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Tankstations
voor auto's op
elektriciteit

J^STRICHT- Het energiebe-
iroy ga L*mburg wil in deze
>0ü 'nc*e batterijwisselstations
ircv waar elektrisch aange-■en,en auto's kunnen 'bijtan-
*ijn " Datterijwisselstations
(e i}o^- wil de introductie van
'an f^rische auto enige kans 's*agen hebben.

.^rif. Limburg is een groot voor-
Het Van dergelijke wagens.
ij. 2°u kunnen leiden tot een
ito^er**yke reductie van de uit-
Jijv Van koolstofdioxide. Als
;etl°orbeeld alleen het eigen wa-
Hiord 1van Mega elektrisch zou
1500 t

aangedreven, zou dat al
*°hri ftn per Jaar schelen>>cti' **et bedrijf in zijn milieu-
i. 'ePlan."W, T .
Wan L,lm':lurg is verder van
jer , een deel van het zeshon-
'ark Voertluëen tellende wagen-
jo de komende jaren om te

op aardgas. Bovendien
ti0 een aantal aardgas-tanksta-
jens worden aangelegd, die op
den Ur °°k voor derden wor-
v^j. ,°Pengesteld. Omschakeling
leve„nz*ne of diesel op aardgas
der. een aanzienlijke vermin-
Sning °P van de uitstoot van
J2en NOx.

yerder pagina 15
Jusic kost Mega

«s^sitig miljoen

Erensprijs
voor Komrij

- ïv ~~ Aan Gerrit Komrij is
*Hd r? S EhrensPriJs 1992 t°ege-
yd_ Oe literaire prijs, groot 10.000jfoveri- js in 1986 ingesteld door het
H 'nciaal Bestuur van Limburg
ef(j 0l"dt driejaarlijks uitgereikt.
'0-.il

1" '"Jegen Kees Fens en Anton;0ti«-aas de prijs
"Wh' e woont en werkt in Oli-
e -Je Hospital in Portugal, krijgt
&eb-IJS wegens de kwaliteit, de
ln 61JC**Sheid en het belang van

oeuvre,
bijj. Komrij zal de prijs op 12 de-
a^j er W&2 in ontvangst nemen uit
&nbret* van gouverneur Emile Mas-
la_.„..0e'c in het Provinciehuis tejuicht.

het weer

ZOMERS
«et "rukinvloeden blijven
o*.^. eer de komende dagen
H ei*- Deze bevinden zich
-kHijj °ordoosten van ons en
*ti-0 *J- een zuidoostelijke
'"-"OftT^ in stand- In deze
"^Se ?g wordt warme en
Vhw 'ucht naar onze omge-spvoerd- Er is dan ook

"Volt* nauwelijks of geen
s Wa»rdoor de tem-

ttp,oij in de middae kanva_n 2_fn tot de zomers waarde
Je teir.Sraden- Vannacht daalt

Wi -\eratuur tot 10 graden.
**8 af is matig, in de mid-
*Ui,j en toe vrij krachtig, uityoot. °stelijke richtingen.
Le-*enriertlere informatie be-
"it i.k net weer in Limburg

V_\v, " ->ellen 06-91122346.
*°lon AG:
"■-tan °5-38 onder: 21.35
____^°P: 00._in onder: 08.30

Stier doodt man
HEESWIJK-DINTHER - De
51-jarige P. van Pinxteren uit
Heeswijk-Dinther is in een wei
in zijn woonplaats door een stier
gedood. De man was de wei in-
gegaan om te kijken naar een
stierkalfje. In dezelfde wei liep
ook een stier. Aanvankelijk ge-
droeg het beest zich heel rustig.

Pas toen de man uitgleed en op
de grondviel werd de stier agres-
sief. Het beest stak de man een
paar keer met zijn hoorns en
trapte op zijn keel. Het slachtof-
fer overleed ter plaatse.

vandaag
Consumentennieuws
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Campagne herstel
kerken gestart
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in het nieuws
Van Sarajevo naar
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Eigen bijdrage
Het kabinet wil het nemen van ei-
genrisico's en het betalen van eigen
bijdragen in de gezondheidszorg
gaan stimuleren. Staatssecretaris
Simons (Volksgezondheid) heeft dit
gisteren in deKamer gezegd.
Hij sprakvan 'een verantwoorde sti-
mulans. Concreet zullen de plan-
nen bekend gemaakt worden in een
brief aan de Kamer over de voort-
gang met de stelselherziening ge-
zondheidszorg (het plan-Simons).
Die brief komt binnen enkele we-
ken, aldus de bewindsman.

sport

Het sprookje
van Sampdoria
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Max Huiberts in
olympisch elftal
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Boris Becker niet
op Roland Garros
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Kabinet wil af van volledige doorbetaling salaris

Minder loon bij ziekte
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet wil
af van de volledige loondoor-
betaling bij ziekte. In het wets-
voorstel Terugdringen Ziekte-
verzuim dat binnenkort naar
de Tweede Kamer wordt ver;
zonden, wordt verboden meer
dan zeventig procent van het
loon bij ziekte te vergoeden
uit de centrale ziektekassen.
Er bestaat wel een kans dat de
ziektepremie omlaag gaat,
want ministerKok (Financiën)
heeft zijn collega-bewindslie-
den laten weten dat de sociale
premies dit jaar voor bedrag
van 1,6 tot 2 miljard gulden te
hoog zijn. Het betreft vooral
de premie Ziektewet die hoger
is dan nodig.

In het wetsvoorstel staat dat als
werkgevers en werknemers volledi-
ge doorbetaling wensen, zij dit par-
ticulier of via de bedrijfsvereniging
dienen bij te verzekeren. De collec-
tieve lastendruk daalt door de ver-
bodsbepaling in het wetsvoorstel.
Vorig jaar al dreigde minister De
Vries (Sociale Zaken) middels een
'parapluwetje' de honderd procent
loondoorbetaling bij ziekte te ver-
bieden. De minister meende dat de
kosten voor ziekteverzuim (1991:
12,6 miljard gulden) te hoog oplie-
pen. Onder heftig protest van de
sociale partners trok De Vries zijn
wetje in. ■Met het nog naar de Kamer te ver-
sturen wetsvoorstel valt deminister
terug op zijn oude standpunt. Een
woordvoerster van het ministerie
bevestigt dat in het wetsvoorstel
'het verbod is opgenomen boven-
wettelijke ziektewetuitkeringen uit
het de centrale ziektegeldkassen te
bekostigen.'

Wat betreft de te hoge sociale pre-
mies: in de ziekengeldkassen komt
dit jaar 1,4 miljard gulden meer bin-
nen dan nodig is. Om de problemen
op te lossen, heeft staatssecretaris
Ter Veld (Sociale Zaken) al eerder
besloten de wao-premie op 1 juli
van 13 naar 12 procent te verlagen.
Daarnaast heeft zij alle bedrijfstak-
ken opgeroepen waar mogelijk de
premie Ziektewet te verlagen.

Verkeersdrama op A-58

Zeven doden bij
busongeluk Breda

BREDA - Bij het verkeersongeval
met de Belgische touringcar gister-
ochtend op de A-58 Breda-Tilburg
zijn zeven inzittenden van de bus
om het leven gekomen. 43 Mensen
raakten gewond, waarvan zeven
ernstig- Zij zijn buiten levensge-
vaar. De chauffeur van de touring-
car, een 32-jarige Nederlander zon-
der vaste woonplaats, is door nog
onbekende oorzaak achterop een
vrachtauto gereden die met pech op
de vluchtstrook stond.
De chauffeur zelf raakte licht ge-
wond. Hij is aangehouden op ver-
denking van het veroorzaken van
een verkeersongeval 'aan zijn
schuld te wijten.
Het ongeval vond plaats om 8.50
uur. De bus raakte de vrachtwagen
linksachter. Door de aanrijding
werd de rechterzijde van de bus
bijna over de hele lengte opengere-
ten. De vrachtauto had volgens de
eigenaar, het bedrijf Van der Lage-
rnaat uit Piershil, rechtsachter een
lekke band gekregen.
De hulpverlening was snelter plaat-
se. De doden werden afgevoerd
naar het mortuarium. Elf gewonden
werden per ambulance naar zieken-
huizen in Breda en Tilburg ge-
bracht. Daarvan werden er negen
met ambulances naar het zieken-
huis gebracht. Andere gewonden
werden door passerende automobi-
listen meegenomen naar ziekenhui-
zen. In de loop van de dag verza-
melden zich 36 buspassagiers in het
gemeentehuis van Ulvenhout, waar
zij werden opgevangen door hulp-
verleners.
Een deel van de groep passagiers
keerde 's middags per touringcar te-
rug naar België. Anderen durfden
niet opnieuw in een bus te stappen.
Voor sommigen werd taxivervoer
geregeld, anderen reden met familie
mee naar huis.
De passagiers, op één na allemaal

vrouwen, behoren tot de Christelij-
ke Middenstands en Burgersvrou-
wen Organisatie uit Heusden (bij
Gent, België). Het reisgezelschap
was op weg naar het Kröller-Müller
Museum in Otterlo.

Burgemeester P. van der Velden
van Ulvenhout kondigde gisteren
aan bij het rijk te zullen aandringen
op verlaging van de maximum snel-

heid op de A-58 van 120 naar 100
kilometer per uur.
Bovendien kostte een aanrijding
tussen een auto en een bestelbus
gistermorgen in Breda het leven
aan twee mensen. De 24-jarige A.C.
uit Breda, bestuurder van de perso-
nenauto, en de 41-jarige M.V. uit
Gorinchem waren op slag dood. De
personenauto verleende geen voor-
rang.

"De hulpverlening kwam
snel op gang en de gewonden
werden binnen korte tijd afge-
voerd.

Foto: ANP

Loonstijging van 3,56 procent

Kabinet blijft bij
bod aan zorgsector

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De lonen in de ge-
zondheidszorg, bejaardenoorden en
de welzijnssector kunnen dit jaar

met 3,56 procent omhoog. Daar-
naast is het kabinet bereid extra
geld uit te trekken voor verlichting
van de werkdruk. Dit blijkt uit een
brief die de ministers d'Ancona
(WVC) en De Vries (Sociale Zaken),
alsmede staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) aan de Kamer
hebben gezonden.
In de brief wordt gesproken over .'enige extra financiële ruimte (van "
beperkte omvang)' voor 'het aan-
pakken van bijzondere knelpunten
met ïame in de sfeer van de ar-
beidsmarkt.
Cijfers worden in de brief niet ge-
noemd. Het gaat echter om 'enkele
tientallen miljoenen guldens. Het
bedrag is bewust niet concreet inge-
vuld om zo enige speelruimte te
hebben in de onderhandelingen.
Om de werkdruk te verlichten had-
den d'Ancona en Simons vorig jaar
54 miljoen gulden beschikbaar. Dit
jaar was dat 20 miljoen. Dat laatste
bedrag wordt nu, zo blijkt uit de
brief, opgetrokken.
Het kabinet is alleen tot vergroting
van de financiële ruimte bereid als
de pensioenpremie in de betrokken
sectoren wordt verlaagd en de zo
vrijkomende middelen worden ge-
bruikt voor verbetering van ar-
beidsvoorwaarden. d'Ancona, De
Vries en Simons stellen concreet
voor de pensioenpremiedit jaarmet
5 procent te verlagen. De komende
vijfjaar zou de premie dan jaarlijks
met een procent omhoog gaan. Ook
in het zesde jaarzou een verhoging
nodigzijn om rendementsverlies bij
het pensioenfonds PGGM op te
vangen.
De kosten van een verhoging van
de pensioenpremie na 1992 zal het
rijk betalen. Deze toezegging zal op
schrift worden vastgelegd en aan
het parlement worden meegedeeld,
aldus de briefschrijvers. Dat ge-
beurt echter alleen als de betrokken
sectoren met de opzet instemmen.
Eerder hebben werkgevers en bon-
den het financieren van een loons-
verhoging uit verlaging van de
pensioenpremies als een sigaar uit
eigen doos van de hand gewezen.
Vanuit vakbondskring werd giste-
ren direct zeer negatief op de brief
gereageerd. Algemeen werd ver-
wacht dat het stuk de acties in de
betrokken sectoren alleen maar zal
doen uitbreiden.

Honderden
doden in
Nigeria

LAGOS - Bij etnische en reli-
gieuze rellen in het noorden
van Nigeria zijn de afgelopen
dagen honderden mensen om
het leven gekomen. Diploma-
ten in de noordelijke stad
Kaduna, de hoofdstad van het
noorden, noemden een doden-
tal van 300.
„Ongeveer 300 mensen zijn gedood.
Het is verschrikkelijk", zei e_en bui-
tenlandse diplomaat vanuit Kadu-
na. „Ik zag lijken- en ziekenhuizen
vol met gewonden en lijken; som-
mige lichamen waren zo geslagen
dat ze onherkenbaar verminkt wa-
ren. Van anderen waren de kelen
afgesneden."
Gewapende soldaten en politie con-
troleerden gisteren de straten van
Kaduna. Bewoners zeiden dat de
toestand in Kaduna gespannen
maar kalm was, nadat de gouver-
neur van de staat de hulp van het
leger had ingeroepen om de orde te
herstellen.(ADVERTENTIE)
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! VoorWe ZnEerste!
| Bril AltijdKwp. I

(De Tweede Bril Gratis.)
! Wie nu 'n bril bij Pearle wï^^fM I Deze aanbieding is geldig

! koopt, krijgt er een mwmwSmm bl) a"ePearle"en
! complete bril gratis bij. J^J’///-/-? Ïi'/Him Pearle Express-wmkels in ]

Maar wel graag even |^-*^2ïifi____________| Nederland. Daar vindt u

! tic meenemen. rC£ulclS WlKpicZlCl. voorwaarden.

Beek, In de Makado (ingang Oost)
Pearle Express: Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a - W

Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)
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de duidelijkekrant
Nu twee wekmgmHs^^^-^^^
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Postcode/woonplaats: " ___^^
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I Dc eerste twee weken ontvang ik de krant gratie. 20-5
I O Stuur mi] een machtiging, want ik betaal automatisch.
I ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
| D automatisch per kwartaal ’ 82.35
| D automatisch per maand ’ 27.45
| O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling

D perkwartaal ’ 83,35
D per maand ’ 28,45

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD (proef)-abonnement gehad
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar VEX

" Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

ofbel gratis 0&-0229911
8 710404 400017

Broodoorlog
voorspeld

(ADVERTENTIE)

LEKKER
VOORDELIG
GRILLWORST kilo 5.98
GEMARINEERDE Mqo
SPEKLAPPEN kilo D.
KOUDE SCHOTEL kilo 698
KANT EN KLARE _

qq
HAMBURGERS kilo 7.
VARKENSPOULET kilo 9.98

RUNDER ROSBIEF kilo 14.98

kleinere hoeveelheden dezelfde kiloprijs

BRUNSSUM JULIANASTRAAT 11 ■ HEERLEN HEERLERBAAN 106
SITTARD VEESTRAAT 42 " MAASTRICHT(AMBY. LINDEPLEIN I

woensdag vanaf 12.00uur open:
donderdag koopavond (Sittard géén koopavond)-°y luchtalarm.



Peter Hammill - Fireships
(Rough Trade)

Heel andere koek is Peter Ham-
mill. Hier heerst de serene rust.
Hammill is een volslagen unieke
persoonlijkheid in de popmuziek.
Ondanks alle stromingen en
trends bleef hij gewoon in zijn ei-
gen stijl volharden. Een ongeveer
tien jaar geleden gegeven concert
in het Utrechtse Vredenburg be-
hoort nog steeds tot mijnfavorie-
te optredens. In zijn eentje wist
hij een volle zaal ademloos aan
zich gekluisterd .te krijgen. De
43-jarige ex-zanger van Van der
GraafGenerator levert met Fire-
ships zijn twintigste solowerk af
en bereikt het niveau van Enter
K en Patience, platen van zon
tien jaar geleden. Op Fireships
draagt hij zijn poëtische teksten
op de bekende gedreven manier
voor tegen een haast symfonische
achtergrond. Muzikaal doet het
denken aan de laatste Van Mor-
rison-platen, er wordt dezelfde
sfeer opgeroepen. Hammill ver-
eist intensief luisterwerk. Wie
zich die moeite wil nemen beleeft
een prachtig uur, wie dat niet
doet zal vermoedelijk al snel iets
anders opzetten.

Affiche Torhout/
Werchter rond

HEERLEN - Met het contracteren
van The Red Hot Chili Peppers, Ex-
treme en Luka Bloom heeft organi-
sator Herman Schueremans van het
Belgische dubbelfestival Torhout/
Werchter zijn affiche helemaal
rond. Eerder al waren Bryan
Adams, Crowded House, Lou Reed,
Urban Dance Squad, The Scabs en
Pearl Jam gestrikt. In totaal worden
ruim 120.000 popliefhebbers op bei-
de festivaldagen verwacht.
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Cultband The Cynics
zondag in Maastricht
MAASTRICHT - In het kader
van zijn langverbeide Europese
tournee komt de bewierookte
Amerikaanse gitaarband The Cy-
nics komende zondag naar Maas-
tricht. Het plaatselijk popcollec-
tief Basement 5 heeft het luid-
ruchtige viertal uit Pittsburg
gestrikt voor een voor Limburg
exclusief concert, dat plaats-
vindt in zaal Bergmans aan de
Bredestraat. Als support-act fun-
geert het Maastrichtse pop-trio
Rud A Dub Dub.

Dankzij een memorabel optre-
den twee jaar geleden in VPRO's
Nozems-A-Go-Go genieten The
Cynics ook in ons land al een
meer dan aardige live-reputatie.
Sindsdien heeft het kwartet het
garagerock-genre ingeruild voor

de evengoed snoeiharde, maar
tegelijk wat melodieuzere gitaar-
rock. Voor wie behoefte heeft
aan referenties: MC 5, The New
Vork Dolls, The Fuzztones en
The Stones-in-hun-wilde-jaren.
Voeg daarbij het niet onbelang-
rijke gegeven dat de formatie op
de planken nog een maatje snel-
ler en harder te keer gaat dan in
de studio, en de rockliefhebbers
wacht op voorhand een plezant
avondje.

Bergmans opent zijn poorten
zondagavond om acht uur. Een
half uur later bijt Rud A Dub
Dub het spits af. Kaartjes kosten
in de voorverkoop drierijksdaal-
ders, aan deavondkassabetaal je
2,50 gulden meer.

" De veelgeprezen Amerikaanse gitaarband The Cynics
gaat komende zondag te keer op de planken van de Maas-
trichtse poptempel Bergmans.

Wereldmarkt
„We zouden graag van de band wil-
len leven. Dat is toch de ultieme
waardering die je als popgroepkunt
krijgen", vervolgt broer Bert. „Pro-
bleem als Nederlandse band/is dat
je niet 'Europa' als mark* hebt.
Kom je als Amerikaanse of/Engelse
band bovendrijven, dan heb je Eu-
ropa voor je liggen. Als Nederland-
se band is het omgekeerd heel
moeilijk om je op de keiharde we-
reldmarkt te bewijzen. Nederland
kijkt zelf ook heel veel naar het bui-
tenland en dat is nog eens extra las-
tig." '

Als er kritiek is te leveren op Shell-
fish is het de lengte/prijsverhouding- nog geen veertig minuten voor
veertig gulden - en het ontbreken
van - afgedrukte - songteksten.
Voor beide hebben de broers Dijk-
man een verklaring. Bert: „Het gek-
ke is dat elpees nooit veel langer
waren dan drie kwartier. Daar had
niemand moeite mee. Een cd moet
ineens per se een uur duren. We ko-
men met Shellfish gewoon binnen-
vallen, de nummers zijn kort en
krachtig, maar gaan emotioneel ge-
zien best ver. Er gebeurt in die be-
trekkelijk korte tijd een heleboel.
Dat het veertig gulden moetkosten,
vinden we zelf ook belachelijk,
maar dat kost een cd nu eenmaal."
Songwriter Dick ervaart het ontbre-
ken van afgedrukte teksten niet als

een gemis. „De teksten komen toch
het beste tot hun recht in de num-
mers zelf, ze zijn erg gebonden aan
de muziek. Het zijn ook geen duide-
lijke begin/eind-verhalen, meer
stemmingsbeelden. Bovendien zing
ik vrij duidelijk Engels; het is best
te volgen."

" De Blue Guitars hebben zichzelf diep in de schulden gestoken om de nieuwe cd in de platen-
zaak te krijgen. Ze zijn er niet bepaald rouwig om: 'Je kunt pas een goed produkt afleveren,
als jebereid bent te investeren', menen de bandleden. Foto: Gpd

Beatles
Een boodschap hebben de Blue
Guitars niet. De Deventenaren zijn
geen wereldverbeteraars, hebben
ook niet zon mening over 'de we-
reld. De frase 'Do you have a good
üfe or do you just excist' in het
nummer A Fooi Is A Star is wel één
van de meest gewaagde levensvra-
gen. Dick: „Bij veel nummers den-
ken we gewoon 'mooi he? Een lied

mag best een beetje dwars zijn, mag
de grenzen van jezelf verleggen. Ik
ben vooral 's nachts geïnspireerd.
Het is een soort 'alleen op de we-
reld-gevoel. Mensen willen num-
mers graag verklaren en kunnen
plaatsen, maar songs schrijven is
geen intellectuele bezigheid, vol-
strekt niet zelfs."

Inspiratiebronnen hebben de Dijk-
mannen te over. Twee springen er
duidelijk uit: Big Star de band
rond Alex Chilton diezeventien jaar
na de opheffing eindelijk door-
breekt. „En dievier heren uit Liver-
pool natuurlijk", klinkt het verle-
gen. Vandaar die fraaie harmoni-
sche wendingen in bijvoorbeeld
Poet With A Gun. Vandaar die
mooie koortjes in Jasmin.

pop

ld-cd
DOOR GE BACKUS

The Neville Brothers - Family
Groove (A&M)

"We play our music for everybo-
dy's pleasure'. Een regeltje tekst
uit het titelnummer van Family
Groove, de nieuwe cd van The
Neville Brothers. Het gezin als
hoeksteen van de samenleving.
Volgens de vier broertjes Neville
(Aaron, Art, Cyril en Charles) is
niets belangrijker: 'Someones al-
ways there to hold and comfort
me. There's nothing more blessed
than a happy, happyfamily'. Ge-
lukkig houden de gebroeders zich
behalve mst het versterken van
de familiebanden ook bezig met
het maken van muziek. En dat
heeft weer geleid tot een bijzon-
der prachtig werkje. Family
Groove telt liefst veertien num-
mers en net als bij de voorganger
'Brothers Keeper' zijn er weer en-
kele juweeltjesop te vinden. The
Neville Brothers maken voor
iedereen te pruimen muziek. Uit-
gekienderitmes maken het geheel
bijzonder dansbaar, de teksten
stellen herhaaldelijk sociale mis-
standenaan dekaak en de broer-
tjes mogen God dankbaar zijn
(wat overigens ook het geval is)
dat ze een paar prachtstemmen
hebben meegekregen.
Net als Brothers Keeper en ook
Yellow Moon uit '89 is Family
Groove een muzikale smeltkroes.
Het geluid klinkt alleen nog vol-
ler. Allerlei muziekstijlen passe-
ren derevue en worden samenge-
smolten tot de herkenbare New
Orleans-sound. Afrikaanse rit-
mes, funk, jazz, gospel en rap
gaan prima samen, zo blijkt. De
cd bevat zowel een cover van de
oude pop-klassieker Fly Like An
Eagle (waarop Steve Miller ove-
rigens zelf meespeelt) als een
Maori-nummer uit Nieuw Zee-
land. De héren slagen er moeite-
loos in een niemendalletje alsOn
The Other Side OfParadise te la-
ten volgen door het zwaar aange-
zette Let My People Go over het
toenemend geweld zonder dat
een of ander uit de toon valt. Het
geheel levert ruim zestig span-
nende minuten muziek op die
geen moment verveelt.

Gebroeders Dijkman: 'Als band zijn we een stuk hechter geworden 9

Blue Guitars spelen niet
meer 'ms Blaue hinein'

DOOR ERIC BOEKEL

DEVENTER - Een lovende
recensie in Muziekkrant Oor,
een tournee van 28 concerten
in Nederland en zes in België
is inmiddels begonnen: de
Blue Guitars uit Deventer zijn
met het uitkomen van hun
tweede cd Shellfish klaar om
de wereld te veroveren, te be-
ginnen in de Benelux.

Wonderschone, wat dromerige gi-
taarmuziek, weemoedige maar
soms ook rauwe klanken, mooie
koortjes, verrassende harmonische
wendingen: er wordt fraaie muziek
uitgebroed aan de boorden van de
IJssel. Shellfish klinkt aanzienlijk
evenwichtiger, uitgekiender en
overtuigender dan de naamloze de-
buut-cd van mei vorig jaar. „Als
band zijn we beter geworden, hech-
ter", verklaart gitarist Bert Dijkman
(29), met zijn broer en zanger/gita-
rist Dick (26) drie jaar geleden op-
richter van de Blue Guitars. „Hoe
langer je samenspeelt en hoe vaker
je optreedt, des te beter je weet wat
je wilt overbrengen. We zrjn ook
meer gewend aan de studio, voel-
den ons bij deze opnames meer op
ons gemak en dan kun je beter het
extra's geven dat voor een plaat-
opname nodig i_s."

Dat de Blue Guitars zichzelf serieus
nemen en steeds zelfverzekerder
worden, blijkt, uit het feit dat het
kwartet zich flink in de schulden
stak voor Shellfish. De twintigdui-
zend gulden die het album kostte
moet de band nog maar zien terug
te verdienen. „Je kunt pas een goed
produkt afleveren als je bereid bent
te investeren", filosofeert Dick
Dijkman.

recept

Lamsragoût met
paprika en papaja

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 personen:
600 g lamsschouder, boter, 2 grote
uien, 2 gele paprika's, 1 papaja (ca.
300 g), 4 dl bouillon, 2 dl crème
fraiche, zeezout en peper uit de
molen.
Snijd lamsvlees in grove blokjes
en kruid het met zeezout en peper
uit de molen. Maak uien schoon en
snijd in halve ringen. Halveer pa-
prika's vervolgens in blokjes. Schil
papaja en halveer in de lengte. Ver-
wijder zaad en snijd een helft in
reepjes. Snijd restant in dikke
plakken.
Braad lamsschouder op hoog vuur
mooi bruin. Neem vlees uit braad-
pan. Fruit in braadboter ui, papri-
ka's en papajaschijven.
Voeg bouillon toe en breng aan de
kook. Doe blokjes vlees terug in
braadpan en breng wederom aan
de kook. Deksel op de panen stoof
in ca 35 minuten zachtjes gaar.
Voeg 5 minuten voor einde stoof-
tijd crème fraiche toe en laat zon-
der deksel iets inkoken voor een
lichte ragout. Lekker metrisotto of
saffraanrijst.
TIP: De papaja kan eventueel ver-
vangen worden door een combina-
tie van meloen en abrikozen.

Concert Urba
Dance Squa

in Sittard
SITTARD - Het Sittardse *rencentrum Fenix heeft als ,
ting van het seizoen de
Dance Squad gecontracteeC
concert vindt plaats op dofl
25 juni. De voorverkoop is *dels gestart en loopt volgens
woordvoerder Jan Renders ' *
sneltrein. De kaartjes koste!
gulden per stuk en zijn - zoli
voorraad strekt - verkrijgt.
de platenzaken Siva en MuS-
chine in Sittard.

Kolderrockers in voorprogramma voetbalinterlan
WW-Band live in De Baander

Van onze verslaggever
SITTARD - De WW-Band, de
roemruchte kolderrockformatie
uit Sittard, heeft wederom een
eervolle invitatie in de wacht we-
ten te slepen. Het dertienkoppi-
ge gezelschap onder zwaarwich-
tige aanvoering van 'playing
captain'Ton Meisen zal het voor-
programma verzorgen van de
voetbalinterland tussen Neder-
land en Oostenrijk. Deze oefen-
partij in het kader van het nade-
rende Europees Kampioenschap
in Zweden, wordt volgende
week woensdag 27 mei gespeeld
in het Sittardse stadionDe Baan-
dert.

Ter voorbereiding op deze
langrijke thuiswedstrijd' verj
ven de Sittardenaren naar ei
zeggen al enkele dagen in i
uiterst luxueuze Hyatt Regen
hotel in Keulen. Volgens
bandleden de ideale omge^
voor een afmattend traintC
kamp. Vanuit zijn hotelkat[
laat woordvoerder Loek FC j
wem van de WW-Band weten1,
de groep 'in de sterkst mogeli
opstelling en met een zeer aj
vallend concept in De BaanO'
zal aantreden. fl

De dialectrockers is in De Ü$
dert 75 minutenzuivere speel-
toegemeten: van 18tot 19.15 ml

Voorspel Pinkpop
klinkt als 'n klok

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een appetijtelijk
hoofdgerecht streelt de smaakpapil-
len pas goed, als ook het aperitief
niet de versmaden is. Die vuistregel
gaat ook op voor Pinkpop. Een
slechte vooravond, en je zit op de
dag zelf met een knauwende kater.
Wat dat betreft hebben de poplief-
hebbers niets te vrezen, want de
Nacht van Pinkpop op 7 juni kun-
nen ze dit jaar doorbrengen met
louter provinciale bands, die na een
kritische selectie zijn gecontrac-
teerd.
Hoewel de organisatoren van KPL
Landgraaf nog niet alle inside-infor-
mation hebben prijsgegeven, is zo-
veel al duidelijk: ' t wordt smullen.
De reeks concerten begint 's och-
tends om 11 uur en het slotakkoord
klinkt rond twee uur 's nachts.
Het voorlopige speelschema ziet er
zo uit: Little Miss Strange, In Pres-
sed Color, Oswald, Still Blind, Part-
ners, Action in Dc, Thunderbirds,
Groucho, Yoop Yum en de Miles
Browning Band. Tijdens de 'thee',
die tussen 16 uur en 21.15 uur wordt
geschonken, staat D.T.M, op het
buitenpodium. Zoals bekend speelt
tijdens die pauze ook een aantal
spraakmakende Pinkpop-acts op
het nabijgelegen voetbalveld. De
Nacht van Pinkpop wordt gehou-
den op de Pinkpop-camping in
Landgraaf.

popoagen
MEI )(

" 20 Rockfabriek Übach-Pale11<
(D.), Herman Brood ï

" 20 Tivoli Utrecht, Bart Pee».
The Radios

" 22 Exit in G Landgraaf, In f T
Color k

" 22 Nova Heerlen, Gang Ban« '" 22 D.J. Inn Maastricht,The G*
makers l),

" 22 Feesttent Zundert, Clousef

" 22 Ojé Echt, Low Budget ,
" 22 Fenix Sittard, Saljuco

" 22 Stoba Echt, WW-Band .'
"22/23 De Nor Heerlen, Norpop* !

M.S.H., Outlaw, Zzooo.

_
Track, Strange Fruit en .
Point Attack

" 23 Buitenpodium gemeen'
Landgraaf, festival met 'cho, Just For Fun en Ne'
(mid.) i

" 23 Barockfabrik Aken (D.), G*
Josephs-Quartet

" 23 Café Poat va Voelender,
Might Fly

" 23 Zaal Unitas Brunssum, <*metal-festival met Che*
Breath, Dismember, N»<
Death en Obituary

" 23 'T Babbeltje Roermond, D-'

" 23 Apollohal Melick, Janse 9
Bend

" 23 Gimmix Sittard, Stake Out

" 23 Nova Heerlen, Dag van d«
ziek-festival met Piek-'
Hang Over, Dubonet On Ic«
Choise, Hot Scramble, C
sion en Lady's First

" 23 Feesttent sportpark JeK*
Maastricht, Broonssessie m'
90-Band & Friends

" 24 Braderie Übachsberg, Ï»
freem

" 24 Café Torn Torn Heythuysen.'
sonnel (18.00 uur)

" 24 Fenix Sittard, Vos en VesU» 1
" 24 Westfalenhalle Dortmund

Prince

" 24 Ahoy Rotterdam, John Den*

" 24 Zaal Berchmans Maastricht
Cynics en Rud A Dub Dub

" 24 Canix Lottum, Fools of Lib»

" 24 Don Kiesjot Maasbracht, 9
& The Wildcats

" 25 Flanders Expo Gent, Princ*

" 25 Feesttent Buchten, Fietsen**
"27/28Ahoy Rotterdam, Prince

" 27 Festivalterrein Werchter (B*
re Straits .

" 27 Feesttent Mechelen, Gin P*
en Booz'n Blues

" 28 Feesttent Lindenheuvel G»
WW-Band

" 28 The Box Boxmeer, Colorful'
ple

" 28 Globe Beek, Mannheim

" 28 Huntenpopfestival Veldhitf
met Jack of Hearts, Hallo Jray, Steve Harley & Coc*
Rebel, Rowwen Hèze, Snj
The Tears en AnEmotional'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 zwelling v.d. huid, ontste-
king; 4 grappig; 7 stoel zonder leuning; 11
struisvogel; 12 opvolgers van Mohamm.;
14 hoog aanzien; 15 binnenste gedeelte
v.e. schip; 17 zuurachtige melkwijn; 19
korenafval; 20 aanwijzend vnw.; 22 ge-
zichtseinder; 24 snel; 26 waarschuwing,
raad; 27 stremsel; 29 pakhuis; 30 Japanse
parelduikster; 31 afstammeling; 33 bespot-
telijk; 35 erg; 36 deel v.e. roeiboot; 37
netwerk in een visfuik; 40 snijwerktuig; 41
gewichtsmaat; 42 streling; 44 vrucht; 45
riv. in Nederi.; 46 vrouw; 47 kleverige
vloeistof; 48 Moh. hoofddeksel; 50. ge-
dwee; 51 opstootje; 53 dun, schraal; 55
zakdoosje; 57 kunsttaal, wereldtaal; 58
Middeleeuwse fabelbundel; 59 grote
plaats; 60 lokaal in een schoolgebouw; 61
malle jan; 62 hevige wind.

B^________________________________________________________________________KT
Verticaal: 2 eenstemmig; 3 uiting van I
driet; 5 eikschiller; 6 godshuis; 7 map,
mannelijk dier; 9 toiletgerei; 10 amb'/j
13 eikeschors; 16 oudste Lat. bijbely
ling; 18 in memoriam (afk.); 20 verke^opvatting; 21 Sp. ex-koningin; 23 v^snelheid; 24 gebogen been; 25 ruimte J
een straatdeur; 28 iemand die de ilsJ
schoonhoudt; 31 fam. lid; 32 ieman%/
Wie men algemeen lacht; 34 ingezet j
38 in geen geval; 39 vaatwerk; 42 j
vochtmaat; 43 iemand die iets doet u1 *hebberij; 48 muzieknoot; 49 telwoord'f
sluitmiddel; 52 eilandje bij veneti-\ <druivesap; 54 afzetsel van verbranding.
boom; 56 Verenigde-Staten van Ar"
(eng. afk.)-
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Oplossing van gisteren

(C) Standaard Uitgeven) Antwerpen

Limburgs dagblad j

de klinkende klokken



AbvaKabo met
nieuwe cao

akkoord
-Knki HAAG - Na de christelijke
H h arenbond CFO is gisteren
lfct.ar achterban van de FNV-amb-
*oor?n°rganisatie AbvaKabo ak-

°&\v fegaan met de cao-afspraken,
ürv,u men het 'geen resultaat omml-elzen' vindt.

f>ere^kt andelaars van de bonden
sVa on*angs met minister Da-

*-*'*nnemandse Zaken een
ijrbeicj °ver de lonen en andere
eitWSVoorwaarden van het over-personeel.
Vr nd van de nieuwecao krijgen

achtnfren met terugwerkende
Sitig tot 1 april een salarisverho-J 893 an 3 procent. Op 1 januari
k^n Rmt daar n°g 1 procent over-
,er e ö°vendien wordt in septem-
i r Km . uitkering-ineens verstrekt
&is "otte van 6 procent van het sa-
nt" b 0 i die maai-d-Ctyj_jpnd van hogere ambtenaren
Su*taat' net onderhandelingsre-
-o°rWOensdag aan zi Jn ledenraad

Ö'"th^l°!_, -*-*1 er zijn goedkeuringaan
n' De CMHF was het al

h* 1- de i
met eens met de uitkomst

" oiy,h ftste onderhandelingsron-
get,e -.J/u. er te weinig voor de ho-a***btenaren in zat.

Noodtoestand
De studenten negeerden de nood-
toestand die Suchinda zondag in-
stelde. Krachtens de uitzonderings-
toestand zijn onder meer samen-
scholingen van meer dan tien
personen verboden. „Tot op heden
zijn de demonstraties op de Ramk-
hamheang rustig verlopen maar de
soldaten houden toezicht", zo ver-
kondigde de staatstelevisie. De zen-
der maakte tevens melding van
plunderingen. In de meeste wijken
deden zich gisteravond geen bui-
tengewone ongeregeldheden voor.

Zie ook pagina 4

" Suchindaregeert
met hetgeweer

Geschonden
De -werkgevers houden daarmee

voorlopig vast aan hun 'pas op de
plaats'-brief, waarin ze elk overleg
opschorten in afwachting van dui-
delijkheid over de kabinetsplannen
voor volgend jaar. Ze vinden dat het
kabinet eerdere afspraken hierover
heeft geschonden. De PvdA-voor-
mannen Kok en Wöltgens willen
juist duidelijkheid alvorens ze aan
de besprekingen over de begroting
voor volgend jaar (inkomens, koop-
kracht) beginnen.

Positie kleinere lbo/mavo-scholen vormt probleem

Senaat tegen basisvorming
H HAAG - De instemming
r de Eerste Kamer met het["-"ontwerp basisvorming, de
Peririg van een pakket van
F-ten vakken in de eerste ja-
P van het voortgezet onder-
in hangt af van de bereid-

van PvdA-staatssecreta-
_
Wallage van Onderwijs om

te komen aan een
bezwaren. Het grootste

J^eemvormt depositie van
.Reinere lbo/mavo-scholen,
"-*ich veelal op het platte-
"~ bevinden. Een meerder-
-5 van CDA, WD, D66 enp en GPV vreest 'kaalslag'

deze scholen de dupe
Dit bleek giste-

-n de Eerste Kamer.

de WD heeft al laten weteneder geval tegen de basisvor-
j| te zullen stemmen. Het CDA
l( ê behandeüng van het wetsont-
y Pas volgende week dinsdag
n'-den, zo maakte fractieleider
üri *? voor aanvang van het debat
reÜjk. De christen-democrati-. 'factie wil de gelegenheid heb-,. *-et antwoord in eerste termijn,
ü ?taatssecretaris Wallage nauw-
jT-8 te bestuderen. Wallage ant-.rdt de Eerste Kamer gistermid-

|j?*j*ge wil scholen met minder
L leerlingen niet laten voort-P^an. Kleine scholen handhaven
K*ert de vorming van bredeLS *engemeenschappen. Op die
L5e scholengemeenschappenL^het liefst alle schooltypen vano,Jot gymnasium voorradig zijn
e^|t de basisvorming volgens hemi b^ste tot haar recht.
L, kamermeerderheid vreest ech-
I, °ntschpling' op het platteland

gevolg van deze 240-norm. Ze
K*-e norm terugbrengen tot 180.
W i oordvoerder mevrouw Grol-
l^ji. ng bracht haar alternatief in
r-*J nB, zoals ze dat al voor het
er jfeindehad aangekondigd. Ze is
l^-d de 180-norm te laten vallen,;!j ..dan moet Wallage ruimharti-
fc,?*Jn in het toestaan van neven-
Hangen.
iet
■kh etsontwerP b**-0-1 a- °-e moge-
'°omk^ a* -4*6-116 scholen blijven
'^bestaan ■ als nevenvestiging
<>l een brede scholengemeen-
itl(j P> maar volgens Grol-Overling
m**._te strenge voorwaarden. Ze
lljv *J voorbeeld dat kleine lbo/
il^'Scholen zich ookkunnen aan-
lig n bij scholengemeenschappen

f* ver schooltypen maar drie°ltypen omvatten.
Beh
ï"_iri e genoemde kamermeerder-
aoot JJïaakt ook CDA's coalitiege-
k>i s pvdA in de Eerste Kamer zichPv|!; n over mogelijke kaalslag. DeKitïïj voelt echter niets voor verla-lef e van de 240-norm of een soepe-
'/oor^evenvestigingsbeleid. PvdA-
bW.^Voerder mevrouw Jaarsma

Cn^er wel voor „een soort
"Ha v**°rium" waardoor kleine lbo/hluj ."Scholen meer tijd krijgen om

bestaansrecht te bewijzen.

Razzia's in Bangkok

Leger Thailand schiet
tientallen mensen neer
BANGKOK - Op de derde dag van
de noodtoestand in de Thaise
hoofdstad Bangkok heeft het leger
zijn harde acties opgevoerd om de
orde te herstellen. Militairen open-
den gistermorgen in het centrum
van Bangkok opnieuw het vuur op
naar schatting 35.000 demonstran-
ten, die protesteerden tegen het
aanblijven van premier Suchinda
Kraprayoon. Daarbij zou een groot
aantal mensen om het leven zijn ge-
komen. De schattingen lopen uit-
een van 40 tot 100. Daarnaast zou-
den enkele honderden burgers zijn
verwond.

Het optreden van het leger ging ge-
paard met een golf arrestaties. Vei-
ligheidstroepen pakten na de laat-

ste schietpartij naar schatting 1.000
mensen op. Velen van hen werden
bij het begin van het ochtendgloren
uit de nabijgelegen hotels gesleurd
waarheen zij waren gevlucht voor
de legerkogels. Ooggetuigen maak-
ten melding van ware razzia's.

Gisteren heerste in Bangkok een
gespannen rust en onzekerheid, 's
Ochtends stondenenkele regerings-
gebouwen in brand, waaronder het
ministerie van Financiën, die ken-
nelijk waren aangestoken door de
betogers. Her en der stonden uitge-
brande autobussen.
Tienduizenden studenten barrica-
deerden 's avoncïs echter in het oos-
ten van de stad een van de grote
doorgaande wegen, de Ramkham-

heang. „Het leger zal ongetwijfeld
komen maar wij wijken niet", zei
een van hen terwijl anderen met
stenen, betonnen palen, zandzak-
ken en opgebroken rails kwamen
aanzetten.

# Met machinegeweren bewapende soldaten bewaken de bijeengedrevenarrestanten na derazzi's gisteren in de Thaise
hoofdstad Bangkok. Foto: reuter

binnen/buitenland

Bezoekersaantallen vallen tegen

Personeel EuroDisney
loopt massaal weg

""RIJS - Overuren die niet of
**3r gedeeltelijk worden uitbe-"W- Twee keer per dag lang en'Je eigen tijd in de rij staan
'or het kledingmagazijn. On-listige werktijden en salaris-
-11 waar na aftrek van vaste
-■sten niet veel van over blijft.
onstant op je vingers gekeken
*den en ondanks dat alles ver-lat zijn te blijven glimlachen.

«t is slechts een greep uit de
PSe lijst klachten. Duizenden
P^dewerkers van EuroDisney
rbben er al de brui aan gege-
P-' Ze hebben, amper vijf we-
Fl* na de openingvan het groot-

-6 pretpark ter wereld, hun
lezen alweer gepakt. „Wü schat-
jl dat sinds begin dit jaar vijf-
*zesduizend medewerkers ont-

slag hebben genomen", zegt
Roger Dupont, kaderlid van de
communistische vakbond CGT.
Disney zelf weigert cijfers te
noemen. Die zijn, net zoals de
bezoekcijfers, bedrijfsgeheim.

De 22-jarige Maartje Mol, afkom-
stig uit Den Bosch, en haar
vriendin Mirjam uit Leeuwarden
bevestigen het verhaal van de
vakbondsman. „Ik hou 320 gul-

den zakgeld per maand over als
ik boodschappen heb gedaan",
vertelt Maartje. Ze werkt als
gastvrouw ('greet.er' in Disney-
jargon) in een van de luxe hotels
net buiten het eigenlijke pret-
park. Ze verdient bruto 6500
franc (bijna 2200 gulden) per
maand.
Het pretpark trekt overigens tot
nu toe nog niet de enorme mas-
sa's bezoekers waar men vooraf

op rekende. Hoewel Disney zelf
geen cijfers verstrekt, vallen de
bezoekersaantallen volgens
werknemers tegen. EuroDisney,
mikt op elf miljoen betalende be-
zoekers per jaar, ofwel ruim
30.000 per dag. Het park kan
maximaal 60.000 mensen per dag
verwerken. Maar dat aantal is tot
nu toe zelfs niet tijdens het ope-
ningsweekend gehaald.
De enige cijfers dieeen indicatie
geven van het aantal bezoekers,
zijn afkomstig van het Parijse
vervoersbedrijf, de RATP. De
speciaal tot aan het pretpark
doorgetrokken metrolijn heeft
sinds de opening op 12 april ge-
middeld zon 12.000 passagiers
per dag te verwerken gehad. Dat
is beduidend minder dan de
prognoses van 18.000 passagiers.

EG roept vredesoverleg
Bosnië opnieuw bijeen
LISSABON - De Europese Ge-
meenschap zal het vredesoverleg
tussen de strijdende Servische,
Moslim en Kroatische gemeen-
schappen in Bosnië-Hercegovina
opnieuw bijeenroepen en wel voor
vandaag in Lissabon, zo heeft het
Portugese ministerie van Buiten-
landse Zaken gisteren meegedeeld.
Volgens een verklaring van het mi-
nisterie heeft de Brit Lord Carring-
ton als voorzitter van het vredes-
overleg van de EG voor Joegoslavië
de Portugese diplomaat José Cuti-
leiro verzocht de gesprekken in Lis-

sabon te hervatten. De gesprekken
werden op 1 mei door Cutileiro op-
geschort.

„Als gevolg van het ontbreken van
een doeltreffend bestand kan alleen
een politieke oplossing volgens de
principes die de drie voornaamste
partijen op 18 maart overeenkwa-
men, de weg openen tot beëindi-
ging van vijandelijkheden en tot
een einde aan het ondragelijke lij-
den voor de burgerbevolking", al-
dus de verklaring.

Het akkoord van de drie gemeen-
schappen van 18 maart beoogt de
vorming van een nieuwe staat bin-
nen de huidige grenzen van Bosnië-
Hercegovina, die is verdeeld in drie
autonome eenheden. „De drie een-
heden worden gebaseerd op natio-
nale principes, waarbij ook reke-
ning wordt gehouden met economi-
sche, geografische en andere cri-
teria. Het grondgebied van elke
eenheid zal worden bepaald op ba-
sis van een kaart 'gebaseerd op de
nationale absolute of relatieve
meerderheid' in elke gemeente".
In de verklaring die Portugal giste-
ren uitgaf als huidig EG-voorzitter
wordt ook gezegd dat in de uitnodi-
gingen aan de leiders van de drie
gemeenschappen ook duidelijk is
uiteengezet dat er bij de onderhan-
delingen zal worden uitgegaan van
drie principes.

Ten eerste 'dat de grenzen van het
onafhankelijke Bosnië-Hercegovina
onschendbaar zijn. Daarnaast dat
'het onafhankelijke Bosnië-Herce-
govina uit drie samenstellende een-
heden zal bestaan op basis van de
op 18 maart overeengekomen uit-
gangspunten. Het derde principe
bij de onderhandelingen moet zijn
'dat geen door middel van geweld
tot stand gekomen gebiedsuitbrei-
ding zal worden aanvaard en dat het
recht van terugkeer van vluchtelin-
gen zonder nadelige gevolgen op-
nieuw zal worden bevestigd.

Reizen naar
Thailand

DEN HAAG - Reizen naar be-
stemmingen in Thailand, met
uitzondering van de hoofdstad
Bangkok, blijft mogelijk. Dit
hebben de vereniging van reisor-
ganisaties ANVR, deANWB, het
ministerie van Buitenlandse Za-
ken en reisverzekeraars - ver-
enigd in het Platform Calamitei-
ten - gisteren besloten. Er is ook
geen aanleiding om reizigers die
in het land verblijven terug te
halen, aldus een woordvoerder
van de ANVR.
Daarmee is een eerder negatief
advies van ministerie van Bui-
tenlandse Zaken heroepen. Het
ministerie verklaarde gisteroch-
tend dat het te gevaarlijk was om
naar Thailand af te reizen. Na
overleg in het Platform Calami-
teiten werd dit herroepen.

Werkgevers wensen geen centraal overleg

Verdeelde reacties
op oproep van PvdA

DEN HAAG/UTRECHT - De grote
werkgeverscentrales VNO en NCW
willen pas in het najaar praten met
kabinet en werknemers over 'een
marsroute voor ons land naar de
EMU', de economische en financië-
le eenwording van Europa. Daar-
binnen kan dan ook worden gespro-
ken over de 'klassieke ruil' lasten-
verlichting in ruil voor loonmati-
ging. Voor overleg op korte termijn
over alleen dat laatste, voelen beide
organisaties niets.

Aldus reageerden VNO en NCW gis-
teren op de oproep van de PvdA-
top, maandag in Friesland, om in
ruil voor loonmatiging ter onder-
steuninig daarvan de btw al dit na-
jaar te verlagen. Ze achten de kans
op succes van zulk overleg gering
en praten liever dit najaar 'los van
de waan van de dag.' De vakcentra-
le FNV toonde zich gisteren aan-
zienlijk positiever.

Weifelachtig
Het CNV is wat weifelachtig over
het voeren van centraal overleg.
Hoofdbestuurder A.J. de Geus ziet
in de oproep van de PvdA-top wel
mogelijkheden, met name omdat
Kok gesuggereerd heeft de voorge-
nomen btw-verlaging met een
kwartaal te vervroegen.

„Dat is een economisch gebaar van
het kabinet", aldus De Geus, die
echter vindt dat daar ook een 'so-
ciaal gebaar' bij moet komen.

Korting op
abonnementen
voor minima

DEN HAAG - Het staat ge-
meenten vrij minima kortingen
te geven op abonnementen voor
sport, cultuur en maatschappelij-
ke activiteiten. Daarmee moet
voorkomen worden dat mensen
met een laag inkomen geïsoleerd
raken. Dat stelt het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid in de nieuwe regels die
gelden voor gemeentelijke mini-
mabeleid.

Voor andere vormen van ge-
meentelijk minimabeleid houdt
het ministerie vast aan de stelre-
gel dat hulp per individueel ge-
val moet worden onderzocht.
Algemene maatregelen voor
groepen inwoners met een laag
inkomen doorkruizen het lande-
lijk inkomensbeleid, en worden
daarom afgewezen. Het ministe-
rie vreest voor rechtsongelijk-
heid als iedere gemeente een
eigen inkomensbeleid gaat voe-
ren. De individuele toets geldt
ook voor schuldhulpverlening
en het kwijtschelden van ge-
meentelijke belastingen.

Rechter gelast
arrestatie van

ImeldaMarcos
MANILA - Een Filippijnse rechter
heeft gisteren de arrestatie gelast
van de vroegere presidentsvrouw
Imelda Marcos. Het bevel komt na-
dat de weduwe van dictator Ferdi-
nand Marcos maandag een oproep
om voor de rechter te verschijnen
negeerde.

Tegen Marcos loopt een hele reeks
aanklachten wegens corruptie, be-
lastingontduiking en illegale verrij-
king. Maandag moest zij voor het
eerst voor de rechter verschijnen.
Het proces duurt tot omstreeks ok-
tober.

Mevrouw Marcoskondigde eind vo-
rige week al aan datzij zich nietzou
onderwerpen aan deFilippijnse jus-
titie uit protest tegen het systemati-
sche bedrog dat volgens haar tij-
dens de presidentsverkiezingen is
gepleegd. Zij gaf haar advocaten,
opdracht te weigeren namens haar
voor derechters te verschijnen.

Kok vreest
rentestijging
in Duitsland

BRUSSEL - Minister van Finan-
ciën Kok vreest een mogelijke ren-
teverhoging in Duitsland als reactie
op de dure loonakkoorden die daar
zijn afgesloten in de metaal en met
het overheidspersoneel. De Duitse
rente is maatgevend voor diein veel
andere landen, waaronder Neder-
land. Ook recente Nederlandse
cao's zijn met loonsverhogingen
van iets meer dan vier procent 'al te
hoog', zo zei Kok gisteren na afloop
van een vergadering van de EG-
ministers van Financiën in Brussel.
Tijdens die bijeenkomstkreeg Italië
de wind van voren: als het land niet
snel het roer omgooit, zal het in
1997 niet mogen meedoen aan de
invoering van één Europese munt.

Brandstof
Benzine ert diesel worden mor-
gen 1 cent per liter goedkoper.
Dit hebben marktleider Shell
en de Novok, de organisatie
van zelfstandige pomphouders,
gisteren bekendgemaakt. De
adviesprijs voor euro loodvrij
wordt 1,86 gulden, voor super
loodvrij 1,90 gulden, voor super
2,02 gulden en voor diesel 114,4
cent per liter. De prijsdaling is
het gevolg van dé ontwikkeling
van de internationale produkt-
noteringen omgerekend in gul-
dens.

Vrouwen
Groen Links vindt dat minister
Dales (Binnenlandse Zaken) bij
de recente benoeming van
twee Commissarissen van de
Koningin haar eigen emancipa-
tieplannen geweld heeft aange-
daan. Kamerlid Willems van
Groen Links vraagt Dales bij
komende vacatures voor deze
functie de voorkeur te geven
aan vrouwen. De afgelopen tijd
kregen Noord-Holland en Zee-
land een nieuwe, mannelijke
Commissaris van deKoningin:
Van Kemenade en Van Gelder.
Volgens Groen Links waren er
in Zeeland meerdere vrouwelij-
ke kandidaten.

Albanië
De Albanese regering heeft gis-
teren de onteigening aangekon-
digd van alle gebouwen van de
Socialistische Partij, de vroege-
re communistische partij die
het land voorheen bestuurde.
Maandag gelastte de regering
al de ontruiming van villa's die
door gezinnenvan het vroegere
leiderschap worden bewoond
en vorige week nam de rege-
ring de ruim 1,8 miljoen dollar
grote deviezenreserve van de
Socialistische Partij in beslag.

Smeergeld
De indicaties van smeergeld-
praktijken van Turkse keu-
ringsartsen zijn zo hard dat de
Sociale Verzekeringsraad daar
in opdracht van staatssecreta-
ris Ter Veld van sociale zaken
een onderzoek naar moet in-
stellen. De Turkse artsen moe-
ten de ruim 3.000 landgenoten
met een Nederlandse arbeids-
ongeschiktheidsuitkering her-
keuren. De regering had de in
de Turkse gemeenschap wijd
verbreide geruchten over
smeergeld als voorwaarde voor
een afkeuring over het hoofd
gezien in eerdere kabinetss-
tandpunten over de positie van
migranten in de wao. In decem-
ber 1991 maakte het Inspraak-
orgaan Turken de staatssecre-
taris op die leemte attent in een
advies over minderheden in de
wao.

Illegalen
De Ziekenfondsraad zal mor-
gen waarschijnlijk een ver-
deeld advies uitbrengen over
de socialeziektekostenverzeke-
ring en illegale vreemdelingen.
Uit het ontwerp-advies blijkt
dat een deel van de raad het
eens is met het standpunt van
het kabinet dat illegalen geen
aanspraak moeten kunnen ma-
ken op voorzieningen ingevol-
ge de Ziekenfondswet en de
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Andere
leden menen dat het kabinet
zijn standpunt moet herzien.

Hysterie
Op de door Israël bezette wes-
telijke Jordaanoever zijn 230
Palestijnse meisjes in de plaats
Shuyukh onlangs het slachtof-
fer geworden van een geheim-
zinnige ziekte. Een Palestijnse
en een Israëlische arts spraken
gisteren van een geval van col-
lectieve hysterie. De meisjes,
van 12 tot 16 jaar oud, lijden
een misselijkheid, maagpijn,
flauwtes en pijn aan het hoofd
en de benen. Het afgelopen
weekeinde zijn ze onderzocht
in ziekenhuizen in Hebron en
elders. Onder de plaatselijke
bevolking ging het gerucht dat
de meisjes waren vergiftigd.
Volgens dokter Yona Amitai,
een toxicoloog die twee zieken
onderzocht in het Hadassa-zie-
kenhuis in Jeruzalem, zijn alle
tests om gif bij hen op te spo-
ren negatief uitgevallen.

punt uit
Golden Ten

Justitie denkt binnen enkele
maanden alleGolden Ten-gele-
genheden in ons land te heb-
ben gesloten. Er zijn nog nog
twaalf speelgelegenheden voor
Golden Ten in bedrijf. Staats-
secretaris Kosto (Justitie) en
minister d'Ancona (WVC) heb-
ben dit deKamer laten weten.
De twaalf Golden Ten zaken
dienog werken zitten in de vol-
gende arrondissementen: As-
sen (3), Leeuwarden (3), Alk-
maar (5) en Amsterdam (1).
Elders zijn deGolden Ten gele-
genheden allemaal gesloten.

(ADVERTENTIE)

In deze actie werken samen:
Stichting Oecumenische Hulp, Mensen in Nood, Cebemo, Icco,

Memisa, Vastenaktie, hervormde en gereformeerde Zending en Werelddiakonaat.
Actiesecretariaat: Postbus 13077, 3507 LB Utrecht.
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Geduld van de EG met halsstarrig Griekenland is bijna op

Macedonische kwestie
nadert de ontknoping

DOOR FRITS SCHILS

HEERLEN - Griekenland
heeft vorige week op de Eu-
ropese ministerraad in Brus-
sel de erkenning van Mace-
donië door de EG opnieuw
tegengehouden. Tot onge-
noegen van de overige EG-
partners. Die hebben op hun
beurt afgesproken dat wan-
neer Athene zijn dwarslig-
gende houding niet opgeeft,
zij, de elf dus, individueel
zullen beslissen of ze Mace-
donië als onafhankelijke
staat erkennen. Rusland gaat
deze week nog over tot er-
kenning.

De Grieken verzetten zich tegen
de aanduiding Macedonië als offi-
ciële benaming van de nieuwe
republiek, die onlangs als deel-
staat van de Joegoslavische fede-
ratie heeft opgehouden te be-
staan. Zij beschouwen de naam
Macedonië als Grieks erfgoed en
zijn bevreesd voor territoriale aan-
spraken vanuit Skopje op delen
van Grieks-Macedonië, wanneer
de bestaande naam wordt gehand-
haafd.

Compromis
President Kiro Gligorov verzet
zich tegen de Griekse eis tot
naamsverandering. Bij de keuze
van de republieknaam wil Skopje
zich niet door buitenstaanders de
wet laten voorschrijven. Het is
aan de Portugese voorzitterschap
van de EG om een toenadering
tussen beide partijen te bewerk-
stelligen, die dan tot een compro-
mis zou moeten leiden. Aangezien
de onderhavige kwestie zowel
voor Athene als voor Skopje een
uitermate principiële is - in Grie-
kenland hangt zij als het zwaard
van Damocles boven de door bin-
nenlandse problemen toch al zo
geplaagde regering Mitsotakis -verloopt de bemiddeling moei-
zaam. Mitsotakis zelf heeft on-

langs de post van buitenlandse
zaken naar zich toe getrokken, na-
dat hij zijn bewindsman Antonis
Samaras de laan had uitgestuurd.
In volledige zelfoverschatting had
Samaras op eigen houtje ver-
klaard dat, indien de EG tot er-
kenning van Macedonië onder die
naam zou overgaan, Griekenland
wel gedwongen zou zijn noordelij-
ke grens te sluiten. Met die uitla-
ting tekende de nationalist Sa-
mars zijn vonnis.

Complicerende factor in het ge-
heel is de plotselinge verslechte-

ring van de gezondheidstoestand
van de tot dusver opvallend kwie-
ke, 84 jaar oude president Kon-
stantin Karamanlis, Macedoniër
in hart en nieren. Uitschakeling
van het staatshoofd die het res-
pect van alle politieke partijen
geniet en ook internationaal hoog
in aanzien staat, betekent vrijwel
zeker dat er nieuwe verkiezingen
moeten worden gehouden, aange-
zien het huidige parlement waarin
de conservatieven een meerder-
heid van twee stemmen hebben,
niet in staat is een drievijfde
meerderheid op te brengen voor

de aanwijzing van een opvolger.
In een nieuwe volksvertegen-
woordiging is nog slechts een
gewone meerderheid nodig.

PRESIDENT GLIGOROV
...uitstel erkenning gevaarlijk...

PREMIER MITSOTAKIS
...volop in de problemen...

Formule
Portugal wringt zich thans in al-
lerlei bochten om een doorbraak
te bewerkstelligen. Naar verluidt
is er in Lissabon achter de scher-
men na behoorlijk veel denkwerk
een benaminguitgedokterd, waar-
van de Portugezen hopen dat die
vopr beide partijen acceptabel is:
de Nieuwe Macedonische Repu-

bliek van Skopje. In deze bena-
ming wordt Macedonië niet als
substantief genoemd en valt de
nadruk bovendien op Skopje,
zoals de Grieken de voormalige
Joegoslavische republiek Mace-
donië sinds haar bestaan in de ja-
ren veertig consequent hebben
aangeduid. De vraag is echter of
regering en parlement in Athene
genoegen nemen met het adjectief
'Macedonische'.

Griekenlands EG-partners heb-
ben tot dusver veel consideratie
gehad met Athene. Het geduld
raakt nu langzaam op. De irrita-
ties nemen toe. De erkenning van
de onafhankelijke republiek aan
de noordgrens van Griekenland is
niet tegen te houden, temeer daar
de EG al eerder als conclusie
heeft uitgesproken dat de repu-
bliek aan alle door de Gemeen-
schap daarvoor opgestelde nor-
men en volwaarden voldoet. De
voorzitter van de Europese Vre-
desconferentie voor Joegoslavië,
Lord Carrington, deelt de sombe-
re visie van de Macedonische pre-
sident Gligorov dat langdurig
uitstel van de erkenning het
voortbestaan van de economisch
haast niet levensvatbare nieuwe
staat in gevaar brengt en de poli-
tieke instabiliteit in Zuidoost-
Europa nog zal vergroten.
De republiek in het hart van de
Balkan wordt reeds ernstig getrof-
fen door een reeks economische
belemmeringen, waarvoor Grie-
kenland en Servië verantwoorde-
lijk zyn.

Boycot
Griekenland kan erkenning van
Macedonië door de EG met een
veto blokkeren. Vandaar de af-
spraak in Brussel dat de lidstaten
van de Gemeenschap eventueel
individueel tot erkenning zullen
overgaan. Mocht het daartoe ko-
men, dan doet Nederland er goed
aan niet haantje de voorste te spe-
len. De hetze die onlangs in Grie-
kenland op grond van vermeende
Grieks-onvriendeüjke uitlatingen
van minister Van den Broek tegen
ons land werd gevoerd en die in
een boycot van Nederlandse on-
dernemingen en produkten resul-
teerde, nopen tot grote voorzich-

tigheid, temeer daar de nationali-
stische emoties in Griekenland
rond de kwestie Macedonië aller-
minst verstomd zijn en het pa-
triottische fanatisme in geval van
erkenning onmiddellijk zal op-
laaien. Gegeven het feit dat Ne-
derland in dit opzicht al 'gestig-
matiseerd' is, en de woede zich
weer snel tegen ons land kan rich-
ten, doet Den Haag er verstandig
aan voor een afwachtende opstel-
ling tekiezen.

Onkreukbaar
Chamlong heet de onkreukbare
te zijn. Hij is zo iemand waar het
volk naar verlangt in tijden van
dictatuur en machtsmisbruik.
Ooit was Chamlong ook een mi-
litair. In die periode ontkwam hij
niet aan de conventies van de
Thaise geschiedenis, maar dat is
verleden tijd. Net als zijn rivaal,
premier Suchinda, doorliep hij
de prestigieuze militaire acade-
mie Chulachomklao, al toonde
hij zich in die tijd al een luis in
de pelsvan het militair establish-
ment.

In 1965 had Chamlong genoeg
van het uniform en trok hij zich
terug uit het leger. Zes jaar lang
was hij burgemeester van Bang-
kok, een tijd waarin hij trachtte
de verloedering tegen te gaan, al-
vorens hij de landelijke politiek
opzocht. De grote man van de
Palang Dharma-partij (Kracht

van de Deugd-partij) was op 23
maart ook de grote man van de
verkiezingen.
In Bangkok won Chamlong
liefst 32 van de 35 zetels, en zelfs
op het platteland - waar hy voor
velen een onbekende was -
sleepte hij meer stemmen dan
verwacht uit het vuur. Natuur-
lijk, de partijen die gelieerd wa-
ren aan de militairen haalden de
meerderheid - zij het dat een
krappe was - maar Chamlong
was een roos in de knop. En eens
zou die ontluiken, wisten de
Thailanders.

Ideaal
In Chamlong ziet de Thai het
ideaal. Chamlong immers beleeft
het boeddhisme in zijn zuiverste
soort. Hij is wars van luxe. Hij
slaapt op een houten vloer, eet
slechts één keer per dag (en dan
ook nog vegetarisch), bezit geen
tv of andere electronisch gerief
en doet niet aan seks, al is-ie wel
getrouwd. Kortom: dit symbool
van de reinheid is de enige man

die kan breken met het Thaise
macho-verleden van militairen.
Zegt de man in de straat.

Chamlong is niet bang, Cham-
long zet zich in met hart en ziel
en neemt de handschoen op te-
gen generaal Suchinda. Die be-
ging één kardinale fout, waar
alle rellen in Bangkok van de af-
gelopen dagen op zijn terug te
voeren. Na de verkiezingen van
23 maart werd Naron Wongwan
premier.
Niets op tegen. Goed, de demo-
cratisch ingesteld Thai had lie-
ver niet iemand uit het militaire
kamp, maar de verkiezingen
moesten gerespecteerd worden.
Totdat er pal na Narons nomina-
tie opwinding ontstond. De Ver-
enigde Staten mengden zich in
het debat en wezen op 's mans
banden met de drugswereld. De
militairen haalden bakzeil en
prompt schoof Suchinda naar
voren. En dat was de knuppel in
het hoenderhok.
Immers, Suchinda deed niet mee
aan de verkiezingen. Uiteraard

had Suchinda in februari '91 -J
coup tegen een andere militail
premier, Chatichai ChoonhavaJJgeleid, maar dat gaf hem niet W]
recht over de verkiezingen hen
te stappen en het hoogste arr>l
te bekleden onder het motto «n
het land hem roept.
Het volk kwam in opstand. OP
mei besloot Chamlong tot ef
hongerstaking, die hij een kraP
pc week later beëindigde, toe
regering en oppositie een wij*
ging overeen kwamen van **
grondwet. Die politieke herv0
mingen lieten echter op zij
wachten, waarop het protest <*"
weekeinde in alle hevigheid to*
nam.

'Nederlaag'
Hoewel de Grieken overtuigd blij-
ven van hun gelijk in de kwestie
Macedonië, neemt het pessimis-
me over de afloop van dit geschil
merkbaar toe. De socialistische
ex-premier Andreas Papandreou
die vrijwel wekelijks een beroep
doet op deconservatieve regering
af te treden, 'omdat zij de nationa-
le vraagstukken niet meer aan-
kan', voorspelt dat Griekenland in
de Macedonische kwestie een 'on-
gekende diplomatieke nederlaag'
gaat lijden. Enkele serieuze bla-
den in Athene plaatsen het Mace-
donische 'drama' tegen de achter-
grond van de groeiende Turkse
invloed in het gebied dat wordt
begrensd door Pakistan in het
oosten en Albanië in het westen.
Met name het uiteenvallen van de
Sovjetunie en de omwentelingen
op de Balkan bieden Anksira nieu-
we mogelijkheden en betekenen
een niet geringe opvijzeling van
het Turkse prestige. Het dagblad
Kathemerini stelt in dit verband
mistroostig vast dat de opsplit-
sing op de Balkan Griekenland als
enig Balkanland in de EG ook
zon prestige had kunnen geven.

In plaats daarvan, schrij'
krant, maken we ons tot «
deel van het Balkanprobleei'
In soortgelijke bewoording^,
te zich enkele dagen geledfl*
Deense minister van buitenlv
zaken, Eleman Jensen. Defc
stelde nuchtervast dat deGf*
moeten kiezen tussen de rol
Balkanland of die van EurC
natie. Deze publieke ontbf
ming leverde Jensen in <W
heense pers de kwalificatie!
kenhater op. Zijn collega's!
den Broek en De Michelis CT
reeds al zodanig.

Miljarden
Jensens terechtwijzende op e]
king aan het adres van Athö g
kennelijk ook ingegeven do<* n
gebrekkige functioneren val a
Grieken in de Europese Gei* I)
schap. Waarschuwingen uit' i(
sel iets te ondernemen tegefjl
exorbitante begrotingste X
worden door de Grieken h
tisch genegeerd. Dan te wetelfc
de Grieken samen met delefJ
grootste profiteurs van de EÖI
zijn. Alleen al voor de ondel
wikkelde inheemse regio's
vangt Griekenland tussen 19'
1993 ongeveer 15 miljard gv
Van dit bedrag neemt Nede'
circa tien procent voor zijn'
ning. De Europese commi*
Vasso Papandreou (geen fafl
van ex-premier Andreas P4
dreou) is onlangs in Brussel
van leer getrokken tegen de 6Jciële wanorde in haar land-j
volg van die kritiek is dal
Griekse regering mevrouw!
pandreou geen nieuwe zitting
riode in Brussel gunt.
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Suchinda regeert met het geween
DOOR ANDRÉ VIS

HEERLEN - In Thailand komt de
macht uit de loop van het geweer. Daar
deden ze in dat land tot voor kort niet
moeilijk over. Sinds 1932 heeft er een
keer in de drieënhalf jaar een militaire
staatsgreep plaats, dus waar zou je jealsgewone Thaise sterveling druk om ma-
ken. Je kon er beter voor zorgen nog een
beetje 10l te maken in het leven, je eigen
boontjes te doppen en je geweten te sus-
sen door heimelijk te kankeren op die
potentaten.

Maar die tijden zijn voorbij. In Bangkok klinkt
de stem van de straat. Het is echter ook de stem
van de middenklasse, van de stropdas en niet
van de overall. En wat doet de regering van ge-
neraal SuchindaKaprayoon? Zij opent het vuur
in de veronderstelling dat in Thailand inder-
daad de macht uit de loop van het geweerkomt.

Een nacht in Bangkok is een nacht van de
angst.

Generaal Suchinda had beter
moeten weten. Wie in het heden-
daagse Thailand met macht
speelt, speelt met vuur. Thailand
is niet achterlijk: dat wil zeggen,
Bangkok is niet achterlijk. De
laatste jaren is het land in econo-
misch opzicht tot een ongekende
bloei gekomen. Vorig jaar be-
droeg de groei acht procent en
op dat percentage kunnen maar
weinig landen in de wereld zich
beroemen.
In Bangkok is een nieuwe elite
geschapen, de klasse van de
'well-doing people'. Parallel met
die ontwikkeling loopt het toege-
nomen politiek en maatschappe-
lijk bewustzijn. In de broeierige
hoofdstad van Thailand verkoop
je geen knollen voor citroenen
meer.

Maar toch had het allemaal an-
ders kunnen lopen, als de oppo-
sitie in Thailand geen boegbeeld
had gehad. Als ze hadden gewe-
ten dater geen alternatiefis voor
het militaire regime, dat hoe je
het ook wendt ofkeert, een rede-
lijke economische stabiliteit
heeft gecreëerd. In Azië zijn im-
mers burgerregeringen aan te
wijzen die de monden van de
mensen nauwelijks kunnen voe-
den. En toch weet de Thai dat
het anders kan, dat het anders
moet en dat er één man is die
hen kan leiden in de geest van de

boeddhist. Zijn naam: Chamlong
Srimuang.

GENERAAL SUCHINDA
...speelt met vuur...

OPPOSITIELEIDER CHAMLONG
...het symbool van de reinheid...

Dictaat
Zijn tegenstanders zien Cha^Ör,
long als een wolf-in schaapsk'jle]
ren. Achter de lach schuilt 1- '*ff
dictaat. Maar defeiten rechtva 3

digen die indruk op geen enke^manier. Als burgemeester v*rSjj
Bangkok was Chamlong van o" b<
besproken gedrag. De legerj^f*.
ding zegt dateen burgerregeril'? Jnsynoniem isvoor corruptie, ma*
de burgers in Bangkok geloVe 15
dat niet meer. Zij hebben êJfc
proefd aan de welvaart en wiUe
nu proeven aan het welzijn.

Dat is ook een essentieel versciV 6
met de rest van het land. Th* «
land kent zon 57 miljoen in-jj, *ners. Eenderde daarvanwoont» 1
het noordoosten, in het arme ê -deelte, dat zich volledig onde «
scheidt van Bangkok. De ecofl ■mische kar wordt immers e. 'trokken door de hoofdstad r-1
zijn ruim vijf miljoen inwone^:,
Bangkok en zijn voorsteden 'veren driekwart van de Thai* |
industriële produktie. Een in^
ner van Bangkok verdient éL
middeld tien keer zoveel "?£
iemand in het noordoosten- v
zijn wel plannen om die ecofl,
mische groei te spreiden, rna
de ongelijkheid in Thailand
enorm. \,
Bangkok is in opstand en de i*^len dreigen over te slaan n* j,
andere regio's in het land. * u
gens de oppositie is het dan o.
tijd voor het einde van de mü'**j,
ren. Natuurlijk, koning Bhu^bol is er ook nog, maar hij hev
slechts een ceremoniële funcI ,e
De macht kwam altijd u-*^loop van het geweer. En e*
groeiend aantal lieden heeft da
schoon genoeg van.
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(ADVERTENTIE)

De op één na bedte
manier om kenniö te maken

met Miele keukenö.

Het prachtige Miele Keukenboek ligt voor u klaar.
Als u het komt ophalen, is de beste manier

natuurlijk om u door ons. als ervaren keuken-
adviseurs, een persoonlijk advies te laten geven.

C5359 mSBBBZZQ.
Miele-Keuken-Centrum "Heerlen" Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".

Beersdalweg 956. Stationsstraat 58.
tel 045 - 729098 tel 043 - 252578

Limburgs dagblad



Criteria voor toelating monetaire unie onduidelijk
Duisenbergvoorziet

problemen bij EMU
1J^STRICHT - Het toelaten van EG-landen tot de derde fa-
tan de Europese Monetaire Unie - op zrjn laatst in 1999 -
tftn°g tot veel politiek touwtrekken aanleiding geven. DatiT* de president van De Nederlandsche Bank gisteren in
C^richt gezegd op de 32e jaarvergadering van de Europese
jijjr~tic van Verenigingen van Financieringsondernemingen

»*a S bieden de convergentiecri-
'T?' waaraan elk EG-land dat totj^rde fase van de EMU wil toc-
hb 11 moet voldoen, volgens Dui-
ö erg ruimte voor 'creatieve mp-
p De bankpresident_i J!e °P de criteria dat het begro-
U -«kort van de totale overheidjT een staat de 3 procent van het
(L° binnenlands produkt niet£* overschrijden, dat de over-
%rfChuld de 60 Procent van het
Tcht et te boven ma8 gaan en datl JUs begrotingstekorten in de
lL Van kapitaaluitgaven (dus niet1 -Tnptieve uitgaven) zijn toege-
H - Daarmee kan volgens het

Verdrag van Maastricht flexibel
worden omgegaan.
Duisenberg verwacht niet dat de
EMU vóór 1999 van start kan gaan.
Voor die tjjd zit het er niet in dat
een meerderheid van de EG-lidsta-
ten aan de 'convergentiecriteria'
voldoet. De tweede fase van de
EMU begint zoals al eerder is over-
eengekomen op 1 januari 1994.
Het EMU-verdrag van Maastricht
van eind vorig jaar bevat volgens
Duisenberg nog wel wat hiaten.
Weliswaar voorziet het in regels
voor de wijze waarop nationale
overheden met hun begroting móe-
ten omgaan - de raad van ministers
van Financiën kan bijvoorbeeld
maatregelen nemen om overheden
te dwingen excessieve begrotings-
tekorten aan te pakken - maar niet
is voorzien in voorschriften voor het
niveau van overheidsuitgaven en
van belastingheffing in een lidstaat.
Een hoog niveau van belastingen
kan tot hogere looneisen en inflatie
leiden, zoals in Duitsland en Neder-
land, zo waarschuwde Duisenberg.
Hierover kunnen centrale banken
en regeringen met elkaar in botsing
komen.
Om ervaring te krijgen met het aan-
pakken van regeringen die er te
grote begrotingstekorten op na hou-
den ('excessief-tekortprocedure'),
kan de ministerraad al in fase twee
met dergelijke procedures begin-
nen. In die fase kunnen echter nog
geen sancties worden opgelegd. De
verantwoordelijkheid van het mo-
netaire beleid berust dan immers
nog bij denationale autoriteiten.

Als de raad al vanaf 1994 met exces-
sief-tekortprocedures kan begin-
nen, worden landen met begrc
tingsproblemen al eerder tot de
orde geroepen en niet pas bij toela-
ting tot de derde fase, wanneer be-
sluiten daarover gezien het huidige
verdrag ruimte door politieke over-
wegingen kunnen worden beïn-
vloed.

Bierproduktie
licht omlaag

STERDAM - De bierproduktie
;jj*s land is, door verminderde
g £> vorig jaar licht gedaald tot
M?*--Joen hectoliter (hl). Eenjaar
? er was dat nodig 20 miljoen hl.

doetzich ook in
)„ornringende landen voor. Dat

in het dinsdag verschenen
K_;ers lag 1991 van het Produkt-
**> voor Bier.

brouwerijen in ons land°eg vorig jaarveertien, het aan-estigingen zestien. Er werkten
jf jaar 8.532 mensen in de

c^Port daalde van 7,21 müjoen
in 1990 tot 7 miljoen vorig

< 6 »nnen de EG steeB de export
Ce\ Procent, maar de (omvang-
<s ex.P°rt naar de VS en Canada
8 -biljoen hectoliter) liep met

terug. In totaal gaatr, kaerde van de export naar lan-
h°u-ten de EG.
it^-nvoer, in totaal 680.000 hec-
| " kwam voornamelyk uit de
n^et als koploper België en Lu-
)r

Q

hUrg, die 600.000 hectoliternun rekening namen.

beurs

Richtingloos
E^terpv. DAM - Het Damrak boodJHe *een rustig aanblik. Na de
I^-rida ging van de k°ersen op
C^de K deed de handel het °P deniv!lelclen *\Ursdag even rustig aan en

< r̂°Oir a,, beleggers hun kruitt\% fn^en KLM en Fokker zorg-
a. ffW °chtendhandel voor wat

.li'iS-Perre dollar zorgde voor een
èV --arirtP de toch al rust-ge vloer,
flih wacht was richtingloos en leek
J^^X »ai n°P een teken. De koers-
e"S?' öe t Van 211 '4 naar 211 Pun-
<t cdr0e fle omzet °P Beursplein
4 r*-<iew g *'37 miljard waarvan de
' n Voo ten bescheiden f 553 mil-. r hunrekening namen.

i- brek°k in de ochtendhandel bij
y V? -"Uin. nieuws alle aandacht.
J> K^*ï o" anderhalf uur handel stond

'' vs Ut een winst van drie dubbel-
*v"*st w op de middag zakte de
' wn slot g naar een dubbeltje op
' Ngd ri

an f 39>40- KLM was ge-
-1 coW°i_. de goede resultatenga British Airways.■ "01tker' l6tr°ffe^!? bi^ redelijke omzetten

m sterk« soor5oor winstnemingen. Na
h ht*n rtf*¥ ing maandag door be-buitenlandse vliegtuig-
h7-*elen_, Procent van Fokkers

ei
Tn«apitaal in handen willenSS. afgevm°est Fokker eer* dubbel-

M,o°tFntl °p f 36>10- Maandag
f36 20 omho°g van f 33.70

°nci ' '

! dS-^Jï!? Aa van de
C tIS^T? in Dl»itsland kon--5!n'& n DSM geen winst boe-
C* op f Wa! Per saldo onveran--1-!5'!0!0- In een d**nne
C^lS^^e DSM in de ochtend-
f i Jes a i

n plus van zeven dub-l6o>2o Ai^o verloor f 1 óp

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 44,50 d 44,50
ABNAmroAinF. 80,30 80,30
ABN Amro Obl.Gr.f. 178,20 178,30
AEGON 119,70 120,70
Ahold 86,20 86,10
Akzo 161,20 160,20
Alrenta 195,40 195,70
Amevcert. 52,90 52,50
Bols eert. 47,00 47,20
Bührm.Tet.c. 47,90 48,10
CSM eert. 96,70 96,90
DAF 22,50 22,60
DordtschePetr. 138,90 138,60
DSM 115,70 115,70
Elseviercert. 113,70 113,40
Fokker eert. 36,20 36,10
Gist-Broc.cert. 37,80 38,50
Heineken 161,80 163,00
Hoogovens nre 59,50 59,30
Hunter Douglas ■ 74,00 73,60
IntMüller 67,00 67,00
IntNed.Gr.c. 50,00 50,20
KLM 39,30 39,40
Kon.Ned.Papier 46,40 46,70
Kon. Olie 150,80 150,40Nedlloyd 59,70 59,10
Océ-v.dGr. 76,50 76,40
Pakhoed eert. 44,10 43,90
Philips 38,80 38,30
Polygram 50,10 50,20
Robeco 9730 97,70
Rodamco 47,10 47,30
Rolinco 96,00 96,40
Rorento 7330 73,20
Stork 44,20 44,10
Unilever eert. 186,60 185,60
Ver.BezitVNU 89,10 89,70
VOCnrc 41,90 4230
Wessanencert. 94,00 93,90
Wolters-Kluwer 75,80 74,60
Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold. 44,50 (44,50)
KLM 39,40-39.60(39,40)
Kon.Olie 150,00-150,80(150,40)
Philips 38,30-38,40(38,30)
Unilever 185,30-186,00(185,60)
Binneni. aandelen
Aalbertslnd 55,50 55,50
ABNAmroHld.prf. 5,95 d605
ACF-Holdingc. 35,00 f 3530 f
Ahrend Groepc. 141,50 141,50
Asd Options Tr. 10,30 10,30
Asd.Rubber 3,75 3,80
AntVerff. 426,00
Atag Hold. eert 133,80 133,40
Athlon Groep 51,80 51,80
Athlon Groep nre 51,80 51,80 I
Aut.lnd.Rdam 87,00 87,00 1
BAM Groep 90,00 90,50 1Batenburg 147,00 f 145,00 1
Beers 137,00 139,00 1
Begemann Groep 132,50 132,00
Belindo 300,00 300,00 1Berkei's Patent 1,00 0,91 1

Blydenst-WiU. 40,50 40,30
Boer De,Kon. 246,00 246,00
BoerDeWinkelb. 62,50 62,00
Borsumy Wehry 68,50 68,60
Boskalis Westm. 25,40 25,50
Boskalis pref. 27,30 27,30
Braat Beheer 33,00 32,30
Breevast 9,10 9,10
Burgman-Heybroek 2700,00 2700^00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1211,00 1210,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Ctaimindo 290,00 290.00
Content Beheer 23,50 d 23 50
Credit LBN 2830 28^10
Crown v.G. eert 130,00 13l#|
CSM 96,40 97,00
DAFcert. 17,70 17,70
Delft Instrum. 25,00 25J0Desseaux 44,50 44,00
Doij^Groep 44,00 4430
Draka Holding 25,70 25,70
Econosto 30,40 3090
EMBA 225,00 b
Eriks Holding 81,50 82,00
Flexovit Int 62,00 d 61,50
Frans Maas eert 86,80 86,50
FugroMcClelland 38,00 38,00
GammaHolding 112,10 112,00
Gammapref. 5,60 5,60
Getronics 32,50 32,70
Geveke 34,00 34,50
Giessen-de N. 98,50 99,00
Goudsmit 39,00 39,50
Grolsch 205,90 205,00
GTI-Holding 237,50 237,50
Hagemeyer 144,50 144,50
HALTrustB 14,60 14,40'
HALTrustUnit 14,50 14,30
HBG 205,50 205,50
HCSTechnology 0,65 0,65
Heineken Hold. 146,20 148,00
Hoeks Mach. 250,00 247,00
Holl.SeaS. 0,46 0,46
Holl.Kloos 450,00
HoopEff.bank 7,00 7,00
Hunter D.pref. 2,30 2,25
IHCCaland 74,80 76,00
Kas-Associatie 32,50 33,30
Kempen & Co 8,90 8,90
Kiene's Suiker-* 1020,00 1020,00
KondorWessels 31,60 31,60
KBB 75,50 76,00
Kon. Sphinx 54,70 5430
Koppelpoort 300,00 300,00
Krasnapolsky 275,00 275,00
Landré&Gl. 51,50 51,50
Macintosh 38,00 38,80
Maxwell Petr. 119,00 119,00
MoearaEnim 1225,00 1230,00
MEnim 08-cert. 16050,00 15900,00Moolen Holding 34,20 34,00
Mulder Boskoop 60,00
Multihouse 4,70 4,60Naeff 525,00
NAGRON 64,00 63,00
NIB 595,00 595,00
NBM-Amstelland 9,20 9,10

Ned.Part.Mij 49,70 50,00
Ned.Springst 7000,00
Nont 22,30 22,40
Nutricia GB 147,50 148,00
Nutricia VB 156,50 157,00
NutriciaVB div92 151,80
Nijv.-TenCate 109,20 109,00
OmniumEurope 8,05
OrcoBankeert. 73,40 73,30
OTRA 349,00 351,00 b
Palthe 60,00 60,00
PirelliTyre 25,70 25,90
Polynorm 176,00 177,00
Porcel. Fles 136,00 136,00
Randstad 4430 45,80
Ravast 26,00 26,00
Reesink 74,40 74,40
Samas Groep 39,50 40,00
Sarakreek 15,10 15,10
Schuitema 1630,00 1630,00
Schuttersveld 55,00 55,00
Smit Intern. 36,50 37,00
St.Bankiers c. 15,00 15,00
StadRotterdam c 40,70 42,50
TelegraafDe 87,40 87,70
Textielgr.Twente 90,00 90,00
Tulip Computers 2230 22,40
Tw.Kabel Holding 128,00 128,00
Übbink 71,50 71,50
Union 79,40 79,40
Un.Dutch Group 390 3,00 bVereenigde Glas 517,00 517,00
Verto eert. 33,00 32,80
VolkerStevin 6630 66,00
Volmac 27,40 27,40
Vredestein 19,00 19,00
VRG-Groep 45,60 45,80
Wegener 66,00 65,90
WestlnvestF. 16,00 16,00
West Inv.F.wb 109,00 108,00
WoltersKluwer 294,00 29200Wyers 2930 2930

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand_F. 83,00 81,00ABN Amro Albefo 48,70 48,80ABN Amro Amer.F. 69,50 7o[oo
ABN Amro Eur.F. 78^50 7940
ABN Amro FarEF. 52,00 5230ABN Amro Uq.Gf. 164,10 16410
ABNAmro Neth.F. 89,70 9030Aegon Aandelenf. 35,30 3530Aegon Spaarplus 5,30 5 30
AJdollarßFJ 26,50 26,50
Alg.Fondsenbez. 234,00 233,00
AllianceFund 1030 1030
AmroNorthAm.F. 69,50 6930
Amvabel 78,90 7830
AsianTigersF. 67,10 66,30
Asian Select. F. 63,30 62,40
Austro Hung. F. 4,40 4,40
Beleg.f. Ned. 65,10 65,70
Bemco RentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 2,90 2,90
CLNObLDiv.F. 111,70 111,80
CLN Obl.Waardef. 115,50 115,60
Delta Uoyd Inv. 31,00 31,40
DP America GrI. 33,50 34,00

DpEnergyßes. 41,40
EGFlnvestm. 133,00 133,50
EMF Rentefonds 71,50 72,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 5030 5030Esmeralda part. 34,10 3430Eur.Ass. Trust 6,50 6,50EMS Growth Fund 106,60 106,80
EMS Income Fund 105,70 106,20
EMS Oiïsh. Fund 106,40 106,90
EOE IndexFnd 339,00 339,00
Euro Growth Fund 50,50 50,50
Euro SpainFund 7,00
Far East Sel.F. 5630 56,30
Gim Global 52,50 52,50
Groeigarant 131 1,51
Holland Fund 75,20 76,10
Holl. Eur.Fund 51,70 51,70
Holl. OblFonds 126,00a 125,60
Holl.Pac. Fund 98,00 9730Holl. Sel.Fonds 85,50 85,60
Innovest 53,00 52,70
Interbonds 515,00 515,00
Intereffekt500 29,00 29,00
Intereffekt wt 74,00 75,00
Investapart. 73,70 73,70
ISHimalFundj 8,80 8,80
Jade Fonds ' 152,00 150,00
JapanFund 19,00 1830Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sectßat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr. j 9,00Mal.CapitalFJ 7,60 7,60
MeesObl.Div.F. T12,80 112,90
Mexico IncomeF. 22,00
MX IntVentures 10,70 10,70
Mondibel 78,10 7830
NatßesFund 1225,00 1225,00
NedufoA 107,00 107,00
Nedufo B 108,30 108,30
NMB Dutch Fund 46,40 46,40
NMB GeldmarktF. 55,07 55,08
NMB GlobalFund 4630 46,50
NMBObbg.F. 37,00 37,00
NMBSpaard.F. 103,94 103,86
NMB Rentegr. F. 119,40 119,50
NMBVast Goed F. 35,60 35,60
NewAsiaFund 5,15
NomuraWarr.F. 0,62 0,70
Obam, Belegg. 255,40 256,50
OAMFRentefonds 12,95 12,95
OrangeFund 22,60 22,60
Pac.Dunensions 89,50 8930
Pac.Prop.SecF. 28,80 28,80
Pierson Rente 11430 114,50
PostbAandf. 51,10 51,10
Postb.Belegg.f. 56,80 56,80
Postb.Verm.gr.f. 54,70 54,70Prosp.lnt.HlPl 3,90
Rentalent Bel.' 152,50 152,60Rentotaal NV 35,80 35,90RG America F. 106,00 106,00
RGDivirentF. 50,10 5030RG Europe F. > 102,50 103,60RGFlorente 115,50 115,50RGPacificF. 94,50 9470
RG SP Groen 54,70 54,70
RG SPBlauw 51,60 51,70

RG SP Geel 4830 48,80
RodinProp.l 88,00 88,00a
Rolinco cunr.p 79,00
Schrod.lntPrF 2830 29,00
ScLTechl 12,00 1230
SuezLiq.Grf. 183,00 183,00
TechnologyFund 19,40 19,40
Tokyo Pac.Hold 192,00 193,00
Trans Eur.Fund 8530 85,70
TranspacF.Yen 281,00 283,00
Uminvest 18,50 19,50
Unicolnv.Fund 79,50 79,50
UnifondsDM 32,00 32,00
VasteWaard.Ned 64,90 65,00
Vast Ned 99,70 99,50
VIBNV 53,00 53,00
VSB Mix Fund 51,40 5130VSBRente Fonds 104,80 104,80
WBO Intern. 67,80 67,50
WereldhaveNV 113,50 113,00
Yen ValueFund 76,00 7630ZOMFloridaF.| 3530 3530

Parallelmarkt
Alanheri 2730 27,90
ABF 109,00 109,00
AustriaGl. 1080,00 1080,00
Berghui-er Papier 43,70 44,70
Besouw Van eert 48,50 48,50
Biogrond Belegg. 10,60 d10,60
Comm.Obl.F.l 9830 99,00
Comm.Obl.F.2 99,00 99,10
Comm.Obl.F.3 99,00 99,10
De Drie Electr. 13,60 14,00
DeltaLl.Dollarf. 63,90 63,90
Delta Lloyd ECU 6030 61,00
Delta Uoyd Mix 6130 61,60
Delta UoydRent 5430 54,90
Delta UoydVast 51,60 51,60
Dico Intern. 8630 86,20
DOCdata 6,70 6,70
Dutch TakeOv.T. 45,60 4530
Ehco-KLMKleding 4430 44 80
E&LBelegg.l 71,60 72,10
E4LBelegg.2 7330 73,60
E&LBelegg3 107,10 107,10
E&L Belegg 4 74,90 75,10
E&LKap.RenteF. 105,80 105,70
FreeRecord Shop 31,00 31,00
GaiaHedgel 99,80
Geld.Papier c. 66,70 6730German CityEst 35,50 34,50Gouda Vuurvast 7130 7130Groenendijk 46,60 46,60
Grontmü 53,80 53,80
HCA Holding 5130 5130Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 46,00 46,10
Homburg eert. 0,70 e 0,70b
Inter/View Eur. 4,10 4,10
Kühne+Heitz 43,10 43,70
LCI Comput.Gr. 4,30 430
Melle, vannre 49,70 49,70
Nedcon Groep 6330 6330Nedschroef 83,10 83,60
Neways Elec. 730 7,20
NewEur-HtlsDM 18,00a 17,00 aNewtronHold. 230 230 I

Pan Pac.Winkel 9,50 10,00
PieMedical 6.10 6,00
Simac Techniek 15,80 15,00
SligroBeheer 55,60 55,50
SuezGrFund 5230 53,00
VHS Onr. Goed 0,75 0,60
V denzo Int. 34,10 35,00
Welna 294,00 295,00
Wereldhave 4,10
Weweler 49,00 49,00
Wall Streef
alüed signal 59 59%
amer.brands 46% 47
amer.teüel ÜV, 43%amoco corp 47% 48'/i
asarcoinc. 26V< 26V.
bethl. steel MM 14%boeingco 43 V 2 43%can.pacific 15 14%
chevron 68% 67%
chiquita 18% IBV4
chrysler 18% 18%
citicorp 19%> 19%
cons.edison 27% 28%'digitequipm. 43% 43%
dupontnemours 52% 53%
eastman kodak 40% 41%
exxon corp 59% 59%
ford motor 43% 44%
gen.electric 76% 78%
gen. motors 39% 39%
goodyear 74% 73%
hewlett-pack. 74% 74%
int bus.mach. 90% 92%
int telM 65% 65%
kim airlines 21% 22
mcdonnell 43% 44%
merckco. 145% 149%
mobil oil 62% 62%
penn central 21% 21%
philips 21% 21%
pnmenca 38% 38%
royal dutch 84% 84%
Jeinroebuck 44% 45%
jfe-iouth.pic. 12% 12%
toucoinc. 62% 62%~~
united techn. 52% 53%
westinghouse 17% 17%
whitmancoip 13% 14
woolworth 28% 28%
Advieskoersen
amenk.dollar 1,730 1.850
austr.dollar 139 1,41
belg.frank(lOO) 531 5,61
canad.dollar 1,435 1,555
deensekroon (100) 27,65 30,15
duitsemark(100) 10930 113,90
engelse pond 3,17 3,42
finse mark(100) 3930 42,40
franse frank (100) 32,10 34,35
grieksedr.(lOO) 0,66 1,06
iersepond 2,85 3,10
itaüirel 10.0001 1335 15,65
jap.yen(10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.t/m 100 - -noorsekroon (100) 2735 2935

oostschilL(lOO) 15,75 1635
portescudo(lOO) 137 1,45
spaanse pes.(100) 1,72 1,88
turksepoqd(lOO) 0,0230 0,0330
zweedse kr. (100) 29,70 3230
zwits.fr. (100) 120,00 12430

Wisselmarkt
amenk.do.lar 1,79165-1,79415
antill.gulden 0,9865-1,0165
austr.dollar 13540-13640
belg.frank(lOO) 5,4690-5,4740
canad.dollar 130125-1,50375
deensekroon (100) 29,130-29,180
duitse mark(100) 1123950-112,6450
engelse pond 3,2930-3,2980
franse frank (100) 33,475-33,525
gnekse dr. (100) 0,8980-0,9980
hongk.dollar(lOO) 23.0250-23,2750
iersepond 3,00153,0115
ital.hre(10.000) 14340-14,990
jap.yen (10.0001 138,825-138.925
nwzeel.dollar(lOO) 0,951941,9619
noorsekroon (100) 28,835-28,885
oostenr.sch.(loo) 15,9990-16,0090
port escudos(100) 13350-1,3750
spaanse pes.(100) 1,7950-1,8050
sunn.gulden 03840-1,0240
zweedsekr. (100) 3135531305
zwits.frank(lOO) 122,650-122,700
ecu. 23105-23155
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 211,40 211,00
id excl.kon.obe 206,60 20630
internationals 21430 213,60
lokale ondernem. 209,70 210,10
idfinancieel 140,90 141,40
idniet-financ. 275,90 276,10
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 308,50 308,00
idexcl.kon.oUe 283,80 283,50
internationals 326,80 32530
lokale ondernem. 288,10 288,60
id financieel 214.00 214.70
id niet-financ. 357,50 357,80
CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 129,40 129,40
intemation 149,40 14830
lokaal 125,90 126,00
fin.instell 123,10 123,30
niet-financ 126,10 126,20
industrie 136,80 137,00
transp/opsl 133,80 133,70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,310-19310,vorige
19,330-20,930,bewerkt 21310 laten,
vorige 21330laten.

Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270,
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten

Dow Jones
Industrie 3398

+ 21,97

OPTIEBEURS
sene omzet vJI s.k

abnamrocokt 45,00 548 130 1,60
abnamro c j95 45,00 566 430 4,10
aegn cjul 125,00 172 130 130akzo c 095 80,00 928 8330 83,70
akzo pjul 155,00' 182 130 a 1,50
akzo pokt 180,00 878 19,10 a 19,60
akzo p 095 80.00 628 0,60 0.70
buhr cjul 45,00 201 3,80 4,00
buhr cjul 50,00 166 I,ooa 1,00
buhr cjan 45,00 305 630 630d/fl cjun 180,00 337 230 250
<H 1 cjun 185,00 260 1,00 0,80
d/fl cjul 180,00 179 4,40 3,60
d/fl cjul 185,00 188 130 1,70
dsm c okt 115,00 322 430 4,80 adsm cjan 110,00 200 10,00a 1030
dsm cjan 115,00 419 6,70 6,70
dsm pokt 115,00 636 3,50 3,40
dsm pjan 115,00 244 430 4,00
coc cjun 310,00 205 7,00 630 bcoc cjun 315,00 1736 4,00 3,70
coc cjun 320,00 1024 130 1,70
coc cjul 320,00 416 430 b 4.00 b
coc cjan 320,00 204 14,00 1430
coc pjun 310,00 256 1,60 1,70
coc pjun 315,00 463 330 3,50
coc pjun 320,00 277 6,40 630
coc pjul 310,00 225 2,80 2.50
coc pjul 315,00 343 4,00 430 a
fokker cjul 3730 442 130 1,40
fokker cokt 35,00 233 430 4.00
goud caug 350,00 191 330 4,70
phil cjun 40,00 189 030 0,40
phil cjul 35,00 795 430 330
phil cjul 40,00 249 0,80 0,70
phil cokt 35,00 760 530 a 5,00
phil cokt 40,00 165 1,70 1,70
phil c094 45,00 286 3,60 330
phil c 095 20,00 323 1930 19,60
phil c 096 35,00 203 1030 1030phil pokt 3730 165 I,ooa 070
phil poM 45,00 250 630 a 630olie cjul 150,00 280 5,00 4,60
olie cjul 155,00 235 2,70 230olie c okt 160,00 212 2,40 230tops cjun 610,00 167 9,00 b 800
tops cjun 620,00 275 4,50 b 380lops pjun 600,00 216 2,60 2,70lops pjun 610,00 248 5,00 650 bonil p096 160,00 209 5,00 a 4,60

a litt. l-IWu■ M».
b bieden » laten -ei-*n
c=ei-clai« k gedaans
d ei -dividend I gedaan . g
t go***l- tnede-i »k slotkoers range dag
I - gedaan -.laten sk = slatkoers gisteren

Hogere winst voor
British Airways

LONDEN - De winst voor belastin-
gen van de luchtvaartmaatschappij
British Airways (BA) is in het boek-
jaar 1991/92 omhoog geschoten van
130 naar 285 miljoen pond (f 941
miljoen). De omzet nam met 5,8 pro-
cent toe tot 5224 miljoen pond
(f 17,24 miljard), zo heeft BA giste-
ren bekendgemaakt.
De nettowinst per aandeel verbeter-
de van 13,2 tot 35,3 pence (f 1,16).
Dat kwam mede door een buitenge-
wone bate van 140 miljoen pond (f
462 miljoen) uit de verkoop van een
bedrijfsonderdeel (British Airways

Engine Overhaul) aan General Elec-
tric. BA heeft het dividend met 15
procent verhoogd tot 10,18 pence (f
0,34).

British Airways heeft het afgelopen
boekjaar beduidend beter gepres-
teerd dan concurrenten als Air
France, Alitalia enLufthansa. Dat is
niet zo vreemd omdat het eerste
kwartaal van 1991, in verband met
de Golfoorlog het beroerdste voor
de luchtvaart, voor BA in het boek-
jaar 1990/91 viel. BA kon daardoor
in het afgelopen boekjaar 1,8 pro-
cent meer passagiers vervoeren, ter-
wijl het internationale passagiers-
vervoer in het kalenderjaar 1991
met zes procent verminderde.

economie

Goudproduktienaar record
PNDEN - De produktie van
fja m het Westen heeft in 1991
0rhet vierde achtereenvolgen-

een hoogtepunt bereikt.
-Produktie steeg van 1744 tot8< ton. Dat schrijft het onder-fksbureau Gold Fields Mine-

' ---ervices (GFMS) in het giste-
"-1 verschenen jaarrapport.

" Produktiegroei van 2 procent
"*■ de kleinste van de afgelopen
*»■ GFMS houdt rekening
" een verdere afvlakking van

de groei door de toenemende
problemen om kapitaal aan te
trekken voor nieuwe mijnen en
door de verminderingvan de uit-
gaven voor exploratie.

Evenals in 1990 overtrof devraag
naar goud de produktie. De
goudprijs daalde echter op-
nieuw. De prijsdaling van zes
procent bracht de goudprijs op
het laagste niveau sinds het be-
gin van de jaren zeventig. Door

het snelle einde van de Golfoor-
log en het uiteenvallen van de
Sovjetunie is de spanning in de
wereld verminderd waardoor
goud, een traditionele bron van
zekerheid, minder aantrekkelijk
werd om in te investeren.

Ook de zwakke economische
groei in veel landen heeft de
vraag naarhet edelmetaal getem-
perd. Hoge rentes maakten goud
evenmin aantrekkelijk voor be-

leggers. Op dit moment is de
prijs zo laag dat de produktie
voor een derde van de industrie
niet winstgevend is.

Een voorspelling van de goud-
prijs over het lopende jaar kop-
pelt GFMS aan de ontwikkeling
van de wereldeconomie. „Her-
stel van de goudprijs is moge-
lijk", zo laat het bureau weten.
Het onderzoeksbureau baseert
de verwachting op de produktie-
groei van goud voor juwelen.
Deze groei werd het afgelopen
jaar veroorzaakt door de sterk
gestegen vraag uit China en het
oppotten van juwelen in het
Midden-Oosten.

Mogelijk 500 banen weg in Nederland

Industriebond vreest
concentratie Unilever
ROTTERDAM - Unilever gaat wel-
licht acht van de zestien wasmidde-
lenfabrieken in Europa sluiten. Dat
is het gevolg van de strategie van
Unilever om de activiteiten in Euro-
pa zoveel mogelijk te concentreren.

De komende twee tot vier jaar wor-
den door het concern reorganisaties
uitgevoerd die gericht zyn op het
splitsen van produktie en verkoop-
activiteiten. Maar ook wordt het
assortiment beperkt en worden de
fabrieken gespecialiseerd op enkele
produktenvoor deEuropese markt.
Dat blijkt uit een onderzoeksrap-
port van de Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen
(SMO) dat gisteren is gepresenteerd
op een studiedag voor kaderleden
van de Industriebond FNV bij Uni-
lever. Het rapport beschrijft de ont-
wikkelingen op het gebied van
kwaliteit en logistiek in de Unile-
ver-bedrijven in West-Europa.

Een woordvoerster van Unileverzei
in een reactie dat het rapport is ge-
baseerd op het herstructureringsbe-

leid van Unilever in Europa dat al
lang bekend is. Op de suggestie dat
er acht wasmiddelenfabrieken dicht
zouden gaan, wilde ze niet ingaan.
Vorig jaar al kondigde bestuurs-
voorzitter F.A. Maljers concentra-
ties van produktiebedrijven in
Europa aan. Unilever ging er toen
al vanuit dat daardoor binnen drie
jaar 5500 arbeidsplaatsen in Europa
(van de in totaal 110.000) zouden
vervallen. In Nederland zou het om
een kleine 500 banen gaan.

Voor de kosten van deze reorgansa-
ties, die dankzij vervroegde pensio-
neringen en herplaatsingen volgens
Unilever grotendeels zonder ge-
dwongen ontslagen kunnen plaats-
vinden, heeft het concern vorig jaar
630 miljoen gulden uitgetrokken. In
het onlangs uitgebrachte jaarver-
slag schrijftMayers dat de reorgani-
satie van de bedrijven in Europa
volgens plan verloopt. „We schake-
len over van een vooral nationale
naar een Europese dimensie van
onze activiteiten. Alleen op die ma-
nier kunnen we gereed zijn voor de
Europese markt na de eenwording
begin 1993."

Duitsland mag
van Hof geen

tol heffen voor
vrachtwagens

BERLIJN - Het plan van Duits-
land om tol te heffen voor buiten-
landse vrachtwagens is definitief
van de baan. Het Europese Ge-
rechtshof in Luxemburg deelde dit
gisteren mee.
Het hof had in 1990 deze eenzijdige
maatregel van Duitsland al bevro-
ren omdat daardoor het vrachtver-
keer uit andere EG-staten bena-
deeld zou worden. De rechters
beriepen zich op artikel 76 van het
Europese recht, waarin staat dat
een EG-lid vervoersondernemers
uit andere EG-staten niet slechter
mag behandelen dan deeigen trans-
porteurs.

De Duitse minister van Verkeer
Krause betreurde het besluit en
kondigde aan dat nu naar een rege-
ling wordt gezocht die in overeen-
stemming is met het EG-recht. Het
is absoluut noodzakelijk bestaande
concurrentienadelen voor het Duit-
se vrachtverkeer uit de weg te rui-
men en ook buitenlandsevrachtwa-
gens mee te laten betalen voor de
aanleg en het onderhoud van we-gen, aldusKrause. Hij voegde daar-
aan toe dat Duitsland het grootste
transitland in Europa is.

EIB
De Europese Investeringsbank
heeft dit jaar al meer dan een
miljard mark geleend aan
Duitsland. De grootste lening
was die van 210 miljoen mark
voor de bouw van een nieuwen
de modernisering van twee be-
staande vliegvelden. Oostelijk
Duitsland heeft de speciale
aandacht van de EIB.

Renault
De Franse automobielgroep
Renault heeft in het eerstekwartaal van dit jaareen winst
van 2,35 müjard frank (f 755
miljoen) geboekt. Dat is bijna
acht keer hoger dan in de eer-
ste drie maanden vorig jaar
(omgerekend f 98 miljoen). De
omzet bedroeg 47,7 miljard
frank (f 15,7 miljard) tegen 40
miljard frank in 1991.

Borsumij
Borsumij Wehry voert oriënte-
rende besprekingen met Van
Ommeren Ceteco (VOC) in Rot-
terdam over de overneming
van Ceteco DCP Holding.Dit is
gisteren in de jaarvergadering
van Borsumij meegedeeld. Ce-
teco-dochter DCP houdt zich
bezig met de handel in duurza-
me consumentenprodukten in
Latijns-Amerika en het Caraï-
bische gebied.

Whitbread
Het Britse voedsel- en dran-
kenconcern Whitbread heefthet afgelopen boekjaar 24 pro-
cent minder winst vóór belas-
tingen geboekt. De daling werd
onder meer veroorzaakt door
een voorziening van 37 miljoen
pond (f 121 miljoen) die het be-
drijf heeft getroffen voor du-
bieuze debiteuren. Het resul-
taat vóór belastingen kwam uit
op 222 mdjoen pond (f 732 mil-
joen) tegen 292 miyoen pond
een jaar eerder. Het boekjaar
van Whitbread loopt tot eind
februari. De omzet nam met 6,4
procent toe tot 2,19 miljard
pond (f 7,2 miyard).

Verlies Volvo
OSLO - De Zweedse autofabrikant
Volvo heeft in het eerste kwartaal
dit jaar een verlies geleden van 248
miljoen kronen (f 77 miljoen).

De belangrijkste oorzaak ligt in de
verliezen die zijn geleden bij de
vrachtwagendivisie, alhoewel ook
de personenwagendivisie een ver-
lies kende. Verder is de omzet in
met name de Verenigde Staten af-
genomen.

muntuit

Televisie
Roemenië krijgt het eerste
commerciële televisiekanaal
van Oost-Europa. Het Britse
Atlantic Television en de Roe-
meense staatstelevisie hebben
gisteren overeenstemming be-
reikt over samenwerking op
het nieuwekanaal.

Daimler-Benz
Daimler-Benz, het grootste in-
dustrieconcern van Duitsland,
wil zyn omzet vergroten van 95
miljard mark afgelopen jaar tot100 miljard mark dit jaar. Het
resultaat over het lopende jaar
zal hoger uitkomen dan de
winst van 1,94 miljard mark
over 1991. Dat heeft bestuurs-
voorzitter Edzard Reuter giste-
ren gezegd. De omzet in het
eerste kwartaal groeide, verge-
leken met de eerste drie maan-
den vorig jaar, met 16 procent
tot 22,1 miljard mark. In Duits-
land nam de kwartaalomzet
met 15 procent toe tot 10,2 mil-
jard mark. De kwartaalwinst na
belastingen kwam uit op 480
miyoen mark, 60 miljoen mark
meer dan in 1991.

# Een specialist-glazen-
wassen uit de Verenigde
Staten kwam speciaal
over om op de vakbeurs
Interclean 1992 in de RAI
in Amsterdam een de-
monstratie te verzorgen.
De beurs, die maandag
begon en nog de hele
week duurt, geeft een
beeld van de schoon-
maakmogelijkheden die
momenteel voor handen
zijn.

Foto: DIJKSTRA

Kraakhelder

Woensdag 20 mei 1992 "5Limburgs dagblad J



. Limburgs Dagblad

Te huur gevraagd
Wij zijn op zoek naar een
PRIVEHUIS met 3-4 slpks.,
hoekhuis of vrijstaand, huur-
prijs in overleg. Tel. 030-
-662627, zondag va. 12.00
uur t/m donderdag 18.00 uur
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.
Zelfst. ondernemer zkt met
spoed woonruimte, eenge-
zinswoning, omg. BRUNS-
SUM. Br.o.nr. B-1608 LD.,
P.b. 2610, 6401 DC Heerlen
Alleenst. VROUW zoekt met
spoed een woning o.a. 2
slpks. Opknappen geen be-
zwaar. 045-726600 tussen
20.00-22.00 uur.
Met spoed gevr. vrijstaand
huis of LANDHUIS voor be-
schaafd ouder echtpaar,
omg. Herkenbosch-Vlodrop.
Tel. 04752-6264 R. Jung
(11.00-16.00 of na 21.00).

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-.
SELAARS, betontimmeriie-
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.
Gevr. lief blond MEISJE 18-
-28 jaar voor escort service.
Tel. 06529-84215
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time, evt. full-time. Tel.
afspr. 045-215555. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE voor privéwerk,
hoog loon. Tel. 045-228481.
Leuke erv. BUFFETHULP
gevr., voor versch. dagen.
Spoed. Tel. 045-427711.

/ imbury\Dagbladgpiccolo'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 metéén woord in

\ hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
VermistGevonden ’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 hoogte per
kolom: ’ 1,80.

,' Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
' Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966

' Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave -in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de ie post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron CefiuooSunirw3c*n..-_« Q7g

■ H ■ ■■■ i ■ ■ . ■ ■ —Vermist/Gevonden
Vermist: witte PARKIET, IPiccolo's in het Limburgs
a.u.b. terug brengen tegen | Dagblad zijn groot in RE-
beloning. Tel. 045-319747 SULTAAT! Bel: 045-719966.

"
Personeel gevraagd

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.

Bakkerijhulp gevraagd
liefst met enige ervaring, tevens gevraagd

poetshulp
voor 2 dagen per week. Inl. tel. 045-225868 vóór 15.00 uur

Zur verstarkung unseres Teams suchen wir ab sofort
qualifizierte

- schreiner
- lackierer

- maler/anstreicher
Mitglied im Bondesverband Zeitarbeit e.V.

time- p o w e r
Personal-Dienstleistungen
Jülicher-strasse 212-218

D-5100 Aachen
Telefon-Nr.: 09-49-241-166916.
Schoonmaakbedrijf City-Service B.V. zoekt per 1 juli

diverse schoonmakers m/v
omgev. Schinnen voor ochtend- en/Of avonduren.

Goede verdiensten, prettige werksfeer.J Voor ml. tel. 046-755252.

Limburgs steigerbouwbedrijf
vraagt met spoed:

steigerbouwers, ervaring vereist._, Hofdwarsweg 1, Geleen. Tel. 046-742410.
Gevraagd voor direkt goede

kolonne TIMMERLIEDEN
voor diverse opjecten in Duitsland.

Goede verdiensten mogelijk.. Tel inlichtingen PKB-Bouw 09-49220354051

Unique Uitzendbureau zoekt m/v
'IfTS'ers procestechniek, LTS'er op B of C nivo voor een
operators opleiding. De functie is in 2- en 3 ploegendienst.
Het bedrijf is gevestigd in Nuth.

'Constructiebankwerkers voor een bedrijf in Heerlen. Het
betreft het knippen en zagen van staal en of aluminium.
Tekening kunnen lezen is een pré.

'Bandassembleur. De functie omvat, machinebedienen,
handlaswerk, montage van geassembleerde banden, tecty-
leren en controleren. De functie is in dagdienst en kan 2
ploegendienst worden.

'Heftruckchauffeur voor een bedrijf in Heerlen-Noord,!
enige ervaring gewenst. Moet expeditie kunnen over-
nemen.

Voor meer informatie Unique Uitzendbureau, Emmaplein
2, 6411 JP Heerlen. Tel. 045-718170.

Gevr. onderhoudsmonteur
Voor ons wagenpark. Liefst met ervaring. Moet zelfstandig Ikunnen werken. Tel. 045-411159 LOO-TAX

Bouwbedrijf Borger b.v.
Bhinssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
tas. Tel. 045-250930.
STUDENTEN en scholieren
uit Zuid Limburg opgelet!!!
Wij hebben de perfecte bij-
verdiensten/vakantiewerk
«oor je. Verdiensten zeer
hoog (’7O,- / ’l3O,- per
dag). Min. leeft. 17 jr. Info
uitsluitend tussen 17.00 en
20.30uur. Tel. 03404-57478
Exd. 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
Met spoed 2 MEISJES gevr.
intern mogel. (voor privé-
Club). 04755-1854.
Taxi Kölker vraagt nette full-
tiv*» CHAUFFEUR, kandi-
daten met erv. genieten de
voorkeur. Tel. 045-464545.
Oevr. PRODUKTIEMEDE-
WERKER (M/V) voor 10 a
15 uur per wk. 045-324777.

Gevr. ervaren FRITURE-
HULP ook in de weekends.
Tel. 045-214039.
Gevraagd 2e of 3e restau-
rant-KOK per direkt. Inl. Dhr
of Mevr. Schepel, Markt 9,
6271 BD Gulpen. Tel.
04450-4490.
USVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004. I
Voor de komende vakantie-
periode kunnen wij plaatsen:
full-timers. part-timers en
VAKANTIEWERKERS voor
keuken en bediening, event.
gel. tot 'n vaste aanstelling.
Inl. Bisto-rest de Meule,
Tel. 04746-2817.
Gevr. voor Pizzeria en Fritu-
re in Kerkrade MEISJES va.
18 jr. Tel. 045-353735.
Sticht, zoekt enige MEDE- "

WERKSTERS voor de bui-
tendienst (als bijverdienste),
ook studenten en WAO-ers.
Voor afspr. bellen woensdag
van 18.00-20.00 uur, 045- -224987 (

Für Grossbaustellen im *
Raum, Aachen, Köln und -Krefel suchen für sofort: f
EINSCHALER, Maurer und i
Eisenbieger 8010 Bau J
GmbH 0949-2451 -69620. i

Autocentrum VEENSTRA.
Mazda 323 LX 4-drs '91
’21.500,-; Mitsubishi Colt
GL type '88 ’ 11.900,-; Opel
Corsa 1.3 i uitgeb. sportw.
'90 ’ 15.900,-; VW Polo '87

’ 9.900,-; Volvo 340 DL '87

’ 10.600,-; Fiat Panda 1000
Xü '90 ’ 10.900,-; Ford Es-
cort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 Laser '85
’8.750,-; Ford Siërra 1.6
Spec. 5-bak 4-drs. '89
’19.900,-; Opel Kadett 1.3
statcar '87 ’12.900,-; Opel
Kadett 1.3 S autom. '85

’ 10.500,-; VW Golf Memp-
his 1.3 '88 ’16.750,-; Opel
Kadett 13i, 5-drs, '89,

’ 17.900,-; Suzuki Alto '87
’8.900,-; Lada 2105 1200
'88 ’5.900,-; Nissan Micra
GL '89 ’12.750,-; Renault
11 GTX '85 ’6.750,-. Bo-
vag-garantie, inruil, finan-
ciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Tel. 045-
-752999.
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.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Kórfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Autobedrijf John Koullen biedt aan
ANWB gekeurde auto's

met 12 maanden volledige garantie en autopas:
Mazda MXsMyata 12.000 km rood 1991 ’ 43.500,-
AlfaRomeo 75 1.8 grdtenmet. div. ace 1990 ’ 22.900,-
AlfaRomeo33 1.3 Srood 1989 ’ 15.750-Alfa Romeo 90 2.0 Inj. v. ace. wit 1987 ’ 13.900.-Audi 80 1.8S d.blauw stuurbekr 1990 ’ 28.900,-
Audi 80 2.0E rood gekl. glas 1989 ’ 29.500,-
Ford Siërra Sedan Azur blauwm. 9 mnd. .. 1991 ’ 28.800,-
Ford Siërra Sedan CL 1.6blauwmet 1990 ’ 20.800,-
Ford Escort 1.4iCL 3-drs. blauwmet 1991 ’ 23.500,-
Ford Escort Bravo rood 30.000 km 1989 ’ 17.900,-Opel Omega 1.8LS stuurbekr. d.blauw .... 1990 ’ 23.900,-Opel Kadett GSi 2.0 16V wit 1989 ’ 28 500-Opel Kadett 1.3 S clubrood 1987 ’ 13.900,-
Lancia Thema Turbo IE grijsmet 1988 ’ 19.800-Mazda 626 1.8LX Sedan wit 1988 ’ 16 900-Mazda 323 1.3LX goudmet. 41.000km ... 1988 ’ 13.500.-HondaAccord Luxe blauwmet. nw.st 1987 ’ 14.900,-
Honda Accord Aerodeck 2.0EX rood 1986 ’ 14.500,-
Honda Integra Luxe bruinmet 1986 ’ 13.900,-,
Nissan Bluebird Hatchback blauwmet 1988 ’ 15.500-
Volvo 360 GLI 2.0 Inj. 5-drs. rood 1988 ’ 16.900,-
Volvo 340 DL grijsmet 1987 ’ 9 800-VW Golf CL 1.3 goudmet. div. ace 1988 ’ 14.900.-
Renault STL Star uitv. wit 1987 ’ 9.800,-
Renault 11 TL 5-drs. wit zeer mooi 1983 ’ 5 950 -JEEP
Mitsubishi Pajero EXE turbo D geel kent... 1987

DIESELS
Mercedes 190D rookzilver v. ace 1987 ’ 32.500,-
VW Golf Turbo D Edition blue 1990 ’ 28.500,-
Ford Escort 1.8 D Bravo grijsmet 1989 ’ 17900-

CAMPER
Dodge Camper 6-cyl.LPG alle voorz. aanw ’ 6 500 -BESTELLERS
Renault 4F6 grijs kent 1985 ’ 3.500,-
Subaru Minibus grijskent 1985 ’ 3.750,-

-* 12 maanden volledige garantie (niet ouder dan 5 jaar)
* 100% financiering mogelijk
* Inruil auto / motor mogelijk

AUTOBEDRIJF JOHN KOULLEN
Het adres voor de betere gebruikte auto.

Tel. verkoop 045-426995; tel. werkplaats 045-424268.
Locht 17,Kerkrade.

"-STOP?-—
Machinestop?

Natuurlijk naar van Dooren!
Een begrip in machines, onderdelen én oplossingen.

JL

■■■■ li'fr'ffrr-l!^ ('1 ■■■■mmtmay

Onr. goed te koop aangeb-gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten

Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat
Ibiza 1.2 XL '91; Seat Ibiza
1.5 5-drs '89; Citroen BK 14,
'87; Lada 2104 Combi 1.3
'86; BMW 520 autom., '86;
Opel Kadett 1.3 S '85;
Hyundai Pony 1.5 GL '88;
VW Golf 1.3 '88; Mazda 121
1.3 Cabriotop '90. Autobedr.
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
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.
"F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Ford Escort 16 L autom
11-85; Audi 100 cc autom.
m. '84; Opel Kadett 1.6 D
Combi '84; VW Golf D 84;
Opel Ascona 16S 5-drs '82;
2 x Opel Kadett 13S '82-'B3;
Audi 80 LC Diesel '82; VW
Passat 1.6 GLS m'81; Volvo
360 5-bak '84; Mazda 323
bestel gr.kente. '84; Honda
Civic '82; VW Jetta '82;
BMW 318 i automaat '81;
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Audi 80 GLS '80; Dat-
sun Stanza 1.6 GL '82; To-
yota Corolla 1.3 DX liftback
'81; Opel Kadett 12S combi
'79; Nissan Sunny '83; BMW
2002 toering tax.rap aanw.
'74; Mini 1000 '81; Lada
1300 S Combi '83 ’950,-.
Inkoop verkoop financiering
diverse inruilers Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zat. 10.00-
-17.00 uur.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
Te k. BMW 320i, bwj. '84,
nw. banden, nw. uitl., alarm,
zonnedak, APK, i.z.g.st, vr.
pr. ’12.500,-. Tel. 045-
-243028 wo t/m vr. na 18 uur.
Te k. Opel ASCONA 1600S,
bwj. '84, zeer mooi, div.
access. open dak enz. Tel.
045-424687.
Opel CORSA TR 1.3 S, bwj.
'85, 5-bak, rood, zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-218925.
Met kleine schade: Opel
KADETT 17 D, 5-drs, bwj.
9-'B9, ’10.750,-. mr. evt.
Tel. 045-316940.
Te koop RENAULT 4 '93,
APK '93, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-252316.

1 Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-

.ze nieuwe wipkel, en dat
| merkt U. Alko-stab. of SSK-

kop. van ’ 575,- nu ’ 460,-;: TV-antenne van ’ 107,- nu
’65,-; Aerotex 2V2 mtr.

1 breed van ’34,50 nu. ’ Tenten Dorema/, Brands/lsabella/Mehler; Plm.
1 5.000 caravan accessoires

voor lage prijzen. Bartels
Caravaning, Hommerterweg

■ 256, Amstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.

1 Dethleffs Caravan Show,
TILLEMANS Recreatie,
Haefland 19, Brunssum. In-
ruil caravans div. merken o.
a. Bürstner, Hobby, Berg-
land, Cavalier enz., vanaf

’ 2.000,-.
CHATEAU Caravan. Het
klinkt Frans, maar het is o zo
Nederlands. Dealerinfo:
04958-92899.

Campers
Huur een compleet ingerich-
te 4-5 pers. CAMPER bij
Autorent Bastiaans, Heerlen
Er zijn nog mogelijkh. tot 10
juli en na 28 aug. Bel voor
een prijslijst! 045-724141.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl-America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. v. part. GOLDEN RE-
TRIEVERPUPS ingeënt en
ontw., stamb. 04257-9200.
Te k. van part. nestje West
Highland White-TERRIËRS,
ingeënt en ontwormd. Tel.
04104-93219.
R.haar TEKKELS, dw.poe-
dels zw. Tev. konijnen. Wa-
lem 11a. Tel. 04459-1237
Wegens opheffing DIEREN-
SPECIAALZAAK Gerards
honderden artikelen met ho-
ge korting tot 50 a 60%. O-
pen ma. t/m vr. 16.30-18.00.
Zaterdag gehele dag open.
Keekstr. 49, Heerlerheide.
Te k. YORKSHIRE-Terriër-
pups, ing. en ontw. iets
moois. Tel. 045-222413.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide, de zomer-
planten zijn ook voorradig
o.a geraniums, vlijtige Mes-
jes en begonia's enz. Jawell.
Tel. 045-256423.
PERKPLANTEN uit eigen
kwekerij, grote keus! o.a.
geraniums, fuchsia's, bego-
nia's, lobelia s, vlijtige liesjes
petunia's en nog vele ande-
re soorten in vele kleuren en
scherp geprijsd. Kwekerij
Verhaag, Hoogstr. 17, Eli
(tussen Thorn en Weert).
Tel. 04955-1243.
Nationale houthandel, pa-
rallelweg 4, Heerlen. 045-
-711052, geimpregneerd
TUINHOUT en bielzen.

Huw./Kennism.
Weduwnaar 55 jaar zoekt
ser. kennism. Huw. niet uit-
gesloten. Br. liefst met foto
o.nr. B-1606, LD., Postbus
2610, 6401 DC, Heerlen.

Mode Totaal
Te k. 3-1 KINDERWAGEN
kl. blauw en opzetstoeltje,
pr.n.otk. Tel. 045-454196.

Baby en Kleuter
Te k~ KINDERWAGEN
Olympic Shopper merk Pc- .rego met lichte boerderijfig.
Tel. 046-379019.

BeldeVaknjP
Riet- en BIEZENSTÖ ]
repareren ’5O,- p. ?
garantie. Tel. 043-435;
SCHILDERS kunnen /
diverse buiten schikj "*■aannemen. 045-2100$
NEW LOOK BV S
berg. Gevelreiniging'
kappen, voegen, steü
huur. Tel. 045-3121'
045-312709.
BIEZENSTOELEN -4
wen nu ’ 48,- per sW ****garantie. Tel. 045-41gj £.Diepvries en KOEL1* J;
REPARATIE zonder " j?
kosten. Bel Geleen. J"745230, service binng, /
Voor het vakkundig |j ga
gen van sierbe^ haTERRAS, oprit enz. 9
makersbedr. Nico G* j
Vrijbl. prijsopg. en * mTel. 045-313956. 'EMB Beek. Erkend i ö,
Expert. Voor ElektrCj
mechanische en W' v<
dige BEVEILIGING v£ning zakenpand. EN* (
voor Electro uitbreid**] j

reparatie. Gratis offert* .
046-370277.
Alle voorkomende J3.LIJSTWERK en kurf, „
der, 't Muurtje 045-223^ „

Wonen Totaa' :
In- en verkoop 2e I-" 'meubelen en antieK- E
045-724943, Rottere a
80a, Heerlen. > «
Te koop smeedij
HUISKAMERBAR rfl» 'krukken, ’350,-. j f04492-5050 tussen 17.3 ■
BANKSTEL eik.’ 375;; ,
hoek/ 200,- omaslp-/l
Kouvenderstr.2oB H'brg? J
Te k. 4 zits bank met * j
kussens ’ 150,-; 2 -* ,
FAUTEUILS, indien
nieuw bekleed zeer n*
en decoratief, ’ 100". ;
stuk; Oude skai Wj
zeer comfortabele f*|
Opknapper, ’250,-. 2
ten clubs met losse KU*
totaal ’50,-; oude d*
tieve caféstoel ’ 65,\|
knapper; Salesiane*1*
7, Übach over Worm*
045-314049.
Te k. mooie, decCj
koperen KROONLUCf 1

met 8 lichtkaarsen enj,
horend koperen wandje
met 2 lichtkaarsen. /^all in. Salesianenstr^
Übach over Worrns
045-314049.
Te k. BANKSTEL met
(slaapbank), i.z.g.st,
’450,-. Manzardstrvj
Eygelshoven. 045-460^

Zonnebanlc-heri^
10 of 12 lamps ZONf-i'
MELVERHUUR (met \>
van koop). Supe^
snelbruinlampen &*.s
drukveerstatief. &^\Tel. 04749-4695. _A
ZONNEHEMELVERHL*^Mezo; 10-lamps q&j
zonnehemel op kantejf,
huurpr. ’ 50,- p/wk., "* (
ken ’140,-. Bez. «" l
’20,-. Inl. 045-312956>x)
Piccolo's in het Lm-5)!
Dagblad zijn groot ijl»
SULTAAT! Bel: 045-71^/

TV/VldeOv;
KLEUREN TV grote *J.
ring vanaf ’65,-. "**&KlVs v.a. ’298,-, *%'v.a. ’25,- p.mnd. RfVvan Voorst, Ganzew^S
Heerlerheide. 045-2l3g^
Goede KLEUREN V^Lfgar. Zeer grote sort. "A
groot beeld va. ’ 125/' i
zeer recente modelij f
TXT. Reeds 25 jr. T.v->
centr. Geel Grasbroej.
25, Heerlen, 045-72476y

Huish. aiHkejeP/
USK. gasf. ’95,-; *$
’ 175,-; diepvr. /,{«,.
wasdr. ’ 175,-. MS-TZ&y

VoorPiccolo's
zie verder pagina "

Te koop
gevraagd

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

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. Na kan-
tooruren dhr J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Huis in SITTARD te koop
gevr., liefst oudere stadswo-
ning. Tel. 04498-57858.
Bouwen of kopen in BELGIË
Lees eerst het boek met
unieke informatie over de
sociale, fiscale en juridische
aspecten. Nu ’49.90. Tel.
046-757551.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

QG te huur
Te huur APPARTEMENT
met 2 slpks., terras, alle
comfort, gelijk vloers,
’7BO,- p.mnd. excl. Steen-
weg 209, bus 2, Rekem (B).
5 km van M'tricht. Te bevr.
09-32. 11715562.

Bedriffsruimte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren, tijdelijk of permanent,
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro
Business Center: 043-
-821500.
Te huur in Echt op het indu-
strieterr. De Berk, 1000 m2
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoor. Tel. 04746-3178.

bouwmat./machines
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN, goede
prijs, heymans, Zutendaal
(B).Tel. 0932-11611290.
Te koop electrische VORK-
HEFTRUCK, hefvermogen
1.500 kg. Dhr. F.A. Pieters,
046-371061; autotelefoon
06-52980199; na 18.00 uur
04498-51759.

Autohandel Johan. SCHMIDT heeft diverse- auto's in voorraad van
if ’750,- tot ’6.000,-. Alles
-i met APK. Tel. 04492-2888.
'. Hommert 24, Vaesrade.
■ Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-r auto's, schade/defect geen

" bezw., 045-727742 / 723076
ü Autobedrijf Loek SCHAEP-

KENS biedt te koop aan 100- occasions: VW Golf cabrio

' GLS nw.st ’ 18.500,-; VW11Pok) '81 ’2.250,-; Golf S. aut. GTi motor ’1.950,-;- Ford Escort 1600 CL '86
i ’10.900,-; Escort 1600, XR3i '83 ’6.950,-; Siërra
i 1.6 3-drs wit bwj. '84r ’6.950,-; 2 x Ford Fiësta

XR2 '82 ’4.950,-; Fiësta- luxe Bravo '82 ’4.500,-;
Toyota Starlet DX '85- ’8.950,-; Opel Kadett sta-
tioncar zeer mooi '80

’ 3.500,-; Volvo 343 aut. '82
’3.950,-; Kadett Hb rood
zeer mooi '81 ’ 3.500,-; Ka-
dett caravan mwe. motor
LPG '85 ’8.950,-; Peugeot
205 GTi topconditie '88
zwart ’ 16.900,-; Fiat Panda
45 zeer mooi ’2.000,-.
Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Ford FIËSTA i.z.g.st., bwj.

" '80, APK, vr.pr. ’ 1.950,-.
Koraalerf 21, Heerlerheide.

1 VW GOLF, type '80, APK 3-

' '93, ’1.650,-. Tel. 045--. 721474.
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.
MAZDA 626, '81, 4-drs,
’3.400,-; Mazda 323, '81,
4-drs, ’3.500,-; Ford Tau-
nus 1.6 Bravo, '82, 4-drs,
’3.700,-; Taunus 2.0 Bravo
'81, ’2.200,-; Opel Ascona
'81, ’2.500,-; Kadett City,
APK april '93, ’750,-; Fiat:Panda, 81, APK mei '93,

’ 1.750,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf
tel. 045-311078
RENAULT 9 GTL, bwj. '82,
LPG, APK 5-93, ’2.500,-,
i.z.g.st. Pastorijstr. 12, Nuth.
Te k. BMW 1602, bwj. '73,
gave auto, ’4.000,-. Tel.
04492-5050 tussen 17-19 U
Te koop BMW 316, bwj. '86,
open dak, achterspoiler,
met., get. glas, ’ 13.900,-. ;
Tel. 045-742547.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, de hoogste prijs, bwj. :'82 t/m '87. Contant geld! Tel i
046-518401. ;
INKOOP goede auto's, cont. !
geld. Joosten, Scharnerweg '3, Maastricht. 043-634978. ,
Te k. Rat PANDA 34, kl. .
rood, bwj.'B4, i.z.g.st, vr.pr. "’3.950,-. Tel. 04450-2338, i
na 18.00 uur. -Fiat PANDA 750 L, APK 4- :
'93, bwj. '87, i.z.g.st, vr.pr. |
’7.100,-. Tel. 045-752060, |
na 17.00 uur. I
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 'Te k. FORD Fiësta 1.1, t. '82 JLz.g.st. met APK, ’2.950,-. ,
Tel. 045-253075. f
Te k. Ford ESCORT 13L, m. j
'83, APK 6-93, i.nw.st. C

’ 4.250,-. Tel. 045-253075. /
Ford ESCORT 1.6 CL, 5-drs {
bwj.'B6, APK mei '93, pr.n.o. {
t.k. Tel. 045-410729 *
Wegens aanschaf bedrijfs- -
auto, goed onderh. Ford 1
SIËRRA 2.0 CL, eind '88, s
diverse extra's, moet weg, 'I

’ 14.500,-. Tel. 045-464059 j

Reparaties

Naebers
Aandrijftechniek

* Wikkel- en revisiebedrijf van elektromotoren
* Voor spoedreparaties dag-nacht service
* Elektromotoren tot 200 kW uit voorraad

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

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

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
TV Reparaties aan huis,
zonder voorrijkosten. TV
SERVICE Limburg, 045-
-231260.

Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u
Was- en DROOGAUTO-
MAAT reparaties met ga-
rantie. Tel. 04405-2148.
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.

(Brom)fietsen
VESPA Ciao, bwj. '89, ster-
wielen; Puch Maxi '87. Tel.
045-321586.
Te k. Gilera Citta SNOR-
BROMMER, 300 km, bwj.
'92 Mijnlamp 17 Schaesberg
Te k. Vespa Ciao SNOR-
FIETS, bwj. '91, in nieuw
St., pr. ’ 750,-. 045-461930.

Zonwering
ZONWERING knikarm-
scherm 3m br., 2.20muitval,
zware uitv. vr.pr. ’350,-,
mont. mog. 045-458064.

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

Winkel & Kantoor

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

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

Vakantie
Sint MAARTENSZEE. Bun-
galow, gratis zwemparadijs,
weekend-midweek en voor-
seizoen. Tel. 02246-3109.
ZEELAND, Nieuwvliet/ te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv., Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk - 2
wkn. ’ 595,-; Juni ’ 425,- p.
wk. -2 wkn. ’ 675,-; 20/6 t/m
4/7 ’798,-; 27/6 t/m 11/7
’898,-; 4/7 t/m 11/7 ’645,-.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.
DUITSLAND, Saarburg/
Hunsrück, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park. 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’298,-; Mei

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

’ 675,-. Keijman Reizen,
08376-14121/ 14130.
ITALIË, Gardameer, te h. op-
pers, stacarav. op camping
direkt aan meer. Juli/Aug vnj
Mei/Juni/Sept. va. ’ 285,-
-p.wk- 3 wkn. huren 2 wkn.
betalen. Keijman Reizen
08376-14121/14130.
WADDENEILANDEN Texel,
te. h. 4/6-pers. stacarav. D/
WC/TV op vak.park, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.
’298,-; Mei ’325,- p.wk. -2 wkn. ’ 595,-; Juni ’ 345,-
-p.wk. -2 wkn. ’598,-; 3/7
t/m 10/7 ’598,-; 26/6 - 10/7
’798,-; 19/6 - 3/7 ’698,-.
Keijman Reizen, 08376-
-14130/14121.Landbouw

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

Caravans/Kamperen

ALLES voor Uw Caravan!!!
markeringslampen - reflectors - wiellagers -

schakelaars - binnenverlichting - vastsjorbanden -
poets- en onderhoudsmiddelen - brandblussers -anti-diefstel - alarmsystemen (tevens inbouw).

|^gP BV

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

Transacties
Te koop ELECTROLUX leg-
bord en palletstellingen, div.
maten. Inl. 045-310937 na
18 uur.

Auto's

Kijk en vergelijk..!
Audi 80 1.8/90 Pk schuifdak .. 1987 ’ 21.800,-’ 436,- *
Audi 80 1.8/90 Pk metallic 1988 ’ 23.850,- ’ 477,- *
Opel Omega 2.0 SE schuifd. 1988 ’ 18.950,-’ 379,- *

Ópei kadett 1.6 stetïoncar ..... 1987 ’ 14.950,- ’ 299,- *
Ford Escort 1.6 grijsmetall 1989 ’ 15.950,- ’ 319,- *
Ford Siërra 2.0 CL metall 1989 ’ 18.950,-’ 379,- *VWPassat CL 1.8/90 Pk 1989 ’ 26.950,- ’ 369,- *
VWPassat CL Variant TD 1989 ’ 31.950,- ’ 639,- *
BMW 32tt automaat div ace. 1987 ’ 22.950,-’ 459,- *

Alfa Romeo 33 Blue metall .... 1989 ’ 17.450,-’ 349,- *
* Prijs per maand. D.L.K. 1,34% PER MAAND.

Auto Caubo Neerhem 25
Valkenburg g 04406-15041.

Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsvemuurder
van tourcaravans, vanaf
’325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Te k. tourcaravan BERG-
LAND, 5 a 6 pers., bwj. '82.
Tel. 046-379019.
Te k. ruime TENT voor 2 è 3.personen, geheel compleet,
als nieuw, pr. ’75,-. Inl.
04450-2037 of 046-511827
KNAUS Azur 485 TU, bwj.
'88, met Brand voortent s-
delig, z.g.a.n. compl. inger.,
watertank, radio, 12V accu
enz., pr. ’ 15.000,-. Tel.
046-581025

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.
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.
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

Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
CHATEAU Elite bwj. '80, 4
pers. met voortent, gr. ijs-
kast, 3-pits gasstel, afzuig-
kap en porta potti, ’ 5.950,-.
Tel. 045-217307.

n Te k. Datsun CHERRY 1200
e bwj. '79, APK tot 3-93, vr.pr.
n ’950,-. Tel. 045-320185.
5 ~
l Te koop Ford FIËSTA 1.1 L,

bwj. '80, APK mrt. '93, vr.pr.- ’ 1.850,-. Tel. 045-418742.
» Te koop TOYOTA Carina,
I bwj. 77, APK 9-92, ’350,-.
- Tel. 04454-2776.
j Ford ESCORT Laser 5-bak,

■. 5-drs, m '84, ’5.200,-. In
/ nw.st. Tel. 045-724417.
> PEUGEOT 305 Break,; 65.000 km., prijs ’4.250,-.
3 Tel. 045-229367 na 17 uur.> OPKNAPPERS: Capri '74;
? Celica '74; Prelude '79; 2 CV| 6 '79. Tel. 04499-3398.

» Ford FIËSTA 1100L. Bravo.
! m. '86, ’7.200,-, vele ex-
> tra's, als nw. 045-724417.
'-.Ford ESCORT 1100, bwj.; '81, vr.pr. ’1.850,-. Tel.
j 045-227357.

" ESCORT 13 GL, '84, ANWBr mog., ’4.950,-, zeer mooi,
t APK. Tel. 045-424128
1 NISSAN T Bar 300 ZX, bwj.
1 '85, pracht exempl., koopje!

Tel. 045-463376.

' OPEL Calibra 2.0 i 91; Vee-1- tra 16i GL '91; Kadett 1.31 5-■ drs. '89; Kadett 1.3 Club '89;
Kadett-1.8 LS '88; Kadett 1.2. LS en 1.3LS '87; Kadett 1.2

.LS 5-drs. '85; Corsa 1.2 S
'84; Corsa TR 1.3 '87; Corsa
12 S en 1000 S '85; Kadett!■ 12 S '80; Rekord CaravanI
2.0 '81. Automobielbedrijf
Denneman, Raadhuisstraat. 107, Hulsberg.

' Te k. mooie en goede Opel
ASCONA 16 S de Luxe, 4-. drs., W. wit, trekh., radio/
cass., pas gr. beurt gehad
w.o. nwe. koppeling en rem-
men, nwe. gasinstall. APK
gek. 7-93, bwj. 8-'B3, vr.pr.
’4.000,-. Tel. 046-519001.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.600,-. Tel. 04454-2092.
Opel ASCONA 16 S, 4-drs.,
bwj. 3-'B4, APK 11-92, i.z.
g.st, pr. ’5.500,-. Tel.
04454-2092.
Opel VECTRA '91, wit,
29.000 km, ’27.750,-; Opel
Veetra '91, rood, 25.000 km.
’27.750,-. Inl. ass. kantoor
Bemelmans 045-411744
b.g.g. 314897.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj. '86, APK gek. 5-93, kl.
zwart, i.z.g.st, vr.pr.
’8.950,-, 66.000 km. Kleine
Stegel 6, Eygelshoven. 045-
-353598.
Opel CORSA 12S, Swing,
3-drs., bwj. '84, ’6.750,-, in
nw.st. Tel. 045-723437.
VW Jetta 80, l.m.vekjen met
acces. Zeer sport, groen.

’ 1.950,-. Tel. 045-725122.
Te k. GOLF diesel, bwj. '79,
motor '82, APK tot nov. '92.
Tel. 045-459015.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim- ,
men. Tel. 04405-2896. 'Opel Veetra 2.0 GL '89; Ford <Escort 1400 CL kl. rood '87; 1
Mercedes 230Eautom. '86;
Opel Kadett autom. '86/'B7; i
Ford Scorpio 2.0 '87; Ford I
Escort cabrio 1600 XR 3i '87 <Opel Omega '89; Opel As- i
cona 1600 '83 ’4.250,-; iFord Escort '85; Citroen Vi- i
sa 1400 S '85 ’4.900,-; i
Opel Kadett diesel '86; Opel iAscona 1600 LS '85 I
’6.500,-; Renault 18 '79 I
’900,-. Autobedrijf WEBER .
Baanstr. 38 Schaesberg. (
045-314175.
<

Te koop KADETT 12S '82 |
schuifdak ’3.250,-; Escort I
'82 ’3.750,-; BMW 316 '81 I

’ Z750,-. APK. 04499-3398

Te koop
Alfa Romeo
type 33, bwj. '87,

te.a.b. Tel. 04405-3669.
Te koop

Nissan Micra
Trend, bwj. okt. '87.

Tel. 04405-3669.
Gevr. kleine auto's '82-90
b.v. SUZUKI Alto, Fiat Pan-
da enz 04765-2607/3676
NIISAN Sylvia 1800 turbo
3-'BB met Ned. kent., vr.pr.
’13.800,-. Tel. 09-
-32.11712108. Garage Oset.
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Vangstoverschrijding
Volgens haringbioloog A. Corten
van het Rijksinstituut voor Vis-
serrjonderzoek (RIVO) is de ha-
ringstand in de Noordzee goed te
noemen, ondanks de enorme
vangstoverschrijding van vorig
jaar.De diverse EG-landen haal-
den vorig 567.000 ton haring uit
de Noordzee, bijna 150.000 ton
meer dan was toegestaan. Daar-
van bestond circa 100.000 ton uit
jonge haring, opgevist ten be-
hoeve van de Deense vismeelin-
dustrie.Corten vreest wel dat de
haringstand in de Noordzee te-
rugloopt wanneer de visserij op
jonge haring doorgaat. Voorals-
nog ziet het er echter niet naar
uit daar een eind aan komt.

De Nederlandse vissers vingen
vorig jaar ruim 100.000 ton vol-
wassen haring ter waarde van
een slordige 75 miljoen gulden.
Vroeger was de aankomst van de
nieuwe haring een traditioneel
feest, voorafgegaan door Vlagge-
tjesdag waarop de haringvloot
uitvoer. De race om de eerste
nieuwe haring bestaat echter
sinds 1990 niet meer. Vlaggetjes-
dag, dit jaar23 mei, is daarom de
dag geworden waarop de komst
van de Hollandse Nieuwe wordt
gevierd

De haring die de
vissers
vorig jaar
binnenhaalden
was van een
puike kwaliteit.

Huidige voedselproduktie en milieu nog geen twee-eenheid

Biologische landbouw
op grote schaal te duur

**etren mdieuvriendelijk produce-
ert Werken, verpakken en
"eliiW pen van voedsel is een lof-
PfalM streven, maar blijkt in de
user niet gemakkelijk te rea-
*iJk Cn' at werd onlangs duide-
Vop !n Utrecht op het congres
seer jlng en Milieu, georgani-
sche t

r het platform Biologi-
het y-^andbouw en Voeding en
VoJiPor-ichtingsbureau voor de
Het ,!ng-
stukw°ngres had als doel kop"
vOGf-.en uit land- en tuinbouw,
en (rmgsindustrie, detailhandel
°-n t^rne-d bij elkaar te brengen
--Jsse Praten over het verband
een „n net dagelijkse voedsel enn goed milieu.

rnethnH Jk werd dat de landbouw-
d.en t

aetl zoals die nu nog wor-
slag een te grote aan-
Hetjnf

p milieu betekenen.
s-offerT wSleve gebruik van mest-
energ|i' bestrijdingsmiddelen en
liet vni

1S op de -ange terrmjn
Sche la }t houden. De biologi-
treft ndbouw kan wat dat be-
daar i* een oplossing bieden,schLl'f »*eschikt om op gro-
hi J is tTÜ worden toegepast:
or»der^ uur en kwalitatief vaaker ac maat.

Conservenfabrikant Hak bij-
voorbeeld, zou best willen over-
schakelen van de gangbare teelt-
methoden op de biologische
groententeelt. Helaas zou dat
vrijwel zeker de ondergang van
het bedrijf en zijn 300 werkne-
mers betekenen, aldus algemeen
directeur J. Broekhuis. Hak ver-
werkt in de zomer diverse soor-
ten groenten afkomstig van de
volle grond. Om de aanvoer en
verwerking van de groenten in
goede banen te kunnen leiden, is
een nauwkeurigeplanning nood-
zakelijk. De contracttelers van
Hak moeten zich om die reden
houden aan strakke zaai- en
oogstschema's. Door zonder
meer over te schakelen op biolo-
gische teelten zou Hak zichzelf
in grote problemen brengen, al-
dus Broekhuis.

Volgens de directeur brengt de
biologische teelt zoveel onzeker-
heden met zich mee dat daar-
door het hele planningsproces in
de war wordt geschopt. „Deze
gevolgen zijn uiteindelijk van fi-
nanciële aard en derhalve be-
dreigend voor de continuïteit
van het bedrijf. Wij zullen daar
dus zeer voorzichtig mee om

moeten gaan. Wij willen wel een
voortrekkersrol, maar niet als
het tot de ondergang leidt."
Broekhuis meent dat er veel
meer praktisch onderzoek nodig
is om ervaring op te doen met
biologische teeltmethoden.

AlbertHeijn
Ook grootwinkelier Albert Heijn
klaagt dat het niet meevalt om
de schappen te vullen met mi-
lieuvriendelijke produkten en
materialen. We bereiken slechts
moeizaam resultaat, zegt me-
vrouw S. Bouwer, hoofd kwali-
teit en milieu bij Albert Heyn.
Het bedryf heeft onlangs een
heuse milieubeleidsverklaring
het licht doen zien. Geen marke-
tingtruc, maar een serieus docu-
ment waarin Albert Heijnzegt te
willen bijdragen aan dekwaliteit
van het leven, aldus Bouwer.
Bouwer noemt een aantal terrei-
nen waarop Albert Heijn actief is
voor een beter milieu. Zo is daar
de gecontroleerde teelt, waar
wordt geprobeerd zo weinig mo-
gelijk mest en bestrijdingsmid-
delen te gebruiken. Telers die
voor de produkiiebedrijven van
Albert Heijn produceren trach-

ten op die manier het milieu te
ontzien. De gecontroleerde teelt
wordt wel de gulden middenweg
tussen de gangbare en de biolo-
gische teelten genoemd: het is
minder milieubelastend, maar
tegelijkertijd wel rendabel ge-
noeg om van te kunnen leven.
Ook elders in de land- en tuin-
bouw wordt gewerkt aan de in-
voering van zogenaamde gecon-
troleerde teeltmethoden. Vol-
gens Bouwer vervult Albert
Heijn een duidelijke voortrek-
kersrol op dat gebied.

CFK's
Ook de aantasting van de ozon-
laag door CFK's baart de groot-
winkelier zorgen. De CFK's zyn
echter in groten getale aanwezig
in de vele koelinstallaties van Al-
bert Heijn. Volgens Bouwer gaat
het hier om een wereldwijd pro-
bleem, waarin Albert Heijn
slechts in geringe mate kan bij-
dragen tot de oplossing. „Als we
nu mei 1992 een stapje terugdoen en de milieuresultaten be-
kijken, dan constateer ik nuch-
ter: er moet nog zo veel gebeu-
ren, de resultaten komen slechts

moeizaam op gang."
De belangrijkste reden voor de
trage gang van zaken is dat mi-
lieu nog een betrekkelijk nieuw
onderwerp is, aldus Bouwer.
„We gaan er schutterig en houte-
rig mee om." Volgens haar is er
nog veel onduidelijk rond het
milieuvraagstuk. „Eco-balanss-
tudies staan nog in de kinder-
schoenen. Bij veel milieuvragen
is het antwoord: wie het weet
mag het zeggen."

Ondanks alle moeilijkheden lig-
gen er toch wel mogelijkheden
om voeding en milieu te combi-
neren. Volgens R. Top van de
directie Voeding en Veiligheid
van Produkten van het ministe-
rie van WVC kunnen de belan-
gen van volksgezondheid en
milieu best hand in hand gaan.
De biologische landbouw maakt
minder gebruik van kunstmest,
bestrijdingsmiddelen en dierme-
dicijnen en is daardoor minder

belastend voor het milieu. Tege-
lijkertijd kan worden vastgesteld
dat het consumeren van biologi-
sche landbouwprodukten over
het algemeen gezonder is. Devoeding bevat minder energie,minder verzadigd vet, minder
cholesterol, meer vezels, meer
polysachariden en minder eiwit.De kans op allerlei welvaarts-
ziekten, hogebloeddruk en over-
gewicht is. daardoor kleiner,
aldusTop.

" De huidige grootschalige landbouwmethoden plegen een grote aanslag op het milieu

consument

Verkochte vis volgens TNO soms ranzig en bedorven

Haringboer vaker op
de vingers tikken'

Aardappel gezond
en veelzijdig

DOOR HERMA HULST

'JJ ja dagelijks treffen we de

' aa^ Ppel aan op ons bord. De
Vg aPpel maakt zozeer deel uit

' dat
1 e Nederlandse eetcultuur,

~ We hem als 'alledaags' zijn
r3ll beschouwen. We zouden
l ast vergeten hoe gezond de

j^dappel is en hoeveel verschil-
m i gerechten je ermee kunt. al-en.

i D1 ItHiConsurnent van vandaag let
1 wtls.ch op wat hij eet. Niet tejx[> licht verteerbaar en gezond.

het aa*"dappel past uitstekend in
(jf* moderne eetgedrag. Omdat. aardappel geen vet of choles-

' fZS^ bevat. Maar wel veel vita-
J-ien: per 100 gram gekookte
Rappel 8 mg vitamine C, 0,10
3 vitamine Bl en 0,04 mg vita-le 82.

jJ*aardappel is bovendienvezel-U*- 100 gram gekookte aardap-
jjbevat 3 mg vezels. En calorie-
C1

*- Wist u dat 100 gram ge-
kii° tl* aardappelen slechts 285

■«Joules ofte wel 68 kilocalo-
riit n bevat, bijna half zoveel als

| tj ,} (619 kJ/148 kcal) en spaghet-"(so6kJ/121 kcal)?

i s aanbod van aardappelrassen. enorm. Het is voor de consu-
JUi *)* vaak een probleem om het

uras voor de bereiding van
bepaald gerecht te vinden.

pei hulpmiddel zyn de aardap-
pel SSen m d"ekooktypen in te
We jll- Allereerst onderscheiden

bloemige rassen. Deze zijnr geschikt voor het maken

van bijvoorbeeld purces, stamp-
potten en soepen. Ten tweede
zijn er de (iets) bloemige soorten,
verrukkelijk als patates frites,
gepofte aardappelen of gewoon
gekookt als begeleider van de
maaltijd. Ten slotte zijn er de
(vrij) vastkokende rassen, die
ideaal zijn voor gerechten als
rösti en ovenschotels.

De nieuwe brochure 'Aardappel
staat calorie-arm en vitamine-
rijk in 't zonnetje' brengt al deze
aspecten onder de aandacht van
de consument. Tabellen zetten
de voedingswaarden van de
aardappel en andere voedings-
middelen naast elkaar. Boven-
dien geeft een handige aardap-
pelkalender een overzicht van de
verkrijgbare soorten, geeft aan
welke kookeigenschappen de
verschillende rassen bezitten en
wanneer deze in de winkel voor-
handen zijn.

Maar vooral de lekkere en 'slan-
ke' kanten van de aardappel
komen in het boekje uitvoerig
aan bod. Tien smakelijke recep-
ten benadrukken het culinaire
karakter van de aardappel. Wat
dacht u van een maaltijdsoep
van aardappelen en bleekselderij
met garnalen ofeen Italiaans ge-
recht als aardappelgnocchi met
tomaten-saliesaus?
Het aardappelreceptenboelge is
kosteloos (ook geen postzegel
nodig) aan te vragen bij het vol-
gende adres, onder vermelding
van 'Aardappel in 't Zonnetje':
NIVAA, antwoordnummer
17213, 2501 VH Den Haag. Of
vraag er naar bij de groentezaak.

Haringboeren moeten wat
vaker op de vingers worden
getikt door de consument.
Af en toe presteren ze het
om haringen te verkopen
die absoluut niet geschikt
zijn voor de consumptie.
Dat zegt TNO-onderzoeker
C. Weber, bijgenaamd de
haringprofessor.

Volgens Weber moet de consu-
ment zich wat kritischer opstel-
len aan de haringkraam en niet
alles accepteren wat hem in han-
den wordt geduwd. „Als je ziet
wat sommigen durven te verko-
pen, vraag je je af hoe het moge-
lijk is dat de mensen dat accepte-
ren."

Weber zegt meerdere malen te
hebben vastgesteld dat zeer ran-
zige haring werd verkocht. Door
dat ranzige blyft de vis uren na
consumptie nog voelbaar. Het
komt zelfs voor datbedorven ha-
ring aan de man wordt gebracht,
zegt Weber.
De haringprofessor spuide zijn
kritiek donderdag in Schevenin-
gen, bij de aankondiging van de
komst van de Hollandse Nieuwe.
Momenteel vertoeft circa drie
kwart van de Hollandse haring-
vloot op de Noordzee op zoek
naar de Hollandse Nieuwe.

Over de kwaliteit van de nieuwe
haring valt vooralsnog niet veel
te zeggen. Dat er heel wat moet
gebeuren wil de HollandseNieu-
we beter smaken dan die van
vorig jaar staat vast, aldus We-
ber. „De haring van vorig jaar
was perfect van kwaliteit, met
een hoog vetpercentage."
Ook de industrie glundert nog
bij de gedachten aan het afgelo-
pen haringseizoen. Volgens L.
Ouwehand, voorzitter van het
Nationaal Visbureau is bijna tien
procent meer haring verkocht
dan verwacht. De handel zit met
smart te wachten op de nieuwe,
want de vrieshuizen zijn hele-
maal leeg, aldus Ouwehand.

*^e aardappel in eenfeestelijk jasje

Vragen over
verkoop

vitamine-A
De Consumentenbond gaat de
Tweede kamer vragen maatrege-
len te nemen tegen de verkoop
in apotheken en drogisterijen
van vitamine-A-preparaten. Uit
een steekproef die de bond vori-
ge week bij 34 verkooppunten
heeft gehouden is gebleken dat
in 13 zaken nog steeds vita-
mine-A in een te hoge dosering
wordt verkochL Dit heeft een
woordvoerder van de Consu-
mentenbond zondagavond in
KRO's Brandpunt meegedeeld.

In Brandpunt werd enige weken
geleden door deskundigen ge-
meld dat vitamine-A bij gebruik
tijdens de zwangerschap tot een
grotere kans op aangeboren'af-
wijkingen bij kinderen kan lei-
den. Het gaat dan om preparaten
met een dosering van boven de
10.000 eenhedenvitamineA-zuur
per dag. De Consumentenbond
vond tijdens de steekproef in
één zaak een doosje vitaminen
met een dosering van 50.000 een-
heden. Informatie over bijwer-
kingen werd nauwelijks gegeven
en de uiterste verkoopdatum van
het produkt was al maanden
overschreden.
Sommige apothekers en drogis-
ten geven de informatie over
vitaminepreparaten mondeling,
anderen middels een brochure.
In 25 procent van de gevallen
krijgt de koper geen enkele
vorm van informatie, aldus de
Consumentenbond.

De bond gaat importeurs en fa-
brikanten van de vitaminen vra-
gen op hun produkt meer infor-
matie over bijwerkingen te
vermelden. Ook wordt de Twee-
de Kamer benaderd om maatre-
gelen te nemen, omdat het vol-
gens de bond gaat om een 'evi-
dent gevaarlijkesituatie' voor de
volksgezondheid.

Advertentie
'Komkommerslank'

misleidend
De advertentie voor het middel
'Komkommerslank' is volgens
deReclame Code Commisie mis-
leidend, omdat de tekst van de
advertentie strijdig is met de bij-
sluiter van het produkt. De Com-
missie heeft dit zaterdag bekend-
gemaakt.
De aanhef van de advertentie
luidt 'Gewoon eten en toch afval-
len? Ja dat kan!!' In de bijsluiter
wordt gesproken van 'Een for-
mule dieu samen met een aange-
past dieet in drie weken op uw
ideale gewicht brengt. Nadere
bestudering leert dat er een vrij
streng dieet wordt aanbevolen.
'Gewoon eten' staat daarmee op
gespannen voet, aldus de com-

Geschillencommissie klachten vervoer NS
Treinreizigers die vin-
den dat de Nederlandse
Spoorwegen hun klach-
ten niet naar behoren
hebben afgehandeld,
kunnen binnenkort te-
recht bij de geschillen-
commissie Openbaar
Vervoer. De uitspraken
van de commissie krij-
gen de vorm van een

bindend advies.
Staatssecretaris Van
Rooy (Economische Za-
ken) heeft de commis-
sie erkenning verleend.
De commissie beperkt
zich voorlopig tot
klachten over de NS.
Het ministerie ver-
wacht dat op termijn
ook het stads- en

streekvervoer tot de
commissie zullen toe-
treden. De commissie
gaat werken onder de
vlag van de Stichting
Geschillencommissies
voor Consumentenza-
ken. Daaronder vallen
al twaalf andere com-
missies, waaronder die
voor Reizen, Woningin-

richting, Openbare
Nutsbedrijven en Post
en Telecommunicatie.
De Stichting wijst de
voorzitter van de be-
trokken commissie aan.
De leden worden gere-
cruteerd uit de consu-
mentenorganisaties en
het betrokken bedrijfs-
leven.
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Totale ontspanning
massage door nW
leuke meisje

Tel. 045-3534^-
Karin

g 045-228^
S.M. Rach*

Tel. 045-27481"

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. V2m.)

*Bianca*
zal ze je met haar mond
verwennen? Doe je ogen

maar dicht. 06-320.331.07 -75 et p/m

lust. live. lekker
Houd jevan lekker, houd je

van snel, bij de heetste
familie doen ze dat wel!
06-320.330.73 ( 75 cpm)

2 brommerknullen bellen bij
Anky. Het plotse trio.

IGrieks!
06-320.340.01 50 ep V2m

Wim logeert
bij buurvrouw. Plots zit ze

naakt op zijn schoot.
06-320.330.51 - 50 ep V2m

SM. Mode
Lia alles naakt. Dan komt de

man met de zweep...
06-320.340.22 - 50 ep Vz m

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

06-320.340.41 - 50 ep V2m

Tiny straft
de glurendevriend van de

buren. Wie is er naakt?
06-320.340.55 -50 ep 1/z m
De man, de knappe blonde

weduwe en het...
waterbed

06-320.340.88 - 50 ep V2m

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

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)

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

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
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

37,3 cphm Volslanke
meiden 18 jr., lief, zacht en

heet. Willen door jouw
uitgekleedworden.

06-320.320.22
Lesbische

vrouwen 30
37,5 cphm 06-320.320.37
MEISJES 18. Je kunt van

meisje op meisje. Kies maar
37,5 cphm

06-320.320.52
HARD, WILD en RUIG!
Russisch standje? 37,5

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

Rijpe donkere vrouw! Witte
lingerie. Grote cups! Volle

dijen! 37,5 cphm
06-320.323.46

Computers
COMMODORE VGA moni-
tor type 1403 tevens muis
merk Artec 3 knops. Tel.
045-221181
Computer GEVRAAGD,
PC, plm. 2 jaar. Tel.
04406-12875.
Te k. AMIGA 2000 kleuren
monitor en kleuren printer
24 naald, pr. ’2.000,-. Inl.
tel. 04493-3121.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
Gas-hout-inzet-kachels

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

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

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

Info: S 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.

Club 2000
JE WEET NIET WAT JE MIST!

Rijksweg Nrd. 22, Geleen, 046-742315.
Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle

Club Amorosso
Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's

maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom. Rijksweg Z-105 Geleen 046-756335

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

Club
Merci

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

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

g 045-326191
Peggy privé en

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

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785

Nieuw Escort
Kimberly, snel bij u

thuis of in hotel.
® 045-418606
Nieuw escort

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Even tijd en geen spijt?
Videoclub

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

Regina's Privé
045-727538

Tev. meisje gevr.

Privé Daisy
Met een nieuw gezichtje, 20

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

Love escort
045-320905

Sandra privé
met Sylvia, ma. t/m vr.

10-22 u. Weekend gesloten.
Tel. 046-757517.

Buro Geleen
Bern. op nivo. 046-748768

Diversen
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
BARBEQUES, gas iava-"
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Goed KOSTHUIS aangebo-
den voor net persoon. Tel.
04498-57096.

Kunst en Antiek
Te k. 2 TEKENINGEN Anton
Heyboer van Sapir krijt

’ 300,- en 1 ets. ’ 575,-. Tel
045-227171. .

Tekoop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
qzer/metalen. 045-422025.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Ruige straatsex! Vuurrode
lippen! 37,5 cphm

06-320.320.77
Claudia 38 jr., live opge-

nomen toen ze alleenbezig
was op bed. 37,5 cphm
06-320.323.56

*Paula*
06-320.331.08 Zit je in het
donker? Ben je alleen? Bel

Paula 75 et p/m
Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet derest

Lisa
06-320.331.02-75 Ct p/m

2 mannen
Een blondje. Wangedrag!

Over de knie.
Het nappaslipje.

06-320.321.31 - 50 ep Va m.

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

Bel je me
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.

06/100 et p/m
320.322.23

Sex Top 10
De computer kiest de sexlijn

die jij wilt, 0,75 pm 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S
1 NUMMER - 10 MEISJES

Urolagnie
Echte spetters warm en

hmm. 06-320.370.03 1,- pm

Direkt contact
Met jonge meiden of rijpe

vrouwen. Ons telefoonnr via
06-320.324.97 (100 cpm).06-iijnen

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

Contactburo

Sittard
©046-523203.

Nieuwe inscftr. gevr.

Nieuw, nieuw!
parenclub Leger exclusief.

wij bieden alles op 1000 m2.
5 min. achter de Duits/NL
grens in Simpelveld. Open

van woensdag t/m zat.
Bandinfo: 045-442469

Privé bij Anita

045-352543
Hij lacht

Hij is tevreden..
Hij kwam bij

LYDIA
046-749662 óók op zat.

Helemaal nieuw!!!
Susan privé

van ma tot vrij v.a. 12 uur.
Meisje gevraagd.
Tel. 046-582390

Nieuw nieuw
Madame Véronique in stu-

dio SM heeft steeds een sla-
vin aanwezig. Alles is moge-
lijk van uro. tot kaviar. Geen

taboes. Tel. 077-544006
Meerdere

Meisjes
wachten op jou.
Tel. 077-520058

Bij buro
Venus

kunt u uit meer dan 130
dames mid. fotoboek uw
keuze maken, als u een
betrouwb. adres zoekt.

Bel. 04750-28353.
Gevraagd lief blond

Meisje
18-28 jaarvoor escort

service. Tel. 06529-84215

La Tropical
geopend ma t/m vrij vanaf

16.00 uur, zat. v.a. 21.00 uur
Tel. 045-421641. Inden

Hook Voerendaal geopend
ma t/m vrij van 20.00 uur.
tev. enkele bardames gevr.

S&M Liveßox. Er is tussen
13 en 17 uur een bazin op

de Box. Durf je!37,5c p h m
06-320.320.65

Tante Nel
houdt van GRIEKS! Ze is rijp

en ervaren. 37,5 cphm
06-320.327.17

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
j meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

GAY-TALK
Voor 75 cpm. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

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

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

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

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

Studentensex ... 327.56

’ 1,-pm. Pb. 75141 Adam

Telezoenen
kan Live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320,32036 - 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 et p/m

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

(100 cpm)
Gewillige meisjes en

huisvrouwtjes willen alles
met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Nieuw

Gay Boys privé
Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkere knul. Bel snel
06-9614 - 50 et p/m

Onderdanige jongens bellen
met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 75 Ct p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320'330M8 - 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

*DE WIPLIJN*
***06*9555***
Snelste versieriijn van

Nederland: voor 'n discr.
afspraakje of n heet sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 50 cphm

DE WIPKRANT
* 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
50 cphm

HOGE NOOD
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 cphm

TELEKRANT
06-320.320.00

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel

jonge) meisjes doen hier
hun eerste sex-contactver-

zoek. Succes is op deze lijn
verzekerd, ’ 1,- p/m.

*WIP-DATING*
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 cphm

Top Sex
2 handen vol, 37,5 cphm
06-320.325.25
Sex voor 2
hete jongens & meiden
direct apart, / 1,- p.m.
06-320.325.00

Tele (live)
Massage? Lekker live een

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

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

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter, 50 ep Vfcm
06-9618

100% gratis sex! Vrouwen,
meisjes en echtparen zijn op

zoek naar
avontuurtjes!

06-320.320.81 - 75 et p/m

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

Adres privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze gevenzelfs
hun eigen adres en tel.nr.

06-9685 - 100 et p/m

Nu al: 610!
vrouwtjes vertellen wie ze

zijn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 et p/m

Kontakten/Klubs

BELINDA'S Escort
vanaf ’ 75,-

Tel. 06-52984233
open van 16.00 tot 06.00 uur. Dinsdags gesloten.

!Privé/Escort!
Simply the Best!

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

IDeze week:Superstunt!
Info: © 045 - 27 45 87.

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

Ervaar het verschil

** Riversideclub **
Zeer luxe club met spiegelkamers, bubblebad,

afgeschermd zonneterras, leuke meisjes, gezellige bar en
discrete parking. A2afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2,

Ohé en Laak open v.a 14.00 t/m 02.00, weekends gesloten
Tel. 04755-1854, 100mtr. voorbij camping de Maasterp.

Parenclub Villa Liberta
Gewoon de Beste !!!

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

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

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

23 mei live-muziek.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
burg maakt, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid *j
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bek-*:
dat bij hem zijn ingekomen aanvragen om vergun^
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakteV\j
teren van: A. KNP Meerssen BV, Weert 78'
Meerssen voor het lozen van bedrijfsafvalwatef,
geval van calamiteiten, via de gemeentelijke rioler'.
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) M*J!tricht-Limmel op oppervlaktewater (V9l-Jj^
B. Texaco Petroleum Maatschappij Nederland &V,
Rotterdam voor het lozen van afvalwater van *v
grondsanering en effluent van een grondwaters^
ring, afkomstig van het autobedrijf Loven Truck ",
Palemigerboord 401 te Heerlen, via de gemeente
ke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstal'^
(rwzi) Hoensbroek op oppervlaktewater (V92-'j
Dat zij voornemens zijn om op de aanvragen P° sp
te beschikken onder een aantal voorschriften. K
ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen j

andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 21 %
1992 tot en met 22 juni 1992 ter inzage en wel: -*
het kantoor van genoemd zuiveringschap, Kap^
Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen van '",
uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 K
(afdeling Vergunningen); - ten aanzien van de on<*
ad. A genoemde aanvaag ten gemeentehuize va'\i 11.
gemeente Meerssen, Markt 10 te Meerssen g-^y
rende de kantooruren van 09.00 uur tot 12.30 *>.

en bovendien elke maandag van 17.00 uur tot 2"'
uur. - ten aanzien van de onder ad. B genoemde **,
vraag op het stadskantoor van de gemeente H*J
len. Promenade 54 te Heerlen (kamer 619) geC\r
rende de kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 ü.
en na telefonische afspraak (tel. 045-765555)
14.00 uur tot 16.00 uur en bovendien elke ra-*.^van 10.00 uur tot 13.00 uur in de openbare bil'11,
theek, Passage 20/30 te Heerlen. Bovendien Ntfj,
alle ter zake zijnde stukken ter inzage tijdens .kantooruren na bovengenoemde datum op Z.
kantoor van genoemd zuiveringschap en de hie[%
vengenoemde gemeentesecretarieën tot het
van de termijn waarbinnen beroep kan worden i"',
steld tegen de beschikkingen op de aanvragen. In*
daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling * Z\
gunningen, tel. 04750-94349), kunnen tot één *e f
voor bovengenoemde datum mondeling beiw^j
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegen"1 „
wordt gegeven tot een gedachtenwisseling ovei" .
aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrage ,

£.de overige aanwezigen. De aanvragers, alsmede .
genen die bezwaren hebben ingebracht naar aan
ding van de aanvraag en eenieder die aantoont
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge*ees
kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveef
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding
de ontwerp-beschikkingen. Degene die een .e
zwaar-schrift indient kan verzoeken zijn persoonl'L
gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarscn
dient te worden gericht aan het Dagelijks Be*%ovan het Zuiveringschap Limburg, Postbus 314,
AH Roermond.
Roermond, 20 mei 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

"
#-**--% J

Zuiveringschap Limbus

Limburgs Dagblad

Gitaristen opgelet!!
Blauwe Fender squier

stratocaster
VOOR EEN SUPERPRUS van ’ 725,- voor

’ 495,-
Gespreide betaling reeds va ’ 30,- per maand.

"KOOP BU DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
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É| Provincie Bureaußibliothee*I imhlirn Postbus 5700
Ug^Êél UmOUrg 6202 MA Maast"**1

tel. 043-897386
mededeling Overeenkomstig het besluit Jaarrekening #?.
m 170/2,-92 kenhuisvoorzieningen 1984 ligt in het GoU>Jnementvan Limburg, Bibliotheek, ter inzaflt

de jaarrekeningen 1991 met de daarbij bew
rende accountantsverklaringen van:- het Medische Kleuterdagverblijf Giezenti^
te Heerlen; - de Mutsaersstichting te VenlO'
-de Mutsaersstichting inzake 't Brogske, ,
't Hoekske, het Mutsaersoord, deKleutert^''Het Agnespaviljoen, het Doctor Poelsoord,e
Venlo. .

Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte
11-23U045-254598.

Massage
van ma t/m vrij van 13.00-

-18.00 uur. Tel. 045-274526.

Sexy Blondy
v.a. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759. Meisje gevr.



Eis afgewezen

DSCBhoeft
naam niet
te wijzigen

Van onze verslaggever

- De leden
""-h de Dutch Swing Colle-
*e Band hoeven niet op
jOek naar een andere naam... e Amsterdamse recht-
ankpresident mr Vrakking

*ces deze eis in kort gedingah de weduwe van voor-
lig bandleider Peter*chilperoort af.

k? de uitspraak van mr J. Vrak-
(j *-g heeft de vrouw onvoldoen-* kunnen aantonen, dat haar
y.f' 1* de orkestnaam in de jaren
hp voor zichzelf als merkSeft gedeponeerd. De opvattin-

"- daarover, bijvoorbeeld on-
S j?r het grote aantal leden dat
g^jds 1955 voor het orkest is uit-
komen, lopen volgens Vrak-

zo uiteen, dat een naams-
ij. ?d na zoveel jaar 'een veel tegrijpende maatregel' is.

Vol "----hilperoort zou indertijd
Jo z^n raadsman mr De
l nge de naam hebben willen
(jjS^bermen om de inkomsten,

'e daaruit konden voortvloeien,
vo

n wenden als een pensioen-
voor zijn echtgeno-

1* de orkestleden was gisteren
fp./^and voor commentaar be-j/Kbaar. De groep verblijft in
h *»e-and voor een serie optre-
le„ns-Als The'Dutch Swing Col-ge Band.

Peter Jan Rens
debuteert als

schrijver
»an onze rtv-redactie

- Televisiepre-
■cichi Peter Jan Rens heeft
Scjlri

ontPopt als jeugdboeken-
rna VVer- By uitgeverij Ploegs-
'ftau? v,an zijn hand de uitgave
vOori' verschenen, geschikt
boeu ezers vanaf 10 jaar. Het
*WrL geïllustreerd door Philip
-Ue v'3n' gaat over wil-em-Jan
ria arn lndv dat hij een andere
v°orb. moet hebben. Hij wil
het 1 an **ever als Rauzer door
«rijrCv^n- Dat besluit heeft in-
Jongen 6 gevolgen. De 11-jarige
liSheiH op door zi*-n °Penhar-
v^ >** en volledige aanvaarding
Jüffr reemde vogels' zoals een
een ri, die mannen verleidt enuronken zwerver.
bij dboek van Peter Jan Rens -
hienet JtUgd vo°ral bekend als
'""'ge t Kaktus van het gelijkna-
mig «,, ~Pr°gramma - lijkt op
V°ordat °»

S af te stever*en. Nog
Wer(j J" «auzer was verschenen
eeb D»> d dat er volgend jaar
k°mt oE vertaling op de markt
Uitgevpr° u EnSelse en Zweedse
V°°rßp ,nebben belangstelling
op de ■ debuut getoond, zo is
«eribenr "rnationale Jeugdboe-rs ln Bologna gebleken.

'Weg van de Snelweg'
over Midden-Limburg

Van onze rlv-redactie

ROERMOND - Midden-Lim-
burg staat maandagavond cen-
traal in het toeristische NCRV-
programma 'Weg van de Snel-
weg', om 18.55 uur op Nederland
1. De route, die door de camera-
mensen langs de Maas wordt
gevolgd, start in het 'witte stadje'
Thorn. Via Maaseik, met zijn ge-
velrijen in hoofdzakelijk Maas-
landse renaissance, wordt een
bezoek gebracht aan Stevens-
weert. De Spanjaarden verander-

den dit dorp tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog in een vesting,
compleet met wallen en grach-
ten. Stevensweert verlatend,
gaat het richting Maasbracht. De
drielingsluis tussen het Juliana-
kanaal en de Maas heeft, met

twaalf tot vijfentwintig meter,
het grootste verval van Neder-
land. Eveneens in beeld komen
het Scheepvaartmuseum en ook
de vroeggotische toren van de
St.-Gertrudiskerk.
Daarna is er aandacht voor de

Clauscentrale, het bezoekerscen-
trum 'De Lichtbaak', de Linner-
molen, het uiterwaardenland-
schap Linnerweerd, het dorp St.
Odiliënberg met zijn kruisbasi-
liek, het Munniksbos en de his-
torische Gulickerweg.
De route eindigt via Vlodrop en
de Meinweg in Roermond. Als
onderdeel van het programma
komen in het gemeentemuseum
het werk van architect P. Cuy-
pers en zijn Kunstwerkplaatsen
ruim aan bod. Van de houtloods
en de kruisgang zijn eveneens
opnamen gemaakt.

Duys
In ons land is Willem Duys dege-
ne geweest die in eerste instantie
de status en faam van Carson
verspreidde. Door hem vaak te
roemen als het grote voorbeeld
voor zijn 'Vuist' en ook door af
en toe te refereren aan een per-
soonlijke ontmoeting met ont-
luisterende afloop. Wat kreeg
Duys namelijk te horen toen hij
zich mocht voorstellen als de
man die Nederland aan het
praatprogramma zou krijgen?
„With that face!"

Johnny Carson op zijn beurt
heeft nooit onder stoelen of ban-
ken gestoken dat hij in den be-
ginne vele kneepjes heeft gepikt
van twee oudere talkshow hosts,
te weten Groucho Marx en Jack
Benny. Vanzelfsprekend nam hij
ook het een en ander over van de
eerste 'Tonight'-gastheer Jack
Paar, die hij in 1958 al eens twee

weken had mogen vervangen.
Maar de kracht van Carson is
toch geweest dat hij vanaf zijn
overname op 1 oktober 1962 on-
middellijk zijn eigen stempel op
de amusante dagsluiting heeft
gedrukt. Zo was er meteen die
geheide opening: Carson die na
opkomst en enkele actuele grap-
pen de eerste reclamepauze in-
luidt door met een denkbeeldige
golfclub te zwaaien. Ook instal-
leerde hij ogenblikkelijk een
'huispraatpaal' in de persoon van
Ed McMahon, die hem eerder
(vanaf 1957) reeds had geassis-
teerd in het spelletjesprogramma
'Who Do You Trust?' en straks
ook ongetwijfeld de geschiede-
nis zal ingaan als de stem van de
vaste aankondiging: 'Heeeeere's
Johnny!'

In het zicht van zijn laatste op-
treden (voor het eerst zonder
gasten, vol favoriete herinnerin-
gen) hebben al heel wat 'televi-
sie-deskundigen' en 'Tonight'-
gasten zich gebogen over met
name het enorme uithoudings-
vermogen van Carson, dieer bui-
ten de NBC-studio's aanmerke-
lijk avontuurlijker op los leefde
dan er binnen, zie onder meer
zijn vier huwelijken, de vele ro-
mances en allerlei zakelijke on-
dernemingen.

Innemend
Velen (onder wie Farrah
Fawcett, Bob Hope, Charlton
Heston, Patrick Duffy) schrijven
het duurzame succes van Carson
toe aan diens buitengewone in-
nemendheid. In de praktijk neer-
komend op het credo 'Heb eer-
bied voor je gastenen probeer ze
niet te veel af te troeven, want
het maakt niet uit wie er scoort,
als het er maar van komt. En al

stak Carson als ervaren Broa-
dway-komediant in vindingrijke
imitaties (van onder anderen Ro-
nald en Nancy Reagan, ZZ Top's
Billy Gibbons, Don King) de
draak met een der helden der na-
tie, dan ging hij nooit echt over
de schreef.

Een neiging tot diepgraven kan
hem evenmin worden verweten.
Zijn interviews waren altijd eer-
der vermakelijk dan informatief,
vrijwel voortdurend geënt op de
gulle lach. Vandaar wellicht dat
de vriendelijke veteraan in de
loop van de jaren tachtig steeds
meer terrein verloor aan jeugdi-
ger en hardere navolgers als
David Letterman (diens 'Late
Night Show' is een geesteskind
van Carson Productions) en Ar-
senio Hall.

Voor die overloop en het minder
aanspreken bij jongeren heeft
Carson doorgaans best begrip
getoond, anders lag het evenwel
met meer directe uitdagers als
Joey Bishop, Merv Griffin, Dick
Cavett en niet te vegeten Joan
Rivers. Laatstgenoemde, alom
gevreesd om haar scherpe tong,
fungeerde aanvankelijk als een
van zijn vervangers (voor vakan-
ties en ziektedagen), werd in sep-
tember 1983 zelfs aangesteld als
permanent guest host, maar ver-
klaarde de 'Tonight Show' twee
jaar later de oorlog. Een foutje,
zoals ze binnen zeven maanden
moest toegeven. Dan pakte Jay
Leno, vanaf 1986 geregeld inval-
ler, het slimmer aan: zijn geduld
is beloond met debenoeming tot
Carsons opvolger.

Zelfs tot hem heeft het scheiden-
de televisiedier uit (oorspronke-
lijk) Norfolk, Nebraska altijd
afstand bewaard, zodoende een

bekende persoonlijke lijn conse-
quent doortrekkend. Want, tot
de typische trekjes van Carson
heeft ook altijd zyn angst voor al
teveel vertrouwelijkheid be-
hoord. Werd het min of meer
voor normaal versleten dat hij
voor de televisie-opnamen zo
min mogelijk contact had met
zijn gasten, dat hij ook na afloop
nog maar heel weinig met hen
van doen wilde hebben heeft de
buitenwacht nooit goed kunnen
begrijpen. Hoe gezellig er ook op
los was gebabbeld, Carson's wil-
lie nooit afwijken van het proto-
col dat voorschreef dat hij zich
met zijn drie producers op zijn
kantoor terugtrok voor de nabe-
spreking.

Er zijn dan ook maar weinig
mensen die zullen beweren dat
ze hem echt goed kennen. John-
ny Carson is altijd zowel een alle-
mansvriend ' als een ongrijpbare
grootheid gebleven: ogenschijn-
lijk een vrij simpele allAmerican
Boy, maar in werkelijkheid eer-
dereen gecompliceerde persoon-
lijkheid, die zijn talenten als tele-
visiemaker perfect heeft kunnen
koppelen aan een zakelijk in-
stinct, getuige zijn jaarinkomen
dat al vele jaren ver boven de
tien miljoen dollar ligt.

show

VOF de Kunst
speelt in Eys

jj'YS - De vermaarde Ne-landstalige topformatié
JOF de Kunst speelt vry-p-g 29 mei in Eys. De band
!s gecontracteerd door deWaatselijke schutterij St-

bij gelegenheidva« het 475-jarig bestaans-
"eest.

de Kunst kreeg be-
kendheid met hits als Su-

en Een Kopje Koffie,
~e bandleden werden voor
p*n muzikale prestaties be-toond met tal van prijzen,
daaronder de Exportprijs
J984) en De Gulden VedelU987). Tegenwoordig houdtVOF de Kunst zich ook be-

j-'gmet het componerenvan
"""iderliedjes en werkt hij
ftlee aan diverse tv-pro-

Binnenkort komt
***» nieuwe cd van de band-ut.

**-*-"t voorprogramma, datom 20 uur begint, wordt ge-
duld door A Next Band.kaarten kosten tien gulden
-**1 stuk in de voorverkoopeh twaalf gulden aan de
avondkassa. De voorver-koopadressen zijn: de

in Eys, Simpelveld,
"-"Pen, Vaals en Gulpen; Sa-
tlsfaction in Heerlen, Ear
af-d. Eye in Meerssen, Discoganser in Maastricht en De

L^-ttid in Reymerstok.

NBC vrijdagavond met laatste aflevering van vermaard praatprogramma

Johnny Carson stopt na
dertig jaar talkshow

DOOR LOUIS DU MOULIN

NEW VORK - De vermaar-
de Amerikaanse televisie-
persoonlijkheid Johnny
Carson houdt het voor ge-
zien. Er zijn heel wat emo-
ties gemoeid met zijn ver-
trek. Komende vrijdag-
avond (22 mei) is het zover:
dan presenteert de 'grijze
eminentie van de talkshow'
via NBC zijn 4531ste en al-
lerlaatste 'Tonight Show.

MenigeAmerikaan weigert te ge-
loven dat King Carson er echt
mee stopt. Voorgoed, naar hijzelf
de afgelopen maanden steeds
heeft beweerd, ook om tegengas
te geven aan andersluidende
speculaties over een rentree als
vaste huiskamergast op (korte)
termijn. Er zijn immers nogal
wat kenners die menen te weten
dat 'hun' Johnny - inmiddels 66
jaar - zrjn dagelijkse praatpro-
gramma snel heel erg zal gaan
missen. Zelfs na een marathonzit
van dertig jaar en in de weten-
schap dat de zeer persoonlijke
formule haar absolute hoogte-
punt al lang achter zich heeft lig-
gen.

Die gestaag afnemende populari-
teit heeft zijn pensioendatum
zeker bespoedigd en er ook toe
bijgedragen dat de presentator
annex komiek altijd een typisch
Amerikaans fenomeen is geble-
ven: op het moment dat via de
satelliet dehele aardbol één dorp
werd was Carson al te belegen
om a la Oprah Winfrey nog zijn
vleugels naar andere landen uit
te slaan.

Neemt niet weg dat John Wil-
liam Carson, ooit goochelend de
showbizz ingerold als The Great
Carsoni, toch wereldvermaard is.
Vooral omdat andere beroemd-
heden zyn 'Tonight Show' jaren-
lang hebben geprezen als zon
beetje het summum op het ge-
bied van publieke erkenning.
Wie te gast was geweest bij
Johnnykon zeggen dat-ie het ge-
maakt had; wie niet aan zijn zij-
de had gezeten, die moest zich
nog maar eens achter de oren
krabben.

" Johnny Carson: menige Amerikaan weigert te geloven
dat 'King Carson' er echt mee stopt. KRO komt met vervolg op

tv-serie 'Star Trek'
Van onzertv-redactie

HILVERSUM - De KRO gaat
vanaf zondag de science fiction-
serie Star Trek, The Next Gene-
ration uitzenden. De nieuwe se-
rie wordt door de omroep negen-
tien zondagen lang uitgezonden
tussen 19.00 en 19.56 uur. Het is
de opvolger van de uit 1966

stammende Star Trekserie en
speelt in de 24ste eeuw.
De serie draait om de missies
met het ruimteschip US Space-
ship Enterprise. Doelstelling is
nog steeds het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek en
verkenning van nog onbekende
delen van de ruimte. Daarbij be-
leeft de bemanning allerlei avon-
turen, onder meer door toedoen

van de Ferengi, wezens met een
beestachtig uiterlijk.

Star Trek, The Next Generation
speelt tweehonderd jaar later
dan de originele serie Star Trek.
Ook nu weer zijn de afleveringen
doorspekt met fantastische ef-
fecten. In de Verenigde Staten is
de reeks al aan zrjn vierde suc-
cesjaar toe.

" Patrick Stewart
neemt in de
nieuwe reeks als
Captain
Jean-LucPicard
de hoofdrol voor
zijn rekening.

Redactie 'speculeert' op effectenbeurs
Gokken bij het NOS-Journaal

Van onzertv-redactie

HILVERSUM - Op de redactie
van het NOS-Journaal houden ze
wel van een gokje. Als straks in
juli het wielerpeloton in de Tour
de France de benen weer laat
ronddraaien, zitten de redacteu-
ren van het Journaal aan de buis
gekluisterd om te kijken ofze de
juiste namen op hun Tour-toto
hebben ingevuld. Maar ook het
economische blok van het Tien
uur-Journaal wordt met meer
dan normale aandacht gevolgd.
Toen de Golfoorlog uitbrak en
de beurskoersen duikelden, be-
sloot de redactie een beleggers-
clubje in het leven te roepen.

„Dat stelt niet veel voor hoor.
Het is meer een geintje," legt
Harmen Siezen uit. „Er doen
ruim twintig mensen aan mee,
die allemaal duizend gulden heb-

ben ingelegd. Als er aanleiding
toe is stappen we in een fonds-
je."

In 'Beljo' (beleggersclub Jour-
naal) zitten heel wat prominente
Journaal-figuren. Naast Harmen
Siezen, doen onder andere Joop
van Zijl, Henny Stoel, Haye Tho-
mas, Michiel Berssebrugge en
Herman Dirk aan het beursspel-
letje mee. Deze week was het
feest. Philips deed het goed en
Siezen en de zijnen besloten om
de winst te incasseren.

„Die zeshonderd gulden hebben
we inmiddels weer in iets anders
gestoken. In zon geval leg je je
oren te luisteren bij je economi-
scheredactie en bepaal jenarijp
beraad het nieuwe avontuur.
Soms gaat het goed, soms sla je
de plank mis. Alles bij elkaar ge-
teld, zitten we nog aan de goede
kant van de lijn." f

Siezen werd als voorzitter ge-
strikt vanwege zijn verdiensten
met de Tour-toto. „Dat doe ik dit
jaar voor de elfde keer. Dat is
drie weken dikke 101. Vorig jaar
deden er 125 mensen mee en
hadden we 12.500 gulden in kas.
Wie de juiste winnaar voorspelt
krijgt een bedrag. Zo maak je de
zomer een beetje spannend."

Dat elementvoert ook de boven-
toon bij de beleggingsescapades
van het Journaal. Maar een enke-
le keer raken de gemoederen
verhit. Zo heeft de club een blau-
we maandag belegd in Konink-
lijke Olie. Maar kon dat, gezien
Zuid-Afrika, wel? Een jaar gele-
den deed dat het nodige stof
opwaaien. Toen er met winst van
Shell afscheid kon worden geno-
men, hoefde men niet lang na te
denken. „Het moet een geintje
blijven."

In kader nieuwe zenderindeling begin oktober

Radio 3 horizontale
zender popmuziek

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De pop-
zender Radio 3 wordt vanaf
1 oktober als de nieuwe zen-
derindeling van start gaat
horizontaal geprogram-
meerd. Alleen in het week-
einde is de zender bijna
helemaal voor Veronica en
de TROS. De overige radio-
zenders blijven grotendeels
verticaal geprogrameerd.

Zo ziet het zogeheten vlekken-
plan voor de nieuwe indeling
van de vijf publieke radiozen-
ders er uit. Het NOS-bestuur
heeft opnieuw over het plan ge-
praat. Volgens een woordvoer-
der van deNOS staat de indeling
nog niet voor honderd procent
vast. De zenderredacties gaan nu
nog de uren invullen met pro-
gramma's en dat kan best bete-

kenen dat er hier en daar nog
wat verandert in het zenderplan
dat er nu ligt.

Van maandag tot en met vrijdag
start Radio 3 van 6 tot 8 uur met
de Avro. Daarna neemt de KRO
de zender voor twee uur over.
Van 10 tot 12 uur is Radio 3 voor
de NCRV, waarna de Vara drie
uur gaat uitzenden. Aan het eind
van de middag krijgen respectie'-
vehjk de Avro, KRO, en Veroni-
ca ieder nog een uur. De NOS-
avondspits blijft dagelijks tussen
6 en 7 te beluisteren. De EO en
de VPRO zenden op Radio 3 en-

kei in de avonduren uit. De EO
neemt iedere werkdag het uur
tussen 7 en 8 voor haar rekening
en de VPRO zendt uit van 9 tot
12. Het tussenliggende uur
wordt door verschillende omroe-
pen ingevuld, zo luidt het voorlo-
pige plan.

Veronica's radiodirecteur Lex
Harding is bijzonder verheugd
over de indeling van zijn om-
roep. Hij is vooral ingenomen
met het dagelijkse uur tussen 5
en 6 op Radio 3.

Op de zenders 1, 2, 4 en 5 zijn de

veranderingen minder drastisch.
De nieuwszender Radio 1 blijft
grotendeels verticaal geprogram-
meerd. De kleine zendgemach-
tigden' Ikon en HV die in de
huidige programmering op de
zondagochtend een uurtje zend-
tijd hebben, verdwijnen van
Radio 1. De kleine zendgemach-
tigden komen bij elkaar op Ra-
dio 5. Zo krijgt volgens het voor-
lopige plan Teleac op de dins-
dag, woendag en donderdag-
avond tussen 21 en 23 uur
zendtijd.

Op Radio 4 verandert weinig.
Wel is er voor de hoorspelen een
vast uur ingeruimd op de zon-
dag. Tussen 5 en 6 uur wordt
wekelijks een hoorspel uitgezon-
den.

Over twee weken neemt het
NOS-bestuur een definitief be-
sluit over de indeling van de vijf
radiozenders. Dan zal tevens de
nieuwe televisie-indeling vastge-
steld worden.

# Peter JanRens behalve tv-presentator nu ook jeugdboe-
kenschrijver.

Woensdag 20 mei 1992 "9Hmburgs dagblad j
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§ÜÈGOED IDEE:

EEN DOORLOPEND KREDIET
VAN DE GKB

Naast de persoonlijke lening biedt de
GemeentelijkeKredietbank u nog een andere
aantrekkeli|ke financiële dienstverlening:
het Doorlopend Krediet.

Eén van de grote voordelen van het
Doorlopend Krediet is hetgemak Alles wordt
vloten automatisch geregeld. Daarnaast zijn
de rentetarieven aantrekkelijk bij de GKB.

Bij een bedrag van 25.000-
-bedraagt de-HiH.jjf-M.lJ._i..J.Uthhn
momenteel iE*>üt*i
Bij bedragen boven 25.000- fQgg]

Wilt u meer weten over deze plezie-
rige oplossing? Dat kan natuurlijk kom maar
langs. Op werkdagenvan 9.00-16.00 uur en
donderdagavond tot 18.00 uur.

U kunt ookeven bellen voor nadere
informatie.

f2% GOED VOOR UW LENING
\^ r\ Gemeentelijke Kredietbank

Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103, 6400AC Heerlen
tel. 045-715211

?T(me"s/laand!

tEenrijk bewerkte
suikercoupe
met 6 theelepels,
zwaar verzilverd
uitgevoerd (90),
gemaakt door een I
gerenommeerde -"
zilverfabriek.
Nederlands
fabrikaat.
Hoogte ca. 20 cm. I

I Deze unieke aanbieding kost normaal 198,-.
I Alleen in de meimaand —mm-^ mm

mm betaalt u slechts LW

I TQPJUWELEN ALTIJD 25% VOORDELIGER I

" WlflJ Tgk V
| VAN CLEEF & DELON £^D|J
I Marktstraat 33H, Kerkrade. mm\ \*

Telefoon 045-453098. —W^/S

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Lim-
burg maakt, gelet op artikel 24, tweede lid, onder c
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat het voornemens is om op de aanvragen
om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van: A. Swentibold 8.V., Maas-
eikerweg 5 te Susteren voor het storten van inerte
materialen in het oppervlaktewater genaamd grind-
gat "Dicteren" te Susteren (V9I-I49); B. De ge-
meente Kerkrade voor het lozen van overstort-
water, afkomstig van het rioleringsgebied 3 van de
gemeente Kerkrade, op de Strijthagerbeek (V92-62);
C. De gemeent Kerkrade voor het lozen van
overstortwater, afkomstig van het rioleringsgebied

16 (woongebied Hopel) van de gemeente Kerkrade
op de Strijthagerbeek (V92-63); D. De gemeente
Kerkrade voor het lozen van overstortwater, af-
komstig van het rioleringsgebied I Sa (gedeelte kern
Eygelshoven) van de gemeente Kerkrade, op de
Strijthagerbeek (V92-64); E. De gemeente Kerkrade
voor het lozen van overstortwater, afkomstig van de
rioleringsgebieden 14 en 15 (gedeelte kern Eygels-
hoven) van de gemeente Kerkrade, op de
Anselderbeek (V92-65); F. De gemeente Kerkrade
voor het lozen van overstortwater, afkomstig van de
rioleringsgebieden 14 en IS (gedeelte kern Eygels-
hoven) van de gemeente Kerkrade, op de
Anselderbeek (V92-66); G. De gemeente Kerkrade
voor het lozen van overstortwater, afkomstig van
het rioleringsgebied 12a van de gemeenteKerkrade,
op de afwateringssloot naar de Worm (V92-67); H.
De gemeente Kerkrade voor het lozen van
overstortwater, afkomstig van de rioleringsgebieden
12a en 12b van de gemeente Kerkrade, op de
afwateringssloot naar de Worm (V92-68); I. De
gemeente Kerkrade voor het lozen van overstort-
water, afkomstig van de rioleringsgebieden 1 2a, 12b,
12c en 13 van de gemeente Kerkrade, op de 'Hulsgrachterzijp (V92-69), positief te beschikken
onder een aantal voorschriften. De ontwerp-be-
schikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter
zake zijnde stukken liggen vanaf 21 mei 1992 tot en
met 3 juni 1992 ter inzage en wel: -op het kantoor
van genoemd zuiveringschap, Kapelaan Sarsstraat 2
te Roermond op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00
uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling Vergun-
ningen); - ten aanzien van de onder ad. A genoemde
aanvraag ten gemeentehuize van de gemeente
Susteren, Raadhuisplein I te Susteren gedurende
de kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en
14.00 uur tot 16.00 uur, danwei na telefonische
afspraak (tel. 04499-2800) en bovendien iedere
maandagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur in de
Reinoudhal, Reinoud van Gelrestraat te Susteren;- ten aanzien van de onder ad. B genoemde
aanvragen ten gemeentehuize van de gemeente
Kerkrade, Marktstraat 2 te Kerkrade, Dienst
VROM, afdeling Algemene en Juridische zaken (ka-
mer 806) gedurende de kantooruren en bovendien
elke zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek, Kloosterraderplein I te Kerkrade, als-
mede tijdens de kantooruren na bovengenoemde
datum op het kantoor van genoemd zuiveringschap
en het gemeentehuis van de gemeenten Susteren en
Kerkrade tot het einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkin-
gen op de aanvragen. De aanvragers, alsmede dege-
nen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvragen en eenieder die aantoont dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kun-
nen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schrif-
telijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de
ontwerp-beschikkingen. Degene die een bezwaar-
schrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient
te worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH
Roermond.
Roermond, 20 mei 1992.

Het DagelijksBestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

WIE WIL ER GELD LENEN ?
Bedrag in terug te mnd.bedrag effektieve mnd.bedrag volgens effektieve
handen betalen in volgens minimum jaarrenle weneliji maximum jaarrenle

6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- ;72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 172 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- !84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84mntf 915,07 14.0% 933,79 14.8%

Krediet U betaal rente volgens min. tariel Theor. rente volgrens max. tarief Theor.
imie< per maand permaand erf .aarrente looptijd per maand eff. jaarrenle looptijd
6.000,- 120,- 1.164% 145% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

VLOTGEREGELD. Ook bezorgen wij het geldkosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen
lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraagvrijblijvend advies.
Hierbovenvindt u enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers. leningen en
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd)zijn ookmogeli|k.
Leningen vanaf ’. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijkZÓNDER onderpandof borg.
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180» i2Q»

10.000,- - 117,- 127,- 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
Enz.
Erf jaarrenle 1ehyp in voorbeeld 9.2 %, 2een 3e Hyp. 13,5%

-r— ■*r.
Ir_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________[ ______________________________
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Nederland 2
Tros
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.09 Bekijk het maar, met Tik tak;

Bereboot, poppenserie. Afl.: Gooche-
laar; Casper and his friends, teken-
film; Peppi en Kokki, jeugdserie. Afl.:
Verstekeling (2).

17.09 Het boksertje. Korte film over
kindermishandeling.

17.13 TV Dokter. Medische tips. Herh.
17.15 Santa Barbara. Am. soapserie.
18.00 "" Journaal.
18.22 Dear John. Amerikaanse come-

dyserie. John besluit een bijeenkomst
van de club over te slaan.

18.50 Candid camera. Amerikaanse
humor met de verborgen camera.

19.14 Aktua nieuws.
19.17 Muziekconcours Schevenin-

gen voor fluit. Dit gebeurt voor de
tweede maal in het zesjarig bestaan
van het Scheveningen internationaal
Muziekconcours. Tros televisie regis-
treerde werkzaamheden achter de
schermen zoals repetities, het jurybe-
raad, spanningen, verdriet en vreug-
de.

19.57 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Moord in het trappehuis. Een
stelletje vindt in het trappenhuis van
een flat het lijk van een vrouw. In de
agenda van het slachtoffer ontdekt
Derrick de naam van dr. Strohm.

21.02 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

21.32 TV Dokter. Medische tips.
21.33 Ingang oost. 8-delige serie

vanuit de Eerste Hulp van het Acade-
misch Ziekenhuis te Utrecht. Afl.3. Dit
vervolgverhal zit vol informatie en hu-
man interest en geeft een realistisch
beeld van de dagelijkse gebeurtenis-
sen op de Ehbo.

22.03 Expo '92 Sevilla - Tussen twee
werelden, informatieve serie. Afl.6:
Duitsland en Porto Rico.

22.32 (T) Ojevaarsjo. Slot met van-
daag The miracle of life' (Het wonder
van rfet leven). Zweedse film van ci-
neast Lennart Nilsson over bevruch-
ting en ontwikkeling van het ongebo-
ren kind.

23.15-23.20 "" Journaal.

Duitsland 1
C-oo t,P9.-3 jagesschau.

N.45 r Denver-Clan (Dynasty).
!ï»0,o0 »* Lets move. Fitness.
mfa tagesschau.
l*Vi tt ms Handwerk pfuschen.
ijlDi,la(.n,entaire over genetische mani-10,35 e-
f h^ Arbeit und Beruf.

'"■"a La9esscha"-I Hb. .-yiedersehen in Kanada. Tv-J..55 Herh.
Urnschau.§"" Die Goldene 1. Showpro-
£a rond deARD-televisieloterij.
persoverzicht.

a jagesschau. "'45 f,D"Mitta9smaga2'n-
pOo J^'rtschafts-Telegramm.
Ï'-Oj a 9esschau.
'■"30 o* Sesamstrasse.iSe.,_,Go|dregen. Deense detective-Rj?- Afl.4I Sck, PnHipp. Kinderserie. Afl.: Die

Ton t
ei,skur

]5.q3 Jagesschau.
'-30 t°9 Pong- Kinderprogramma.

d«,r?
e'ne Welt für alle: Die Farbe

*k:h ■ unft- Vijf gezinnen bekwamen
lieu 'n, net beschermen van het mi-

-1 '-O3la9esschau.Ia9esschau.
\m ta9üch - Termin in Berlin.. . rn4 nr apro9r- Vandaag: Interessante

'-.3o ,!D: de 80-jarige Hans Sachs.
Aeis Vale Tudo "Urn ieden1 Oo t.l7n"delige Braziliaanse serie.
>1 S 5 - Landerreport., -S f9esscnau--lao hebe au'Bewahrung, serie.

■S n! 6r und Heute' actualiteiten.Mh!r, Hausmeisterin, serie. Afl.:
Iv°o /Ldocn keine Touristin.

■0 v2 Ta9essc"a"--'opacßD"sP°rt extra. Voetbal: Eu-
-s,£>öio

p"'"finale vanuit het Wembley-
" Pc r ,e Londen: Sampdoria Genua
Tag6°arcelona. In de rust: ca. 21.00
JW. nemen-Telegramm en Tennis:
S-Os « oatlin9 ATP-WK voor teams.
?an ?RD-Brennpunkt.
S-Oo ia9esthemen.

'°S chsch'ag- Satire.
Jurk<;_ro)Die zweite Frau (Berdel).
2?-30 *? sPeelfilm uit 1990.Vrjf^wchau.

0 2-e-n- Augenblicke in derS»^- Nahe des Todes.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland1.
11.55 ZDF Sport extra. Tennis: Team

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

17.40 Hotel Paradies. Serie. Afl.:
Gold. Renate Feller en Jens Hart-
mann zijn weer te gast, en nu vindt
Jens wel goud bij het gezonken
vrachtschip. Hij moet de zoektocht af-
breken wanneer de politie verschijnt.
Lisa Lindemann ziet het hotelvak niet
meer zitten en droomt van een eigen
huis. (18.05 "" Lotto-trekking en
ca.18.10 Reclame). Aansl. Pro-
gramma-overzicht (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 Damenwahl. Duitse speelfilm

uit 1953 van E. W. Emo. Met: Grethe
Weiser, George Thomalla, Willy
Fritsch e.a. Mathilde Kratzer, eigena-
resse van de bar Bei Mathilde, schrikt
wanneer haar dochter Marion uit New
Vork overkomt, want ze wil niet dat
deze weet wat haar moeder voor de
kost doet. Mathilde krijgt nog meer
problemen als de onwetende vader
van Marion na twintig jaar ineens op-
duikt. (Ca. 19.50 Reclame)

21.00 Doppelpunkt vor Ort. Discus-

' sieprogramma. Thema: Heisse öfen -weiche Birnen, over motorrijders.
21.45 Heute-journal.
22.15 Deutschland wohin? Interview

met Bondspresident Richard von
Weizsacker.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Günther Stoll, e.a. Afl.: Das Kuckuck-
sei. Herh. De selfmade-ondernemer
Eberhard Horre heeft veel aan zijn
vrouw te danken, met wie hij pas een
half jaar getrouwd is. Hij schrikt dan
ook enorm wanneer hij haar per tele-
foon een doodskreet hoort slaken.
Derrick gaat op onderzoek uit.

00.00 Mem lieber John. Amerikaanse
comedyserie. Met: Judd Hirsch, Isa-
bella Hofmann, Jane Carr e.a. Afl.:
Der Frauenheld. Kirk probeert het
nieuwe lid van de One-to-One club,
Mary Beth, gelijk te versieren. Daar
krijgt hij echter spijt van, want zij rea-
geert zo vurig dat hij het niet aankan
en John om hulp moet vragen.

00.25 Heute.

FILMS TV VIDEO
RTL4
I_>

rJiQfi
ouOnce0
uOnce upon a scoundrel. Aar-

Scha «medie uit 1973 van George
Jürart ' met Zero Moste|. Katy
--itter Mexicaanse grootgrondbe-
de Smeedt snode plannen tegen
Loon» 00,de van mooi meisje.

slecht voor hem af.
Duitsland 2
ia.2o nvan p "amenwahl. Niemendalletje
WeiiL Emo uit -953, met Grethe
de2elfri Willy Fritsch- °P een en
waanri e da 9 keren verloren ge-
Arner^.e echtgenoot en dochter uit
fé cJza terug bij moeder in het ca-heest, derhalve.

Nederland1
film Va

ln'eriors. Eerste sombere
1 Woody Allen, met sterke

Wonrter'es aan de door hem be-
Cesvo||fe 'n9mar Bergman. Suc-
do0r Jj o'nnenhuisarchitecte is
"en jfyersPelige echtgenoot verla-
den erwachts verschijnt ze,
feest ter"161 drie dochters op het
de huwirü6 van s mans aanstaan-WB"Jk. Dat wordt een uiterma-

te krampachtige familiebijeen-
komst, waar opgekropte frustraties
een uitweg zoeken. Trieste bedoe-
ning. Met Geraldine Page, Mau-
reen Stapleton, Diane Keaton,
Marybeth Hurt. Uit 1978.

RTL4
21.25 Victims for victims. Film uit
1984 van Karen Arthur over het
waargebeurde verhaal van de
Amerikaanse actrice Theresa Sal-
dana. Op de morgen van 15 maart
1982 wordt Theresa, als ze op weg
is naar haar auto, aangevallen door
de man die haar negen messteken
toedient. Ze wordt geholpen door
Jeff Ferm, die haar aanvaller weet
te overmeesteren en hem overle-
vert aan de politie. Theresa wordt
met spoed naar het ziekenhuis ge-
bracht, weet te herstellen maar dan
begint de ellende pas goed.

Duitsland 3 West
22.45 The midnight man. Burt Lan-
caster als beveiligingsbeambte van
een universiteit, onderzoekt moord
op studente. Ook met Susan Clark.
Regie in 1974 van Roland Kibbee
en Lancaster zelf.

Duitsland 1
23.05 Berdel. Populaire Turkse
tragi-komedie uit 1990 van Atif Yil-
maz. Na de geboorte van zijn zes-
de dochter zoekt man andere
vrouw in de hoop op een zoon. Met
Turkan Soray, Tarik Akan. " Theresa Saldana speelt zelf de hoofdrol in "Victims ’(

victims'. (RTL4- 21.25 uur).

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 (T) Hindoeïsme, afl.4.
10.30-11.00 Bio-bits, afl.4.
13.00-13.12 en 17.55 Nieuws voor

doven en slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (T) Jeugdjournaal.
18.40 (T) Het klokhuis.
19.00 Honeymooners. Comedyserie.

Afl.: De beslissende stem. Ralph pro-
beert Raccoon Convention Manager
te worden. Het winnen van stemmen
gaat echter niet zo gemakkelijk als
dat hij dacht.

19.25 Van gewest tot gewest. Regio-
naal magazine dat deze keer geheel
gewijd is aan de Apenheul in Apel-
doorn. In dit dierenpark leven 300
apen in relatieve vrijheid. Het park
bestaat twintig jaaren is dit jaar bo-
vendien 'gateway zoo' voor gouden
leeuwaapjes geworden. Dat betekent
dat leeuwaapjes uit Europese dieren-
tuinen via Apenheul naar Brazilië
gaan. Daar worden ze in het regen-
woud vrijgelaten. Soortenbehoud is
een doelstelling van de Stichting
Apenheul. Meedoen aan het wereld-
wijde Gouden leeuwaapjesproject
vindt de stichting daarom belangrijk:
er leven nog maar 300 gouden leeu-
waapjes in het wild. Op Apenheul
worden in gevangenschap gefokte
leeuwaapjes voorbereid op een vrije
toekomst. Ze moeten bijvoorbeeld le-
ren waar ze in de natuur hun voedsel
kunnen vinden. Daarom wordt hun
voer tussen planten verstopt.

19.55 Uitzending politieke partijen:
De RPF.

20.05 Europa Cup I-finale voor
landskampioenen: Barcelona-
Sampdoria vanuit Londen. Met om
21.00-21.10 SOCUTERA: Nieuwe
natuur, filmpje van de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten.

22.15 "" Journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland met om
23.00 Den Haag vandaag.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Afl.: Depressing news.
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 Flora magazine. Herh.
11.15 Teletext.
12.40 Once upon a scoundrel. Am.

comedy uit 1977. Carlos de Refugio,
een rijke landeigenaar, is verliefd op
de jonge Alicia. Hij beschuldigt haar
verloofde Luis van het stelenvan één
van zijn eenden. Refugio staat erop
dat de jongen wordt veroordeeld, ten-
zij Alicia met hem trouwt.

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.

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. Spelletje.
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 Rescue 911. Serie.
21.25 Victims for victims. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1984. Victims for
victims is het waargebeurde verhaal
van de Amerikaanse actrice Theresa
Saldana. Het verhaal begint in de len-
te van 1982. Theresa is een begin-
nend actrice, getrouwd met Fred en
doet alle mogelijke moeite om door te
breken.

23.05 Het leven gaat door. Thema-
programma. Vanavond is het onder-
werp: Whiplash.

00.10 Laatste nieuws.
00.25 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
00.50 The Oprah Winfrey show.
01.35 De draagmoeder. Herh.
02.00 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus sociologie.
10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50
Das Recht zu lieben. 12.15ALTERnati-
ven - die dritte Lebenszeit. 13.00 Mei-
lensteine der Wissenschaft. Documen-
taire. Afl.: Het vliegtuig van de gebroe-
ders Wright. 13.15Es gibt kein schoner
Leben als Studentenleben. Reportage.
13.45 plus 3. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.40 Tagesge-
sprach. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Drei im Morgen-
land. 16.30 Schooltv. 17.30 Cursus
technologie. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Sesamstrasse. 18.30 Der
Traumstein. 19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Gesucht - gefunden: Live aus
Rheine. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 In
Sachen Natur. Vandaag o.a. de Milieu-
top. 22.30Rückblende: Vor 75 Jahren:
Documentaire over de ontwikkeling van
de Deutsche Industrie-Norm (DIN).
22.45 The midnight man, Am. speelfilm
uit 1973 naar de roman The midnight
lady and the morning man. 00.40 Laat-
ste nieuws.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
09.00 Wie das Leben so spielt (As

the world turns). Soap-serie. Af 1.30.
09.50 Reich und schön (The bold

and beautiful). Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Am.

serie. Afl.: Fünf auf einen Streich.
11.10 Lassie (New Lassie), Ameri-

kaanse serie. Afl.: Falsches Spiel.
11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig. Middagmag.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children). Serie. Afl.:
Her mit den kleinen Französinnen.

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. Amerikaanse serie. Afl:

Strich durch die Rechnung. 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.B.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-

ziek.
21.15 Auf Leben und Tod. Serie over

agenten in actie.
22.15 stern TV. Tv-magazine. Gast:

Wolfgang Thierse.
23.00 Eine neue Chance für dieLie-

be. Erotisch magazine.
23.35 Benny HUI. sketches.
23.50 RTL aktuell.
23.30 Benny Hill. Comedyshow.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: Airwolf wird enttarnt.Herh.
00.55 Glanzender Asphalt (Private

eye). Afl.: Angst in Chinatown. Herh.
01.45 Unbekannte Dimensionen -Twilight zone. Amerikaanse sf-serie.

Afl.: Zelle 2426. Herh.
02.10 Himmel vorhanden, Engel ge-

sucht (This wife for hire). Am. kome-
die uit 1984 van Jim Drake. Herh.

03.40 Jede Nacht urn Neun (Our mo-
thers house). Engelse speelfilm uit
1967 van Jack Clayton.

05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet - der rostet. 08.30
Cursus technologie. 09.00 Schooltv.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 13.55
Schooltv. 14.55 (ZW) Oberstadtgass.
Zwitserse speelfilm uit 1956 van Kurt
Früh. 16.30 Solo für 12. Quiz. 17.00
Cursus technologie. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Der kleine Vampir, se-
rie. 18.24 Ernest und das Festmahl.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal. 19.00 Hallo, wie
geht's? Gezondheidstips. Vandaag:
Stoppen met roken. 19.15 Lander-
Menschen-Abenteuer: Documentaire-
serie over de oorspronkelijke bewoners
van het Amerikaanse continent. 20.00
Kultur pur: Documentaire over de stad
Koblenz. 21.00 Nws. 21.15 Auf fal-
scher Welle. Engelse tv-film. 22.05
Sonde. Magazine over techniek, milieu
en wetenschap. 22.50 Berlin Alexan-
derplatz. 23.50 Documentaire over de
indianenbeweging in Colombia. 00.25
Aktuell. 00.30 Duitse videokunst-prijs
1992. 00.50 Non-Stop-Fernsehen.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
,13.12 Nieuws voor doven en

ïï "" Journaal.
£ £*enfilmfestival.jM1) Servicesalon. Gevarieerd"^agprogramma. Presentatie o.a.J*vanMU.'ao tao. Tekenfilmserie. Van-r*9- Het verhaal van de noorden-Jen de uil.
u. nT^S'6' woordspel. Presenta-
jWiApeldoorn.

Bnm tbende- Cultureel jonge-
Presentatie: Dolf Jan-

" i-and van de arend. 8-deligejWise documentaireserie over de
Ij- ®kking van Amerika en de gevol-
J aaarvan. Afl.s: De Rocky Moun-: °e Rocky Mountains hebben„ 'engte van meer dan 5.000 km
jl Takken zich uit van New Mexico
fZ^ Canada. De eerste ontdek-

troffen niet alleen een
"Sm ■ene''andscnaP aan> maar °°k

beren en bevers. De bont-"jal floreerde, maar de jacht opJJ^ 'n dit gebied betekende een
0p de bossen. Om althans'bp9edeelte van Rockv Mountainson"®SChermen werd het eerste Na-

Ofii #BPark opgericht: Yellowstone.
£ £+T) Journaal.

Woody Allen-cyclus: Interiors,
teiw se speelfilm uit 1978 van

Allen. Met: Woody Allen, Kris-la r̂iffoh, Marybeth Hurt e.a. De vol-r tti> clocn-ers van de binnenhuis-
fcuvv e Eve veroordelen het
fiari

6 nuwel'ik van nun vader met
-f"- Op het huwelijksfeest ver-
i)s pEve ongenood ten tonele.
Bnt HrTamide. Kennisquiz gepre-leerd door Machteld Kooij.Reporter. Achtergrondreporta-

* Nieuwsnet 12 (WIOU). Ameri-
JT1-* serie. Afl.: Staking. Liz en

echtgenoot staan tegenover elk-n het CAO-conflict bij WNDY. Als
Bsrh en een cameraman worden
Bn noten, wordt vooral de veiligheid
lQ 9®voelig onderwerp.
T°0.15 "" Journaal.

België/TV 1
16.00 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Samson en Gen" bele-

ven dolle avonturen. Met tekenfilms.
17.30 Postbus X. Jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.140.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Af1.428.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours), Australi-

sche serie. Af 1.852. Des denkt niet
dat zijn vader de juiste keuze maakt.
Tot ieders verbazing geeft Mike het
lesgeven op.

19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sport extra: Voetbal. Recht-

streeks verslag van de Europacup-I-
finale tussen Sampdoria en Barcelo-
na, vanuit het Wembley-stadion te
Londen.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter. Af1.20. Aansl.Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Qu'est-ce que jevous? Marcel

Vanthilt toont Wallonië en haar Wa-
len zoals u ze nog nooit zag. Afl.7:
De hele week. M.m.v. Jacques Mer-
eier, Sandra Kim, Philippe Gelück en
Jean-Jacques Jespers.

23.35-23.40 Coda. Hedwig Speliers
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Alpestre.

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

ma rond arbeid. Af1.20.
19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af1.409. Sloane en Trey
worden in eikaars armen gedreven.

19.53-23.30 Koningin Elisabethwed-
strijd 1992 voor zang. Rechtstreek-
se reportage vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten. Derde halve finale
met acht kandidaten, begeleid door
het Orkest van de Munt 0.1.v. Patrick
Peire (barokaria's) en Mare Soustrot
(opera-aria's).

SAT1
05.30 Regionaal-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. . 09.00 Nieuws. 09.05 Traum-
reisen. 09.30 Die Goldene Hitparade
der Volksmusik. . 10.20 Barracuda. .
11.55 Glücksrad. . 12.40 Tip des Ta-
ges. 12.45 Tele-Börse, met daarin
Nieuws. 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens (Knots landing), Am. serie. 14.30
Bezaubernde Jeannie (I dream of
Jeannie), Am. comedyserie. Afl.: Der
unsichtbare Hund. Aansl.
Nieuws.ls.os Falcon Crest. Am. serie.
Afl.: Giftproben. 16.00 Booker. Am. se-
rie. Afl.: Tony und die Frauen. Aansl.
Nws 17.05 Geh aufs Ganze! 17.45 Re-
gionale progr. 18.15 Bingo. Spelprogr.
18.45 Nws. 19.20 Glücksrad. Spel-
progr. Aansl. Weerbericht. 20.15 Hei-
mat-Abend:Das Donkosakenlied. Duit-
se speelfilm uit 1956 van Geza von
Bolvary. 22.05 AKUT. Actualiteiten.
22.35 Schreinemakers live. Talkshow.
23.35 Nieuws. 23.45 The last valley,
Am. speelfilm uit 1970 van James Cla-
vell. 01.50 Fünf vor zwölf. 02.20 Pro-
gramma-overzicht.

" Horst Tappert als Der-
rick. (Duitsland 2 - 23.00
uur).

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.07 VARA Ra-
dio I woensdageditie (7.30 en
12.30 Nws.) 12.55 Mededelingen
t.b.v. land- en tuinbouw. 13.10
TROS Aktua. 13.32 Journalistenfo-
rum. 14.05 TROS Klantenservice.
16.05 Tijdsein (17.30 Nws). Na 18
uur Elk heel uur nws. 18.57 EO-
Metterdaad hulpverlening. 19.04
Hans Brinker. 20.04 Langs de lijn,
sport en muziek 23 07 Met hel oog
op morgen. 0.02 Volgspot. 1.02
Nocturne. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02-7.00 De och-
tendshow.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04Will wil wel. 14.04 Te-rug in de tijd. 15.04 Nederlandmuziekland. 17.04 NCRVs hier ennu. Elk heel uur nws. 18.04 Gelo-ven in muziek. 19.04 Water en
vuur. 20.04 Country style 21 04Late date. 22.00-07.00 Zie Radio

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music time.
9.04 Vrouw-zijn op drie. 10.04 Jan
en alleman. 10.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland 13.04 De
moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo.
17.04 Koning Zzakk in Muzykland
Elk heel uur nws. 18.04 De
avondspits. 19 04 Krapuul de lux.
20.04 La stampa. 22.04-24.00Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. Russisch Staatssymf.

Ork. met piano. 11.25 In de scha-
duw van de meesiers. 12.00 Ba-
rokmuziek. 12.30 Stemmen. 13 00Nws. 13.04 4-Luik. 14.00De orato-
ria van G.F. Handel. 14.30 Jazz-spectrum. 15.30 Moei je horen.16.00 Jacco's keus. 17.00 Forum(18.00 Nws. en 18.04 Muziekjour-
naal) 19.00 Kleine zaal 20 00Nws. 20.02 Forum. 20 15 AVRO-Concertavond. Koninklijk Concert-gebouwork. met piano. 22.00 Ope-ra magazine. 23.00-24.00 Voor hetstil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 De schatka-mer. 10.00 Oud plaatwerk. 11.00
.Deduvel is oud. 12.00 Nws IKON:
12.05 Bonnefooi. HV: 12.30 De
spiegel. 13.00 Nws. 13.10 Actuele

.Zaken, met om 14.00 Het minder-
heden-nieuwsoverzicht. 15.00 De
specialist. 15.30 Varen. 16.00
TROS Schlagerlestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 1740
TROS Kamerbreed extra. 17.55Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Basicode 3 -
magazine. PP: 18.20 Uitzending
van de CD. 18.30 TROS Perspec-
tief. 19.00 Nieuws en actualiteiten-
rubriek in het Turks. 19.30 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Ma-
rokkaans en hel Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Grieks voor be-
ginners 21.00 Parlement en poli-
tiek. 21.30 Pronto? 22.00-22.30 ca
va?

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nws. 13.35 L'ile. serie.ls.os Le
point de la médecine. Gezondheidsma-
gazine. 16.05 Felix. Kinderprogramma.
16.35Clips a la une. 16.45 Nouba nou-
ba. 17.35 Supercopter (Airwolf), mis-
daadserie. 18.30 Mariés, deux enfants.
Serie. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal.
20.05 Voetbal: Europacup finale:
Sampdoria Genua-F.C. Barcelona.
22.15-2315 Coup de film. 22.35 Laat-
ste nieuws. 22.55 Bourse. 23.00-00.10
Le coeur et l'esprit.

België/Télé 21
15.40 Vidéothèque. 16.40 Un seul
monde: Nouvelles du sud: Rabi. Film
uit Burkina Fasso. 17.40 Nouba nouba.
18.30 Le coeur et l'esprit. 19.00 Radio
21. 19.30 Journaal. 20.00 Koningin
Elisabeth Concours. Zangwedstrijd.
M.m.v. het Symfonie Orkest van de
Munt. Gelijktijdig in stereo te beluiste-
ren op RTBF 3-radio. 23.00 Weer-/
beursberichten. 23.05-23.30 Ce soir.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws.
13.30La bonne aventure. Serie. 14.00
Caractères. Herh. 15.15 Cargo. 16.00
Nws. 16.15 Au nom de la loi. 17.10
Bonjour bon appetit. 17.40 Methode
Victor. 18.00 Questipns pour vn cham-
pion. Spelprogr. 18.30 Nieuws. 18.50
Weerbericht, Affiches en Clin d'oeil.
19.00 Montagne. 19.30 Nieuws. 20.00
Teil quel. Magazine. 21.00 Nieuws en
Eur. weerbericht. 21.30 Le bon débar-
ras. Komedie van Barrilet en Grédy.
23.00 Nieuws. 23.20 Hotel. Literair ma-
gazine. 00.20-00.25 1, 2, 3, Theatre.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
13.55 TG 1 tre minuti di. 14.00 Joe e
suo nonno, serie. 14.10 Tv-film. 14.30
L'albero azzurro. 15.00 DSE. 16.00
Big! Kinderprogramma. 18.00 Nieuws-
flits. 18.05 Vuoi vincere? 18.20 Blue
jeans. 18.50 II mondo di Quark. 19.40
II naso di Cleopatra. 19.50 Weerbe-
richt. 20.00 Nieuws. 20.40 Speelfilm.
22.45 TG 1 linea notte. 23.00 Mercole-
di sport. 00.00 Laatste nieuws en weer-
bericht. 00.30 Appuntamento al cine-
ma. 00.40 Mercoledi sport. Aansl.
Mezzanotte e dintorni. Aansl.Speelfilm.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Gloria. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nws. 11.05 Playdays. 11.25 Bu-
nyip. 11.35 Cricket. Engeland-Pakis-
tan. (12.00 en 13.00 Nws). 13.55
Regionaal nws. 14.00 Nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Cricket, vervolg.
16.50 The new Yogi Bear show. 17.00
Wildbunch. Vandaag o.a. vleermuizen.
T7.15 Attack of the killer-tomatoes. Te-
kenfilmserie. 17.35 The movie game.
Filmquiz. 18.00 Newsround. 18.10
Chocolate, progr. i.h.k. van One World
92. 18.35 Neighbours. 19.00 Nws.
19.30 Reg. Nws. 20.00 Europa Cup I
Voetbal Finale. Sampdoria Genua-FC
Barcelona. 22.15 Nws. 22.45 Inside
story. Documentaire over een groep
Engelse huursoldaten die, als engels
sprekende Kroatische soldaten, in de
Joegoslavische burgeroorlog mee-
vechten. 23.35 Filmrubriek. Vanavond
een special over het Filmfestival te
Cannes. 00.15 Cricket. Engeland-
Pakistan, samenvatting. 01.05-01.10
Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Reviving antiques. Serie. 10.05
Schooltv. 11.00 Movable feasts. 11.15
Schooltv. 13.55 Wetenschappelijk ma-
gazine. 14.20 Johnson and friends.
14.30 Spider. 14.35 Dilly the dinosaur.
14.40 Schooltv. 15.00 Nws. Aansl.
Schooltv. 15.15 Town portraits. 15.25
Paardenkoersen. Vanaf Goodwood.
Start om 15.40, 16.10 en 16.40. (Om
16.00 Nws.). 16.50 Nws. 17.00 Cricket
en paardenkoersen. 20.30 DEF II: Ar-
trageous. Vandaag: Birmingham, Arts
2000 City of Music. 21.00 Chelsea flo-
wer show. 22.00 M.A.S.H. 22.25 Edge
of darkness. Politieke thriller over
staatsveiligheid. 23.20 10 x 10. Serie
korte films van jongeregisseurs. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show. cultu-
reel magazine. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open universiteit.

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 Post
modern. 02.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.

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

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

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
Martin de Jonghe ontvangt gasten.
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10Made in Ger-
many. Duitse amusementsmuziek
voor luisteraars in de Benelux.
14.00 Villa Musica, muziekpro-
gramma met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00 Radio 2 regionaal 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Evergreen
Muziekprogramma met bekende
nummers. 23.30-06.00 Nachtradio

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05Radiofrühstück + Spiel Glück-

stretfer (6.15 Wort in den Tag; 6.30
nieuws; 6.45 verzoekplaten; 7.15
agenda; 7.30 regionaal nieuws;
8.30 persoverzicht; 9.05 uit de re-
gio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips und
Themen am Vormittag 12 05 Mu-
sik è la carte (12.30 BRF Aktuell).
13.00 Presseschau. 13.05 Musik-
box. 16.05 Popcorn. 18.00 Uit de
regio 18.05 BRF Aktuell: Aktuelles
vom Tage. 18.40-20.05 Klassik.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 Geeuwen met VanLeeuwen.
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie-
khngen, Jan de Hoop. 12.03
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14.03 Oorwarmers, Ron Bis-
schop 17.03 VrijhekJ-Blijheid, Jan
van de Putte. 19.00 Seven o'clock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01 00
RTL Nightshift.

WDR4
Nieuws: tot 10.00elk heel uur van-af 12.00 steeds elke twee uur4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-melodie (8.05 Zum Taqe 855
ÏÏÏcTL ,^ Musikpavillon
IrSVVI.00 ver*-°eMaten).12.05Zur Sache 12.07Gut aufoe-legt (13.00 Mitmenschen). 1405Stichwort Wirtschaft. 14.07Auf derPromenade. 15.00 Café-Konzert16.05 Heimatmelodie. 17 00 DerJfc?£Van' 1707""Sik-Express(19 00 Auf ein Wort; 19.30 Ohren-bar). 20.05 Zwischen Broadway

und Kudamm. 21.00 Musik zur^traurnen 22.30-04 00 ARD Nacht-express (elk uur nieuws)

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Revs. Laatste
nieuws van de Britse racecircuits.
09.00 Futbol Espanol. Hoogtepunten.
09.30 Atletiek. E.K. voor dames. 10.30
Go. Auto-/motorsportmag. 11.30 Euro-
bics. 12.00Snooker. 14.00 NHL action.
Am. ijshockeymagazine. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Truckracing. 16.30 Top
rank boksen. 18.00 Auto-/motorsport.
Pro superbike. 18.30 Bowlen. Int. kam-
pioensch. 19.30 Atletiek. Grand Prix.
20.30 Basketbal. NBA conference fina-
les. 23.15 Golf report. 23.30-01.30 IJs-
hockey. NHL conference finale.

Eurosport
09.00 Tennis. ATP toern. 12.00 Mara-
thon '92. 13.00 Eurogoals. 14.00 WK
Zeilen. 14.30 Truck race. 15.00 EK
Gymnastiek. 17.00 Voetbal. FA Cup
voetbal. 18.00 Tennis. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Eurotop event. Grand
Prix. 23.00 Voetbal. Europa cupfinale
Barcelona-Sampdoria. 00.30-01.00Eu-
rosport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Europe
reports. 08.00 ITN world news. 08.30
Supersports news. 08.35 Hello Austria
Hello Vienna. 09.00 Channel E. 09.30
Super shop. 10.30 The mix, met om
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Touristic magazin. 13.00 The
science show. 13.30The mix. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. Westernserie.
18.30 I spy. Detectiveserie. 19.30 Insi-
de edition. 20.00 Prime sport. 21.00
The travel magazine. Vandaag o.a.
Gelderland en Ashford Castle in ler-
land. 21.30 Business weekly. 22.00
Nieuws. 22.30 Supersports news.
22.35 Europe reports. 22.45 US market
wrap. 23.00 Puzzle. Australische tv-film
uit 1978 van Gordon Hessler. 00.40
Music news. 090.50 Blue night. 01.20
Super shop. 01.50 The mix all night.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

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

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. 043-216616.
Fort Willemweg 53-59 Maastricht.

\m\^\m\mm\

e
Opel Bergsteyn Om-b.
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

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

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's,
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1. 045-244242.

ovfcMcN
Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.

.Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

Autobanden van Son
Accu's, banden, schokdempers,
autowasserette, balanceren, uitlijnen.
Haefland 16 Brunssum. 045-253741.

Bij Donny kijken is kopen!
U moet bij Donny zijn voor: bestellers,
bedrijfsauto's en bussen, groot of klein.
Steeds 25 a 30 stuks gesloten bestellers,
bussen en minibusjes, stationcars en
kleine bestellers, open laadbakken en
meubelauto's. Ook diverse luxe auto's.
Donny Klassen b.v. In- 'en verkoop.
Meerssenerweg 219 Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-634915.

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Tel. 046-516046.

mazoa
Hensgens b.v. automobielbedrijf
Kruisweide 3, Nieuwstadt. 04498-53055.

1 HEAT
ONZE TROTS UW RIJPLEZIER

Automobielbedrijf Ton Schuijren
Rötscherweg 60 Landgraaf. 045-313588

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

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

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen. Kaderschool, rijksgediplomeerd
voor auto en motor.

Verkeersschool Leo Cremers
F.A.M.-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipl.
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE
Hoensbroek. Tel. 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601.
Al 29 jaareen begrip.
J. v. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Autoschadebedrijf Pierre Smits
Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel.
045-214018. BOVAG-lid.

Autop Autoverhuur Sittard B.V.
Verh. van pers.auto's, bestelauto's, bus-
jes, kampeerauto's en autoambulance,
leasing, long-rent en groepsvervoer.
Geerweg 2A Sittard. 046-522424.
Zandstraat 58 Montfort. 04744-2345.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

_~"~\ mmM-i\-i.m, _~,.,.,■■.■—
Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prijzen.
Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Holfanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek.
045-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

ZEECONTAINERS
Te koop/te huur 3-6-12 mtr. Franco ge-
lost te leveren. Depot Bom / Antwerpen /
Rotterdam. Piet Schouten 01720-34031
bgg. 73226.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkingsmaterialen,
lood en zink. Sluisweg 4 Bom.
Tel. 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.
drukw. Drukk. Greven b.v. 045-327158.
Vogelzankweg 244 Landgraaf.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-Grindelweg 43
(t.o. Groene Ster-terrein)
6414 BC Heerlen. Tel. 045-213105.

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

SPIILtL
Huis-aan-huis verspreiding
Voor reclamedrukwerk en weekbladen.
Fabriekstraat 7 Horst. Tel. 04709-84222.
Fax: 04709-84333.

/ l/^GLAS HERSTELLEN
/ - I GRATIS BELLEN
/ *—— 06-0226688

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

Bosman Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber-
gerweg. Leveringen van zand, grind,
teelaarde, cement, betontegels, sierte-
gels, maaskeien, klinkers, bielzen enz.
Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

■INGERSBORGERWEG 7
8307 JW UMCHSIEIG

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

M. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.

fceJGBl
keukens - inbouwapparatuur - «Mirtehlbladen

Keukenstudio Alwin v. Balkom
Holzstraat 36, 6461 HP Kerkrade.
Tel. 045-461127.

Keukenfabriek Brouns-Heynen
Wij maken en ontwerpen uw keuken,
badkamer geheel naar uw wensen en
worden voor u op maat gemaakt. Ook
voor renovatie. Vraag vrijblijvend offerte:
045-455633 of 750283.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

@ iv—'goefgen bv
Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrieter-
rein „Kerensheide". 046-331367.
Voor complete install. van keukens -sanitair - tegels - kastenw.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prijzen.
Tevens alle inbouwapparatuur.
Stationsstraat 294 Nuth.

Tomzon Keukens - Sanitair
Ook uw adres voor Svedex kasten.
Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoelunits, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m.
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender-
weg 77 Heerlen. 045-717555.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

onroerend goed
L.W. Lenders Makelaar o.g. Bedrijfsma-
kelaardij, tax. Adres: O.L. Vrouwepl. 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-
na, Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Catering Service
Traiteur Latten b.v.
Voor al uw feesten, al meer dan 25 jaar
verhuur van tafels, stoelen, porselein,
bestek en glaswerk. Munstergeleen,
046-515841.

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

Formido
Het adres voor wand- en plafondsyste-
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek.
Tel. 045-214507.

„Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en na-
tuurvoeding. Geleenstraat 59 Heerlen.
045-713024.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
onst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met on-
derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

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

IfIUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING *

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

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave. Showroom:
Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel. 045-721658.

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

"-__ J pieds sur terre

Willemstraat 48 - Heerlen S 045-724471

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

G.V.L. Restauratie. 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk, vel-
gen, chassis, etc. Spec. gevelreiniging,
renov., kelderafdichting, voegw., vocht-
wering. 10 jr. schrift, garantie.

Voorjaarsschoonmaak ?
* Uw tapijt heeft het nodig
* Chem-Dry Chardon doet het

professioneel en snel.

Bude Taxi. Tel. 04405-1603.
Klimmen.
Rolstoel/kleinbus vervoer.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of
thermoclear. Hofdwarsweg 7 G-
Tel. 046-753865.

Moberts Verhuizingen b.v.
Internationaal verhuis- en transpo'
drijf, kantoor- en projektverhuij
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-7228'

waterschapl!!
" Speciale methode voor het drog^
' vanzwevende vloeren en houten

plafonds.
* Kondensdroging.
* Drogen van vloeren, wanden en

plafonds.
» Speciale methode droging platte

daken.
" Gratis objektvochtmeting.
Voor vrijblijvende info:
RALF BORCHERT, TEL. 045-31661"

GMBH

r ■ ■=■ ■
Reparatie van
zitmeubelen!

iï iK— - ' —**J(
Reparatie en herstofferen van zllmeubelen is een

appan! Amoldussen verwerkt hiervoor oa
kegelveren. paardchaar en geplozen enne

Dat zegt al genoeg1arnoldusseN
INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBII>|H

___■StRemtgiusslraat 22-6369 EM Simpelvew Tal 045-»*"

Ha-to. -Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, z0
schermen, vertikale jalouzieën.
045-458226, Maria Gorettistraat
Kerkrade.

Venetïan fclitiï
Kerkrade #1

Zonweringskonstrukties, jalouzieën.
markiezen en roll. in alu., staal + 'Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-45341»

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

1 045-739380
____rft"~'?_^______________________._____.^^^^=^^^____F — 4M WMMMMMMMMMMMMMMMM^MMMmmmmM^^
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verwijt het bestuur te zijn opge-
stapt na de drastische bezuini-
gingen in plaats van voor alter-
natieven te zorgen.

Donderdagmorgen dient voor de
Heerlense kantonrechter de ont-
slagaanvraag van het bestuur
van het Kreativiteitscentrum
voor de 33 personeelsleden. De
vakbonden (Kunstenbond FNV,
AbvaKabo en Unie BLHP) vech-
ten het ontslag per 1 juni aan.

Ook de vakbonden zijn ervan
overtuigd dat het Kreativiteits-
centrum niet opgedoekt hoeft te
worden, maar dat er alternatie-
ven te vinden zijn om met min-
der subsidie te kunnen werken.

Straatspeeldag voor
meer speelruimte

acties in de zorgsector

de arts die om ontlasting k
gaat vragen \
krijgt het enkel nog drukker I

punaise %

(ADVERTENTIE)

Strijd om kerkorgel
Imstenrade duurt voort

pen en waterdichte afspraken
met hem over de verkoop daar-
van maakte. De mysterieuze ge-
tuige waarmee mr Spreksel op
de proppen kwam, heeft daaren-
tegen een geheel andere versie.
Mr Bakers denkt er aan om in
een gewone civiele procedure
zijn gelijk cq hetkerkorgel te ha-
len. Zeker nadat gebleken is dat
de medische zusters van Imsten-
rade in elk geval geen eigenaar
meer zijn van het orgel dat inder-
tijd is verkocht tegelijk met de
bijgebouwen van het kasteeltje
aan bv Imstenrade Beheer.

Spreksel, de raadsman en zwa-
ger van de 'verkoper' van het
orgel oud-Glasmy-directeur
Joep Klinkers was gisteren niet
beschikbaar om nadere details
over de 'engel' te geven. Klin-
kers was zelf ook onvindbaar.

De gelovigen in Itteren moeten
het voorlopig nog met de wat
versleten tonen van het oude
kerkorgel doen.

bekend werd een kort geding
over de verkoop van het kerkor-
gel aan de parochie in Itteren (
waar het oude orgel dringend
aan vervanging toe is) twee we-
ken geleden afgeblazen omdat
verwarring was ontstaan over de
vraag wie de werkeüjke eigenaar
van het te verkopen orgel was.
Pastoor Bok blijft erbij dat Klin-
kers de man was die hem aan
een vervangend orgel wilde hei-

ITTEREN/HEERLEN - Pastoor
J. Bok van de Martinusparochie
in Itteren moet het in zijn strijd
om het bezit van het kerkorgel
van de voormalige kapel van de
Medische missiezusters Imsten-
rade in Heerlen behalve tegen
een onwillige verkoper nu ook
opnemen tegen een geest. Zijn
advocaat mr I. Bakers in Heerlen
bevestigde gisteren: „Inderdaad
heeft de tegenpartij een engel in
de strijd gegooid, want er is een
verklaring bij de stukken ge-
voegd van iemand die door nie-
mandvan de betrokkenen ooit is
gezien of opgemerkt." Mr Ch.

Mr Bakers wacht intussen nog
op toestemming van het bisdom
in Roermond om verder te pro-
cederen tegen Klinkers es. Zoals

Bisdom start campagne
voor herstel van kerken

Tachtig van de 360 bouwwerken beschadigd

ROERMOND - Het bisdom Roermond gaat binnen enkele we-
ken een grootscheepse campagne starten om gelden bijeen te
brengen waarvan de kerken hersteld moeten worden. Door de
aardbeving hebben 80 van de 360 kerken schade opgelopen, zo
is uit de laatste inventarisatie gebleken.

De zwaarst getroffen kerken staan in
Herkenbosch (schade 5 müjoen gul-
den), Roermond/Maasniel (2 mil-
joen), St. Odiliënberg (1,25 miljoen)
en Roermond centrum (Munster-
kerk; 1,25 miljoen). De protestantse

HEERLEN - Bij een controle van 32
taxi's heeft de Heerlense politie op-
nieuw een taxi in beslag genomen,
omdat de auto in slechte staat ver-
keerde. Het is de zevende taxi die
binnen een week in Heerlen uit het
verkeer is gehaald. Daarnaast deelde
depolitie acht bekeuringen uit. Bij drie
taxi's ontbraken de vereiste vergun-
ningen, vijf maal bleek het werkboekje
niet juistingevuld.

Politie haalt weer
taxi van de weg

Kamerdebatje over
AID en douane
DEN HAAG - De Vaste Kamercom-
missie voor Financiën voert op 4 juli
een mondeling overleg met staatsse-
cretaris Marius van Amelsvoort over
mogelijke samenwerking tussen delen
van de AID en de Economische Con-
trole Dienst (ECD) met de douane. De
Kamercommissie vindt dat de be-
windsman vragen die de Centrale
Dienstcommissie van de Douane
heeft gesteld over een mogelijke sa-
menwerking met de AID (Algemene
Inspectie Dienst) niet goed heeft be-
antwoord. De commissie wil daarom
dat Van Amelsvoort tijdens het mon-
deling overleg dieper op de zaak in-
gaat, laat PvdA-woordvoerder Ad
Melkert weten. De PvdA heeft overi-
gens nog geen standpunt over moge-
lijke samenwerking tussen AID en
ECD met de Douane. Van Amelsvoort
voelt niets voor de door de Dienst-
commissie van de Douane voorge-
stelde samenwerking met de AID.
Momenteel buigt zich een commissie
over de mogelijke samenwerking tus-
sen AID en de ECD. Medewerkers
van het hoofdkantoor van de AID in
Kerkrade voelen voor samenwerking
met de Douane, omdat de kans dat
het hoofdkantoor dan niet naar het
westen van het land wordt overge-
plaatst, veel groter is.

HEERLEN - Praktisch alle par-
tijen in de Heerlense gemeente-
raad vinden dat B&W nog maar
eens moeten onderzoeken of het
uit 1935 daterende Sportfond-
senbad wel gesloten moet wor-
den. Van links naar rechts werd
gisteravond tijdens een vergade-
ring van de commissie Welzijn,
getwijfeld aan de juistheid van
het voorstel om het bad te slui-
ten en het schoolzwemmen to-
taal af te schaffen.

bad maar ook het schoolzwem-
men, het loodje.

Sluiting van
zwembad nog
ter discussie

gestudeerd worden op een
nieuw bad."
Collega Karel Scholtissen van de
PvdA sprak woorden van gelijke
strekking: „Het moet toch moge-
lijk zijn voor een gemeente als
Heerlen om twee baden te be-
houden. Ik heb ook moeite met
het zomaar afschaffen van het
schoolzwemmen."
Verder lieten ook Groen Links,
D66, de SP en de WD weten
niet één twee drie akkoord te
gaan met het bezuinigingsvoor-
stel van Heerlen. De fractie
Groepering Heerlen-Noord is er
nog niet uit. „Dat duurt nog wel
een tijdje," meende Wim Vro-
lings.

Heerlen moet de komende drie
jaar 10,5 miljoen gulden bezuini-
gen. In het voorstel daartoe legt
onder andere het Sportfondsen-

Het CDA zei bij monde van Wer-
ner Janssen: „Je kunt het niet
maken het Sportfondsenbad zo-
maar te laten verdwijnen. Er
moet een nieuw functioneel bad
komen. Het oude houdt het nog
wel twee jaar uit, in die tijd moet

Minderbroederskerk in Roermond
heeft een schade van 1,2 miljoen. De
H. Petruskerk in Roggel staat op de
lijst voor 1 miljoen. Voor vijfandere
kerkgebouwen lopen debedragen op
van 362.000 tot 550.000 gulden. Dan
zijn er nog 70 kerken die een totale
schade hebben van 11,8 miljoen.
Inmiddels is al het 'Bisdom Roer-
mond Noodfonds Aardbeving Ker-
ken' ingesteld (giro 1054351; bank
642600600). Woordvoerder Ad Jansen
van het bisdom zegt dat gewacht is
met de campagne totdat de schade-
vergoeding aan particulieren was
geregeld.
Heeft het bisdom zelf financiële mid-
delen om een gedeelte van het her-
stel te betalen? „Het bisdom geeft
jaarlyks 1,5 miljoen uit aan herstel en
restaurantie van kerken. De hoogte
van dat bedrag komt overeen met
wat de parochies jaarlijks daarvoor
in het solidariteitsfonds storten," al-
dus de woordvoerder. „Dat bedrag
blijft gewoon nodigvoor het normale
onderhoud."

Gezien de enorme bedragen, ver-
wacht het bisdom dat volledig her-
stel van de aardbevingsschade jaren
kan duren.

kantoor Muurmans en VB Accoun-
tants verwacht' de gemeente eind
deze, begin volgende week. De raad
krijgt de definitieve onderzoeksresul-
taten uiterlijk op 9 juni te horen. Giste-
ren heeft het college de exacte onder-
zoeksopdracht bekendgemaakt aan
de onderzoeksbureaus. Nadere me-
dedelingen daarover wil het college
volgens een woordvoerster van de
gemeente niet verstrekken.

BRUNSSUM - Mede vanwege de
externe onderzoeken rond de opzet-
geld-affaire is de raad in Brunssum
met een week uitgesteld. In plaats
van op dinsdag 2 junikomt de raad nu
op 9 juni bijeen. De eerste voorlopige
onderzoeksresultaten van Advocaten-

Raad uitgesteld
door onderzoek

MAASTRICHT - Om eens te kijken
of de arbeidsomstandigheden in het
bedrijfsleven daadwerkelijk verbete-
ren, gaat de Industriebond FNV van-
daag met een meetmobiel bij KNP in
Meerssen staan. Werknemers van
KNP kunnen in de auto laten onder-
zoeken hoe het is gesteld met hun
hart, longen en oren. Ook voorzitter
Bé van der Weg van de Industriebond
is vanochtend bij KNP Meerssen.

FNV onderweg
met meetmobiel

Sittard moet
steun aan

sportcentrum
verhogen

HOENSBROEK - Een 36-jarige
motorrijder uit Hoensbroek is giste-
ren overleden aan zijn verwondin-
gen. De man verloor maandag-
avond op de Zandbergsweg in zijn
woonplaats de macht over het
stuur, vloog uit de bocht en botste
tegen een bushalte. Met ernstig
hoofdletsel werd hij naar het De
Weverziekenhuis in Heerlen ge-
bracht, waar hij dinsdagmorgen
overleed.

Motorrijder
bezwijkt aan
verwondingen

" Staatssecretaris Gabor beklimt een van de uitkijkposten van de nieuwe Vaalser attractie.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Europa's grootste doolhof
werkgroep Stop de Kindermoord,
die ook de straatspeeldag organi-
seert. In Landgraaf kunnen kinde-
ren terecht in de Piet Heinstraat, de
Michiel de Ruyterstraat en de Vre-
destraat. In Heerlen is de plaats van
handeling de Delfstofweg.

Een woordvoerder van Stop de_Kin-
dermoord bevestigt dat het aantal
verongelukte kinderen de laatste ja-
ren afneemt. „Er worden inderdaad
steeds meer maatregelen genomen.
Maar de afname van het aantal on-
gelukken kan ook heel goed een
gevolg van schijnveiligheid zijn.
Ouders laten hun kinderen mis-
schien minder buiten spelen."

i^atli ~ °P verschillende
\ etl in Limburg vinden van-
V(} cti.v-teiten plaats in het kader
<4g vierde nationale straatspeel-
ï■ en T

der andere in Sittard, Heer-
6st andgraaf worden vanmid-

i^skraten afgesloten die vervol-
l&s [\ et toneel vormen van spelle--- steltlopen, hoepelen en
S r.rV ten- De straatspeeldag is
Hl ei? - tegen verkeersonveilig-. n te weinig speelruimte.

?fgf.s]!ard wordt de Anemoonstraat
i het n- Die straat zal overigens
Vd- naJaar definitief verkeersvrij

"'evo net res---1331 van twee jaar
w eren door onder andere de

SUSTEREN - Het afvalwater uit de
Duitse gemeenten Selfkant en Gan-
gelt wordt over vijf jaar gereinigd door
de waterzuiveringsinstallatie in Suste-
ren. Dat maakte het Waterschap Zui-
veringschap Limburg deze week
bekend. De komst van het Duitse af-
valwater is een rechtstreeks gevolg
van het plan van het Zuiveringschap
om de waterzuiveringsinstallatie van
Schinveld op te heffen. Het rioolwater
dat daar nu nog gezuiverd wordt,
komt in de toekomst ook in Susteren
terecht. De transportleiding zal ge-
deeltelijk over Duits grondgebied lo-
pen. De Duitse gemeenten Selfkant
en Gangelt willen van die gelegenheid
gebruik maken om hun kleinere zuive-
ringsinstallaties op te heffen en aan te
sluiten op de nieuwe leiding.

Internationale
waterzuivering

Volgens bestuursvoorzitter A. van
Goethem is het sportcentrum hier-
mee slechts voorlopig uit de finan-
ciële problemen. Er ligt alleen een
kans van slagen als de gemeente
Sittard en de sporttotalisator beslui-
ten hun subsidie te verhogen. Van
Goethem koestert echter niet de il-
lusie dat zij het tekort helemaal zul-
len overbruggen.

Aanvankelijk stond de provinciale
bijdrage van jaarlijks zes ton volle-
dig op de hellingen dat zou het Sit-
tardse sportcentrum in ernstige
nood hebben gebracht. Vorige
week besloten Provinciale Staten
om de subsidie geleidelijk af te bou-
wen tot een kwart miljoen in 1996
en volgende jaren. Hiermee kwam
de provincie terug op het oorspron-
kelijk plan om de subsidie na 1996
helemaal stop te zetten.

SITTARD - De provincie heeft de
gemeenteSittard en SNS Sporttota-
lisator gevraagd om de subsidie
voor het sportcentrum te verhogen.
Daarmee moet het financiële gat
worden opgevuld, dat ontstaat
doordat de provincie de bijdrage de
komende jaren aanzienlijk gaat kor-
ten.Vanonze verslaggever

VAALS - Staatssecretaris drs J.D.
Gabor van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij heeft gisteren het
Labyrint op het Drielandenpunt in
Vaals geopend. Het is de grootste
en modernste doolhof van Europa.

De bezoekers moeten een padlengte
van ruim twee kilometer doorkrui-
sen om het middelpunt te bereiken.

Gabor vond. het initiatief voor de
aanleg van het Labyrint een goed
voorbeeld hoe ministrieel beleid op
een voorbeeldige wijze gestalte kan
krijgen.

„De regionale economie en het
werkgelegenheidsbeleid richten
zich op verbetering van zulke voor-

zieningen", aldus de staatssecreta-
ris. „Waar de kansen liggen, moeten
ze benut worden. De kwaliteit die
een gebied bezit voor recreatie,
moet ook zoveel mogeüjk aan de lo-
cale economie ten goede komen."

De openingsdaad door Gabor be-
stond uit het lossen van een start-
schot waarna kinderen in het mid-
delpunt van de doolhof ballonnen
de lucht in lieten. Vervolgens
brachten drie kinderen de vlaggen
van België, Duitsland en Nederland
naar het middelpunt.

Het Drielandenlabyrint is een ont-
werp van het Engelse bureau Mino-
taur Designs en een initiatief van
het bureau Promec. Met de realisa-
tie van het project gaat een grote
wens van de gemeente Vaals, het
opvijzelen van het Drielandenpunt

tot een zogenaamd toeristisch con-
centratiepunt, in vervulling.
Gabor was bijzonder in zrjn nopjes
met Labyrint. „De komst van de
doolhof verhoogt de kwaliteit van
het recreatieve en toeristische aan-
bod. Verder draagt het bij aan een
doelmatig beheer van het bos- en
natuurrijke Drielandenpunt. En het
is bovendien een bewijs van voor-
beeldige samenwerking tussen
overheid en particulier initiatief."
In de loop der jaren zyn al diverse
plannen en ideeënvoor het Drielan-
denpunt de revue gepasseerd. La-
byrint is duidelijk een schot in de
roos. Het hoogste punt van Neder-
land trekt jaarlijks een miljoen be-
zoekers. Het is al jaren de populair-
ste trekpleister voor toeristen in
Limburg. De das is de mascotte van
Drielandenlabyrint.

HORST - In Urnburg wordt eind deze
maand gestart met het project 'alloch-
tonen in de agrarische sector. Het
project is een gezamenlijk initiatief
van de arbeidsvoorziening, de RBO,
de FNV, het CNV, de LLTB en het
Landbouwschap. Via het project kun-
nen werkzoekende allochtonen die in
Nederland wonen en hier mogen wer-
ken, een vaste baan krijgen in de
sectoren glastuinbouw, champig-
nonteelt, boomteelt en de vollegronds
groenteteelt, zo garanderen de orga-
nisaties. Van de buitenlanders wordt
verwacht dat ze de Nederlandse taal
in woord en geschrift redelijk beheer-
sen.

Landbouwproject
voor allochtonen
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'Heerlen draait
cultuur nek om'

. Teksten op de gevel van de Luciushof geven precies de
jf ning weer van de33 werknemers. Foto: KLAUS TUMMERS

De ambtenaren vonden na ver-
loop van tijd een achterdeur
waardoor ze toch naar binnen
konden. Aangezien het cursus-
seizoen ten einde loopt, meldden
zich maar weinig cursisten gis-
termorgen. Zij mochten wel naar
binnen. De cursussen werden
gisteren dan ook gewoon gege-
ven.

J^RLEN - De 33 werknemers
|}ff het Kreativiteitscentrum
gekrlen* die gistermorgen het
w.°Uw waar het centrum is ge-
v3'Bd hebben bezet, schorten
cje aag al hun actie op omdat
i gemeente een gesprek heeft

Levert dat gesprek
de l °P. dan Baan ze door met
W ezettmg- -Het gaat niet al-
Un om onze eigen instelling,
4 ïpat om meer. In de gemeen-
<>m rlen wordt cultuur de nek
gedraaid, daar is geen geld en
fyj.n belangstelling meer voor.
5^ willen daar met onze actie
w acnt voor vragen," aldus
)e s°neelsleden van het Heer-

**-■ Kreativiteitscentrum.
0'ltJ^nriorgen om acht uur blok-
te rden ze de ingangen van de
j^'Ushof waar niet alleen het
j, eativiteitscentrum gevestigd

v j ook de dienst Welzijn
de gemeente Heerlen. De

(^ btenaren mochten er van de
veters niet in. Ook de leden
Jc^ het eigen bestuur van het
t^ ativiteitscentrum werd de

Bang ontzegd. Het personeel



Geboren

KARLIJN
dochter van

Paul Münsterman
en

Mirjam van de Bor
Voerendaal, 19 mei 1992
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Enige en algemene kennisgeving

t
Op 14 mei 1992 is in de leeftijd van 72 jaar, on-
verwacht van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze lieve pa, opa, schoonbroer, oom en neef

Albert Hendriks
echtgenoot van

Lucy Crolla
Op 16 mei 1992 hebben in intieme familiekring
de crematie en requiemdienst plaatsgevonden.
Wij nodigen u uit hem samen met ons te geden-
ken tijdens de zeswekendienst in de parochie-
kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Val-
kenburg a/d Geul, op zaterdag 27 juniom 19.00
uur.

Valkenburg
a/d Geul: Lucy Hendriks-Crolla

Maastricht: Jos Hendriks
Stella Hendriks-Doorenbosch
Bram, Thorn

Maastricht: George Hendriks
Anneke Hendriks-Zaad
Iris, Jerom, Ruben

Houten: Ine Noteborn-Hendriks
Hub Noteborn
Joeri

Nijmegen: Lia Hendriks
Sibbe: Frans Hendriks

Maastricht: Lusi Kruytzer-Hendriks
Evert Kruytzer
Sjoerd, Jolien,Wouter

Sittard: Marjan Jaasma-Hendriks
Servaas Jaasma
Philemonne

Nijmegen: Carla Hendriks
Valkenburg

a/d Geul: Albert Hendriks
Hannie Hendriks-Ramaekers
Robin, Jerry

Mei 1992
Sibbergrubbe 38, 6301 AA Valkenburg a/d Geul

Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid is van ons heen-
gegaan onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Cisca Kathagen
weduwe van

Hein Smeets
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Elly Soomers-Smeets
Henk Soomers

Landgraaf: Willy Smeets
Marianne Smeets-Kooy

Landgraaf: Jo Smeets
José Smeeta-Haanappel

Munster- Ton Smeets
Geleen: Louisa Smeets-Witvoet

Kerkrade: Marie-José Lennaerts-Smeets
Leo Lennaerts

Landgraaf: Guus Smeets
Marij Smeets-Houtmans

Landgraaf: Anny Smeets
Joop Snippe

Landgraaf: Marianne Smeets
Cornel Daamen

Landgraaf: Jan Smeets
Marianne Smeets-Scholten

Landgraaf: Casper Smeets
Anja Smeets-van den Abeelen
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kathagen
Familie Smeets

6373 CR Landgraaf, 19 mei 1992
Isidoruslaan 13
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 22 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 21 mei om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Niewenhagen; dagelijks van 18.45 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieve deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor de büjken van medeleven en belangstel-
ling, betoond bij het overlijden en de uitvaart
van myn man, onze vader, schoonvader en opa

Harry Hegtermans
betuigen wij onze oprechte dank.

Jo Hegtermans-Udo
kinderen en kleinkind

Brunssum, mei 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 23 mei om 19.00 uur in de paro-
chiekerk H. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum.

Ik tast naar je hand,
maar die is er niet meer,
geen tederheid,
geen zorgzaamheid,
geen geborgenheid,
daaraan te wennen kost tijd,
heel veel tijd.

Het is een jaar geleden dat ik afscheid heb moe-
ten nemen van mijn dierbare man

Sjef Campers
De plechtige eerste 'jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 23 mei 1992 om 18.30 uur in
de St. Martinuskerk te Welten-Heerlen.
De H. Mis zal worden opgeluisterd door het
mannenkoor I'Esprit 0.1.v. Fred Piepers.

Enny Campers-de la Bi je

" t I
Hedenmorgen is zacht en kalm ingeslapen, mijn
heve man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

JefKessels
* Eys-Wittem 21-09-1919
t Maastricht 18-05-1992

echtgenootvan

Tiny Wesselings
Heerlen: Tiny Kessels-Wesselings
Heerlen: Joséen Jan Jansen-Kessels

Ivo en Lynn
Ward, Remco

Landgraaf: Wilma en Wil
Smaling-Kessels
Serge, Manja

Ingber-Gulpen: Marcel en Juliette
Kessels-Heuberger
Annick, E line

6414 VM Heerlen, 18 mei 1992
Eekhoornstraat 26
De uitvaartmis zal plaatsvinden op donderdag
21 mei om 12.00 uur in de St. Gerardus Majella-
kerk te Heerlen-Heksenberg, waarna om 13.30
uur de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en
terug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed heden, woensdag 20 mei, om
18.45 uur, waarna we hem zullen gedenken in
de avondmis om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Op de vooraf te kennen gegeven wens van de
overledene is er geen gelegenheid tot rouwbe-
zoek.
Wilt u, indien wy vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Als jij blij was,
waren wij blij mee.
Als jij verdrietig was,
waren wij verdrietig mee.
Als jijpijn leed,
leden wij pijn mee.
Nu jij gestorven bent,
sterft iets in ons mee.

Wij geven u kennis, dat op 51 jarige leeftijd,
toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze vader, mijn schoonzoon,
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 gehouden wor-
den op donderdag 21 mei om 13.00 uur in de
parochiekerk H. Joseph te Passart-Hoensbroek,
waarna om 14.30 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid,na een
kort ziekbed, toch nog onverwacht in de leeftijd
van 58 jaar, onze lieye moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Leny Lenssen
Moeder van: Philomene en Alex

Miei en Theo
Paula en Henny
Leo en Marlies
Theo
en kleinkinderen

Levensgezellin van: Pierre
FamilieLenssen

Heerlen, 17 mei 1992
Corr.adres: Dorpstraat 57, 6277 NC Slenaken
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 22 mei om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Rémigius te Slenaken, waarna de
teraardebestelling zal plaatsvinden op het r.k.
kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoek dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

Langs deze weg willen wij u graag oprecht dan-
ken voor de deelneming bij het overlijdenen de
crematie van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Kathe Roberts-Wolber
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienstzal gehouden wor-
den op zaterdag 23 mei a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk H. Hart van Jezus te Haanrade.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij allen hartelijk dank-
zeggen voor uw blijken van medeleven en aan-
wezigheid bij het overlyden en de uitvaart van
mijn fyne man, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Bert Simons
Maria Simons-Cransveld
Kinderen en kleinkinderen

Vaals, mei 1992
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de plech-
tige zeswekendienst op zaterdag 23 mei a.s. om
18.30 uur in de parochiekerk van St. Paulus in
Vaals.

t
Na een met geduld gedragen ziekte moesten wh
heden afscheidnemen van onze goede vader,
schoonvader, grootvader, overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Pieter
Hubertus Scheren

weduwnaarvan

Martha
Johanna van den Bosch

levensgezelvan

Trautje Habets-Pelzer
Hij overleed op 72-jarige leeftijd in het De We-
verziekenhuis te Heerlen.

Landgraaf: Annie en Cor Grouls-Scheren
Landgraaf: Fer enkarien Scheren-Kaubo
Landgraaf: Harrie en Jane Scheren-Adler

en alzijn kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Scheren
Familie van den Bosch
FamilieHabets-Pelzer

Landgraaf, 17 mei 1992
Kerkstraat 26f
Corr.adres: Oude Landgraaf 26,
6373 BA Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal gehouden worden op vrijdag 22
mei om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Wau-
bach.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag 21 mei wordt de overledene bijzon-
der herdacht in een eucharistieviering om 19.00
uur in voornoemde kerk; vooraf om 18.40 uur
rozenkransgebed.
Gelegenheid om afscheid te nemen in derouw-
kamer van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagehjks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Bedroefd om de leegte
dankend voor het vele dat jegaj

Op 18 mei 1992 is mijn lieve man, onze papa, opa en vriend gestorven.
Hij verliet ons op zijn eigen wijze, waardig en lief.
Hij werd voorzien van de h.h. sacramenten der zieken.

Marie Joseph Hubert Renier
Arnold Corten

Noud
* 20-4-1907 t 18-5-1992

echtgenoot van

Maria Bernardine Petronella Kuipers
Ben
Oirsbeek: B. Corten-Kuipers
Oirsbeek: Rob Corten

Arensgenhout-Hulsberg: Paul Corten
SimonneCorten-Hardy
t Arne, Guy
Didi, Aimée
Familie Corten
Familie Kuipers

6438 GD Oirsbeek, 18 mei 1992
Beukenberg 62
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op vrijdag 22 mei a.s.
11.00 uur in de parochiekerk St. Lambertus te Oirsbeek, waarna aansluitend
grafenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene donderdag om 19.00 uur in voornot
de kerk.
Noud is opgebaard in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bru
sum.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 - 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als zodai
te willen beschouwen.

I 'i

I ~

Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, ge-
ven wij u kennis dat na een liefdevolleverzorging in Huize Maasveld
te Maastricht is overleden, onze dierbare tante en nicht

Maria Anna
Carolina Keulen

*13 maart 1910 te Schinnen tl9mei 1992 te Maastricht

Uit aller naam:
Familie Keulen
Neven en nichten

Maastricht, 19 mei 1992
Huize Maasveld, afd. De Lindenstok
Corr.adres: Thull 40, 6365 AC Schinnen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben vrijdag 22 mei a.s. om 11.00 uur in de dekenale parochiekerk
van de H. Dionysius te Schinnen.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condoleren zijn.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen. w

Dankbetuiging
Voor uw hartelijkebelangstelling en medeleven
by het overlijden en de uitvaart van mijn dier-
bare man en mijn goede vader

Antek Lieske
betuigen wij onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was een
grote troost en zal een dankbare herinnering
blijven.

Mevr. M. Lieske-Willems
Daniela
Familie Lieske
Familie Willems

Brunssum, mei 1992
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de plech-
tige zeswekendienst op zaterdag 23 mei om
19.00 uur in de H. Familie-kerk te Brunssum-
Langeberg.

Dankbetuiging
De grote belangstelling in de vorm van vele
troostrijke condoleances, bloemen, h. missen en
vooral de aanwezigheid van zovelen bij de be-
grafenis van mijn lieve vrouw, onze goede moe-
der, schoonmoeder en oma

Billa
Groothedde-Peters

heeft ons diep getroffen.
Al deze blijken van medeleven en het besef dat
zij door zoveien werd geacht, hebben ons ge-
sterkt en bemoedigd dit verhes te dragen.

Henk Groothedde
kinderen enkleinkinderen

Landgraaf, mei 1992 - H. Roland Holststraat 8.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 23 mei a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco
te Lauradorp.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve echtgenoot
en goede vader

Stef Zegers
betuigen wij u onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Gerbers,
Schutterij St. Paulus Vaals en Damescomité,
zijn collega'sen alle familie, vrienden en beken-
den.

Mevr. M. Zegers-Kohl
en kinderen

Vaals, mei 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wpr-
den op zaterdag 23 mei a.s. om 17.45 uur in de
parochiekerk St. Jozef te Vaals.

Wij geven met deerniskennis van het overlijden
van het oud-bestuurslid van onze vereniging
Oud-Strijders 8 Regiment Veldartillerie 7 De-
cember Divisie, de heer

Anton van den Oord
in de leeftijd van 72 jaar.
Drager van het Kruis voor Orde en Vrede met
jaargespen 1946, 1947, 1948 en 1949;
zilveren legpenning voor verdiensten van de le
Divisie 7 December.
Als oorlogsvrijwilligerdiende hij in de rang van
opperwachtmeester. Meer dan 25 jaar was hij
een gewaardeerd bestuurslid.
Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en r
zijn familie.
De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op vrij-
dag 22 mei om 11.00 uur in de r.k. kerk van H.
Michael aan het Hooghout te Breda, waarna de
begrafenis volgt op de begraafplaats Overakker
aan de Overakkerstraat te Breda.

Het bestuur van de
vereniging Oud-Strijders 8 R.V.A.

Venlo, 18 mei 1992
Eikenstraat 25, 5922 CB

tGertrudis Schoon, oud 92 jaar, echtgenote van
wijlen Pierre Vlekken. Corr.adres: In de O 1,

6225 CH Maastricht. De eucharistieviering zal
plaatsvinden heden woensdag 20 mei om 14.00 uur
in de kapel van bejaardenhuis St. Gerlachus, Bies-
landerweg 60, Maastricht

t Leonie Linckens, oud 88 jaar. Maastricht, ver-
pleegkliniek Klevarie. Corr.adres: Klinkenberg

147, 6231 BC Meerssen. De uitvaartdienst zal
plaatshebben heden woensdag 20 mei om 14.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius.

t Pierre Beckers, 46 jaar, echtgenoot van Bertha
Meuwissen, Markt 1, 6065 AV Montfort. De

plechtige eucharistieviering vindt plaats heden
woensdag 20 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Montfoit.

t Serve Jongen, oud 63 jaar, echtgenoot van Ria
van den Brand. 6224 AN Maastricht, Prof. Pas-

mansstraat 4. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den donderdag21 mei om 11.00uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Wyckerveld, Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tPierre Lebon, oud 87 jaar, weduwnaar van Tina
Kerkhofs. 6221 GH Maastricht, Heugemerweg

113.A. De uitvaartdienst zal plaatshebben op don-
derdag 21 mei om 10.30uur in deparochiekerk van
JoannesBosco te Akerpoort-Maastricht. Er is geen
condoleren.

tJoep Gulpers, oud 79 jaar, echtgenoot van Nel
van der Zee. 6226 CZ Maastricht, Beneluxstraat

1. De uitvaartdienst zal plaatshebben op donder-
dag 21 mei om 14.00 uur in deparochiekerk van de
H. Antonius van Padua te Scharn-Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tßèr van Wijhe, oud 69 jaar, echtgenootvan Gre-
ta Franssen. 6217 CW Maastricht, Clavecymbel-

straat 102.E. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 21 mei om 9.30 uur in de parochiekerk
van St. Christoffel te Caberg-Maastricht. Er is geen
condoleren.

De vele blijken van medeleven en talloze condolé
ces bij het overlijden, alsmede uw aanwezigheid________ — de crematie van mijn lieve echtgenote, onze moec
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
nicht

Sophie
Ophelders-Nij sten
echtgenote van

Joseph Joannes Ophelders
hebben wij bijzonder gewaardeerd.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Haar man,
kinderen en kleinkinderei

De zeswekendienst zal gehouden worden op zater'
23 mei a.s. om 19.00 uur in de Augustinuskerk te L
terade-Geleen.

t André Hartholt, 61 jaar, echtgenoot van
Weekers, O.L. Vrouwestraat 4, 6004 AC .

De plechtige eucharistieviering zal worden g
den op woensdag 20 mei om 11.00 uur in de
nale kerk van St.-Martinus te Weert.

tLucie Dingelstadt, 77 jaar, echtgenote van
Semmeling, Hendriklaan 73, 6043 BN

mond. De plechtige eucharistieviering zal w
gehouden op donderdag 21 meiom 11.00 uui
parochiekerk van O.L.V. van Altijddurend
stand te Roermond.

tAnna Krops, 73 jaar. Corr.adres: Vegelsble
6001 BG Weert. De plechtige uitvaartdien

gehouden worden op donderdag 21 mei om. uur in de dekenalekerk van St.-Martinus te Vt

t Pierre Bonnee, 64 jaar, echtgenoot van jHouben, Dr. Schaepmanstraat 2, 6061 GG
terholt. De plechtige eucharistieviering zal p
vinden op donderdag 21 mei om 11.00 uur
parochiekerk van de H. Matthias te Posterho

officiële mededelingen

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 26 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend,
dat met ingang van 20 mei 1992 ge-
durende één maand op de afdeling
Grondzaken van de gemeentesecre-
tarie (kamer 2.06) voor een ieder ter
inzage is gelegd het door de ge-
meenteraad in zijn vergadering van
7 mei 1992 vastgestelde bestem-
mingsplan „Bovenste Puth, herzie-
ning Steenstraat 16".
Aangezien tegen het ontwerpplan
geen bezwaren zijn ingediend en de
gemeenteraad bij vaststelling geen
wijzigingen in het ontwerp heeft
aangebracht, is niemand bevoegd "tot het indienen van bezwaren bij
Gedeputeerde Staten van Limburg.
Schinnen, 20 mei 1992

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen
maakt bekend dat de raad in zijn
vergadering van 7 mei 1992 besloten
heeft te verklaren dat bestemmings-
plannen worden voorbereid voor:- een perceel kadastraal bekend ge-

meente Schinnen sectie C nr.
3526, plaatselijk gelegen Altaar-
straat 62 te Schinnen;- een perceel kadastraal bekend ge-
meente Schinnen sectie C nr.
3733, plaatselijk gelegen Europa-
straat 7 te Schinnen.

De raadsbesluiten met bijbehoren-
de tekeningen liggen vanaf heden
voor een ieder ter inzage op de afde-
ling Grondzaken (kamer 2.06) ter
gemèentesecretarie, Scalahof 1 te
Schinnen.
De secretarie is geopend op werk-
dagen van 09.00 tot 12.00 uur en
's woensdags van 14.00 tot 16.00
uur en van 18.00 tot 21.00 uur.
Schinnen, 20 mei 1992

De burgemeester voornoemd,
F.I.JL Loefen

Woensdag 20 mei 1992 " 14Limburgs Dagblad



Nep-snorfietsen in
Maastricht in trek

Van onze verslaggever

biedt onvoldoende inzicht in de be-
drijfsvoering. Na jaren de aandeel-
houders behoorlijk te hebben be-
roofd, bent u toch ten minste eer
goede uitleg over uw beleid schul-
dig," aldus een belangrijk ogend
heerschap.

Pie Medical realiseerde vorig jaar
een omzet van 41,6 miljoen. Een
stijgingvan 15,4 procent ten opzich-
te van 1990. Het bedrijfsresultaat
verdubbelde tot 2,8 miljoen gulden.

de politie is dat niet de enige
overtreding die al vele tientallen
jongeren dit jaarzyn begaan en
daarbij zijn gepakt. Velenvoeren
de cylinder van de bromfiets bo-
vendien ook nog eens op van 50
cc tot zon 70 cc en zetten er een
grotere uitlaat onder dieeen zeer
snerpend geluid maakt.

MAASTRICHT - „Heren, waar
bent u mee bezig? Wat u doet is wel
zeer ongebruikelijk in vennoot-
schapsland" , riep een ontevreden
aandeelhouder gisteren vertwijfeld
tijdens een verhitte jaarvergadering
bij Pie Medical in Maastricht. De di-
rectie en commissarissen van de
fabrikant van medisch-diagnosti-
sche apparatuur werden zwaar aan
de tand gevoeld. Vorig jaarvoerde
het bedrijf een stelselwijziging (an-

dere manier van boekhouden) in,
omdathetvoor een 'meer conserva-
tieve majiier van bedrijfsvoering'
heeft gekozen. Enkele aandeelhou-
ders schoot dit in het verkeerde
keelgat. „Dit riekt naar flessentrek-
kerij. Wanneer die stelselwijziging
niet zou zijn ingevoerd zou de
winst- en verliesrekening er niet zo
mooi uit hebben gezien."

De kritische geluiden kwamen met
name uit de hoek van de professio-
nele belegggers. „Het jaarverslag

DOOR CINDY JASPERS

[-AASTRICHT - Maastricht
pmpt met een groeiende groep
F-geren die de politie wil doen
Kloven dat de bromfiets waarop
p rijden een snorfiets is. Snor-
den hebben als voordeel dat
fjet dragen van een helm niet
ïjerplicht is. Op dat vervoermid-Pel mag dan ook officieel niet
Parder gereden worden dan 25

per uur. Door het gele
«aatje op het spatbord boven
let voorwiel van de brommer te
'ervangen door een oranje

(kosten 1,50 gulden)
«ordt de politie in de Maas-
~-ehtse binnenstad regelmatig
J"1 de tuin geleid. Het rijden
J?nder helm neemt vooral in
Maastricht hand over hand toe.
"°lgens een woordvoerder van

Verder wordt door een deel van
de Maastrichtse jeugd veel gere-

den op eerder in België gestolen
bromfietsen, zegt een woord-
voerder. Voor de goede orde
wordt door de berijders een ver-
zekering afgesloten. „Wat ik de
verzekeringsmaatschappijen
verwijt is dat ze er in veel geval-
len genoegen mee nemen als een
klant opgeeft dat hh' niet weet
hoe het nummer luidt van het
zogenoemde goedkeurmerk. Als
dat onbreekt, dan weet je ge-

Hoewel snorfietsen (vanaf 1.200
gulden) een stuk voordeligerzijn
dan gewone bromfietsen (vanaf
3.000 gulden), worden ze in Lim-
burg niet extreem veel meer ver-
kocht dan voorgaande jaren. In
het westen van het land is dat
wel anders. De Amsterdamse po-
litie heeft bijvoorbeeld geconsta-
teerd dat maar liefst 93 procent
van de snorfietsen is opgevoerd,
mede dankzij de 'opvoersetjes'
die daarvoor in de winkel ver-
krijgbaar zijn. Gemiddelde snel-
heden van zon zeventig kilome-
ter per uur zijn dan de normaal-
ste zaak. In sommige gevallen
hield de politie zonder helm rij-
dende jongelui op opgevoerde
snorfietsen aan met zon 125 ki-
lometer per uur. De nettowinst steeg met 21 procent

en kwam op 1,1 miljoen. Deze cij-
fers die de directie vorige maand al
bekend maakte, lijken positief.
Toch waren de aandeelhouders, die
niets uitgekeerd kregen, niet tevre-
den.Limburgs energiebedrijf hanteert laagste tarieven

Fusiekost Mega veertig miljoen
" Om het energiever-
bruik en de uitstoot
van kooldioxide te be-
perken, investeert Me-
ga onder andere in
warmte/krachtkoppe-
ling voor de tuinbouw.

Archieffoto

De voorzitter van de Raad van Be-
stuur, H. Joosten wond zich nogal
op over de toon die af en toe werd
aangeslagen tegen het bestuur. Di-
recteur en oprichter van Pie Medi-
cal B. Alberts werd er echter niet
warm of koud van. Slechts toen hij
van een oudere aandeelhoudereen
vaderlijk complimentje kreeg over
de gestegen omzet („Ik ben wel
eens bang geweest dat Pie Medical
niet meer was dan een hobbykamer
van de directeur, maar ben zeer ver-
heugd te constateren dat er ook nog
wordt verkocht"), stak zijn hoofd
gekleurd af tegen de grijze en blau-
we pakken van hemzelf en zijn
mede-bestuurders.
De verwijten over de financiële ver-
slaglegging pareerde, Alberts vak-
kundig. De hoge voorraad zou lig-
gen aan de grote aantallen gereed
produkt, nodig om over de hele we-
reld demonstraties te geven met de
gespecialiseerde ultrageluidsappa-
ratuur voor medische doeleinden.

De hoge post debiteuren schreefhij
toe aan seizoensinvloeden en in de
samenwerking met Control Instru-
ment zag hij niets dan goeds.Rustig
deelde hij de aandeelhouders mee:
„Het is uw goed recht dat u meer
inzicht wilt hebben in onze cijfers,
maar daar zijn we wettelijk niet toe
verplicht."

Alberts is zelf zeker*niet ontevreden
over de resultaten die Pie Medical
het afgelopen jaar heeft geboekt.
„We blijven ons richten op kleine
markten met hoge technische eisen.

Die markten laten de grote jongens
als Philips en General Electrics lig-
gen. Wij zijn in een aantal van die
niche-markten marktleider. Ultra-
geluidapparatuur wordt steeds be-
langrijker. Ik voorspel dat het bin-
nen tien jaar de röntgen heeft
verdrongen. Ik zie de toekomst voor
Pie Medical dan ook positief tege-
moet."

Van onze verslaggever

Wan onze redactie economie

Onderbroeken of 'lijfgoederen'?

Advocaat twijfelt
aan verbaal-taal

Raakte bestuursvoorzitter ir G.
I c"-aerts gisteren bekend bij de

van het Mega-jaarver-
-3; °P een omzet van 1,4 miljard
irn-* M--83 in 1991 een winst van
l^'ljoen gulden. De winst is lager
lg. e^n jaar daarvoor, omdat in
v tariefsverlaging is doorge-
j

d. Mega hanteert de laagste
Jgietarieven van heel Neder-
j?'omdat de kosten behoorlijk in

worden gehouden.

Vissen
& de fusie van de gas- en het
CUiciteitsbedrijven Limagas en
y "*" heeft Mega veel meer gelegen-
g om aandacht te schenken aan
H Milieuproblematiek. Om het
fgieverbruik en de uitstoot van
l 'dioxide te beperken, investeert
<Ja in warmte/krachtkoppelingr de tuinbouw, de plaatsing van
ö,Brendementketels en stortga-
/r°Jecten.

'fjj-ine werd een waterkrachtcen-„ e gebouwd, dievoor zeer schone
Vrg*e zou kunnen zorgen. De
*. van waterkracht
Dyj r'g jaar echter zwaar tegenge-
l u;cri door een droge zomer.o ih!f0fti wil Mega zich nog eens be-
)s[/e *- op het plan om in Borgharen
Z Weede waterkrachtcentrale te
ira, en- Bovendien maakt Rijks-
V'erstaat bezwaar: De centrale
! mogelijk veel zuurstof aan

het water. Dat bemoeilijkt de terug-
keer van vissen zoals de zalm in de
Maas.

Mega zou ook graag een grote afval-
verbrandingsinstallatie bouwen.
Daarmee zou 40 procent van de ten
doelgestelde CO2-reductie gereali-
seerd kunnen worden. Het is nog
afwachten of dit project doorgaat.

Sinds de totstandkoming van Mega
hebben alleen Weert, Maastricht en
Heerlen nog eigen energiebedrij-
ven. Dat de bedrijven van de grote
gemeenten Heerlen en Maastricht
zelfstandig blijven is geen pro-
bleem, maar Weert zou eigenlijk
met Mega moeten samengaan. On-
derhandelingen daarover zijn ech-
ter op niets uitgelopen. Weert ge-
bruikt het energiebedrijf als een
welkome bron van inkomsten. Vol-
gens Prieckaerts is het wachten nu
op de invoering van de Energiedis-
tributiewet, die Weert tot samen-
werking zal verplichten.

Samenwerking
Om in de Europese energiemarkt in
de toekomst sterk te staan, is Mega
in gesprek over samenwerking met
de Brabantse en Zeelandse zuster-
bedrijven. Samen zijn ze groot ge-
noeg om internationaal in elektrici-
teit en gas te kunnen handelen. Er
wordt gedacht aan een speciale me-
n verkooporganisatie.

Zeilende studenten
gediskwalificeerd

Team Hoge Hotelschool: 'Gezelligheid stond voorop'
EPZ gaat

stoom
leveren

aan DSM

handel in verdovende middelen.
Daarop had de sociale recherche de
vrouw aangepakt vanwege eventue-
le fraudepraktijken.

MAASTRICHT - De
NV Elektriciteits-
Produktiemaat-
schappij Zuid-
Nederland EPZ gaat
in de toekomst
stoom leveren aan
DSM Limburg BV.
De stoom zal gepro-
duceerd worden in
een door EPZ op de
locatie Noord van
DSM in Geleen te
bouwen warmte/
krachtcentrale. De
stoom wordt vervol-
gens door Mega
Limburg aan DSM
geleverd.

De drie betrokken
partijen sluiten in
het eerste kwartaal
van 1993 een over-
eenkomst. De onder-
nemingen hebben

Van onze verslaggever
Voor de rechtbank hield zij het er
op nimmer te hebben geweten dat
zij haar relatie met L. had moeten
melden bn de Sociale Dienst. Van
vast en regelmatig samenwonen
was immers geen sprake geweest.

515 graden Celsius.
Voorlopig wordt er
van uit gegaan dat
DSM jaarlijks
1.225.000 ton stoom
afneemt. Omdat het
bedrijf in de toe-
komst mogelijk
meer stoom van
EPZ en Mega Lim-
burg wil betrekken
moet het ter be-
schikking staapde
terrein groot genoeg
zijn voor de bouw
van een tweede
warmte/krachtcen-
trale. De nu te bou-
wen installatie krijgt
een elektrisch ver-
mogen van vier a
vijfhonderd Mega-
watt. De hierin opge-
wekte elektriciteit is
bestemd voor het
openbare net.

inmiddels een inten-
tieverklaring onder-
tekend. De nieuwe
centrale zal voor
eind 1997 in bedrijf
moeten zijn.

De restwarmtes-
toomketels van de
centrale kunnen elk
minstens 350 ton
stoom per uur pro-
duceren met een
druk van 125 Bar en
een temperatuur van

sj^TRICHT - Persoonlijke uit-
hen *-*e °-e sociale recherche in

lf.lt 'j'-'oces-verbaal had opgetekend,
tï-y. j de Maastrichtse strafpleiter
tig ■ Marehal net iets te plechtsta-
%tn

*« ambtelijk om toegeschre-

**Unnen worden aan zijn van
\ n*raude verdachte chënte, me--B'-f mV MiJnhe*-1"L-. dievrü inten-
Ne k naar huiselijk verkeer had

en> zou 'al n !**■*" en ge~
kerkgoederen' zelfstandig hebben
l>o0

erd. De raadsman achtte het
**-h onaannemelijk dat mevrouw
<lif_Ud

Van deze woorden had be-
l.-_3t5- Zou zij niet gewoon hebben
H,. ,ken van 'onderbroeken enccrkwast'?

De problemen begonnen al bij de
start. De organisatie van The Race
of Classics, een internationaal zeile-
venement voor studenten, zag zich
genoodzaakt de route ingrijpend te
veranderen. Het werd IJmuiden-
Oostende w in plaats van heen en
terug van Amsterdam naar het En-
gelse havenstadje Ramsgate. Op
open zee was het zwaar weer. De
wind was te hard, de golven te
hoog.

„Die man verging van de pijn," zegt
Janneke Kothuis. „We hebben aan
de Zeeuwsekust aan moeten leggen
om hem aan wal te brengen. Dat le-
verde weer oponthoud op."

van de 22 bemanningsleden van 'De
Zuiderzee' was Janneke Kothuis.
Zij vertelt: „Het was de hele race
raar weer. Of het stormde of het was
windstil. We schoten niet echt op en
maakten ook nog de fout een ver-
keerde boei te passeren. Het gevolg
van een communicatiestoornis tus-
sen onze kapitein en de boot van de
organisatie. Dat kostte ons zeker
twee uur. Toen we uiteindelijk de
haven van Oostende binnenliepen,
waren we allerlaatste in het klasse-
ment."
Vrijdagmiddag begonnen de sche-
pen aan de terugvaart. Opnieuw
had de bemanning van 'De Zuider-
zee' de wind niet in de zeilen. Let-
terlijk en figuurlijk niet. Eén van de
vier beroepsschippers aan boord
had last van een ontstoken heup.

MAASTRICHT - Geen plaats-
je op het erepodium, maar dis-
kwalificatie. De zeilwedstrijd
The Race of the Classics, vori-
ge week, is voor 22 studenten
van de Hoge Hotelschool in
Maastricht bepaald niet voor-
spoedig verlopen. De zestien
meisjes en zes jongens hadden
zoveel tegenslag dat ze om nog
een beetje op tijd aan de finish
te verschijnen de motor van
hun schoener 'De Zuiderzee'
aan moesten zetten. En dat
was volgens hetreglement ten
strengste verboden.

Boei
Afgelopen woensdag, twee dagen
later dan de bedoeling was, klonk
het startschot voor de dertien deel-
nemende schoeners en kotters uit
Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk, Engeland en Spanje. Eén&swarchal ventileerde zijn twijfels

W. morgen in de Maastrichtse
-W-?2*al waar mevrouw V. terecht
vür.i staan op de beschuldiging
°Ire tot 1 november 1991 ten
St-UM te 19.000 gulden aan bij-
s«erdgelden te hebben geïncas-
—gLvan de gemeente Maastricht. Eindelijk akkoord

over cao Vriesveem

Staking Landgraafs bedrijf ten einde
MAASTRICHT - De Provin-
ciaal Militair Commandant
Limburg, luitenant-kolonel
J. Bleijerveld, gaat op 27
mei met leeftijdsontslag.
Hij draagt op die dag het
commando over aan luite-
nant-kolonel N. Vroom.

Wisseling bij
Provinciaal
Commando

!v^Jewoond en, volgens de dag-
V°frn^g' een gezin hebben ge-
Vy^ 'a met mijnheer L. De politie
"o etl P het spoor hiervan gekomen

**J L- aan de tand voelde over
Voor dat laatste kon de verdediger
geen enkele waardering opbrengen.
Hij achtte het in strijd met hetgeen
het Verdrag van Rome voorschrijft
over het respecteren van de mense-
lijke privacy. En dan de tekst van
het proces-verbaal!

Conclusie
Dat gingraadsman mr Marehal veel
te ver. Volgens hem hadden de ver-
balisanten hun conclusie al pas-
klaar toen zij aan hun onderzoek
begonnen. Het proces-verbaal open-
de immers met de vaststelling, dat
'ons ambtshalve bekend is dat V. en
L. samenwonen. Deze wetenschap
zou nadien zijn bevestigd door 'ob-
servaties.

Voor de keren dat L. iets langer by
haar had verbleven, had zn nooit
een geldelijke vergoeding ontvan-
gen. Officier van justitie mevrouw
mr M-Verbaas achtte het niettemin
vierkant fout dat V. haar woonsitua-
tie niet duidelijk had gemeld en eis-
te voor aldus gepleegde steunfrau-
de zes weken onvoorwaardelijke
gevangenisstraf.

Luitenant-kolonel Bleijerveld
kwam in 1963 als dienstplichtige
onder dewapenen. In 1977 slaag-
de hij met lof aan de KMA in
Breda. Hij werd toen verbonden
aan een bataljon Limburgse Ja-
gers.

Door zijn benoeming als Provin-
ciaal Commandant is hij ook
commandant van het Regiment
Limburgse Jagers.

'File'

# N. VroomDe nieuwe commandant Vroom
is uit Leiden afkomstig. Na zijn
opleiding aan de KMA heeft hij
verschillende functies in het bui-
tenland gehad.

Daarin werd zijn cliënte aan het
woord gelaten op een manier waar-
in zij zichzelf niet herkende. Ook lij-
ken haar bepaalde uitspraken in de
mond te zyn gelegd, oordeelde mr
Marehal. Hy citeerde onder meer:
'Inderdaad, mijn huis was nog al lu-
xueus ingericht...' Het woordje .'in-
derdaad' duidt volgens hem op een
voorafgaande constatering of sug-
gestie. De vrouw sprak kennelijk
iemand na...

LANDGRAAF - Directeur Weis-
mann van Vriesveem de Berg BV in
Landgraaf en de Industriebond
FNV hebben gisteravond overeen-
stemming bereikt over de invoering
van een collectieve arbeidsovereen-
komst (cao) bij het bedrijf. Ook
kwamen beide partijen tot een ak-
koord over onder meer het omzet-
ten van tijdelijke contracten in vas-
te dienstverbanden. Aan de afgelo-
pen vrijdag begonnen staking van
22 werknemers komt daarmee een
einde.

Onderhandelaar Wim Gersen van
de Industriebond FNV: „Tijdelijke
contracten van langer dan zes
maanden worden omgezet in een
vast dienstverband.Verder komt er
een personeelsvertegenwoordiging.
In samenspraak met dit orgaan

[moet binnen twee maanden worden|
|besloten of het personeel onder de
cao voor groente- en fruitverwer-
kende bedrijven moet vallen of dat
er een eigen regeling wordt vastge-
legd."
Enkele hoofdpunten in het onder-
handelingsresultaat zijn verder: vijf
adv-dagen, een reisgeldregeling en
een salarisverhogingin de komende
twee jaar van negen procent, zoals
in de cao voor groente- en fruitver-
werkende bedrijven.
De afgelopen dagen hebben de in-
dustriebond en de Vriesveemdirec-
tie koortsachtig onderhandeld. Dat
had maandagnacht tot resultaat dat
de meeste werknemers met een tij-
delijk contract een vaste baan kre-
gen. Gisterochtend weigerden de
betrokken werknemers nog hun
nieuwe contract te ondertekenen
omdat hun andere eisen nog niel
waren ingewilligd.

Het zou nog erger worden. Ter
hoogte van de haven van Rotterdam
kwam de schoener van de Maas-
trichtse studenten in een 'file' te-
recht. Janneke Kothuis: „Er was
ontzettend veel scheepvaartverkeer,
geen doorkomen aan. We hebben
zeven uur gedaan over nog geen
halve mijl".
Toen zag de bemanning van 'De
Zuiderzee' in dat de haven van IJ-
muiden zeilend nooit tijdig bereikt
zou worden. En dat zou betekenen
dat het sluitingsfeest aan hun neus
voorbij zou gaan. Dat nooit, besloot
men met meerderheid van stem-
men.

Met pruttelende motor werd het
laatste stuk afgelegd. Enkele uren
na de studenten van de Univerisity
of Kent, de uiteindelijke winnaars,
voer 'De Zuiderzee' de aankomstha-
ven binnen. Inmiddels met uitslui-
ting bestraft, maar nog net op tijd
voor het feest. „En de gezelligheid
stond bij ons voorop," zegt Janneke
Kothuis.

De overdracht vindt op 27 mei
om drie uur plaats op het Vrijt-
hof in 'Maastricht. Het fanfare-
korps van de Limburgse Jagers
zorgt voor de muzikale opluiste-
ring.

Zo was hij peletonscommandant
in Suriname, VN-waarnemer in

het Midden-Oosten en bataljons-
commandant in Seedorf.

Aangezien volgens hem inhoudelijk
niet valt te bewijzen dat sprake is
geweest van wonen in gezinsver-
band, bepleitte de raadsman vrij-
spraak. Over veertien dagen volgt
de uitspraak van de rechtbank.

Prof.Van Praag
hoogleraar RL

>j?TrICHT - Prof. dr Herman
*raar g(62) is benoemd tot hoog-
Vsjt-^ychiatrie aan de Rijksuni-vo0r £*- Limburg in Maastricht. Tot

v^iT1 Was Van Praaë hoofd van
°rk v groeP psychiatrie in New

S 6- a» an Praaë studeerde medicij-
% jan de Rijksuniversiteit Lei-
S'D J J962 promoveerde hij op
*n h^ °e'schrift over neurobiologie
--"ar iaPaan gedragsonderzoek. Een
Clilio7, Werd Van Praaë chef de
NhM nde afdeling psychiatrie

in Rot-
"""er^ ' Van Praag werd voor zijn
Scl-eidp rschiUende malen onder-en in binnen- en buitenland.

Van onze redactie economie

- De fusie van de Plem en Limagas in het
iJrgiebedrijf Mega Limburg heeft zon 40 miljoen gulden
*°st. Driekwart van datbedrag gaat op aan de afvloeiing

fi ouder personeel dat door de fusie overbodig werd. Het
at om ongeveer 90 mensen.
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woon dat de brommer gestolen
is", aldus de woordvoerder. Aandeelhouders Pie Medical

zijn boos over jaarrekening

Limburgs dagblad Limburg



Hoge opkoms
Koerdische
verkiezingen

ARBIL/DOHUK - De Koerdi>
bevolking in het noorden van
heeft gisteren bij de verkiez1"

voor een eigen parlement en cc»
gen leider in groten getale de?
naar de stembus gemaakt. v*
rijen stemgerechtigden sto'
voor de stembureaus in de st*
Zakho, Amadieh en Dohuk.

Elfde stemronde
Italië mislukt

Woensdag 20 mei 1992 " 16

Hevige gevechte
in Zuid—Libane

Met name op het eind van de1'
dag kwamen veel burgers opd»
„Wij zijn de hele dag druk be«
weest. Maar de grote stroom k*
pas na vijf uur", zo zei een ftl"'
naris bij een stembureau in APJDe verkiezingen werden afge'ol
weekeinde uitgesteld omdat de
uitwisbaar bleek die iedere &
mer op de vinger zou krijgen- "ren was nieuwe onuitwisbare
uit Duitsland gearriveerd zod*'
verkiezingen doorgang konde"
den. i

De stemming op de verkiezing
was in het algemeenvrolijk. In*
bat speelde een orkestje en da^
mensen op de straat om het h<*
lijke feit te vieren dat de Ko^
voor het eerst in de geschieden"
democratische wijze een eige"
stuur konden kiezen. .
Iraakse tanks hadden op enke'
lometers afstand goed zicht "f
stembusgang van de Koerden- .
De eerste uitslagen worden
avond verwacht.

VERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Cor Hermans

Rumpenerstraal 5, tel. 045-252624
Lotto - spoorwegen - strippenkaarten -lectuur en wenskaarten

Eygelshoven Sigarenmagazijn Eygelshoven
Veldhofstraat 71, tel. 045-351499

's maandags gesloten

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29. tel. 045-714164

Tevens alle topmerksigaren en excl. tabakspijpen

Heerlen Sigarenmagazijn A.P.J. Evers
Nobelstraat 54, tel. 045-717272

Ook voor lektuur, accessoires en lotto/toto

Heerlen Tabakspeciaalzaak
Gösgens-Gehlen CV

Limburgiastraat 39, te1.045-721037
Ook voor wenskaarten en buskaarten

Heksenberg Wim's Winkel
Mgr. Hanssenstraat 9, tel. 045-232041

Ook tijdschriften, wenskaarten en tabak

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212445
Annex kado- en bijouxshop

Kerkrade Tabakzaak J.F. Fuchs
Bleijerheidestraat 122, tel. 045-452001

Tevens verkoop van kantoor-
artikelen, lotto en toto

Kerkrade De Mijnlamp
Akerstraat 48, tel. 045-417175

Boek- en kantoorhandel

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

Inlichtingen over adverteren in deze advertentie

045-739380

AÉ^U J ~W T/^\f^r^ I vereniging van ouders
Mt^^T l/I fr* r" en verwanten van mensen
W/mw T V..J f^f^ I mcl een verstandelijke handicap

Voor broers, zussen, verwanten, vrienden
Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen en
andere verwanten en vrienden hebben vragen en
problemen rond het samen leven met iemand met
een verstandelijke handicap. Ook zij hebben
behoefte aan informatie, een klankbord'of vormen
van praktische dienstverlening. De VOGG is er
nadrukkelijk ook voor hen.
Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf:
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht.
Telefoon 030-36 3744.

0 Aftredend president Cossiga verlaat tijdens de elfde stem-
ronde het sternhokje. Foto. epa

Zilveren Kruis vindt
allianties noodzaak

Italië zit sinds half april zonder pre-
sident en daardoor ook nog steeds
zonder nieuwe regering. Premier
GiulioAndreotti trad begin april af,
een dag later gevolgd door presi-
dent Francesco Cossiga. Omdat de
president een formateur moet aan-
wijzen is de kabinetsformatie stil
komen te liggen. Het kabinet An-
dreotti regeert zolang demissionair.
Tijdens de zitting deed de parle-
mentsvoorzitter zijn beklag over
onrust en het lawaai van bellende
telefoons dat de vergaderzaal bin-
nendrong.

De machtige christen-democraten
zouden vandaag bijeenkomen om te
beslissen of ze de socialist Vassali
hun steun zullen geven. "'s Morgens, in detiende stemronde,
bracht een groot aantal afgevaardig-
den een blanco stem uit of onthield
zich van stemming. Bij de elfde
stemming kreeg Vassali 188 stem-
men. De voormalige socialistische
leider Francesco De Martino kreeg
235 stemmen. Hij wordt gesteund
door de voormalige communisten,
tegenwoordig de Democratische
Partij van Links geheten, de groot-
ste oppositiepartij. Van de 967 aan-
wezigen onthielden er 304 zich van
stemming en stemden er 25 blanco.
Om te winnen had een kandidaat
508 stemmen nodig. ' s Morgens
brachten 635 van de 1.014 stemge-
rechtigde parlementsleden en regio-
nale vertegenwoordigers hun stem
uit. Daarvan waren er 261 blanco.
De christen-democraten hadden
vantevoren gezegd dat hun afge-
vaardigden zich van stemming zou-
den onthouden totdat er overeen-
stemming zou zijn bereikt over een
voor de meeste partijen aanvaard-
bare kandidaat.

keuzen maken en partners zoeken.
Zij wordt daartoe gedwongen door
de op gang gekomen concentratie-
tendenzen in verband met Europa
en de internationalisering van de fi-
nanciële markten.

NOORDWIJK - Of de stelselherzie-
ning van staatssecretaris Simons
voor de gezondheidszorg nu wel of
niet doorgaat, ook Zilveren Kruis
Verzekeringen moet strategische

Succes met heffing op
bestrijdingsmiddelen

DEN HAAG - Een forse heffing op
het gebruik van bestrijdingsmidde-
len kan een belangrijke bijdrage
leveren aan vermindering van het
gebruik ervan. Gedacht moet wor-
den aan een heffing tussen de 25 en
50 gulden per kilogram werkzame
stof. Dit blijkt uit een onderzoek
van de Landbouwuniversiteit Wa-
geningen, dat is gehouden in op-

drachtvan de ministeriesvan Land-
bouw en VROM.
Het ministerie van VROM reageert
positief op het onderzoek en stelt
dat de resultaten ervan nadrukke-
lijk bij de uitwerking van verder
beleid tegen bestrijdingsmiddelen
zal worden betrokken. De heffing is
niet bedoeld als alternatiefvoor be-
staand beleid, maar als aanvulling
erop.

Hiervan uitgaande en van de vast-
stelling, dat het 'schot' tussen parti-
culier verzekerden en ziekenfonds-
verzekerden in ieder geval zal
verdwijnen, is het daarom gekomen
tot fusiebesprekingen met het Zie-
kenfonds Spaarneland en Zieken-
fonds Rotterdam. Na deze fusie
moet midden dit jaar een innige sa-
menwerking tot stand komen met
Avéro Centraal Beheer (AVCB).
Het is de bedoeling dat AVCB de
leiding krijgt over alle schade- en
levensverzekeringsactiviteiten van
ZilverenKruis en deze van de ziek-
tekostensector van AVCB. Daarbij
komen er financiële kruisparticipa-
ties tussen de twee moederbedrij-
ven. Op deze manier hoopt Zilveren
Kruis een extra groei-impuls te ver-
krijgen voor de nog kleine schade-
en levensector.Hongersnood voor

miljard mensen
LONDEN - Door opwarming van
de aarde als gevolg van het broei-
kaseffect kan het aantal mensen dat
niet genoeg te eten heeft voor het
jaar 2060 met 360 miljoen zijn geste-
gen tot een miljard mensen.

Dat zeggen wetenschappers in een
dinsdag uitgebracht driejaarlijks
rapport van het Amerikaanse Mi-
lieuberschermingsbureau.

Bij de nieuwe ondernemingkunnen
zich ook anderen-aansluiten. Bij de
presentatie van het jaarverslag 1991
maakte mr. P. Overmars, hoofddi-
recteur, gewag van contacten met
nog elf ziekenfondsen. „Maar dat is
allemaal nog lang niet uitgekristalli-
seerd", aldus Overmars.
Hij is niet bang dat de overheid be-
zwaren zal gaan maken in verband
met mogelijke kartelvorming. Het
is eerder zo dat er straks drie a vier
combinaties zullen zijn die elkaar
fel beconcurreren, aldus Overmars.
De cliënten krijgen volgens hem zo
niet alleen meer duidelijkheid,
maar - doordat de combinaties een
groot aantal pakketten zullen aan-
bieden - ook veel keuzemogelijkhe-
den.

Andere landbouwmethoden, af-
schaffen van handelsbelemmerin-
gen en, bovenal, het afremmen van
de bevolkingsgroei zijn volgens de
geleerden nodig om de nadelige ef-
fecten van de temeratuurstijging op
de voedselvoorziening op te van-
gen. Aan het rapport is door 50 we-
tenschappers uit achttien landen
gewerkt.

ROTTERDAM - Het ministerie\
Justitie is zeer terughoudend
het planvan het Rotterdamse <"
baar-vervoerbedrijf RET om "-'controleurs handboeien te ée-
Een woordvoerster van het mil*;
rie: „Wij kijken hier kritisch *
Het moet niet zo zijn dat de
helft van de Nederlandse bevoelmet handboeien looptom de an
helft staande te houden".
De uiteindelijk beslissing li^>iJustitie in Rotterdam, dat eers-
het ministerie overlegt voord?
RET groen licht krijgt. Justi-^Rotterdam wil daarbij niet ovC
nacht ijs gaan. „Als we t°eSii
ming geven, heeft dat lande
consequenties", zegt officier
justitie mr. H.J. Moraal. V?1*
hem is het Openbaar Ministerie
antwoordelijk voor alles W3*
RET-opsporingsambtenaren
in de uitoefening van hun ft"L
„Maar we zullen eerst de brie»
de RET afwachten". .^Vorige week besliste de RET-d
tic onder druk van actievoel^,
kaartcontroleurs dat zij uitg^,
worden met handboeien om "*»

sieve passagiers beter in too^
houden. Over gummiknuppe--j'$
andere eis van de kaartcontrol
heeftRET-directeur Kunst ZÜ--A,
fels. Verder krijgen de contrC"-
meer bevoegdheden.

Justitie maan
tot kalmte
met boeien

MARJAYOUN
ders van de pro-Iraanse Hezb*
hebben gisteren in Zuid-Lib 1:
een vooruitgeschoven post v^door Israël beheerste bufferzol^Zuid-Libanon aangevallen-
gens .
een communiqué van de HezD1'
in Beirut hebben de guerrilla*
ders daarbij 'verscheidene vij^
lijke elementen gedood en
wond, en veel anderen gevall
genomen. De post werd be^
door zowel Israëlische soldate'
militieleden van het met Israéj
bonden ZuidlibaneseLeger (S*
Een Libanese politiewoordvo-JJ
zei dat de aanval was gevolgd 1
hevige beschietingen. De Vr.
kon geen bijzonderheden vers^ken over mogelijke slachtoffel^ook verslaggevers in de buffel*
die telefonisch werden bena*1
hadden geen informatie. (
De aanval, die werd uitgevoerd
streeks zes uur in de middag P,
selijke tijd, had plaats in het
lijke deel van de bufferzone, t**f
de dorpen Shomarieh en Alm*[jj
De politie zei dat het Israëlisch j
ger en het SLA een aantal doïït
ten noorden van de bufferzone*^in handen zijn van de Hezb''
bestookten met zwaar geschil1-.
Hezbollah-strijders vuurden ■

met raketlanceerders.

Op een persconferentie zei Sir Cris-
pin Tickell, voormalig ambassadeur
bij de Verenigde Naties voor Groot-
Brittannie, dat geboortenbeperking
op de milieutop die op 3 juni in Rio
de Janeiro begint geen hoge priori-
teit zal hebben.

Ondanks de stap die Zilveren Kruis
heeft gemaakt op de schade- en le-
vensverzekeringsmarkt is zij nog
overwegend een ziektekosteverze-
keraar. De omzet in deze sector
steeg vorig jaar van f 1100 miljoen
naar f 1179 miljoen. In feite echter
trad een kleine daling van de pre-
mie-ontvangst op, doordat er steeds
meer bijdragen WTZ (Wet Toegang
Ziektekostenverzekering) door de
maatschappij worden geïnd.

VAN
HARTE!

WINNENDE
STAATSLOTEN

MEI 92
829eStaatsloterij, winnende staatslotenmei 1992.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.

De prijzen zijnal bii elkaar opgeteld. Wanneer op
een lot meer dan één prijs is gevallen,

staat achterhet nummer dat de hoogsteprijs
gewonnenheeft het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijferfs) of Totaalprijzen-
eindigend op: lotnummer(s): bedrag:

1 1 25
21 75

2 502 100
12 50
22 50

432 100
091732 25.000
005352 20.000
063872 100.000

3 3 20
43 70

3763 1.020

4 404 100
94 50

5 031805 25.000
025 100
655 100

6 6 10
089316 2.010

36 60
094746 2.010

56 60
266 260

016666 50.010

7 7 15
407 115

8337 1.015
847 265

Extra prijs serie AO 098767 250.015
Troostprijs andere series 098767 2.515

8
Extra prijs serie AZ 010358 500.000
Troostprijs andere series 010358 5.000

468 100
78 50

8078 1.050

9 1739 1.000
749 500

79 50

0 600 250
078010 5.000

460 100

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 22 MEI WORDEN GEÏND.

MAAK KANS
OP DE EXTRA

PRIJS VAN
1 MILJOEN NETTO.

Alleen in junien natuurlijk bij de Staatsloterij.

DOE MEE AAN HET HERKANSINGSPEL
Geen pnjs Geen nood. Ukunt immers meespelen in het

zogeheten Herkansingspel. Dit spelstaat los van de
Staatsloterij. Het is een onderdeelvan de

Staatslotenjshow en geeftkans op maarliefst
f100.000- (bruto). Ukunt meespelen als u vóór
29 meiuwlotnummeraan ons kenbaar maakt
Datkan telefonisch ofvia eenbriefkaart Uitalle

aanmeldingen wordt de 'herkanser'gekozen.
Deze gelukkige dienttijdens de Staatslotenjshow thuis

een spannende opdracht te vervullen. Als de
thuisopdrachtmet succes is vervuld, helpt de

thuiskandidaat 'op afstand' de finalisten in de studio.
Winnen de finalisten de honderdduizend, dan winnen

de thuisspelers ook de honderdduizend.
Wilt uzich opgeven voorhetHerkansingspel?

Bel dan 06 -9595 (50et per minuut)of stuureen
gefrankeerdebriefkaart metvermelding van uw

lotnummer', uw naam en adres, naar:
HerkansingspelStaatsloterijshow, Postbus 69595,

1100LTAmsterdam (Zuid-Oost).
Doe ditwel vóór 29 mei en vergeet niet dathetalleen

omlotnummers gaat die niks hebben gewonnen.
'één lotnummer perbriefkaart

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

SIMAVI heeft uw steun nodig,voor medische
projekien in ontwikkelingslanden.Dit jaarstaat

de drinkwater-voorziening centraal.

/£Ot) Biro 300100
\ JBLWJW voor medische hulp montwikkelngslanden

>^~]C I M AWI Spruilei.bosslr.uU 6, 2012 LX Haarlem
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VAKANTIEPRIJZEN
Damesjaponnen QQ
maten 38 - 54, nieuwe zomertinten vanaf 5J5# j"
Damesrokken ö
nieuwe zomerkleuren, maten 38 -52, vanaf 4yjww
bijpassend T-shirt vanaf 1 ■ ,90

Heren zomerpantalons
maten 46 - 60, lengte en kwartmaten vanaf OvjvU
bijpassende hemden en T-shirts vanaf 9,90

_Jc^rLlf?!Jfr?LE BOCHOLTZERWEG 15, SIMPELVELD
öIMPELVELD 0p het industrieterrein 045 442553

_^_W_m^ OPENINGSTIJDEN
M^^Ê ma-vri|d 10 00-18 00 uur

zaterdag 10.00-17 00 uur___
-_ öonöeidaa. koopavond

De eerste Hollandse nieuwe zalditjaarop f \r mkf J^ïk. d l-*4

ff _______________ ' "■^V-"ï m\ IjAIuUjIuI '■-. *£C -:?^______r -Hik I MMMM iï______r. _F r _______■■

marcel martin AA» X Jh/*W, ** / ncll/lï\ ïmS P IBBmP ■■■ 'miHL%'V j/j^S^Q vi» OLDE PROEVER W/tJJ W|/\ \ BAILEVS KAHLUA JQSEPH GUY BAILANTINES HENKES
_^ **S^B r^f^^S^>^-^P^l WENNEKER ■tHL» J Ml/ \ X DUSHCREAM KOFFIE- ♦«♦COGNAC WHISKY BESSEN-

SI «DE GUfe «BOiTEUER, 8-—=-?*»" **! T' A* ,
__■? ? \A HF )—

OSRORNF "-T OS CtJLLE -fl C\ QS HOOGHOUDT fk QC cojfjgH -fl £ O'S
Heerlen: VAN WERSCH, Winkelcentrum Heksenberg 11, Wmmm%, SHERRY /" BOTTELIER XV, CRAAN- Ly» RUM JLj.\^LW
Tel. 215746:Kloosterkoolhof 64,Tel. 724481 ■■■■■■■■■ ~ vIEtJX JENEVER >"
Voerendaal: ERVO B.V..Heerlerweg 141(hoekGrachtstraat).Tel. 045-751227 ALLES ONDER
Beek: PAUL GELISSEN, Marktstraat 4, Tel. 046-3711% DE KURK ~^^^^^^ÊSSE^!^T^^' __.__.___.-,_._,_____._____- " Pn an nin aihaalpr.len. Loopt, d aanbiedingen van 21-05 l/m 03-uo IV"*".
Amstenrade: ROUWMAAT. Hoofdstraat 31. Tel. 04492-1857 '

'95JH '$>''> \Wr^

Onwetendheid over epilepsieheeft zeer vervelende gevolgen.
Stelt uzich eens voor. daar ligt u dan. _>w>Overgeleverd aan het oordeel van anderen. *wftEpilepsiebestrijding: jögf

staat of valt met uw steun! *%j
N_iliun_i.il hpikpsit- hmtls-llf Macht *an hel kU-im., trlfloon HI.Mli hhflM^^^^

ROME - Het Italiaanse parlement
is er gisteren voor de elfde achter-
eenvolgende keer niet in geslaagd
een nieuwe president te kiezen. In
de onderhandelingen tussen ver-
schillende partijen over een geza-
menlijke kandidaat werd echter
enige vooruitgang geboekt. De so-
cialisten, de kleinste partij uit de
vertrekkende coalitieregering, en
twee kleinere partijen schaarden
zich gedrieën achter de voormalige
minister van justitie Giuliano Vas-
sali.



postbus :nou

Hieronder staan ONDER VOORBEHOUD de antwoorden
op de meerkeuzevragen van de examens die gisteren ge-
maakt zijn. Het zijn VOORLOPIGE antwoorden, verstrekt
door een aantal leraren en leraressen. Ze hebben de exa-
mens gemaakt op verzoek van de Gemeenschappelijke
Persdienst, een samenwerkingsverband van regionale dag-
bladen waaronder hetLimburgs Dagblad. Ook leraren kun-
nen wel eens een foutje maken, dus we-kunnen niet garan-
deren dat de antwoorden allemaal correct zijn. De officiële
uitslagen staan vanavond vanaf 19.00 uur op teletekst.

Voorlopige uitslagen

Geschiedenis mavo-C:
2 C; 6 D; 7 D; 8 C; 10 C; 11 A; 13 A; 14 B; 15 B; 17 B; 18 A
23 B; 26B; 27 C; 28 C; 29 A; 30 A; 31 C; 32 C; 34 C; 38 A; 40 D

Geschiedenis mavo-D:
2 B; 4 A; 6 D; 7 D; 9 C; 10 B; 12 A; 13 C; 14 B; 17 C; 18 B; 19
A; 23 D; 24 B; 27 B; 28 C; 29 B; 30 A; 31 B; 32 C; 33 C; 36 A;
39 C.

Engels mavo-C:
1 B; 2 C; 3 B; 4 B; 5 B; 6 A; 7 B; 8 D; 9 C; 10 D; 11 B; 12 C;
13 B; 14 C; 15 C; 16 B; 17 A; 18 D; 19 A; 20 B; 21 B; 22 B; 23
C; 24 A; 25 A; 26 A; 27 C; 28 C; 29 A; 30 D; 31 C; 32 A; 33 C;
34 A; 35 C; 36 A; 37 C; 38A; 39 C; 40 D; 41 A; 42 B; 43 B; 44
B: 45 A; 46 C; 47 C; 48 A; 49 D; 50 C;

Engels mavo-D:
1 A; 2 B; 3 A; 4 B; 5 C; 6 A; 7 C; 8 D; 9 C; 10 C; 11 B; 12 C;
13 C; 14 A; 15 A; 16 A; 17 C; 18 C; 19 A; 20 D; 21 D; 22 A; 23
B; 24 C; 25 B; 26 A; 27 C; 28 D; 29 A; 30 C; 31 C; 32 B; 33 B;
34 A; 35 A; 36 A; 37 B; 38 B; 39 B; 40 B; 41 B; 42 C; 43 C; 44
C; 45 A; 46 B; 47 B; 48 B; 49 C; 50 C.

Duits havo:
1 D; 2 C; 3 B; 4 B; 5 C; 6 B; 7 B; 8 A; 9 A; 10 A; 11 A; 12 C;
13 A; 14 C; 15 B; 16 B; 17 B; 18 C; 19 C; 20 C; 21 D; 22 C; 23
A; 24 C; 25 D; 26 A; 27 A; 28 A; 29 B; 30 A; 31 A; 32 C; 33
D; 34 B; 35 A; 36 D; 37 A; 38 D; 39 B; 40 C; 41 E; 42 C; 43
A; 44 D; 45 C; 46 B; 47 C; 48 B; 49 D; 50 B.

Duits vwo:
1 D; 2 C; 3 A; 4 D; 5 A; 6 C; 7 B; 8 A; 9 C; 10 D; 11 C; 12 A;
13 B; 14 A; 15 C; 16 C; 17 C; 18 A; 19 D; 20 E; 21 A; 22 A; 23
A; 24 C; 25 A; 26 B; 27 B; 28 C; 29 B; 30 C; 31 A; 32 A; 33 B;
34 C; 35 C; 36 B; 37 B; 38 D; 39 D; 40 A; 41 B; 42 A; 43 C; 44
B; 45 D; 46 E; 47 A; 48 D; 49 C; 50 D.

lyk te zyn gesteld door het Euro:
pese Hof wel hetzelfde recht
maar nooit meer dezelfdekansen
als de bestaande casino's in Ne-
derland.
SITTARD René Lemmens
(Door redactie ingekort)

Toeval bestaat niet. Het kan in-
derdaad geen toeval zijn dat de
reportage over het New Orleans
JazzFestival in Geleen wordt ge-
flankeerd door een advertentie
voor borstprothesen. De Heer
Eric van Dorst is een prothese
voor een muziekrecensent die
een dergelijk festival zou kun-
nen verslaan. Goedkope journa-
listiek in optima forma.
De brave borst heeft geen enkel
woord gespendeerd aan het ei-
genlijke festival. Simpele vragen'
aan ouderevrouwen met domme
antwoorden hebben in zijn ogen
duidelijk een meerwaarde. De
negatieve uitstralingvan het arti-
kel doet onrecht aan de organisa-
toren van een festival dat in de
kringen van de duizenden lief-
hebbers een grote toekomst1,
heeft. Orkesten van wereld-for-
maat waren aanwezig. Ook al is
men geen liefhebber van deze
muziek-stjjl dan kan nog met?
respect, zelfs over de genoemde
amateur-orkesten worden ge-
sproken. Geen woord is gezegd,,
over wereldberoemde orkesten
die op het festival aanwezig wa-
ren. Niets over de prachtige Go-
spel-uitvoering in de kerk. Het is_
als een sportverslaggever die.
naar het Holland-Festival wordt
gestuurd. Slecht, zeer slecht.
HEERLEN H.G.J. Lambooij
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En dan nog iets. Bij tijd en wijle
opduikende spanningen tussen
mensen moet je toch niet, en ze-
ker niet bij voorbaat, aan natio-
naliteiten ophangen. Stemmin-
gen horen nu eenmaal bij men-
sen, en problemen zijn er dus
ook tussen mensen van dezelfde
nationaliteit. Als een echte Euro-
pese gemeenschap ooit écht wer-
kelijkheid wil worden dan zal
het begrip 'nationaliteit' zeker
kleiner geschreven moeten wor-
den.
VAALS JozefSteffens,

Bestuurslid PvdA-afd. Vaals.

En wat dit laatste betreft wil ik
toch graag een sprookje uit de
wereld helpen. De koop van hui-
ze» in Vaals, door Duitsers,
wordt door deze 'Scharfmacher'
als een van de belangrijkste ar-
gumententegen de Duitsers op-
gevoerd. Maar is het eigenlijk
niet zo dat het absoluut unfair is
om de schuld voor de hoog opge-
dreven prijzen voor koopwonin-
gen in Vaals alleen bij de Duit-
sers te leggen? Volgens mij zijn
die hoge prijzen vooral ook toe te
schrijvenaan de makelaars en ei-
genlijk dus aan de mensen die
een dergelijk hoge prijs willen
hebben.

In 1987 heb ik al gewaarschuwd
voor een snel opkomend natio-
nalisme in Europa. Mijn vrees
van toen is helaas sneller werke-
lijkheid geworden dan ik ooit
gedacht heb. En dan denkik niet
alleen aan Joegoslavië, of de
voormalige' Sovjetunie. Ook in
ons eigen grensgebied proberen
nu enkele 'Scharfmacher' stem-
ming te maken met, in dit geval
dan, onvriendelijke en^vaak on-
heuse uitspraken over Duitsers.
Gelukkig echter is de meerder-
heid van de bevolking verstan-
dig. Veel Vaalsenaren en in
Vaals wonende Duitse mede-
burgers gaan nog steeds heel
vriendelijk met elkaar om. Lim->
burgers doen nog steeds hun
inkopen in Aken, gaan er tanken
of er werken en zwermen met
duizenden uit over de autoba-
nen, op weg naar hun vakantie-
bestemming, al dan niet in
Duitsland zelf. En omgekeerd
kopen Duitsers hier in: hun da-
gelijkse 'huiselijke' dingen en
uiteraard ook huizen.

Nationalisme

" Hedde Stegenga: 'Waar ging die tekst toch ook weer over?' Foto: KLAUS TUMMERS

DOOR GEERT DEKKER

schap werd dat, die tot op de dag
van vandaag voortduurt.

Jaloers
„Zijn vrouw was minder enthou-
siast toen we de eerste keer Cari-
tel bezochten", vertelt Lieske
Wilhelmus. „Ze bleek nogal ja-
loers te zyn. Waarschijnlijk
dacht ze dat ik een verhouding
had met Antonio."

Antonio Alfonzo Gomez (65) keerde
gisteren definitief terug naar zijn

geboorteland Spanje. Drieëntwintig jaar
geleden kwam hij als gastarbeider

moederziel alleen aan in Maastricht. Met
niets dan een koffertje in zijn hand. Een
vreemd land, andere gebruiken en een
onbegrijpelijke taal. Aan zijn langdurig

verblijf in ons land hield hij twee
belangrijke zaken over. Zijn pensioen en de

hechte vriendschapsband met het
Maastrichtse echtpaar Lieske en Louis

Wilhelmus.

jon onze correspondent

Gepensioneerde Spanjaard is blij, erg blij

AntonioGomez keert terug

Schoolgenote Susan Kluytmans
kan daarvan meepraten. Ze is
zelfs een beetje in paniek: „Moei-
lijk, heel moeilijk, ik had veel te
veel woorden en toen heb ik din-
gen moeten schrappen die ik
toch echt heel belangrijk vond."

werk dat bij sommige examens
noodzakelijk is, maar aan het
probleem van te weinig been-
ruimte, dat inmiddels bij ons
bekend is, kunnen we dit jaar
niets meer doen. Wel hebben we
in een directieberaad besloten
dat er naast de nieuwe inventa-
ris, die we toch al van plan wa-
ren aan te schaffen, ook klapta-
feltjes worden besteld, speciaal
geschikt voor gelegenheden als
examens."
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van donderdag. „Ik heb me wel
afgevraagd waar ik het eigenlijk
voor doe, maar dan denk ik
maar: na volgende week, als ik
het havo-diploma heb, is het al-
tijd mooi weer voor mij." Dus
heeft ze toch gedaan wat ze van
plan was, de helft van de vijf
door te werken schriften zit al-
weer in haar hoofd. Het moet een
goed cijfer worden, Jaqueline
wil immers met lof slagen en dan
heeft ze gemiddeld een 8 nodig.

JJEERLEN - Hij weet het echt
"*- meer. Hedde Stegenga heeft
Juist bijna drie uur lang ge-erkt aan de samenvatting van

j*n Nederlandse tekst, maar het,f-derwerp wil hem niet meer teJjjnen schieten. „Waar ging die
l *st toch ook weer over?" roept
{j 1 naar een groepje medescho-
l-f1*1-- „De generatie na de oor-
|8," komt het antwoord, en danj?** de atheneumleerling van het
v eertense Grotiuscollege weer
,e*der: „O ja, over de taboes
(l°0r de Tweede Wereldoorlog,

van de privacy,
t erheidsdwang en het etnische"«boe."

De twee mavoleerlingen van de
scholengemeenschapDon Bosco
in Geleen reageren verschillend
op de Engelse teksten waar ze
gisteren meerkeuzevragen over
moesten beantwoorden. Een op-
gewekte Ralf Veugelers: „Dat
ging wel hoor, was echt niet
moeilijk." Maar hij is met zn ge-
dachtenvooral bij het economie-
examen van vandaag, daar moet
hij nog veel voor doen. De hele
middag en avond studeren en
maar heel af en toe even naar be-
neden of naar buiten.
Malika Ouaksas had meer pro-
blemen met Engels: „Ik vond er
toch wel veel moeilijke woorden
bijzitten en als je het dan echt
niet weet, snap je de hele alinea
niet. En dan zaten er ook moeilij-
ke woorden in sommigevragen."

Het mooie weer speelde Jacque-
line Soutzen (ze was gisteren
vrij) parten in haar voorberei-
ding van het biologie-examen

ai- een tekst van 2500 woorden
■toet een samenvatting van 500
6 °°rden gemaaktworden. „Kort
ZZ "Ondig formuleren, dat is hetn°eilijkste," zegt Hedde.

Volgens rector drs R. van Loo is
het probleem niet zomaar op te
lossen: „De extra tafeltjes zijn
bedoeld voor het vele papier-

Speciaal

Op haar school, het Antonius
Doctor College in Kerkrade, de-
den gisteren de kandidaten exa-
men aan twee tafeltjes. Klasge-
noot Max Ruiters had gisteren
verteld dat er klachten waren
over de kleine bankjes.

Uiteindelijk kwam ze uit op 55
woorden boven het absolute
maximum van 520. „En ze gaan
dat echt woord voor woord na-
tellen als ze denken dat het te-
veel is," vreest ze. Erger nog
vindt ze de ontdekking dat ze
misschien de hele clou van de
tekst gemist heeft: „Ik dacht dat
het erom ging dat de oorlog pas
afliep toen het IJzeren Gordijn
viel, dat dat het begin was van
het verwerken van de schuld van
de eerste naoorlogse generaties.
Maar als ik hoor wat de anderen
ervan vinden..."
„Tja," zegt leraar K. Beckering,
„het ging toch echt over die ta-
boes."

Ondertussen deed Max ook nog
examen, handelswetenschappen
en recht. „Dat was pittig, ik heb
de drie uur volgemaakt en eigen-
lijk kwam ik wat tijd tekort. Veel
schrijfwerk, maar uiteindelijk
was het toch wel te maken."

De nieuwe banken die de school
nu al heeft kunnen niet gebruikt
worden. Die zouden dan elke
dag heen en weer gesleept moe-
ten worden, omdat ze 's avonds
verhuurd zijn aan het Avondcol-
lege.

Ik ben een fervent bewonderaar,
en verzamelaar van jazz. Niet zo-
maar jazz, maar speciaal de New
Orleans muziek. Ik voel me dan
ook heel 'happy' dat er nu voor
de derde maal in Geleen een
jazz-festival is gehouden. Het
was een echt 'feest' te noemen...
De met zorg uitgekozen muzi-"
kanten en zangeressen kwamen
van alle kanten en uit vele we-
relddelen aangevlogen. Zwarten
en blanken. Het is echt een reü-
nie van grote jazz-vertolkers te
noemen. En wat lees ik in het
Limburgs Dagblad van maandag..
11 mei...een misselijkmakend
stukje proza van een uwer mede-
werkers.
Het lijkt net of die man het festi-
val de nek wil omdraaien. En dat
ondanks het feit, dat het Lim-
burgs Dagblad, de grootste spon-
sor is, naar ik heb horen verlui-
den. Er waren zoveel mogelijk-
heden om interviews te maken
met de muzikanten. Zeker nu er
in de Verenigde Staten zulke rel-
len aan de gang zijn. Maar goed,
ik zal het niet te lang maken.
Voor mij is het het Festival van
Geleen voor u het Festival van
gemiste kansen. Jammer. Ik
hoop volgende keer beter.
MAASTRICHT O. Oudshoorn

De stichting is momenteel, door
gigantische investeringen in
nieuwe spelen en promotie, be-
zig om oen unieke monopoliepo-
sitie te verwerven op de legale
gokmarkt. Deze investeringen
worden overigens betaald met
gelden van de belastingbetalers.
De nieuwkomer heeft na in ge-

Bij deze wil ik gaarne commen-
taar leveren op de commotie, die
is ontstaan bij en in de gemeente
Valkenburg over de eventuele
verhuizing van het Casino naar
Maastricht.
Ik heb circa anderhalf jaar ge-
werkt in en voor de twee Golden
Ten-casino's in Maasbracht en
Landgraaf. Mijn opdracht was
beide bedrijven te reorganiseren
om aan alle wettelijke eisen, die
aan een"bedrijf gesteld worden,
te voldoen.
Dit heeft uiteindelijk geresul-
teerd in de aanvaarding van Ver-
eniging Casino Landgraaf door
Coopers en Leybrand (R.A.) als
cliënt van hun accountants kan-
toor in Maastricht.
Valkenburg gaat ten onder(!); al-
leen al door het vertrek van het
Casino naar Maastricht. De bur-
gervadervan de gemeente 'chan-
teert' zelfs de Stichting Holland
Casino's met de mogelijkheid
om beroep te doen op het Euro-
pese Hof om een externe exploi-
tant aan te trekken indien de
stichting het waagt om naar
Maastricht te gaan. De reactie
van de SHC is laconiek, maar
men weet ook hier dat Valken-
burg gelijk heeft met zijn dreige-
ment. Immers PTT heeft ook de
monopoliepositie op de Neder:landse markt verloren ten aan-
zien van de verkoop van tele-
foonapparatuur.
Als we circa twee jaar terugkij-
ken naar wat er gebeurd is met
de gelijkberechtiging van de
twee Golden Ten-casino's in
Limburg en velevan deze bedrij-
ven in den lande, die alle moes-
ten en moeten sluiten vanwege
vermeende illegaliteit en niet
voldoen aan de eisen van de wet
op de kansspelen, dan schieten
mij en 199 ex-collega's de tranen
in de ogen bij het lezen van zo-
veel onrecht dat de gemeente
Valkenburg wordt aangedaan.
Circa 200 mensen (werknemers
van Maasbracht en Landgraaf) in
Limburg met hun eventuele ge-
zinnen raakten hun baan en hun
inkomen kwijt omdat het Neder-
landse 'recht' besliste over het
eindevan hun job. De omzet van
Valkenburg is dank zij de slui-
ting van beide Limburgse casi-
no's explosief gestegen over de
rug van de 'gelijk-behandelende'
branchegenoten. Of worden de
Golden Ten-casino's soms geslo-
ten omdat de Stichting Holland
Casino's de concurrentie van de-
ze groep te groot vindt worden
of wanneer zij van plan zijn een
nieuw casino te openen in de re-
gio? De politieke lobby van de
stichting is in ieder geval groots
opgezet en goed georganiseerd
met opmerkelijke resultaten, na-
melijk de alleenheerschappij in
gokland. Gelijke kansen voor
iedereen zegt de Europese Wet-
geving. Ik vraag mij af of dit al-
leen maar geldtvoor de gemeen-
te Valkenburg, of ook voor
'iedereen.

Casino

Honden
Na het artikel in het Limburgs
Dagblad 'Geen hond wordt ge-
stoord geboren' gelezen, te heb-
ben, de volgende extra aanmoe-
diging voor al diegenen die een
serieus probleem hebben met
hun hond. Het grootste deel van
ons huwelijksleven hadden we
een hond en we dachten dus dat
we wel wisten hoe we het moes-
ten aanpakken.

De door ons aangesproken ex-
marinier Honings onthulde ons
na een sessie van enkele uren
wat er met deze onderdeur aan
de hand was. Eerder aangespro-
ken deskundigen hadden door
middel van een gehoorzaam-
heidscursus nadrukkelijk vast-
gesteld dat we hier met een
dominante hond te maken had-
den. Kortom eentje die je streng
en hard diende aan te pakken.
De kardinale fout bleek ras; we
hadden eerder te maken met een
bangbroek dan met een pittbull.
Een aanpak die enerzijds lo-
gisch, anderzijds voor ons al-
thans onverwacht was, bleek
effectief, na krap een week.
Het zou niet sportiefzijn ayes uit
de doeken te doen; vriend Ho-*"
nings kan dat natuurlijk betere
Het bleek dat na een werkwijze
die te maken had met voeding,
soepele discipline, een dagryth-
me en beiderzijds duidelijk an-
dere omgangsvormen - zaken
die bij voorgaande honden niet
aan de orde waren -- we weer
een huisgenoot hebben die er
bijhoort en naar het lijkt in een
andere, prettiger huid is gekro,
pen.
Naam en adres bij redactie be-
kend.

Na het afscheid van onze teckel,
nu drie jaar geleden, sneller ge-
zegd dan verwerkt, kwam er dan
toch een nieuwe teckel. Dit var-
kentje zouden we wel even was-
sen. Vergeet het maar; de nieu-
we aanwinst bleek een complexe
mentaliteit te hebben en deze
nog geen turf hoge huisgenoot
was na enige tijd rijp voor de
psychiater en wij ook.

Antonio stelde weinig eisen aan
het leven in Nederland. Hij bleef
al die drieëntwintig jaar in de
zinkwitfabriek zakken vullen bij
een grote machine. Daar was hij
tevreden mee. „Ik heb ook altijd
heel goed met mijn collega's
kunnen opschieten." Ter illustra-
tie haalt hijeen oude kleurenfoto
uit zijn binnenzak. Antonio met
een collega tussen een enorme
berg opgestapelde bierblikjes...

Net zoals hij 23 jaar geleden in
het dorp Caritel (Noord-Spanje)
besloot op de trein te stappen.
„Aangelokt door de harde Ne-
derlandse gulden", laat hij via
een vriend weten. Want het Ne-
derlands is hij nooit machtig
geworden.

In het thuisland verloor Antonio
achtereenvolgens zijn schoon-
zoon en zijn kleinzoon. „Zijn
kleinzoon verdronk vorig jaar in
de rivier", zegt Lieske. „Een
trieste gebeurtenis, waar Anto-
nio niet overheen gekomen is. In
het café kwam hij daarna nog
maar zelden."

Om vijf voor half een is het
«over. „Blij, erg blij", mompelt
Antonio voor lüj in de trein
stapt. De stadswandeling door
Maastricht houdt hrj tegoed.
Want terugkeren zal hij zeker.
Ooit.

De interesse was er ook niet. An-
tonio doet daar niet moeilijk
over. „Bovendien heeft hij heel
weinig schoolopleiding gehad en
was al ruim veertig toen hij in
Maastricht arriveerde", vertaalt
zijn landgenoot. Aan iets typisch
Nederlands, zoals het beoefenen
van een hobby, heeft hij nooit
behoefte gevoeld. Hij wijst veel-
betekenend naar de goudenrak-
ker die voor hem op een villje
staat te flonkeren. Dat is pas tijd-
verdrijf.

JJJASTRICHT - Even
tof,-6* de terugreis van An-
Pen in het honderd te lo"
Sv./1- Louis Wilhelmus
tweekt af om half tien. Om
""en

6en eer naar de bin-
-BaaStad van Maastricht te
■Va^ Antonio staat te
siir?ten op het station van
OhP n' terwÜ- Louis vol
kii!? Din Maastricht uit-
'lgj l n.aar zijn vriend,

-eriu Ü waarschijnlijk niet
sta_n-f ' f-*os°feert een vaste
rne7ast van het etablisse-
Selrn aar Antonio ook re-
-Üs hatig zijn biertJe dronk
ïittg IJde dienst er op had
iti fr- yde zinkwitfabriek1 B-Jsden.
**■»» of Ar-, .Uur ia£ntoruo terug wil. Twee
*-°ofdc u staat hiJ bezweet en

heeft Uddend voor het café'-ar_ger t toch maar besloten niet
se

6Wacnten op de auto van
uj} ?? ei6en gelegenheid
-viaastncht tereizen.

" Antonio Gomez vlak voor
zijn terugkeer naar Caritel.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Pension
In de wijk Nazareth zat hij een
tijdje in een pension met zes an-
dere Spanjaarden. Via de zonen
van de pensionhouder kwam hij
in contact met de familie Wilhel-
mus die hem uitnodigde voor
een een drankje. Ofhet een pilsje
mocht zijn? Een hechte vriend-
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examens'92Volgend jaarklapbankjes voorKerkraadse scholieren

'Waar ging die tekst
toch ook weer over?'

Bijna tweehonderdduizend scholieren èn volwassenen doen de-
ze dagen centraal schriftelijk examen. Meer dan de helft doet
het lbo- of mavo-examen, de lijst havokandidaten telt 52.000
namen, terwijl er ongeveer 40.000 vwo'ers zijn ingeschreven.
Zes Limburgse leerlingen doen voor het Limburgs Dagblad
verslag van hun belevenissen.

Hmburgs dogblad Limburg

lezers schrijven
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STOOKOLIETANKS EN
MILIEUZORG kosten voor het afgraven van de ver-
Nu meer en meer mensen over- vuilde grond, het vervangen ervan en
schakelen van oliestook op het schone de herstelling van de bovengrond in
aardgas, wordt meteen een nieuw zijn originele staat kunnen astrono-
milieuprobleem gecreëerd. De duizen- mische hoogten bereiken en ook hier
den lege en ongebruikte olietanks, al geldt het principe dat de vervuiler de
dan niet ondergronds, vormen een rekening betaalt...
regelrechte bedreiging voor de Land- en tuinbouwbedrijven hebben
kostbare grondwatervoorraden. De vaak grote voorraden stookolie of
nieuwe Hinderwet voorziet strikte diesel. De brandverzekering eist dat
procedures voor het buiten gebruik bovengrondse tanks ommetseld en
stellenvan oude tanks. Ze horen ofwel rondom gevuld moeten worden met
schoongemaakt te worden door een zand. Een stevig hekwerk moet de
gespecialiseerd bedrijf, gevuld met gevolgen van een eventueleaanrijding
..zand, volgestort met beton of minimaliseren. Om insijpeling in de
verwijderd te worden. Bedenk dat een bodem te voorkomen, eist de Hinder-
bewezenvervuiling van de ondergrond wet bovendien plaatsing op een
door een lekkende olietank, zware lekvrije vloer. Ook hier is voorkomen
financiële gevolgen kan hebben. De beter dan een pijnlijke genezing.

BÜDIBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt bekend dat vanaf 21 mei 1992
gedurende 30 dagen op het kantoor van het
Zuiveringschap (afdeling Heffingen) voor een ieder
ter inzage ligt het ontwerp van de 7e wijziging van
de Heffingsverordening 1986.
Deze ontwerp-wijziging heeft betrekking op het
vaststellen van het verschuldigde bedrag per vervui-
lingseenheid voor het heffingsjaar 1993 op ’ 72,60.
ledere belanghebbende kan gedurende de termijn
van de terinzage legging tegen de vaststelling van het
onderhavige ontwerp-wijzigingsbesluit schrifteijk
bezwaar inbrengen bij het Algemeen Bestuur van het
Zuiveringschap.
Desgewenst kan het ontwerp-besluit tegen betaling
van de verschuldigde leges worden verkregen.
Roermond, 20 mei 1992.

Het DagelijksBestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

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

5000 48 mnd. 138,77 Ï75 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 72mnd 609,22 14,2 622.29 ' 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min tar Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd 17,6 85
18000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 109 13.9% 72 mnd 16,5 80

ißgjjßp CURVER

Hp^^^ POORTEN
■ M% / *'■ fl Dit jaarbestaat de Curver fabriek in Brunssum 25 jaar. M

O&J| <^ Ter gelegenheid daarvan houden wij Open Huis. ■
■ | Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat er zich allemaal

JbX JjmmWb afspeelt achter de poorten van de Curver fabriek? M
B Jj |_^i____k k I *->an *3ent u zaterda9 23 me' van narte welkom bij één van de m

m mimMMM^. modernste kunststofverwerkende bedrijven in Europa.
W fijli^* Van 10.00 tot 16.00 uur tonen wij graag waar en hoe die ■L ImWmt^ ê *___* kunststof kwaliteitsprodukten van Curver worden gemaakt. «

F^ [M n_ fl Heeft u interesse, meldt uw bezoek dan telefonisch aan. ■
Als u even 045-261261 belt. dan noteren wij uw komst.

Lj f\ I f CC| I K>i U kunt ons dagelijks bereiken (ook op zaterdag en zondag) mk E \ÜJ L^P/ van 08.15 tot 16.30 uur. fl
' /^^^T* I- f Tot ziens op 23 mei ! fl

TOYOTA&
KOMATSU

HEFTRUCKS

VERKOOP, SERVICE EN VERHUUR

Colle'"sittard¥
MACHINEHANDELB.V.
Nusterweg 90 (Ind. park Nrd.)

Telefoon 046-519980

I I

1 I

De oplossing tegen dc verschrikkelijke
cholera-cpidemie in Afrika en Zuid- ■wg
Amerika, is zo simpel: schoon drinkwater If lJfHJ/.t
en goede sanitaire voorzieningen Geeft U ■ V*% m* m+ mmmW
geld voor water? Voor levenswater? \m\ WWm* Jw9f

*
Autoverzekerin!
Waarofl1

betaaH
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van
autoverzekering aan *"nen bieden met zeer 9"
ge voorwaarden, votf
premie die meestal la9j
dan u nu betaalt. Nee",
blijvend de proef op "e
en bel vandaag nog
GEURTS ASSURAtf

Nieuwstraat 22-* l
tel. 045-211668 22j*j
VELD ASSURAiW

Nieuwstraat 11-*
tel.-215458

HOENSBRQE*,
_____

~"""-"""^^" 1"^"—-"^~""^"^ I

m^mmm^L^K^m^m^KmA Phil'Ps slimline HQ VHS-videorecorder 22DV 1
"^J Wkf Automatische frontlader met2 video-koppen en afstandsbediening.

WéT\ Tt I W\. *-esch'kt alsvia,eo,uner kmmmè

L A

Philips compact
disc/radlorecordef A28022
Tuner FM-stereo, MG en LG, cassettedeck,
programmeerbare CD-speler en basreflex
speakers. Dynamic bassboost.

oplaadbore, elektrische rfl<^i*tandenborstel HP 5211 s^^^
Soft pressure methode voorkomt beschadigingen
doorte hardpoetsen. Met 4 verwisselbare, kleine
multitufted borsteltjes Automatische voltage-
aanpassing.

Philips kompokte -*«sMr^__^^>
roundstyler HP4522 /
2 Warmte standen: 500en 1000W.<^ /
Voorzien van 'cool curl'-stand \. /
Metronde borstel en bloasmondstuk
i

51 _____v

Philips stereo-kleurentelevisie
215T2731/308
Met 55 cm 'FSQ' beeldbuis Met menu voor
instellen en bedienen,on screen displayen
teletekst. 2x 10 W muziekvermogen. Easy Logic
afstandsbediening.

pumps |yü_liH W
stereo-radiorecorder AW 7224
Dubbele zenderafstemschakelaarvoor FM en MG
plus LG enKG Dubbel casseltedeck met high
speed dubbing. Net- en batterijvoeding

B EEBMI I
■ ebssi I

Philips Blockllne stereo-kleuren-
televisie 25 ST 1761/308
Met 63 cmBlackline beeldbuis On screen display
en teletekst. Metsleeptimer, menu voor instellen
en bedienen. 60Voorkeurzenders en 2 x 20 W
muziekvermogen Easy logic afstandsbediening ■

Philips stereo-klokrodloAJ 3710
FM-stereo en MG. Wekt metradio of zoemer, ook
herhaald. Digitale tijdaanduiding. Sluimer-
mogelijkheid.

Oploodbare Phillshove met dubbele scheertechnlek HS 955 rffßfl
9 Instelbare scheefstanden. Slechts 30 min. laden voor wekenlang snoerloos scheren. fmjj&4[ I
LCD-en LED-indikatie gevenaan wanneer is _4. _4 J.Ö'-^.iopgeladen. Energiemeier Automatische j^j flvoltage-aanpassing **^fl ...Ml

KM_____.'-_______ I" s

■^^ fl?r
Philips midi compoct dlsc /£J
komblnotle AS 401 CD öj,
Stereocombinatiemet digitaletuner. 20 Voofl*,
zenders (FM, MG, LG). Versterker, 2 x 30 W,
| muziekvermogen, casseftedeck voor opn^I en weergeven met dubbingen continu ofsr
I mogelijkheid. Afzonderlijke CD-speler
I Met afstandsbediening en Iweebijpossen*
I luidsprekerboxen (2-weg).

i«"»*j £-J_____j)i

ladyshove |
Voyage HP 2604 ' !?'/"*Tondeuse, atneem- _F|f J"’£/baatscheemootd. S^^-

Philips mlnl-thermkoffiezetter
met warmhoudkan HD 519L
Voor 3 ö 4 koppenkoffie.
MetkompaWewarmhoud- fc^^^
kan. Ook zeergeschikt X
voor op de camping. !>■

79- Hl

Philips kompokte lichtgewicht
stofzuigerTC 412
MetTurboCompressormotor v00.20*
zuigkracht. Motorvermogen 1000w^ .
Comfort Cassette, gemakkelijkwhyQj"
verwijderen van de m*\m^m\\é
stofcassetle Laag JwT\~Ëi
geluidsniveau m^m %*****'^A

Afwijkingen inafbeeldingen.
omsctïi|vingen en prijzen vrwrtierxxiden*,^

BERGMANS.\0Irfrt) Srs," ,
& WIJNEN &BW TtZUiïSty
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Nu drastisch afgeprijsd op dekinderafdeling::
Jongens- Kleuter Trainings- I

hemden 128-182 blouses en hemden pakken 128-182 I
van: 22r 1 4# van:L4fr \\Mf] A^ vanrgg] I

IM] nü lOw" [lËSE nu U" nu
Kleuter capuchon T-shirts!

[____ nu I #"" \J<~^/ nu 2 voor l___«rl
AAM0 CttUtitvcA&KAdeiifeSt! I



Van flat in Sarajevo
naar rustig Heerlen

Het is 4 april 1992.De Bosnische chemicus Petar
Jovanovic moet op zakenreis. Zijn vrouw en twee
kinderen zijn bang om alleen achter te blijven in

Sarajevo. Ze verlaten de hoofdstad van
Bosnië-Herzegowina en nemen hun intrek bij familie
in een rustig dorpje in Servië. Petar gaatop reis en

voegt zich na zes dagen weer bij zijn gezin. Intussen
heeft Bosnië de onafhankelijkheid uitgeroepen.

Sarajevo wordt het toneel van een bloedige strijd.
Serviërs, Kroaten en moslims staan elkaar naar het
leven. Bijna dagelijks vallen doden en in de totale

chaos sneuvelt zelfs een Rode Kruismedewerker. Een
kleine maand bekijkt Jovanovic hoe de situatie zich
in Sarajevo ontwikkelt. De anarchie in Bosnië stemt

hem pessimistisch en hij koopt eenretourtje
Amsterdam. ViaRoemenië en Hongarije bereikt hij
West-Europa. Hij strijkt neer bij zijn neefin Heerlen.

Vanuit het onverstoorbare Heerlerheide wil de
chemicus een nieuw bestaan opbouwen. In

Nederland. Als dat lukt, komen vrouw enkinderen
hem achterna.

bioscopen

HEERLEN
Royal: Hook, dag. 18 en 21 uur, j
za zo ook 15 uur. Rivoli: The ?; people under the stairs, dag. j; 18.30 en 20.30 uur, za zo ook 15 \iuur. Maxim: The father of thei

| bride, dag. 18.15 en 20.30, za zo j.ook 15 uur. H5: Basic Instict,
| dag. 18 18.45 20.30 en 21.30 uur. j
i dag. beh. za ook 14 uur, za zo \\ ook 16.30 uur. Freejack dag. 1
I 14.15 19 en 21.15 uur, za zo ook■1 16.30 uur. Beethoven, dag. 14.30'E 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.45
I uur. Sneeuwwitje en de zeven

dwergen, dag. 14.30 uur, za zo, ook 16.15 uur. Süence of the iI lambs, vr t/m zo 14.30 18.30en 21 '[ uur. The prince of tides, ma t/m jl do 14.30 18.30 en 21 uur. Film-
| huis de Spiegel: Delicatessen, vr j
jt/m zo 21 uur.

SCHAESBERG
| Autokino: Cape Fear, vr t/m zo .| 21.45 uur. 'MAASTRICHT

' Mabi: Hook, dag. 21 uur. vr t/m '| zo ook 18 uur. za zo wo ook 15 jI uur. Father of the bride, vr t/m II zo 18.45 en 21.30 uur, ma t/m doI 21 uur, za zo wo ook 15 uur. Ca- "I pc Fear, vr t/m zo 18.15 en 21.15
I uur, ma t/m do 21 uur. za zo wo j
ook 15 uur. Raise the red lan- 'jtem, vr t/m zo 18.15en 21.15 uur, 1Ima t/m do 21 uur, za zo wo ook;f 15 uur. Ciné-K: De Noorderlin- !
jgen, dag. 21 uur, za ook 18.30iuur. Cinema-Palace: Basic In->jstinct, dag. 18.15 en 21.15 uur, za j
|zo wo ook 14.30 uur. sI Sneeuwwitje en de zeven dwer- j
I gen. za zo wo 14 en 16.15 uur. }ISüence of the lambs, dag. 21.15 !
| uur. Beethoven, dag. 19 en 21.30 jï uur, za zo wo ook 14 en 16.30'I uur. The prince of tides, dag. |. 18.15 uur. Lumière: Toto le he- j1 ros, dag. 20 uur. Metropolis, vr ïI 20.30 uur. Dr. Galigari, za 20.30 sI uur. Der letzte Mann. zo do 20.30 '] uur, do ook 22.30 uur. Der müde j: Tod, ma 20.30 uur. Faust, diI 20.30 uur. Der Golem, wo 20.30 j. en 22.30 uur. Europa, dag. 22 .
" uur. Cinema Paradiso, vr za 23 I
juur. ,

GELEEN
l Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30 i

uur, za zo wo ook 15 uur. Hook, .
I dag. 20.30 uur, za zo wo ook 15 j
uur

SITTARD. Forum: Beethoven, dag. 20.30 ïI uur, za zo wo ook 14 uur. Cape |
i Fear, dag. 20.30 uur. Sneeuwwi- \

tje en de zeven dwergen, za zo ') wo 14 uur.

_
Filmhuis Sittard: La doublé vie I| de Veronique/Tourniquette, wo j

j 20.30 uur.

ECHT
■ Royal-Microßoyal: Hook, dag. ,
I beh. Wo 20.30 uur. JFK, dag. )
| beh. Wo 20.30 uur.

ROERMOND
| Royal: Basic Instict, dag. 20.30 ji uur, zo ook 16.30 uur. Royaline:
| Beethoven, vr t/m zo 19.30 en JI 21.30 uur, ma t/m do 20.30 uur, vI zo wo ook 14.30uur, zo ook 16.30 J
| uur. Fievel in het wilde westen, izo wo 14.30 uur. Filmhuis Roer- ■| mond: La doublé vie de Veroni- 1

que/Tourniquette, do 20.30 uur.

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

streeksgewijs
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhui-
splein 19. Schilderijen en tekenin-
gen van Berend Hoekstra. T/m 677.
Open di t/m vr 11-17 uur, za en zo
14-17 uur. Galerie de Konfrontatie,
Putgraaf 5. Expositie van Jeanne
Lendfers (linoleumsneden) en Lhia
van Ryn (keramische objecten). T/m
24/5. Open za en zo 14-17 uur.

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

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Mixed
Media van Gerald Derksen. Van 24/5
t/m 5/7. Open do t/m zo van 10-17
uur. Galerie Ipomal . Kerkberg 2.
Werk van Henri Maïus. T/m 7/6.
Open vr 17-20 uur, za en zo 14-17
uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van Maryn te
Kolsté en Annete van Roosmalen.
T/m 13/6, open di t/m za van
13.30-17.30 uur. Galerie Anny van
den Besselaar, Tafelstraat 6a. Expo-
sitie van Ria Lap en Louis Wierts.
T/m 24/5, open vr t/m ma van
13-17.30 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werk van Peter Weh-
rens en Elly Strik. T/m 27/6, open
van di t/m za 11-17 uur. Galerie Fah,
Brusselsestraat 80. Gouaches van
Pieter Defesche. T/m 18/5, open do
t/m zo van 13-17 uur. Bonnefanten-
museum. Werk van Ray Smith. T/m
6/9, open di t/m vr 10-17 uur. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Schilderijen van
Petra Hartman. T/m 20/5. Werk van
Hans van der Weyden. Van 23/5 t/m
28/6. Open wo t/m zo 13-18 uur. Ga-
lerie Simera-Signe. Bogaarden-
straat 40 b. Grafiek van Josien Bren-
neker, Leon Janssen, Kees Slegt en
Pauline Wittenrood. T/m 30/5. open
wo t/m za 13.30-18 uur. Galerie
Amarna, Rechtstraat 84. Sieraadont-
werpen van Mieke van Alphen. T/m
6/6, open di t/m vr 11-18 uur, za 11-17
uur. Galerie Contempo, Rechtstraat
96. Werk van Hans Truyen. T/m 21/5.
Recent werk van Henk van Vessem.
Van 24/5 t/m 28/6. Open do t/m zo
12-17 uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keer-
der Kunstkamer', Kerkstraat 10.
Expositie van Kees de Vries en
Funs Souren. T/m 31/5, open do t/m
zo 13-17.30 uur.

VAALS
Galerie St Petersburg, Bergstraat
8. Schilderijen en sculpturen van
Daima. T/m 30/5. De Kopermolen,
Von 'Clermontplein 11. Eindexa-
menwerk ABK Maastricht. Van 30/5
t/m 5/7, di t/m zo 14 tot 17 uur.

ROERMOND
Gemeentemuseum, Andersonweg 4.
Expositie over textielkunst. T/m
28/6. Herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog. T/m 24/5. Open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.

Diamanten paar in Heerlen

ke rol spelen. De deelnemers
komen uit op de volgende onder-
delen: kayakken, mountainbike-
race, klimmen, stormbaanwed-
strijd, paintball en een eetfesti-
val. De wedstrijden vinden
plaats op afzonderlijke dagen
tussen 6 juni en 31 juli.

Relaxation is een oude Neder-
landse bluegrassgroep en geeft
in Kerkrade een eenmalig reü-
nieconcert. Robin en Linda Wil-
liams zullen een mix van folk,
bluegrass en old time verzorgen.
Gezien de vakkundigheid van de
artiesten verdient het aanbeve-
ling van tevoren tereserveren op
045-420313. Aanmelden kan van 21 tot27 mei

bij het SCEW: 452207/351931/
417500.

LANDGRAAF - Fanfare Aloy-
siana van Landgraaf krijgt vrij-
dagavond een nieuw vaandel.
Het is een bijzondere gebeurte-
nis in de geschiedenis van Aloy-
siana, de hele fanfare-familie is
dan ook vrijdagavond verzameld
in Carré als om acht uur de offi-
ciële overdracht plaatsvindt.

Nieuw vaandel
voor Aloysiana

De entree bedraagt f 15, de aan-
vang is om 15 uur en Zum
Blauen bock ligt aan de Romei-
nenstraat 84 in Kerkrade-West.

Aan deRyksuniversiteit Lim-
burg slaagde . Mariëlla
Schmetz uit Kerkrade voor
het doctoraalexamenGezond-
heidswetenschappen, Beleid
en Beheer.

" Jachttafereel in de bossen bij Schinveld.
Foto: DRIES LINSSEN

KERKRADE - Voor jongeren
vanaf 14 jaar houdt het SCEW in
Kerkrade zogeheten 'time-run-
powergames'. Dit zijn wedstrij-
den waarin tyd, snelheid, behen-
digheid en kracht een belangry-

Actiewedstrijd
jeugd Kerkrade

Esther Fermin uit Landgraaf
studeerde af aan de Universi-
teit te Leiden, studierichting
Engels.

Al 126 jaar lang draagt de fanfare
de 'oude vaan' met zich mee. Die
werd ooit geschonken doorrijks-
graaf Rudolph von Schaesberg.
Maar er komt nu een waardige
opvolger, ontworpen door Lau
Reumnkens uit Schaesberg en
vervaardigd door Riek Vermeu-
len-Joosten uit Sevenum. Zater-
dag 23 mei zal deken Th. van
Galen tijdens de eucharistievie-
ring van 19 uur in de dekenale
kerk het nieuwe vaandel inzege-
nen.

HEERLEN
Cgjlaar aanleiding van de UN-
"ïo erentie in Bra2*i-ë vindt
iwj.gen om 20 uur in het Missio-
Ma '-'en-rum een bijeenkomst
liei over de aanpak van mi-

"Problemen in de Philipynen.
V Het Steunpunt MondiaalöuWenwerk houdt donderdag
c^ aanleiding van de UNCED-vJ^Pagne een studieochtend
kon! iWen en Milieu- De byeen-
ftla t "'indt van 10 tot 13 uurstr_f m Vurore, Hoogendyk-
itiav "^ Roermond. Voor infor-*ue: «045-713132.
s- n samenwerking met Zymo-
H^J^ft de FWO op dinsdag 26
ov een voorlichtingsmorgen
bj;^ geheugentraining. De
pia^nkomst vindt om 10.30 uur
gej? in buurtcentrum 't Grin-
inf^e. Heigrindelweg 82. Meer
de iimat*e geeft mej. Feuler van
%

c * WO, «21.36.68.
ver p *-e onlangs gehouden jaar-
-2^fadering van het Kerkelyk
""e«r

8T0r Schandelen heeft de
hatn "^an Maenen de voorzitters-i-yj?*-' neergelegd. Maenen heeft
best *aar zitünZ gehad in het
v°o*uyr. waarvan 23 jaar als
\ver*?*tter. Voor zyn verdiensten
ïitte benoemd tot ere-voor-
werj- Tot nieuwe voorzitter
.-oze mevrouw C. Kruytzer ge-

BRUNSSUM
""OuHt Mannenkoor RMK '21
3o Jj volgende week zaterdag,
ro J?ei; van 10 tot 15 uur een
""Uis n markt in gemeenschaps-
en : .S-oncordia. Voor tafelhuur

I t "-"entingen: «045-27.42.43.
KerJL. Semeenschapshuis De
e^T!vindt morgen om 20 uur
W, ""eenkomst plaats van de
djj ftf 1"o*-*0*-* Zonnevlecht. Jolan-
Schftfs proDeert Psycho-somati-e Wachten op te heffen. .

SIMPELVELD
80n heehikundevereniging De
de i?8"-0- viert komend weekein-
Zaterrt eerste bestaanslustrum.
öack. k°m 14 uur wordt in zaal
alge "s net feest ingezet met een
v0leH n̂e iedenvergadering, ge-
kuMaoor een lezingover heem-
*-Urd»_- ndag WOl"dt om 9.30
13 uu!: ankmis opgedragen. Om
tri, 's

4
er een oriëntatiewande-

SimnÏÏf* Pr-Jzen. In zaal Oudu-ir^_l„,s wordt van 14 tot 18
d.aK „ . Kunst en Kitsch'-mid-

■v^«ehouden. ledereen kan

Nieuwe film over Schinveld
Daarna maakt het muziekkorps
een rondgang door Schaesberg
om het nieuwe vaandel en de
nieuwe uniformen, die onlangs
werden aangeschaft, te laten
zien.

Ook komen plaatselijke gebrui-
ken, zoals de lancering van de
Hoej-geet, de kermis, de proces-
sieen het schuttersfeest aan bod.

SCHINVELD - Het dorp Schin-
veld staat komend weekeinde
centraal in de film 'Schirtveld,
vaarwel jaren '80. De ruim an-
derhalf uur durende documen-
taire werd gemaakt door Twan
Senden, Jo Reijnders en Jan
Senden en geeft een beeld van
de veranderingen, die zich de
laatste tien jaar in het dorp heb-
ben voorgedaan.

Verder gingen de filmers op be-
zoek by de waterzuiveringsin-
stallatie, de visvijvers, de speel-
tuin, de scholen, de zweefvlieg-
club en de brandweer. Ook de
bouw van het nieuwe gemeente-
huis is stap voor stap te zien.

KERKRADE - Country Promo-
tion Limburg houdt zondag een
bluegrassfestival in café Zum
Blauen Bock in Kerkade. Op het
programma staan optredens van
het duo Judy Carrier en Rens
Vreeburg, Relaxation en Robin
en Linda Williams. Het eerste
duo komt uit Amerika en brengt
bluegrass, gospel en old time.

Festival
bluegrass
in KerkradeVrydag 22 mei gaat de film in

première in zaal lm Weissen
Rössl. Deze avond is alleen voor
genodigden, die daarbij diep in
de buidel zullen tasten voor de
renovatie van de Eligiuskerk.
Voor de voorstellingenvan zater-
dag en zondag zyn kaartjes in
voorverkoop verkrijgbaar by
bakkerij Jacobs en zaal lm Weis-
sen Rössl. De voorstellingen be-
ginnen telkens om 20 uur.

Reeds eerder, in 1958, 1968 en
1979 werden er films over het
dorp gemaakt. Op die manier is
telkens vastgelegd, hoe het dorp
in een decennium verandert.
Beelden van nieuwbouwwijken
en gebouwen, die daarvoor
moesten worden afgebroken,
mensen op straat, een blik in
Schinveldse bedrijven en inter-
views met Schinveldenaren ge-
ven een compleet beeld van het
dorp.

" Fanfare Harpe Davids geeft
zaterdag om 20 uur het jaarlijkse
voorjaarsconcert in de gerefor-
meerde kerk aan de Bouma-
straat. Medewerking verleent de
fanfare St. Barbara uit Bruns-
sum.

TREEBEEK" De SV Simpelveld en de ZW
Laumen-Stampede houden op
zaterdag 6 junihet zesde Simpel-
veldse Miniveldvoetbaltoernooi
op het sportcomplex aan de Ou-
de Molsbergerweg. Voor infor-
matie: W. Weijers, «441018 of R.
Frijns, «441610.

voor een gulden zyn kunstvoor-
werpen laten taxeren.

" Jo Jorissen is benoemd tot
beschermheer van de schutterij
St. George.

gehuldigd. Het zyn Henny van
Hemert en Jan Reinders. Tevens
worden dan de nieuwe unifor-
men aangeboden.

HOENSBROEK

" De PvdA gewest Limburg
gaat op woensdag 10 juni het
nieuwe Tweede Kamer-gebouw
bezichtigen. Er zyn nog enkel
plaatsen in de bus vry.

" Fluit-, tamboer- en drumfan-
fare Prinses Margriet viert op
vrydag 22 mei het 35-jarig be-
staansfeest in het Muziekcen-
trum aan de Ridder Hoenstraat
204. Tijdens dereceptie, die van
19 tot 21 uur plaatsvindt, worden
twee mensen van het eerste uur

Het echtpaar Sjeng en Mien Klein-Joosten viert op zaterdag 23 mei
het 60-jarig. huwelijksfeest. Het diamanten paar woont in Huize To-
bias te Heerlen op kamer 226.
Het feest wordt zaterdag om 16 uur ingezet met een dankmis in de
H. Hartkerk te Schandelen. De receptie vindt van 19 tot 20 uur plaats
in het Juphuis, Schandelerstraat 81 te Heerlen.'

kort

" Petar Jovanovic: 'De po-
litici in ons land zijn slechte
diplomaten.'

Foto: KLAUS TUMMERS

buren. Bellen naar Sarajevo is al-
leen 's avonds mogelijk. Op drie
gezinnen na, is iedereen geble-
ven, kreeg hij te horen. Zijn
vrouw spreekt hij eens in de
twee dagen. Met Servië is goed
te telefoneren.

DOOR BENTI BANACH
jNSERLEN - De neef uit Heer-
zit Kde doet de deur °Pen- »HÜhoyen achter de computer",
foe "-J- «Wacht even, ik zal hem
j"*Pen." De vriendelijke Petar
%an°vic komt binnen en gaat
to: n- Hij heeft wat weg van>»n de Bic. Als hij begint te pra-->.n' formuleert hij voorzichtig.yn Engels vloeit niet lekker,
fceM Dovena- is niJ bang. Zijn

ft-e naam mag niet in dekrant.
j^~' fk ben bang. Er zitten ook
gr r in het westen verschillendejj°e.Peringen uit Joegoslavië.
}. -'s mogelijk dat ik ietszeg datj,"n niet bevalt. Je weet nooit."

8 duidelijk kan hij zijn angst
et omschrijven. Wel wijst hij

hetn°g drie andere mensen uit
jn voormalige Joegoslavië, die'Heerlen zitten. „Het Vluchte-
«genwerk in Heerlen heeft hun

de ke**Jk geadviseerd niet in
»* Publiciteit te treden", aldus
;{*anovic.
j£et maakt geen verschil of ik in

zit of in Nederland. Als
van Bosnië-Herze-

ben ik voor beide landen
Voor alle dvi-

de 36-jarige Peter
§ Var»ovic is geboren uit een

-"vische vader, een Kroatische
oeder en woont al tien jaar in{jT-yevo. Nu Bosnië zich onaf-hankelijk heeft verklaard en

v°r Europa is erkend, is hij
de r **e Serviërs een buitenlan-

*--\ want een Bosniër.

tussen moslims, Serviërs en
Kroaten. Er is wel een religieus
verschil: de Serviërs zijn ortho-
dox, de Kroaten katholiek en de
moslims behoren tot de islam."

weid. Toch acht Jovanovic de
kans groot dat hij mee moet
vechten als hij nu terugkeert
naar de brandhaard. „De Bosni-
sche mannen worden via de
media opgeroepen mee te vech-
ten. Maar niet persoonlijk. En
iedere keer als een gebied door
een bepaalde groep wordt inge-
nomen, dan roept die groep de
mannen van haar nationaliteit op
om mee te vechten."

De situatie in Bosnië noemt hij
ingewikkeld. „Op de meeste
plaatsen vechten de Kroaten en
de moslims samen tegen de Ser-
viërs. Maar in sommige delen
van Bosnië staan de Kroaten
juist tegenover de moslims.
ledereen beschuldigt elkaar van
het ontvangenvan externe hulp.
De Servische militiegroepen
krijgen hulp uit Servië, de Kroa-
ten uitKroatië en de moslims uit
de Arabische wereld. Ik denk
dat dat wel klopt. Als Europa
niets doet, wordt Sarajevo een
nieuw Beiroet. Europa móet hel-
pen", aldus de chemicus.
Jovanovicdenkt dat de bouwste-
nen voor de onlusten twee jaar
geleden zijn gelegd. „Destijds is
het socialisme teruggetreden en
hebben de nationalistische par-
tijen de macht overgenomen.
Dat proces is veel te snel gegaan.
De socialisten hadden hun
macht geleidelijk moeten afbou-
wen. Met de komst van de natio-
nalistische partijen is de situatie
meer gespannen geworden. Wrj
wonen, of woonden, in een flat
aan de rand van het centrum van
Sarajevo. Daar woonden we met
18 gezinnen van verschillende
nationaliteiten. We hebben altijd
vreedzaam samen geleefd, maar
twee jaar geleden werd iedereen
opeens voorzichtiger en gingen
we opvallend beleefd tegen el-
kaar doen."
„In principe vormen de drie
groepenéén volk. Aan debuiten-
kant kun je geen verschil zien

De rechtspositie van Jovanovic
is onduidelijk. Hij weet het zelf
evenmin. Hij is geen vluchteling,
geen deserteur, maar weet dat de
levens van hem, zijn vrouw en
kinderen thuis in Sarajevo niet
veilig zyn.

De Bosniër heeft vijf dagen gele-
den nog contact gehad met zijn

Zijn komst naar Nederland heeft
zeker ook economische motie-
ven. Hij verwacht dat de finan-
ciële malaise in zijn land de
komende tien jaar nog niet over
zal gaan.
Voorlopig biedt zijn neef onder-
dak en heeft Jovanovic als iede-
re toerist een verblijfsvergun-
ning voor maximaal drie maan-
den. Het liefst wil hij in Neder-
land op eigen benen staan. „Nee,
politiek asiel zou de laatste op-
lossing zijn. Dan word je in een
kamp gestopt."

Slechts een klein deel van de be-
volking neemt deel aan het ge-

" Het paarKlein-Joosten. Foto: DRIESLINSSEN
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Peuterspeelzalen met
sluiting bedreigd

Wetswijziging jaagt besturen op kosten

Wat wil jij later worden? # Puck's vader en moeder had-
den er zelfs een advertentie in
deze krant tegenaan gegooid
om Dicky terug te vinden. Dat
moest, want de tweejarige Puck
Lamberigts kon niet meer sla-
pen sinds hij ergens in Geleen
zijn bruin-beige teddybeer had
verloren. Na lang zoeken werd
alle hoop gevestigd op de eerlij-
ke vinder. En die meldde zich
na het lezen van de oproep in
de krant. Gisteren toog Puck
met kloppend hart met zijn ou-
ders naar de Geenstraat, waar
hij zijn onmisbare Dicky terug
kreeg uit handen van Mieke en
Inge van Wersch. De beide ge-
zusters hadden de beer zater-
dag gevonden in het Fortuna-
park. In ruil voor de uitgeloof-
de beloning - een bos bloemen
en een aardigheidje voor Inge
en Mieke - keerde Puck dolge-
lukkig huiswaarts. Om samen
met zijn beer een heleboel slaap
in te halen.

TV

Het verhogen van de inkomsten
door de ouderbijdrage te verdubbe-
len zien de besturen van de peuter-
speelzalen niet zitten. Daardoor zou
de drempel voor minder draag-
krachtige ouders te hoog worden.
In Brunssum gaan 390 peuters naar
een speelzaal.

Kreativiteitscentrum
zoektsamenwerking

met muziekschool
'an onze verslaggever

Herindeling

" Opmerkelijk en bezienswaar-
dige plekjes in Middden-Lim-
burg zijn in april gefilmd voor
het NCRV-programma Weg van
de Snelweg. De uitzending is
maandag om 18.58 uur op Ne-
derland I te zien. Extra aan-
dacht is er voor het gemeente-
museum Roermond en het werk
van bouwmeester P. Cuijpers
en zijn kunstwerkplaatsen.

Gulpense Veldlopers in de ban van wandelklassieker
Uitvallers bedreigen
Nacht van Gulpen Herindeling (2)

9 Het onderwerp 'gemeentelij-
ke herindeling' heeft begin ja-
ren negentig vooral veel Bra-
bantse gemeenten in rep en roer
gebracht. Tien jaar eerder ging
Zuid-Limburg 'voor de bijl', al-
thans naar de mening van de
tegenstanders van de samen-
voeging van bijvoorbeeld
Hoensbroek met Heerlen, en
Übach over Worms, Nieuwen-
hagen en Schaesberg tot Land-
graaf.

had te bekijken of er alternatieve
mogelijkheden zrjn voor het Kreati-
viteitscentrum.
De werkgroep is nu tot de conclusie
gekomen dat van het geld dat de
gemeente beschikbaar wil stellen
beslist geen kunstzinnige vorming
overeind gehouden kan worden en
dat samen met de muziekschooleen
samenwerkingsverband gezocht
moet worden, waarbij er een soort
facilitair bedrijf komt dat afspraken
maakt met docenten die als zelf-
standige ondernemers moeten gaan
opereren.

i^LEN - ..Wat betreft organisa-
"üek ook mnoudeüjk passen de
"ti-u ho°* en net Kreativiteits-
"tiUrt goed biJ elkaar- Als beide
iti ter> zouden samenwerken

"" d.©Uden we *"e bezuinigingen
U >, gemeenten wel kunnen dra-

*i tyie osten van gebouw, admini-
m W etcetera zouden dan gedeeld

"ktih Worden- Wij zien in die
*ng wel een oplossing".

''"etm.s*l 'v**°usiasme staat het perso-
)s. ar» het Kreativiteitscentrum
>t „ aa- pamfletten uit te delen en
fen 7°emde standpunt te verde-
it [ n~| vinden het ombegrijpelijk
i>m Heerlen kantoren gebouwd

' sc-10UWDUrSen en gemeen-
't eTn worden opgeknapt, maar
s^ voor kunstzinnige vorming

binder geld beschikbaar is.

vrijwilligersdiscipline: een ploeg
die zich zal gaan bezighouden met
de begeleiding van de binnenko-
mende, uitgeputte wandelaars in
ontmoetingscentrum Timpaan, dat
als het 'hart van de Nacht' geldt.

Hier zijn ook slaapmogelijkheden
gemaakt voor de uitvallers, zorgt
een computerstaf voor de admini-
stratieve verwerking en tekenen
professionals voor het functioneren
van een communicatienet.

jeL ll jaar kregen wij van het ge-
dje"*bestuur 600.000 gulden sub-
H Per jaar. Nu moeten we een
**3rd pNL-gelden inleveren.

*""* °iv* gaan arbeidsplaatsen ver-
**nti- aar daarnaast wil de ge-
v0 * n°B extra bezuinigen, zodat

"^blj-ft ns nog maar zon 250000l^^Jft. Daar kunnen we geen
6i '^nige vorming meer van

*>*ie i} houden. Samen met de
-i^JScn00l zouden we wel de

6 bezuinigingen van de ge-
-t$O J~ aan kunnen", meent het

Verder eisen ze van het bestuur van
het Kreativiteitscentrum dat het
zijn besluit om te stoppen intrekt,
zodat het bestuur kan gaan onder-
handelen met gemeente en muziek-
school over een nieuwe toekomst.

„Tot nu toe hebben we ons voor het
centrum ingezet, maar nu komen
we ook op voor onze eigen rechten.
We willen dat de gemeente samen-
werking met de muziekschool on-
derzoekt. Tevens moet degemeente
vanaf 1993 een zodanig bedrag voor
de kunstzinnige vorming ter be-
schikking stellen, dat de kwaliteit
ervan gewaarborgd blijft", vinden
de personeelsleden.

Maat
Echter, nu er een ontslagaanvraag
voor het personeel is ingediend en
de gemeente Heerlen al op voor-
hand heeft gezegd nog eens extra te
willen bezuinigen op het Kreativi-
teitscentrum, is voor het personeel
de maat vol.

" Buiten basisschool De
Voeëgelsjtang een politie-
wagen, een brandweerauto
en een ambulance. Binnen
een pottenbakker, arts, mu-
sicus, postbode, kapper ,
pedicure en nog veel meer.
En dat allemaal om de
Hoensbroekse leerlingen met
allerlei beroepen kennis te
laten maken. De dag vorm-
de het hoogtepunt van een
drie weken durend school-
project Beroepen. Morgen
wordt het project afgesloten.

Foto: KLAUS TUMMERS

"De dit jaar dus jarige ge-
meente Landgraaf wijdt vrij-
dag een symposium aan de
gebeurtenissen van toen en de
gevolgen die ze hebben gehad.
Ongetwijfeld nuttig, om bij het
tweede lustrum eens terug te
kijken, maar een ding vragen
we ons toch af: wat moeten we
nou als al die wijze dames en
heren vrijdag in Landgraaf tot
de conclusie komen dat we het
maar beter niet hadden kunnen
doen?

Cols
WSV De Veldlopers is klaar voor de
start. De vereniging hoopt dat de
komende 'Nacht' een nieuw deelne-
mersrecord oplevert.

TekenenMaar daar heeft het bestuur geen
zin in. Dat wil feitelijk eerst een uit-
spraak van de Raad van State af-
wachten. Want daar heeft het be-
stuur beroep aangetekend tegen het
besluit van degemeente om de sub-
sidie te verminderen.

In de route van deze zestiende
'Nacht van Gulpen' zijn weer alle
bekende cols van het Mergelland
opgenomen. Gulperberg, Kruis-
berg, Eyserbos, Keutenberg, Ko-
ning van Spanje en de Piemerd: het
zijn ook nu weer de zware kluiven
op een parcours datverder nog tien-
tallen andere kleine klimmetjes telt.

Senioren Kerkrade
bundelen krachten

Als de Raad van State het bestuur
in het gelijk stelt, wil het wel terug-
komen. En anders wil het bestuur
'overwegen' om terug te komen, zo
het de directeur van het Kreativi-
teitscentrum gisteravond in het
gemeentehuis weten.

?1 ->ad grandioze plannen om
o-_fa j^isch centrum te bouwen.
"f v **"" PvdA was groot voorstan-"Ofy*n. het realiseren van dezening op de Plaats aan het

?* te vplein waar vroeger de He-H c nden was. Zon nieuw mu-
vi^n*runi, waar muziekschool,

entrum en nog enkele
!of|Wgen in Behuisvest zouden

glng al snel twintig miljoen
\ w Kosten. Een luchtkasteel

*" tne X Zoveel overheidsgeld is er

vorig jaar werd een
hOr°eP gevormd die tot taak

Boodschap met
37 karretjes

HEERLEN - De Heerlense poli-
tie is naarstig op zoek naar men-
sen die afgelopen weekend
iemand een 37 karretjes langerij
winkelwagentjes hebben zien
voortduwen.
De wagentjes werden gestolen
bij een supermarkt aan de No-
belstraat en waren met kettingen
aan elkaar verbonden.
Van zowel de daders als de win-
kelwagentjes ontbreekt elk
spoor.

GULPEN - Gulpenraakt langzaam
weer in de ban van de 'Nacht. De
zestiende internationale hoog ge-
waardeerde wandelklassieker over
een afstand van 70 kilometer staat
gepland voor 13 en 14 juni. En dat
betekent dat de wandelroutes in het
Mergelland in deze dagen geteisterd
worden door stevig doorstappende
wandelaars van beiderlei kunne en
van zeer uiteenlopende leeftijden.
Een goede voorbereiding is immers
een absolute noodzaak om de rijk
geaccidenteerde wandelkoers te
overleven.
„Maar die looptraining alléén is on-
voldoende", weet Jan Franssen, pr-
man, uit eigen ervaring. „Zorg voor
voldoende eten en drinken onder-
weg, het tapen van zwakke plekken
op de voet, het aantrekken van op
het te verwachten weer afgestemde
kleding en schoeisel én voor het
dragen van sokkenzonder naden en
gemaakt van badstof, wol of ka-
toen."

Uitvallers
Franssen kan deze gouden wandel-
regels niet genoeg onder de aan-
dacht van de startlustigen brengen.
Samen met de andere verantwoor-
delijken voor de Nacht verheugt hij
zich weliswaarover de steeds groter
wordende belangstelling van de
Nacht (177 deelnemers bij de eerste
Nacht in 1977, en 1896 bij de editie
van vorig jaar), maar hij maakt zich
tevens zorgen over het sterk toene-
mend aantal uitvallers (géén uitval-
ler in 1977 en een recordaantal van
274 vorig jaar).

Een ontwikkeling die zorgen baart,
omdat de organisatoren daarmee de
aanvankelijke doelstelling 'Samen
uit, samen thuis', in het gedrang
zien komen. Franssen: „We streven
er nog altijd naar zowel de liefheb-
bers als de doorgewinterde wande-
laars eendrachtig naar de eind-
streep te loodsen. Dat kan alleen
maar als iedereen die aan de start
verschijnt het karwei serieus
neemt."
„We kiezen daarom ook bewust
voor het lopen in groepsverband.
Dat biedt ons bovendien enkele
grote voordelen. Zo kunnen we
makkelijker de veiligheid van de
wandelaars waarborgen, is de meu-
te sneller te verzorgen en worden
we niet geconfronteerd met auto's
die tussen de wandelende deelne-
mers doorcrossen."

Vrijwilligers
Franssen en de zes andere bestuur-
ders van de organiserende Veldlo-
pers uit Gulpen weten zich in de
Nacht geruggesteund door liefst 450
vrijwilligers, die het onder andere
presteren binnen negen minuten al-
le tweeduizend verwachte deelne-
mers onderweg van fruit te voorzien
en binnen 23 minuten datzelfde le-
ger met broodjes en drank te be-
voorraden.

De 450 vrijwilligers vallen te verde-
len in vijftien disciplines, waarvan
de taken via een minutieus opgezet
draaiboek op elkaar afgestemd zijn.
De zestiende 'Nacht van Gulpen'
kent in elk geval alweer een nieuwe " Misschien is het handig, ze-

ker in het licht van het prettige
meiweer van dit moment, om
alvast een weersvoorspelling te
geven voor 4 oktober: welnu, we
verwachten guur herfstweer,
gedurende de hele dag zware
slagregens afgewisseld met
mot- en miezerbuienen een kou-
de westenwind, kracht hard tot
stormachtig. Een echt honde-
weertje dus, Werelddierendag
waardig.

Tekenen (2)

" De Dierenbescherming Heer-
len en Omstreken bestaat dit
jaar75 jaar. Uiteraard valt het
hoogtepunt van defestiviteiten
rond 4 oktober, Dierendag.
Maar de gebeurtenissen werpen
hun schaduw al vooruit: de
Dierenbescherming heeft voor
de jeugd een tekenwedstrijd
uitgeschreven en om ervoor te
zorgen dat op 1 september -dat is de uiterste inleverdatum- een stroom van tekeningen
aan de jury kan worden over-
handigd, roeren de dierenbe-
schermers nu al de trom. De
prijsuitreiking zal op 4 oktober
plaatsvinden in de Heerlense
Sporthal Kaldeborn. De teke-
ningen kunnen worden opge-
stuurd naar de Dierenbescher-
ming Heerlen en Omstreken,
Panneslagerstraat 3a, 6369 AR
Simpelveld.

Inschrijven
Deelnemers (vanaf dertien jaar)
kunnen tot 29 mei inschrijvenop de
volgende adressen: Van Wijnsber-
ge, Rijksweg 35, Gulpen
(©04450-2266), R. Slenter, Dr.
Ackensweg 18, Gulpen (04450-1752),
J. Delissen, Irenestraat 35, Cadier
en keer (04407-1476). Het inschrijf-
geld bedraagt f132,50. Op de avond
voor de start is het inschrijfbureau
in Ontmoetingscentrum Timpaan
nog open van zeven tot tien uur.

Deelnemers dienen het inschrijf-
geld over te maken op rek. nr.
11.78.94.826 van de Rabo-Gulpen
onder vermelding van 'Nacht van
Gulpen.

Overtredingen

Het 'spel rond de zes miljoen
gulden' wordt bij deverschillen-
de overheden nog steeds onder-
zocht. Dit bedrag werd beschik-
baar gesteld door WVC en pro-
vincie, maar kwam niet terecht
op de plaats van bestemming.

De druk die wordt uitgeoefend
om duidelijkheid te verschaffen
is groot. Volgende maand komt
het ouderenbeleid in ieder geval
aan bod tijdens een ingelaste
commissievergadering van de
raad in Kerkrade.

ingeschakelde - expertisebu-
reau, dat het ouderenbeleid is
mislukt.
Wethouder Bogman merkte on-
langs op dat lering moet worden
getrokken uit de fouten die in
het verleden zrjn gemaakt.
De seniorenraad-in-oprichtingis
in ieder geval een instrument om
de inspraak van ouderen te ver-
beteren, vindt de initiatiefgroep
Seniorenraad Kerkrade, die in
haar verslag opmerkt dat „alleen
de bundeling van de krachten
van de ouderenorganisaties een
positieve ontwikkeling kan af-
dwingen". Verder moet een men-
taliteitsverandering plaatsvin-
den bij ouderen, gemeente en
betrokken instellingen.
In de initiatiefgroep zitten onder
meer vertegenwoordigers van
ouderenplatforms, BLOK-Ker-
krade, wijkteams, Centrale voor
Ouderen, ouderenoverleg West,
KBO en de ondersteunende in-
stelling ISOK.
Aandachtspunten van de toe-
komstige seniorenraad zyn de
ouderenhuisvesting, het verbete-
ren van woon- en leefklimaat, de
participatie op allerlei maat-
schappelijke terreinen en het
beter spreiden en toegankelijk
maken van voorzieningen voor
ouderen.

In de wandelgangen wordt
steeds luider gezegd dat mét het
bedrag van zes miljoen voor de
jaren 1987, 1988 en 1989 de kaar-
ten er nu heel anders bij zouden
liggen.

De beschikbare subsidies voor
ouderenbeleid in Kerkrade, dat
een voorbeeldfunctie voor heel
Limburg moest zijn, werden
overgeheveld naar het 'project
Kapelhof-Hoog Anstel'. Deze
twee bejaardetehuizen souperen
het geld op binnen de gebruike-
lijke budgetten. „De twee huizen
hebben niet méér voorzieningen
dan oorden elders in Limburg",
benadrukten onlangs woord-
voerders van de overkoepelende
stichting ZVBM.

tW^RADE - De initia-
Ker?r °eP Seniorenraad
Vatl*rade wil meer invloed
me«» ouderen op het ge-
öf !ltel*J-*e ouderenbeleid,
g^.kerkraadse ouderenor-
sUhlSa^ies vragen daaromdie' Professionele on"
Werl;?Uning, actieve mede-
dericing van de deelnemen-
Hm orëanisaties en erken-
d s als adviesorgaan doorSemeente.
te j£*Verleden heeft de gemeen-
-Srd rkrade nauwelijks geluis-
°Ud(.rnaar de geluiden uit de
■iefgr enwereld, aldus de initia-n-»ctipeP- Een handtekeninge-
beer(? -n 1987, waarbij gepro-
StyQj^erd de oudereninstelling
f*°g t* KVoor minstens drie jaarUtiek:k i ouden. werd door po-
Op /^erkrade genegeerd.

Waard eebleven video-
?e raari Werden alle fracties in
h°Uder unclusief de huidige wet-
fei-bel«_vfUb B°Bman voor oude-
"er van jdestiJds fractievoorzit-

u PvdA. nadrukkelijkuBe rf cnuwd door de toenma-
V*--. h«t^Jtter Servaas Wijsen-»een et SwOK. In 1992 conclu-
*s^* n - door de gemeente

" Burgemeester ' Henk Riem
van Brunssum geeft vanoch-
tend om half tien het startsig-
naal van het eerste burgemees-
ter Riem-tournooi. Hij doet dat
door het verzorgen van de af-
trap van dit speciaal voor poli-
tie en marechaussee bedoelde
voetbaltournooi. Deze sportieve
ontmoeting tussen teams van
onder meer de gemeentepolitie
Heerlen en de Afcentpolitie
droeg in het Hooglandtijdperk
de naam van die eerste burger
van Brunssum. Het winnende
team wordt morgenmiddag op
het politiebureau bekendge-
maakt. We zijn benieuwd of het
aantal overtredingen verschilt
van het aantal tijdens het
Hoogland-tournooi.." Grote drukte tijdens een van de vorige edities van de Nacht van Gulpen. Dit jaarverwacht

de organisatie tweeduizend wandelaars aan de start. Archieffoto: frits widdershoven

Dicky
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Bijdrage voor
Rampenfonds

BRUNSSUM - De
gemeente Brunssum
wil een bedrag van
30.000 gulden over-
maken op de reke-
ning van de Stich-
ting Rampenfonds
Aardbeving Lim-

burg. Dat bedrag
komt neer op een
bijdrage van een gul-
den per inwoner.

HetBrunssumse col-
legevan B en W doet
het voorstel uit soli-

dariteit met de ge-
troffenen van de
aardbeving.

Andere gemeenten
in de regio Bruns-
sum droegen ook al
een steentje bij aan
het fonds dat is inge-
steld om de getroffe-
nen van de aardbe-
ving te helpen.

De raad buigt zich
op dinsdag 2 juni
over de bijdrage.

'tfiit g's een ■sr*ef van <-e êeza-sciplt ')es-uren aan de gemeente.
\ dringen in het schrij-
ve» op net verhogen van de

-^
,nteüjke bijdrage. Vanaf 1993

ts, ,f- peuterspeelzaalwerk jaar-
-HOOO gulden nodig.

"beri
b l .?8 zyn de acht speelzalen
10,. """Ut aan extra loonkosten.
"-erf6-11 wetsw'J*-iëing gaan alle
tva e'dsters het minimumloon

""gen. Nu krijgen in Brunssum

lang niet alle leidsters betaald. On-
geveer 35 leidsters staan op de loon-
lijst bij een van de speelzalen, circa
15 zijn vrijwilligster.

Limburgs dagblad~j
-■-"-"-"-**■----——' -***********-*--*

oostelijke mijnstreek

£ j SSUM - De acht peuterspeelzalen in Brunssum wor-
|sd voortbestaan bedreigd. Sluiting van één of meerde-
Lfj^-zalen of het ontslaan van een aantal gediplomeerdevers behoren tot de mogelijkheden. Komende dinsdagC een delegatie van de gezamenlijke speelzalen een ge-

K Riet wethouder Rien de Bruijn.
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fantastische kortingen. Zo doet V&D deze maand een schepje op uw vakantiegeld!
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Van onze sportredactie

DORDRECHT - In Groep B van de
nacompetitie betaald voetbal hield
het reeds uitgeschakelde Excelsior
op eigen veld Eindhoven op 0-0 en
bewees daarmee BW Den Bosch
een dienst. Eindhoven, deploeg van
de nieuwe Fortunatrainer Chris
Dekker, liep zich negentig minuten
stuk op de hechte afweer van Excel-
sior.

Ondanks een 3-0 overwinning op
Heraeles kan NAC nog slechts ho-
pen op een finaleplaats. De Breda-
naars zijn in de A-groep afhankelijk
van het resultaat van de wedstrijd
Heracles-Go Ahead Eagles. Wint Go
Ahead, dan gaan de Deventenaren
door. Bij een gelijkspel of een ver-
lies is NAC finalist.

Groep A:

NAC-Heracles 3.0
NAC 4 2 115 4-1
GA Eagles 3 12 0 4 2-1
Heraeles 3 0 12 11-5

Zaterdag: Heracles-GA Eagles

Groep B:

Excelsior-Eindhoven 0-0
BW Den Bosch 3 12 0 4 3-1
Eindhoven 3 12 0 4 2-0
Excelsior 4 0 2 2 2 1-5
Zondag: Eindhoven-Den Bosch

Excelsior helpt
BVV Den Bosch" Ontspannen

werkte Barcelona de
laatste training af.
Vlnr: Guillermo'
Amor, Ronald
Koeman, José
Guardiola en
Michael Laudrup.

Foto: AP

'Zeven dwergen' van Sampdoria bijten zich vast in Europacup

De finale van Sneeuwwitje
sjF-UA _ Eindstation Wembley. Voor Sampdoria zal de Euro-

tegen Barcelona de apotheose zijn van een voor de
ïm ese c^uk onvergetelijk tijdperk. Ongeacht de uitslag, zal het

!||Y0rgen nooit meer worden zoals het is geweest. Wembley is
Jjfpatste avontuur van een vriendengroep, die binnenkort uit
ffir-rvalt.

HEERLEN/HERAKLION - MW
heeft de eerste oefenwedstrijd op
Kreta tegen de plaatselijke trots
OFI met 2-0 verloren.

MVV verliest
op Kreta rond
middernacht

De Maastrichtenaren konden pas
laat aan het duel beginnen omdat
Heraklion, de hoofdstad van Kreta,
drie kwartier lang in het duister was
gehuld wegens een stroomstoring.
Daardoor eindigde het duel pas
rond het middernachtelijk uur.

MW bood lang weerstand aan het
onstuimige OFI van trainer Gêne
Gerards, maar moest in de slotfase
twee treffers toestaan. De Argentijn
Delgado en Noblias scoorden voor
deKretenzers.

MW-trainer Sef Vergoossen liet
twee jonge talenten, Knarren en
Hartgerink, proefdraaien in zijn
ploeg.

Opstelling: Heffels, Verhoeven, Joor-
dens, Delahaye, Benneker. Libregts,
Reijners, Hartgerink (80. Dikstaal). Vis-
ser, Franssen, Knarren.

DOOR HANS STRAUS Marciano Vink, Edwin van der Sar
(allen Ajax), Gaston Taument (Feye-
noord) en Twan Scheepers (PSV).MAASTRICHT - Roberto Lanckohr en Erik Meijer gaan even

genieten van een welverdiende rust. Met de nadruk op 'even',
want morgen roept de plicht alweer. Dan is het verzamelen
geblazen voor de tweede wedstrijd tegen Australië die zondag
om 14.30 uur in Utrecht op het programma staat. Het eerste
duel werd zondag in Sydney gespeeld (1-1) en hetkostte beide
olympiërs maar liefst 26 uur reizen per vliegtuig, bus en auto
om nu welgeteld één dag en twee nachten thuis te kunnen
doorbrengen.

Meijer, Lanckohr en Huiberts zul-
len zich morgen, samen met de ze-
ventien anderen, in Nieuwerkerk
aan de IJssel melden voor de voor-
bereiding op het duel van zondag.
Later zal de selectie teruggebracht
worden tot zestien man voor het
tweede duel met Jong Australië.

daar kwam het niet van. Bonds-
coach Nol de Ruiter hieldLanckohr
op de bank. „Ik was al bhj dat ik er
weer bij zat. Dat heb ik toch zelf af-
gedwongendoor mijn spel bij MW.
Als we ons kwalificeren -en dat
moet nu lukken- ga ik toch mooi
naar de Spelen. Dat telt," aldus
Lanckohr.

Limburgers
Als de twintig geselecteerde spelers
van De Ruiter gevrijwaard blyven
van blessures, dan zullen zij bij
kwalificatie ook Nederland verte-
genwoordigen bij de Olympische
Spelen en zal 'het Limburgse con-
tingent' dus bestaan uit de MW'ers
Meijer en Lanckohr en de Roda
JC'er Max Huiberts. Alleen als nog
iemand afvalt, komt Mare Luypers
van Roda JC, weer in beeld. De ver-
dediger is op afroep beschikbaar.

# Max Huiberts (midden) springt in het duel met FC Twente boven alles en iedereen uit. De
Roda JC'er is opnieuw geselecteerdvoor het olympisch elftal. Foto: DRIES LINSSEN

Meijer en Lanckohr vertrokken
maandagavond om 21.00 uür in
Sydney en arriveerden gistermid-
dag om 13.45 uur op Schiphol. Tij-
dens die reis boekten beide
MVV'ers wel tijdwinst, maar verlo-
ren zij in feite één nacht slaap. Toch
was Erik Meijer gisteren nog op-
merkelijk fris. „Ik ben wel moe,
maar zeker niet uitgeput," aldus de
lange spits. Meijer was verrast bij
terugkomst in Nederland beter
weer aan te treffen dan 'down un-
der'. „In Sydney regende het zelfs
twee dagen. Maar dat heeft ons er
niet van weerhouden de stad te be-
zichtigen. Mooi, modern en super-
schoon vond ik Sydney."

Aanvulling
Bondscoach De Ruiter liet nog tij-
dens de vlucht naar huis weten dat
hij zondag in ieder geval niemand
van zijn 'globetrotters' zal laten val-
len. Alleen de geblesseerde Van der
Gaag van Sparta -hij ondergingvan-
daag een kijkoperatie aan de knie-
en de tweede doelman Boschker
(FC Twente) zyn inmiddels afgeval-
len.

„Gelukkig zijn we in de eredivi-
sie gebleven en kunnen we aan
het nieuwe seizoen gaan wer-
ken."

atstf> ~ ortuna werkte zijn
st»ïjd _.Voendschappelyke wed-
*ege J^duktief af. Met een 7-0
*lasser g

Ten. de afdelings-tweede-
Ploeg L abeek nam de Sittardse
Se»2oen heid van een bewogen

Richard Sneekes scoorde voor
rust. Rapha Losada (twee keer),
Jos Mordang, Marco Boogers
(twee keer) en Etienne Barment-
loo troffen na de pauze doel.
Trainer Dick Voorn was na af-
loop blij dat het karwei erop zat.

Fortuna na 7-0 zege met vakantie

De Fortunezen hebben tot 29
junivakantie.

Opstelling: Hesp (46. Van Zwam), Kic-ken (46. Vergoossen), Maessen, Bar-mentloo, Paul Janssen (46. Quadvlieg),
Mordang, Sneekes (46. Losada), Anton
Janssen, Taihuttu (46. Van de Heuvel),
Boogers, Deckers.

Bank
Roberto Lanckohr reisde voor niet
meer dan negentig minuten bank-
zitten naar de andere kant van de
wereld. De snelle aanvaller van
MW hoopte na het oefenduel in
Sydney nog dat hij zou spelen, maar

De selectie wordt aangevuld met
vijf spelers, die voor Sydney niet
beschikbaar waren, te weten Roda
JC'er Max Huiberts, Michel Kreek,

Selectie olympisch elftal: doel: Zoete-
bier (Volendam) en Van der Sar (Ajax);
verdediging: Roest (Utrecht), Karne-
beek (Twente), Heesen (Wageningen),
Refos (SVV Dordrecht) en Vink (Ajax);
middenveld: Maas en Van Hoogdalem
(RKC), Gorré (SW Dordrecht), Numan
(Twente) en Kreek (Ajax); aanval: Over-mars (Willem II), De Boer (Twente),
Meijer en Lanckohr (MW), Cocu (Vites-
se), Taument (Feyenoord), Huiberts
(Roda JC) en Scheepers (PSV). Op af-roep beschikbaar; Boschker (Twente),
Van Gobbel (Feyenoord), Binken (Vo-
lendam), Luypers (Roda JC) en Van
Hooijdonk (NAC).

Olympiërs blazen even uit
Naast Lanckohr en Meijer ook Huiberts opnieuw geselecteerd

.fjj.'-yn er klaar voor. Dit wordt
i (jsta!?e spelers de belangrijkste
! , "-Jd uit hun leven. Hier heb-

' j*e jaren naar toe geleefd. Ze
%in Ra*les geven," zegt trainer Vu-
-2 °oskov over zijn ploeg.

ruilerige novembermiddag in
g^n de Middellandse Zee. Zes
3"t»6

V°**e spelers van Sampdoria

' Pa!! kyeen in een strandtent. Vial-
i^j "> Mancini, Mannini, Viercho-
Pi en Salsano verklaren op een; j),.rf n servetje dat ze pas uit el-

ilJpl3*-' wanneer ze hun club aan
of ,rs te kampioenschap of andere
i|jj Pr>jzen hebben geholpen. De:g, jvan Sampdoria is op die dag
jj'anco. De spelers noemen het

tj, en de zeven dwer-
jj' Ue zevende dwerg is de eige-
jj an de pizzeria omdat hij getui-

Heilig
i*j<iieke actie krijgt een merk-te vervolg. De spelers nemen
'bs e aanbiedingen van top-

voor lief en betrekken ook
n gingen by hun afspraak. Mor-
jjj de vriendengroep het
u*^ gras van Wembley voor de

Een unieke presta-. °or een c\UDt die vanwege zijn
ip^-ële middelen met een twaalf-

-s'n t"e Ser*e A genoegen zou
ijw^ nemen. Sampdoria is een
tck n^e in net mUioenen ver-ende circus van het topvoetbal.

bliekslieveling liet telkens weten
nooit uit Genua te vertrekken. Sinds
een paar weken zwygt hy over de op
honden zijnde transfer.
De tifosi zijn onzeker en geven van
hun hartstocht blyk. Ze organiseer-
den vorige week een stille tocht
naar Vialli's villa, die het verkeer
aan de Rivièra voor een paar uur
lamlegde. Overal langs de weg die
de topscorer dagelijks aflegt naar
het trainingskamp worden leuzen
op de muren gekalkt. 'Luca, laat
ons niet in de steek', 'Sampdoria
zonder jou is als een mens zonder
hart.'
Er worden T-shirts gedrukt met de
veelzeggende tekst: 'God save
Samp', want de fans vrezen dat dit
afscheid een domino-effect tot ge-
volg heeft. Trainer Boskov vertrekt
in ieder geval naar AS Roma. Fausto
Pari, de animator binnen de spelers-
groep, verhuist naar Napoli. Voor
Lombardo, Mannini en Vierchowod
staan clubs in de rij en de Braziliaan
Cerezo stopt dit keer echt. De
Zweedse trainer Sven-Goran Eriks-
son neemt het roer over. Voor het
volgende seizoen is in ieder geval de
Engelse international Des Walker
vastgelegd.
Met het uiteenvallen van de huidige
spelersgroep raakt het Europese
voetbal een bijzonder team kwijt.
Sampdoria speelde vanaf de zomer
van 1988 de meeste wedstrijden in de
Europa Cup-toernooien, bereikte tel-
kens de kwartfinale en won in elk
seizoen tenminste een hoofdprijs.
Elke ambitieuze topclub droomt van
een dergelijke conduite-staat. Samp-
doria is de enige club in Europa die
deze door bijna alle voorzitters uitge-
sproken wens in de praktijk bracht.
De finale op Wembley is de beloning
voor een moedig beleid.

ticjp?at zo goed als vast dat er een
«omt aan het pact van de spor-

w^anihorigheid. Voorzitter Man-
ijjj "" Wil de toekomst van de club
Ito S^e**en door een paar spelers te
iyj.Pen. Een transfer van Gianluca
l)H -evert zoveel geld op, dat
i^Paona voor een paar seizoenen
ts sCl,^* uit de zorgen büjft. Juven-
totie nt Dereid om een slordige
H.r

e.^Ujoen gulden neer te leggen
**fti spits, waarvan overigens de

"n spelers wordt betaald. De pu-

Erfenis Twijfels rond
Richard Witschge

Feyenoord wil
Van Hanegem

moment de eerste kandidaat om de
vakature Dorjee op te vullen. Hij
zou met Feyenoord reeds een ge-
sprek hebben gehad, waarbij de fi-
nanciën vooralsnog een struikel-
blok vormden.

LONDEN - Het is twijfelachtig
ofBarcelona vanavond in de Eu-
ropacupfinale opWembley tegen
Sampdoria kan beschikken over
Richard Witschge. De linkermid-
denvelder heeft last van een
spierblessure. „Er valt weinig
van te zeggen," zei assistent-trai-

ner Bruins-Slot na de laatste trai-
ning. „Richard heeft de laatste
twee weken veel gespeeld. Daar-
door is de blessure ontstaan. We
moeten afwachten."
De rechterhand van Johan
Cruijff verwacht dat de eerder
dit seizoen van Ajax overgeko-

men international, indien fit,
toch zal worden ingezet. „Hij
heeft dit seizoen alle Europese
duels gespeeld. Met uitzondering
van dietegen Benfica. Maar toen
had hij lastvan zijn enkel. Zeker-
heid heb ik echter ook niet. "
Met uitzondering van Witschge
is iedereen by de Catalaanse
club met de sterk Nederlandse
inbreng fit. Alleen Amor ont-
breekt wegens een schorsing.
Cruijff wilde geen opstelling be-
kendmaken. Bruins-Slot ook
niet. „Ik weet het zelfs niet. Wel
heb ik de indruk dat Johan een
verrassing in petto heeft." De Kromme is in de Kuip op dit

Feyenoord zou Van Hanegem een-
zelfde rol willen geven als Frank
Arnesen bij PSV. Dat zou beteke-
nen dat hij door de week is betrok-
ken bij de trainingen van het eerste
elftal en by wedstrijden plaats
neemt op de bank naast assistent-
coach Geert Meijer.

UTRECHT - Het bestuur van de
amateurclub Holland, waar Willem
van Hanegem hoofdtrainer is, zal
een afkoopsom eisen als Feyenoord
zijn vroegere vedette komend sei-
zoen in dienst wil nemen als opvol-
gervan Hans Dorjee.

Imago
De fusieclub bezit een extravagant
imago dat is opgebouwd uit enkele
anecdotes. De broertjes Bonetti ko-
men met een door Winston Churchül
gebruikte jeep naar de training, spe-
lers laten zich blonderen ter ere van
het kampioenschap en organiseren
strandfeesten in de styl van John
Belushi's film Animal House. Op
vrijdag komen de dwergen van
Sneeuwwitje byeen voor de ophef-
fingsvergadering. Misschien wordt er
champagne gedronken uit de Europa
Cup. Maar ook zonder de zilveren
amfoor met de grote oren mag de
ereüjst er zijn: een Europa Cup 11,
een landstitel, een Italiaanse super-
cup en driemaal bekerwinnaar. Daar-
bij is niet iedereen ervan overtuigd
dat Vialli bereid is om zijn villa aan
zee op te geven voor een flat in een
grauwe industriestad.

'di^ARDINGEN - De Vlaar-
"-t\v ?mateurvoetbalclub Zwa-m *.-- is door een grote erfenis
t)e2

en klap steenrijk geworden.
-fo-fr dagen werd bekend dat de
bnr J"5 Jaap en Wim Rooden-

ie zien tientallen jaren

'llWe VOor de Jeugd van Zwa-
-55q JJ> hun gehele vermogen vanbiL, gulden aan de club heb--sj--agelaten.

by^LVOETBAL - Zaalvoet-
-Om r̂eniging Heel, afgelopen

etitie tweede in de hoofd-
*«er( je Noord, wordt geconfron-

-net een forse leegloop.
% {/aa- de helft van de spelers
V°°r h eerste team -***"- afhakenstiju et nieuwe seizoen. Het be-
lu j van ZW Heel overweegt
-tn ; * vereniging te liquideren
"e bp_, laagste klasse opnieuw

"-emnen.

Oies^ESVOETBAL - Het da-
ftoin.^voetbalteam van Meet-
"VP *SC' dat samen met KW
Nek- p (Veldhoven) en FC

naie^!e Den HaaS) in een halve
*aajVo "le om het Nederlands
l^s ..e JPalkampioen voor da-
'etcir r omt' is slecht gestart.
"> Vpiiiu teSen Tongelreep werd

"«hoven met 7-3 verloren.

f-iet fLOFTENCOMPETITIE -W^-de elftal van Roda JC
{Nne 6t 1"° de uitwedstrijd ge-

er
n van de reserves van

in d " Leon Reijnders scoor-
♦ tweede minuut de win-

"^n Dffer voor de Kerkrade-
V°°r k* a JC 2 sPeelt morgen
Nïbf*-;- laatst in de beloften-

*Ben v-I!Je en wel op Kaalheide«s^* --W Mechelen 2.
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Ook Michael Stich niet fit voor Roland Garros

Boris Becker haakt af
PARIJS - Boris Becker heeft
zich teruggetrokken voor het
toernooi om de open Franse
tennistitels, dat maandag in
Parijs begint. De drievoudige
ex-Wimbledonkampioen heeft
de organisatie laten weten we-
gens een spierblessure in het
rechterdijbeen niet te kunnen
spelen. Ook de deelname van
Michael Stich aan de strijd op
Roland Garfos staat op losse
schroeven.
Boris Becker bezet momenteel op
de wereldranglijst de vierde plaats.
Vorig jaarhaalde hij opRoland Gar-
ros de halve finales. Becker, die nog
nooit in zijn loopbaan een gravel-. toernooi won, moest vorige week
eveneens het toernooi in Rome aan
zich voorbij laten gaan.

Achillespees
Zijn landgenoot en titelhouder op
Wimbledon, Michael Stich, leed in
het landentoernooi van Düsseldorf
een zware nederlaag tegen de Tsje-
choslowaak Petr Korda: 3-6 2-6.
Stich verklaarde na afloop, dat hij
nog altyd hinder ondervindt van de
achillespeesblessure, die hem in
Rome tot opgave in de eerste ronde
dwong. Hij is er niet zeker van of hij
fit in Parijs kan aantreden.

„Ik ben maandag voor het eerst
weer wat gaan trainen," zei hij. „Ik
voel'me niet prettig op het ogenblik
en kan niet bewegen zoals ik dat
normaal pleeg te doen. Ik speel hier
wel verder en hoop er het beste
van."

Duitsland verloor in zijn eerste
wedstrijd voor het World Teamten-
nistoernooi in Düsseldorf kansloos
met 0-3 van Tsjechoslowakije. Be-
halve Stich verloor ook de voor de
geblesseerde Becker ingevallen
Carl-Uwe Steeb. Karel Novaeek
was met 6-7 6-3 3-6 te sterk. Ook het
dubbelspel ging voor de Duitsers
Stich en Steeb tegen Korda en Suk
verloren (6-7 2-6).

Gisbers strikt
nieuwe sponsor KAISERSLAUTERN - KB

Zobel wordt de nieuwe tr* |
van FC Kaiserslautern. Hiji
Karl Heinz Feldkamp op, die',
contract wegens gebrek aan1
tivatie niet wenste uit te die<
Zijn verbintenis zou op 30)"
1993 aflopen. De 44-jarige Z«
heeft een contract getekend -j
twee seizoenen. Hij had !
laatst Stuttgarter Kickers, d*
de Bundesliga is gedegradd
onder zijn hoede.

Paard met
verkeerde sporen
GELSENKIRCHEN - J
Zweedse drafpaard Nordin Jj
over heeft positief gereageerf
de dopingcontrole, die naj
overwinning op 1 mei in defl
Pokal op de baan van Gel-1
kirchen werd uitgevoerd. Ifl
analyse van het bloed wert
sporen ontdekt van een piji-*
ler. Het paard, dat achteraf w
gediskwalificeerd, mag met
middellijke ingang voor de (J
van drie maanden niet star*
Pikeur Olie Goop kreeg -
schorsing van acht dagen.

EINDHOVEN - Binnen veertien
dagen hoopt ploegleider Jan Gis-
bers van PDM zijn nieuwe sponsor
bekend te maken. „Het is alleennog
wachten op de dag dat we gezamen-
lijk de contracten kunnen onderte-
kenen," vertelde hy. „De nieuwe
sponsor zal een contract van drie
jaar met een optie voor nog twee
jaar signeren, waarmee jaarlijkstien
miljoen gulden gemoeid zijn." Het
ligt in de bedoeling van de nieuwe
sponsor dat Erik Breukink by de
ploeg blijft. Gisbers: „Dit natuurlijk
met het oog op de Tour de France."

Twee mogelijke sponsors die de
laatste tijd in het geruchtencircuit
de ronde doen, zyn het Amerikaan-
se M-Way en de Duitse autofabri-
kant Mercedes Benz. Gisbers ont-
kent niet dat hij in zee gaat met een
van deze twee firma's. Daarmee
wordt hij waarschijnlijk de eerste
van de drie Nederlandse ploeglei-
ders die met een nieuwe geldschie-
ter voor de dag komt. Een verras-.sing, want na de intralipid-affaire in
de Tour van vorig jaar leek Gisbers
de minste kans te hebben.

Peter Post heeft te kennen gegeven
ook een sponsor voor de komende
vijfjaar te hebben gevonden als op-
volger van Panasonic. Naar verluidt
gaat het om een Japanse multinatio-
nal, waarbij Toyota wordt genoemd.
Jan Raas, op zoek naar vervanging
van het stoppende Buckler, heeft
ook al enkele aanbiedingen op zak,
maar wenst voorlopig geen mede-
delingen te doen.

Piquet weer
naar chirurg
INDIANAPOLIS - Nelson'
quet moet in het ziekenhuis■Indianapolis opnieuw een op-1
tic ondergaan. De Brazilia*1
Formule I-coureur, die drie %
wereldkampioen werd, liep
een ongeval in de training **de 500 mylsrace van Indiana|
lis twaalf dagen geleden z^
verwondingen aan de linken"
op. Piquet moet nieuwe hfl
transplantaties ondergaan.

Derde ritzege in Olympia's Ronde

Alweer Den Braber

" Gianni Bugno, links geflankeerd door Viatcheslav Ekimov, maakt ook dit jaarzijn opwach-
ting in de Tour.

werd de karavaan opgeschrikt
door enkele valpartijen. Daarbij
liep Kras een forse achterstand
op. Ook de Litouwer Ansols
kwam hard ten val tegen een
vluchtheuvel. Hij moest naar een
ziekenhuis worden vervoerd.

SALZBURG - Het Oostenrijkse
voetbalelftal heeft het vriendschap-
pelijk duel tegen Polen verloren. In
Salzburg gingen de Oostenrijkers,
volgende week woensdag in Sittard
tegenstander van het Nederlands
elftal, met 4-2 ten onder.

Oostenrijk zoekt
nog naar vorm

Peperdure
voetballer
MILAAN - De Russische vd
balier Igor Sjalimov verhuis
Italië van Foggia naar Inter
laan. Volgens Italiaanse krafl'
is met de overgang een bed1
van 22,5 miljoen gulden I
moeid. De 23-jarige aanvalle"
middenvelder zou daarmee
Roberto Baggio na duurste w
ler ter wereld zijn. Baggio *■
huisde twee jaar geleden V*
ruim 25 miljoen van FiorenÓ1
naar Juventus.

Wielerclub
Zuid-Limburg

demarreert

De 12.000 toeschouwers zagen het
zwalkende Oostenrijk, voor de vier-
de maal onder leiding van Ernst
Happel, al na tien minuten op ach-
terstand komen door een treffer van
Kosecki. Hasenhüttl zorgde in de
twinstigste minuut voor de gelijk-
maker. Via Kosecki kwam Polen in
de 32ste minuut opnieuw op v.oor-
sprong. Na de hervatting voerde
Polen de voorsprong door Warzy-
cha en Kowalczyk op tot 4-1, voor-
datWaldhör in de 68ste minuut wat
kon terug doen.

GOOR - John den Braber is
hard op weg het record aantal
ritzeges van de Belg Wim Ar-
ras in Olympia's Ronde van
Nederland te verbeteren. Hij
bracht in Goor, waar de vierde
etappe eindigde, zijn reeks
overwinningen op drie. Arras
behaalde er ooit vier in één
editie.

Den Braber verspeelde eerder de-
ze week zijn kansen op de eindze-
ge. „Maar als een van mijn ploeg-
genoten zondag eindwinnaar
wordt, is het ook goed," zei hij na
zijn zege in de eindsprint van een
kopgroep van dertien renners.
Den Braber doelde daarmee met
name op Knaven, die als tijdrit-
specialist nog kansen worden toe-
gedicht om de Litouwer Kestutis

Stakenas van de eerste plaats te
verdringen.

Valpartijen
De vierde rit over 150 kilometer
van Den Bosch naar Goor kende
aanvankelijk een nogal chaotisch
verloop. Op de grens tussen Bra-
bant en Gelderland viel het pelo-
ton in grote brokken uiteen en

Een kopgroep van dertien man
mocht in de twee volle ronden,
die in Goor moesten worden afge-
legd, strijden om de hoogste prij-
zen. Favoriet Den Braber maakte
zijn sprintreputatie volledig waar.
Hij bleek in het eindschot opper-
machtig. Stakenas, die niet in de
kopgroep zat, zag zijn leidersposi-
tie niet in gevaarkomen. Vandaag
staat de vijfde etappe van Goor
naar Klazienaveen over 160 kilo-
meter op het programma.

Alle kopstukken
present in Tour

PARIJS - Het organisatiecomité
van de Ronde van Frankrijk heeft
de namen van zestien wielerploe-
gen bekendgemaakt die zeker mo-
gen meedoen aan de belangrijkste
ronde van het jaar. Daaronder zijn
de vier grote Nederlandse teams:
Panasonic, Buckler, PDM en TVM.
De Tour deFrance wordt gehouden
van 4 tot 26 juli.

Het comité is bij de selectie uitge-
gaan van de laatste FICP-ranglijst,
waarop de Nederlandse ploegen
van Planckaert, Raas, Gisbers en
Priem de eerste, derde, negende en
twaalfde plaats innemen.

Vrijwel alle kopstukken en kans-
hebbers op een hoge klassering zijn
nu al zeker van deelneming: Indu-
rain, Delgado, Bugno, Le Mond,
Rominger, Fondriest, Rooks, Breu-
kink, Alcala, Mauri, Chioccioli,
Chiappucci, Theunisse, Hampsten,
Bauer en Leblanc.

De Franse ploeg RMO, met kopman
Chaiiy Mottet, ontbreekt voorals-
nog als negentiende in het FlCP-
klassement. Ook Amaya, met Mon-
toya (tweede in de Ronde van Span-
je), Cubino en Parra, staat op de'
wachtlijst. De Tour-organisatie zal
na afloop van de Dauphiné Libéré
en de Ronde van Italië het veld aan-
vullen tot 22 ploegen. Dat gebeurt
op 16 juni.

Geplaatste ploegen voor de Ronde van
Frankrijk (tussen haakjes de ploegleiders):
Panasonic (Planckaert), Ariostea (Ferretti),
Buckler (Raas), Gatorade (Stanga), Banesto
(Echavarri), ONCE (Saiz), Carrera (Boifava),
GB-MG (De Vlaeminck), PDM (Gisbers), Z
(Legeay), CLAS (Fernandez), TVM (Priem),
Motorola (Kuiper), Lotto (Vandenbroucke),
Castorama (Guimard) en Lotus (Moreno).
Op de wachtlijst staan onder meer: Tulip
(De Cauwer), Telekom (Godefroot), RMO
(Roussel), Amaya (Minquez-Bellosta), Hel-
vetia (Köchli) en Postobon (Meza).

Doktoren houden
Maradonategen

NAPELS - Diego Marad"' *
heeft doktoren en psychiaters :
ten verklaren, dat hij absol- 1! eniet kan terugkeren naar Nap*,
De voetbalclub Napoli denkt"' Jmend seizoen weer over de *
nog geschorste Argentijn te W*t'nen beschikken, maar de v°\
malige ster weigert zijn contr* *
uit te dienen. De schorsing ■"' [
de Argentijnse voetballer * -
gens het gebruik van coca*Jloopt op 30 juni af. MaradoJstaat officieel nog een seiz°ïi
onder contract van de Zuidit-X
aanse club.

Pfrommer terug
aan front
DEN HAAG - De Begeleid!»!}
Commissie Kernploegen (BC*
heeft Leen Pfrommer voorged1*
gen als bondscoach van de vro,
wen-schaatsploeg. Direct*
Osinga van de schaatsbond *5
vestigt de actie van de By{J
maar betreurt dat het be'ri*
reeds naar buiten is gekorn*
Pfrommer, sportofficier bui',
dienst, was de afgelopen ac ;
seizoenen bondscoach van Jo':"Oranje en daarvoor trainer*v^de nationale mannen-kernplo*J
Afgelopen seizoen pakte zijnK
pil Jeroen Straathof de werei-1
tel by de jeugd.

Rominger naar
derde plaats

PARIJS - De Zwitser Tony
Rominger is door zijn overwin-
ning in de Ronde van Spanje
terechtgekomen op de derde
plaats van de FICP-ranglijst.
De leiding is nog altijd in han-
den van wereldkampioen
Gianni Bugno uit Italië. Beste
Nederlander is Erik Breukink
op de achtste plaats. De top
van het FICP-klassement is: 1.
Bugno 1897 punten, 2. Indu-
rain 1581, 3. Rominger 1410, 4.
Chiappucci 1405, 5. Ludwig
1292, 6. Museeuw 1159, 7.
Chioccioli 1132, 8. Breukink
930, 9. Kelly 901, 10. Maassen
894, 17. Rooks 751, 22. Nijdam
644.

HEERLEN - De Engelse sno°l
erprof Craig Edwards is more
te gast in Snooker- en Bitjartc-^
trum De Bongerd in Heen6.
Edwards, die vijftigste staat I
de wereldranglijst, geeft vaf .|
morgens elf uur tot midderna^
les aan zowel beginnende als ?
vorderde snookerspelers. De 'structie is gratis. Belangstel!*
den kunnen voor nadere ir-'j^
matie even bellen met *
Bongerd: 045-742104.

Snookerprof
in Heerlen

berg 2-2; 4. Treebeek 2-0. Poule B: 1.
RKBSV 2-4; RKBSV 2 2-4; 3. De Leeuw
2-0; 4. Egge 2-0. Morgen zijn de laatste
poulewedstrijden. Finale vrijdagavond. 19.30uur.

Afdeling Limburg KNVB, nacompeti-
tie, eerste klasse H: Resia-SV Lottum
0-1.

Werkendam. NK zaterdagamateurs: Ko-
zakken Boys-ACV 2-1.

Vriendschappelijk: IJsselmeervogels-
FC Utrecht 1-3, Excelsior Maassïuis-,Sparta 2-5.

GOS met nieuw
team naar Zweden

1-5; Stein-Velden 2-4; Mookerheide-
Helios 2-4; Maasniel-Lottum 3-3; Stem
Mookerheide 4-2. Afdeling 2: Urmond-
Dentgenbach 2 2-4; Rosus-Ace 4-2; Ray
Prickers-Park E 96-0; Nieuwenhagen-
BRZ 2 5-1; Rosus-Ray Prickers 5-1; Da-
mes, eerste klasse: Ativu-Bakkerbosch
2-4; Ray Prickers-Simpelveld 5-1; De
Gagel-Nieuwenhagen 5-1; Tegelen-
Maasbree 5-1. Tweede klasse afdeling 1:
Brunssum-Bocholtz 4-2; Groeselt-SLTC
1-5; Horst-Echt 4-2; Weert Oost-Rosus
3-3; afdeling 2: Daalhof-Nuth 3-3; Vlo-
drop-Game 3-3; Munstergeleen-Venray
5-1; Venlo- GTR 3-3. Dames veteranen,
eerste klasse: Voerendaal-Kaetelberg
3-1; Venlo-Nieuwenhagen 0-4; Ativu-
Simpelveld 1-3; Schinveld-Oranje Nas-
sau 2-2. Tweede klasse afdeling 1: GTR-
Bronshout 2-2; Waterkoel-Rulec 1-3;
Broekhuizen-Ray Prickers 3-1; Rapid
2-Blerick 3-1; afdeling 2: Kerkrade-
Klimmen 1-3; Kimbria-Wimbledonck
2-2; Rapid-Belfeld 4-0; Dousberg-Venlo
2 4-0.
Bologna. Mannen, 450.000 gulden, eer-
ste ronde: Koevermans-Stoltenberg 4-6
6-2 6-3, Wuyts-Svensson 6-1 4-6 6-2, Pis-
tolesi-Azar 6-7 7-6 6-1. Furlan-Perez-Rol-
dan 6-7 6-3 6-3, Koslowski-Wheaton 6-4
6-3, Gomez-Filipini 6-3 6-2, Oncins-Youl
6-4 6-3,Roig-Pennisi 6-3 7-5, Davin-Mar-
kus 4-6 6-4 6-1, Dosedel-Pozzi 7-5 6-3.
Luzern. Vrouwen, 280.000 gulden, eer-

Short zet
Timman mat
AMSTERDAM - In de vyfde*
voorlaatste ronde van het Vp^,
schaaktoernooi in Amsterd*,
vielen twee beslissingen. Z.
Timman ging met zwart ten ° ,\
der tegen Nigel Short. KoploP,.
Yasser Seirawan verloor cv*,
eens met de zwarte stukken i
de Indiër Viswanathan A-na $Het verrassende resultaat van \

iverwikkelingen was dat Ana ~de leiding overnam en Timi-1^met een punt achterstand op
laatste plaats belandde.

ste ronde: Hack-Kidowaki 6-2 6-1, Fau-
che-Bonsignori 6-0 6-1,Krupova-Werdel
6-2 6-3, Dechaume-Simpson 6-4 6-7 -7-5,
Magdalena Malejeva-Reinach 6-1 6-4,
Provis-Porwik 6-3 6-1, Whitlinger-Hab-
sudova 1-6 6-3 6-3, Ferrando-Davenport
6-3 6-1, Harvey-Wild-Oeljeklaus 3-6 7-5
6-0, Novela-Chanda 7-6 6-4, Ercegovic-
Tschan 6-4 1-6 6-3.

Straatsburg. Vrouwen, 280.000 gulden,
eerste ronde: De Swardt-Foldenyi 6-1
1-6 6-2, Cioffi-Faber 7-6 7-6, Sawamatsu-
Emmons 6-2 6-3, Fulco/Villela-Fusai 5-7
6-2 6-4, Labat-Grossman 6-0 6-2, Jehs-
Byrne 6-2 6-7 6-2.

Düsseldorf. Mannen, landentoernooi,
2,5 miljoen gulden, tweede dag. Rode
groep; Frankrijk-Zwitserland 2-1. For-
get-Hlasek 6-3 6-2, Leconte-Rosset 4-6
7-6 6-1. Delaitre/Forget-Hlasek/Rosset
6-2 5-7 6-7. Blauwe groep; Duitslahd-
Tsjechoslowakije 0-3. Stich-Korda 3-6
2-6, Steeb-Novacek 6-7 6-3 3-6 Stich/
Steeb-Korda/Suk 6-7 2-6.

VOETBAL
örunssum, tweede ronde Bruri *"voetbalkampioenschap, terreir
RKBSV; poule A: Limburgia-Treebeeh
4-0; Langeberg-Schuttersveld 3-2. Poult
B: RKBSV 2-Egge 2-0; De Leeuwl
RKBSV 0-3. Stand: poule A: 1. LimbuJ
gia 2-4: 2. Schuttersveld 2-2: 3. LangJ

Woerden. Profkoers: 1. Pieters 80km in
1.55.13, 2. Ludwig, 3. Van Poppel, 4.
Harmeling, 5. Woltman, 6. Koerts, 7.
Adrie Kools, 8. Adri van der Poel, 9.
Mackay, 10. Huub Kools. Vrouwen: 1.
Van Moorsel 60 km in 1.29.11, 2. Harin-
ga, 3. Knol.

WIELRENNEN
Goor. Olympia's Ronde van Nederland,
vierde etappe Den Bosch-Goor: 1. Den
Braber 175 km in 3.59.52, 2. Sarkaukas,
3. Dorgefo, 4. Tak, 5. Rumsas, 6. Van der
Helm, 7. Vierhouten, 8. Van Riel, 9.
Knaven, 10. Gerritsen, 11. Voskamp, 12.
Jansen allen z.t., 13. Wolfkamp 0.08, 14.
Van de Wolf 0.20, 15. Beikirch z.t. Alge-
meen klassement: 1. Stakenas 14.32.13,
2. Voskamp 1.07, 3. Knaven 1.13, 4. Van
Bon 1.14, 5. Rumsas 1.35, 6. Van Riel
1.36, 7. Ophof 1.46, 8. Gerritsen 1.48, 9.
Aranzabal 1.49, 10. Lagerweij 1.49, 11.
Kovaliovas 1.52, 12. Veenstra 1.53, 13.
Compas z.t., 14. Pasquino 1.57, 15. The-
bes 1.58.

Bekerfinale
damesvoetbal
ROERMOND - RKHVC *
Sportclub '25 hebben zich K
plaatst voor de bekerfinale .a.
de Afdeling Limburg KN*,
RKHVC won in Maasbree "%
3-0 van Venray. Op het terria»
van Kolonia versloeg Sportc
'25 met 4-2 Heksenberg. j

tot Rinus Michels bij Oranje, die
acht spelers van de EK-finale in
1988 opnam in zijn groep van twin-
tig, komt Bisjovets met een groten-
deels nieuwe selectie. Van de des-
tijds door de Sovjetunie verloren
eindstrijd tegen Oranje zijn slechts
de middenvelders Michailitsjenko
en Aleinikov over.
Van de buitenlandse clubs zijn Ben-
fica, met Koelkov, Joeranen Mosto-
voj, alsmede Espanol met Gayamin,
Dmitri Koeznetsov en Kornejev het
best vertegenwoordigd. Van de tien
spelers uit de landen van het GOS
komen er negen uit Rusland en één
uit de Oekraïne. De selectie van de
GOS zal pas op de uiterste datum
van inschrijving, 31 mei, tot twintig
spelers worden teruggebracht.

MOSKOU - Volgeps de keuzehe-
ren van het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten voetballen de
beste spelers van het GOS in het
buitenland. Bondscoach Anatoli
Bisjovets en zijn assistent Vladimir
Salkov stelden een voorlopige lijst
met vijfentwintig voetballers samen
voor het EK in Zweden, van wie er
liefst vijftien hun brood verdienen
buiten de landen van het GOS. In
'vergelijking met 1988 is het team
sterk vernieuwd. Het GOS is op 15
juni in Göteborg de tweede tegen-
stander van Oranje.

Bisjovets en Salkov selecteerden in
Italië, Portugal, Duitsland, Spanje,
Schotland, Engeland, Zwitserland
en zelfs in Israël. In tegenstelling

Van onze correspondent
RAYMOND KERCKHOFFS

" Boris
Becker,
niet van de
partij op
Roland
Garros.
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Feldkamp wijkt
voor Zobel

VOERENDAAL - Halverwege de
promotiecompetitie staat Wieler-
club Zuid-Limburg op de vierde
plaats. Dat is een positie, die aan
het einde van het seizoen overgang
naar de topcompetitie betekent.
„Als wij in de resterende vier wed-
strijden deze klassering kunnen
vasthouden, zullen wy de eerste
Limburgse club zijn diepromoveert
naar de topcompetitie," aldus
ploegleider Jo Moonen. Omdat de
laatste vier wedstrijden twee ploe-
gentijdritten bevatten, zal Wieler-
club Zuid-Limburg zich tijdens de
trainingen speciaal op deze discipli-
nes richten.
Tussenstand promotiecompetitie: 1. TWC
Middelkamp 5 wedstrijden 416 punten; 2.
NWV Groningen 5 wedstrijden 335 punten;
3. Zwaluwen (Doetinchem) 3 wedstrijden
329 punten; 4. WCL Zuid-Limburg 4 wed-
strijden 283 punten; 5. Willebrord Wil Voor-
uit 3 wedstrijden 249 punten.

sport kort

" BESLISSING - De A-jeugd-
teams van SVN en RKTSV spe-
len morgen op het RKONS-ter-
rein in Schaesberg de beslis-
singswedstrijd om het kam-
pioenschap regio 4. Het duel
begint om 18.30 uur.

" VOETBAL - De wedstrijd
Panningen-MW 2 in dehalve fi-
nales van het Limburgse beker-
toernooi is zondag in Meijel.
Aftrap 14.30 uur.

toto
Toto 20. Eerste prijs: geen winnaar. Tweede
prijs: 3 winnaars, ieder bruto ’ 2349,70.
Derde prijs: 15 winnaars, ieder ’ bruto
1174,80.

SCHAKEN
Amsterdam, VSB-toernooi, vijfde ron-
de: Anand-Seirawan 1-0, Short-Timman
1-0. Stand: 1. Anand 3 punten, 2. Seira-
wan en Short 2 1/2, 4. Timman 2.

TENNIS
Districtscompetitie, gemengd A,
hoofdklasse: Grubbenvorst-Neer 1-4;
Dentgenbach-Tegelen 2-3; Kaldeborn-
Wimbledonck 0-5; Potec-Tegelen 2 3-2.
Eerste klasse afdeling 1: Bakkerbosch-
Rosus 4-1; Mulder-Bom 2-3; Heerlen-
Munster 3-2; Elsloo-Helpoort 3-2; afde-
ling 2: BoShoven-Meyel 1-4; Grensmep-
pers-Herkenbosch 1-4; Venlo-Pannin-
gen 4-1; Swalmen-Tonido 4-1; Herken-
bosch-Panningen 4-1. Gemengd B,
hoofdklasse: BRZ-Kessel 2-3; Helden-
de Burght 4-1; Rodhe-Game 5-0; Ativu-
Velden 2-3; Velden-Kessel 2-3; Helden-
Rodhe 4-1; De Burght-Game 5-0; eerste
klasse afdeling 1: Lichtenberg-Helden 2
0-5; Broekhuizen-Linne 4-1; Blerick-
Venlo 3-2; Bosdael-Aldenghoor 1-4; af-
deling 2: Bakkerbosch-Game 2 4-1;
Ready-NIP 2-3; Berg-De Burght 2 3-2;
Mulder-Echt 3-2; Heren A, hoofdklasse:
Rapid-Arcen 5-1; Keerweide-De Gagel
1-5; Linne-Helios 2-4; Obbicht-Melick
4-2. Eerste klasse afdeling 1: SLTC-
Hoensbroek 2-4; Nuth-Margraten 4-2;
Bunde-Volharding 6-0; Oirsbeek-Bruns-
sum 5-1; afdeling 2: Ray Prickers-Meyel
1-5; Melick-De Gagel 2 5-1; Swalmen-
Bronshout 2-4; Bronshout-Meyel 3-3;
Swalmen-Ray Prickers 4-2; Heren B,
hoofdklasse: BRZ-Mixed 5-1; Dentgen-
bach-Oranje Nassau 5-1; Maasbree-De
Poelder 2-4; Helden-De Gagel 2-4. Eer-
ste klasse afdeling 1: Schinveld-Nuth

sport in cijfers
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