ingegeven door de bestaan-
de problemen van de massale over-
treding van de maximum snelheid,
de fraude met nummerborden, het
geknoei met de tachograaf en het
fout parkeren. Bij het onderzoek
zijn ook het ministerie van verkeer
en waterstaat en het Utrechtse on-
derzoeksbureau Intercai BV betrok-
ken. is de laatste anderhalf jaar geen

druppel regen gevallen en dat be-
gint nu zyn tol te eisen.

Geheugen

NAIROBI - Het noordoosten van
Kenia wordt op dit moment getrof-
fen door de ergste droogte en hon-
gersnood sinds mensenheugenis.
De kinderen in het gebied zijn ern-
stig ondervoed en velen overlijden.
Bovendien zijn alle waterbronnen
opgedroogd en tienduizenden stuks
vee bezweken.

De autokaart kan volgens De Raaf
worden gebruikt als identificatie-
middel, als geheugen en als „reken-
tuig". Hij kan een belangrijke rol
gaan spelen bij plaatsgebonden ver-
keersovertredingen zoais fout par-

UTRECHT - Op 1 julivolgend jaar
zal in Nederland een broodoorlog
uitbreken. Op die dag vervalt de
wettelijke minimumprijs voor
brood. Als de Nederlandse bakkers
aan deze broodoorlog gaan mee-
doenzijn zij de gedoodverfde verlie-
zers. Als het om de prijs gaat is het
levensmiddelenbedrrjf (de super-
markten) onverslaanbaar omdat het
een bredere financiële basis heeft
dan de afzonderlijke bakkers.
Deze stellige opvattingverkondigde
K. Dorsman, commercieel directeur
van Albert Heijn, gisteren op de le-
vensmiddelenvakbeurs ROKA in
Utrecht. Tijdens deze beurs had
Quality Bakers, één van de grootste
bakkerijgroepen in Nederland, een
studiebijeenkomst over de brood-
prijs georganiseerd.

Voor de nomadische bevolking van
dit woestijnachtige deel van Kenia
is melk een belangrijk voedings-
middel, maar nu 90 procent van hun
vee door gebrek aan water en voed-
sel is bezweken, blijft zij daar gro-
tendeels van verstoken, met alle
negatieve gevolgen vandien. Grote
aantallen mensen zijn naar noodop-
vangkampen getrokken. Maar ook
daar zijn de medische en hygiëni-
sche omstandigheden nu zo gebrek-
kig dat veel Kenianen er alsnog
overlijden.

Tot die verontrustende conclusies
komt het kinderfonds van de Ver-
enigde Naties, Unicef, in een maan-
dag gepubliceerd rapport. De orga-
nisatie heeft in Noordoost-Kenia
honderden kinderen onderzocht en
ouderen geïnterviewden kwam tot
de alarmerende ontdekking dat het
ondervoedingspercentage onder
met name kinderen in het district
Wajir schrikbarend hoog was en
honderden zo niet duizendenkinde-
ren de afgelopen maanden reeds de
hongerdood zijn gestorven. Unicef
spreekt derhalve over een medische
noodtoestand.

Een bijkomend probleem voor de
bevolking van Noordoost-Kenia is
dat als gevolg van etnische conflic-
ten in buurlanden Etiopië en Soma-
lia tienduizenden vluchtelingen het
gebied zijn binnengetrokken en ook
water en voedsel nodig hebben. En
de grote aantallen wapens die met
de vluchtelingen de grens overko-
men, hebben reeds voor een ernstig
veiligheidsprobleem gezorgd.

Afroepkracht
krijgt geen
ziektegeld

UTRECHT - Een afroepkracht
die onregelmatig werkt, heeft in
principe geen recht op een ziek-
tewetuitkering. Dat besliste de
Raad van Beroep in Utrecht vo-
rige week in een zaak van een
afroepkracht tegen haar bedrijfs-
vereniging Detam. De afroep-
kracht was in 1989 ernstig ziek
geworden. Daarvoor had zij
bijna drie jaar op onregelmatige
tijdstippen voor haar baas ge-
werkt.

Het Utrechtse Buro voor Rechts-
hulp tekent hoger beroep aan
tegen deze uitspraak. Voorts zal
het bij staatsecretaris Ter Veld
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid aandringen op een rui-
mer beleid ten aanzien van af-
roepkrachten. Ter Veld moet
volgens Rechtshulp de bedrijfs-
verenigingen instructies geven,
waarbij die de uitzonderingsbe-
palingen in de ziektewet gunsti-
ger uitleggen voor afroepkrach-
ten.

Rechtshulp denkt daarbij bij
voorbeeld aan een bepaling,
waarbij afroepkrachten die in
het laatste jaar voor hun ziekte
minimaal tijdens 26 weken zijn
opgeroepen, recht hebben op
een ziektewetuitkering.

De Keniaanse oppositie heeft dere-
gering van president Moi ervan be-
schuldigd ondanks de ernstige
voedseltekorten in het land grote
hoeveelheden graan als vogelzaad
te hebben verkocht aan Europa.

Hoewel droogte en hongersnood
voor de meeste landen in Oost-Afri-
ka een jaarlijks terugkerend ver-
schijnsel zijn, heeft Kenia jaren-
lang in de gelukkige omstandigheid
verkeerd voldoende neerslag tekrij-
gen en zodoende voldoendevoedsel
te kunnen produceren. Dit jaar
vormt echter een uitzondering. In
het noordoostelijk deel van Kenia
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Baiens
BOLENS PULVERMAAIERS
DE MILIEUVRIENDELIJKSTE MOTORMAAIERS
DIE ER BESTAAN

Dit uniek pulversysteem

i£ ~y " milieuvriendelijke bemesting
\ \ door recycling
V * \ * geen grasafval meer

\V A » 30% tijsdsbesparing
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ENTERFORCE
S 043-649055

Vliegveldweg 11 - Beek (bij vliegveld)
Importeur voor Nederland

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

5.000 48 mnd 138.77 14,9 150,95 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. 609,2? 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff |aarrente looptijd max. tarief looptijd

11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 109 13.9% 72 mnd. 16,5- 80

~_______-____—--------_————————————————————
OOK DIE 50 FOLDERS

VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED
ALS DIE 5 MILJOEN...

Bel Soiral als 't betrouwbaar verspreid moet
worden!

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, ]Q^ Postbus è094 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222. ' \w fax 04709-84333

SIMKAL

/Voor 'n swingend voorjaar^\

Il ""^fcvo*»»___

___■' I _____________k"4^____i

Lubbers weigert stellingname
in conflict tussen ministers

linologen', stellen zich vragen als:
'Wie heeft met wie gesproken', 'wel-
ke clanleider heeft zich uitgespro-
ken voor kandidaat X', 'wie staat bij
wie in het krijt.

Overleg linkse partijen mislukt

Presidentsverkiezing
Italië weer bij af

De eerste minister weigert ook
commentaar op de stellingname
van CDA-fractieleider Brinkman
die zich achter Van den Broeks
standpunt opstelde. Voor inhou-
delijke zaken verwijst de pre-
mier alleen naar de nota buiten-
landuitgaven die de Kamer
vandaag krijgt. Vanmiddag praat
de Kamer over de ruzie Pronk-
Van den Broek.

meldt Lubbers nu koeltjes. In-
houdelijk gaat hij verder niet op
de zaak in.

coalitie.

Lubbers meldt alleen dat Kok
vooraf met hem geen contact
heeft gehad over de specifieke
uitspraken die hij in het inter-
view deed. „Ik acht dat gezien de
uitspraken ook niet nodig",

spraken van minister Kok. Deze
liet vorige week in een interview
weten 100 procent achter collega
Pronk te staan. Pronk had eer-
der gesteld dat uitspraken van
Van den Broek dat hij maarvoor
de hulp aan de GOS moest op-
draaien 'not done' waren in een

De liberalen hadden Lubbers om
commentaar gevraagd op uit-

DEN HAAG - Premier Lubbers
weigert stelling te nemen in de
ruzie die de ministers Pronk
(Ontwikkelingssamenwerking)
en Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) de afgelopen weken had-
den over hulp aan de GOS en de
bekostiging daarvan uit Pronks
budget. Dit blijkt uit antwoor-
den op vragen van de WD-
Kamerleden Weisglas en Terp-
stra.



" JohanCruijff, nu
nog coach, maar
straks algemeen
directeur van
Barcelona. Als hij
de Europacup
binnenhaalt.
Foto: EPA

Van onze sportredactie

Kartrijders
in de prijzen
VELDHOVEN - Tijdens kar-
tingwedstrijden in Veldhoven
was Venlonaar Wouter van Eeu-
wijk de snelste in de klasse
junioren nationaal. Dino Philips
uit Berg en Terblijt werd vierde
in de promo 100 licht. Zijn broer
Enzo presteerde hetzelfde in de
promo 100 zwaar. In de klasse
125 cc nationaal werd Heerlenaar
Eugène Gijselhart vierde. Verde-
re klassering Limburgers in de
125 cc: 8. Zaunbrecher; '9. Heu-
gen; 11. Smid; 12. Knooren; 13.
Reinders; 18.Kessels.

Winst en
verlies BVH
REGENSBURG - Boksvereni-
ging BVH '67 nam met wisse-
lend succes deel aan wedstrijden
in Regensburg. Wim Thelen won
van Kollman na een zware derde
ronde, waarin hij zijn Duitse te-
genstander met enkele rake
klappen tot opgave dwong. Paul
Reiter liep kort na de eerste gong
tegen een leverstootvan de Duit-
ser Hubert op en werd uitgeteld.

LANDGRAAF - De herenhoofd-
macht van volleybalvereniging
Geevers/VCL wordt komend sei-
zoen versterkt met Jos Nota. De
hoekaanvaller keert terug op het
oude nest, dat hij enige jaren ge-
leden verruilde voor de Belgi-
sche club Sparvoc Lanaken.
Nota neemt in ■de selectie de
plaats in van Pascal Haan, die
vertrekt naar de nieuwe eerste
divisionistFacopa/VC Weert.

Jos Nota terug
naar VCL

prefereerde hij Peter van Vossen
boven Eric Viscaal.

De Oranje-selectie begint volgende
'week maandag in Noordwijk met
de voorbereiding. Het is twijfelach-
tig of Ronald Koeman, Richard Wit-
schge, Marco van Basten, Ruud
Gullit en Frank Rijkaard danal aan-
wezig zullen zijn. Barcelona moet
nog drie wedstrijden in de Spaanse
competitie spelen en AC Milan sluit
het seizoen zondag afin het in Zuid-
Italië gelegenFoggia.

Mannschaft
De Duitse bondscoach Berti Vogts
heeft drie voormalige Oostduitsers
opgenomen in zijn selectie voor
Zweden. Sammer (Vfß Stuttgart),
Doll (Lazio Roma) en Thorn (Lever-
kusen) maken deel uit van de groep
van twintig man. Het gezelschap
met een gemiddelde leeftijd van iets
boven de 26 jaar is een mengeling
van jongtalent en ervaren krachten.

JTERDAM - Bondscoach Rinus Michels heeft Gaston
grient geschrapt uit de Oranje-selectie voor het EK in Zwe-
Jl, Ook zijn Feyenoord-clubmakker Ed de Goey is afgeval-

' Renais Ajacied Michel Kreek, Pieter Huistra (Glasgow
en Eric Viscaal van AA Gent.

J^e doelverdedigers in de defi-_e selectie van twintig man zijnvan Breukelen en Stanley
I °' Ed de Goey moet in Neder-
i-J^d-by blijven voor het geval
°K voor of tijdens het EK iets
.„^ van de twee doelverdedi-'Kebeurt.
ympisch
°n Taument en Michel Kreek

!h . voor het olym-
nv " " dat zien zondas via een

'nning op Australië kan plaat-voor Barcelona. Gaston Tav-
*e_t niet uit het veld geslagen

2 door de beslissing van Mi-
|°m hem te laten vallen. „Ikr al voorzichtig rekening mee"uaen. Vooral nadat ik ditJuinde had gezien dat Ruud_n weer helemaal fit is. Er is
«getwijfeld of hij tijdig hersteld
,*_._. Met Van 't Schip en Gullit

Achterkant goed bezet."
de bezetting van de linksbui-

w&ats betreft heeft Michels Aja-
Roy verkozen boven. r Huistra. De laatste was overi-

jl gisteravond net op weg naar
rland om zich mogelijk bij

J^e te voegen. Van de twee in
"é spelende Oranje-kandidaten

De formatie telt elf spelers, die bij
het WK in Italië (1990) onder de
toenmalige bondscoach Franz Bec-
kenbauer actief waren. Acht spelers
streden mee in de gewonnen finale
tegen Argentinië. Grote afwezige is
aanvoerder Matthaus, die wegens
een zware knieblessure verstek
moet laten gaan.

Michels schrapt Taument
Ook De Goey, Viscaal, Kreek en Huistra uit EK-selectie

Chrevremont
tegen Meerssen
KERKRADE - In de halve fina-
le van de strijd om de KNVB-
beker in district Zuid II staan
Chevremont en Meerssen op
zondag 31 mei tegenover elkaar.
De andere halve eindstrijd is
Panningen-MVV 2 op een nog te
bepalen datum. Indien Chevre-
mont zondag minstens één punt
verovert in de promotiestrijd te-
gen Waubach, zal de beslissende
ontmoeting met WVO uit Ooster-
hout, met als inzet een plaats in
de hoofdklasse, donderdag 28
mei plaatsvinden. Dat gebeurt
op het terrein van Wilhelmina '08
in Weert.

Von onze correspondent

Ook Bein ontbreekt. De steunpilaar
van Eintracht Frankfurt is niet op
tijd hersteld van een slepende voet-
blessure. Verdediger Kohier (Ju-
ventus) is ondanks een hardnekkige
dijbeenblessure wel geselecteerd.

Eenentwintig jaar na hoofdrol in Ajax-Panathinaikos

Cruijff terug op Wembley
Pijn
„De absentie van Matthaus zal pijn
doen in Zweden," voorspelde
Vogts, die Binz (Frankfurt) heeft
benoemd als opvolger van de ge-
stopte libero Augenthaler. „Lothar
is gelukkig aan de betere hand, ze-
ker na de geboorte zondag van zijn
zoon. Ik weet zeker, dat hij terug-
keert in het nationale team."

Millar betrapt
SENDAAL - De Schotse wiel-

j
r Robert Millar is na afloop

achttiende etappe van de
U Van Spanje positief bevon-
■Ste de dopingcontrole. In zijn
iep Ur'nestaal werd een te hoge
Hjj nJratie van het spierverster-
I. L'lormoon testosteron gevon-
&o__-llar en de bÜ de TVM-p\oeg
ï6a *en artsen hebben verbaasd

geerd op de uitslag.

Haider Priem heeft besloten
6lie i'Sebreid onderzoek in te laten
l^J1- Hij eist tevens dat de con-
HjPfrtise wordt uitgevoerd in
adriH " a,3oratol'ium dan dat van

.<*> in aanwezigheid van een
uj^ '?. Ploegdoktoren en een onaf-
fe_ e deskundigemet een gro-

putatie op dit gebied.

gende verbinding legde tussen de
Europacupfinale van 1971, even-
eens in het Wembleystadion, waarin
Cruijff, toen nog als Ajaxspeler, een
hoofdrol voor zich opeiste.

wil. Ook wil Nunez zich niet indek-
ken tegen een mogelijk verlies in de
Europacupfinale. ■ „Neen, vijftien
jaar van voortdurende spanningen
zijn meer dan genoeg geweest voor
zowel mijzelf als voor mijn vrouw
en kinderen."

Vogts maakte ten aanzien van mid-
denvelder Effenberg, die bij Bayern
München een moeilijk seizoen
doormaakte, een voorbehoud. „Ik
heb begrepen, dat Stefan last heeft
van een kuitspier. Ik weet er nog
niet alles van. Hij gaat echter alleen
mee naar Zweden als hij honderd
procent fit is."

BARCELONA - Helemaal
gek zijn Catalonië en hoofd-
stad Barcelona van de finale
van de Europacup voor lands-
kampioenen, morgenavond inMVV puft

op Kreta
)eeI^L,EN/HERAKLION - MW
fielt Vanavond om negen uur

11 Kb v tJJd °P Kreta teëen OFI- de
* t_^ an Gêne Gerards. De wed-
'T'Scjj» Sint zo laat wegens de tro-
N la in Heraklion.
Pderrt °P de dag zakt het kwikt
Afy dertig graden.
kt QrYertoeft sinds twee dagen op
frgke- se euand en zal zondag te-W fj^? 0- Trainer Sef Vergoossen is
Il^ o]lSscnien net op tijd om zijn

*n hpt mpièrs Lanckohr en Meijer,
-1 J!lwerk te zien. De beide spit-

'^Hje in Utrecht met Jong
tf _ d t 3an voor de tweede wed-

(°or HegQn Australië om plaatsing
> Miig-f in Barcelona af te

' -rs £?n' Naast genoemde aanval-
i iet K„n op Kreta ook

' 6rs di chikken over Thai en Lm
10°rriie. geen vri J konden krijgenue trip.

Edberg onderuit op gravel

Kimbria
protesteert
MAASTRICHT/HILVERSUM -
Tennisclub Kimbria overweegt
een protest in te dienen naar aan-
leiding van de gebeurtenissen
tijdens de competitiewedstrijd
tegen het Hilversumse Hilverhei-
de afgelopen zondag. Kimbria
beschuldigt Hilverheide-speel-
ster Colette Sely ervan Katinka
Vincent tijdens het damesdub-
bel moedwillig een bal in het
gezicht te hebben geslagen. Kim-
bria-coach Peter Snippe hoopt
dat de 5-3 zege in het voordeel
van Hilverheide door de tennis-
bond ongeldig wordt verklaard.
„Het is duidelijk dat wjj groot
nadeel van het incident hebben
ondervonden."

Cruijff, wiens contract eveneens
halverwege volgend jaar afloopt,
hoorde de beslissing van Nunez via
de televisie. ,Ik ben er door verrast,
maar ik neem aan dat Nunez er zijn
redenen voor heeft. Voor mij en
mijn spelers maakt het allemaal
niets uit."

het Wembleystadion. FC Bar-
celona, de club van Johan
Cruijff, Tony Bruins Slot, Ro-
nald Koeman en Richard Wit-
schge, neemt het dan op tegen
het Italiaanse Sampdoria.
Meer dan 23.000 Spaanse sup-
porters zijn erin geslaagd een
kaartje voor de finale te be-
machtigen. Als het Cruijff c.s.
inderdaad lukt de Europacup
te winnen, zal het centrum van
de Catalaanse hoofdstad een
feest beleven, dat zijn weerga
niet kent.

Directeur

Neeskens
In de zondagsbijlage brachtLa Van-
guardia een 'exclusief interview
met Johan Neeskens, die er in 1971
op Wembley ook bij was, toen Ajax
het Griekse Panathinaikos met 2-0
versloeg. Neeskens, nu in Zwitser-
land woonachtig, waar hy de ama-
teurs van Zug traint, speelde zelf
enige jaren bij Barcelona en is dus,
net als Cruijff, de aangewezen per-
soon om een aantal vergelijkingen
te trekken tussen het Wembley van
1971 en dat van 1992.

De kranten die in Barcelona ver-
schijnen, beconcurreren elkaar al
wekenlang met foto's, verhalen en
nieuwe invalshoekenom toch maar
vooral de aandacht van de fans van
'Barca' vast te houden. Zo drukte
El Periodico een foto van Johan
Cruijff af, met een uit Londen mee-
gebracht metrobord bij het Wem-
bleystadion. El Periodico was ook
de eerste die de voor de hand lig-

De voorzitter van Barcelona van de
afgelopen vijftien jaar, Luis Nunez,
zal zich volgend seizoen niet meer
herkiesbaar stelt. Volgens Nunez
heeft dat niets te maken met zijn
voortdurende 'oorlog' met Johan
Cruijff, die meer macht brj de club

Seirawan
pareert Timman
AMSTERDAM - De Amerikaan
Yasser Seirawan heeft de leiding
in de internationale schaakvier-
kamp in Amsterdam behouden.
De aanval van Jan Timman leid-
de niet tot winst. Na 44 zetten
kwamen beiden remise overeen.
Seirawan heeft ma vier ronden
een half punt voorsprong op
Timman en de Indiër Anand, die
met de Engelsman Short remise
overeenkwam.Cosmos en Brikske

gokken op return

Johan Cruijff, die vorige week al
liet weten ongeacht het resultaat in
Londen zijn contract bij Barcelona
te zullen uitdienen, lijkt dus op-
nieuw de beste papieren te hebben
om ook na 1993 bij de Catalaanse
club te kunnen blijven. En deze
keer op de door hem zo vurig ge-
wenste post van algemeen direc-
teur. Want als Barcelona woensdag
in Londen inderdaad wint, kan
geen enkele kandidaat bij de verkie-
zingen voor een nieuwe voorzitter
van Barcelona om hem heen.

(ADVERTENTIE)—— _ .

U voorziet
een grote toename van

de commerciële contacten
metFrankrijk.

___>-- ■Wij regelen
een docentFrans die

uwpersoneel in korte tijd
kan bijscholen.

-.r randstad uitzendbureau

beslist. De thuisclub bundelde nog
eenmaal alle krachten en kwam via
Starmans dichterbij. Ceverbo, dat
nu op de counter kon loeren, sloeg
echter twee keer genadeloos toe. In
de slotfase kon 't Brikske nog iets
terugdoen via een eigen doelpunt
van de Zuidhollanders.

Cosmos-coach Gerard Hoenen had
zijn pupillen nog zo gewaarschuwd
voor de linkspoot van Sport Petit,
Jeroen Royackers. Het bleek tegen
dovemansoren gezegd, want de
Brabantse uitblinker scoorde liefst
vier maal. Zijn vierde treffer vlak na
de rust betekende 1-5.

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

BRUNSSUM/KERKRADE - In de
strijd om de nationale zaalvoetbal-
beker lijkt 't Brikske de kansen op
een finaleplaats verspeeld te heb-
ben. Het Dordse Ceverbo won in
Brunssum met 2-4 en heeft morgen
thuis aan een remise voldoende om
door te dringen tot de eindstrijd.
Evenals 't Brikske kreeg Cosmos in
eigen hal gisteravond een gevoelige
tik. De Kerkradenaren verloren het
eerste promotieduel om een plaats
in de eerste divisie met 4-5 van de
Eindhovense opponent Sport Petit.
Ook hier vindt morgen de return
plaats.

CarlaBeurskens
opgoede weg

r^-^correspondent

f <k," Carla Beurskens heeft
i°oPfi. \ aar van blessures een
Latijn nde rentree gemaakt. De
Ü Hhen rige Festina-atlete eindigde

als tweede in de Berg-
je bad ce over n-9 kilometer,
b'^ar^ .. minuut achterstand oprUI-skt S Mar-an Freriks.
'Mr Jf11* had zich niet veel van
i bebtf wedstrijd voorgesteld.

krao_l. g niet veel aan snelheids-
.°P n_ .aininS kunnen doen. Ik
J. Ek on ? n honderd kilometer per
i'lgen V, asis van twee korte trai-te nar 61-daS-"
RHa all«n^.le recordhoudster op
ftLo,fietf. afstanden tussen de tien
i e*en en de marathon deed in
bl tnet ?ieen geforceerde poging
ï^PioL drievoudige veldloop-
6riksifimee te Baan' ..Maijan

ik k_ m°menteel in goedevormton „ «-om veel wedstrijdritme te

" Stefan Edberg wankelt op het gravel. Onder zijn aan-
voering kreeg de Zweedse tennisploeg het op de openings-
dag van het toernooi om de wereldbeker in Düsseldorf al
direct Spaans benauwd. Zweden verloor met 3-0 van Span-
je. De grootste verrassing was het spel van gravelexpert
Emilio Sanchez, de nummer twintig van de wereldrang-
lijst. Hij won in drie sets (1-6, 7-6, 6-4) van de beduidend
hoger ingeschatte Edberg. Foto: EPA

Een debacle hing in de lucht, maar
Cosmos toonde toch nog de nodige
veerkracht. De opwinding rond het
niet toekennen door arbiter Pauwe
van een knal onderkant lat, gafCos-
mos nieuwekrachten. Mede dankzij
twee treffers van de aangeslagen
Labayed kroop de Kerkraadse
ploeg nog terug tot 4-5. Coach Hoe-
nen: „Woensdag hebben wij nog
een kans."

't Brikske begon tegen Ceverbo
(met oud-international Mario Faber
in de gelederen) bijzonder goed. De
tegenstander bleek niettemin beter
in de afwerking. Een schot van Fa-
ber bracht Ceverbo nog voor rust
op voorsprong. Toen de bezoekers
vrij snel 0-2 scoorden, leek het duel
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Met het nieuwe puntensysteem voor
bezorgers worden jouw dromen

werkelijkheid! Behsive een ruime
vergoeding kan iedere bezorger ook nog

eens kado's uitzoeken.
Meer weten?

Bei 045-739881 en vraag naar
H. van de Ven.

Limburgs Dagblad
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KINDERMISHANDELING

06-8381*
"20 cent per minuut

Over sommige geheimen moet je praten.

Executieverkoop
Op woensdag 20 mei 1992,om

11.00 uur, vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening

van Versteeg B.V. te Hoensbroek. ,
Tekoop wordt aangeboden:

Een kantoorinventaris
Een complete schoonmaak c.g.
glazenwasserbedrljfsinventaris

o.a. dweilkarren,waterzuigers,
klosmachines, rolstraatveger,
schrob- zuigautomaat SormaKobra 5064 XE,
tapijtreiniger Super Champ, sproei-extractie,
hogedrukreiniger, koelaggregaat en diverse
aluminium en houten ladders.

De plaats van verkoop is
gemeenschapshuis „Maria Gewanden"
Zandbergsweg 16 te Hoensbroek.De goederen
zijn te bezichtigen op woensdag 20 mei van 9.30
tot 10.30uur aan de Slakkenstraat 92 te
Hoensbroek. Alleen contantebetaling. Geen
opgeld.

De verkoop vindt plaats in
opdracht van de ontvanger van de
Belastingdienst Ondernemingen,
Terra Nigrastraat 10te Maastricht. Telefoon
043-468468.

De deurwaarder
belast met de executie

_
Belastingdienst

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HOENSBROEK

ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEER INFORMATIE:

O
terre deshommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ookmee!

GIRO 646900

Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd.bedrag volgens effektieve HlliS->BZitterS, 6Xtn_ lag6I3S"
handen betalen in volgens minimum jaarren» wettelijk maximum jaarrettle zonder taxatifikOStSD
6.000,- 60 mnd 139,78 " 14.9% 149,86 18.7% krediel tooptifd in

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% la hyp. 2e en 3e hypotti.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 36QX 240 x 180 x
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% —— — —
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% "-000,- - 117,- 1Z7,-
-1 'II I 1 15000p. 125i. 181i. 195p.

M -7*T«l "3f*! __ _ I »'__...;._>. I _._ _ 25.000,- 209,- 302,- 325,-
-___________ É ... __■ .11 -■■UU *I * ■ -Üb-^-^-^-^_- 40000. 334 . 484 . 520,.

Krediet U betaalt rentevolgens min. tarief Theor. rente votgrens max. tarief Theor. 75000. J2- 908- 976,-
-limei per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd 833'- 1210- 1301,'-
-6.000r 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Eni.

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd | Eff. jaarrente 1ehyp. invoorbeeld 9,2 %, 2een 3eJjjji
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd MMnp*PV*fP*f*flP-f*1f«44
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I _UlUi_l^l-^%l4_fc_i_Pl,
35.000,- 700,- 1.113% 142% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I mKMf a IN| _9__J__ £
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd | 1.283% 16.5% Blmnd|| \\_\/_\__^ f J|NJ Elilt'l
VLOT GEREGELD.Ook bezorgen wij het geldkosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen FTT__Ilopen' Dat hoeft géén bezwaar te zijn Vraag vnjbh|vend advies lirCyMT^rvl^iß
Hierboven vindt uenkelevoorbeelden van min. en max. laneven voor pers. leningenen 3BB___ll _U°
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12t/m 120 mnd)zijn ook mogelijk. 3ÖIPlt'
Leningen vanaf /. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. S.t
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. B

js.__________
-%

1(2
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■\M
>f<
!._

Wanneer wordt het u duidelijk
<_

wat een ziektekostenverzekering
waardis? ;

Zodra u een beroep moet doen op de medische zorg van zorgverzekeringen. In de praktijk kunnen wij u daardoor aan- tVi
Si

...-' 1
(op de oogarts bijvoorbeeld), wilt u zich verzekerd weten van %r~_ merkelijk meer bieden dan alleen maar een gunstige :
goede zorg. En ook in finandeel opzicht t ' ;'sïm%mr premie en administratieve service:

_ . è^'ZmÈ^é-i ■; «tv W^-.'-^_\ \
van een goede behandeling. f'"-xj^J^l^^^^?2__S^^^^ DankziJ onze achter'

By Zorgverzekeraar VGZ 0f \_V wÊ^^KS- ■^JBWft^^l--' I^, grond kunnen wy u daad-

vindt u beide. 'fê?.,,iJ&_ .^pfj«| tIl! HP^IPfl S'lM^^ttl*1"1^ werkelijk verzekeren van een I
Een gevolg van het jp'^ï._.'' - - fef f■ goed geregelde medi-

feit dat VGZ een ; c ""^^Si^^^^È ____{' sche zorg'ln onze optiek

grote combinatie is van '"^PIR-É ' IÊÈ^É 14 ■IlS^ heeft U gewoon recht

een aantal ziekenfondsen en een llft^S °P' Dat VGZ meer ZOrQ besteedt

particuliere verzekeraar Daarmee iW'^^ifi -ll^^P^Bfc?!- -fW blijkt ook uit de variatiemogelijkheden

speelt VGZ nu al in op de moge- V^'-'i ;f' VJÏ; in het verzekeringspakket en de
* . * '-." .'
■ .■ " \

lijke invoering van een nieuw stelsel voor ziekte- %5. eigen risico bedragen. U kunt een pakket samenstellen

%
kostenverzekeringen. En bent u verzekerd van een soepele dat volledig op uweigen situatie is toegesneden. Inclusiefoogheel-

overgang naar die nieuwe situatie. Dat kunnen wij als geen ander kundige hulp bijvoorbeeld. Als u op het gebied van ziekte-

waarmaken. Met meer dan 1,4 miljoen verzekerden en een premie- kostenverzekeringen iets verder wenst te kijken, schrijft u ons.

omzet van 4 miljard gulden is VGZ namelijk koploper op het gebied Of u belt gratis met onze servicelijn, telefoonnr.: 06-0199.
_
ll_ Ti __▼_■

ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG
Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen.
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’Alsweamateurs gaanbetalen,isheteindezoek’

Clubs zien niets in
nieuwe topklasse

SIBBE/BERGEN -
De biljarters van BV
Sibbe zijn doorge-
drongen tot de eind-
strijd van het lands-
kampioenschap
kader 57/2 voor
teams. Jacques Hen-
driks, Piet Gerrits
en Jan Brouwers
kwalificeerden zich
in Bergen (Noord-
Holland) samen met
Het Centrum Deven-
ter uit een poule van
vijf equipes. De
tweede Limburgse

Sibbe stoot door
naar landsfinale

ploeg, Op de Klos
uit Mesch-Eijsden,
werd uitgeschakeld
in Losser, waar ge-
kampt werd om de
twee andere plaat-
sen in de landsfïna-
le. .
Van de tien teams
die mikten op deel-

neming aan de na-
tionale eindstrijd,
scoorde BV Sibbe
de meeste carambo-
les.

De finale tussen de
'grote vier' is op 30
en 31 mei in Wy-
chen.

DOOR FRANK VAN DE HEUVEL

Litouwer Stakenas beresterk Ready nog
niet klaar

Van onze correspondent

'ntig afdelingen voor een klein
r^?,als Nederland is inderdaad te
l^ 1, zegt Steinen. „Zekernu blijkt
_n erse afdelingen met een te-

op de begroting kampen. Maar
«J. een dat de KNVB beter'het
100 teams in een klasse kan ver-
to°^n- Het is nu half mei en we

1cti na* enkele weken niet meer in
ty_T e kunnen gemakkelijk nog

of drie weken doorvoetballen.

Met meer klassen bestaat volgens
Van Tilburg de mogelijkheid om de
kampioenen via een poulesysteem
te laten strijden om dealgeheletitel
per klasse. „Dan spelen we natuur-
lijk ook in mei, maar daarzie ik wel
toekomst in. Echte finalewedstrij-
den betekenen een extra stimulans
voor het elftal. Ook interessant voor
de toeschouwers en daarmee de
clubkas."

F^ERLEN - De Limburgse hoofdklassers zien geen heil in
Plannen van het organisatiebureau AEF om binnen enkele5^n een topklasse op te richten boven de bestaande hoofd-den. Daarin zou het betalen van spelers gelegitimeerd

°eten worden. De voorzitters van SVN, EHC en Meerssen
len dat hun clubs daartoe niet in staat zijn. „Als de KNVB

van amateurs in de toekomst toestaat, is het eindek." aldus SVN-voorzitter Steinen.

gevolg dat wij talentryke jeugdspe-
lers bij kleinere verenigingen uit de
regio weg moeten halen. De animo
wordt daar een stuk minder en de
onderlinge relatie heeft eronder te
lijden."

"fi'
s fitien de kortste keren staan dejj ŝ en bedrijfsvereniging met
J^*e aanslagen te wapperen. Dat
|e i* voor ons gewoon te duur. Om
let reden ambiëren wij ook__naar net betaalde voetbal overstaPpen."

" Aan het jaar-
lijkse uitstapje
van Olympia's
Ronde van Neder-
land naar België
zal de vaderland-
se amateurtop
geen prettige her-
inneringen bewa-
ren. John den
Braber, tweevou-
dig etappewin-
naar en drager
van de leider-
strui, was niet de
enige, die kans-
loos was tegen de
LitouwerKestutis
Stakenas (foto).

Zelfs in topvorm
zou de Neder-
landse wielerelite
hem er nooit afge-
reden hebben,
niet op de Lee-
berg, niet op de
Berendries en he-
lemaal niet op de
Muur van Ge-
raardsbergen.

Want Stakenas,
met zeven ande-
ren vluchter van
het eerste uur,
reed daar zijn
laatste concur-
rent, Martin
Kras, aan flar-
den. Stakenas
werd leider vóór
Kras (op 1.12) en
Van Bon (1.19),
met Eddy Pasqui-
no uit Geleen in
vijftiende stelling
op bijna twee mi-
nuten.

Foto: ANP

Van Tilburg is het oneens met zijn
collega-voorzitter van SVN om het
aantal ploegen perklasse tot zestien
op te voeren. „Meer wedstrijden be-
tekenen een zwaardere belasting
voor spelers, begeleiding, bestuur
en met name het thuisfront. Echtge-
notes en vriendinnen zijn blij wan-
neer het seizoen begin mei op een
eind loopt."

Bezuiniging
önt heeft voor ogen om het

KNVB-klassen fors uit te
Ie- en zodat binnen enkele jaren
|^n eerste elftal meer in de afde-(J; sPeelt. De twintig afdelingen
s oen onderverdeeld in acht grote
'an ' netgeen een bezuiniging

Jaarlijks 3,2 miljoen oplevert.

MAASTRICHT - In tegenstelling
tot GTR/NIP en Van Home, die een
overwinning behaalden in de eerste
klasse van de landelijke gemengde
tenniscompetitie, doet Ready het
slecht. De Maastrichtse formatie
trad tegen Halfweg weer met een
verzwakt team aan en verloor met
8-0. Coach Van Heek: „De meeste
spelers hebben bovendien weer
duidelijk onder hun kunnen ge-
speeld. Volgende week doen Wil-
borts en Gomperts zeker mee."

In de tweede klasse afdeling 2 hou-
den SLTC en Presikhaaf de onder-
linge strijd om de titel vol. De Sit-
tardenaren wonnen met 7-1 van
Rapiditas 2 in"Nijmegen. Alleen Ar-
thur Mol verloor zijn single. Kim-
bria hield het verlies tot 5-3 beperkt
tegen Hilverheide en heeft daarmee
nog kansen om de degradatie te
ontlopen. In afdeling 2 eindigde
SLTC 2 - Luck Raek in 4-4. Slechts
drie partijen werden uitgespeeld.
Van deze drie won SLTC alleen de
single via Vera Bakker. In afdeling
4 'lijken Venlo en Brunssum zich
nog te redden.

In deKeulse derby verloor Rob van
Oppen met Schwarz Weiss met 5-4
van Marienburg. Van Oppen zelf
won zijn single met 7-6 (7-3), 6-3 van
de Duitser Schuman. _n de dubbel
had hij met Frank Dieser drie sets
(6-4, 2-6, 6-2) nodig voor de winst.

In de herencompetitie staat lands-
kampioen Nieuwenhagen dankzij
de 5-1 zege op Overwaard op de ge-
deelde tweede plaats, die recht
geeft op een plaats in de halve fina-
le voor het NK. In de tweede klasse
was er voor de Limburgse teams al-
leen een overwinning voor Horst:
5-1 tegen Ludica. Volley boekte in
de hoofdklasse een 4-4 gelijkspel te-
gen de Metselaars in Scheveningen.
Ramon Lacroix, Sjeng Schalken en
Anique Snijders wonnen hun en-
kelspelen. Toch staat de ploeg nog
op de laatste plaats. Ramele met
Gijs Verheijen verloor met 5-3 van
het Veghelse Frisselstein. Verheijen
verloor zijn enkelspel van de natio-
nale jeugdkampioen Martijn Bok in
drie sets. Met Zwaagstra won hij
wel het herendubbel.

Voor de vuist weg
Manager en (ex-)ploegleider Peter Post in Esquire:
„Winnen is niet genoeg. Ik geniet als ik mijn tegen-
stander verneder. Die instelling mis ik bij jongens
als Theunisse en Rooks. Ze kunnen wat. en dan
winnen ze eens wat en denken dan dat ze het al
gemaakt hebben. Ze gaan niet door. Een Hinault
had dat wel. Al stond hij tien minuten voor op de
tweede, hij wilde toch winnen. Merckx had het. Nu
zie ik niemand."

George Kessler in Voetbal International: „Ener
zijds ben ik een vakman, anderzijds ben ik een in
teressante persoonlijkheid."

" DOELMAN - Feyenoord
heeft de 23-jarige doelman Rob
van Dijk gecontracteerd. Hij
speelde afgelopen seizoen bij
amateurclub Noordwijk.

" IJSHOCKEY - Forbo Flyers
wordt komend seizoen getraind
door Ken Southwick. De 39-jari-
ge Canadees wordt bij de Hee-
renveense ijshockeyclub opvol-
ger van Brian Sproxton.

"WIELRENNEN - HetKNWU-
programma in Limburg voor
amateurs is de komende weken
als volgt: 25 mei avondcriterium
Buchten; 28 mei Obbicht; 31 mei
Ronde van Limburg, start en fi-
nish in Stem; 1 juni avondcrite-
rium Stem; 7 junibedevaartsron-
de Schinveld; 8 juni Limburgse
districtskampioenschappen in
Welten/Heerlen; 12 juni avond-
criterium Schinveld; 14 juni
Heythuysen.

" VOETBAL - Door een 2-0 zege
in de beslissingswedstrijd tegen
St. Odiliënberg heeft Roostefen
2 zich gehandhaafd in de eerste
klasse van de Afdeling Limburg.
St. Odiliënberg moet na vijfen-
twintig jaareen klasse lager gaan
spelen.

lotto
HEERLEN - Winnende bedragen Lotto 20;
eerste prijs: geen winnaar; tweede prijs: 1
winnaar bruto ’ 64.856; derde prijs: 109
deelnemers ’ 892,50; vierde prijs: 5.451
deelnemers ’ 17,80;vijfde prijs 71.751 deel-
nemers ’ 5. Cijferspel; eerste prijs: 1 win-
naar ’ 100.000; Jweede prijs: 5 winnaars

’ 10.000; derde prijs: 17 deelnemers

’ 1.000; vierde prijs: 214 deelnemers ’ 100;
vijfde prijs 2.172 deelnemers ’ 10.

sport in cijfers
BOKSEN
Regensburg. Resultaten Limburgers; The-
len wint door rsc derde ronde van Koll-
mann; Evers verl. door rsc derde ronde van
Beumei; Schoonens verl. door opgave der-
de ronde van Hemmel; Laurentzen verl.
door opgave derde ronde van Chirhilon;
Michel Hölzken w.o.p. van Perrez; Reiter
verl. door rsc eerste ronde van Hubert;
Hannes Hölzken onbeslist tegen Hauptner

TENNIS
Düsseldorf. Wereldbeker voor mannen-
teams, 2,6 miljoen gulden; Blauwe groep:
Verenigde Staten-Rusland 2-1; Sampras-
Volkov 6-2 7-6, Rostagno-Tsjerkasov 6-4 0-6
3-6, Patrick McEnroe/Grabb-VolkovATsjer-
kasov 7-6 4-6 6-3. Rode groep: Spanje-Zwe-
den 3-0; Emilio Sanchez-Edberg 1-6 7-6 6-4,
Bruguera-Gustafsson 5-7 6-4 6-3, Emilio
Sanchez/Casal-Edberg/Jarryd 6-4 7-6.
ATP-ranglijst. Mannen: 1. Courier 3898
punten, 2. Edberg 3523, 3. Sampras 2710, 4.
Becker 2694, 5. Stich 2626, 6. Chang 2199, 7.
Forget 1877, 8. Korda 1825, 9. Ivanisevic
1805, 10. Costa 1626, 13. Krajicek 1394, 31.
Haarhuis 1020. 52. Siemerink 643, 59. Scha-
pers 580. 95. Eltingh 395, 120. Koevermans
304. Geldklassement (in dollars): 1. Courier
820.845, 2. Chang 498.175, 3. Edberg 488.995,
4. Costa 423.235, 5. Becker 348.085, 6. Stich
303.640. 7. Ivanisevic 293.990. 8. Kj_jicek
274.220. Vrouwen: 1. Seles 274, 2. Graf 239,
3. Navratilova 205, 4. Sabatini 194, 5. Sanc-
hez Vicario 166, 6. Capriati 143, 7. Mary Joe
Fernandez 118, 8. Martinez 103, 9. Manuela
Maleeva 90, 10. Huber (Dvi) 82.

Nationale clubranglijsten; eerste klasse af-
deling 1: 1. Halfweg 28; 2. Joy Mozaïek 23;
3. Zuiderpark 2 21; 3. Van Home 21; 5. Pelli-
kaan Tennis 20; 6. Leimonias 2 19; 7. Stro-
kel 14; 8. Ready 12; afdeling 2: 1. Warande
28; 2. ZLTB 25; 3. Zuiderpark 3 24; 4. GTR/
NIP 20; 5. Hillegom 17; 6. Popeye GS 3 16;
7. Alta 15; 7. Bosheim 2 15; tweede klasse
afdeling 2: 1. SLTC 35; 2. Presikhaaf 34; 3.
Lobbelaer 24; 4. Rapiditas 2 17; 5. Pellikaan
Tennis 15; 5. Hilverheide 15; 7. Kimbria 12;
8. Blerick 8; afdeling 3: 1. ETC/OVD 35; 2.
Rapid H 31; 3. Tilburg 27; 4. Joy Mozaïek 3
23; 5. Luck Raek 19; 6. Barneveld 14; 7.
SLTC 2 10; 8. ELTV 4 1; afdeling 4: 1. Half-
weg 2 30; 2. Bastion Baselaar 29: 3. Zoeter-
meer 24; 4. Brunssum 19; 5. Venlo 18; 6.
Merenwijk 17; 5. Volley 2 16; 8. Wateringen
5; derde klasse afdeling 11:1. BLTV 25; 2.
Tilburg 2 24; 2. TOS-B 24; 4. Bastion Base-
laar 2 22; 5. GTR 18; 6. Geldropbanen 17; 6.
Brunssum 2 17; 8. SLTC 3 13; afdeling 12:
1.Warande 2 30; 2. De Helze 29;3. Helios 26;
4. Kerkrade 21; 5. BTC Ivy 18; 6. 'tRoot 14;
7. GTR 2 11;8. Uden 10; vierde klasse afde-
ling 20: 1. Blerick 2 34; 2. Best 28; 3. Bruns-
sum 3 22; 4. Volley 5 18; 5. Nijmegen Quick
3 15; 5. Pettelaer 2 15; 7. Huissen 14; 8. Rea-
dy 3 14; afdeling 21: 1. De Burght 34; 2.
Bladel 30; 3. Bastion Baselaar 3 22; 4. Vol-
harding 21; 5. Wettenseind 18; 6. Ready 2
16; 7. Rulec 10; 8. THES 2 9; afdeling 22: 1.
Nieuwenhagen 34; 2. Mierlo 31; 3. Ace 23;
4. Kimbria 2 18; 5. Blerick 3 15; 5. Doornak-
kers 15; 7. GTR 3 12; 8. Übach over Worms
11.

WIELRENNEN
Ronde van de Oise, Eindklassering Neder-
landers in de door Thierry Marie gewonnen
driedaagse: 7. Pieters op 0.44; 26. Adrie van
der Poel 1.24; 29. Wijnands 1.25; 48. Kools
2.05; 49. Hoffman 2.10; 59. Jacq van der
Poel 2.41; 73. Melsen 3.47; 75. Van der Pas
3.50; 94.Le Grand 11.51; 110. Mark Siemons
27.38.
Zottegem. Olympia's Ronde van Neder-
land, derde etappe Ossendrecht-Zottegem:
1. Stakenas 210 km in 4.45.18, 2. Kras 1.13,
3. Van Hyfte 1.35.4. Rumsas 1.39, 5. Aranza-
bal, 6. Kovaliovas, 7. Van Steen, 8. Kroes, 9.
Veenstra, 10. Ophof, 11. Schalkers, 12. Van
der Vliet, 13. Verners, 14. Van Bon, 15.Kna-
ven zt. Algemeen klassement: 1. Stakenas
10.32.01, 2. Kras 1.12, 3. Van Bon 1.19, 4.
Voskamp 1.28, 5. Knaven 1.40,6. Aranzabal
1.49, 7. Lagerweij 1.50, 8. Sels zt, 9.Kovalio-
vas 1.52, 10. Veenstra 1.53, 11. Compas zt,
12.Ophof 1.54, 13.Rumsas 1.55, 14. Van Riel
1.56, 15. Pasquino 1.57.

SCHAKEN
Amsterdam. Internationale vierkamp, vier-
de ronde: Anand-Short 1/2-1/2, Timman-
Seirawan 1/2-1/2. Stand: 1. Seirawan 2 1/2
punten, 2. Anand en Timman 2, 4. Short 1
1/2.

KRUISBOOG
Weert. Eerste bondsconcours LKB; Korps
Ereklasse: 1. Willem Teil Weert 790; 2. St.
Mathias Weert 786; 3. Limburgia Roermond
784. A: 1. Treffers Ospel 775; 2. Cupido
Weert 775; 3. Willem TeU Weert 771. B: 1.
Cupido Weert 758; 2. Willem TeU Weert 754;
3. Treffers Ospel 750. C: 1. Willem Teil
Weert 733; 2. Willem TeU Roermond; 3.
Limburgia Roermond 733 punten. Persoon-
lijk; ereklasse: 1. Brentjens 199; A: 1. Leon
Ramakers 196; B: 1. Hodzelmans i9J- C- LSchaefer 191.

oefenvoetbal
VANDAAG:
Jabeek-FörtunaSittard llfcób uu»

Coureur Michaël Bleekemolen over de gevaren
van de autosport, in de Haagsche Courant: „Als het
niet gevaarlijkmeer is, is er niets meer aan. Als alle
coureurs blijven leven, is de sport dood om het
overdreven te stellen."

Profronde naar Heythuysen

iis H
'sbh e winter niet al te stren_ is,

Den we rond carnaval het groot-
Ij leel van het programma achter
p.] 8- Jammer, niet alleen voor de
\m maar ook voor het publiek
w,"ij mooi weer eerder naar de
ei_.n k°mt-In e hoofdklassen enJ te klassen kunnen heel eenvou-\L Zestien ploegen geplaatst wor-
)at ■ er wedstrijden, meer strijd.

1 ls toch wat deKNVB wil."

Te hoog
Hub Smeets, vice-voorzitter van
hoofdklasser Meerssen, wilde voor-
alsnog geen commentaar geven. Hij
liet wel doorschemeren dat het spe-
len in een topklasse waarschijnlijk
ook voor Meerssen te hoog gegre-
pen is. „Onze prestaties zijn wel
goed, maar in feite is Meerssen
maar een kleine vereniging," aldas
Smeets.

De komende maanden zal de
KNVB een rondje maken bij alle
verenigingen om ze in te lichten
over devoorstellen. Duidelijk is dat
nog veel hindernissen overwonnen
moeten worden om alle clubs op
één lijn te krijgen. In november zal
tijdens de KNVB-vergadering in
Zeist een definitief besluit worden
genomen.

Twijfels
I Van Tilburg uit
e ftsbroek heeft zijn twijfels over
sit

v°orstellen. Vooral uit solidari-
e6rnliet omliggende clubs. „Wan-,
et

'k vanmiddag met een ouder-
-4 s1! katapult op het EHC-terrein
Hj . an, raak ik acht of negen ver-engen. Omdat in de topklasse
f„ duiten zullen rollen, neemt de

Slatiedruk ook toe. Dat heeft tot

aan te bieden. Het om-
vat in totaal vijftien
spelen (zoals vier tegen
vier), zuiver schieten,
voetvolley en schieten
op doel met behulp van
een voetbalkanon. Ook
een voetbalquiz, waar-
mee prijzen zijn te win-
nen, staat op het pro-
gramma. Bovendien
kan iedere jeugdspeler
door de aanwezigheid
van een levensgrote fo-
to van het Nederlands
elftal zich laten ver-
eeuwigen met zijn ido-
len. Deelname is gratis.
Inlichtingen bij coördi-
nator Ed Loijens, tele-
foon 04404-2536.

Renais in 1990 heeft deJ|u_dafdeling van W,cnimmert dit seizoen
j£ (

KNVB-'voetbal-
t<-XTU't' gewonnen. De

stelt de prijs-
'nnaar een touringcar

b_iaannanger met voet"
t aisPelen voor een dag
y" beschikking. Vol-
dode week vrijdagan 13.00 tot 16.30 uur)

deKNVB voetbal-
.Uuk op het sportcom-le* aan de Waterkuils-

£
eg in Schimmert.

j * bedoeling is de
tic d van zes tot veer"

ion aar " meisJes en
I_aSens1 _aSens " een Pr°gram"
<

a vol voetbalplezier

Voetbaltruuk
in Schimmert

Gerald Vanenburg, niet geselecteerd voor het EK
in Zweden, in het Algemeen Dagblad: „De afwij-
zing van Michels kan natuurlijk behoorlijk schade-
lijk zyn voor m'n transfer naar een Italiaanse club.
Maar iedereen heeft me al zo vaak zien spelen, dus
ik reken er een beetje op dat het wel meevalt."

Ad Zonderland, directeurvan FC Utrecht, in Voet-
bal International: „Democratie in de voetballerij?
Nee, daar geloof ik niet in."

Als...

SOMA
ROGGEBROOD

ChristophI
vaiftbaltrainer is zijn,
WA "^ar sinds Chris-
*at_r_ aum
Sart h

met Vfß Stutt"
scha net kampioen-
deiaP van Duitsland in
tnen ?c. t sleepte komt
ren Dn onze oosterbu-
hen.\Uperlatie.en voor
in K^ k°rt. Hij wordt
Büd ï boulevardblad
afges. 1.-i_.eld en magier
is ril h_lderd- Stuttgart.
het o ..noofdplaats van
ligtr? hwabenland. Wat
dan eer Voor de hand
heer. amer Daum tot
te r_l er van dit «Jk uit

Christoph -
ben g van de Schwa-

4 Frans Houben

Moorddadige spanning
s. ontknoping van de titelstrijd in de bundesliga

dit jaar in het teken van de spanning. Een
oorddadige spanning wel te verstaan, want waar

erf pl°egen strijden om één hoofdprijs, verliezen
ri r^yee. De slechtsteverliezer was wel detitelfavo-
hn 'bracht Frankfurt. Daar liepen de emoties zo
cjr

°g °P dat de scheidsrechter, Alfons Berg, be-
j^eigd werd met de dood. de arbiter 'entschied die
g^terschaft' volgens het Duitse boulevardblad
in h door 'D-e Eintracht' een penalty te onthouden
gef duel met Rostock. Terwijl in Stuttgart werd
betfest' kreeg de familie Berg per telefoon de ene
tye iging na de andere te verwerken. „Ik over-
gpi. 8 ernstig om te stoppen met fluiten," aldus de

KWelde scheidsrechter in Bild.

" Evenals vorig jaar is Heythuysen straks
etappeplaats in de Profronde van Neder-
land. Wielerclub Midden-Limburg tekent
voor de organisatie. Heythuysen en omge-
ving zijn best trots op het feit, dat men een
belangrijk deel van de mondiale wielerelite
aan de slag ziet. Trots is men ook op Frans

Maassen, de winnaar van vorig jaar.Hij is
lid van 'Midden-Limburg'. Gisteren kwam
Frans Maassen (midden) het draaiboek
eens doornemen. Overigens, de voorlaatste
etappe Tilburg-Heythuysen is op vrijdag 21
augustus, 's Anderendaags is Gulpen het
eindpunt. Foto: JAN-PAULKUIT

Superveteraan

Vagebond
Arnold Vanderlijde ziet
de komende drie maan-
den nauwelijks zijn ei-
gen bed. Trainen in
Leverkusen en sport-
school Van Mulken.
Toernooi in Berlijn, ge-
nerale repetitie voor
Barcelona. Weekje ver-
plichte vakantie op
Mallorca, 'de hand-
schoenen even in de
kast. Daarna veertien
dagen stage in de voor-
malige DDR. Aan de
Oostzee, 'dezelfde
plaats waar Katrin
Krabbe zich altijd voor-
bereidde. Twee nacht-
jesthuis, en subiet weer
de grens over om in de
nationale Duitse sport-
school de laatste hand
te leggen aan de olym-
pische uppercuts. In
Hennef treft hij ook de

" Arnold
Vanderlijde

Cubanen die hij straks hoopt te raken. Op 21 of 22
julimet de Nederlandse ploeg naar Barcelona. Ge-
laden en met gebalde vuisten.
„Vlak voor Seoel waren er toch meer problemen
om me heen. Ik voel me rustiger dan vier jaar gele-
den." Dankzij Fritz Sdunek, 'een psycholoog. Va-
gebond Vanderlijde, drie maanden uithuizig, maar
geen moment afwezig.

In Germigny I'Evêque, het plaatsje bij Parijs waar
oud-wereldkampioen en ex-Tourwinnaar Joop
Zoetemelk woont, heeft Pie Vaesen zijn kwalitei-
ten weer eens getoond. Aan de zijde van de Belg
Michel Geelen (die de plaats innam van de verhin-
derde vroegere wielerprof Barry Hoban uit Enge-
land) werd hij tweede in een gentlemenkoers over
21 kilometer. Meer dan honderd koppels namen
aan de tijdrit deel. De zege ging naar Piel-La Sano-
vas in 32 minuten en 21 seconden. Pie Vaesenkijkt
alweer uit naar een nieuw treffen...

Zijn vijfentachtigste verjaardag heeft hij al achter
de rug, maar de racefiets speelt in het leven van
Maastrichtenaar Pie Vaesen nog altijd een belang-
rijke rol. Trimmend en koersend vindt hij ook
troost na de dood van zijn vrouw Greetje. Met soe-
pele pedaaltred legt hij nog bijna iedere dag enkele
tientallen kilometers af en de jaren hebben op zijn
stijl geen vat.

Frans Houden, fluitist
by de beving-benefiet
van Fortuna in Roer-
mond, reageert ge-
schokt op het plotselin-
ge stoppen van Jan
Wegereef, de dertigjari-
ge kroonprins van de
Nederlandse ' arbiters.
„Uitgerekend de man
voor wie ik heb plaats-
gemaakt op de interna-
tionale lijst." Wegereef
koos keihard voor zijn
job als freelance sys-
teembouwer. Hij vindt
scheidsrechteren een te
tijdrovende hobby.
„Jan was een groot ta-
lent, had een hele car-
rière voor zich, maar

haaktvan de ene dag op
de andere af." Doodzon-
de volgens Frans Hou-
ben, die nog twee jaar
te gaan heeft als
scheidsrechter, maar
dan uitsluitend in de
Nederlandse competi-
tie. „Toen ik mijn inter-
nationale status kwij-
traakte, ging het ver-
haal: 'Houben zal wel
niet goed genoeg heb-
ben gefloten. Flauwe
kul. Ik naderde de 45 en
moest volgens Fifare-,
glement binnenkort
sowieso van de lijst.
Dus maakte ik de weg
wat eerder vrij voor Jan
Wegereef. Anders was
ik nog een jaar interna-
tionaal doorgegaan. Als
ik dat gewetenhad..."
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Bij onze Cötes du Roussillon: gratis roomkaas.
(AH Cötes du Roussillon, fles 1 liter, 575/AH Verse roomkaas, doosje 125 gram, t.w.v. 2.98**)

Smiths Chipito, Ch Goudse belegenkaas 48+, 3 halen, 2betalen: Magere varkenslappen c ImJ/.Sïi_S,°fpinda^l OQ vers van't mes®®® of B&Bshampoo, 500 gram-^4_r5.49 o aa \_ ÊJKkTzak 100 gram vacuüm verpakt®®®®®, - - Qn diverse soorten, 3 flacons >i n/\ kilo ®@®® 43^ y.y^ *!«__--- - f mW^****M_kil° nü ll.yü _ 300 mi ®@®®j^-4.yU l____r01 Sinaasappelsap, 1 qQ Braadworst, __R_"PiSl^^pak 1 liter Remiatafelsauzen, Allvlopihaarnf 500gram^__-4.75 O /IQ i' TFdiverse soorten, ftft _.m«ul_ïïh«r kil° ®@®® _t4_r 0-4y 7

01 Brood, fles2soml ®®® «y 99 Omovoelbaar; 7fiQ f
wit of bruin, verpakt, IQQ

flacon 1 liter ®®® Nu 1.0? ;
heel -___.- l.öy Uit de bedieningsafdeling: Golden Dehcious, OQQStegeman cervelaat ot\ Keukenrollen kll° éC.W
E,mer)^ Elmerl'ght ' QQ extra- ICQ van kringlooppapier, ' oQQ Bloemkool, oen albert heiin !kuipje 250 gram 9&s> VV lOOgram ®@®®__#r l.Oy pak4stuks >_r2.99 perstuk 2.50 j.
AH-Servicelijn: bel gratis 06-0305. Art.kelen «aarKleme c.(_ft|esbi) staan Kun. u alléén kopen ,n AH-w,nke,s waar één van die cijfers op de deur staat Pnjzen gelden van dinsdag !9 t/m zaterdag 23 mei a.s. " Zolang de voorraad strekt. " 0.de helt, van de winkelwaarde in contanten.

5 Weken lang 'n gratis boodschap bij de boodschappen.
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