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Maastrichtse
agent verzekert
natuurrampen

MAASTRICHT - Mensen die
zich tegen de gevolgen van .na-
tuurrampen willen verzekeren,
kunnen nu terecht bij de Maas-
trichtse verzekeringsbemidde-
laar en financieel adviseur 'Van
Eeden Incorporation'.

Volgens J. Lengam van 'Van Ee-
den Ine.' worden derisico's feite-
lijk ondergebracht bij de grote
Engelse verzekeraar 'Lloyds of
London'. Lengam: „De onderlin-
ge afspraak van de Nederlandse
verzekeraars is om gevolgen van
natuurrampen niet te verzeke-
ren. Maar omdat we een soort
onderdeel van Lloyds zijn, kun-
nen we toch een polis aanbieden
waarin ook natuurrampen zoals
aardbevingen, overstromingen
en vulkanische uitbarstingen
worden gedekt."
Volgens Lengam is op dit mo-
ment nog niet te zeggen hoe
hoog de premie moet gaan wor-
den in vergelijking met de ge-
middelde premie voor verzeke-
ringen waarin schade-uitkerin-
gen als gevolg van natuurram-
pen worden uitgesloten.

Lubbers stelt compromis voor aan ministerraad:

'Uitkeringen slechts
twee procent omhoog'

Van onze parlementaire redadie

DEN HAAG - Premier Lub-
bers zal zijn collega's vandaag
een compromis-voorstel voor-
leggen óm uit de impas>se te
komen bij de begrotingsbe-
sprekingenvoor 1993. Met het
treffen van een groot aantal
fiscale maatregelen hoopt hij
de ministerraad weer op één
lijn te brengen.

Om dat te bereiken wil de premier
de uitkeringen met ongeveer twee
procent verhogen. Dat is bijna de
helft minder dan wanneer de kop-
peling zou worden toegepast. Om
de PvdA tegemoet te komen wil hij
dan ook de inflatiecorrectie (goed
voor de hogere inkomens) slechts
voor de helft toepassen. Bovendien
wil hij het hoge BTW-tarief verlagen
van 18,5 naar 17,5 procent.
Volgens de laatste berekeningen
worden de laagste inkomens en de
uitkeringen meer de dupe van dit
pakket dan de hogere. Naar ver-
wachting zullen de PvdA-bewind-
slieden en -fractie niet met dit inko-
mensbeeld akkoord gaan.

Daarom overweegt de premier ook
voor te stellen nu al een forse stap
te zetten bij de invoering van een
belastingvereenvoudiging volgens
de voorstellen van de commissie-
Stevens. De belastingvrije som zou
dan voor iedereen een gelijk belas-
tingvoordeel opleveren, hetgeen
vooral gunstig is voor de lagere in-
komens.
Daarnaast zou, om de middeninko-
mens tegemoet te komen, de twee-
de belastingschijf met enkele dui-
zenden guldens worden verhoogd
en het toptarief (nu nog zestig pro-
cent) met enkele procenten worden
verlaagd, waarvan juist de hoogste
inkomens profiteren. Bovendien
zou de aftrekbaarheid van de rente
op het zogeheten consumptief kre-
diet worden afgeschaft.

Met betrekking tot de bezuinigin-
gen op de verschillende begrotin-
gen, wil de premier vasthouden aan
de voorstellen van vice-premier
Kok. Deze wil de 1,4 miljard gulden
die hij in 1993 nog tekort komt,
evenredig over de begrotingen ver-
delen. Vooral minister Ritzen (On-
derwijs) verzet zich hier hevig te-
gen.

Afgesloten
Gedurende de hele actie was de om-
geving hermetisch afgesloten. Rond
kwart over negen kwamen de over-
vallers vrijwillig naar buiten. Op be-
vel van het arrestatieteam gingen ze
op de grond liggen en werden ze ver-
volgens met een zak over het hoofd
afgevoerd.

De personeelsleden die nog binnen
waren kwamen met de schrik vrij.

Cao-overleg
ziekenhuizen
vastgelopen

UTRECHT - De onderhandelingen
over een cao voor het ziekenhuiswe-
zen zijn gisteravond vastgelopen.
Het bod van de werkgeversorgani-
satie NZF, 3,5 procent loonsverho-
ging per 1 juli 1992 en 0,2 procent
voor verbetering van de secundaire
arbeidsvoorwaarden, was voor de
bondfn onvoldoende om het over-
leg voort te zetten. Zowel de werk-

gevers als de bonden gaan nu terug
naar hun achterban om zich te bera-
den op de ontstane situatie.

Hervatting van de onderhandelin-
gen op korte termijn is onwaar-
schijnlijk. „De zaak zit vast", aldus
onderhandelaarA. Wirtz van deAb-
vaKabo. De kans op acties op grote
schaal in de intramurale gezond-
heidszorg is met het vastlopen van
het overleg uitermate groot. De cao
is van toepassing op 258.000 werk-
nemers in het ziekenhuiswezen.

Zie verder pagina 15

" Personeel ziekenhuizen
vecht voor hoger loon
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Gijzeling loopt goed af
AMSTERDAM - Met de arrestatie
van drie overvallers kwam gister-
morgen rond kwart over negen een
einde aan de gijzeling van in totaal
vnftien personeelsleden van de
CIOOO-supermarkt aan het Buikslo-
termeerplein in Amsterdam. Er zijn
geen mensen gewond geraakt.

De overvallers gaven zich na onder-
handeling met de politie vrijwillig
over. Twee van de drie mannen heb-
ben gisteravond tegenover de politie
hun identiteit bekendgemaakt. Bei-
den hebben de Britse nationaliteit.

De overvallers drongen gistermorgen
rond kwart voor zes de supermarkt
binnen. Op dat moment waren er
zon vijftien personeelsleden bezig
met het vulen van de vakken. Ze be-
dreigden het personeel met vuurwa-
pens.

Tijdens onderhandelingen met de
politie lieten de overvallers steeds
een paar personeelsleden vrij. Vol-
gens een woordvoerder van de poli-
tie werden er zo in totaal zeven of
acht mensen met tussenpozen naar
buiten gestuurd. Wat de drie mannen
tijdens de onderhandelingen eisten
wilde de politie niet zeggen.

sport

Roda JC kansloos
tegen Ajax: 0-3
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Morgen in het LD:
de bijlage van de
Amstel Gold Race

Onderzoek van
justitie naar

'affaire Baars'
Van onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT- Justitie in Maastricht gaat
onderzoeken in hoeverre
oud-gedeputeerde W. Buck,
voormalig CDA-Tweede Ka-
merlid H. Notenboom en
DSM- directeur J. Geerards
zijn betrokken bij 'de affaire
Baars. Deze Klimmense aan-
nemer is in opspraak geraakt
nadat hij aan de Fiod beken-
de in ruil voor werk miljoe-
nen aan smeergeld te hebben
betaald aan lokale bestuur-
ders en ambtenaren.
Justitie wil weten of Buck,
Notenboom en Geerards zich
actief met het werven van
bouwopdrachten voor Baars
hebben beziggehouden. De
drie zaten in de beheersstich-
ting van de firma Baars.
Tegen een vergoeding van
12.500 gulden per jaar be-
heerden zij onder meer de
aandelen van het aannemers-
bedrijf.

De drie ontkennen in alle
toonaarden dat ze zich ooit
hebben ingespannen om
Baars aan werk te helpen.

De aannemer suggereerde
dat in zijn verklaringen te-
genover de Fiod. „Het zijn
personen die een bedrijf als
het mijne absoluut nodig
heeft."

Zie verder pagina 15

" 'Uitlatingen Baars in
strijd met waarheid'

Directeuren van
gevangenissen

willen privatiseren

# De drie mannen, die gisteroch-
tend een groep mensen in de su-
permarkt ClOOO op het Buiksloter-
meerplein in Amsterdam enkele
uren in gijzeling hielden, worden
op hun buik liggend onder schot
gehouden door de politie.

Foto: ANP
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Id-cd
Golden Earring
The Complete Single
Collection 1965-1991
(Arcade)

door peter hamans
Aan verzamel-cd's van een be-
paalde groep of artiest kleven
twee grote bezwaren. Nog afge-
zien van het feit dat ze voor
cd-begrippen (nog steeds) bela-
chelijk duur zijn en het risico
bestaat dat je veel nummers
van je favoriet al op andere el-
pees of cd's hebt staan, voegen
ze niets toe aan de reputatie
van de uitvoerenden omdat het
in feite niets anders is dan het
oplepelen van het bekende
werk. Wie niettemin de mening
is toegedaan dat ook dergelijke
'greatest hits' niet mogen ont-
breken in het rijtje platen of
cd's van de betreffende groep,
die mag gemakshalve worden
gerekend tot het kanonnevlees
van de platenmaatschappijen,
voor wie verzamel-cd's pure
goudmijntjes zijn. Geldt een
dergelijke filosofie ook voor
het complete single-overzicht
van de Golden Earring dat nu
op twee cd's is verschenen? Ja
en nee. Om met het laatste te
beginnen: wie de Earring niet
of nauwelijks kent, mag deze
release beschouwen als een
vrijwel complete kennisma-
king met een stukje onverval-
ste Nederlandse popgeschiede-
nis, want alle hits uit 31 jaar (!)
Earring staan hier keurig netjes
op een rijtje. En ze bieden de
aandachtige luisteraar interes-
sant vergelijkingsmateriaal tus-
sen de beatperiode en het tijd-
perk dat het met de Haagse
band de heavy kant opging.
Mijn persoonlijke voorkeur
gaat sterk uit naar de Volume
1-cd die aantoont dat de mu-
ziek van de Earring van toen
nü nog staat als een huis, getui-
ge krakers als I've Just Lost
Somebody, Together We Live
Together We Love, Back Ho-
me, Sound Of A Screaming
Day en Daddy Buy Me A Girl.
Zelfs dat oersterke, prachtige
nummer Jessica (destijds de
B-kant van het singletje Holy
Holy Life) is als bonustrack op
deze cd terecht gekomen.
Maar, bedenk wel dat dit com-
plete single-overzicht op de
markt wordt gebracht door de
platenmaatschappij die vier
jaar geleden het Earring-twee-
luik The Very Best Of
1965-1976 en 1976-1989 tot een
enorm kassucces mocht reke-
nen. Ergo: niks nieuws onder
de zon.

Foreigner
The Very Best Of
(Atlantic/Warner)
Ook (wijlen?) Foreigner deint
vrolijk op de very best-golven
mee, want van deze Ameri-
kaanse hardrockgroep is de
onvermijdelijke greatest hits-
cd verschenen. Sinds het ver-
trek van frontman Lou Gramm
is het bergaf gegaan met Fo-
reigner, die op haar hoogtepunt
miljoenen elpees verkocht om-
dat de groep op een commer-
cieel aanstekelijke wijze har-
drock met mierzoete ballads
wist te combineren. Deze cd
biedt een redelijk overzicht uit
de jaren 1977-1987 met uiter-
aard de grootste hits Cold As
Ice, Waiting For A Girl Like
You en I Want To Know What
Love Is, een onverwoestbare
gospelsong en dito rockballad.
Twee nummers worden mijns
inziens echter node gemist op
Foreigners muzikale testament,
namelijk Long Way From Ho-
me, de eerste hit uit 1978, en
Midnight Blue, het overrompe-
lende nummer op Lou
Gramms debuutelpee Ready
Or Not. Maar ook voor deze
verzamelaar van Foreigner
geldt: wie de groep al langer
kent schiet met deze cd niets
op. Het is in feite oude wijn in
nieuwe zakken.

'Onze Vader'
Nadat hij These Are The Days Of
Our Lives heeft vertolkt, echoot
George Michael de woorden van de
actrice die acht keer derol speelde
van bruid. „Ik kreeg vandaag enke-
le cijfers waaruit blijkt dat in het
jaar 2000 volgens een optimistische
raming 40 miljoen mensen seroposi-
tief zyn", roept de artiest. Dan, drei-
gend: „Als iemand onder jullie

denkt dat die allemaal homofiel of
druggebruiker zullen zijn, dan is de
kans groot dat hij één van die veer-
tig miljoen wordt. In gods naam, in
Freddie's naam, in jullie eigen
naam, weest voorzichtig."

Dave Bowie verbijstert de massa
door plotseling op het podium neer
te knielen en het 'Onze Vader' op te
zeggen, niet bepaald één van zijn
bekendste nummers. Maar hel en
verdoemenis worden afgewisseld
met een knipoog en een lach.
Soms lijkt het net alsof Freddie
Mercury uit zijn graf is opgestaan.
Op enorme schermen verschijnt hij
aan de 72.000 popliefhebbers, pra-
tend, lachend, gitaar spelend, zin-
gend. Maar telkens vervagen de
beelden om plaats te maken voor
popgroepen van vlees en bloed: Me-
tallica, Extreme, Def Leppard, Spi-
nal Tap, Guns 'n Roses. Per satelliet
doet de lerse groep U2vanuit Cali-
fornië ook mee, en zelfs is er een
straalverbinding met Johannes-
burg.
'The Freddie Mercury Tribute' mag
dan niet het grootste popconcert
zijn dat de wereld ooit aanschouw-
de - dat record staat nog altijd op
naam van Bob Geldofs Live Aid.
Maar nooit eerder waren op Wem-
bley alle 72.000 kaarten binnen drie
uur uitverkocht. En nooit eerder
werd een concert in zoveel landen
rechtstreeks op de buis gebracht.
Anders dan bij Live Aid treden de
meeste artiesten belangeloos op. De
grootste sterren (Robert Plant, Paul
Young, Seal, Lisa Stansfield, David
Bowie, Annie Lennox, George Mi-

zingen geen van allen hun eigenre-
pertoire. Nederig schikken zij zich
in de rol die Freddie Mercury twin-
tig jaar lang bij Queen vertolkte.
Het laatste nummer, We Are The
Champions, zingen zij allentegelijk.
De halvewerelbevolking ziet hoe de
halve popwereld zich schouder-aan-
schouder koestert in de rol van de
man die 24 uur vóór zijn dood ont-

Als de popsterren het podium verla-
ten, lichten de enorme schermen
nog één keer op. In beeld verschijnt
voor de laatste maal Freddie Mercu-
ry, dit keer met kroon op het hoofd.
De muziek speelt, in de traditie van
twee decennia, God Save The
Queen. Dan gaat het licht uit.
Queen is dood. Het spandoek gaat
neer.

chael, Lisa Minelli en Elton John) hulde dat hij aids had

" David
Bowie en
AnnieLennox,
verwikkeld in
een innig duet
tijdens The
Freddie
Mercury
Tribute.
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Negresses Vertes
brengen de zomer

DOOR BENTI BANACH

GELEEN - „Il fait chaud", riep
zanger Helno van Les Negresses
Vertes. Het was al geruimetijd heet,
broeierig, mediterraan in de Hanen-
hof. Toch moest het Geleense pu-
bliek wachten tot de allerlaatste
toegift. Pas bij de eerste noten van
Voila I'été, was het ook echt zomer.

*y I recensie j
De groep Les Negresses Vertes (de
groene negerinnen) lijkt op een uit
een B-film weggelopen circusgezel-
schap. Zanger Helno fungeert als
spreekstalmeester en bindt alle acts
aan elkaar. Samen met zijn artiesten
brengt hij een melange van walsen,
musettes, variété, funk, Noordafri-
kaanse ritmes en Mexicaanse peper.
Niet voor niets spreekt men welvan
de Franse Pogues. En het gezel-
schap bewoog zich in Geleen voort
in een soort bedoeïnentent: het po-
dium hing vol berbertapijten. Met
deze mix uit verschillende culturen
kreeg de Waereldsjtad echte we-
reldmuziek voorgezet.

Accordeonist Matthias beklom als
eerste het podium en zette een mu-
sette in. Vette Spaanse-gitaarklan-
ken voegden zich bij hem, trombo-
ne en trompet volgden en toen de
band compleet met bas, drums en
gitaren op de planken stond, ont-
stond een zeer rijk geschakeerd ta-
pijt. Maar de traditionele Franse
volksdeun bleef de ruggegraat van
het geluid vormen. Waarmee in het
kort de werkwijze van Les Negres-
ses Vertes (LNV) is uitgelegd.
De elfkoppige band speelde num-
mers die we kennen van de albums
Mlah en het recente Familie Nom-
breuse. Verder het Cole Porter-uit-
stapje I love Paris en één nieuw
stukje. Van meet af aan werd duide-
lijk dat de groene negerinnen veel
toe te voegen hadden aan hun stu-
diowerk. Het aanstekelijke C'est
pas la mer a boire, waarmee de
ruim anderhalf uur durende set be-
gon, was daarvan het eerste voor-
beeld.
Het duurde tot halverwege, voordat
het lekker begon te broeien. Het
sterke Sous le soleil de Bodega ver-
oorzaakte deze temperatuursstij-
ging. Toen het Parijse gezelschap

het publiek met de hit Zobi, la mou-
che om de oren sloeg, was er geen
weg meer terug. Het wachten was
op hartje zomer, waarop LNV trac-
teerde middels de olijke meezinger
Voild, l'été. Het publiek zat vastge-
plakt aan het gesmolten asfalt van
de Hanenhof.

LNV liet onderwijl op het podium
merken evenveel 10l te beleven als
de luisteraars. De muzikanten zijn
misschien wel virtuoos, maar gaven
daar nergens blijk van. Gelukkig
maar, het zou misstaan in deze
spontane warmbloedigheid. Oui, il
fesait chaud. Tiens!

" Zomer in de Hanenhof: Les Negresses Vertes
Foto: PETER ROOZEN

pop
Donderende preken verpakt in majestueuze muziek

Ode aan Freddie vol
hel en verdoemenis

DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - Zelf is Freddie Mercury er niet meer, maar een
spandoek geeft de wil van het volk weer: 'The Show Must Go
On. En de show gaat door. Uit dekelen van Elton John en Axl
Rosed, zanger van de groep Guns 'n Roses, klinkt Bohemian
Rhapsody. Liza Minelli zingt We Are The Champions. De
72.000 aanwezigen klappen en dansen mee zoals zij dat in 1986
deden, toen de zanger zelf nog op de heilige planken van het
Wembley Stadion stond.

Maar de show is deze keer anders.
„Dit is een eerbetoon aan onze grote
vriend Freddie Mercury", zegt Da-
vid Bowie onder applaus. „En ik
zou tevens onze vrienden willen
herinneren die onlangs zijn overle-
den en onze vrienden die nog in
leven zijn."
Het concert op Wembley, via de
buis gadegeslagen door een mihard
wereldburgers, is meer dan een eer-
betoon aan Freddie Mercury. Het
brengt geld bijeen voor de bestrij-
ding van aids, de ziekte die de zan-
ger van Queen fataal werd. Maar
vooral: het moet de wereld bewust
maken van het gevaar.

Elizabeth Taylor, de uit Los Ange-
les overgevlogen aids-ambassadri-
ce, kan het niet plastischer uitdruk-
ken. Voor het geslachtsrijpe deel
van de wereldbevolking predikt zij
met vibrerende stem de zegeningen
van kunstrubber. „Bescherm jezelf.
Gebruik een condoom, elke keer
dat je geslachtsverkeer hebt. Elke
keer. Gewone seks, homofiele seks,
biseksuele seks. Gebruik een con-
doom, watje ook bent. En als je
drugs gebruikt, deel geen naalden."

Luchtige
aardappelkoekjes

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 16 stuks:
ca. 600 gram aardappelen, melk,
3 eieren, peper en zout, 2 eetle-
pels fijngehakte peterselie.

Kook aardappels met weinig
zout gaar. Giet af, laat kort
droogstomen en maak hiervan
vervolgens onder toevoeging van
melk een gladde puree. Splits
eieren en meng dooiers een voor
een door puree. Kruid puree met
peper en zout en schep fijnge-
hakte peterselie er zorgvuldig
door.
Klop eiwitten met mespunt zout
stijf. Schep eiwitschuim luchtig
door puree.

Verhit in grote koekepan telkens
klontje boter en schep hierin
bergjes van beslag. Bak hiervan
met 3-4 tegelijk mooie goudbrui-
ne aardappelkoekjes.

Draai warmtebron niet te hoog
zodat ze mooi lichtbruin van
kleur worden.

Serveer bij aardappelkoekjes ge-
mengde sla.

Thuiswedstrijd
zonder spanning
voor Gé Reinders

DOOR JAN HENSELS

ROERMOND - De Roermondse
zanger/liedjesschrijver Gé Rein-
ders hield maandag in zijn woon-
plaats zijn tweede solo-album
Blood ten doop. De cd-presenta-
tie in het met sluiting bedreigde
jongerencentrum De Azijnfa-
briek was goed voor een uitver-
kochte zaal. Jammer dat de
nadruk te veel op het woord pre-
sentatie lag; het betrof een geza-
pige thuiswedstrijd waarin zijn
fraaie, traditionele liedjes veel te
braaf werden uitgevoerd.

Jammer, omdat hij tal van aan-
stekelijke deuntjes geschreven
heeft die in een gedreven uitvoe-
ring de vlam in de pan kunnen
doen slaan. Maar zydeco-muziek
bijvoorbeeld behoort geen con-
servatorium-uitvoering te krij-
gen.

Reinders heeft in devorm van de
Spades een aantal competente
muzikanten om zich heen verza-
meld, dat wel. Maar een live-
optreden is iets anders dan een
studio-opname. Bij een concert
hoort zweet en spanning, kortom
muzikanten die zich laten gaan.

popagenda
APRIL

" 22 Tivoli Utrecht, The Troggs

" 23 Café 't Vlaegelke Geleen, Rock-
shop '92

" 23 Philipshalle Düsseldorf (DJ*
Rush .

" 24 Exit in G Landgraaf, Feeding fi-
re. Blind Fold en Short Sight

" 24 Feesttent Heerlerbaan, Janse
Bagge Bend ,„

" 24 Effenaar Eindhoven, Freedy
Johnson

" 24 Escape Amsterdam, Snap ,
" 24 Brabanthallen Den Bosch, Goud

van Oud f

" 24 Fenix Sittard, The Jack o»
Hearts (

" 24 Nova Heerlen, Nox-pop me'
Mass Depression en Action *DC , ,

" 24 't Haoflce Roermond, ColorlW
People

" 25 Canix Lottum, Pestilence

" 25 Conincx Pop Elsloo, met o. m-
Brondan Croker

" 25 Joy Cadier en Keer, Groucho en
Sniks

" 25 A gen Kirk Gulpen, Requiem

" 25 Gimmix Sittard, Fietsefreem

" 25 Dancing Housemans Montfort.
Vivelevink

" 25 Ahoy Rotterdam, Santana

" 25 Joie de Vivre Maastricht, CC Ri-
der .

" 26 Zaal Bergmans Maastricht. Haiw
Venray en Bettie Serveert

" 26 Feesttent Heerlen, Fietsefreem

" 26 Effenaar Eindhoven, Terminal
Chpcs&cskc

" 26 Paradiso Amsterdam, TnC
Troggs , -f„l" 28 't Babbeltje Roermond, Colorfu1

People

" 29 Hanenhof Geleen, Abbey Road

" 29 Feesttent Schinveld, Fietse-
freem

" 29 Paradiso Amsterdam, Herman
Brood

" 30 Fenix Sittard, 'Beapop', met l*
Lupa, Big chance (is coming'
Sturm und Drang, Hallo Venray*
Rub a Dub Dub en Blue Guitars-

" 30 't Centrum Geulle, Vivelevink

" 30 Effenaar Eindhoven, The Whis-
key Priests

" 30 De Haverput Bunde, Fietst
freem

MEI

" 1 Effenaar Eindhoven, The BW
Cats, The Shuttlecocks, Tin S«"
Trio n

" 1 Hanenhof Geleen, Scabs e'

TröckenerKecks „
" 1 Exit in G Landgraaf, Red ButW'

" 1 Tivoli Utrecht, Herman Brood

" 2 Feesttent Ospel, Moulin Bl"e
festival

" 2 Patronaat Beek, WW-Band

" 3 Ahoy Rotterdam, Rush rf

" 4 Doornroosje Nijmegen, Palad»

" 7 Effenaar Eindhoven, Sister DO"
bic Happiness & Bettie Servet

Tiende editie van Prilpop druk bezocht

'Gratis live-muziek en
bier bijna voor niks'

DOOR TON VERHEIJEN

SEVENUM - Prilpop in Sevenum
groeit langzamerhand uit tot een
popfestival met provinciale preten-
ties. Rond de paasdagen vonden
zeker tweeduizend bezoekers hun
weg naar het onderkomen van OJC
Walhalla aan de Sevenumse Donck-
straat. Vier dagen lang was het er
vaak bomvol.
Prilpop bezit dan ook alle ingre-
diënten dieeen popfestival de moei-
te waard maken: een sfeervolle
accommodatie, sloten (goedkoop)
bier en een heleboel, soms verdomd

* goede live-muziek, die nog gratis is
bovendien! Wat kan een festival-
ganger zich meer wensen?
De bedoeling van het festival is om
jonge, onbekende groepen een kans

/ recensie J
te geven zich aan een groter publiek
te presenteren. Die kans was de af-
gelopen paasdagen weggelegd voor
achttien, qua muziekstijl zeer uit-
eenlopende bands. De gewelddadi-
ge, asgrauwe death metal van Ma-
lignant leek bijvoorbeeld heftig
genoeg om het Walhalla resoluut en
zonder mededogen met de grond
gelijk te maken. De frivool swingen-

de groove van Funky Blizz daal*
tegen maakte de minder destructi .
ve neigingen in de festivalgange
los. , „
'In de afgelopen tien edities stono'
zon 150 bands op het PriJP%
podium. Daarvan hebben er enk*
het festival als springplank t>
bruikt voor hun verdere carrje^
Rowwen Hèze bijvoorbeeld. M 8
ook de WW-band, Six Plys Tzar e

de (in Geleen en Sittard) legend^
sche Swampsurfers. Een gesla^S
concert op Prilpop is blijkbaar _
de reclame voor meer optredens
deze regio.

puzzel van de dag

Horizontaal
1. gegraven diepte; 3. stuk vaatwerk; 5.
wondvocht; 7. klein kind; 9. bezit van ach-
ting; 10. bloeiwijze; 11. houding; 12.
elektr. geladen deeltje; 13. als daar zijn
(afk.); 14. vis;ls. Spaanse ex-koningin;
16. jongere broer of zuster; 17. hoofd van
het kabinet; 18. iemand vol bittere spot;
19. een zekere; 20. eerbied, achting; 24.
rinkelinstrument (lat.gr.); 28. schrikbe-
wind; 32. jong konijn; 36. vr. munt; 37.
brief; 38. boek voor ontvangsten en uitga-
ven van geld; 39. bosje haar; 40. ruig,
harig; 41. de Ver. Staten; 42. streling; 43.
vr. munt; 44. vordering; 45. deel van een
week; 46. zonder belemmering; 47. kwink-

slag (eng.); 48. afslagplaats bij 9°L
49. plaats in Gelderland; 50. uithol"1een wand.
Verticaal
1. kaartspel; 2. strekking, bedoel^bonbon;' 4. veldhospitaal; 5. vo° r
(lat.); 6. bezoldiging; 7. twijfelachtig
chelijk; 8. hoeveelheid; 21. bezit van
ting; 22. stoot, steek; 23. rauw, onflj
ten (fr.); 25. berg op Kreta; 26. kraai'; j
tijdmaat; 28. zwervende Berberstan
route die men volgt op reis; 30. ji
eten; 31. vleesgerecht; 32. plaats wa« t)
lekt; 33. officieel schrijven (fr.) 34. '» ]
waarin gebouwen worden geplaat»'
weekdier.

Oplossing van gisteren

(C) Standaard Uilgeveni Antwerpen

Woensdag 22 april 1992 "2
Limburgs dagblad
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Strijd in Bosnië dichter bij burgeroorlog

Sarajevo onder vuur
,<, _^Van onze redactie buitenland

*> j^RAJEVO- Servische troe-
kn en moslim-milities heb-

'■■ jü gisteren zwaar gevochten
n 0 Sarajevo, waarmee de jonge

republiek Bo-
t teK-^erceS°v^na steeds dich-
f, j 0 "ij een volledige burgeroor-■ J komt. Het afgelopen
5. (j/133! vonden zes mensen de

od en raakten 46 anderen>ond in de Bosnische cri-
js§ebieden, zo meldde het
stHuut voor Volksgezond-

* ei« in de hoofdstad.
"n aievo was vrijwel de hele dins-
Il)s net toneel van een hevige strijd
".n de P°litie en de Bosnische
;5 *je ltoriale defensie-eenheden aantt-^le kant en Servische politie ge-

»und door Servische extremistenkJJ mstig uit Servië aan de andere

' k_J',Tal van gebouwenraakten in

. v3fhet ochtendgloren tot het ein-
* °Hd de middaS laS de hoofdstad

sle Van het televi-
vlakbij het hoofdkwar-

Van de VN-vredesmacht, is geen
""oir ruit meer heel. Kogel- enI bJrerinslagen zijn duidelijk zicht-
"W bewapende blauwe baretten
"'"ai.' 1 posities in rond het hoofd-
je i-r om net gebouw tegen

elijke aanvallen te beschermen.
&H eJ*n reden met VN-pantserwa-. B ~or de stad om gewonden op

n- *aM en- Woordvoerder Fred Eck-
e- Verklaarde dat de VN"vredes-
rf vastbesloten is in Sarajevo te

r^- t
en 'zolang het geweld niet di-,„ _ etj J*Sen de blauwe baretten is

P' . *ie stf. *cc w-ken was sprake van. l r̂^Sevechten. Inwoners signa-. ,<j en pantservoertuigen van het
3r %uale leSer die meevochten. On-
>n c6s Ks.de strijd slaagden ambulan-
(t* %i,erin 21 gewonden naar zieken-
rd "Veg^. te vervoeren. Maar brand-. lleden konden het gebouw van
i*1 Jqq lnvesteringsmaatschappij waar

s^- raketinslagen brand was ont-
/ tri.it niet bereiken- Rond het elek-

**. jeitshedrijf en twee politiepos-
Jev0 n het centrum en Nieuw-Sara-
,6(j' aan de rand waarvan 70

ndse VN-mmtairen zijn ge-
gevr, tf*' werd in de middag zwaarucnten.

'a l riosm.sche premier, Jure Peli-
tioèt Z^n ontslag had ingediend,
h_t gaanhhjven, zo besloot gisteren

,n sosnische presidium. Pelivan,
*e _ r? aat, werd welvrijgesteld om

arinieuwe regering te vormen
§6n_,n v°oral 'deskundigen' verte-re VY0°rdigd zullen zijn.
S°^an hen de Europese Gemeen-
Heh en gedreigd de diploma-
ten ,anden met Servië te verbre-
°sni ude Servische agressie in

I st-al_t ercegovina niet wordt ge-

Geencompromis

over Macedonië
Vgnde redactie buitenland

A?ON - Griekenland en Mace-
S-w0JlJn het met de EG niet eens
Voc"" dpen over een nieuwe naamratie * Ult de Joegoslavische fede-
ViJ v7_.re.den „Alles wat

.n» ellen wordt terzijde ge-
*c.e """ verklaarde de Macedoni-\ nSter van Buitenlandse
s&-ekk'. Uenko Malevski, na ge-Nrdi«Lm?J Portugese vertegen-
G-Presid' ortugal is momenteel

r> .
S'dipSo heeft de erkenning
Nden Van Macedonië tegenge-
_at de _°mdat het van mening is

!_eb*Uik? we re Publiek de naam
fn Gri; an een aan de grens gele-gene h_ l Provincie. Volgens
r^toriai dt dat in dat Macedonië

rieks plu- maakt opëebied. Skopje ontkent dit.

I_SÏÏÊ.ei. vu6 Griekse premier
iSakken »

ben afzonderlijke ge-
_!PloSengevOerd met Portugese1 h«S_SF. oor ee,n gesprek metIlese ■_._," tG-President, de Portu-
k. ke n Eer

r, Van BuitenlandseSle7.0 °eus Pinheiro, ver-l^n ovairSki dat gedacht zal
öals NCwKT" „omPromis-naame Gr- i Macedonië;S£nMWillen niet dat het'
_. art> van Hedomë v°orkomt in det rePub_ek

e
T
o
n
p afscheiding gerich-

__*n Ma. in n Gnekenland noemt'.' naar me de "^publiek Skop->de r)m am van de hoofdstad
de EGPKUbhek- Naar nu verluidt,

*n 'Mac. H_gln,mei over erkenningweedome' beslissen.

Arrestaties bij blokkade

Acties taxichauffeurs
zorgen voor commotie

DEN HAAG - Bij blokkade-acties
gisterochtend van taxichauffeurs in
Den Haag en Rotterdam zijn in to-
taal 62 arrestaties verricht. De Haag-
se politie nam bovendien 47 wagens
in beslag. De chauffeurs zijn na ver-
hoor in de loop van de middag op
vrije voeten gesteld, zij hebben hun
wagens teruggekregen. Met de ac-
ties wordt sinds maandagavond
geprotesteerd tegen het taxibeleid
van de provincie Zuid-Holland. De
chauffeurs menen dat er te veel ver-
gunningen worden afgegeven waar-
door hun inkomsten sterk teruglo-
pen.

Op de belangrijke toegangswegen
naar Den Haag veroorzaakten de ac-
ties 's ochtends grote problemen.
De Mobiele Eenheid werd rond

kwart voor negen ingezet om de
blokkade op de Utrechtse Baan te
slechten. Even later maakte de ME
ook het kruispunt Zuidhollandlaan-
Boslaan vrij .
De chauffeurs verspreidden zich
daarna over het Haagse stadscen-
trum en zetten nieuwe blokkades
op rond het Rijswijkseplein en bij
de Grote Markt. De mobiele een-
heid trad direct op. Bij de confron-
taties tussen de ME en de chauf-
feurs werden in totaal 54 arrestaties
verricht. De wagens van de arres-
tanten werden daarbij in beslag
genomen.

In en rondom Rotterdam werden
dinsdag geen acties van taxichauf-
feurs getolereerd. De gemeentepoli-

tic arresteerde 's ochtends op het
Schieplein acht chauffeurs die daar
het verkeer onmogelijk maakten.
Zij zijn na het opmaken van een
proces-verbaal weer vrijgelaten, 's
Middags verzamelde zich voor het
stadhuis aan de Coolsingel in Rot-
terdam een groep van 150 chauf-
feurs. Daar zou een uur later een
onderhoud plaatsvinden tussen een
delegatie uit de taxiwereld, de poli-
tie en burgemeester Peper van Rot-
terdam. De taxichauffeurs willen
dat de gemeente weer gripkrijgt op
het taxibeleid en dat niet langer
overlaat aan de provincie.

Peper zegde tijdens het ruim een
uur durende overleg toe dat hy zich
gaat inzetten voor een regionale
aanpak van het taxibeleid.

" MEers arresteren een
taxichauffeur tijdens de ac-
ties van gisteren in Den
Haag. Foto: GPD

binnen/buitenland

Verhoging kwaliteit streekvervoer

Buspassagier per
taxi ophalen

OEN HAAG - Buspassagiers,
! die met het streekvervoer willen

'eizen, kunnen straks met een
kxi of taxibusje van huis wor-den opgehaald en naar een bus-knooppunt gebracht. Eén tele-
foontje is daarvoor voldoende.

\ De service werkt ook andersom.

Ook wordt overwogen werkne-mers met taxibusjes naar en van
"et werk te brengen. Dit advi-
*ert de commissie Vaneeuwen in een rapport dat is.opgesteld in opdracht van het
Ministerie van Verkeer en Water-staat. In mei wordt de eindrap-
portage van de studie aan minis-'kr Maij-Weggen gepresenteerd.

De commissie deed onderzoek
naar de rol van de taxi in relatie
tot het openbaar streekvervoer.
De taxiservice moet gelden voor
landelijke gebieden, waar streek-
bussen met zogenaamde 'gouden

wielen' rijden. De inschakeling
van de taxi's en taxibusjes moet
de kwaliteit van het openbaar
vervoer verhogen en de kosten
verlagen. Het ligt in de bedoe-
ling de thuisservice tegen het

geldende tarief van de strippen-
kaart aan te bieden.

In het rapport van de commissie
Van Leeuwen wordt tevens de
suggestie gedaan de taxi-service
te introduceren op mager bezette
lijnen van de gemeentelijke ver-
voerbedrijven en in de avond-
uren in stedelijke gebieden.
Naast een opwaardering van het
openbaar vervoer bevordert een
dergelijk initiatief ook de veilig-
heid van de reizigers, die in de
avonduren van het busvervoer
gebruik maken. Wanneer het
eerste experiment met deze
thuisservise wordt gehouden, is
nog niet bekend.

Vijf blanken voor
ANC in parlement
JOHANNESBURG - Het Afri-
kaans Nationaal Congres (ANC) zal
bij zijn strijd voor gelijkberechti-
ging van de zwarten in Zuid-Afrika
eerder dan verwacht worden verte-
genwoordigd in het Zuidafrikaanse
parlement. Vijf leden van de kleine,
blanke Democratische partij (DP)
kondigden gisteren onverwacht aan
dat zij uit de liberale DP zijn ge-
stapt maar lid blijven van het parle-
ment om als onafhankelijken het
ANC te representeren.
De vijf DP-leden, Dave Dalling,
Pierre Conje, Jan van Eek, Janie
Momberg en Robert Haswell, tre-
den in het parlement voortaan op
als onafhankelijken omdat het ANC
nog niet als politieke partij fun-
geert. Zowel het ANC als de DP uit-
ten de hoop dat met de stap hun
'goede' wederzijdse betrekkingen
niet worden geschaad.
De vijf zeiden 'voortaan de lijn te
volgen' van ANC-leider Nelson
Mandela, die de blanken heeft opge-
roepen met het ANC samen te wer-
ken en te helpen het democratische
Zuid-Afrika vorm te geven.

Meer loon en
toch vut voor
ambtenaren

DEN HAAG - De loonsverhoging
voor de ambtenaren zal groter zijn
dan de 3 procent waaraan het kabi-
net tot dusverwilde vasthouden. De
vut-leeftijd zal nog enige tijd op 61
jaar blijven staan en inleveren van
vrije dagen of lager loon bij ziekte
zal vooralsnog niet aan de orde zijn.
In kringen van de ambtenarenbon-
den groeit de verwachting dat men
er volgende week dinsdag in het
'cao-overleg met minister van Bin-
nenlandse Zaken Dales uit zal ko-
men.

Met het oorspronkelijke bod van 3
procent zat het kabinet een vol pro-
cent (en méér) onder de loonsverho-
gingen die in het particuliere be-
drijfsleven worden betaald. Dat zou
tegen de afspraak zijn dat ambtena-
ren mogen rekenen op een loonont-
wikkeling die in de pas loopt met
die in particuliere bedrijven.
Vorige week zegde minister Dales
een tweede ronde van cao-onder-
handelingen met de vakbonden af,
kennelijk om tijd te winnen tenein-
de met een bod op tafel te kunnen
komen waarmee zij meer kans van
slagen zou hebben. Deze week zul-
len partijen elkaar informeel nog
enige malen ontmoeten, voordat
volgende week het overleg formeel
wordt voortgezet.

Binnen de vakbeweging gaat men
er van uit dat niet alleen het loon-
bod (tot minstens 3,5 procent) om-
hoog gaat. 'Negatieve arbeidsvoor-
waardelijke prikkels' (minder loon
en inleveren van vrije dagen bij
ziekte) lijken voorlopig al zó van de
baan.
De minister blijft ondertussen trek-
ken aan de regeling die het ambte-
naren mogelijk maakt om al (ver)
voor hun pensioendatum uit hun
baan te stappen. Op het ogenblik
kunnen ambtenaren op hun 61ste
verjaardag met vut. Tot 1 april gold
voor rijksambtenaren nog een vut-
leeftijd van 60 jaar.

Afghaanse regering
wil capituleren

KABOEL - De Afghaanse regering
in Kaboel heeft zich gisteren bereid
getoond de macht over te dragen.
De rebellenbewegingen zouden
overeenstemming hebben bereikt
over de vorming van coalitierege-
ring, maar er niet in geslaagd zijn
een leider te kiezen. Gisteravond
werd echter vernomen dat er een
compromis in aantocht is.

President Abdul Rahim Hatif, die
zondag in de plaats trad van de af-
getreden Najibullah, zei dat er geen
voorwaarden worden gesteld aan de

samenstelling van de nieuwe rege-
ring. Behalve de hoofdstad Kaboel
zijn nu alle grote steden en 14 van
de 28 Afghaanse provincies in han-
den van de mujahedeen.
De leiders van de verschillende
guerrillabewegingen kwamen giste-
ren voor de derde achtereenvolgen-
de dag in de Pakistaanse grensstad
Peshawar bijeen. Zij wisten volgens
Afghaanse bronnen overeenstem-
ming te bereiken over de samenstel-
ling van een nieuwe regering van
twintig leden.
Het merendeel van de rebellenlei-
ders wilde dat de coalitie wordt ge-
leid door Ahmed Shah Masood, de
militair leider van de Jamiat-i-Isla-
mi.

Harris ter dood gebracht na bizarre procedure
Van onze redactie buitenland

SAN FRANCISCO/SAN QUENTIN - Na
een dertienjarige strijd tegen zijn doodvon-
nis is Robert Alton Harris gisteren terecht-
gesteld in de gaskamer van de gevangenis
in het Californische San Quentin. Het was
voor het eerst in eenkwart eeuw dat in Ca-
lifornië een doodvonnis werd voltrokken.

De terechtstelling van de 39-jarige Harris
had een dramatisch en bizar verloop. De
veroordeelde zou oorspronkelijk dinsdag
00.01 uur ter dood worden gebracht maar
op het laatste moment besloot een Califor-
nische rechtbank de executie zeven dagen
uit te stellen. Het uitstel voor Harris be-
droeg uiteindelijk geen zeven dagen maar
slechts zes uur, zo bleek gisteren.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof moest
tot twee keer toe ingrijpen om de doodstraf
te kunnen laten uitvoeren. Harris was ter
dood veroordeeld wegens de moord op
twee 16-jarigen in San Diego in 1978 omdat
hij hun auto nodig had voor een overval.

In de vroege dinsdagochtend wees het Hof
twee schorsingen af. Harris was na deze
uitSDraak naar He Mskamer overgebracht

en zat op zijn stoel vastgesnoerd toen een
telefoontje van een federaal hofvan beroep
kwam met de mededeling dat de executie
niet doorging. De schorsingen van lagere
rechtbanken hadden tegenstanders van de
doodstraf nog voldoende ruimte gelaten
om Harris uit de gaskamer te krijgen.
Geschokte aanwezigen zeiden dat het
slechts een kwestie van seconden was
voordat de gaskraan zou worden openge-
draaid. „Harris leek niet onder de indruk",
zei een journalist.Hij werd daarop terugge-
bracht naar zijn cel nabij de gaskamer. De
tientallen mensen die na de terechtstelling
het overlijden van Harris hadden moeten
bevestigen, keerden terug naar de getui-
genkamer.
Een doorslaggevende uitspraak van het fe-
derale Hof bezegelde anderhalf uur later
defintief het lot van Harris. Het Hoogge-
rechtshof bepaalde dat de lagere rechtban-
ken in Californië, die erin waren geslaagd
de executie tegen te houden, geen verdere
schorsingen mochten uitvaardigen.
Journalisten die de executie mochten bij-
wonen gaven op een persconferentie een
gedetailleerd verslag van Harris' terecht-
stelling. Elf minuten nadat de gaskraan
was opengedraaid het hy het leven. Na

twee tot vijf minuten was hij al bewuste-
loos geraakt.
Voordat zyn vonnis werd voltrokken had
Harris in zijn cel, zes meter van de gaska-
mer, zyn 'galgemaal' verorberd: kip, pizza
en geleisnoepjes. Na afscheid te hebben
genomen van zyn celgenoten in de 'doden-
gang' en van enkele bewakers, volgde hij
op de televisie de nieuwsontwikkelingen
over zyn executie.

Het Hooggerechtshof verwierp gisteren
eveneens een klacht van de Amerikaanse
Bond van Burgerrechten (ACLU), die stel-
de dat het gebruik van de gaskamer een
wrede straf is en daarom in strijd met de
Amerikaanse grondwet. Ook spraken de
rechters zich uit tegen een besluit van een
Californisch hof van beroep dat eerst een
argumentvan deverdediging wilde natrek-
ken, dat de broer van de veroordeelde
mogelyk een van de twee moorden die
hem ten laste zijn gelegd, heeft gepleegd.

De executie van Harris is de eerste in Cali-
fornië in 25 jaar. In de gevangenissen var
deze Amerikaanse staat wachten nog 32.
terdoodveroordeelden op hun terechtstel
ling.I# Robert Alton Harris tijdens een

interview in 1990. Foto: AP

Mensonterend
De executie van de 39-jari-
ge Robert Alton Harris, de
Amerikaan die wegens
moord op twee tieners ter
dood Js veroordeeld, draai-
de gisteren uit op een wal-
gelijke vertoning. De proce-
dure die de autoriteiten in de
staat Californië de afgelo-
pen week en ook in de loop
van gisteren volgden, valt

het best te omschrijven als mensonterend. De doodstrijd van een
Amerikaanse burger was voor regeringsfunctionarissen, rechters
en politici de inzet van een competentiestrijd. De terechtstelling van
Harris werd meerdere malen achtereenvolgens uitgesteld en weer
bekrachtigd. Deze gang van zaken kreeg zelfs een sadistisch ka-
rakter toen de ter dood veroordeelde al vastgebonden op zijn stoel
te horen kreeg dat er nog zeven dagen hoop waren. Maar zes uur
later werd het doodvonnis alsnog voltrokken.

Het gebruik van de gaskamer als executiemiddel is evenmin hu-
maan te noemen. Het duurde liefst twaalf minuten voordat Harris
overleed. Vele minuten maakte hij zijn verstikkingsdood bewust
mee. Omdat tientallen mensen — waaronder familieleden van de
vermoorde tieners — dit dramatisch tafereel mochten aanschou-
wen, lijkt de executie op 'ordinair middeleeuws kermisvermaak'.

De regering van zowel de staat Californië alsook de federale rege-
ring in Washington dienen zich - los van de discussie over wel of
geen doodstraffen - af te vragen of een dergelijke tragedie thuis
hoort in een land dat internationaal schermt met de mensenrech-
ten.

M.W.
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~, Limburg 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 met één 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 daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißfon C#C*jco Su*mmo Scwtar) Q7g

Personeel aanbod Communie
Metselbednjf kan nog MET- Te koop COMMUNIEPAKJE
SELWERK aannemen. Tel. geheel compleet, ’ 100,-.
045-422524 325622 257880 Tel. 045-318480.

Personeel gevraagd
■

Wij vragen voor direkt
Kassiére full-time

Spar-mart Kaumanns, Valkenburgerstr. 25 D, 6325 BK,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41792, na 18 uur 41939.

Open dag Vakantiewerk
Zaterdag 25 april a.s.

zijn wij open van 10.00-16.00 uur.
Op al onze vestigingen in Midden- en Zuid-Limburg, geven
wij je graag én vrijblijvend alle informatie die je nodig hebt.

U bent van harte welkom op een van deze adressen:
Geleen, Rijksweg centrum 12.
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16,

Hoensbroek, Kouvenderstraat 81,
Kerkrade, Hoofdstraat 39,

Landgraaf, Streeperstraat 48,
Maastricht, Stationsstraat 35,

Maastricht, Wilhelminasingel 68 B,
Roermond, Kruisherenstraat 1,

Roermond, Marktstraat 5-7
Sittard, Rosmolenstraat 13,

Weert, Maaspoort 24.

A
ADIAKESER

UITZENDBURO

Frituren Muller
Gevraagd friturehulp, liefst met ervaring, uren in nader

overleg. Zuidhof 31, Geleen, tel. 046-748101.

E.I.T. Nederland BV
Hekerweg 41, 6301 RJ, Valkenburg. Tel. 04405-2853.
vraagt voor diverse projecten in binnen- en buitenland

Electro-monteurs
Instrumentatie-monteurs
Instrumentatie-technici

Bankwerkers
sollicitatie schriftelijk of telefonisch.

City-Tax S 424242
vraagt voor direct,

part-time taxi-chauffeurs voor de weekenden.
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers.

Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren.
Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het

J bezorgen van
huis aan huis

reklame op zaterd.
Goede bijverdienste!! Tel. 046-743055.

Uitgeverij vraagt

2 vertegenwoordigers m/v
voor de buitendienst. Ervaring in de advertentieverkoop en

rijbewijs zijn vereist. Leeftijd vanaf 25 jaar.
Verdiensten op provisiebasis met een garantieloon.

Tel. 02972-1416 tijdens kantooruren.
Euro Bouw vraagt VAK-
BEKWAME Uitvoerder,
metselaars, ijzervlechters,
timmerlui, 043-639710, tij—
dens kantooruren.
Für Dauereinstellung ge-
sticht Maurer, Einschaler
und Klinkenmauer. Auch
Colonnen. Auskunft von
Montag bis Freitag von
8.30-17.00 Uhr. Tel. 0949-
-227144665.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmertie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
MikJner Bouwbedr. B.V.
vraagt dnngend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland omgev. AkenStol-
berg. Duits verzekerd. Tel.
045-231200.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
BARMEISJES gevr. voor
privéclub omg. Luik. Tel.
0932-41631353.

Gevr. op korte termijn RU-
INSTRUCTEUR in bezit van
A en B. Tel. 04499-3681.
Pretpark De Valkenier
vraagt met spoed een nette
TOILETDAME voor het sei-
zoen 1992. 1n1.04406-12289
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.
Friture/Cafetaria omg. Heer-
len zoekt serieuze MEDE-
WERKSTER, liefst met er-
vanng, min. 2 avonden per
week, 045-414175
Gevraagd KAPSTER met
salon ervaring voor 23 uur
per week. Tel. 04493-3738.
Gevraagd BUITENDIENST-
MEDEWERKERS voor
Zuid-Limburg evt. België en
Duitsland, i.b.v. auto. Voor
info bel va. donderdag
04130-42721.
BARDAMES gevraagd St.
Tropez bar, Putstr. 40, Sit-
tard. Intern mog. Tel. 046-
-515828 na 21.00u. 517402.

1 Gezocht Dansers voor
revueshow, leuke werksfeer
goede toekomstmogelijkhe-
den "stijl Lido Paris". Tel.
045-211514.
Op zoek naar gezellige col-
lega's en vast werk. St.Gez.
Lich. zoekt nog een MEDE-
WERKSTER Ift. plm. 17-20
jr. Tel, soll. 045-352044.
CLUB te Amstenrade, zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 Of 09-32.11771622.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

PORTIER gevraagd voor
dancing voor vrijdag en za-
terdag en leuke buffethulp
voor 's zaterdags. Inl. tel.
045-213350. .
OPPAS gevraagd voor 2
kinderen, vervoer geen pro-
bleem. Tel. 045-751377.
Compagnon/partner gezocht
voor BOUWBEDRIJF in
Duitsland. Br.o.nr. B-1392
L.D., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.
VERKOPER(ster) gevraagd
plm. 19 jaar. Dierenbeno-
digheden Knops, Geleenstr.
43, Hrln. Alleen pers. aanm.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevr. voor leraar en
lerares 40 jr, zonder kinde-
ren ruim WOONHUIS. Tel.
04450-1288, na 18.00 uur of
schrift. J. Schuurman, Rijks-
weg 10, 6286 AG Wittem.
Wij zoeken in KERKRADE
of omgev. kleine verwarmde
ruimte voor 't installeren van
tel. aansluiting. Abon.nr.
moet beginnen met 42
Postb. 146, 6290 AC Vaals
Te huur of te koop gevr.
woonh. in CADIER EN
KEER. 045-228487.
Te huur gevraagd leuke
WONING of appartement
voor 2 è 3 jaar, wel of niet
gemeubileerd, voor echt-
paar zonder kinderen. Tel.
voor 13 uur of na 17 uur
073-220522

te h. gevr. tijdelijke woon-
ruimte in HEERLEN of omg.,
mei-juni. Tel. 010-4777774.
Zoek voor juni-juli-augustus
of later BUNGALOW of wo-
ning in Heerlen en omgeving
huurpr. plm. ’ 1.200,-. Tel.
09-49.22744027.
'n VRIJSTAAND huis, boer-
derijtje of groot appartement
te huur gevraagd in Zuid-
Limburg, huurindicatie plm.

’ 1.000,-// 2.000,- p.mnd.
Reacties Postbus 274, 6100
AG. Echt.

OG te huur
Te huur va. 1 mei apparte-
ment te GELEEN. Br.o.nr.
B-1389, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Krijgt uw woning wel voldoende
aandacht? U bent er zeker van
als u belt met uw deskundige

N.V.M. Makelaar.

Makelaardij o g . Taxaties. LIJ
Hypotheek — Adviescentrum

.mtmmmmmm ■■■___£■ Ruys de Beerenbroucklaan 28 f\| \/K flCICII IflCl 6411 GB Heerlen NV M
"^" Tel (045)715566 makelaar

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

Neeroeteren (B)
Fraai aan bosrand gelegen,

vrijstaande boerderij met
stallen en meer dan 2 ha

weiland. Vaste prijs

’ 215.000,-k.k. Aankoop
van nog plm 3 ha mogelijk.
Zeer geschikt voor paarden.
Van Der Venne

VASTGOED GELEEN
Kantoor: Rijksw. Zd. 129.

Tel. 046-757551. Altijd
telefonisch bereikbaar.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Te koop gevr. klein PER-
CEEL bouwgrond of sloop-
woning. 045-728671.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te k. gevr. Op-
knappen geen bezwaar. Tel.
045-228487.

Bedrijfsruimte
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoor te h. gevr. omgev.
Hoensbroek: 045-212874.

Kamers
Kamers te huur voor nette
personen in Hartje HOENS-
BROEK, met of zond. kost.
Tel. na 12 uur 045-224509.

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

Reparaties

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
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
MURATORI rotorkopeggen
en frezen, div. uitvoeringen
extra voordelig uit voorraad
leverbaar door eigen import. 'Gebr. Lely rotorlopegge, 'werkbr. 3.50 mtr. Nieuwe en
gebr. ploegen 2-3-4 schaar.
Gebr. stijftandcultivatoren |
11-13 tands. Gebr. zaad- ;
bedcombinaties en triltand-
cultivatoren. Nieuwe kippers
in 10 versch. uitvoeringen |
voor superlage prijzen. Col- :
lé, Prinsenbaan 155, Ko- "ningsbosch. 04743-1205.
FELLA maaiers, harken en ;
schudders uit voorraad le-
verbaar. Gebr. hooimachi- I
nes o.a. PZ Strela, PZ <HS36O, Stoll hark RS :
331DN, Stoll schudder ZH "500 DN. John Deere op- ■raappers type 456, Claas :
Trabant opraappers '’2.000,-. Gebr. Kemper en *Borgmann opraapwagens. *Collé Prinsenbaan 155, Ko- )
ningsbosch. Tel. 04743-
-1205. 'i
Partij HOOI te koop. Tel. 't045-412042. |

Winkel & Kantoor ■
Te koop uit Faillissement

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer j
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, -ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor j
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-. -Tekening ladenkasten A 1en AO v.a. ’ 595,-; magazijn of "archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge rhoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk :tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol- *.
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie -boormachines 16mm snelkop ’425,- B.T. palletwagens r
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. )
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. '1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad r
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. [

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. r
Speciale AANBIEDING. Te koop: grote partij stalen .
Nieuwe buro's en directie en houten magazijn en e
stoelen Rock Type 295 adv. archief STELLING. Pallet- (
’395,- nu ’195,-, Rock stelling voor Europallets. F
Type 4050 adv. ’495,- nu Rockmart Kissel 46a, Heer- 'i’295,-. Zeer mooie lederen len. Tel. 045-723142. 1
If" directie Met een p| CCOLO in het <
____~ ._nfl^_tkor.n9, L." Limburgs Dagblad raakt u
ufn6

,ra 6"1'6 f.U_._"S oude spulletjes 't snelst {._;_,____?_"" £? </42__"' Piccolo's doen vaakConferentie fauteuil ccxie wonderen... Probeer maar!___cad.' /375'.Hn. /i4s'"' Tel. 045-719966.Alles uit voorraad leverbaar. f*,
Rockmart Kissel 46A, Heer- Wat VERKOPEN? Adver- n
len. Tel. 045-723142. teer via: 045-719966. £

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

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

Aiitnuarhiinr Met een PICCOLO in hetAUTOVernuur Limburgs Dagblad raakt u
JURGEN Autoverhuur. Tel. uw oude spulletjes 't snelst
045-463333 Langheckweg kwiJt- Piccolo's doen vaak
36, Kerkrade (ind.terrein wonderen... Probeer maar!
Dentgenbach) Tel. 045-719966.
;....■ 111 I

Auto's_________
Autobedrijf Reubsaet
Gaat over enkele weken verhuizen,

dus profiteer nu nog van onze
SPECIALE VERHUIZINGSKORTING

Ons nieuw adres zal zijn:
Groenseykerstraat 17, Geleen

Autoservice Steef Pieters
Nissan Patrol 3.3 Turbo 89.000km als nwe 1987
Ford Escort XR3i Cabrio 28.000 km 1e eigen 1986
Golf 1600 diesel uitstekende staat 1989
Ford Escort Laser div. extra's 1985
Mercedes 200 E div. extra's 1983

Holstraat 101, Rothem-Meerssen. Tel. 043-642909.

Lastechniek?
Natuurlijk naar van Dooren !

Al meer dan 25 jaareen begrip in kwaliteit,
keuze en service.

■■■■ I/^'L'IjLH f 1 ■■■■
B^4_r-M_k^^T_i_____Vrr^a^_i____________l

Autobedrijf
Loek

Schaepkens
biedt te koop aan

100 occasions
Ford Siërra combi CLXi '90

’ 27.500,-
Peugeot 205 GTi

'88 ’ 16.900,-
Toyota Starlet '86 1.2

’ 8.500,-
Ford Escort 1.3 Bravo '84

’ 6.950,-
Opel Kadett combi nw.

motor '86 ’ 8.950,-
-3xFord Fiësta v.a. ’ 1.950,-

VW Polo '81 ’ 2.450,-
Audi 80 groenmet. '80

’1.650,-
Automaten

Daihatsu Charade '83

’3.750,-
Volvo 343 wit '83 ’ 4.900,-
Diverse inruilers v.a. ’ 500,-

Klimmenderstraat 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.

Wij geven het meeste

voor uw auto!
U belt, wij komen!

045-422610 ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, U belt, Wij kopen!
045-427671, ook 's avonds.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! Tel. 045-411572.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Te k. GOLF Turbo diesel bwj
'86, div. extra's, in super st.,
vaste pr. ’ 15.950,-. Tel.
046-511446.
OK CARS biedt aan auto's
aan marktprijzen. Verl. Lin-
delaan 23, Oirsbeek. tel.
04492-5782.
Te k. ESCORT 1.6 L Bravo,
'83, 5-drs., i.g.st., APK 3-93
pr.n.o.t.k. Tel. 045-444922.
CITROEN BK 16 TRS 5-bak
'84, gasinst., APK 4-93, du-
re uitv., ’5.000,-. Tel. 046-
-523619.
Zuinige RENAULT 5 TL, bwj
'85, nieuw model, 79.000 km

’ 5.750,-. Tel. 045-453572.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
bwj. '81, nw. mod., ’2.850,-
-045-316940 na 16.00 uur.
Te koop MAZDA 323, bwj.
'80, APK 1-93, ’1.250,-.
Tel. 045-228958
Ford TAUNUS 1.6 L '82
’3.700,-; Taunus 2.0 L '81
’2.200,-; Opel Kadett cara-
van '82 ’3.600,-; Ascona
'81 ’2.500,-; BMW 315 '82
’3.500,-; Mazda 626 '81
’3.400,-; Opel Kadett '77
APK april '93 ’ 750,-. Oude
Landgraaf 101, Schaesberg/
Landgraaf. Inl. 045-311078.
Te k. MITSUBISHI Lancer,
bwj. '78, APK 29-03-93, vr.
pr. ’ 850,-. Tel. 045-415460
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. AUDI Coupé GT, bwj.
'82, LPG, t.e.a.b. Inr. combi
mog. Tel. 04406-12690.
Te koop mooie BMW 316,
bwj. '80, vr.pr. ’1.850,-.
Tel. 046-522413.
WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
nobielen! Industriestr. 35,
tel. 046-510655. Triumph
Spitfire 1500 TC Cabriolet
nieuwst.; Audi 80 LS '90;
.udi 100 CD aut. '83; BMW
316 i '88; Opel Kadett 1 .Si
aut. '88; Opel Veetra 1.6i'90
Dpel Kadett cabriolet '87;
=ord Escort 1.4 Bravo 3x '87
88; Toyota Celica 1.6 ST
87; VW Golf 1.3 '90; Opel
Dmega Station 2.3 E '88;
Dpel 3000isport '87; Citroen
_<el '86; Mercedes 560
SEC '87; Mercedes 500
SEC '86; Mercedes 230 CE
88; Mercedes 190 E 2.6 '86;
vlercedes 190 E 2x '88;
vlercedes 280 SE '83; BMW
520iaut. '89.

Te k. Citroen VISA Club bwj.
'81, APK 4-93, ’1.450,-.
Tel. 045-726112.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, de hoogste prijs, bwj.
'82 Vm '87. Contant geld! Tel
046-518401.
Fiat RITMO 60 CL bwj. '86,
65.000 km, ’5.000,-. Tel.
045-724637.
Te k. FIAT 131, bwj. 78,
APK 7-92, ’300,-. Tel.
045-322109.
Te k. Fiat PANDA, bwj. '83,
zeldzaam mooi, APK juni '93
’2.850,-. 045-210911.
Ford FIËSTA 1.1, nw. mod.,
Bravo, '86, APK, zeer mooi,

’ 6.750,-. Tel. 045-454087
Ford FIËSTA, bwj. '91, vele
extra's, nw. ’ 27.000,- nu

’ 19.000,-. 046-521219.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
1e eig., zwart, bwj. maart '89
km 85.000, vr.pr. ’ 18.500,-.
Middelburgstr. 17, Heerlen.
LANDROVER type 109-11,
metaltop, bwj. '67, i.nw.st.,
orig. Ford V 6omb. motor,
LPG, grijs kent., zomer- en
winterkap, ’ 8.750,-. Auto-
bedrijf Loek Schaepkens
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Te koop MAZDA 323 auto-
maat, APK 4-93, pr.

’ 1.350,-. Tel. 04499-4529.
KADETT 1.3 Club '89; Ka-
dett 1.8 LS '88; Kadett 1.2
LS en 1.3 LS '87; Kadett 1.6
S '85; Corsa 1.2 S '87 '84;
Corsa TR 1.3 '87. Automo-
bielbedrijf Denneman Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.800,-. Tel. 04454-2092.
Opel KADETT 1200N, bwj.
'83, APK 11-92, 100% i.o.
Tel. 045-419749.
Opej KADETT 1.2 S HB,
bwj. '83, i.z.g.st., APK mrt.
'93, ’ 3.750,-. 045-216470.
Te koop Opel KADETT 12 S
Berlina, bwj. 78, in nw.st.,
APK 3-93, ’1.750,-. Tel.
045-253075.
Te koop Opel ASCONA met
radio/cass., i.z.g.st., APK
april '93. Tel. 045-273871.
Te k. OPEL Kadett Club HB,
bwj. '87, wit, APK 3-93. Tel.
045-443272 na 17.00 uur.
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 2.0 GLX HB met stuur-
bekr. '88; Mazda 626 Sedan
2.0 GLX diesel '87; Mazda
626 HB 2.0 GLX diesel '86;
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'87/88; Mazda 929 Sedan
'85; Mazda 323 F coupé '90;
Mazda 323 F '90 met compl. j
uitbouwset, sportvelg. en ;
alarm; Mazda 323 Sedan
1.3 LX 2x 86; Mazda 323
Sedan 1.5 GLX '86; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '88; Maz-
da 323 HB 1.3LX autom. '87
Mazda 323 HB 1.3 LX '86/
'88; Mazda 323 HB 1.3 En- .
voy '88; Fiat Uno 45 '87;
Laneia VlO touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Mitsubishi Colt HB 1.5 GL:
'87; Nissan Cherry HB 1.5
GL '85; Nissan Micra 1.2 '89
Peugeot 405 SRI 9-10-'B7; 'Peugeot 309 XE '88; Peu- j
geot 205 GR 1.6 autom. met 'stuurbekr. en schuifdak 6- !
11-'B7; Renault 5 TR '88; "Toyota Corolla 1.3 '86; VW I
Golf 1.6 '87; VW Jetta I.Bi !
4-drs. 13-10-'B9; Volvo 340 (
L '85; Volvo 340 GL '88; :
Ford Fiësta 1.6 diesel '86; ,
Ford Escort 1.3 '85; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Ford -Scorpio 2.0i'87; Opel Kadett
1.2 S '86; Opel Kadett 1.3S !
'86; Opel Kadett Sedan au-
tom. 1.6 '88. Diverse goed- "kope inruilauto's: Honda Ci-
vic 1.3 autom. '82 ’6.750,-; ■Hyundai Pony 1.4 '82 <’2.750,-; Mazda 323 HB I
autom. '82 ’4.950,-; Mazda t
626 Sedan 1.6 ;'81; Opel vKadett Berlina 1.3 N >
’5.950,- '82; Palemiger- t
boord 401, Heerlen. Tel. I
045-722451. (

OPEL Kadett 79 ’950,-;
Rekord 2.0 79 ’ 1.250,-;
Mazda 626 '80 ’ 1.250,-.
alles APK. 04499-3398.
Te k. Toyota TERCEL 79
sport, sportvelg. APK gek.

’ 800,-. Tel. 04404-1533.
VW GOLF 1300 bwj. '81,
APK, pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-242917.
Te k. GOLF CL perf. staat,
bwj. '87, 1e eigen., vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 046-511446
Te k. VWGOLF 1100, t. '80,
APK 4-93, ’ 1.750,-. Baron
Mackaijstr. 65, Heerlen, Me-
zenbroek.
VOLVO 343, bwj. '79, beige,
LPG, APK 3-93, i.z. g.st. vr.
pr. ’ 1.050,-. 043-650197.
VOLVO 340 DL, blauwmet.,
bwj. '88, met trekhaak. APK
2-93 ’ 9.600,- 045-413779
Te koop VOLVO 340 DL, s-
drs. 2.0, 5-versnell., bwj. okt
'82, APK mrt. '93, i.z.g.st.,
pr. ’ 3.250,-. 045-323057.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat
Ibiza 1.2 XL '91; Citroen BK
14, '87; Lada 2104 Combi
1.3 '86; Ford Escort 1.6 D
'86; Renault 5 TR 5-drs. '87;
Opel Kadett 1.3 S '85; Hy-
undai 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.
Te k. FIAT Ritmo, rood, '83,

’ 1.750,-; Mitsubishi, '83,
1400 GL, ’3.750,-; Fiat
Uno, '83, ’2.950,-; 2x Golf
1600 diesel en 1300 Zender,
bwj. '82 en 79, ’4.750,- en
’3.250,-; Metro t. 1100, 3-
drs. '85, 67.000 km.

’ 4.250,-. Veel auto's van
’750,- tot ’3.000,-. Alles
met APK tot '93. Tel. 04498-
-54319.
Ink. AUTO'S wij betalen de
hoogste prijs!! Ook tourca-
ravans 045-416239 tot 21 u

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; Ford Siërra
2.0 GL, aut.'B4; Fiat Ritmo
60 L, '86; Volvo 360 5-bak,
'84; Rover 3500 Van der
Plas '83; Honda Civic '82;
VW Jetta '82; BMW 318iau-
tomaat '81; Ford Capri 2.8 S
i.z.g.st. '80; Mitsubishi Sa-
porro 2.0 GSR '80; Toyota
Carina 4-drs '82; BMW 320-
-6 '79; Datsun Stanza 1.6 GL
'82; Volvo 343 GL 11-'B2;
Toyota Corolla 1.3 DX Hf.
back '81; Daihatsu Cuore
'81; VW Passat '80; Nissan
Sunny '83; Fiat 127 Sport
'80; Mini 1000 '81; Opel As-
cona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
ESCORT 13 L, bwj. 10-'B3,
als nieuw, APK, 1e lak, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-273743
Te k. Opel KADETT Sedan
1,6 diesel, bwj. '88, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-725099.

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

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto's
in alle uitvoeringen

Merc. 207 D; Merc. 307 D;
Merc. 407 D; Merc. 508 D;
Merc. 608 D; Merc. 813 D;
Merc. 1013 D; Merc. 1217

D; Merc. 1417 D; VW LT 35
D; VW LT 40 D; VW LT 45D
W. Feyts auto's
Vaesrade 61, Vaesrade

045-243317
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1—
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VAN CLEEF & DELON
Via onze groothandel zijn al onze
topjuwelen altijd 25% voordeliger.
Marktstraat 33H, Kerkrade.Tel. 045-453098.

Auto onderdelenen accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Slecht zicht?
Bosch Wisserbladen
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste wisserbladen
voorradig.

Winterwisserbladen, spoilerwisserbladen etc.
Goed zicht, van levensbelang!

|<Si_£Pß.
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
Gebr. ONDERDELEN van
Japanse auto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum. Tel.
045-254482 / Fax 274384.

Motoren
HONDA CB 250 T, bwj.'7B,
perfecte st, veel nwe. on-
derd. ’ 2.400,-. 045-244947
HONDA CR 250 RF '86,
blok '88, veel nwe. onderd.,
kent. Hunnecum 38, Nuth.
HONDA CB 200, 2 cyl., '77,
5-versn., (ook elektr.start),
zeer mooi ’ 1.950,-. Tel.
046-523619.
Te koop HONDA CB 900,
bwj. 79, vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 045-753913.

(Huisdieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent, ’ 34,-. 045-244247.
Te koop grijze roodstaart
PAPEGAAI, handtam, met
kooi, ’ 600,-. 045-426547.
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

Vakantie
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv. en Pinkst.
va. ’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk- 2 wkn. ’595,-; Juni
’425,- p.wk. -2 wkn.
’675,-. Keijman Reizen
08376-14130/14121.
NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WC/TV, 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’275,-; Mei
’325,- p.wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’345,- p.wk. -2 wkn. ’598,-. Keijman
Reizen, 08376-14121/
14130.
DUITSLAND, Saarburg/
Hünsruck, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park met zwembad, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p. wk. -2 wkn. ’ 595,-; Juni ’ 425,-
-w.pk. - 2 wkn. ’ 675,-. Keij-
man Reizen, 08376-14130/
14121.
ITALIË, Gardameer, te h. 6-
pers. stacarav. op camping
direkt aan meer. Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept. va. ’ 285,-
-p.wk- 3 wkn. huren 2 wkn.
betalen. Keijman Reizen
08376-14121/14130.
Te h. vrijstaande VILLA,
vlakbij zee, in Zuid-Spanje
(Costa Blanca), met garage,
rondom terras. 045-311442.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
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. _

Hartelijk gefeliciteerd HOERA 1 JAA^
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- vrienden. o*"l
Huu is miene wunsch aan prcd en Petra..^dig ongerving op diesse
leeftiet zoé veul geluk wie iq Met een PICCOLO in Tl
dan is ut gans gewis, dat dit Limburgs Dagblad ra
vuur dig dur rigtige leeftiet is. uw oude spulletjes 't s" 2Van harte PROFICIAT en kwijt. Piccolo's doen
veul plezeer. Wunscht dig wonderen... Probeer n*
inne knoevelbeer. Tel. 045-719966.

Caravans
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab. of SSK-
kop. van ’ 575,- nu ’ 460,-;
TV-antenne van ’ 107,- nu
’65,-; Aerotex 2V_ mtr.
breed van ’ 34,50 nu

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

’ 325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
CHATEAU Caravan. Het
klinkt Frans, maar het is o zo
Nederlands. Dealerinfo:
04958-92899.
Caravan-Import Feijts
VOUWWAGENS: Alpen-
kreuzer va. ’5.195,- com-
pleet. Tour-caravans Burst-
ner-hobby-knaus. Diverse
aanbiedingen in overjarige
modellen. Voortenten Brand
Burstner, Dorema, Trio,
Gerjak. Diverse aanbiedin-
gen in aktie-modellen.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-
Amstenrade. 04492-1860.
Te k. STACARAVAN (op-
knapper) op vaste staanpl.,
11 1/2 mtr., vr.pr. ’6.900,-.
Tel. 045-211514.
Te koop MUNSTERLAND,
bwj. '89, 3-4-pers. Bellen na
17.00 uur 045-318480.
Te k. 3-4 pers. KNAUS EEif-
felland, bwj. '81 met alle ace.
vr.pr. ’4.250,-. Tel. 045-
-319816 tussen 10-18 uur.

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761..Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.

Computers
Te koop gevr. COMPUTER-
SCANNER. Tel. 045-
-230342.

(Brom)fietsen_________ -—:rj
Te koop YAMAHA DJ ":gang, veel onderde
’700,-. Tel. 046-51803°->
Te k. VESPA Ciao, bwjj'
met sterwielen, i-z

c"'’675,-. Tel. 045-3158g=y
Bromfietsverzekering, ...
GOEDKOOP! v.a. J,6,
Meijs. 045-317982-3239^/

In/om de tuin.

VIJVERFOLIÉ
V2mm dik, ’ 5,- per m**

Tel. 046-375189^
SCHUURTJES, tuinhrfgarages, hondenhc**
vele afm. reeds v.a. ’ ';*»
Houtbouw Übachs, EyKJ
hovergracht 39, 6464
Kerkrade. Tel. 045-460jg*>
Vandaag nog modder^zand, morgen GAZJiGraszoden, " coni'#
heesters, heide enz. Ja*""
Tel. 045-256423. 'GAZONMAAIERS, J
maaiers, tuinfrezen, keji
zagen, hogedrukreirfr^
etc. Ruime keuze nietf*,
gebruikt. Verkoop en &$
cc. Collé, Nusterweg
Sittard. Tel. 046-519980><j
GRASZODEN 1e kwajjj?
grote partijen, specialePT
Aanbieding in haag<**J
ren en rozen. Kwekerij^
centrum Dautzenberg,
23, Kerkrade. 045-42»*
en Euverem 16, Gu"
Tel. 04450-2131. /

Wonen Totaal,
In- en verkoop 2e HAl^,
meubelen en antiek- j
045-724943, Rotterdam
80a, Heerlen. J,
Koopje: pracht eiken B^\STEL, 3-1-1, i-nf»
’1.075,-; eik. salontaf^hoek, ’ 275,-. 045-323-ggiM.
Te k. BAROK meubels* *tiek, eik. meubels, enz- \
venderstr 208, HoensrXgy
Te k. luxe INBOUW**}
KEN in greeploos de»J|
lichtgrijs, 3.30m. met o
magnetron, gaskooKOT
afzuigkap, koelkast,
met doorlopende &Pj
wand, lichtkloof met &\
Voor de helft v.d. prijs-
bevr. Plan Keukens j

Rijksweg 21, Gu'r
Tel. 04450-2490. _^
Te k. luxe INBOUW^KEN in lichteiken, 2.^met schouw, koelkast, K j
plaat en tegelblad. M<^m
helft v.d. prijs. Te bevr- rJj
Keukens b.v. Rijkswe.
Gulpen. 04450-2490.^.^Te k. weg. omstandig*")' .
heel nwe. KEUKEN 'V
vorm met plafondkas^
hoekschouw, lichtlijsterio
Meeneemprijs ’ 4°^'zonder apparatuur, Z°UJ
blad. Te bevr. Plan Ke^vb.v. Rijksweg 21, GiiV
Tel. 04450-2490. _^A
Te k. weg. omstandig^^i
nieuwe U-vorm. KEUKfc

$
moderne uitv. met ó^-Zj
tra's, pr.n.o.t.k. Te ~jl
Plan Keukens b.v. Rijf
21, Gulpen. 04450r24j0>^
Wegens verhuizing te
inboedel in Heerlen op l
Te1.:020-6269954. __^
Te koop weg. overal.zwart leren FAU*K)
nieuw, nw.pr. Dm. 1■ y
nu t.e.a.b. Hereweg a
Landgraaf. Tel. 045-32^
Te k. BANKSTEL, salo^f*.eiken kast 3 mtr. me'
plateau. Tel. 045-75C114JV"""^ ic^Te koop zwaar eiken y,
BANKSTEL, zwart, als

’ 550,-. Tel. 045-25972j>.
Van maandag t/m vfll
van 8.30 tot 17.00 uur, r.
u uw PICCOLO telefon'6
opgeven. Tel. 045-7l9gV

Voor Piccolo's zie verder pagina 6 _^

Zeldzame KOFF^P. Gee
_ ■

I 3rege»s7^n , II 3 TIENTJES. 1
Be\ nu g\10457W960I _
ümburj. Dagblad- |^
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Uitgekleed
Ritzen moet werkelijk naïef zijn
geweest. Hij moet vergeten zijn
dat reeds in de jarenzeventig de
begroting van de toenmalige on-
derwijsminister Arie Pais gedu-
rende de eerste twee jareneven-
eens werd ontzien, maar in het
derde jaaralsnog flink werd uit-

gekleed. Minister Deetman over-
kwam vervolgens hetzelfde.
Omdat, zo blijkt steeds weer, col-
lega-bewindslieden zich tijdens
het verloop van een kabinetspe-
riode in toenemende mate gaan
ergeren aan onderwijsministers
die roepen dat er bij hen niets af
kan, terwijl zij met een begroting
van ruim 33 miljard een hoeveel-
heid geld te besteden hebben
waar menig collega jaloers op is.
Ter vergelijking: Ritzen geeft
jaarlijks ongeveer evenveel geld
uit als Landbouw, Justitie, Bin-
nenlandse Zaken, Economische
Zaken, Financiën, Buitenlandse
Zaken en WVC samen.

Ritzen, zijn optimisme ten spijt,

f / achtergrond ]

een moeilijk parket. Hij kan
moeilijk voetstoots toegeven aan
de eisen van zijn collega's, want
dan werkt hij mee aan dezelfde
'kaalslag' in het onderwijs waar-
van hij zijn voorganger Deetman
nu juist heeft beticht.
In de Tweede Kamer weet hij
zich vooralsnog weliswaar ge-
steund door zijn eigen PvdA-
fractie, maar het is de vraag of
dat zo blijft. Het handhaven van
steun aan Ritzen houdt namelijk
tevens in dat de PvdA zich tegen
de eigen leider Wim Kok zou ke-
ren.

heeft inmiddels in de gaten dat
hem hetzelfde dreigt te overko-
men als zijn voorgangers. Want
in het kabinetsberaad, afgelopen
donderdag, bleek het niet alleen
menens met de bezuiniging van
450 miljoen uit de Kaderbrief,
het kabinet heeft hem ook nog
opgezadeld met een extra bezui-
niging van 200 miljoen ten bate
van de beoogde lastenverlichting
voor de burger. En bovendien
heeft hij te horen gekregen dat er
geen ruimte is voor het wegwer-
ken van de salarisachterstand
van het onderwijzend personeel,
waarvoor honderden miljoenen
nodig is.

Ritzen staat in het kabinet vrij-
wel geheel alleen. Zijn ijzerster-
ke verhaal is bij de collega's het
ene oor in en het andere weer
uitgegaan. De minister zit nu in

Nederlandse fotograaf beleeft nachtmerrie in Armeense enclave

Geen moment gedacht dat
zij mij konden vermoorden?

DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - Angstig is Peter Valk geen moment geweest,
2egt hij. Maar een vervelend avontuur heeft de Rotterdam-
Se 25-jarige fotograaf-in spe wel achter de rug. Afgelopen
weekeinde verscheen in Nederlandse kranten het bericht
dat hij vermist was in het oorlogsgebied Nagorno-Kara-
bach. Zondagnacht arriveerde hij in Moskou, ervaringen
en spijt rijker.

Valk vloog op 27 maart vanuit de
Armeense hoofdstad Jerevan
"aar Stepanakert in Nagorno-Karabach. Zijn doel: foto's ma-en voor zijn eindexamen-expo-sitie van de Haagse Academievoor Beeldende Kunsten. En, in-
°-len mogelijk, materiaal verko-pen aan geïnteresseerde Neder-
landse media. Valk, die geenRussisch spreekt, besloot na en-kele dagen fotograferen in Ste-Panakert in zn eentje naar Sjoes-JJKent te lopen, een ArmeensQorp 0p twaalf kilometer af-

Valk: „Ik werk nu een-
maal graag alleen. Ik had me deeg laten uitleggen, er werd nietgeschoten."

~k laat zijn paspoort en watandere bezittingen in Stepana-
ert achter bij een Armeensecameraman, die hem onderdak

"ad geboden. Onderweg valt hetnem Wel op, dat hij op een. "aapherder na niemand tegen-
komt. Maar hij besluit bij eenyuising naar het dorpje Sjoesja,

at in Azerbajdzjaanse handen
ar\?e en heuvelopwaarts te gaan""i toto's van dat dorpje te kun-
den maken. Hij stuit halverwege
tL .?n stelling.mik dacht dat Sjoesja veel verderachter de heuvel lag", vertelt de

zeer rustige Rotterdammer in
Moskou. „Die soldaten waren
net zo verbaasd als ik. Ze hadden
me zien aankomen, want ik liep
uit voorzorg duidelijk zichtbaar
midden op de weg, camera's om
de schouder, rugzak op de rug."

" Fotograaf Peter Valk wil naar eigen zeggen zo dicht
mogelijk op de gebeurtenissen staan. In deArmeense encla-
ve Nagorno-Karabach heeft hij dat streven bijna met de
dood moeten bekopen. Foto: GPD

Verschijning
Wellicht dankt hij daaraan, en
aan zijn ongewone verschijning
in dit gebied (Valk is heiblond en
bijna twee meter lang), dat hij
nog in leven is. In Nagorno-
Karabach zijn de afgelopen vier
jaarmeer dan 1.500 doden geval-
len in de gevechten tussen Azer-
bajdzjanen en Armeniërs. „De
militairen ontvingen me vriende-
lijk, schoten wat in de lucht om
aan te geven dat ze niet bang wa-
ren en serveerden me thee en
koekjes", vertelt hij. Valk wordt
overgebracht naar een kazerne
in Sjoesja. Hij kan zich slechts
legitimeren met een fotokopie
van zijn paspoort en een zelf ver-
vaardigde perskaart van het Rot-
terdamse fotobureau Fragma,
dat hij samen met een vriend
heeft opgezet. Na een nacht on-
der bewaking in een slaapbarak
wordt hij per jeep vervoerd naar
Bakoe, de hoofdstad van Azer-
bajdzjan.

Valk wordt er langdurig onder-
vraagd door eerst militairen en
later door de politie. De behan-
deling is echter vriendelijk en
zakelijk, zegt hij. Het wordt Valk
echter kwalijk genomen dat hij

zonder toestemming van de
autoriteiten in Bakoe op Azer-
bajdzjaans gebied is. Als blijkt
dat hij geen Armeense spion is,
krijgt Valk zijn in beslag geno-
men bezittingen terug en kan hij

na vier dagen op eigen gelegen-
heid de terugreis naar Sjoesja
laanvaarden.
Dat gebeurt per trein en bus.
Maar eenmaal in Sjoesja blijkt
niemand van zijn komst op de
hoogte, zoals hem door een func-
tionaris van het ministerie van
Buitenlandse Zaken was verze-
kerd. Valk wordt door precies
dezelfde militairen opnieuw ge-
arresteerd. Twee dagen later
denkt hij naar Agdam te zullen
worden gebracht om op een
plaats aan het front waar de strij-
dende partijen krijgsgevangenen
uitwisselen aan de Armeniërs te
worden overgeleverd.
Het busje met drie begeleidende
militairen brengt hem echter li-
nea recta terug naar Bakoe. Valk
wordt opnieuw ondervraagd. Na
twee dagenkrijgt hij te horen dat
er een vergissing in het spel is.
Hij reist op 13 april per trein naar
Agdam en wordt een dag later
aan de Armeense posten bij As-
karan overgedragen. „Ik had de
stellige indruk dat ik werd uitge-
wisseld", zegt hij.

opinie

Naïeve minister krijgt van collega's kous op de kop

Ritzen werkt niet mee
aan kaalslag onderwij s

DOOR HARM HARKEMA

DEN HAAG - Twee weken
geleden was onderwijsmi-
nister Ritzen nog optimis-
tisch gestemd over de be-
grotingsonderhandelingen
voor volgend jaar. De afge-
lopen twee jaar immers was
zijn begroting, op grond
van feiten die er niet om lo-
gen, in het bezuinigingsge-
weld ontzien. En waarom
zou dat dit jaaranders zijn?

Onlangs nog spreidde de minis-
ter een groot geloof in de goeder-
tierenheid van zijn collega-
bewindslieden ten toon. Zijn
pleidooi om onderwijs wederom
te ontzien, zou immers ijzersterk
zijn. Want leerlingen moeten nu
eenmaal op school zitten, en
daar krijgen zij les van leer-
krachten die nu eenmaal betaald
moeten worden uit de begroting
van het ministerie van Onder-
wys. Zo simpel zou het zijn.

Voeg daarbij de wetenschap dat
in de grote stedennu al noodop-
lossingen moeten worden getrof-
fen om kinderen op scholen
onder te brengen, dat het dus ge-
woonweg onmogelijk is op on-
derwijs te bezuinigen, en dat
bovendien onderwijsuitgaven in-
vesteringen zijn die zichzelf te-
rugverdienen. Daar zou het kabi-
net toch niets tegen in kunnen
brengen?

Dat ministerKok van Financiën
hem in de Kaderbrief inmiddels
een bezuiniging van 450 miljloen
gulden had opgelegd, kon Ritzen
niet deren. Sterker nog, hy deed
net of er geen bezuiniging stond
aan te komen. „Ik lees de Kader-
brief heel anders", sprak hij op-
gewekt.
Het optimisme van de minister
werd ronduit ontroerend toen
zijn pleidooi voor een forse ver-
beteringvan de lerarensalarissen
ter sprake kwam. Zijn geloof in
het begrip dat hij daarvoor bij
collega-bewindslieden dacht te

ontmoeten, leek bijkans onbe-
grensd: „Tot nu toe heeft het
kabinet een rechte lijn getrok-
ken ten aanzien van het onder-
wijs. Ik heb geen redenen om te
twijfelen aan de bereidheid van
de collega-bewindslieden om
daarmee door te gaan."

" De poMiigfa carrière van minister JoRitzen hangt aan een zijden draadje.
Foto: DRIES LINSSEN

Hete adem
Ritzen voelt ook de hete adem
van het onderwijsveld in zijn
nek. De vertrouwensbreuk die
Deetman op zijn geweten heeft,
is nog steeds niet geheel gelijmd.
Tegelijkertijd heeft Ritzen in het
veld grote verwachtingen ge-
wekt. Zo heeft hij vorig jaar al
keihard geroepen dat er „bij ons
onderwijs geen plakje meer af-
gaat". En vorige week heeft hij
zijn lot impliciet verbonden aan
de 'gerechtvaardigde' eis van het
onderwijzend personeel voor
meer loon.
Hij zegde toe dat het kabinet al-
les in het werk zou stellen om de
situatie te verbeteren. Want „het
kabinet heeft bij het onderwijs
een naam hoog te houden". En
op de vraag naar de politieke
consequentiesvoor het geval het
kabinet de looneisen niet zou in-
willigen, antwoordde de minis-
ter: „Dat er extra geld voor het
onderwijs beschikbaar komt, is
een kwestie van de eer van het
kabinet."

Nu het kabinet daar toch anders
over blijkt te denken, is het geen
groot wonder dat Ritzen intern
met opstappen dreigt. „Vorige
ministers van Onderwijs hadden
wel het goede verhaal, maar ze
gingen allemaal door de pomp",
zei hij twee weken geleden. Wan-
neer Ritzen in het kabinet alleen
blijft staan, en daar ziet het wel
naar uit, moet ook hij door de
pomp. Hoe diep het eergevoel
van Ritzen is geworteld, zal dan
blijken.

Alarm
Intussen heeft zijn Armeense
gastheer in Stepanakert alarm
geslagen. Het bericht over zijn
'vermissing' bereikt de media in
Rusland een dag nadat hij is te-
ruggekeerd in Stepanakert. Valk
gaat er echter van uit dat zijn te-
rugkeer in Stepanakert ook wel
zal worden gemeld. Hij heeft tot
dan geen kans gezien om een
Moskouse vriend te telefoneren
en krijgt in Stepanakert geen
toestemming om de enige tele-
foonlijn in- het parlementsge-
bouw te gebruiken.

Valk bleef tot afgelopen vrijdag
in Nagorno-Karabach om nog zo-
veel mogelijk te fotograferen. De
Nederlandse Vereniging van
Journalistenschakelt ondermeer
deze correspondent in om hem
op te sporen. Dat lukt zaterdag,
dezelfde dag dat Valks familie
wordt opgeschrikt door een lan-
delijk ochtendblad dat zijn ver-
dwijning meldt. Een huilende
moeder Valk ontvangt van ons
het goede nieuws.

Peter Valk, die vrijdag weer naar
Rotterdam terugkeert: „Als foto-
graaf wil je graag zo dicht moge-
lijk op de gebeurtenissen staan.
Geen moment heb ik gedacht
dat ze me overhoop konden
schieten. Ik ben ook niet bang
geweest. Achteraf zeg ik: dit was
m'n eerste trip naar een echt oor-
logsgebied, misschien heb ik
sommige dingen onderschat. Ik
heb me geen moment gereali-
seerd dat er in Nederland zoveel
commotie over me is geweest."

lezers schrijven
Katholiek

Uw reportage op 11 maart jl. met
betrekking tot het al of niet ka-
tholiek zijn van scholen en het
onderwijs aldaar heeft mij diep
geschokt.
Zelden heb ik zo een presentatie
gezien van bestuurders die geen
enkel begrip hebben voor de rea-
liteit van hun beslissingen en de
gevolgen daarvan zowel opkorte
als. op lange termijn.
De zogenaamde bestuurders zeg-
gen: wij maken zelf wel uit of we
katholiek zijn en geven het gods-
dienstonderwijs zoals wij den-
ken dat het goed is. Op dezelfde
pagina staat de uitspraak van de
'slachtoffers' vari dit beleid: Ka-
tholiek? Nooit iets van gemerkt
en wij zouden de godsdienstles-
sen niet missen.
Wat is nu het gevolg op korte en
lange termijn: een gemeenschap
met een zeer groot gebrek aan
parate kennis over geloof en reli-
gie. Wat daarna komt kan nie-
mand voorspellen, maar ik zie
een uitermate groot verschil tus-
sen de jeugd met een zeer grote
kennis van geloof en zeden zoals
bij de mormonen, moslims en
ook katholieken hier in Indone-
sië, en de jeugd zonder die ken-
nis zoals nu ook in Limburg.
Het verschil uit zich zeer duide-
lijk in vriendelijkheid, hulpvaar-
digheid, begrip voor anderen,
zedelijkheid en gemeenschaps-
zin; allemaal zonder meer posi-
tief in de richting van de gelovi-
ge mensen. En bij de minder
gelovige zien we een grote aan-
wezigheid van materialisme,
egoïsme, jaloezie, haat, losban-
digheid en nog meer negatieve
eigenschappen.
Om oorzaak en gevolg juist te
kunnen inschatten, moet men
open staan voor alle mogelijkhe-
den en tot ver over onze eigen
lands- en geloofsgrenzen heen
kijken. De uitspraak van de be-
stuurders is mijns inziens een
absoluut bewijs van onvermo-
gen.
Ter verduidelijking, ik ben het
ook niet eens met een vetorecht
maar wel met het recht van een
verantwoordelijke leider, of hij
nu bisschop is of directeur, om
een zijns inziens juistebeslissing
te nemen, ook als die voor veel
mensen negatief overkomt. Ik
ben wel een conservatief rooms-
katholiek met vele jaren interna-
tionale ervaring op het gebied
van leidinggeven maar met een
zeer groot begrip voor anders-
denkenden.
URMOND/SOERABAYA

JozephF.J. van der Leegte

Politiek
CDA en PvdA brengen Neder-
land naar de rand van de af-
grond. Er beginnen zich al
Amerikaanse toestanden af te te-
kenen. De partijen kweken ook
'rassenhaat' door hun beleid.
Veel zwakkeren in de samenle-
ving geven andere zwakkeren de
schuld, wat natuurlijk erg dom
is. De collectieve lastendruk is
ondraaglijk groot geworden voor
zeer veel mensen. Vinden ze het
dan gek dat veel mensen zich af-
keren van deze politiek!
HEERLEN Ben Tarici

Dwaze vader
Ook ik had na het lezen van het
artikel van de heer Mayer in uw
krant van 3 april jl. veel verdriet.
Ik ben negeneneenhalf jaar ge-
scheiden en heb drie kinderen.
Ik heb weinig tot geen geluk ge-
kend in mijn huwelijk. Mijn man
was verslaafd aan drank en was
dag en nacht op stap. Als hij dan
's avonds dronken thuis kwam
sloeg hij mij in alle hoeken die
hij maar vinden kon. Jaar in jaar
uit zat hij in de gevangenis. Na
zes jaarhuwelijk beloofde hij be-
terschap. Ik vertrouwde en ge-
loofde hem, want tenslotte hield
ik toch veel van hem. Ik ben
toen zwanger geraakt van een
tweeling. Toen ik in het zieken-
huis lag liet hij mij in de steek
voor een ander. De tweeling is
nu al negen jaar, mijn oudste
kind is 15 jaar. De vader kwam
maar af en toe. Mijn ex-man
mocht gerust de kinderen ko-
men halen als hij zich maar ge-
droeg zoals het hoorde. Ik heb
mij er ook bij neer moeten leg-
gen dat hij zijn leven deelde met
een ander. De problemen met
mijn ex-man hield ik verborgen
voor de kinderen. Moet ik mij nu
ook nog verder schuldig voelen
omdat mijn kinderen nooit bij
hem komen? De tweeling kent
hem niet eens als vader!
KERKRADE

een eenzame moeder
(Naam en adres ter redactie be-
kend)

Vliegveld
Op 3 april jl. stuurde de Werk-
groepKlachtenevaluatie mij een
brief met daarbij het rapport
Klachtenevaluatie januari t/m
december '91, een overzicht kla-
gers/klachtmeldingen, de gebrui-
kelijke algemene informatie en
tenslotte een antwoord op een
klacht van mijn vrouw inge-
diend op 2-3-'9O.
Ondanks de grote hoeveelheid
papier bleef er na lezing van de
bescheiden maar één gevoel bij
mij over: de maat is vol. Na meer
dan acht jaar klachtentelefoon
heeft de werkgroep er een
Kafka-achtige bureaucratie van
gemaakt, waarbij de Limburgse
burger op dood spoor wordt ge-
zet met tonnen kostende en in
feite door hemzelf betaalde rap-
porten. En dit alles om hem een
nog veel duurdere vliegbaan

door de strot te duwen.
In een uiterste poging om het tij j
te keren en om te voorkomen dat Janderen straks kunnen zeggen: i
„Wir haben es nicht gewusst", 2
schrijf ik deze uitvoerige brief, i
Als protest tegen de manier
waarop de werkgroep en daar-
mee de commissie bezig is een
verkeerd beeld te verspreiden in i
de richting van klagers, de over- ',
heid, de media etc. Om dezelfde 'reden zal ik alles in het werk
stellen om aan de inhoud van dit
schrijven zoveel mogelijk be- ;
kendheid te geven. Het gaat bo- i
vendien om méér dan een vlieg-
baan: wanneer onder het mom |
van inspraak en controle de wen-
sen van een dunne bovenlaag,
die ook nog beweert te handelen
in het belang van de brede on- 'derlaag, kunnen worden doorge-
drukt, dan wordt onze hoogge-
prezen democratie een scherts-
vertoning. Hier volgen de feiten
die ik aan de hand van voor
iedereen ter beschikking staande
gegevens kan staven:
Tijdstip waarop de klachten wor-
den beantwoord:
De secretaris van de werkgroep
biedt in de brief zijn excuses aan
voor het feit dat hij mij pas nu de
gevraagde schriftelijke reactie
op mijn klacht(en) over 1991 toe-
stuurt. Nadat ik al diverse keren
telefonisch om een antwoord
had gevraagd en zelfs recentelijk
de nationale ombudsman hier-
voor heb kunnen inschakelen,
ontvang ik dan, méér dan een
jaar na mijn eerste klacht over
'91, een schriftelijk bericht. Mijn
oudste klacht over vliegtuigla-
waai dateert van 5 april 1984. Al
op 17 mei van datzelfde jaar was
die klacht schriftelijk en volledig
beantwoord met zelfs de belofte
erbij dat men zou trachten een
verlichting van de overlast te be-
reiken. Wanneer de Werkgroep
Klachtenevaluatie maar één van
de drie klachten van mij in haar
overzicht heeft opgenomen dan
mag ik niet aannemen dat alle
andere klachten correct zijn ver-
werkt. Met andere woorden: het
rapport, waarin wel 10 tabellen
of 'figuren' zijn opgenomen, is
onbetrouwbaar.
Nader onderzoek verhouding
aantal klachten/klagers:
Er wordt in het rapport veel aan-
dacht besteed aan het feit dat er
'geen normale verdeling tussen
het aantal klachtmeldingen over
het aantal klagers is. Men vindt
zichzelf 'niet uitgerust genoeg'
om na te gaan hoe dat komt. Mis-
schien kan ik u helpen: door de
trage en onvolledige manier van
het afhandelen van klachten
wordt een deel van de klagers
apathisch; een ander deel wordt
er steeds meer door geïrriteerd,
waarbij ieder vliegtuiggeluid tot
zout wordt in de door de com-
missie veroorzaakte wonden.
Wanneer u dus naar oorzaken
speurt lijkt u op een hond die
naar zijn eigen staart loopt te
zoeken.
Conclusie, respectievelijk ad-
vies:
De werkgroep heeft zich onmo-
gelijk gemaakt; het rapport en
l^gt overzicht dienen te worden
ingetrokken; laat een neutrale en
deskundige instantie de klach-
tenprocedure bestuderen; hecht
minder waarde aan stapels pa-
pier en meer waarde aan een
goed contact met de burgerij,
herstel het vertrouwen.
SCHIMMERT Th.Ph.M. Jansen

postbus 3100
In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de
inhoud. De brieven dienen betrek-
king te hebben op publicaties in
dezekrant en moetenkort en zake-
lijk zijn. Te lange brieven worden
ingekort of geretourneerd. Een in-
gezonden brief moet voorzien zijn
van naam, adres en telefoonnum-
mer. Brieven op rijm, of brieven die
oproepen tot acties of aanzetten
tot geweld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst. Dat-
zelfde geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en bele-
digingen. Anonieme brieven wor-
den evenmin geplaatst.

Honden (2)
Wat kinderachtig meneer Jansen
om de schuld op de katten te
schuiven. Bij de gemeentelijke
heffingen moet u wezen! Als ze „
uw beklag lezen zouden ze ook -
nog op een idee komen, We bèta- 'len al zo ongeveer voor alles wat
we hebben of doen. Over honde- -poep gesproken, hebt u wel eens .
in kattepoep getrapt? En wat
dacht u van vliegenpoep op de
pudding?
KERKRADE B. Budie

Honden (3)
De hondenbelasting bestaat al ."sinds 1851. Deze belasting werd ;
toen door minister Thorbecke in
de (nieuwe) gemeentewet opge- "nomen om het ook toen al te
grote aantal honden tegen te ,
gaan. Het invoeren van een kat-
tenbelasting was en is in de
praktijk nauwelijks mogelijk
omdat de eigenaar van een kat
meestal niet te achterhalen is. ,
Vandaar wèl verplichte honden-
maar géén kattenbelasting.
HEERLEN Hub Scheeren

tatMmam^^____ (ADVERTENTIE)
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__onnebanken*Zonnehemels

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen
100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

10 of 12 lamps ZONNEHE-
vIELVERHUUR (met recht
/an koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
Jrukveerstatief. Eivi-Sun.
rel. 04749-4695.

Huish. artikelen
USK. gasfom. ’95,- was-
autom. ’ 175,-; wasdr.

’ 175,-. 045-725595.
Te k. GASFORNUIS met o-
ven en grill, i.z.g.st, mrk.
Pelgrim. 045-228875.

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.

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

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’ 25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te koop Philips KLEUREN-
TELEVISIE, 66 cm. Tel.
045-213368
Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. TV. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek
i ■ in

Gitaristen opgelet:
De Peavey "Van Halen" toren is er!!
Toetsenisten opgelet:

naast de midi-module Roland SC 55 nu ook de SC 155;
een fantastische uitbreiding voor ieder midi-keyboard.

Ook als kaart voor PC-bezittersü!
"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Gespreide betaling reeds va. ’ 30,- p/mnd mcl verzekering!

Donderdag koopavond
Gebruikte en nieuwe piano's
en vleugels. KLAVIER,
Rijksweg _!_. 170, Sittard.
Gebruikte en nieuwe piano's
en vleugels met garantie en
5 jaar service-korting. Am-
bachtelijke akoestische
Vakspeciaalzaak KLAVIER,
Rijksweg Zuid 170, Sittard.
Tel. 046-526426.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
GEVR. Barok meubels, an-
tieke kasten, inboedels, leer
bankstel, 045-725595
Gevraagd de SCHILDERS-
BOEKEN van Pieter Scheen
Tel. 070-3894543/3638667.

Kunst en Antiek
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156

Braderieën. Markten

Snuffelmarkt
Gronsveld

25-26 april '92
in veilinghal

200 staanplaatsen
10.00-17.00 uur.
Tel. 04408-1908
Supportersclub

Koninklijke Harmonie
van Gronsveld.

3 Mei VOORJAARSMARKT
Dicteren. Boeken. Tel. .
04499-3769.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen
Voor Limburgs LEKKER
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Tandtech
nische praktijk HOONHOUI
voor nwe gebitsprothese er
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek. 045-228211.
Aangeb. TALENCURSUS
SEN in 127 talen op cass
enz. ’ 70,- ook voor buiten-
landers. Tel. 070-3638667
3894543.
Tapijten plusm. 1.70x2.40m.

’ 100,-; plusm. 2.00x3.00m.
’150,-. MADY Imp. & Exp
Hoogenweg 10, Stem. 046-
-333247.

- Aangeb. weg. aanschaf- CD'S 300 SINGELTJES
’175,-; 200 Ip's ’175,-.

' Tev. 12 oude lepeltjes met. beeltenis van Elvis Presly. ’6O,- en 6 van ons Ko-. ningshuis ’30,-. Tel. 070-
-3894543/3638667.
Te k. zeer mooie eiken

" SPOORBIELZEN 2.60 mtr.

' L; lange wissel bielzen plm
1 4.00 mtr.; zee-containers

" voor opslag en dergelijke, 6. en 12 mtr lang; eiken vaten- en heftruckpallets alle ma-. ten; tev. Euro-pallets. Bel- voor in- en verkoop 043-
-/ 430534 of 043-251111.. PARAGNOST, helderziende

medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.; 045-321372.- KAARTLEGGENÜ Tel. 045-
-728011.

06-lijnen

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

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs ze gevenzelf hun

eigen eigen adres en
telefoonnummer.

96.85
06/100 ct.p.m.

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

Tante Nel!
Houdt van Grieks! Ze is rijp
en ervaren! 37,5 c p V2m

06-320.327.17
Meisjes 18. Je kunt van

meisje op meisje. Kies maar
37,5 c p V2m.

06-320.320.52
37,5 c p V_ m. Volslanke

meiden 18 jr. Lief, zacht en
heet. Willen door jou
uitgekleed worden.

06-320.320.22
Lesbische

Vrouwen 30
37,5 c p V2m 06-320.320.37
Hard, wild en ruig! Russisch

standje? 37,5 c p V_ m.
Lekker tussen m'n ...

06-320.320.53
Claudia 38 jr. live opgeno-
men toen ze alleen bezig

was op bed. 37,5 c p V2m
06-320.323.56

S&M Liveßox
Er is tussen 13 en 17 uur

een vrouw op de box.
Durf je! 37,5 et. p. V2min.
06-320.320.65

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 50 cpm

06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter. 50cp!_m
06-9618
Bel je me

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

320.322.23
06/100 ct.p.m.

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
’l,-p.m. Pb. 75141 A'darn

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

Rijpe vrouw! witte lingerie.
Grote cups!! volle dijen!

37,5 et. p. V_ min.

06-320.323.46
Vreemd gaan zonder taboes

met onze club^girls op de
snelle privé sexlijn. 75 et p/m

06-320.330.72
Telezoenen

kan live! Lekker live tele-
zoenen tot diep in de nacht

met Anneke, Dominique,
Anita en Dolores?

06-340.340.50 (75 cpm)

Topsex
2 handen vol, 37,5 cp. V_ m.

06-320.325.25
Ruige straatsex!

vuurrode lippen 37,5 ep V_m

06-320.320.77
Nu al: 610!

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

aan je door!
06-340.3J0.10.

Tele(live) Massage?
Lekker live een
massage

met Desiree, Carla, Inge of
Joyce door de telefoon?

Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

100% gratis sex
Vrouwen, meisjes en echt-

paren zijn op zoek naar
avontuurtjes! 06-320.320.81

(75 cpm)

Privé/Adressen
Zin in sex of zoek je echte
privé-adressen en tel.nrs?

Bel 06-320.320.80 (75 cpm)

*Bianca*
06-320.331.07

Zal ze je met haar mond
verwennen? Doe je ogen

maar dicht... 75 cpm.

Gay Privé
Ben je op zoek naar 'n heet
afspraakje met een lekkere
jongen?Bel 06-320.322.75

Altijd Gay-kontakt (50 cpm)
Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles

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

vrijpartij
06-32033045 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06.320.327.01 (75 c/m)

Vanavond al een afspraakje!
Altijd succus

Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreeklijn: 06-9533 (75 Ct)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid

vraag haar tel.nr. (75 cpm)
Onderdanige jongensbellen

met strenge mannen
S.M. voor

06-320.329.99 (75 cpm)

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Lisa
06-320.331.02

Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de

rest... 75 cpm.

** 06-96.03 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et)

Vrije Meiden
zoeken regelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun tel.nr. Bel nu

06-9661 (75 cpm)-

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-32032036 (75 cpm)

Sexkontakt:
Zoek jij telnrs van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt. 06-9662 (75 et)
Dames die zich vervelen.

Sexkontakt.
06-320.326.66 (75 cpm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje

06-320*32T44(75c/m)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

81-SEX voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (50 cpm)

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 (75 et)

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, oh
wat lekker. 06-9664 (75 et)

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr. (75 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-32033088 (50 cpm)

Haar rode kaplaarzen mag
jij als eerste uittrekken

(75 cpm)
06-9667

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
06-350.222.23 (50 cpm)

Mantalk
Voor 75 c.p.m. een leuk

afspraakje regelen of 'n heet
sexgesprek voeren? Bel

voor dichtbij: 06-320.322.26
Met 2 man in de schuur.

Ine weet het.
Ze doen
Grieks

06-320.323.85 - 50 et pl/2m
Nettie geniet met

2 naakte boys
die niet stoppen. Op de tafel
06-320.340.41 - 50ct p. Vzm

Blondje uit Breda-üfe.
Zo ondergaat ze echt alles

Grieks
06-320.321.32 - 50ct p. 1/2 m
Naakt loopt ze de trap op.

Ze voelt de man achter
haar...so et p.V_ m.

06-320.340.69
In haar ragdunne lingerie
sluipt de mooie barones
naar de tuinman met die

ruwe handen 50 et p. Vixw
06-320.340.01
SM Ponygirl

Paardje spelen. Op naald-
hakken door de stal!!

06-320.340.22 - 50ct p. '/.m

Bevend bukt ze
over de tafel. Dan voelt ze

hoe hij haar slipje langzaam.
06-320.330.51 (50 ep V_m.)

Zeg maar hoe jullie mè
hebben willen! zei de sexy
operator, en neemt 10 bel-

lers mee in haar wilde
fantasieën, ’ 1,- p.m.

06-320.329.50
Ondersteboven hangend

kan hij nog net zien dat ze
een leren slipje draagt. Dan

wordt hij geblinddoekt,
’l,-p.m.

06-320.321.01
Ik denk dat ik op vrouwen

val... Ik weet het wel zeker!
Anders had je me toch niet

gebeld? ’ 1,- p.m.
06-320.321.25
Zachtjes sluipt Suzanne
naar de slaapkamer van

haar buurjongen. Wil je me
alsjeblieft inwijden?

’l.-pm.
06-320.328.30

Theo: "We kunnen de dui-
nen toch in..." Flip: "Maar

als we nou betrap worden..."
Theo: "Spannend toch..."

0,75 ct.p.m.

06-320.330.44
De allerheetste verhalen en
belevenissen, speciaal voor

jou uitgezocht door onze
lekkerste meiden. Bel voor
een onvergetelijke beurt,

’l,-p.m.
06-320.323.65

Spelenderwijs worden ze
groot. Voordat ze serieus

worden moeten ze nog veel
leren. Korte rokjes, strakke
truitjes en onschuldige blik-

ken. ’ 1,- p.m.
06-320.321.18

Na het zwemmen gaan ze
samen douchen. "Wat

vreemd... de kraan is dicht,
maar t0ch....!!!??" ’ 1,- p.m.

06-320.321.77
"Zeg Jan, hoeveel vriendin-

nen heb jijwel niet?" "Zoveel
als ik wil, ik spreek iedere

dag een oproep jn!"
’l,-p.m.

06-96.33
Echte adresjes voor ieder-
een die overwerkt. Waar?

Dat word je verteld in open-
hartige interviews met willi-
ge gastvrouwen, ’ 1,- p.m.
06-320.322.02
Homokontakt

Zoek je 'n hete jongen?
06-320'330'18(50cmp)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-96.02 (75 cpm)

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen.

06-320,330,60 (75 cpm)

Stiekeme opnamen tijdens
haar open spreekuur! Deze
sexuologe brengt haar ad-

viezen in de praktijk!
’l,-pm.

06-320.323.16
In een intiem gesprek vertelt

ze wat escort inhoudt.
Luister naar echte escort-

girls en onthoud hun
nummers, ’ 1,- p.m.

06-320.322.90
I

Kontakten/Klubs
■ ■

Sacha's Escort
Een vertrouwde naam met discrete service. Sexy dames

die U heerlijk verwennen. Verschillende keuze: blond,
donker, slank of wat steviger. U kunt het zelf bepalen, ze
staan van 18.00 tot 05.00 uur voor U klaar om te komen.
Tevens voor echtparen. Spec. tarief als het echt gezellig

wordt. Voor meer informatie:
g 06-52980255

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158,Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00JÜÏ.

Nieuw voor een goeie erotische massage Danielle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuk*
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-75633^.

Club Casa Rossa
Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders

meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkorn>

INieuw! IPrivé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the best
1000 en 1 mogelijkheden

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. showsen massages
mogelijk met 5 bloedjonge meisjes (vanaf 18 jr.)Diverse

soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens(v.a. 18p'

Bel voor info © 045-274587
Dringend leuke meisjes gevraagd.

Geopend van 11.00 tot 02.00 uur 'sfrnachts.

JACKY'S ESCORT
24 uurs service

Wij: Belinda (20) Suzanne (20) Diane (23) Vanessa (37) «°
Tina (38) staan dag en nacht voor u klaar.

NIEUW: Tanja,
een leuke, donkere, slanke meid 23 jaar.

Bel gerust voor meer informatie:
©06-52981664

ook voor echtparen, striptease en SM.
Dinsdags gestoten.

Nieuw Privé Candy
met Melanie, Ela, Sofia, Chantal, Chamilla, Milanie, Cind.

Angela. Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd^.

"045-326191**
* Escort all-in *

Club
Merci

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

Geleen. 046-745814.

Massage
v. ma. t/m vrijd. van 13tot 18

uur. Tel. 045-274526.

Peggy privé en
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

046-374393. Meisje gevr.

knappe knul
Student, 19 jaar, wil van 16

april t/m 9 mei heren ontvan-
gen om vakantiegeld te ver-
dienen. Ben geen beroeps,
voor mij 1e keer. Wil alles

proberen (ook S/M) mits sa-
fe. Tel. 043-254183. (Maas-

tricht) 12-01 uur. Vragen
naar Riek.

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-7575^.
Escort Service

voor een leuk meisje bijv
thuis of hotel v.a. 12 t/rnJ^
Tel. 045-422685 -Nieuw escort

van 12.00-03.00 uur, aIHJservice, discreet, snel. '*'045-413887 ✓

Alles is naar ROME
ze zijn eerst bij

LYDIA
gekome 046-749662^

Het is fijn bij
Shirley privé
te zijn. 045-727538_^.
Buro Geleen

Bern, op nivo 046-74876J1-
Privé

Heerlen-Centrum van 11-*
tot 18.00 uur 045-71470>

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8 s

_i

M:^_lk GRAND'ITALIA PASTA'S % m^ GEROOSTERDE BIOGARDE
'm Spaghetti, fusilli, pipe rigate of X %_,-.. fi^P€ ACHTERHAM STAND OF ROER I _■>

I I^BK farfalle, dubbelpak jS" "-- M____B» Uit de bedieningsafdeling, t_^WM Beker 500 gram 1 IA
||2x500 gram .^ N^ _Pis_P* per 100 gram HH of 500 ml 1.1*7

JP*«f l__u_9QQ * Km* WStê^ __^_<_ 249 f PATURAINpF F ; 3r9S __-.-_r*_/ jr nm^^i %^^mW ■■ -^r*_9__-_T*»_r m KNOFLOOK

JAJ^ » ■■■jji(s *>^£J GRAND'ITALIA t^-JSK" Uit de notenbar' W JZS9 m^.^^J
J*^ /" J * SUGOCASA per2sogram mM |Pl^^^ ZAANLANDER

Kruiden, tradition of groenten, O 00^* _ IRQ V, jp^ EXTRA PITTIG 48 +
pot 665 ml 0.-.? .7 -2ri9 __..-__> _7 ---____.___^^^ Vers van't mes, ICQA

____» HetfiebeuitnietvaakdatjezoH^i49o
iiEro£ goedkoop zo lekkeretenkunt. 115:229

#^ FILET AMERICAIN KNAKWORST f Af\ BUYS NEGERZOENEN KINDER LEGGINGS HUISTRAITEUR Jofc%im^ ____^*ÉÉ_.*-
Uit de bedieningsafdeling, Blik 200 gram-lrT-T I.H-.7 Doos 162 gram 1 >|Q Per stuk QQC SN I JBONEN/ROLLADE^^^^HP^^p^^frf

*>'~'&mmÊ. per 100 gram IQQ pbicdy wnr chips -1*63 l-*t-_J -7.S7;_J Pak 500 gram RQR if7ZP\W"\fc.^ P Êepefof paprfkl ICft AJAX EXPERT BROOD B^O^D Ë^:JI^^)^JL^W «risïfïm ' 1-59 Badkamer of keuken Wit of bruin JOQ PIZZABROODJES %WJ fe^J l^—<!___ ___H Wlk^wL * flacon 500 ml QQ verpakt, heel .2^33 ±.0-7 Uit de diepvries, V~___£
HTV A.J.KWAK SINAASAPPELSAP H-.Q-7 BOLLETJES ham, salami of champignons, m «-«ma —^
«^«JI 5?I_ER" Paklliter IC^l QQ SIL WASKRACHT- Witte of tarwe, IOQ 2 stuks IQQ "J^J.L c ,*5f Siob'qt o^9-1-0^ VERSTERKER 6 stuks JU6* 1.09 J>-6* 1^ CREMEUX67 +

—Jlb^fcu W mrV^L TASTOU MOUSSE Pak 500 gram OQC BESSENVLAAI IGLO PIZZAW* llP^ntaiïiÏÏSL Diverse smaken, Js,asr O-^D Metgeleroom CROSSA PICANTA per 100 gram J2*S £..U^
HOQ WELLASPRAY FORTE d^os fuOO Sm "7 Cn Uit de diepvries, SCHOL"^MJ^^^perlOOgl OQ è7ogra

J
m j^ffU.yy DuopaköOOml 7AC

d°°S lUÜ°g /_5O doos 300 gram QQQ Uit de verse visafdeling,
vn.ni hrimu &9CT imHO GEKOOKTE ' _U3^o-O^J schoongemaakt, IOQMAGERE HELE KIP Y"J?i P£lLK

WELLAFLEX BOERENHAM COPPENRATH per 100 gram
________!_f

VARKENSLAPPEN Per kilo
-| ilö o'extra, 7AC _^££ta^^ak_. &W.ESE MAATJES HARINGPerk..o QQQ g «TfrlK14 i^1.49 *1* iMfr /.40 lOOgram JO CQ B.ENENST.CH Uit de verse visafdeling

v,%,%' w_-r«_r
VERBANDTROMMEL -2r9T_t_-_1.7 Uit de diepvries, 3 stuks QC

__£ ._««_____*___ GROLSCH MEIBOX Periluk #?#\E JOHMA doos 800 gram OQC 4_yO
§ ■PW 6flesjes C Afk y^ \j.yj) SELLERI ES ALADE JLIrSO 0.-7 _7 G OLDEN DELIC I OUS

H_ o_r. kPMKFNRniiPN Bakje2oogram 17Q COPPENRATH Per kilo OQQ
SEVEN UP OFSEVEN $"£ KEUKENROLLEN U» &WIESE mCJÜV
UP LIGHT IQQ __^__!_Uy VERSE BAMI, NASI FR AMBO Z ENSTRO N K BAMIPAKKET O KilémmM ..... __i__ ,____— Fles 1.5 liter __rW I.W? ' OF MACARONI Uitded.epvr.es, Per 500 gram _£_OU

DAMES leggings n__ mnnoram *_i -_r_*_. doos 400 eram _-! CT_r%I TABLET Per stuk QQC Bak 10°° gram
L79- 379 4^4.50 IN ONS RESTAURANT:1 .^^k^^mÊm\^mm\^^^mmJ» Melk, puur, extra bitter of y.yO vy%,,# */

DIAMANT BROODJE HAM
J VERSE BRAADWORST hazelnoot/melk, OOQ . FRITUURVET ?/. KAf. S

i "__«._«___. .p| Perk"° 799 200gram v**-** | j| ’ patesoogfam^l.29 KQPi^feerllj3.9srQ
\ 17 22 92 jém^mf __0 __T F __T__r _^ Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 25 april a.s.. ___^__^I 4£gfcffCx

Lage prijzen enwiikelgeife^onder één dak.

Woensdag 22 april 1992 "6Limburgs Dagblad



Vervoersbond
FNV eist vrij

op 5 mei

DEN HAAG - De Vervoersbond*NV eist donderdag tijdens een
«>rt geding bij de rechtbank inOen Haag van het NOB-weg-
«"ansport, het Koninklijk Neder-
"ands Vervoer (KNV) en de
Werkgevers Frans Maas en Ned-L-oyd Road Cargo dat 5 mei als
Nationale feestdag wordt be-schouwd in het beroepsgoede-
fenvervoer.

Volgens raadsman mr R. van derktege van de Vervoersbond FNVJjjn de cao's voor zowel NOB alsKNV die in januari 1991 werden
afgeloten en drie jaar gelden

glashelder over de nationale
feestdagen. In de cao staat dat
als feestdagen moeten worden
beschouwd, die dagen die 'door
de overheid als zodanig zijn aan-
gewezen. Door de overheid is 5
mei bij Koninklijk Besluit van

september 1990 als nationale
feestdag aangewezen. Volgens
de raadsman was vorig jaar geen
reden tot actie omdat 5 mei toen
op een zondag viel.

Het NOB-wegtransport liet giste-
ren weten dat zh' geenreden ziet
tot het geven van een betaalde
vrije dag. Volgens woordvoerder
Van Dongen staat in datzelfde
Koninklijke Besluit dat er moet
zijn onderhandeld over de kos-
tenverdeling van de vrije dag.

Volgens Van Dongen is dat in
het geval van de NOB-cao van
1991 niet gebeurd.

Vieuw commercieel beleid werpt vruchten af

Verlies V&D na 13
jaar verminderd

v__N/an onze redactie economie

" fMSTERDAM - De waren-
den van Vroom & Drees-£an hebben het afgelopen
War een verlies geboekt van 60

_" F. .oen gulden. Het verlies is
j^rmeevoor het eerst in der-

j yetl jaar verminderd. Het
ii. °orgaande jaar werd nog een
y eflies van 70 miljoen gulden

Kboekt. Topman van de wa-, etlhuizen, P. Hamming, voor-
I. Jelt dat de V&D-warenhui-
-* lh} e* l°Pen(le jaar nauwe-Jks of geen verlies meer

boeken.

(J* maakte Hamming gistermorgen
j Kend, tijdens de toelichting op de

l^reijfers van Vendex, het detail-
' r\rn^ s~ en dienstenconcern uit

waartoe onder meer
£u behoort. Vendex heeft in to-bt!!!., 2'Jn nettoresultaat over het

' hffiaaT 1991/92 verdubbeld. De
.^ttowinst steeg van f9O miljoentotU'°3 miljoen.

> j] l bedrijfsresultaat ging echter
.7» omno°S met f 1 müjoen naar
j '. miljoen. De netto-omzet groei-

J 4'^ht tot f9,6 miljard. De bedrijfs-
«■ 8jP *aten van de detailhandeldivi-

J!gingen omhoog tot f207 miljoen,
, n groei van 4,5 procent.

Face-lift
"^ °mzet in de 'nieuwe' V&D in
eJst, samen met Amstelveen hetJ (*0

§e Vendex-warenhuis dat al een
j-^ lete face-lift heeft ondergaan,
t^et meer dan 25 procent toegeno-
8-t11' Hamming werpen de
rr, r°ffen maatregelen - de nieuwe
W*ler van artikelen presenteren,
t>ef aangepaste assortiment en het
ge s°neel dat aanvullendeopleidin-
h-? heeft gevolgd om de klanten

te bedienen - vruchten af.
H-IV,
i.> ltl'n-: **Wij waren de afgelopen
iriet

ri een beetje vergeten hoe we
°tri mensen in de winkel moesten
a^faan, maar daar doen we watC " °ok in de V&D in Amstel-
Ww-'- dle onder de grote V&D'svalt
r, Wijl Zeist tot de middelgrote be-
■j£, 't. behaalt een veel grotere om-

beurs

Schadebeperkt
.f-^ERDAM - De Amsterdamse

de*.-, tenbeurs heeft zich gisterenre-
ling Behouden onder de koersda-
Cn die New Vork en Tokio tij-
De net paasweekeinde lieten zien.
_ha_Ctieve waarden hielden de
.e \9p DePerkt. Anders was dat op

.k markt bh' Begemann, die.r,^ averij opliep. De EOE-index
!_9 3n ede dag 1 punt lager op
0,3 ' "" terwijl dekoersindex slechts

""nt afvlakte op 209,90.

stak kon gisteren voor het_e ~,reageren op de koersdalingen
t_. aSH

°kl ° en Wall Street tijdens de
i. dl. agen heten zien. Tokio moest

Qrr,! e dagen tijd liefst 6,7 procent
Wall Street daalde paas-

°eHt) g ruim 30 Pinten (0,9 pro-
<W na een recordreeks op dins-

-5' Woensdag en donderdag,
ttv A'tirJe^terdam opende de EOE-
Var>d t PUnten lager. Bij het slot
v _e_He handel was dit verlies gehal-

omzet bleef met f 1,13
Vriei Waarvan f 480 miljoen in

beperkt. Een handelaar
ste*m_,Van 'een typische maandag-"rning'
b 6

.et h
3_Ste klap kreeê Begemann,

JoeB j>edrijvenconglomeraat van
Serriai: an den Nieuwenhuyzen. Be-
tot f jo? m°est liefst f 8,50 omlaag
O. u "°- een verlies van 7,5 procent.
Ser»tati aling volgde op de pre-
S*l* vrfi^an het Jaarverslag, afgelo-
irecti g" Daarm voorspelde de

__°Pmeuw een stijgingvan deen winst per aandeel.

'niecr.^Vallende stijger was het che-
yoegdeCem. DSM- dat f 1,20 toe-f°n|s? °P f 107'80- In het chemie-
**»» a^!^,lsselde voor f3l miljoen
t'^ÏÏ n«n_. (dubbeltel»m_) vanVni TSM pakte daarmee depraats in de omzet-ranglijst.

Hoofdfondsen __. s .k.
ABN Amro 46,10 46,00
ABNAmroA.inF. 80,10 80,00
ABN AmroObl.Gr.f. 177,70 177,80
AEGON 130,30 129,80
Ahold 86.30 86.00
Akzo 150,30 149,70
Alrenta 194,60 194,90
Amevcert. 54,70 54,60
Bols eert. 47,80 47,60
Bührm.Tet. c. 47,30 46.50
CSM eert. 97,30 96,30
DAF 22,90 23,70
DordtschePetr. 139,80 140,00
DSM 106,50 d 107.80
Elseviercert. 116,70 116,00
Fokker eert 34.00 33,90
Gist-Broe. eert. 35.90 36,00
Heineken 192,70 191,10
Hoogovens nrc 53,60 53,90
Hunter Douglas 71,40 70,40
Int.Müller 60,60 60,40
lnt.Ned.Gr.c. 51,60 51,40
KLM 37,30 36,70
Kon.Ned.Papier 47,00 46,40
Kon. Olie 150,80 150,90
Nedlloyd 54,90 55,20
Océ-v.d.Gr. 73,30 74,20
Pakhoed eert. 42,00 41,90
Philips 36,20 e 36,00
Polygram 47,70 47,50
Robeco 100,30 95,90 d
Rodamco 50,30 50,10
Rolinco 97,80 94,400
Rorento 72,80 72,80
Stork VMF 43,70 43,90
Unilever eert. 190,50 190,30
Ver.BezitVNU 82,50 8350
VOCnrc 42,30 42,20
Wessanen eert. 96.60 d 95,30
Wolters-Kluwer 75,00 74,80

Avondkoersen Amsterdam
Elsevier 116,10(116,00)
KLM 36,70(36,70)
Kon.Olie 150,90-151,90(150,90)
Philips 36.00-36,10 (36.00)
Unilever 190,00(190,30)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 56,00 55,50
ABNAmroHld.prf. 6,13 6,13
ABNAmroHld.div. 44,70 44,40
ACF-Holdingc. 33,80 33,60
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 132,50 133,00
AsdOptionsTr. 11,40 11,20
Asd. Rubber 3,65 3,75
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 123,00 123,20
Athlon Groep 49,60 49,50
Athlon Groep nrc 47,00 47,00
Aut.lnd.R'dam ' 90,00 90,00
BAM Groep 91,30 91,50
Batenburg 139,50 139,00
Beers 127,10 127,00
Begemann Groep 113,50 105,00 a

Beluido 301,80 302,00
Berkei's Patent 1,03 1,01
Blydenst.-Will. 39.50 d 40.00
Boer De, Kon. 246,00 247,50
BoerDeWinkelb. 70,00 70,00
Borsumy Wehry 62,80 62,50
Boskalis Westm. 24,80 24,80
Claimindo 292,50 291,00
Content Beheer 23,30 23,30
Credit LBN 29,40 29,50
Crown v.G. eert. 122,00 120.00 a
CSM 96,50 96,50
DAF eert. 18,00 18,10
Delft Instrum. 24,60 24,50
Desseaux 41,60 41,50
Dorp-Groep 44,00 d 44,00
Draka Holding 24,50 24,50
Eeonosto 28.80 28.60
EMBA 225.00 b
Enks Holding 81,00 81,30
Flexovit Int. 53.00 52,50
Frans Maas eert. 80.60 81,30
FugroMcClelland 38.80 38,70
Gamma Holding 107,00 106,80
Gamma pref. 5,80 5,80
Getronics 33,10 32,60
Geveke 38,70 38,20
Gevekediv'92 37,00 37,00
Giessen-de N. 96,00 95,50
Goudsmit 38,50 38,50
Grolsch 197,50 197,50
GTI-Holding 230,00 232,00
Hagemeyer 145,60 145,00
idemdiv'9l 141,00
HALTrust B 15,00 14,90
HALTrust Unit 15,00 15,00
HBG 202,00 201,00
HCSTechnology 0,85e 0,85
Heineken Hold. 176,50 176,10
Hoek's Mach. 247,00 240,00 d
Holl.SeaS. 0,45 0,45
HoU.Kloos 450,00 450,00
HoopEff. bank 7,30 7,30
Hunter D.pref. 2,40
IHC Caland 66.70 66,50
Kas-Associatie 34,00 34,00
Kempen _ Co 9,20 9,20
Kiene's Suikerw 1020.00 1020,00
KondorWessels 32,00 32,00
KBB 76,50 77,00
KNP div. 45,10 43,90
Kon. Sphinx 55,00 54,80
Koppelpoort 310,00 310,00
Krasnapolsky 250,00 249,00
Landré _ Gl. 49,00 48,50
Macintosh 39,90 39,90
Maxwell Petr. 119,50 119,50
Moeara Emm 1210,00 1210,00
M.EnimOß-eert. 16000,00 16200,00
Moolen Holding 33,50 34,60
MulderBoskoop 54,00
Multihouse 4,80 4,90
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,80 57,00
NIB 600.00 600,00
NBM-Amstelland 8,90 8,90
NEDAP 346.80 346,00
NKF Holding 198,00 197.00 I

Ned.Part.Mij 55,10 55,10
Ned.Springst. 7200.00
Norit 20,20 20,10
NutriciaGB 148,00 147,00
Nutricia VB 156,70 156,50
Nutricia VB div92 160,00
Nnv.-TenCate 104,50 104,90
Omnium Europe 8,05
Orco Bank eert. 71,00 71,00
OTRA 344,00 345,00
Palthe 60,00 60,00
Philips div.'92 36,10 35,80
PirelliTyre 24,30 24,00 e
Polynorm 161,00 161,00
Porcel. Fles 135,00 135,00
Randstad 45,50 45,30
Ravast 26,20 26,20
Reesink 77,00 73,50 d
Samas Groep 37,00 37,80
Sarakreek 15,50 15,90
Schuitema 1680,00 1680,00
Schuttersveld 47,50 47,50
Smit Intern. 41,80 41,80
St.Bankiersc. 15.30 15,30
Stad Rotterdam c 40,50 40,30
Telegraaf De 84,30 84,30

* Textielgr.Twente 91,00 92,20
Tulip Computers 22,00 21,60
Tw.Kabel Holding 124,00 122,50
Übbink 68,00 68,00
Union 75,00 75,50
Un.DutchGroup 1,70 2,00
VereenigdeGlas 512,00 510,00
Vertocert. 31,80 31,80
VolkerStevin 63,40 64,00
Volmac 28,30 28,00
Vredestein 16,60 16,50
VRG-Groep 43,90 43,50
Wegener 65,20 e 65,00
WestlnvestF. 16,00 16,00
Westlnv.F.wb 114,00 114,00
WoltersKluwer 294,00 292,00
Wyers 29,60 29,60

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 83,50 79.50
ABN AmroAlbefo 48.90 48,90
ABN AmroAmer.F. 73,00 71,50
ABN AmroEur. F. 75,00 75,00
ABN AmroFar EF. 51.40 49.60
ABNArnroLiq.Gf. 163.40 163,50
ABNAmro Neth.F. 88,00 87,40
Aegon Aandelenf. 35,30 35,10
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 64,30 64,20
AldollarßFs 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 234,00 233,00
Allianee Fund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 71,60 71,30
Amvabel 82,90 83,20
AsianTigersF. 65,20 65,50
Asian Select. F. 61.80 60,50
AustroHung.F. 4,65 4,60
Bemco RentSel. 55,60 55,60
Bever Belegg. 2,80 2,80
CLNObl. Div. F. 111,30 111,40
CLN Obl.Waardef. 114,90 115,00
Delta Lloyd Inv. 30.00 29.70

DP AmericaGr.F 34,80 34,60
DpEnergy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 128,80 130,70
EMFRentefonds 69,50 69,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,40 10,40
Envir.Growth F. 48,50 48,80
Esmeralda part. 34,50 34,20
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60
EMSGrowth Fund 106,00 105,80
EMS IncomeFund 108.20 108,20
EMS Offsh. Fund 105,70 105,70
EOE Index Fnd 330,00 327,00
EuroGrowth Fund 50,00 49,50
Euro Spain Fund 7,00
FarEastSel.F. 54,80 54,50
Gim Global 52,30 52,30
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,80 73.80
HoU. Eur. Fund 50,20 49,80
HoU.Obl.Fonds 125,00 125,00
HoU.Pac. Fund 93.30 91,00
HoU. Sel.Fonds 85,20 85.40
Innovest 62,50 61,50
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt500 29,40 28,50
Intereffektwt 72,70 69,00
Investa part. 74^40 73. 0
IS Himal.Fund $ 9,50 9,50
JadeFonds 144,60 145,00b
JapanFund 19,70 19,90
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
KoreaPac.Tr.s 9,00
Mal.CaprtalF.J 7.70 7,70
MeesObl.Div.F. 112,70 112,80
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10,50 10,50
Mondibel 77,80 77,90
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 115,00 115,50
Nedufoß 117.00 117,00
NMBDutch Fund 44,70 44,20
NMBGeldmarktF. 54,79 54,83
NMBGlobal Fund 46,50 46,60
NMBOblig.F. 36,70 36,70
NMBSpaard.F. 103,21 103,29
NMB Rentegr. F. 118,90 119.00
NMBVast Goed F. 37,70 37,70
NewAsiaFund 5,40
NomuraWarr.F. 0,67 0.62
Obam. Belegg. 256,00 254.50
OAMFRentefonds 12,05 13,05
OrangeFund 21,70 21,70
Pac.Dimensions 90.20 90,00
Pac.Prop.Sec.F. 28,80 28,80
PiersonRente 114,20 114,10
Postb.Aand.f. 50,60 50,60
Postb.Belegg.f. 56,40 56,40
Postb.Verm.gr.f. 54,40 54,40
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 152,00 152,00
Rentotaal NV 35,80 35,80
RG AmericaF. 109,30 108,20
RGDivirentF. 49,60 49,70
RG EuropeF. 101,00 100,80
RGFlorente 114.40 114,50
RG Pacific F. 93.00 90,00
RG SP Groen 54,60 54,70

RG SP Blauw 51,60 51,50
RG SP Geel 48,60 48,50
RodinProp.s 90,00 90,00
Rohncocum.p 80,50 80,30
Schrc_.lnt.Pr.F 29,30 29,10
ScLTechS 12,50 12,50
SuezLiq.Grf. 182,20 182,50
TechnologyFund 19,40 19,40
TokyoPacHold. 183,00 175,00
Trans Eur.Fund 85,20 84,50
TranspacF.Yen 274,00 270,00
Uni-lnvest 18.00 17,50
Unicolnv.Fund 79,20 79,20
UnifondsDM 32,20 32.20
Vaste Waard.Ned 65.80 65,80
Vast Ned 112,60 112,50e
VIBNV 54,90 54,80
VSB Mix Fund 53,20 53,20
VSB Rente Fonds 110,30 110,30
WBO Intern. 67,50 67,50
Wereldhave NV 112,30 112,20
Yen Value Fund 76.10 75,10
ZOMFlondaF.s 33,70 33,70

Parallelmarkt
Alanhen 29,50 29,50
ABF 112,30 112,30
Berghmzer Papier 44,90 44,90
Besouw Van eert. 53,10 48,00d
Biogrond Belegg. 11.00 11,00
Comm.Obl.F.l 99,40 99,50
Comm.Obl.F.2 99,40 99,60
Comm.Obl.F.3 99,50 99,60
De Dne Electr. 13,60 13,70
Delta UDollarf. 65,70 65,30
Delta UoydECU 60,00 60,00

Delta Lloyd Mix 60,60 60,70
Delta UoydRent 54,70 54,80
Delta Lloyd Vast 56,20 56,20
Dico Intern. 86,00 86,00
DOCdata 6,10 6,10
Dutch Take Ov.T. 45,00 45,00
Ehco-KLMKleding 40,10 40,10
E&LBelegg.l 70,30 70,30
E&L Belegg.2 72,50 72.60
E_L Belegg.3 106,60 106,70
E&L Belegg.4 74,30 74,40
E_LKap.RenteF. 105,60 105,60
FreeRecord Shop 31,00 31,20
GaiaHedgel 104,90
Geld. Papier c 70,00 69,80
German CityEst 37,50 37,00
GoudaVuurvast 72,50 72,50
Groenendijk 45,50 45,40
Grontmg 53,00 52,50
HCA Holding 40,90 46,60
Heivoet Holding 39,00 39,00
HesBeheer 46,20 46,50
Homburg eert. 0,70f 0,75f
lnter/View Eur. 3,70 3,60
Kühne+Heitz 45,00 44,70
LCI Comput.Gr. 4,40 4,30
Melle, vannrc 47,00 47,10
Nedcon Groep 60,00 58.10
Nedschroef 81,90 81,50
NewaysElec. 6,50 6,50
NewEurHtlsDM 18,00 a 17,50a
NewtronHold. 1,85 1,85

Pan Pac. Winkel 10,50 10,50
PieMedical 5,70 5,70
Simac Techniek 13.50 13,90
Sügro Beheer 54,50 54,20
SuezGr.Fund 53,30 52.30
VHS Onr. Goed I_o 1,25 f
Vilenzolnt. 34,20 34,00
Welna 285,00 286,00
Wereldhave 4,10
Weweler 43,20 43,00

Wall Street
alliedsignal 56_ 56%
amer.brands 46% 47 _
amer.teLtel 42%. 43%
amoco corp 44% 45Ve
asarco mc. 27 267/s
bethl. steel 14% 137«
boeingco 46% 46%
ean.pacific 14%. 14%
chevron 66% 663/.
chiquita 23 23%
chrysler 19 18%
citicorp , 167/e 18%
cons.edison 27% 267/8
digilequipm. 44Vb 45%
dupont nemours 49% 50 7/»
eastman kodak 39% 39%
exxon corp 58% 59%
ford motor 42% 43
gen. electric 78% 77%
gen. motors 42% 42%
goodyear 75 75%
hewlett-pack. 80% 77%
int.bus.mach. 89% 90
int.tel.tel. . 64% 65%
kimairlines 19% 19%
mcdonnell M_ 60%
merekco. 144% 144%
mobiloil 63% 62%
penncentral 20% 21
phüips 19% 19%
pnmerica 38% 38%
royal dutch 80% 80%
searsroebuck 44 45%
sfe-south.pac. 12% 12%
texacoinc. 59% 59%
united techn. 55% 55Va
westinghouse 18 17%
whitmancorp 14V* 14%
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,810 1,930
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank(lOO) 5,32 5,62
canad.dollar 1.520 1,640
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 110,00 114,00
'engelsepond 3,14 3,39
rinse mark (100) 39,75 42.25
franse frank (100) 31,75 34,50
gneksedr.(lOO) 0,86 1,06
ierse pond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,80 15.50
japyen(10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.-m 100 -

Noorsekroon (100) 27,25 29.75
oost.sch_l.(loo) 15,75 16_5
portescudo(lOO) 1,21 1.39
spaanse pes.(100) 1.70 1.86
turkse pond (100) 0,0250 0.0350
zweedsekr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 119,00 123,50

Wisselmarkt
amerik.doUar 1,87225-1,87475
antiU.gulden 1,0315-1,0615
austr.dollar 1,4282-1,4382
belg.frank(loo) 5,4695-5,4745
canad.dollar 1,58625-1,58875
deensekroon (100) 29,055-29,105
duitsemark(100) 112.5450-112,5950
engelse pond 3_7._3.2840
franse frank (100) 33,280-33.330
gneksedr HOOi 0.9130-1.0130
hongkdollar(lOO) 23,8750-24,1250
ierse pond 2,9990-3.0090
ital.lire(10.000) 14.950-15.000
jap.yen(10.000) 139,535-139,635
nwzeel.dollar(lOO) 1,0101-1.0201
noorse kroon (100) 28,750-28,800
oostenr.sch.(loo) 15,9900-16,0000
port. escudos(100) 1,3000-1,3400
spaanse pes.(100) 1,7905-1,8005
surin.gulden 1.0295-1,0695
zweedse kr. (100) 31,125-31,175
zwits.frank(lOO) 121.590-121,640
e.e.u. 2,3055-2,3105
Index Amsterdam
C__-koersindex(l9B3 = 100)
algemeen 210,20 209.90
idexcl.kon.oUe 204.90 204.30
internationals 213.20 213,10
lokaleondernem. 208,90 208,20
idfinancieel 146,50 146,10
idniet-financ. 269.10 268.20

CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 299,90 299,40
idexcl.kon.olie 27630 275.60
internationals 316,40 316,30
lokaleondernem. 281.40 280.50
idfinancieel 216,20 215,60
idniet-financ. 343,40 342.20
CBS-stemmingsindex (1990 .00)
algemeen 126,50 126,20
internaüon 142,80 142,70
lokaal 123.50 123,20
fin.instell 128,70 128,40
niet-financ 122,50 122,20
industrie 133,50 13330
transp/opsl 128,10 127.60
Goud en zilver

Amsterdam - Pnjzen van 14.00uur
Goud onbewerkt 20.060-20.660, vonge
19.940-20,540,bewerkt 22_60laten, vonge
22.140laten
Zilver onbewerkt 205-275, vonge 205-275,
bewerkt 320 laten, vonge 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3343,26

+ 6,95

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

akzo pjul 120.00 195 0,60 a 0,30
daf pjul 20.00 653 0,40 b 0,70
daf pjul 22,50 195 1,30 1.00
d/fl psep 185.00 208 3.20 a 2,90
d/fl . pmrt 195,00 400 9,00 a 8.70
dsm cjul 110.00 173 2,70 3,00
dsm c okt 115.00 2319 2,00 2.10
dsm pjul 105,00 123 2.00 1.80
coc c mei 300,00 263 7.70 6.50
coc c mei 305,00 727 4.70 3,40
coc c mei 310,00 923 2.10 1.50
coc c mei 315.00 337 1,10 0,60
coc cjul 280,00 133 28.50 27,50
coc cjul 300.00 146 12.50 11.00
coc cjul 310.00 148 6,70 a 5,40
coc pmei 295,00 213 0,80 0,80
coc pmei 300,00 265 1.40 1,50
coc pmei 305.00 1430 3,00 3,30
coc pmei 310,00 862 5.80 6,50
coc pmei 315.00 130 9,50 10.50
coc pmei 320.00 163 13.50 b 15.00
coc pjul 290,00 160 1.50 1,40
coc pjul 300,00 164 3,00 b 3,40
gist cjul 35,00 230 1,70 1,80
pst cjul 37,50 571 0,90 0,60
gut c okt 37,50 171 1,70 a 140
hoog cjul 55,00 253 2,70 2,40
hoog c okt 55,00 135 4_o 3,80
hoog pokt 47,50 223 1,00 1,10
ing c okt 50,00 125 2,90 2,40
ing cj94 47,80 207 6,50 6,60
kim cokt 37,50 120 3,00 2.50
kim c 095 20,00 110 19,00 18,80
knp c okt 4750 112 2,10 1,70
nedl cjul 55.00 372 4,00 3.80bnedl c jul 60,00 404 2,00 1,90
nedl c okt 60,00 223 2,80 3,10
n«U pjul 55,00 283 130 2,30phil c mei 37,50 118 0.50 0,40
Phil cjul 37.50 278 1.20 1,00
phil c 094 45.00 235 2,90a 2.80
olie c mei 150.00 167 2.70 2.80
oüe cjul 150.00 266 3.40 3,30
obe cjul 155.00 183 1,60 1.40a
oüe c okt 155.00 131 3,00 2,80
tops c mei 580.00 128 8.30 7,30
umi c okt 140,00 148 51,50 a 51,50
unil c okt 180.00 180 14,50 14.00
unil c okt 190.00 339 8,00 8,00
unil pmei 185,00 126 1.80 1,70a

I a laten 9 bieden -ei-div
b bieden h laten . ei-div.

■ c■ei- claim k gedaan - h
t eiduidend I gedaan " g
e gedaan " bieden »k slotkoers vorige dag
t gedaan * laten sk slotkoers gisteren

Rood Testhouse lijdt verlies
HEERDE - Rood Testhouse In-
ternational heeft vorig jaar een
verlies geleden van f 0,4 miljoen,
zo heeft het bedrijf gisteren be-
kendgemaakt. Het verlies is
mede veroorzaakt doordat Rood
een bedrag van f 1,7 miljoen
heeft opgenomen als voorzie-
ning. Het ministerie van Econo-
mische Zaken vindt dat Rood
dat geld moet terugstorten in de
Haagse kas, Rood vindtvan niet.

EZ heeft Rood subsidie verleend
in het kader van de Investerings
Premie Regeling en vordert dat
geld terug. Rood heeft daartegen
bezwaar gemaakt, maar het mi-
nisterie heeft nog geen uitspraak

gedaan. Het bedrijf heeft de pu-
blikatie van de cijfers over 1991
al eerder vertraagd omdat de be-
slissing van EZ van grote in-
vloed is op de uitkomsten.

Het bedrijfsresultaat is in 1991
gedaald van f 1,9 tot f 1,5 mil-
joen. Rood boekte in 1990 een
verlies als gevolg van buitenge-
wone lasten van f 9,4 miljoen
voor een reorganisatie van het
bedrijf. In de eerste helft van
1991 werd een verlies van f 1,5
miljoen geleden. De directie
sprak toen de verwachting uit
het jaar rond het nulpunt af te
sluiten.

economie

'Flink wat Nederlandse spullen verkopen'

Minister optimistisch
over trip naar China
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Andriessen
van Economische Zaken verwacht
goede zaken te kunnen doen voor
het Nederlandse bedrijfsleven tij-
dens zijn reis naar China. Volgens
Andriessen is de Chinese regering
tot een tegenprestatie verplicht na-
dat de Tweede Kamer in februari
afzag van de leveringvan duikboten
aan Taiwan. De voorgenomen leve-
ring stuitte op ernstige bezwaren in
China.

De minister vertrekt vrijdag naar de
Volksrepubliek met in zijn kielzog
delegaties van zestien Nederlandse
bedrijven. De handelsmissie moet
de economische betrekkingen tus-
sen twee landen ten gunste van
Nederland verbeteren. Vorig jaar
importeerde Nederland ter waarde
van 1,9 miljard gulden uit China,
terwijl de export een half miljard
bedroeg.

Andriessen heeft goede hoop 'flink

wat Nederlandse spullen te verko-pen. De voorbereidende contacten
tussen het Nederlandse bedrijfsle-
ven en de Chinese partners stem-
men de minister optimistisch. Het
gaat onder mee om landings- en
overvliegrechten voor deKLM, wa-
terwerken, chemische bedrijfspro-
cessen en communicatie-netwer-
ken.

'Regels voor
horeca

aanscherpen'
DEN HAAG - De vestigingsregels
voor de horeca-ondernemingen
moeten worden aangescherpt. Er
wordt door de lokale overheid te
makkelijk een ontheffing verleent.
Dit zei G. van der Veen, voorzitter
van Horeca Nederland, gisteren in
Den Haag bh de presentatie van het
rapport 'Financiering van café-bar-
bedrijven'. Hij wijst de door het
Rijk voorgestelde versoepeling van
het vestigingsbeleid voor het mid-
den- en kleinbedrijf van de hand.
„De horeca kent een specifiek ka-
rakter, dat om specifieke regels
vraagt. Een stringent vestigingsbe-
leidverlost de branche van de avon-
turiers. Dit maakt het voor de ban-
ken aantrekkelijker om een onder-
neming te financieren", zei Van der
Veen.

Naast een strenger vestigingsbeleid
pleit Van der Veen voor goed opge-
leide ondernemers en een betere
controle door de politie op met na-
me illegale bedrijven. Dit moet er
volgens de voorzitter toe bijdragen
dat banken eerder instemmen met
het financieren van de café-barbe-
drhven.

Verlies van
300 banen bij

Hoogovens
IJMUIDEN - Hoogovens gaat
haar Walserij West tegen het
eind van dit jaar sluiten. De di-
rectie van het staalconcern heeft
dat gistermiddag bekendge-
maakt.

Bij de sluiting zijn driehonderd
personeelsleden betrokken. Her-
plaatsing van dat personeel el-
ders in het bedrijf zal 'zeer aan-
zienlijke inspanningen van alle
betrokkenen vergen', zo stelt de
Hoogovens-directie.

Met de Franse onderneming Usi-
nor Sacilor heeft Hoogovens een
principe-overeenkomst gesloten
voor de levering van kwartoplaat
uit de walserijen van Usinor op
de Nederlandse markt. Dit pro-
dukt komt nu nog van de Walse-
rij West.

Cao-overleg bij
Van Gend en Loos

vastgelopen
UTRECHT - De onderhandelingen
over een nieuwe cao voor de 3.000
werknemers bij transportbedrijf
Van Gend en Loos (VGL) zijn giste-
ren vastgelopen. De vakbonden zul-
len hun leden gaan polsen over
eventuele acties, zo heeft een
woordvoerder van de Vervoersbond
FNV gisteravond meegedeeld.

VGL, een dochter van het Nedl-
loyd-concern, wil volgens de vak-
bonden af van de automatische
prijscompensatie (ape). Dat is voor
de bonden onaanvaardbaar, temeer
omdat Nedlloyd Road Cargo, een
andere transportdochter van Nedl-
loyd, van die ape helemaal geen
punt maakt.

Ook de geboden loonsverhoging
van 4 procent vinden de bonden te
mager.

munt

Winst
De nettowinst van verzekeraar
Stad Rotterdam is in 1991 ge-
stegen met 10,5 procent van f
79,8 miljoennaar f 88,2 miljoen.
Het bedrijfsresultaat klom van
f 121,8 miljoen naar f 144,3 mil-
joen. De omzet ging vooral
door de stijging van het pre-
mie-inkomen bij de levensver-
zekeringen omhoog met 19,4
procent van f 2,3 miljard naar f
2,8 miljard.

Afvalbedrijf
Minister J. Alders van Milieu
heeft gisteren officieel het be-
drijf Verstraeten en Verbrugge
Milieubeheer BV (VVM) in Ter-
neuzen geopend. WM is in
Nederland het eerste bedrijf
met een integrale vergunning
in het kader van de Wet Chemi-
sche Afvalstoffen met betrek-
king tot het inzamelen, bewa-
ren, be- en verwerken van
zowel scheepsafval als afval af-
komstig van landactiviteiten.

Vluchten
Singapore Airlines gaat drie
vluchten per week naar New
Vork voorlopig via Brussel lei-
den omdat de Nederlandse
luchtvaartautoriteiten geen toe-
stemming geven om deze
vluchten via Schiphol te laten
gaan. Een woordvoerder van
Singapore Airlines zegt dat
Singapore de rechten voor drie
vluchten vanaf Schiphol naar
New Vork alsnog hoopt te krij-
gen als in september de lopen-
de luchtvaartonderhandelin-
gen met Nederland worden
hervat.

Blokkade
bij bedrijf

in Milsbeek
MILSBEEK - Circa 50 actievoer-
ders hebben gisteren ongeveer een
uur lang de toegangspoort van de
Coöperatieve Nederlandse Cham-
pignonkwekersvereniging CNC in
het Noordlimburgse Milsbeek ge-
blokkeerd. By dit grootste compos-
teringsbedrijf ter wereld wordt
paarde- en slachtkuikenmest ver-
werk tot compost voor champig-
nonkwekerijen.

Volgens de actievoerders (omwo-
nenden en symphatisanten van de
de Nijmeegse Nationale Milieu-
aktie) is het bedrijf goed voor een
jaarlijkse ammoniakuitstoot van 1
miljoen kilo, hetgeen overeen zou
komen met de ammoniakproduktie
van 36.000 varkens. Bovendien zou-
den circa 10.000 omwonenden zeer
sterke stankhinder ondervinden
van de CNC.

De blokkade als zodanig was nau-
welijks een succes. Terwijl de acti-
visten de toegangsweg blokkeer-
den, reden via een achteromwegge-
tje tientallen zwaarbeladen vracht-
wagens het bedrijfsterrein op en af.
Ook de directie van het bedrijf was
nauwelijks onder de indruk van de
blokkade.

" Ongeveer 200 leden van de
Vervoersbond FNV, werkne-
mers van de Nederlandse
Spoorwegen, laten zich regis-
treren in een FNV-bus tijdens
de protestmanifestatie voor
het directiegebouw van de
spoorwegen in Utrecht. Ze de-
monstreerden tegen de nieuwe
cao bij de NS. Terwijl verte-
genwoordigers van de spoor-
wegvakbond FSV, Vervoers-
bond CNV, de bond voor hoger
spoorwegpersoneel VHS en de
NS-directie in het Hoofdge-
bouw 3 van de spoorwegen
over de laatste punten en kom-
ma's van de cao-tekst praat-
ten, uitte de FNV-bond buiten
voor het gebouw een machte-
loos protest. Foto: ANP
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Machteloos protest

(ADVERTENTIE)

De op één na bed te
manier om kennió te maken

met Miele keukend.
mmmfssst \ ~~"^^m**mmmmTk\
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Het prachtige Miele Keukenboek ligtvoor u klaar.
Als u het komt ophalen, is de beste manier

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

'"'Mlffil -.■■PHI_.IW._BI
Miele-Keuken-Centrum "Heerlen" ■ Miele-Keuken-Centrum "Maastricht"

Beersdalweg 958. Stationsstraat 58.
tel 045 - 729098 tel. 043 - 252578
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Sacha's Escort
zoekt wegens drukte nog

leuke dames.
Leeftijd geen bezwaar.
Tel. 06-52980255. Tev.

chauffeur i.b.v. eigen auto.
I

Nieuw Escort
Kimberty snel bij u

thuis of in hotel
! g 045-418606

Privé en Escort
Anita

Tel. 045-352543.

AMANDA
■ af 10 uur ook zat en zond.

045-721759 meisje gevr.
Volslanke

j.vrouw ontv. privé, va.
10-22 uur. Tel. 043-473309.

Contactburo
Sittard

__.046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Vrangendael 154, Sittard

Monika's escort
met jong meisje en leuke
jongen. Tel. 045-727854

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24 uur, zat.
11-19 uur. Elke dond. trio-

dag V_ uur ’ 125,-. A.s. vrij-
dag alleen 't slipje aan.

Melanie voor erot. massage.
Tel. 045-229091.

SM Rachel
Tel. 045-274810.

Boys voor heren
Tel. 045-225333

Tev. boys gevraagd.

Love escort
045-320905

NIEUW
Top massage

gegeven door
, "Nikki"

op afspr., tev. meisjes gevr.
Tel. 09-3211.304785

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

La Femme
Escort 24 uur per dag.

Tel. 045-225333.
Tev. meisjes gevraagd.

Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looplijden (1 2 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.
72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf.

PERSOONLIJKE LENINGEN
BEDRAG IN TERUG TE I MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND. BEDRAG VOtGENS EFFEKTIEVE
HANDEN | BETALEN IN VOLGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE

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,- i72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8%

DOORLOPENDE KREDIETEN 1
KREDIET | U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF THEOR.
UMIET PER MAAND per moond eff. joorrenle LOOPTIJD per moond eff. joorrenle LOOPTIJD

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 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,- 11.100% 14.0% [73 mnd 11.283% 16.5% |81 mnd

Leningen vanaf ’. 1000,- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.

\ .AT TT JIJ OOK W^\ WIL aVwELDIGE-yX^
*_. .UKE-Bosur.r^ND^AC^NE^J j
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daar winkel je voor je plezier!

Dom van den Bergh^y
stapelt voordeel I jësL}

■ h- ; 4m^^m^^^ BBf. VAN DEN BERGH
11 EN |N 4 MAAL

fl[1 "" ï i ■■ BETALEN IS OOK
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" VOORTREFFELIJKE M^^L.^aan^^^
VOORLICHTING BIJ UW | J MM

KEUZE VAN APPARATUUR. ■_§
" LEVERING VRIJWEL 1 ______f

ALTIJD DEZELFDE DAG. ggg ".j
~ f&m&M^. j
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WSDIERHERRIE
e er iels aan! De Nederlandse
:htmg Geluidhinder helpt bi[ het
den van een oplossing voor alle
men van lawaai in en om huis.
G, Postbus 381, XTQ^
)0 AJ Delft. INoO

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll

~

Tgdelijk I
een ander thuis

gezocht.
Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jongeren die
voor korte of lange tijd niet door hun eigen ouders verzorgd
kunnen worden. Voor hen zoeken de Centrales voor
Pleegzorg geschikte pleegouders. Wilt u weten wat het is om
pleegouder te zijn? Stuur dan onderstaande coupon in een

open envelop naar:

Centrale voor Pleeggezinnen.
Antwoordnummer 1100, 6130 VB Sittard.

l 1
. Naam: dhr/mevr ■

J Straat '
I Postcode Tel I

| Plaats Prov |
I U hoeft geen postzegel te plakken.
I I

GEDWONGEN

■KOSTUUM
■VERKOOP

Hetgaat om 'n schitterende sortering (voor- en
najaar 1992) hoogwaardige import-kostuums

(normale prijs 200,- tot 600,- Duitse marken)
die wij gaan verkopen voor deongelooflijk

lage prijs van;

Mtot 379,- *
EEN UNIEKEKANS DIE U NIET MAG LATEN LOPEN!

DEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDT PLAATS IN HET PAND
RAADHUISPLEIN 17 (hoekTempsplein)

HEERLEN
I LET OP: ALLÉÉN GEOPEND OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.
DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUBB



Matig met vet
v.et is onmisbaar in onze voe-
■..ng, maar te veel vet is schade-
lijk voor onze gezondheid enerhoogt de kans op het krijgenan hart- en vaatziekten en er
~|Un aanwijzingen dat een over-
jnatig vetgebruik een rol speeltn het ontstaan van verschillen-e vormen van kanker. Behalve
~"e hoeveelheid vet is ook de
oort vet van belang. 'Verzadig-e vetten zyn slechter dan 'on-
erzadigde' vetten. Kies minderette produkten en gebruik bij
oorkeur produkten waar weinig

verzadigde' vetten in zitten. Ge-
ruik halfvolle of magere melk

°/ melkprodukten, 30+- of 20+.aas, mager vlees en magere
leeswaren. Besmeer boterham-en by voorkeur met halvarine.

zo 1
geen vette tussendoortjesais gebak, worst, kaas en pin-

Zetmeel en vezels
Ons dagelijks voedselpakket be--O*T meestal te weinig zetmeel,
a^.!. at we te weinig brood en
echt Pelen eten- Zetmeel zou
ei_?iTr onze belangrijkste ener-siebron moeten zijn!
Vezelrijke produkten zijn be-
ft,n. voor een goede darm-
in K Vezels zitten niet alleen

' ormn, volkoren of roggebrood„" Peulvruchten, maar ook ingroente en fruit.

Driemaaltijden
n de meeste produkten die we

eten en drinken zit suiker. Die
suikers zitten al van nature in
ons voedsel. Suiker wordt door
altijd aanwezige bacteriën in on-
ze mond omgezet in zuur; dit
zuur tast onze tanden en kiezen
aan. Een gezond gebit kan zes of
zeven keer per dag een 'zuur-
stoot' doorstaan zonder dat dit
kwaad kan. Meer 'zuurstoten'
vergroten de kans op tandbe-
derf.

Weinig zout
Het zout dat we nodig hebben zit
van nature al in ons voedsel. Het
is eigenlijk niet nodig om de
zoutpot aan te spreken. Wees
ook matig met soeparoma, krui-
denzout en juspoeder. Vervang
deze smaakmakers door (tuin)
kruiden en specerijen.

Veel drinken
Ons lichaam bestaat voor twee
derde uit vocht. Om uitdroging
te voorkomen moeten we vol-
doende drinken. Melk, koffie,
thee, vruchtesap, limonade en
frisdrank, maar gewoon leiding-
water is ook goed om ons vocht

op peil te houden. Wees echter
matig met het gebruik van alco*
hol.

'Weet wat je eet'

Spelregels voor gezonde voeding
DOOR INEKE VOLKERS

Hoe je het ook wendt of
keert, eten en drinken moe-
ten we allemaal iedere dag.
Ons lichaam heeft voe-
dingsstoffen nodig, niet al-
leen voor onze energievoor-
ziening, maar ook om tekunnen presteren en om
onze weerstand tegen ziek-
ten op peil te houden. Ge-
zondheid begint met een
goede voeding. Maar waar
bestaat een goede voeding
eigenlijk uit? Uitgangspunt
Voor een gezonde voeding
is: weet wat je eet! Wie ver-
standig is, houdt zich aan
de tien spelregels van deVoedingswijzer.
Ons lichaam heeft koolhydraten,
eiwitten, vetten, vitaminen, mi-
neralen en vocht nodig. Een pro-
nkt met al deze grondstoffen,bestaat helaas niet. Eet daarom
gevarieerd! Maak daarom elkedag een keus uit de volgende
vier groepen:
" brood en aardappelen (of rijst,
macaroni, peulvruchten);

" groente en fruit;
'melk, kaas (of andere melkpro-

en vlees, kip, vis, ei oftahoe;
" niargarine, halvarine of olie.

" Gezondheid begint met een goede voeding, eet daarom gevarieerd. Foto: dijkstra

Hygiëne
Voedselvergiftiging (buikgriep-
je) is meestal het gevolg van
onhygiënisch omgaan met het
voedsel. Let op devolgende pun-
ten. Bak kip, ei en varkensvlees
helemaal gaar is. Vermijd con-
tact tussen rauw en bereid voed-
sel en denk daarbij ook aan desnrjplank en ander keukenge-
reedschap. Bewaar etensresten
altijd in de koelkast, dek het af
en bewaar niet langer dan twee
dagen. Was of schil groente enfruit altijd-

Gewichtscontrole
Controleer geregeld het gewicht.
Het is beter om overgewicht te
voorkomen dan steeds weer te
(moeten) afvallen.

Schadelijke stoffen
In lever en niertjes kunnen zich
resten van schadelijke stoffen uit
het milieu en diergeneesmidde-
len ophopen. Ook zoetwatervis

zoals paling kan veel schadelijke
stoffen uit onze vervuilde rivie-
ren en meren opnemen. Eet deze
voedingsmiddelen en nitraatrij-
ke groente niet vaker dan één
keer per twee weken.
Het nitraat wordt omgezet in ni-
triet, een stof die schadelijk kan
zijn voor de gezondheid. Nitraa-
trijke groente zijn: andijvie,
bleekselderij, chinese kool, kool-
rabi, paksoi, postelein, raapste-
len, rode bieten, alle soorten sla,
spinazie, spitskool en venkel.

Ui: gezonde
smaakmaker

DOOR HERMA HULST

Wie eet er niet dagelijks ui? Ver-
werkt in salades, soepen, kant-
en-klaar-gerechten, in de Hol-
landse en uitheemse keuken,
uien behoren eigenlijk overal bij
en verlenen aan ieder gerecht
net dat beetje extra smaak.
Bijna achteloos worden uien ge-
sneden, gesnipperd en verwerkt.
Velen weten niet dat men met
een simpele ui een buitenge-
woon gezond voedingsmiddel
aan een gerecht toevoegt. Een
rauwe ui bestaat voor 96 procent
uit water en levert slechts 49kcal
per 100 gram en maar liefst 10
mg vitamine C (bos-ui 25 mg en
'het neefje' bieslook zelfs 40 mg
vitamine C). Daarnaast is de ui
rijk aan calcium, natrium en
vooral kalium.
Reeds in de oudheid was de the-
rapeutische waarde van de ui
bekend. Men prees de ui om zijn
lichaamszuiverende sappen en
om zijn eigenschap de spijsverte-
ring te stimuleren en de eetlust
op te wekken. Ook meende men
door het eten van uien ziekten
als geelzucht, maagzweren en
nierstenen te kunnen bestrijden.
Hoe dan ook, uien zijn gezond en
vooral ook erg lekker.
De uienfamilie bestaat uit de be-
kende gele ui, de rode en witte
ui, bos- of lente-uitjes; maar ook

I

de knoflook en bieslook. Uien,
ingemaakt tot Amsterdamse of
zilveruien, zijn zeer geliefd en
smaken heerlijk bij salades,
stamppotten en snacks.
Elke ui heeft zijn eigen karakte-
ristieken. De gele ui is het pit-
tigst en wordt het meest in
Nederland gegeten. De iets mil-
dere rode ui is sterk in opmars.
Met zijn mooie kleur geeft hij
elke salade een vrolijk accent.
Lente-uitjes zijn vooral verruk-
kelijk in oosterse maaltijden en
gesneden in kleine ringetjes sie-
ren zij elk gerecht.

Uien zijn het gehele jaar door
verkrijgbaar, los, in netten of
voorgesneden. Om de Neder-
landse uienfamilie eens in het
zonnetje te zetten heeft het NI-
VAA een folder uitgebracht met
een keur aan recepten en berei-
dingstips: „Nieuwe Variaties
met Ui". In deze brochure vindt
de consument recepten als uien-
chutney, knoflooksoep, uien-
brood en exotische uien-recep-
tuur voor de bereiding van
Thaise gehaktballetjes en curry-
gerechten. Niet moeilijk, zeer
smakelijk en succes verzekerd.
De folder wordt op verzoek gra-
tis toegezonden en is aan te vra-
gen bij: NIVAA, antwoordnum-
mer 17213, 2501 VH Den Haag
(geen postzegel nodig). Onder
vermelding van 'Nieuwe Varia-
ties met Ul'. " Uien zijn niet alleen gezond maar ook erg lekker

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

consument

Enorme
verschillen in
voorwaarden
en premies

in EG

Geen interne markt
auto verzekeringen

De kosten van een autoverzekering binnen de Europese
Gemeenschap verschillen enorm. Toch kan een automobi-
list ook na 1993, als de interne markt een feit moet zijn,
niet profiteren van een goedkopere aanbieding in een an-
dere lidstaat.

Tot deze conclusiekomt de over-
koepelende Europese consu-
mentenorganisatie BEUC na een
inventarisatie van verzekerings-
polissen voor de auto in de 12
lidstaten en de Europese richtlij-
nen die gelden voor het aanbie-
den van dezeverplichte verzeke-
ring.

De consumentenorganisatie wil-
de met het oog op het wegvallen
van de binnengrenzen nagaan
welke voordelen behaald zouden
kunnen worden voor de consu-
ment die zijn autoverzekering bij
een maatschappij in een andere
lidstaat wil afsluiten. Hoewel de
voordelen al naar gelang het
land waarin men woont fors had-
den kunnen uitpakken, blijkt de
nationale en Europese wetge-
ving het onmogelijk te maken
daarvan te profiteren.

Voorwaarden
Behalve naar de premie keek het
onderzoeksbureau ook naar de
voorwaarden. Zo blijkt bij voor-
beeld dat de verzekeringsmaat-
schappij in Duitsland een ver-
haalrecht heeft op de verzekerde
automobilist als er sprake is van
een ongeval waarbij alcohol in
het spel is. In Spanje moet er
eerst sprake zijnvan 'alcoholver-
giftiging' van de verzekerde al-
vorens de maatschappij zijn geld
terug kan vorderen en in België
moet er sprake zijn van 'dron-
kenschap.

In weer andere landen, zoals De-
nemarken en Engeland, kan het
verhaalrecht worden bijverze-
kerd. In Frankrijk bestaat het
verhaalrecht niet en in Neder-
land wordt er slechts bij uitzon-
dering gebruik van gemaakt.

Volgens Roland Counye van
Testaankoop maakt het huidige
stelsel van Europese richtlijnen
voor vrije dienstverlening het
onaantrekkelijk voor autoverze-
keringsmaatschappijen buiten
de eigen landsgrenzen op te tre-
den. De Europese wetgeving
biedt de lidstaten de mogelijk-
heid hun eigen regels ook van
toepassing te laten verklaren op
buitenlandse polissen voor ver-
plichte verzekeringen.

In de praktijk betekent dat bij-
voorbeeld een Nederlandse ver-
zekeringsmaatschappij op de
Belgische markt wil opereren, zij
tot de slotsom zal komen dat er
vanwege de nationalevoorschrif-
ten nauwelijks concurrentie met
de plaatselijke maatschappijen
mogelijk zal zijn. Een Belg zal
het verhaalsrecht van de verze-
keringsmaatschappij bij dron-
kenschap ook niet kunnen bij-
verzekeren of, door een Franse
polis te nemen, geheel kunnen
ontlopen.

De BEUC acht de situatie in
strijd met de geest van een vrije
binnenmarkt en pleit voor een
nieuwe generatie Europese richt-
lijnen die internationale concur-
rentie met verplichte verzekerin-
gen wel mogelijk maakt. Tevens
pleit de organisatie voor een ver-
snellingvan de harmonisatievan
de voornaamste algemene regels
die van toepassing zijn op deze
polissfen, zoals risico- omschrij-
ving, aanmelding van het scha-
degeval en mededelingen over
een verhoogde risicofactor,
waardoor meer premie moet
worden betaald.

Griekenland
Het onderzoek dat werd uitge-
voerd door het Belgische bureau
Test Aankoop met financiële
steun van de Europese Commis-
sie, constateerde dat Grieken-
land binnen de EG de goedkoop-
ste aanbieder van autoverzeke-
ringen is. lerland is de duurste
en Nederland zit in de midden-
moot, maar biedt relatief veel
waar voor zijn geld.

Een nog onervaren, jonge be-

stuurder betaalt in Griekenland
voor een kleine auto een premie
van minimaal 285 gulden. In ler-
land betaalt dezelfde bestuurder
een minimumpremie van ruim
3.100 gulden, terwijl in Neder-
land een premie van een kleine
700 gulden wordt gevraagd.

Lees verpakking
„Weet wat je eet" begint bij de
verpakking. Let op houdbaar-heidsdatum, samenstelling, voe-
dingswaarde en welke toevoe-
gingen zijn gebruikt.

Veel praktische informatie, han-
dige produktoverzichten, advie-
zen en tips zijn te lezen in het
boekje 'Goed van eten en drin-
ken. Dit is te bestellen door
fl 3,40 over te maken op girore-
kening 4323700 van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding te
Den Haag, ondervermeldingvan
de titel van het boekje.

'Sorry, maar Anjou is geen gebied voor rood

Champagne krijgt
concurrentie

DOOR EVELIEN BAKS

Champagne kent iedereen, maar
dat de witte, mousserende wij-
nen (methode champenoise)
even lekker zijn, weten veel min-
der mensen. «Deze wijnen, bin-
nenkort allemaal aangeduid met
'methode traditionelle', verdie-
nen beter, vinden ze in Frank-
rijk. Daarom gaat nog dit jaar
een campagne van start om deze
wijnen te promoten.

Val de Loire in het westen van
Frankrijk is zon gebied dat witte
mousserende wijnen levert.
Maar dat niet alleen. De wijnboe-
ren zijn druk in de weer om ook
hun witte en rode wijnen aan de
man te brengen. En dat is hard
nodig, sinds de teloorgang van
de rosé enkele jaren geleden.

0 Een greep uit het
aanbod van de Loire:
de Saumur(links) is
een produkt van
Domaine de Vieux
Tuffeau en de witte
Anjou(rechts) is van
Domaine Du
Sauveroy.

Foto: GPD

Vak in vingers
Pascal Cailleau zwaait de scepter
over Domaine du Sauveroy, mid-
den in de Val de Loire. Een
domein van twintig hectare, dat
Pascal na enkele jaren wijnaca-
demie heeft overgenomen van
zijn vader. Hij heeft volgens ken-
ners het vak in zijn vingers. De
Fransman geeftniets uit handen:
tot het bottelen en etiketteren
toe houdt hij in eigen beheer. In
de drukke maanden krijgt hij
hulp van een handjevol seizoen-
krachten, die gebruik kunnen
maken van de nieuwste appara-
tuur.

Zijn wijn gaat voor dertig pro-
cent naar landen als België, En-
geland, Duitsland en Canada
maar in Nederland heeft hij nog
geen voet aan de grond gekre-
gen. „Waarom niet? Ik weet het
niet," reageert hij.

Ook de Nederlandse wijnkopers
besluiten nog geen te
doen. Zy brengen een puur in-
formatief bezoek aan het bedrijf
om eens te kijken wat zon man
te bieden heeft. Maar rode wij-
nen uit de Anjou passen niet in
onze filosofie. Rood uit deze
streek werkt niet. Dat smaakt
nergens naar omdat die druif
niet gerijpt is. De wijnboeren
proberen het wel, maar het kan
niet. Anjou is een typische witte
wijn-streek.

Ze zien wel heil in een witte An-
jouvan Cailleau. De kans bestaat
dat de Nederlandse wijnkopers
er iets mee gaan doen. Een pret-
tige, acceptabele wijn met een
goede prijsverhouding, te verge-
lijken met een witte Bordeaux.
Ze ontdekten ter plekke een
paar kistjes methode champe-
noise. Maar helaas, die wijn
maakt Cailleau alleen in beperk-
te hoeveelheden. „Voor vrien-
den," zegt hij.

Zes jaar geleden ging Liberté
van start met maar liefst elf
Loire-wijnen in het pakket. Ook
de Rosé. Nu zijn dat er nog maar
vier. Toch willen de Nederlandse
wijnkopers proberen het assorti-
ment weer uit te breiden. „Voor-

al de methode champenoise is
interessant. En we willen nog
wel een witte Saumur erbij ne-
men."

Daarom gaan ze op bezoek bij
Christian Giraud, die met zijn
bedrijf even buiten het dorpjeLe
Puy Notre-Dame is gevestigd.
De Saumur methode champe-
noise van Giraud is drie jaar ge-
leden al opgenomen in het assor-
timent van Liberté, maar wel-
licht heeft de eigenaar van
Domaine du Vieux Tuffeau nog
meer te bieden.

Veel contacten in het Loire-
gebied lopen trouwens via Guil-
laume Mordacq. Zijn bureau
'Collegiale des domaines de Loi-
re', een verlengstuk van de Ka-
mer van Koophandel in Angers,
helpt de wijnboeren bij het pro-
moten en exporteren van hun
produkten. Het was ook Mor-
dacq dieLiberté Wijnkopers drie
jaar geleden op de wijnbeurs in
Bordeaux op de methode cham-
penoise van Domaine du Vieux
Tuffeau heeft gewezen.

Christian is afstammeling van de
familie Giraud, die zich in de
omgeving van Saumur al ruim
vier eeuwen bezighoudt met de
produktie van wijnen. Zijn do-
mein omvat vijftien hectare
grond en levert naast de mousse-
rende ook rode Saumur-wijnen.
De term methode champenoise
komt overigens te vervallen.
Binnenkort zal dit overal zijn
vervangen door methode tradi-
tionelle.

Proeven
Het is uitgestorven in Le Puy
Notre-Dame. De ene stortbui na
de andere heeft de weinige boe-
ren die er nog aan het werk wa-
ren, naar binnen gejaagd. Chris-
tian Giraud gaat voor naar een
oude hoeve waar enkele meters-
hoge ketels staan te blinken. Hij
tapt de glazen vol. Rode wijn en
witte wijn. Het is alweer tijd om
te proeven.

Tien wijnen achtereen is niets
bijzonders. Op sommige dagen
laten ze een veelvoudige daarvan
door de mondholte spoelen.

Gangenstelsel
Onder zijn traditionele 'boeren-
stulpje' bevindt zich een honder-
den meters lang gangenstelsel,
volgens Giraud groot genoeg om
alle auto's uit het dorp te stallen.
De koele, vochtige atmosfeer is
bij uitstek geschikt om zijn wij-
nen te bewaren. Weer boven,
trekt de Fransman in rap tempo
de ene na de andere fles open.
De mousserende Saumur-wijn
wordt als aperitief geschonken
terwijl madame Giraud in de
keuken de laatste hand legt aan
een vier-gangen-lunch.

De witte Saumur, dieLiberté zo
graag in zijn assortiment wil op-
nemen, kan Giraud evenwel niet
leveren.

Woensdag 22 april 1992 "9Hmburgs dagblad m



Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

j GARAGE FRIJSINGER OPENT
Met ingang van vrijdag 24 april a.s. nemen wij ons
nieuwe garagebedrijf in gebruik.

Wij zouden het leuk vinden GARAGE FRIJSIN-
GER samen met u in te wijden onder het genot van
een hapje en een drankje.

Onze deuren staan voor u open op vrijdag 24 april
vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom!

Ons adres:
Overhoven 69 te Sittard

;llllllll!lllll!lllllllil!lllllll!ll!ll!H
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VERZEKERINGEN
I

"* __ _&&.

■E______________________-# ■**>_____■£■
\\m\\\\m\\\z .____> : ' I__s__ jrrtftf' ■■ ■■■ :-#________________H____i

JBl __»m" ' o _flI V f^JSrv-* «9V " _______ *___* U»^ TÖ_I
* -T__>y _M_n_F éj^Jm * '..::. JHHRfIh: 'm ff' 0' " s- 1 ______S

PLEZIERVAARTUIGEN : N.a~. . , , k ,
MOi i met di C7.CD.r- » Nederlandse binnenwateren), het
n_. _. nci rL_z.ini.i_j . standaardgebied (binnenwateren van
Over enkele weken wordt alles wat de Benelux en Duitsland, inclusief de
vaart en drijft weer te water gelaten. Waddenzee en de open Zeeuwse
Laat uw vaarseizoen niet vergallen wateren) en het uitgebreide gebied (als
door een dure schadeaan uw boot ten standaard, plus de Noordzee en de
gevolge van een aanrijding of een wateren tussen Engeland en lerland),
aanvaring. En een barbecuebrandje De twee laatste* polissen bieden in de
aan boord wensen we evenmin ie- drie zomermaanden ook dekkingvoor
mand toe. Interpolis biedt u een ruime de binnenwateren in de rest van Euro-
variatie in verzekeringen. Zo kunt uuw pa en het kustwater van de Middel-
boot of jacht alleen voor wettelijke landse en Adriatische Zee. Uiteraard is
aansprakelijkheid verzekeren, maar er ook een onderscheid in de premie
ook (net als uw auto) voor schade aan naar het type boot. Voor een snelle
hetvaartuig zelf. In het laatste geval is speedboat geldt natuurlijk een ander
ook de inboedel automatisch verze- tarief dan voor een kalm varende
kerd. U kunt kiezen uit drie dekkings- zeilboot. Uw LLTB assurantie-adviseur
gebieden : het beperkte gebied (alleen vertelt er u alles over.

__J|
Boerenßond

BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BIJ ONS

Cté SBA AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ BV
SBA BV, gevestigd te Heerlen, werkzaam in degrond-, weg-
en waterbouw, cultuurtechniek delfstofexploitatie en
bodemsanering, vraagt voor spoedige indiensttreding:

uitvoerder G.W.W.
Ervaring strekt tot aanbeveling.
Sollicitanten moeten bereid zijn zowel in het binnenland als in
het buitenland te werken.
Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen te richten aan:

SBA Aannemingsmaatschappij BV
Schelsberg 111 -113
6413 AC Heerlen

GAAN NOG EVEN DOOR MEÏ^v.

_ ( DE DAVERENDE )
pN^PAASSHOW

Hlk\ \^/m W I I_r c e'e Woonboulevard nog op De winkels liggen vol met de nieuwste
\ W'-mSw/ If zn PaasDGSt- nieuwtjes!

V \__ 4 1 Ük / _r _r Kom even mee naar de 9eze"'9e Woonboule- Nu is hettijd om ideeën op te doen op huis-, tuin- keuken-
\ \ >^Jf I Ép"""*/ V__r yard" Zin in een wandelinge .e lanQs 3l die en doe-het-zelf gebied. Want alle winkels hebben hun
\ tÉt^ WÊ^T \ _^Sr fleur en kleur? En hebt u die vrolijke etalages nieuwe voorjaarscollecties net binnen. Dat wordt dus
\ /""\ I ____■■■■.

__^^ al 9ezien? Wat een voorjaarsweelde, wat een kijken, kiezen en keuren. Op die gezellige Woonboulevard\ j 4^\\MJ ~~l sfeertje. De hele Woonboulevard is nog in waar het nu extra prettig woonwinkelen is.
>* l - _____y^"^^i #^*—■» Paas-stemming! En parkeren? Geen probleem, volop gratis parkeerruimte'

MÊÊ r^R E^M3l ""Ot*" ____^_____________^_____^_______H___k_ LEENBAKKER (Qs> $fe»"H
KELIERHUIS [l_li__.---.M__—J _^|^W^_P_^^^ _^^^__^__P___ _^. I -*»p'"""*>-'*p,....i-.-..n| |
Topkwaliteit in Uitgeslapen slaap- prima winkels voor ■ y ? ’ —m. ——. Daar hou je 'n leuk Keuze uit meer dan Wonen op -'f

keukens en servke. kamermode voor tapijt en gordijnen. m\ » J 11 wm i k huis aan over! 100 slaapkamers. mooist
jong en minder jong. __A_^^^_.-^^L.._-_i __k

■fesss-j |_?___-_| I^ë^l^J :i»_[lj \\ L _ »_frl«^ |irmTr.m| |*a^
De grootstekollektie Grootste speciaalzaak Even gezellig zitten I-I"^>l___^^T^_hÏ W* Als °°k de P"is Een bank van Perida- sPecialistkeukens en bad- in fauteuils met een hapje en ' mm\ "■"__ * ] mmA _.r belangrijk is!! Je mooiste plekje op geloogdén W***

kamers- 200 modellen, een drankje. J k _______F^ aart* grenen.

carpet-land I fik I I Rr^lS I I A^3mW *°t HITHU CI-TU VA* denkomüa Mfl**^'*'i!*■ ' ' ' * . ~T
Europa's grootste Doe het samen met Groenplezier voor B-H V^ Internationale kollektie De voordelige, (Creativiteit *".
tapijtspecialist. Gamma. binnen en buiten. designmeubelen in komplete doe-net- aandacht voof"

manou, rotan en pitriet. zeH-spetialist. detail.^^-

\Zmmmm\\\\ |£2S§TO| 1 llfflll.i'il 1 Bedrijventerrein I vMONTËII |SaiKfers| jfgij^I—l 1 I |"—| 'inde Cramer' Heerlen-Noord. I I I """^^ I I^^Interieurmogelijk- Sfeervolle zit-en Woonplezier begint Exclusief en betaal- U treft't bij Sanders. Trend en kleur i" *
heden zonder woonkamer- hier. baar zitkomfort. eigen interie"'

grenzen. meubelen meteen
romantisch tintje. « - -^ ■ -9\ _^ m '

± Voor Binnen & Buitengewoon8 i
Executieverkoop

Op donderdag, 23 april 1992
om 11.00 uur, vindt een openbare verkoop plaats.

De verkoop komt voor rekening van
S.O. Blijden-Garrido, Navolaan 63 te Heerlen.
Te koop wordt aangeboden:

Gouden en zilveren
sieraden

en wat verder te koop zal worden
aangeboden.

De plaats van verkoop is
De Koumen 44 te Hoensbroek. De goederen zijn een
uur voor de verkoop te bezichtigen. Alleen con-
tante betaling. Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdracht
van de ontvanger van de Belastingdienst/Particu-
lieren, Groene Boord 21 te Heerlen.
Telefoon 045-738555.

De deurwaarder
belast met de executie.

Belastingdienst

Jehuis in dekrant brengt mensen over devloer.
Hn de makelaar weet van wanten en kranten.

■ I Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te

_«^ _■■ ______fc Maastricht d.d. 16 april
T _____ _F_rt _^%_fl _■ 1 _0■■ ■■■ 1992 is onder curatele ge-
lVlll|/l/ iVUIII steld Maurice Henry Lm■-

■ delauf, geboren op 14 mei
■ i JL ,—»__» _— " ■ 1974, wonende te Hoens-

I I IT Vf* f) Cl Dl liPli I J broek* gemeente Heerlen,
UK_.VyllUl/MI V/UM aan de Schachtstraat 7, met ,

benoeming tot curator van
Frederik Jozef Jan Linde-

INÜUoTRIE lauf en tot toeziend curatri-
Operator m/V ce van Maria Helena van
voor een bedrijf in Sittard. dat een eindprodukt Deelen echtelieden, beide
fabriceert. Bent u al.-roond en hebt udeopleiding "^£VAPRO-B en/of VAPRO-A. kom dan direct langs. ich__htetraaf?
Deze full-time baan is in oontinu-dienst. De* moge- Advocatenkantoor Amsten-lijkheid tot een vast dienstverband is niet uitgesloten. raderwee mr JF E KikInformatie: 046 -51 42 22. Marian Janssen ken postbus ' 15,' 6430 AA| Sfflard, Rosmotenstraat 4 Hoensbroek.

__d

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag EHeC,l!|è
in handen betalen in volgensmin. jaarrente vlg. wet. max. jaar^/

5.000 48 mnd. 138,77 ÏT 5 150,95 I'*J
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 v*?
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 I**l
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 ti*.

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Th*o
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief lw>.

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 _!
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3
25 000 500 1.11 14.2% 74 mnd. 16,9 S
35 000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 *

Min i- _. JMyf»■ ___■r-1 !__✓

ALS U WILT KIEZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK, \~ ✓£■
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... fcgi

Bel Spiral als 't flexibel verspreid moet worden! | fJy
< ________ -■

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. iSl^lll l\\)
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Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 Fantasie in de ban van de
werkelijkheid. Serie over kunst door
de eeuwen heen in Nederland. Afl.s:
Het onzichtbare zichtbaar gemaakt.

16.00 "" Journaal.
16.09 Bekijk het maar. Gevarieerd

kminderprogramma met Bereboot;
Casper and his friends; Barbapapa.

17.14 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

18.00 "" Journaal.
18.22 Popformule plus. Muziekpro-

gramma met daarin o.a. een over-
zicht van de nationale Hitparade,
popnieuws met Martijn Krabbé.

19.02 Candid camera. Amerikaans
programma waarin grappen en grol-
len met de verborgen camera worden
opgenomen. Presentatie: Dom Delui-
se.

19.28 Dierenmanieren. Dierenpro-
gramma gepresenteerd door Martin
Gaus.

20.02 Aktua nieuws.
20.05 Glitz. Amerikaanse speelfilm uit

1989 van Sandor Stern. Met: Jimmy
Smits, Markie Post, John Diehl e.a.
De detective Vincent Mora is op zoek
Vincent Mora, een doorgewinterde
detective uit Miammi, is op zoek naar
de moordenaar van zijn vriendin. Tij-
dens het onderzoek maakt hij kennis
met de sexy zangeres Linda Moon,
die diep vertakte banden heeftmet de
onderwereld. Vincent komt erachter
dat hij het eigenlijke doelwit van de
onderwereld is.

21.46 TV dokter. Medische adviezen
van huisarts Ferdinand Zwaan.

21.47 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.16 Eenmaal andermaal. Veiling-
programma gepresenteerd door Jan
Pieter Glerum.

23.06 Expo '92 Sevilla - Tussen
twee werelden. Informatieve serie.
Afl.2: De ontdekking Spanje en de
Dominicaanse Republiek 1492-1992.
1992 is voor Spanje een jaarvan gro-
te betekenis.

23.35-23.40 "" Journaal.

Duitsland 1
89-00 Tagesschau.
W-03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

soapserie.
"jj-45 Medizin nach Noten VI/4.
'°00 Tagesschau.
'""03 lm Sturm über das Meer. Se-rie.
|0-45 ZDF-info Arbeit und Beruf.''"00 Tagesschau.
]I*o3 Königshauser. Documentaire.
:*lO Klassentreffen.'«"55 Persoverzicht.
'3.00 Tagesschau.
'3.05 ARD-Mittagsmagazin.
'».45 Wirtschafts-Telegramm.'3.58 Programma-overzicht.
2*oo Tagesschau.
4-02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.
4-30 Prinz Eisenherz. Tekenfilmse-
rie.
5-00 Tagesschau.
5.03 Ping Pong. Kinderclub.s-30 Traume, die keine blieben. Se-rie.
8.00 Tagesschau.

'8-03 Talk taglich - Termin in Berlin.Gevarieerd middagmagazine.'8.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden.^reis. Braziliaanse serie.6-58 Programma-overzicht.
'"00 punkt 5 - Landerreport.

.'"l5 Tagesschau.

.'"25 WWF-Studio.
'"35 Vera und Babs. Serie.

Hier und Heute.
».45 Die Hausmeisterin. Serie.'Ms WWF.

JJ-58 Programma-overzicht.5"00 (TT) Tagesschau.
ARD-Brennpunkt.

f"-59 Tagesthemen-Telegramm.'00 Polizieruf 110. Mit dem Anruf
jKommt der Tod, misdaadfilm.«"30 Tagesthemen.
j^OO Nachschlag. Satire.

"05 Die Tanzerin. Duits/Japanse tv-rJ£* uit 1988 van Masahiro Shinoda.
?erl|jn 1855. De Japanse militaire

Oota wordt verliefd op de dansc-es, dochter uit een eenvoudig arbei-
ersgezin. De Japanse ambassadeU^eurt deze verhouding af.-^■^5 Tagesschau.
"50-00.55 Zuschauen - Entspan-en - Nachdenken. Frühling in denBer9en: Am Ferchensee.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Operation Mozart. Jeugdserie.
14.10 Die Frau, von der man spricht.
Amerikaanse speelfilm uit 1942 van
George Stevens.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Achterbahn. Kinderserie.
16.30 logo, jeugdjournaal.
16.40 heute.
16.45 ZDF Sport extra. Voetbal, eer-

ste helft van de oefenwedstrijd: Tsje-
choslowakije - Duitsland vanuit
Praag, (ca 17.45 "" Lotto-trekking)

18.00 ZDF Sport extra. Twee helft
Tsjechoslowakije-Duitsland. Aansl.
Programma-overzicht.

19.00 heute.
19.25 (TT) Vorsicht Falie! Tips van

de politie.
20.00 Teufel in Seide. Duitse speel-

film uit 1955 van Rolf Hansen. De
elegante Melanie trouwt met de suc-
cesvolle muzikant Thomas Ritter en
benoemd hem tot bedrijfsleider van
haar uitgeverij. Maar steeds vaker
blijkt dat zij jaloers is. Wanneer Tho-
mas zich verzet, tegen het ontslag
van zijn secretaresse, neemt Melanie
een overdosis slaaptabletten.

21.45 heute-journal.
22.15 Zündstoff. Entmündigt, reporta-

ge over menselijke waardigheid.
23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

De geheimzinnige dood van een
koopman. Heli en haar broer kunnen
maar niet begrijpen dat hun vader
zelfmoord heeft gepleegd, maar het
sectierapport geeft het wel duidelijk
aan. Heli beweert echter dat haar va-
der vermoord werd. Dat concludeert
zij uit het feit dat op het moment van
de 'zelfmoord' de voordeur opne
stond, toen zij met vriend terugkeer-
de van een vrolijk feest.

00.00 Mem lieber John. Amerikaanse
comedyserie. Met: Judd Hirsch, Isa-
bella Hofmann, Jane Carr e.a. Afl.:
Dilemma mit Emma. Onverwacht be-
reikt John het bericht, dat zijn lieve-
lingsoom Jack is gestorven. John
staat voor een zware opgave, want
hij heeft zijn oom beloofd voor tante
Emma te zorgen.

00.25-00.30 heute.

FILMS TV VIDEO
BBC 2

rik Sne Done Him Wron9- Ame-
s^aanse film uit 1933 van Lowell

errrian. Secretaresse komt inrn °eilijke positie als ze verliefd
D

rdt °P een rechercheur die de
onn jken van haar malafide baas
Qnaerzoekt. Met Mae West en Cary

" Paul Newman en Dominique Sanda in 'The Mackintosh Man. (Nederland 1 - 20.25 uur)

HTL4
.«h ove in de dierentuin.
«aerlandse film uit 1984 Christ

rentUr' Als twee kinderen in een die-
dei_.'n de buit van een overval ont-
val. ' krij9en 2e het met de °ver-
rv_r_: r_.3an de Stok- Mat'9e film met
sluy Sanders en Martin Ver-

Duitland2
k -1,0 Woman of the Year. Klassie-
Ge

screw-ball comedy' 1942 van
sD_rt9e s,evens. Conflict tussenHonverslaggever en politiek com-ssn tnce- Goed verhaal met
bürn y en Katherine HeP-

Duitsland 2
°00Teufel in Seide. Duitse soap-

film uit 1955 van Rolf Hansen. Lili
Palmer als miljonair, die het leven
van componist Curd Jürgens zuur
maakt.

Nederland 1
20.25 The Mackintosh Man. Ameri-
kaanse spionagefilm uit 1973 van
John Huston. Diamantendief Paul

Newman ontsnapt uit de gevange-
nis en wordt achtervolgd door twee
bendes. Fraaie film waarin ook Do-
minique Sanda te bewonderen valt.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. Serie.
19.25 Van gewest tot gewest. Maga-

zine.
19.55 Uitzending van de politieke

partijen. Vandaag: D'66.
20.00 "" Journaal.
20.20 Een blik op Kenia. Film van de

Stichting De Emmabloem.
20.30 Studio sport.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen.

23.00-23.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Jimmy Smits in Glitz.
(Nederland 2 - 20.05 uur.)

Duitsland 3 West
11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben, Braziliaanse serie. 12.15 Um-
weltspiegel, serie. 12.45 Dick und
Dünn, reportage. 13.00 Künstler ma-
chen Filme, serie. 13.45 plus 3, econo-
misch magazine.l4.ls West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Westpol.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Omaruru, serie. 16.30 Sig-
nale. 17.15 Jetzt reden Kinder, serie.
17.30 Cursus technologie. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Sesamstrasse,
kinderprogramma. 18.30 Der Traum-
stein, kinderserie. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde, regio-
naal magazine met om 19.45 Raam-
programma's van de regionale studio's.
20.00 Mittwochs urn 8. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 In Sachen Natur, milieu-
magazine. 22.30 Rückblende. 22.45
Ich - Die Nummer Eins, Frans/Italiaan-
se speelfilm uit 1972. 00.37 Laatste
nieuws.

RTL 4
06.55 Ochtendprogramma. Met

nieuws, tekenfilms en series.
12.40 Overvallers in de dierentuin.

Nederlandse speelfilm uit 1984.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse

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

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine.

18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 RTL 4 Minispel: Taboe.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rescue 911. Serie over men-

sen die hun leven wagen voor ande-
ren.

21.25 Het leven gaat door. Thema-
programma over lepra.

22.30 The Johnnie Mae Gibson sto-
ry. Amerikaanse speelfilm uit 1986.
Johnnie Gibson is een politie-agente
die undercover gaat werken voor de
FBI. Johnnie krijgt de oprdacht om
als de vriendin van een mannelijke
collega door het leven te gaan. Sa-
men infiltreren ze in een gevaarlijke
scène. Ze wordt echter overdonderd
door de glitter en glamour van de on-
derwereld en geeft gedeeltelijk haar
identiteit bloot. Zal Johnnie's FBI-trai-
ning voldoende zijn om haar eigen
leven en dat van haar collega te kun-'
nen redden? In de hoofdrollen: Ho-
ward Rollins, Lynn Whitfield, William
Allen Young, Richard Lawson, John
Lehne e.a.

00.10 Journaal.
00.25 Onopgeloste mysteries. Ame-

rikaanse serie, waarin onopgeloste
mysteries behandeld worden.

01.15 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
Herh.

01.40 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

02.25 De draagmoeder. Brazilaanse
serie. Herh.

02.50 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
09.00 Gevarieerd ochtendprogram-

ma.
14.55 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Das Haus in der Todesbucht.
(herh.).

15.45 Chips. Amerikaanse serie. Afl.:
Sabotage, (herh.).

16.40 Riskant! Spelprogramma. Pre-
sentatie: Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma. Presentatie: Harry Wijn-
voord.

17.45 Durchgedreht. Spelprogramma
met Harry Wijnvoord.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Zurück in die Vergangenheit.

Amerikaanse avonturenserie.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-

ziek. Presentatie: Marianne en Mi-
chael.

21.15 Gottschalk. Personality-show.
Presentatie: Thomas Gottschalk.
Gasten: Bobby Kimble en Leslie
Mondoki.

22.20 Stern tv. Tv-magazine. Presen-
tatie: Günther Jauch.

23.00 Weiber von Sinnen. Vrouwen-
magazine met Helal von Sinnen.

23.30 Benny Hill. Comedy-show.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: In der Gewalt der Mafia. (herh.).
00.55 Kampf gegen die Mafia. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der unsichtbare
Krieg. (herh.).

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Gestorte Totenruhe.
(herh.).

02.05 Der Bulle und das Streetgirl.
Amerikaanse misdaadfilm uit 1984
van Pat Metheny. Met: John Savage,
Tracy Pollan, Roxanne Hart, e.a.

03.35 Spiel zu dritt.Amerikaanse mu-
sical uit 1949 van Busby Berkeley.
Met: Esther Williams, Frank Sinatra,
Gene Kelly, e.a. Dennis en Ediie heb-
ben als entertainers veel succes. Bei-
den raken verliefd op de eiegnaress
van een nachtclub.

05.05 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.15 Elf 99. Live-magazine, (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
technologie. 09.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 13.40 Family Album. 14.10 Hei-
mat dort - Heimat hier. 14.40 Gilberte
de Courgenay, Zwitserse speelfilm uit
1941. 16.30 Solo für 12, quiz. 17.00
Cursus technologie. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Der kleine Vampir, kin-
derserie. 18.24 Ernest macht Haus-
putz. 18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Das Südwestjournal aus Rheinland-
Pfalz. 19.00 Hallo, wie geht's? Medi-
sche tips. 19.15 Überleben in derKala-
hari, documentaire over het stokstaar-
tje. 20.00 Output, documentaire over
computervirussen. 20.30 Macher: Die
Schmetterlingsfürstin portret van Ga-
briela Fürstin Sayn-Wittgenstein-Sayn.
21.00 Nieuws. 21.15 Einmal ein Cop,
Deense misdaadserie. 22.10 Sonde,
wetenschappelijk magazine. 22.55
Berlin Alexanderplatz, serie van Wer-
ner Fassbinder. Berlijn tijdens de gou-
den twintiger jaren. Franz Biberkopf
wordt na vier jaarcel uit de gevangenis
ontslagen. 00.15 Aktuell. 00.20 Non-
Stop-Fernsehen.

Super channel
23.00 White Zombie. Amerikaanse
horrorfilm uit 1932 van Victor Hal-
perin. Zombies zitten achter een

mooie vrouw aan. Met Bela Lugosi
en Madge Bellamy. Spannend.

BBC 1
0.15 St. Ives. Amerikaanse film uit
1976 van J. Lee Thompson. Mis-
daadjournalist raakt betrokken bij
een moord. Met Charles Bronson
en Jaqueline Bisset.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
KRO
'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.6-00 "" Journaal.
6*05 Tekenfilmfestival.

'6-23 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.Mieke Lamers.
17.30 Tao Tao. Tekenfilmserie. Afl.:

Het verhaal van de kleine hond enhet grote been.'8.00 Boggle. Spelprogramma.
'8.30 Transport. 3-delige documen-
taire over het Nederlandse transport
*i het nieuwe Europa. Deel 1: Trans-
Port over zee.

'9-00 Land van de arend. 8-delige
documentaire over de ontdekkingvanAmerika en de gevolgen daarvan. Afl.
1: Ontmoeting met de indianen. En-
gelse kolonisten zetten in 1584 voor
het eerst voet aan wal in Noord-Ame-
rika. 2e noemden dit land Virgina.

«J.OO (""+TT) Journaal.
«fl-25 The Mackintosh man. Engelse

speelfilm uit 1973 van John Huston.Met: Paul Newman, Dominique San-
da, James Mason e.a. Joseph Ftear-
den steelt voor Mackintosh Man een
Pakje diamanten van een postbode,

wordt betrapt en gevangen ge-
zet. Hij ontsnapt op een spectaculaire
manier met behulp van een organisa-
tie die concurreert met MackintishMan. Zijn vrijheid is echter van korteduur, want zijn bevrijders houdenhem gevangen in een landhuis.

*2*lo Pyramide. Kennisquiz waarin
I*ee kandidaten worden getoetst op
hun kennis van een specialisme. Pre-
sentatie: Machteld Kooij.

*«-45 Reporter. Achtergrondreporta-
J)es over de actualiteit.«3.20 Nieuwsnet 12. Amerikaanse
serie. Afl.: Riskante bronnen. Weer-man Floyd kan niet langer verborgen
houden dat hij langzaam blind wordt.2aret neemt noodgedwongen in zijn
Plaats een sportverslaggever aan in
*ie hij weinig vertrouwen heeft. Tay-
'or maakt een onvergeeflijke fout enKelby vertelt Hank dat haar vriend te-
rugkomt.

°0.10 "" Journaal.

België/TV 1
16.00 Schoolslag. Spelprogramma

voor scholieren.
16.30 Samson. Gevarieerd kinderpro-

gramma.
17.30 Postbus X. Jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.

Een zwarte jongenwordt door fascis-
tische jongeren vermoord. Commis-
saris Carlucci infiltreert in het ex-
treem-rechtse milieu om de daders te
achterhalen.

21.40 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Al vindt de tele-
foonrekening te hoog en weigert die
dan ook te betalen.

22.05 Alle 5. Populair wetenschappe-
lijk programma. Aansl.: Paardenkoer-
sen.

22.35 Vandaag en Sport.
23.00 Qu'est-ce que je vous? Talk-

show met Waalse gasten, gepresen-
teerd door Marcel Vanthilt.

23.30-23.35 Coda. Marleen de Cree
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Dauw.

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

ma rond arbeid.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie. Zed loopt Maggie tegen het lijf.
Hij bezweert haar om haar mond te
houden. Myrna wil te weten komen
wat Sam over mevrouw Burke weet.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Sportavond. Voetbal: België -

Cyprus, kwalificatiewedstrijd voor het
WK 94 in Amerika.

21.45 Journaal en Sport.
22.15-23.00 Sportavond. Met o.a. het

afscheidvan Jan Ceulemans, een re-
portage van Carl Huybrechts.

SATI
05.30 Regionalreport. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. Serie. 09.00 Sat 1 Bliek.
09.05 Smileys leute - Agent in eigener
Sache, Engelse spionagefilm. 10.00
08/15 - In der Heimat, Duitse militaire
film uit 1955. 11.40 Glücksrad. 12.15
Traumreisen. 12.40 Tip des Tages.
12.45 Tele-Börse. (13.00 Sat 1 Bliek).
13.35 Tennis live. ATP-toernooi in
Monte Carlo. 17.05 Geh aufs Ganze.
Prijzenspelprogramma. 17.45 Regio-
nalreport. 18.15 Bingo. 18.45 Sat 1
News. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter-
News. 20.15 Sissi, Schicksalsjahre ei-
ner Kaiserin, Oostenrijkse film uit 1957
met Romy Schneider, KarlHeinz Böhm
e.a. 22.15 AKUT. Politiek magazine.
22.50 Schreinemakers live. 23.50 Sat 1
News. 00.00 Tennis, ATP-toernooi
vanuit Monte Carlo. 00.30 Repo Jake,
Amerikaanse actiefilm uit 1989 met
Dan Hagerty, Dana Bentley, Paul
Hayes, Walter Cox e.a. Duitse premiè-
re. 02.00 Fünf vor zwölf. 02.30 Pro-
gramma-overzichtTeletekst.

" Rolf Hoppe.
(Duitsland 1 - 23.05 uur)

Radio 1 radio7.07 VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12 30 Nws ) 12.55 Mede-
delingen tb v land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot 1.02Nocturne
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6 02-7.00 De ochtendshow.

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

Radio 3
6 02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10 04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 1104 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

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

Ork. van Leipzig 0.1.v. Peter
Schreier met sol. I. Davidde peni-
tente. oratorium KV 469 van Mo-
zart. 11. Lazarus oder die Feier der
Auferstehung, oratorium D 689 van
Schubert. 12.00 Barokmuziek.
12.30 Stemmen. 13.00 Nws 13 04
4-Luik 14.00 De oratoria van G.F.
Handel 14.30 Jazzspectrum.
15.30 Moet je horen. 16.00 Jacco's

keus. 17.00 Forum 18.00 Nws.
18.04 Muziekjournaal 19.00 Kleine
zaal. 20.00 Nws. 20.02 Forum.
20.16 AVRO-Concertavond. Gel-
ders Orkest metmezzo-sopraan en
bariton. 22.00 Opera magazine.
23.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8 30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
902 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De schatkamer.
10.00 Oud plaatwerk. 11.00 De du-
vel is oud. 12.00 Nws. 12.05 Bon-
nefooi. 12.30 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10 Actuele Zaken, metom
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 De sterren 15 30
Varen. 16.00 TROS Schlagerfesti-
val. 17 00 TROS Dierenmanieren.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
code 3 - magazine 18.20 Uitzen-
ding van de CD 18.30 TROS
Perspectief. 19.00 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Grieks voor beginners. 21.00 De

Kelten. 21 30 Pronto? 22.00 ca va?
22.30-23 00 De Sterren.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35Les salauds vont en enfer, Fran-
se speelfilm uit 1955. 15.05Le front du
nord, documentaire. 16.10 Autant sa-
voir, magazine. 16.30 Clips a la Une.
16.45 Nouba nouba. 17.40 Beverly
Hills 90210, Amerikaanse serie. 18.30
La fete a la maison. 19.00 Ce soir.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Strip-tease. 21.15 La rosé aux deux
parfums. 22.35 Coup de film. 22.55
Weerbericht en laatste nieuws. 23.15
Bourse. 23.20-23.30 Le coeur et l'e-
sprit, katholiek magazine.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Travel
show UK mini guides. 09.20 Moving
stories. 10.00 ■ She done him wrong.
11.05 Look stranger. 11.30 World
snooker. 14.20 Johnson and friends.
14.30 Spider. 14.35 Country file. 15.00
Nieuws en weerbericht. 19.00(TT) Star
trek. 19.50 DEF 11. 20.30 DEF 11. 21.00
(TT) The buried mirror. 22.00 World
snooker. 22.40 (TT) Mr Wakefield's
crusade. 23.30 Newsnight. 00.15
World snooker. 01.30'Weerbericht.

België/Télé 21
16.50 Vidéothèque. 17.40 Nouba nou-
ba. 18.30 Le coeur et l'esprit. 19.00
Radio 21. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Challenge. 22.00 Laatste
nieuws, weerbericht en beursberichten.
22.30 Le magazine international de l'o-
péra. 23.25-23.55 Ce soir.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Objectif Europe. 09.30
Pyrénées pirinéos. 10.00 Paroles d'é-
cole. 10.30 Découverte. 11.00 Objectif
médécine. 11.30 Genies en herbes.
12.00 Nieuwsflits. 12.05 Magellan.
12.10 L'école des fans. herh. 13.00
Nieuws. 13.30 La bonne aventure.
14.00 Caractères. 15.10 Cargo. 16.00
Infos. 16.15 Au nom de la loi. 17.15 La
vérité est au fond de la marmite. 17.40
Cursus Frans. 18.00 Questions pour
vn champion. 18.30 Nieuws. 18.50
Weerbericht, Affiches en Clin d'oeil.
19.00 Montagne. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Temps présent. 21.00
Nieuws en Europees weerbericht.
21.30 Comédie, comédie. 23.00
Nieuws. 23.45 Ex libris, literair magazi-
ne. 00.45 1,2,3, Théatre.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.00 Telegiornale
Uno. 07.30 Da Milano tgr economia.
08.00 Telegiornale Uno. 09.00 Tele-
giornale Uno. 10.00 Telegiornale Uno.
10.05 Unomattina economia. 10.15 Ci
vediamo. 11.00 Da Milano tgr Uno.
11.05Ci vediamo. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Guglielmo tell/moro. 12.30 Tele-
giornale Uno. 12.35 La signora in gial-
lo. 13.30 Telegiornale1Uno. 13.55Tele-
giornale Uno -Tri minuti di... 14.00 Big!
14.30 Lalbbro azzurro. 15.00 Dse.
green. 15.30 Dse caramella. 16.00Big!
18.00 Telegiornale Uno. 18.05 Vuoi
vincere? 18.40 II mondo di quark.
19.35 Una storia. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Perugia:
Calcio. 22.15 Hitchcock presenta.
22.45 Telegiornale Uno. 23.00 Concer-
tino. 24.00 Telegiornale Uno -che tem-
po fa. 00.30 Appuntamento al cinema.
00.40 Tgs mercoledi' sport. 01.40 Mez-
zanotte e dintorni. 02.20 Telegiornale
Uno -Liena notte. 02.35 Vamos a ma-
tar companeros. 04.30 Vivere insieme.
05.30 Divertimenti. 06.00 Colomba.

BBC1
07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 (TT) Defenders
of the earth. 10.25 Why don't y0u...?
11.00 Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht. 11.05 Playdays. 11.25
The family Ness. 11.35 Gibberish.
12.00 Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht. 12.05 The Flintstones.

12.30 People today. 13.20 Pebble Mill.
13.55 Regionaal nieuws en weerbe-

richt. 14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 (TT) Neighbours. 14.50 Turna-
bout. 15.15 Hawaii Five-O. 16.05 (TT)
Antiques roadshow. 16.50 Henry's cat.
16.55 Wildbunch. 17.15 Attack of the
killer-tomatoes. 17.35 (TT) The movie
game. 18.00 Newsround. 18.10 (TT)
Littie sir Nicholas. 18.35 (TT) Neigh-
bours. 19.00 (TT) Nieuws en weerbe-
richt. 19.30 Regionaal nieuws. 20.00
Wogan. 20.30 (TT) Tomorrow's world.
21.00 (TT) Only fools and horses.
21.50 Points of view. 22.00 (TT)
Nieuws. 22.30 Sportsnight. 00.15 St.
Ives. 01.45 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.00
Futbol Espanol. 09.30 Dansen. 10.30
Go, auto-en motorsportmagazine.
11.30 Eurobics. 12.00 Forte snooker
league. 14.00 NHL action. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Autosport. 16.15 Autosport.
16.30 Boksen.lB.oo Internationaal
speedway. 19.00 Tennis. 21.00 Revs.
21.30 Warsteiner Ski Magazin. 22.00
Golf. 23.00 Golf report. 23.15 Auto-
sport. 23.30 NHL ijshockey.

Eurosport
09.00 Tennis. 11.00 Eurofun. 11.30
Volleybal. 13.00 Eurogoals. 14.00Ten-
nis. 15.30 Rallysport. 16.30 EK Tafel-
tennis. 18.00 Tennis. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Eurotop event. 23.00
Tennis. 01.30 Eurosport nieuws.

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. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1, nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17.00 Limburg
Aktueel. 18.00-18.30 Het Podium
Programma over kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many. Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux. 14.00 Villa Musica, mv-
zoekprogramma waarin ook plaats
is voor een spelletje en een cur-
siefje. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10Rijswijckloon.
verzoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22 05 Jazzkaffee
23 30-06 00 Nachtradio.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra-

diofrühstück . Spiel Glóckstref-
fe. (615 Wort in den Tag; 6 45
Hörergrusstótterie. 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9.00
Nieuws. 9.10 Gut Aufgelegt (Tips
und Themen am Vormütag). 12.05
Musik a la carte (12.30 BRF Ak-
tuel). 1300 Preseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Taoe)
18 35-20.05 Klassik.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-gels 6.00 Morgenmagazin. 9.00
Radio-Shop. 12.00 RTL Mittag.
14.00 RTL-Café 15 00 Fetera-
bend. 1800 Neues aus Kino. Vi-
deo, Musik. 21 00 Je t aime Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und trftumen
24 00-4 00 Radio Nacht.

WDR 4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht;
elk uur nieuws). 8.55 Overpeinzing.
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws. 1205 Zur Sache. 12 07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuwsen Stichwort
Wirtschaft 14.07Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert. 16 00
Nieuws. 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Nieuws: Der Tag urn tunl
17.07 Musik-Express (18.00
nieuws; 19.00 Auf ein Wort; 19.30
Ohrenbèr). 20.00 Nieuws. 20 05
Zwischen Broadway undKudamm.
21.00 Musik zum traurnen (22.00
nieuws). 22.30-04.00 ARD Nacht-
express.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Media
Europe. 07.55 Supersports news.
08.00 ITN world news. 08.30 Hello Au-
stria Hello Vienna. 09.00 Channel E.
09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Touristic magazin. 13.00 Japan
business today. 13.30 The science
show. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 The travel magazi-
ne. 21.30 Business weekly. 22.00
Nieuws. 22.30 Europe reports. 22.45
USA market wrap. 22.55 Supersports
news. 23.00 ■ White Zombie, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1932. 00.20 Music
news. 00.30 Blue night. 01.00 Super
shop. 01.30 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.
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ti-[iriMi_______i -M-H-BBHB-M
■^^k I Kwaliteitskeukens voor normale prijzen. "tIAjmmmmm ~' Tevens alle inbouwapparatuur. / f OuHo Tavi Tol n_._._..l_n.

Hollanders-Nieuwsma verhuur Bosman Sittard. 046-515852 stationsstraat 294 Nuth. °ufle laxL leL mm mó-
onze trots uw rijplezier Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek. Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber- "J!__«"._„_. .prv_Pr

Nic lla. .pn aanhannwanens 045-218888. Verhuur van materialen en gerweg. Leveringen van zand, grind, TülTlZOn Keukens " Sanitair „Marjoleins" natuurcentrum r_>i_ioei/_n_ii___

mi. udwcii __i„i_nyw_yGiia AutOSPOrt BrOUnS machines voor het maken van een oprit teelaarde, cement, betontegels, siette- Ook uw adres Voo r Svedex kasten. De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
_erï" Veï_ m_\r _„SK_iT'Rrn Schelsbera 175 Heerlen en het bouwen van een huis. gels, maaskeien, klinkers, bielzen enz. Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516. homeopatische geneesmiddelen en na-S^%^^& ° jKW Ook op zaterdag geopend. Nieuwstr. 2I H'broek. 045-211889. «cHn, Geleenstraat 59 Heerlen. J
. . , n ,/nnnc Automobielbedrijf Ton Schuijren J^V 1 ... i __i_-l_i_ ___________nrni?IÏÏ!T??!SBBBAanhangwagens Jo Knops Rotscherweg eo Landgraai. 045-313588
100 stuks in voorraad. Tevens alle s 3 VOSSen Keukens Daemen Kun .t .tnffpn
onderdelen en reparaties. Rijksweg Zeecontainers Vernieuwen van defecte werkbladen, N.K. Verwenst 045-213760 y!L!ir„i 1 i

, . ,__.
Z* ,95 ___. T_ «»__-_. ■HKm__l______l ÏSSTm,. _». __ _p=, SS '". ë_ ? *T*- T »"*""* Wi' !£«*___.. ? £

Bom. Piet Schouten 01720-34031. Na „_■__■_____ ÏÏT„'aiKJ2nP?F£_l' onSt' UW nOOl en afvoer met de m0" Tel. 046-753865.■■■■■■■■ " Js~- 18-00 uur 045-32409L /^^ s"'£^ SS.^^^T"' I
étS^Kf^mï ff^ MUJiidiMliJi DAEMEN'S j!/ RaleiohCvcle-CenterHelaers MobertsVerhuizin9enbv-

rthpX^MÉÉÉi^ Vraag vrijblijvend offerte HOUTWAREiFABRI EK fiaieign Uycie Uemer fieigers internationaal verhuis- en transportbf
mmmum^

BiHcrR.RnRCFRn.FC 7 Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. drijf, kantoor- en projektverhuizi.__^^___Lf^ IIH '.(^ il ui? j_ HiViiuil H HoßDDermanS C V 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-722828
Techn. buro Jos Smeets b.v. E^__M****T_l________l n,_ ._?___ c "oBppßrm!7„V' watPr Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865. ___mE£SS „ ITIHM

045"751253 Sa.lta\C'V''l..^ Zonder aanbetaling mogelijk. __
Frigo-metal b.v. 043-216616. ly.BMg9 Kwallteitdak. Tel. 424050 wateronth rioolontstop Emmaplein 8
Fort Willemweg 53-59 Maastricht. i^^KUw J_g n i >'i [<-*M I Voor al uw pannendaken, platte- en Het zagen van emballage en pallethout. Heerlen, lei. U4_

■^■■rTnniïïTTBHHBI_______________________ leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en Fabricage van gereedschapstelen en _-____________________3___________R ,
,—r__-i _J

dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave. houtdraaiwerk. Rooien van bomen. JVI _________TrTmr_rtTT-nr_____i p______________^Bi[ H M n_D
■■■■HnfHgBHH Goedk. stookhout. Te koop gevraagd I Al |kjpiü| ~ .■■.■■■■* *...■__.

populieren Fax 045 753754 UIUrit 11 WATERSCHADE!?
v SIMPELVELD * Speciale methode voor het drogen

_f^^V li Hpiitmolror. h u JlPi rEU w *"*-*-' van zwevende vloeren en houtenfml „_ .. Ü' neUll,1BRBr:» UV- n ROLLUIKEN ZOMW_mr.G P'a»onds
V ChriS AÜaiTIS Groothandel in dakbedekkingsmaterialen, mm m JptTHIfTJU Ijl 1 UW-JU /^\P^H /-.pg^N

. Kondensdroging.

Onel Bern .tPvn nFM* ANWB erkende auto- en motorrijschool, lood en zink. Sluisweg 4 Bom (gj f] (Q (^__ rC_^ Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus ' !Ss
van vloe,en wanden en

_,_., S T
„■-, ".. Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal. Tel. 04498-53100. lj\_r_7U UV____\^7U "^__. 21099,6369 ZH Simpelveld. . Speciale methode droging platte

APK-keunngsstation, Rijksweg 61, Tl n4.-7-.17i8 ?»»■# onrc>^re-nri ane-ri Tpl 045-423848/442129 daken-
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700. leL ub b onroerend goea ia. u.o «__ö .ö/wi__. . Gratis oDjektVoChtmetjng.Voor vrijblijvende info:

. .. . . Autorijschool Sjef Dörenberg Zuiddak b.v. Landgraaf M. Ramakers. Tel. 04406-12352 teKKÜS MICA Zonwering £,"_?!tZ", JGarage SeDregtS en CO. Bovag erk. motor- en autorijschool. Bit. en kunststof dakwerk, shingles en pan'tair, cv., gas, water, ontkaiken van voerendaal. Tel. 045-750612. Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen. ,%4iUIUdJ-_4-LUiiiUini^
Off. APK-keuringsstation len 2, Tevens voor uw automaat-en vrachtw. dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en £ ldingen erl9le'ser^1 - UaM,onhlirn Vraag vrijbl. prijsopgave. Showroom:
dealer Iveco bedrijfsauto's. Li ndelaufer- opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd daktegels. Indus.terr. Strijthagen. KoningswinKeisiraai u vaiKenourg. Sittarderweg 116 Heerlen.
gewande 8, Voerendaal. 045-752888. adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735. Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218. Tel. 045-721658. W]m ■WflSfffllPÉ
_——_~_— riiy «,_ _oo.o» \\\^s ÊÊmmmWÈÊ.\\\\\\\\ Mithra-Heroal b.v.

djaaK HUlSman 045-4Z37Z8 7^ Het vertrouwde adres voor a| uw roiiui-
■»" Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520 BHTT____7m____HH____ -** Veldman naai- en breimachineS ken of onderdelen, kunststof schroten , ■ ■ «

Heerlen. Kaderschool, njksgediplomeerd M- h_,- tr K n/n; 7icmn service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ (/ (iuUjJÜ ,
Geevers carrosseriedelen voor auto en motor. BSSfJïftlS'deT4 °°' Kerkrade- 045"413049' "~R_ma_^P^___T
Originele onderdelen alle Europ. auto s, ****** 045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14, SE?i_ l "TS_^rïïTa_?5 S_44_?_ Verkeersschool Leo Cremers Drukkerij Greven B.V. a*£^ 046-,746480'.Ank

Der' Bermna' ,Husqvar" 9f% zitmeubelen!
inermie_straati.U4__44_._.

FAM .erk molor aulo vrachtauto Voor al bw handels-, reklame-en fam. I |P«ïWk na. Lewenstein Rep. alle merken, geen 3T MmMmWImIiBSM f\ '/1>
bus aanhangw opl. AÜe chauff dip.: drukw. Drukk. Greven bv. 045-327158. L^l[ Jg£ voorreen. Roe A\ /’)
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558. Vogelzankweg 244 Landgraaf. K6ll^_# I 7^ U4nu-_iui_.

—"*-*" "-"- .; .... -^ Math. Linssen. Tel. 045-241587. ' - N
Vto* W_«_____7 AutO/mOtOmjSChOOI SturmanS rl|9 Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ontkalk.

M _____>_ _-_,^
XwhgQN W CC&& I Rrtr Hnpn.traat isi Rd.. ff UrUKKBNI „L3nl6ern „ . .. .. . _ . watereid., geiser, boiler, gas-water- aPP_,iA,no__„n_,___h_,v--r_a\ ***a\ ▼ A____r/ nar. Hoenstraat iöi. b43j bb »» Keukenstudio A win v Ba knm ~r^t~J inctaM r.,: c -hnnrctoonw_nor k__i««,«n.l__.dci__«n 9.pk_encn_!.— f--- t= =V 4 1 Hoensbroek Tel 045-220166 Uw adres voor alle fam.-, handels-en ncuncnaiuuiu niwin ï. namuiii instaii. brk. schoorsteenveger. __~ «_< _i genoeg-fi_M_3__f___M rSfst«" Gn-we9 43 THe*Si6,6,2746lHPKerk,ade Catering Service __■____!____■_■ ARNOLDUSSEN

mmt .-U. UIUBIIB 01.l I.U-lIIJ _.-_.uii_i.

T»oitom. I oM«r« h n INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBILAIR
-M____n_iY-nH-ni Autorijschool Ger Scheven 6414 bc Heerlen. Tei. 045-213105. iraiieur Laven d.v. i s^B-^551,3*22 __9e_s_.pelv._Tel («s^^

BOVAG-erkend Tei 045-415601 Voor al uw feesten'al meer dan 25.'aar G.V.L. Restauratie. 045-226000
Automaterialen, APK-keuringen, accu's, Al 29 jaareen begrip. KeukentaÖNek BrOUnS-Heynen verhuur van tafels stoelen, Porselein, stralen van meubels, autoplaatwerk, vel- ■MKG__Tin___l_________l
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf. J. v. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen. Wij maken en ontwerpen uw keuken, n__*..n_. ' Munster9eieen' gen, chassis, etc. Spec. gevelreiniging, _____________^M________________W
Tel. 045-311784.'s Zaterdags gesloten. Drukkerij Sch.eUl. badkamer geheel naar uw wensen en U4b-blbö4l. renov., kelderafdichting, voegw., vocht- __________________________

Handels- fam -en textieldrukwerk foto- worden voor u.. maat 9„"ak„ °„ok ___—n _■ wering. 10 ir. schrift, garantie.
iHjMi.. j, l ~.l ~.

, _. ndiiueib idin. ei lexueiu uKweii. iuiu voor renovatie. Vraag vrijblijvend offerte: a ' M IrTr
«..inkon_an „on o__ COPie'stlckers en kant-b°ekh. Graverstr. 045-455633 of 750283. ' V^^T'a. >_r»_r^Autobanden Van Son 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. ~ . \ HA-TO
Accu's, banden, schokdempers, . . AOB

,, u0 .„ i/Aonon
AkOUtherm SySteemDOUW L- «ni iii___c_j n

autowasserette, balanceren, uitlijnen. AUlOSCn.nerSieiDeurijl J0Wenen Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v. * kuuuimn i

Haefland 16 Brunssum. 045-253741. Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek.
mcmmmmmmmmmmmm

_
mmmmmmmmi

_
mmmm

_
m_^_^__ BoSCh keukenstudio A Eooen uw kantoor, winkel, instituut of woning. /*É?*&*Tel. 045-215450. Focwa-l,d. ■'lil'lliïHillJ'l .iH____l_l______l Akerstraat Noord 160 6431 HR Systeemplafond en -wanden, interieur- «fi^rS Spotgoedkoop. Hoensbroek. Tel. 045-213027 afb°u.' akoust,ek* verlichting binnen- X^ I _P Heroal rolluiken in alu. en pvc, zorfmm^mmOm Mm^m Pierre SmitS Levering Bosch inbouwapparatuur. TfS^Z^n^rZ tS^^<* A SSS "33_ SS" Jl

Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel. f-|«^w«» jh v rein'De Horsel'. Fax 243983. Showroom \*©.__. ."a^fr,-? Kerkrade
045-214018. BOVAG-lid. f^ ■*■ ■Wr\ ■ open ma./vrij. 13.00-17.00 uur. \^^«>n^>?_jy^\

Bij Donny kijken is kopen! t9J__rilli-mlj /^v .^ o°P°®?^o^^S _. ,c
U moet bij Donny zijn voor: bestellers, VVI ï ggs*** j_-i_--^èÉ__«gj. \ipvti>4-ï a+i iQ/iyiA*'
bedrijfsauto's en bussen, groot of klem. ____________!_________________■ Oei. Bv _a_ V'tnttian ft>llfU^
steeds 25 a3O stuks gesloten bestellers, Huis-aan-huis verspreiding _C_rfc.__*_r_tTi-i_rl__-fc Voorjaarsschoonmaak ? ifpvV »aA* tZA?bussen en minibusjes, stationcars en AutOp Autoverhuur Sittard B.V. Voor reclamedrukwerk en weekbladen. „„„,. ifjll lICIU *Uw tapijt heeft het nodig f^^'r^rd.i\C fZ> V f
kleine bestellers, open laadbakken en r ,

bestelauto's bus- Fabriekstraat 7 Horst. Tel 04709-84222 Nijverheidsweg 17-18 Stem, industneter- * Chem-Dry Chardon doet net
meubelauto's. Ook diverse luxe auto's. ;p " ,pn a,rt_„m„„ian_e Fax-04709-84333 ' rein .Kerensheide". 046-331367. Het adres voor wand-en plafondsyste- professioneel en snel. Zonweringskonstrukties, jalouzieën,
Donny Klassen b.v. In- en verkoop. , inn n 1 n nVvïr Voor complete insta», van keukens - men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek. ll=kll,ll|l[ll_l,lllJJ.M_Mng_________l markiezen en roll. in alu., staal + P"(;
Meerssenerweg 219 Maastricht. 'easing' '°n,.^en! n

e"
R IS sanitair - tegels - kastenw. Tel 045-214507 __Wi_J_É_____M__i_i_l Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. !Tel. 043-635222 of 043-634915. a_d^sBMol^^

Garage Veneken B.V. , , l i " __i l_. l__--_j(^^^ S:;S;S£en 7 ' Uw servicebeleid begint bij de
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

_?£_!_______. _,^-j #s___s___iè_* servicepagina van het Limburgs Dagblad.
Tel. 046-516046. MD7 J_| / TK olas merstellen

w
7Lk_l k^-^-^-^-^-^mmk^-W /___« ,' GRATIS BELLEN

-„a^na ===- Meer weten?
Door direkt en persoonlijk contact met

BabyhUJS Petra onze meldkamer, een snelle en correcte JÊ\ k\ m\W *\\w Ê^jk m W ____^M
u______„ k.. «..♦__._h;_ik__»:« Kwaliteit en service en betaalbare prijzen. afhandeling van alle glasschades, ook ■ Itt^g h.% _____% ___L____l __L___lHensgens D.V. automobielbedrijt Adres: Kerkstraat 67 promenade 's nachts, in de weekeinden en op feest- mmW m
Kruisweide 3, Nieuwstadt. 04498-53055. Brunssum. Tel. 045-252269. da9en- | , '



rERLEN - De Heerlense Stadsgalerij vreest de museumsta-
fj8 kwijt te raken en daarmee een groot deel van de subsidie.
F* komt opvallend genoeg omdat de hal van het Heerlense
r^huis ontoegankelijkwordt voor het publiek.

'Schade overtreft
mijn verwachting'

Roermondse na bezoek verzekeringsexpert:
Van onze verslaggever

JJEERLEN - Rechter mr Te
wake heeft gistermorgen inJkastricht bepaald dat. Rober
J-aes uit Bocholtz het voorlopig
.^zicht over zyn dochtertje Ma-

f^je krijgt. De man had het
fcfi-d al bij zijn ex-vrouw in Bel-
öè weggehaald, nadat het 1-jarig
y^d samen met nog een 3-jarig
"foertje een koolmonoxide-ver-aftiging had opgelopen. Het jon-
Se.e overleed veertien dagen
gleden in Gent aan de gevolgenaaarvan.

de herhaaldelijk bij de Raad
voor de Kinderbescherming dat
de kinderen werden verwaar-
loosd. Achtergelaten bij hun
grootouders, die in een woonwa-
gen achter het Gentse zieken-
huis woonden, liepen de kinde-
ren een CO-vergiftiging op die
de3-jarigeTjawo niet overleefde.

„De rechter heeft de dood van
het jongetjeniet in de schoenen
van de moeder geschoven, maar

ROERMOND - Alsof op de Markt
in Roermond een oriëntatietocht
startte, ontvouwden gistermorgen
36 schade-experts uit het hele land
de plattegrond van Roermond om
de straatnamen op té sporen van de
adressen die op de lijst van het regi-
stratiepunt schademelding aardbe-
ving Limburg voorkomen. Zo ook
J. Bertolet uit Sittard van Buningh
& Van de Weetering. Zijn eerste
adres: Kapellerlaan 55 in Roer-
mond. Aan de buitenkant van deze
particuliere woning lijkt het alle-
maal nog mee te vallen. Eén schoor-
steen is verwijderd; voor een twee-
de is het wachten op een kraanwa-
gen die eerst moet worden ingezet
bij de Munsterkerk.

Bewoonster mevrouw Wiggeleri-
dam heeft meteen na het instellen
van het registratiepunt in het Roer-
monds stadhuis de telefoon gegre-
pen. Zij schat de schade op enkele
duizenden guldens. Bertolet kan
haar vermoeden meer dan bevesti-
gen.

a de scheiding van de inmid-dels 32-jarige Caes en zijn vrouwj&ttgen de twee kinderen mee
België. De vader protesteer-

wel laten weten dat er sprake is
van verwaarlozing," aldus de ad-
vocate van Caes, mevrouw A.
Kooi, uit Oirsbeek.
De uitspraak van de rechter be-
tekent dat Marietje voorlopig in
Bocholtz kan blijven onder
voogdij van haar vader en niet
terug hoeft naar België. De Raad
voor de Kinderbescherming in
Maastricht heeft van de rechter
opdracht gekregen een nieuw
onderzoek te starten naar deom-

standigheden waaronder de kin-
deren in België door de moeder
en de stiefvader werden opge-
voed.

Robert Caes is dolgelukkig in zo-
verre dat het verdriet over de
dood van zijn zoontje toelaat.
„Voor vijftig procent hebben we
de voogdij over Marietje. Ik
hoop dat die andere vijftig pro-
cent er ook gauw bijkomt."

Caes schat dat er honderden va-
ders zyn die graag voor hun kin-
deren zouden willen zorgen en
dat kinderen by een echtschei-
ding te vaak automatisch aan de
moeder worden toegewezen. „Er
wordt trouwens ook nooit aan de
kinderen zelf gevraagd bij wie ze
zouden willen zijn."

Vaste collectie in stadhuis Heerlen onbereikbaar

Stadsgalerij vreest
verlies museumstatus

Acties in metaal
krijgen vervolg
STEIN/HEERLEN - De industriebond
FNV heeft werknemersvan het instal-
latiebedrijf Stork Nolte in Heerlen op-
geroepen het werk neer te leggen en
deel te nemen aan een actiedag in
Eindhoven. De oproep is uitgegaan
naar de werknemersvan de meerdere
Stork-vestigingen in Nederland. Giste-
ren ging het overgrote deel van de
werknemers van het bedrijf Dassen in.
Stem in staking, in de reeks van esta-
fette-stakingen die door de bond wa-
ren uitgeroepen. Bij Dassen gingen
volgens de FNV circa 90 mensen niet
aan het werk.

Twee graffiti
spuiters

gepakt
NUTH - De rijkspolitie in Nuth heeft
twee 18-jarige jongens opgepakt die
zich te buiten gingen aan graffiti-spui-
ten. In de nacht van 11 op 12 april
spoten zij tekeningen op gebouwen
en andere objecten in Valkenburg,
Hulsberg en Nuth. Het spoor liep van
de mavo Ravensberg in Valkenburg
naar wat vroeger de IJzeren Burg was
in Nuth. In totaal werden vijftig abri's,
verkeersborden, muren, kasten en
rolluiken van graffiti voorzien. Het
tweetal, R.B. en R.v.0., is afkomstig
uit Nuth.

Mysterie vissterfte
nog niet opgelost
SITTARD - Het onderzoek van het
Waterschap Zuiveringschap Limburg
(WZL) naar de vissterfte in de grach-
ten van kasteel Limbricht heeft nau-
welijks resultaat opgeleverd. Het
onderzoek had betrekking op de aan-
wezigheid van de dertig meest voor-
komende bestrijdingsmiddelen. Het
WZL heeft weliswaar een hoeveelheid
van het landbouwgif lindaan in het
water aangetroffen, maar dat is zo
weinig dat het volgens een woord-
voerder onmogelijk de oorzaak van de
sterfte kan zijn. Bovendien wordt in
zestig procent van de Limburgse op-
pervlaktewateren lindaan aangetrof-
fen zonder dat dat gevolgen heeft
voor de visstand aldaar.

Eerst de formaliteiten maar opne-
men, stelt hij voor. Naam, adres en
globale omschrijving van de scha-
de. Twee schoorstenen en scheuren
in het huis is de eerste lezing van de
bewoonster. „Het was allemaal zo
keurig. Er mankeerde niets aan het
huis dat er nu bijna 100 jaar staat.
'Sober, maar goed onderhouden'
heeft ook de gemeente Roermond
vastgesteld bij de taxatie voor de
onroerend goedbelasting."

Op de begane grond is in de woon-
kamer kalk van het plafond ('vorig
jaarpas gewit') naar beneden geko-
men. Ernstiger blijkt het trappen-
huis er aan toe te zijn. Een boog
vertoont een meterslange scheur.
Hier moet gekapt en gemetseld
worden, stelt Bertolet vast. De aard-
beving heeft in ieder vertrek tal van
sporen achtergelaten. De expert no-
teert, en brengt ook snel de verbor-
gen gebreken aan het licht.

Binnenshuis noteert hij voor 28.000
gulden. „Mag ik nog even de achter-
kant van het huis bekijken?", vraagt
Bertolet. Zelfs een leek heeft weinig
fantasie nodig om vast te stellen dat
de schoorsteen aan de achterzijde
moet worden gesloopt. 35 lagen,
2.10 meter. De expert stelt al snel
zijn eerste raming bij: „Rekent u
maar op in totaal 30.000 gulden
schade, exclusief BTW," telt hij me-
vrouw Wiggelendam voor.

De telefoon rinkelt. Met bevende
hand neemt de bewoonster op.
„Mag ik U terugbellen, ik heb de
schade-expert in huis." Bertolet
heeft zijn werk er snel op zitten.
Aan de deur geeft mevrouw Wigge-
lendam nog even de naam van haar
verzekeringsagent door. Bertolet
maakt haar duidelijk dat het heil
ditmaal moet komen van het parti-
culier initiatiefen de overheid. Toe-
zeggingen over enige tegemoetko-
mingkan hij niet doen. De bewoon-
ster is ontdaan. Zoals velen met
haar, heeft ze na de aardbeving op-
nieuw een schok te verwerken: „De
schade overtreft mijn verwachting."

.Stadsgalerij, een museum voor
, <jerne kunst, kwam onlangs nog
j^lijk in de belangstelling door
.druk bezochte tentoonstelling
|j het werk van Gustave Moreau.
j,e trok bijna 25.000 toeschouwers

* alle windstreken., Jftuseum krijgt van de gemeen-
j^eerlen jaarlijks slechts 17.000

_l lm nvoor de aankoopvan nieuweBJtari Werken- Daarom teert de
|r v voor aankopen vooral

lih 00° gulden subsidie van het
van WVC. Die subsidie_ JBt ze als erkend 'middelgroot'tf^eum.

>|f
et gebouw van de Stadsgalerij

ö. gorden steeds wisselende ex-
j e es gehouden. De vaste collec-

e,^ordt echter tentoongesteld in
'*' al van het dichtbij gelegen stad-

'*m *n ge°ouw van architect
j.12 krijgen de kunstwerken vol-s conservator Anke van der
JrJ? een extra cachet door de bij-

IQe.e vormgeving van het ge-
"Uty.

let t-r college heeft onlangs
°ten dat de hoofdingang van

0| stadhuis gesloten wordt. Vanaf
. Pn<* Jaarmoeten de burgers van

iderekant het stadhuis binnen.

De collectie van de Stadsgalerij is
daardoor nauwelijks nog toeganke-
lijk.
„Dat betekent een grote bedreiging
voor hetgeen de Stadsgalerij de af-
gelopen 25 jaar heeft opgebouwd,"
vindt conservator Van der Laan.
„Als we de vaste collectie niet méér
exposeren, mogen we ons geen mu-
seum meer noemen," zegt ze. „Daar-
om verliezen we de WVC-subsidie.
Je vervalt dan tot een willekeurige
tentoonstellingsruimte. Heerlen
raakt daneen deelvan zijn cultureel
imago kwijt."
Het onderbrengen van de vaste col-
lectie in de Stadsgalerij zelf helpt
ook niet. „Dan hebben we geen
plaats meervoor wisselende exposi-
ties. Zonder vernieuwing trek je op
den duur geen bezoekers meer."
Van derLaan vat de kwestie serieus
op. „Dit is een collectie van belang.
Die kun je niet op een derderangs-
plek ophangen, over m'n lijk niet.
Een andere plek in het stadhuis is
geen alternatief."

De conservator heeft het college
een brandbrief gestuurd, die ook is
ondertekend door de directeuren
van het Thermenmuseum, de
Stadsschouwburg, de muziekschool
en Kasteel Hoensbroek.

Onderbanken wil
groen blijven

Rilzer stelt bedrijvenpark ter discussie

Het is niet uitgesloten dat HSG nu
naar industrieterrein Rode Beek in
Brunssum gaat. Wethouder Toon
Pierik sloot zulks niet uit, maarkon
daar gisteren niets over zeggen. „In
het verleden zijn er weleens contac-
ten over geweest met Industriebank
LIOF. De laatste ontwikkelingen
heb ik echter uit de krant verno-
men." Vanwege de extra werkgele-
genheid en de gelden die de ver-
koop van industriegrond oplevert
staat Brunssum in principe niet af-
wijzend tegen de mogelijke komst
van HSG.

Pietje van Zeil heeft totnog toe
met Playmobil gespeeld I
hij noemde dat Heerlen i
nu wil hij opeens Lego j

ECHT - De 50 personeelsleden van
het asielzoekerscentrum in Echt, van
wie het merendeel een fulltime baan
heeft, zullen donderdag gouverneur
Mastenbroek een petitie aanbieden
waarin zij aandringen op behoud van
werkgelegenheid. Het personeel
vreest op straat te komen staan, zo-
dra het AZC Echt volgens plan per 1
juni dichtgaat. Het is onzeker of het
personeel daarna elders aan de slag
kan. Een woordvoerder van het per-
soneel wijst verder op de onduidelijke
situatie in Roermond, waar mogelijk
een AZC in de huidigeErnst Casimir-
kazerne wordt ingericht. Of dat plan
doorgaat, kon het ministerie van WVC
gisteren nog niet zeggen.

Petitie
AZC Echt

SITTARD - Gedeputeerde drs C. de
Waal geeft over twee weken officieel
het startsein voor de opknapbeurt van
deSittardse binnenstad. Met de werk-
zaamheden, die bijna ’ 20 miljoen
gaan kosten, is kort geleden al een
aanvang gemaakt. Behalve De Waal
zal ook burgemeester P.van Zeil van
Heerlen die dag (vrijdag 8 mei) in Sit-
tard zijn. Hij spreekt de genodigden
toe als voorzitter van de stuurgroep
Europees Stimuleringsprogramma
voor Zuid-Limburg. De gemeente Sit-
tard krijgt zowel van de provincie als
van de Europese Gemeenschap sub-
sidie. De EG draagt ’ 3 miljoen bij en
de provincie Limburg betaalt één mil-
joen gulden mee aan het project dat
gereed moet zijn in het voorjaar van
1993, het jaar dat Sittard het 750-jarig
bestaan viert.

Startsein voor
face-lift Sittard

" Staatssecretaris Van Amelsfoort, derde van links, krijgt tekst en uitleg bij de opening van de
Belastingtelefoon Douane. Foto. dries linssen

Vraagbaak voor douanezaken
De Industriebank in Maastricht be-
vestigde op zoek te zijn naar een
vervangend bedrijventerrein voor
HSG, nu Onderbanken defïnitiief is
afgevallen. Meer wilde het LIOF
daarover niet kwijt.

Collecte Beek
voor joodse
grafstenen

BEEK - De parochie Sint Martinus
en gezamenlijke hervormde en ge-
reformeerde gemeenten in Beek
hebben tijdens de kerkdienst op
Eerste Paasdag geld ingezameld
voor het herstel van de drie verniel-
de grafstenen op de joodse begraaf-
plaats aan de Putbroekerweg. In de
nacht van 16 op 17 maart schonden
ledenvan de onbekende groepering
'Het nationaal socialistisch volks-
front' de drie grafmonumenten.
Bovendien bekladden zij een aantal
stenen en besmeurden het joods
herinneringsmonument op de hoek
Burgemeester Janssenstraat en
Raadhuisstraat met hakenkruisen.

Het initiatief voor de collecte is af-
komstig van de Stichting Herden-
king Oorlogsslachtoffers Beek. De
stichting moest afgelopen week tot
haar grote schrik constateren dat de
zerken nog steeds niet zijn gerepa-
reerd.
De gemeente Beek, die bij monde
van burgemeester Van Goethem de
vernielingen in maart 'gigantische
smeerlapperij' noemde, is formeel
niet verplicht de schade te herstel-
len. Het college, dat wel de haken-
kruisen direct heeft laten verwijde-
ren, is van mening dat het Neder-
lands-Israëlitisch kerkgenootschap
als eigenaar van het kerkhof moet
opdraaien voor de reparatie van de
drie zerken.

Voorzitter Herman van Rens van de
Stichting Herdenking Oorlogs-
slachtoffers Beek vindt het echter
niet toelaatbaar dat de joodse ge-
meenschap in Amsterdam de her-
stelkosten - zon 2500 gulden - op
haar bord krijgt. Hij heeft namens
de stichting de steenhouwer Bröls
opdracht gegeven drie nieuwe graf-
stenen te vervaardigen.

Het bestuur van de stichting heeft
voor de reparatie bij de Rabobank
in Spaubeek het rekeningnummer
148322662 geopend waarop ieder-
een die zich daartoe geroepen voelt
ten name van de Stichting Herden-
king Oorlogsslachtoffers Beek een
financiële bijdrage kan storten.

Van onze verslaggeefsterIn de raad van Onderbanken zal
binnenkort een discussie plaatsvin-
den over de wenselijkheid van een
bedrijventerrein in Schinveld-
Noord.

ervan overtuigd dat de nieuwe
dienstverlening een succes zal zijn.
Hij meende dat de servicediensten
goed inspelen op de behoeften aan
informatie van zowel het bedrijfsle-
ven als de particulieren.

verslaggever

enüERBANKEN - De aanleg van
'% k drUvenpark van ongeveer

_^ek are in Schinveld-Noord is
.ef v*er- Burgemeester Vincent Rit-

'iltlt v °nderbanken stelde de ont-
tfiete ■ Van net gePlande indu-

Tem gisteren ter discussie.
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inziinh SSUm' Landgraaf of Heer"

'en u/ Dedrij venterreinen voorhan-
'e aar HSG terecht kan. „Voor

.. gelegenheid <40 banen)
'edriiV fX eiëenlijk niets uit of een
'Qjide-H HSG in Onderbanken of

meter verder over de ge-
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revs in Brunssum komt",
at jn .ae burgemeester, die vindt
j'oHaal tneterreinen vooral in re-
I,n dl verband bekeken moet wor-
v_

Verwacht wordt dat zon 50.000 be-
drijven er gebruik van zullen ma-
ken.

Zie verder pagina 19

" 'Wat een drukte om
uitgeklede apenkooi'

De Belastingtelefoon Douane is
elke dag tussen 8.00 en 17.00 uur
gratis te bereiken onder het num-
mer 06-0143. Het Videotex Douane-
loket is 24 uur per dag bereikbaar
via 06-7400 ofViditel. Ondernemers
kunnen via dit videotexsysteem be-
richten verzenden, transacties ver-
richten en actuele informatie opvra-
gen over wet- en regelgeving op het
gebied van import en export.

HEERLEN - Welke papieren heb
ik nodig om Finland binnen te ko-
men met een arreslee en vijf hon-
den? En hoeveel flessen wjjn mag
ik uit Frankrijk meenemen zonder
invoerrechten te betalen? Met deze
en andere vragen over douanezaken
kunnen ondernemers en particulie-
ren voortaan terecht bij de Belas-
tingtelefopn Douane en het Video-
tex Douaneloket. Staatssecretaris
Marius van Amelsfoort van Finan-
ciën stelde de informatiediensten in
Heerlen gisteren officieel in ge-
bruik. De Belastingtelefoon Douane en

het Videotex Douaneloket zijn ge-
vestigd in het belastingkantoor in
Heerlen. Negen douaniers beman-
nen de telefoons. Zij beantwoorden
zowel algemene als technische of
gedetailleerde vragen.

Schinnen steunt
'rampenfonds'
SCHINNEN - Unaniem heeft de
Schinnense gemeenteraad gister-
avond een gulden per inwoner be-
schikbaar gesteld als bijdrage aan het
'rampenfonds' dat is ingesteld na de
aardbeving die vorige week Midden-
Limburg trof. Omgerekend levert de
gemeente hiermee een bijdrage van
ongeveer 15.000 gulden. Volgens
woordvoerder Jan Knarren van de
Partij van de Arbeid geen geweldig
groot bedrag maar wel een gebaar
dat laat zien dat ook Schinnen mee-
leeft met de mensen die in Midden-
Limburg getroffen zijn. Kritiek had
Knarren op de rijksoverheid die vol-
gens hem veel te zuinig is bij het ver-
lenen van financiële hulp. Schinnen ie
na Beek en Geleen de derde ge-
meente in de Westelijke Mijnstreek
die geld ter beschikking stelt. In Sit-
tard discussieert men nog over een
bijdrage.in- en uitvoer van goederen. Daar-

om besloot de douane de twee in-
formatiediensten op te zetten.

Particulieren en vooral onderne-
mers in de vervoersbranche blijken
behoefte te hebben aan snelle en
doeltreffende informatie over de
veranderingen die Europa '92 met
zich meebrengt ten aanzien van de

Directeur Haverkamp van de Ne-
derlandse douane haakte in op de
consequenties die aan de interne
markt zijn verbonden. „In Neder-
land zijn 1100 douaniers overbodig
geworden. Dat is twintig procent
van de totale bezetting. In het dis-
trict Heerlen zullen driehonderd
arbeidsplaatsen vervallen. Voor
honderd van hen moet nog vervan-
gend werk worden gezocht", vertel-
de Haverkamp. Hij gaf aan dat veel
douaniers ingezet kunnen worden
bij ambulante diensten en admini-
stratieve controles.

Verder wees hij op de gunstige lig-
ging van Nederland. „Nederland is
een uitstekend doorvoerland. Wij
zijn de poort naar Europa en de
douane kan daarbij een belangrijke
rol spelen."

Papierberg
Staatssecretaris Van Amelsfoort is
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Bij gelegenheid van het afscheid van

dr. L.A.H. Hogenhuis
neuroloog

wordt op vrijdag 24 april a.s. om 11.00 uur een
h. mis „uit dankbaarheid" opgedragen in de
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons geweest is, delenwij u mede, dat op
het hoogfeest van Pasen, deverrijzenis van onze
Heer Jezus Christus, onze Heer en Schepper tot
Zich heeft genomen, mijn man, onze lieve va-
der, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Bernardus Leonardus
Geurts

echtgenoot van

Maria Margaretha Smeets
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Landgraaf: M.M. Geurts-Smeets
Landgraaf: Margret Geurts

Axel Collas
Landgraaf: Marij Perez Arjona-Geurts

Nico Perez Arjona
Landgraaf: Leo Geurts

zijn kleinkinderen Davy en Dana

" Familie Geurts
Familie Smeets

6372 SM Landgraaf, 19 april 1992
Achter den Winkel 37
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 24 april a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van St. Michael te Schaesberg-
Eikske, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene donderdag 23 april as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks
van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is
voorzien van de h. sacramenten op de leeftijd
van 80 jaar van ons heengegaan, onze moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster en tante

Lena Schaaf
weduwe van

Theo Wezenberg
Brunssum: t Theo Wezenberg

Corrie Wezenberg-vanKan
Sittard: Gérard Wezenberg

Ria Wezenberg-Moonen
Munstergeleen: Nóemie v.d. Ven-Wezenberg

t Piet v.d. Ven
Valkenburg: Emmy Mommers-Wezenberg

Wim Mommers
Sittard: Wil Wezenberg

Elly Wezenberg-Bouts
Sittard: MarthaEhlen-Wezenberg

Peter Ehlen
Sittard: Truus Salemink-Wezenberg

Henk Salemink
Vlodrop: Twan Wezenberg

Lia Wezenberg-Zonnevijlle
en al haarkleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Schaaf
Familie Wezenberg

6131 JR Sittard, 20 april 1992
Schuttestraat 2
Corr.-adres: Peterstraat 21
6151 EA Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 25 april om 11.00 uur in de Pancratius-
kerk te Munstergeleen, waarna crematie om
12.30 uur in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur, alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sit-
tard.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

"--^.-----------------^-----------------mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

l I
In de vrede van Christus nam God heden, ge-
heel onverwacht', tot Zich, in de leeftijd van 64
jaar, mijn dierbare vrouw, onze goede moeder,
pleegmoeder, schoonmoeder, grootmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Gerda Schaefer
echtgenote van

Frans Claessens
In dankbare herinnering:
Al haar kinderen en
kleinkinderen
Familie Schaefer
Familie Claessens

6465 EA Kerkrade-West, 18 april 1992
Dorotheagracht 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 23
april om 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Vanavond om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedra-
gen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpel-
veld. Bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I 'f
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden geheel
onverwacht op 74-jarige leeftijd van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze broer, zwager, oom
en neef

Kaz Dobysz
Kazmir

echtgenoot van

Stani Rajewski
Brunssum: Stanislawa Dobysz-Rajewski

Familie Dobysz
Familie Rajewski

1.20april 1992
Raadhuisstraat 27, 6444 AA Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in dehierna te
noemen kerk.
In de Fatimakerk, aan de Essenstraat te Bruns-
sum, zal de plechtige uitvaartdienst gehouden
worden op zaterdag 25 april om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-kerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

I gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I t
Bedroefd om haar heengaan, dankbaar voor
haar werkzaam en voorbeeldig leven, geven wy
kennis dat heden geheel onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, in de
leeftijd van 70 jaar, mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Hamers
echtgenote van

Johannes Martinus Schmitz
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: J.M. Schmitz
Oude-Tonge: Will en Monique

Schmitz-Franquinet
Tilburg: Harry en Bertie, Tijn

Schmitz-Schobben
Familie Hamers
Familie Schmitz

20 april 1992
Watersleyerweg 21, 6151 BC Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 24 april
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van donderdag 23
april as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer
werd geroepen, geven wij u kennis dat heden is
overleden in de leeftijd van 76 jaar

Lei Kleintjens
echtgenoot van

Jeanne van Sloun
In dankbare herinnering:

Limbricht: JeanneKleintjens-van Sloun
Limbricht: Sybil en Marjan

Maikel
Sittard: Bep en Jo

Limbricht: Elly en Marcel
Jeffrey

Limbricht: Ton
Limbricht: Monique

FamilieKleintjens
Familie Van Sloun

20 april 1992
Jubileumstraat 1, 6141 AJ Limbricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 24 april
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Salvius te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van donderdag 23
april a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
Heden is onverwacht van ons heengegaan, mijn
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Nellie Frusch
echtgenote van wijlen

Tjeu Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

Maarheeze: Ria Dewaide-Janssen
Theo Dewaide
Petra en André, Arme, Tijs
Hans en Ingrid
Marion
Rudie
Familie Frusch
Familie Janssen

6171 EN Stem, april 1992
Wilhelminaplein 9
Heden, woensdag om 18.45 uur wordt de avond-
wake gehoudenin de St. Martinuskerk te Stem.
Donderdag 23 april om 11.00 uur wordt de cre-
matieplechtigheid gehouden in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Gelegenheid tot bezoek heden-
avond van 18.00 tot 18.45 uur.

r ?
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie dingen waarvan
hij in dit leven heeft mogen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn goede man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Robert Jan Joseph
Jongen

echtgenoot van

Sofia Johanna Luijten
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Heerlen: S.J. Jongen-Luijten
Doenrade: t Jo Jongen

Wies Jongen-Heusschen
Miriam en Jos
Maud
Johnen Yvonne
Jolandaen Cor

Heerlen: JeannyDegens-Jongen
JoDegens
Manon en Jos

Aken (D.): Prof. dr. Bert Jongen
Egbert, Annika

Doenrade: Jo Diederen
Familie Jongen
FamilieLuijten

6416 CT Heerlen, 20 april 1992
Aambosveld 18
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 23
april as. om 10.30 uur in de dekenalekerk van St.-Pancratius te Heer-
len, waarna aansluitend decrematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis tot intentie van de dierbare overledene heden, woensdag
22 april om 18.30 uur in voornoemde dekenalekerk.
Voor vervoer vanaf de flat Aambos naar kerk en crematorium v.v. is
gezorgd. Vertrek bus om 10.10 uur van bushalte Aambosveld.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

-------«*^—■____________._■_.__^_________*'

Dankbetuiging
Diepe ontroering, een overvolle kerk en crematorium

~"— "~"~ een zee van bloemen.
Een indrukwekkender afscheid voor mijn lieve malen onze onvergetelijke pap |^

Hein Wortmann r
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte e*1 -.
bij zijn afscheid, door een bezoek, een persoonl. "
woord, door uw bloemen, brieven en kaarten en d(X>!
uw aanwezigheid in dekerk en crematorium was haf*verwarmend en heeft ons diep getroffen. v__
Het heeft ons goed gedaan te ervaren hoe velen va« iHein hielden.
Wij zeggen u hiervoor onze oprechte dank. Oor

Mia Wortmann-Vrolings "W
Eric en Jolanda ''°er
Angela en Harold

6171 CB Stem, april 1992 unc
Wij nodigen u uit tot het bywonen van de zesweketf £rs
dienst op zaterdag 25 april om 19.00 uur in de par* pC
chiekerk St. Jozef te Kerensheide-Stein. e,l

■^in.
Dankbetuiging J

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk te bedanken voor de vele bHf *nken van deelneming bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve ma" eveschoonzoon, onze dierbare broer, zwager, oom en neef

(Sjeng) Jan Jozef Gerards £
Der

betuigen wij u allen bij deze onze oprechte dank. 1 (
"erAnnie Gerards-Moonen w-

Mevr. Moonen-de la Haye

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op 25 april as. om 18.$ *%
uur in de parochiekerk St.-Andreas te Heerlen-Heerlerbaan. -1

_f"

____!=-
-m

tin de vroege ochtend van tweede paas-
dag is in allerust van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Jacques Gerards
echtgenoot van

Finy Perey
Hy werd 67 jaar.

Brunssum: Finy Gerards-Perey
Bemelen: Marion Gerards

Lukas van der Hijden
Brunssum: Jacquelinevan

Schubert-Gerards
Martien van Schubert
Rob

6441 HB Brunssum, 20 april 1992
Hertogstraat 61
Jacques wordt gecremeerd op vrijdag 24 april
om 10.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10, waar tevens de afscheids-
dienst voor hem gehouden wordt.
Schriftelijke condoleance.
Jacques ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gelegen-
heid tot rouwbezoek, heden woensdag en don-
derdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zyn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plot-
seling overlijden van ons trouw lid en oud-
bestuurslid, de heer

Jacques Gerards
Wy wensen zijn familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden tennisvereniging
M.E.D. Brunssum

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met haar mochten
beleven, geven wij kennis, dat plotseling is
overleden mijn lieve vrouw, onze schoonzuster,
tante en nicht

Mieke Thiele
echtgenote van

Leo Rams
Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar.

Hoensbroek: L.H. Rams
Familie Thiele
FamilieRams

6433 EH Hoensbroek, 20 april 1992
Ridder Hoenstraat 178
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 24 april a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Montfort te Hoens-
broek, Piusplein, waarna aansluitend crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 23 april a.s. om 18.30 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4, Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I

Het afscheid van Eugene heeft ons veel verdriet
gedaan. Onze welgemeende dank gaat uit naar u
allen voor uw warme belangstelling en steun in
deze plotselinge leegte.
De zeswekendienst voor

Eugene Dreessen
zal gehouden worden op zondag 26 april om
10.00 uur in.de parochiekerk van H. Clemens te
Hulsberg.

JeanneDreessen-Janssen
Kinderen en kleinkinderen

-__ IMoeder is er niet meer,
de plaats in huis is leeg.
Zij geeft ons niet meer de hand,
de dood verstoorde de mooiste band.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare her-
innering aan haar leven, hebben wij geheel on-
verwacht afscheid moeten nemen van mijn
dierbare vrouw, mijn zorgzame moeder, mijn
schoondochter, onze zus, schoonzus, tante en
nicht

Helena Anna Maria
Hillen

echtgenotevan
Wijnandus JozefGerardus

Eussen
Zij overleed in de leeftijd van 53 jaar.

Tegelen: W.J.G. Eussen
Hoofddorp: Bart

Familie Hillen
FamilieEussen

5932 AM Tegelen, 20 april 1992
Windhond 81
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april as. om 11.00 uur in de
H. Hartkerk te Tegelen, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Op vrijdag 24 april as. zal er tijdens de avondwa-
ke van 19.00 uur in voornoemde kerk voor moe-
der worden gebeden.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het
St. Maartens Gasthuis te Venlo, waar u vrijdag
van 18.00 tot 18.45 uur afscheid, van haar kunt
nemen.
Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft
ontvangen, gelieve u deze advertentie als zoda-
nig te beschouwen.

_______________________________________________________________■

**_*^**M-----_HHMHaa«.^^M__MH^H^HM

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering delen wij u mede, dat
na een langdurige ziekte en met geduld gedra-
gen lijden, van ons afscheid heeft moeten ne-
men, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Adam JozefKlimczak
echtgenootvan

Gertruda Gawlik
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Landgraaf: G.Klimczak-Gawlik
Hoensbroek: Marcellina en Rob

Jekautz-Klimczak
Roman en Steven

Landgraaf: Helen en Leon
Vankan-Klimczak
Rianne

Heerlen: Kazimier enLucie
Klimczak-Thijssen
Kyra

6372 BK Landgraaf, 19 april 1992
Putstraat 44
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april as. om 11.00 uur in de
dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene op vrijdag 24 april as. om 18.40 uur
in voornoemde kerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

Dag lieve tante

Alicja
Arek, Veronique, Maarten, Stefan,
Marjolein, Carolien, Marek,
Gracjana, Sebastiaan

. IC
t

Heden overleed tot onze diepe droefheid tf
vader, schoonvader en grootvader, broer,"
en neef

Jan Christiaan Salde
weduwnaar van

Lena Beckers
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Kerkrade: Paul Salden
Kerkrade: Wim en Sonja Salden-BerH!

Timmy en Sanne
Familie Salden v.
Familie Beckers

6465 EB Kerkrade, 20 april 1992
Dorotheagracht 39 {**(
De plechtige eucharistieviering zalplaatsvin' |v
op vrijdag 24 april as. om 11.00 uur in de P'„.
chiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourde5 51
Kerkrade-Gracht, waarna aansluitend ereU11 *.
in het crematorium te Heerlen. \[r.
Voor vervoer van de kerk naar het crematotf" j^
en terug is gezorgd. LI .'". it
Enige en algemene kennisgevi' hi

Na een liefdevol leven voor het gezin, dat aj S<
voor hem betekende, en na een geduldig ge4L
gen ziekte, voorzien van de h. sacramenten ;
zieken, is in de leeftijd van 56 jaar op 19 af
1992 om 23.50uur van ons heengegaan, myn1.0
ve man, onze goede vader, schoonvader, br" Qi
zwager, schoonbroer, oom en neef

Winand Crutz
echtgenootvan

JeannyBing
Hoensbroek/ JeannyBing

Waubach: Kinderen en schoonkindei*'
Familie en schoonfamilie

21 april 1992
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden ;
den op zaterdag 25 april a.s. om 10.00 uur in, ,
St.-Jozefkerk in Hoensbroek, St.-Jozefstraat ,
I

J

t
Heden overleed in het De Weverziekenhu>s
Heerlen, na een langdurige ziekte, toch nog:
verwacht, mijn lieve man, onze zorgzame va*
schoonvader en opa

Jo Spiertz
echtgenootvan

Mia Eijdems
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorZ'
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade-West: M.C.H. Spiertz-Eijdems
Kinderen en kleinkindei*
Familie Spiertz
FamilieEijdems

6466 TE Kerkrade, 16 april 1992
Papaverstraat 16 , l
Overeenkomstig de wens van de overled^hebben de plechtige uitvaartdienst en beg*?j
nis in besloten kring plaatsgevonden op dl^
dag 21 april 1992.

Op 14 april j.l. hebben wij afscheid moeten
men van mijn lieve zus en onze dierbare tan 1

Steffi Liedl
t

Zy overleed in de verpleegkliniek te Heerlen
de gezegende leeftijd van 85 jaar.
Op vrijdag 18 april vond, in enge familieW"' .
de crematie plaats in het crematorium te &
len.

Heerlen: M. Jacobs-Liedl
Nichten en neven

Corr.adres: Heerlerbaan 38
6418 CG Heerlen .

Vervolg familieberichten
zie pagina 16
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Abvakabo dreigt met harde stakingsacties

vakorganisatie NU (Nieuwe Unie)
'91 tijdens haar toespraak. „De
loonsverhoging van drie procent is
al te laag, en dan wordt het ook nog
uit onze pensioenskas gehaald.
Over een paar jaar worden onge-
twijfeld de premies verhoogd en
betalen we in feite onze eigen sala-
risverhoging." Zij riep de toehoren-
den op om de acties te ondersteu-
nen en kreeg vroegtijdig antwoord
door middel van een luidruchtig ap-
plaus.

Abvakabo-woordvoerder Jan van
Dongen gaf een duidelijk signaal
aan de werkgevers. „Deze acties zijn
vooral gericht aan de regering om-
dat daar de sleutel ligt voor de fi-
nanciering. Gaan de werkgevers-
bonden echter akkoord met minder
dan 4,5 procent, dan hebben we ook
met hun een conflict." De Abvaka-
bo meent dat de verplêgenden en
verzorgenden wegens hun steeds
zwaarder wordende taak, een sala-
risverhoging verdienen die min-
stens overeenkomt met de verho-
gingen in het bedrijfsleven. Hij
dreigde met stakingsacties wanneer

v Van onze verslaggever
- In 600 instellingen

°or de gezondheidszorg in Neder-j d zijn gistermiddag acties ge-
tegen de nieuwe CAO-voor-
van de werkgevers. In alle

J^enhuizen werden verlengde
gehouden waarin het

*rsoneel hun onvrede uitte over de
die gisteren

* tweede ronde ingingen. De Ab-
eist een loonsverhoging van

procent, maar krijgt daarvoor
r 1de overheid geen geld. Het ka-Jï^t wil slechts een drie procent

waarvan 2,5% gefi-
uit het pensioensfonds en*n half procent uit een lager ziek-*verzuim.

k opkomst in de Limburgse zie-jfthuizen was erg groot. In het
Weverziekenhuis kwa-

etl zon 500 verplêgenden bijeen
de personeelskantine, waar ze

srden getrakteerd op een button,
*<le ofshirt. „Met de huidige CAO-Jtorstellen schieten we niets op,"
"Us Jacqueline Kern, lid van de

niet aan de eisen wordt voldaan.
„Dat zullen lange stakingen wor-
den, die niet met voorgaande jaren
te vergelijken zijn. Het is blijkbaar
de enige manier om bij de overheid
geld los te krijgen voor de zorgsec-
tor."

Naar verwachting zal ook het over-
grote deel van de ongeorganiseerde
personeelsleden meedoen aan de
stakingsacties. Uit solidariteit met
collega's en omdat de ziekenhuisdi-
recties hun steun hebben gegeven.
Directeur van het De Weverzieken-
huis Jan Goossens hield zich giste-
ren nog gedeisd. „We staan voor
honderd procent achter de werkne-
mers-eisen. De salarissen moeten
omhoog, we hebben nu al de groot-
ste moeite om aan voldoende perso-
neel te komen. Vooralsnog willen
we de onderhandelingen een kans
geven. Daarna besluiten we wat we
als directie gaan doen."

Hadden de werkonderbrekingen
van gisteren nog een vredelievend
karakter, de komende dagen zal dat
waarschijnlijk snel veranderen. Jan

Peters, coördinator van het actieco-
mité: „De acties van dinsdag waren
vooral bedoeld om actiebereidheid

te kweken en de personeelsleden op
de hoogte te stellen van de gang van
zaken rond het CAO-overleg. Komt

de overheid echter niet over de
brug dan zijn lange stakingen op
korte termijn onvermijdelijk."

'Uitlatingen Baars in
strijd met waarheid'

Buck, Notenboom en Geerards in verklaring:

DOORRENÉROOSJEN

„Roermond - Gouver-
.»JeUr E. Mastenbroek heeft

'■'■^lstermorgen in het Roer-
" fonds stadhuis officieelr ji êt registratiepunt schade-

j^lding aardbeving Lim-
«*KUrg in gebruik gesteld.
öüiten 150 schriftelijke

'j^ngiften, die al eerder bij
|jljjet gemeentelijke coördi-

natiepunt binnenstroom-
/^n, kreeg het registratie-

jPUnt gisteren 1050 telefoni-. che schademeldingen te

I bP. de Werkelijke omvang van de scha-
j.' die geraamd is op tientallen mil-
Uo en guldens, staat bij lange na

8 niet vast. Daarover kan pas uit-

Anjerfondsen
bezorgd om

amateurkunst
I BOSCH - De Anjerfond-

_n in Limburg, Noord-Brabant
W eland doen een dringend
(g ?eP op minister d'Ancona

uituur) om de culturele voor-
<Wlngen in de regio te behou-

*>
ge "ebben de minister een brief
?or _urd' waarin ze nun be_

! h.t a d kenbaar maken over
Ha V^dvies Kunstenplan van de
for_. V°or de Kunst De Anjer-

t.en w .zen <*e minister erop
dej bePerking van de professio-
Had kunstbeoefening ook een
de " e invloed zal hebben op
m.e Wlsselwerking tussen vak-«sen en amateurs.
öe A .
Per "^fondsen houden zich
vordprovincie bezig met de be-
dor,„nng van kunstbeoefeningor amateurs.
Mi
haa lst?T d'Ancona presenteert

eind deze

sluitsel worden gegeven, zodra alle
rapporten binnen zijn.

Vanuit het registratiepunt zijn gis-
teren meteen om negen uur 36
schade-experts op pad gestuurd
door het Bureau Coördinatie Ex-
perts (BCE), dat het registratiepunt
bemant met de leden van de stich-
ting Rampenfonds Aardbeving
Limburg.

Gouverneur Mastenbroek zei blij te
zijn datzo snelactie ondernomen is.
„Door schouder aan schouder te
staan, zal worden getracht zo snel
mogelijk de werkelijke omvang van
de schade in beeld te brengen. Over
ondersteuning, ook in gevallen van
schade beneden de 5.000 gulden,
volgt nader beraad. Daarbij zullen
criteria als inkomen en vermogen
meewegen."

Met locoburgemeester H. Derks van
Roermond en burgemeester M.
Smeets van Melick-Herkenbosch,
heeft gouverneur Mastenbroek gis-
teren ook het bezoek van minister
Ine Dales doorgesproken, die van-
daag naarLimburg komt.

In het registratiecentrum waren de
telefoonlijn (04750-35505) en de fax-
lijn (04750-33844) druk bezet. Secre-
taris P. Hamerslag van het BCE, de
overkoepelende organisatie van 38
bureaus met in totaal 750 experts,
verleende met directeur A. Wester-
hof van het Amsterdams bureau
Troostwijk, de opdrachten.

ledere expert kreeg een lijst van
tien tot vijftien adressen om de
schade tgrplekke te registreren.
Hun opdracht: schade opnemen
aan onroerend goed van particulie-
ren en middenstanders die tevens
eigenaar zijn.

Volgens Hamerslag is het nog onze-
ker of de schade hoger uitvalt dan
de eerste voorzichtige ramingen die
uitkwamen tussen de 30 en 50 mil-
joen gulden.

„Er hebben ook heel wat mensen
gebeld die het zekere voor het onze-
ker wilden nemen, bij wie dan ach-
teraf blijkt dat de schade meevalt.
Mensen kennen vaak de waarde van
hun eigendommen niet. Er is op dit
moment nog weinig lijn in de mel-
dingen te ontdekken."

De experts zijn voorlopig nog een
week beschikbaar.

Gouverneur: 'Schouder aan schouder na aardbeving'
" Gouverneur
Mastenbroek
bezoekt het
registratiepunt
schademelding
aardbeving in
Roermond.

Foto: JAN-PAULKUIT

Registratiepunt krijgt
1050 schademeldingen

Volgens de DSM-directeur heeft
hij zich nooit met de aanbeste-
dingen gemoeid.

De rekening werd uiteindelijk
betaald door een van de BV's
van Baars. De Klimmense aan-
nemer werkte de afgelopen jaren
veelvuldig voor DSM, maar Ge-
raards ontkent dat hij daar de
hand in had.

werd geregeld via het eigen reis
bureau van DSM.

Vervolg van pagina 1

HEERLEN/MAASTRICHT
— In een gezamenlijke ver-
klaring hebben Buck, No-
tenboom en Geerards zich
inmiddels gedistantieerd
van de uitlatingen van
Baars. „Volledig in strijd
met de waarheid", aldus het
trio. De drie geven wel toe
dat ze van de aannemer 'ad-
viesgeld' hebben gekregen.
Maar ze beweren dat ze
nooit hebben geweten dat
Baars steekpenningen be-
taalde om werk te krijgen.
Buck, Notenboom en Gee-
rards zijn inmiddels opge-
stapt als lid - van de be-
heersstichting. Het gaat om voormalig provin-

ciaal topambtenaar P. Dohmen
uit Eijsden en ex-ambtenaar G.
Craenen van Echt. In de admini-
stratie van Baars werden belas-
tende verklaringen over het
tweetal gevonden.

Hoewel Baars tijdens het Fiod-
verhoor categorisch heeft gewei-
gerd namen te noemen van be-
stuurders die steekpenningen
hebben aangenomen, zijn inmid-
dels toch twee mensen door de
Maastrichtse rechtbank veroor-
deeld.

Veroordeeld

Buck geeft overigens wel toe dat
hij zich als gedeputeerde heeft
ingezet om Baars in 1984 de uit-
voering van een toeristisch plan
in Gulpen te gunnen. Dat deed
Buck volgens eigen zeggen niet
voor het geld, maar omdat hij
Baars de meest geschikte aanne-
mer vond.

Zwijgen
De Fiod stelt alles in het werk
om nog meer gevallen van om-
koping aan het licht te brengen.
Maar het onderzoek wordt be-
moeilijkt door het stugge zwij-
gen van Baars. En zolang de
Fiod niks vindt, hoeft de aanne-
mer zich zelf geen enkele zorgen
te maken. Voor het omkopen
van Dohmen en Craenen kan
Baars immers niet worden ver-
volgd. Het vergrijp is namelijk
verjaard.

Maar Notenboom bezweert dat
hij met die opdracht niks te ma-
ken heeft.

Notenboom geldt als een zeer in-
vloedrijk man binnen de machti-
ge CDA-raadsfractie in Venlo. In
deze stad is Baars al enkele jaren
bezig met het onderhoud van
wegen.

Invloedrijk

DSM-directeur Geerards ging
ook privé met Baars om. De
echtparen Geraards en Baars
vlogen in 1986 samen voor vier
dagen naar Londen. De reis

Baars was gisteren niet voor
commentaar bereikbaar. De tele-
foniste: „MeneerBaars is er niet.
En als hij komt, zegt hij toch
niks."

Raadslieden laken gesol
met lijk van slachtoffer

Eis van driejaar voor dodelijke mishandeling

Van onze verslaggever

ROERMOND - De raadslie-
den spaarden gisteren bij de
behandeling van een dood-
slagzaak door de rechtbank in
Roermond behalve het proces-
dossier ook de dode niet. De
invalide Heinz Janssen (43)
bezweek op 17 januari in het
Venlose ziekenhuis volgens de
anatoom-patholoog aan de ge-
volgen van stevige klappen op
het hoofd.

Voor dokter Voortman zijn snij-
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lekker.. .gemakkelijk èn voordelig!

Nieuw: gehaktcordon bleu Q Q/T
± 110 gr. Nu 3 stuks voor d*Sö

Nieuw: champignonburger OQr
± 110 gr. Nu 3 stuks voor Oi/J

Nieuw: Steak Budapest Qr
± 110 gr. Nu 3 stuks voor \%Jo

Nieuw: Zigeuner-steak >1 Qr
± 100 gr. Nu 3 stuks voor T,/J

Nieuw: Stroganoff-reepjes f) Qr
per lOOgr L.Ju

Nieuw: Steak Stroganoff Q QIZ
± 110 gr. Nu 3 stuks voor (j*sö

Nieuw: Limousin
runderschnitzel ±110 gr. Q QC\
Nu 3 stuks voor s " y\J

Alles DAGVERS uit eigen slagerij.
Akties geldenalléén vandaag, woensdag 22april 1992

lan linden
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

de gehele dag rijkelijk vloeide, was
Heinz Janssen een revolver komen
kopen en waarschijnlijk genept. De
krachteloze man was daarvoor
moeilijk gaan doen. Hij had nog
met een mes en een vuurwapen ge-
dreigd en was met vereende krach-
ten 'tot kalmte gemaand. In eerste
instantie was hij ogenschijnlijk
slechts licht gewond door de politie
naar huis gebracht, maar daar al
snel in coma geraakt.

De vier verdachten bleken gisteren
meer aaiend en corrigerend met
Janssen te zijn omgesprongen. Van
bonken met het hoofd op de vloer
of op een salontafel (' die was al ka-
pot', zei Baer) wist niemand van de
verdachten iets af. Spijt toonden zij
dan ook allerminst, zo bleek uit de
vrolijkheid die soms deverdachten-
bank beheerste.

Mevrouw Van Hiltenzag wel onder-
scheid tussen de agressieve daden
van de diverse verdachten, waarvan
de huiseigenaar zo dronken was ge-
weest, dat hij zich nauwelijks nog
iets voor de geest kon halen. Tegen
hem vroeg mr Van Hilten vier
maanden voorwaardelijk. Tegen de
vader van Baer R , de 62-jarige
Sjeng echter vier maanden en tegen
de neef van de huiseigenaar John-
nie een jaar onvoorwaardelijk.

Ook de raadslieden Schijns en Van
Nistelrooi vonden het bewijs tegen
hun cliënten zo mager dat zij vrij-
spraak vroegen.

Hoofdverdachte Baer R. liet de
rechtbank in zijn laatste woord nog
weten dat hij de 'kroongetuige' wel
weet te vinden „Echter niet voor
deze zaak, maar voor wat hij mijn
blinde broer heeft aangedaan",
voegde hij er vliegensvlug aan toe.

Uitspraak over veertien dagen

werk kon uitvoeren, waren echter
op basis van een codicil milt, hart
en nieren al uit het lichaam verdwe-
nen. De strafpleiters mr Verstraelen
en Kok plaatsten bij 'dit gesol' ern-
stige vraagtekens.

„De conclusie dat Janssen is overle-
den aan een hersenbloeding is zo
wel een erg grote slag in de lucht,
want kan bijvoorbeeld door het
wegnemen van het hart geen ver-
hoogde bloeddruk in het lijk zijn
opgetreden, waardoor de bloeding
alsnog is opgetreden", vroegen zij
zich af.

Voor mr Verstraelen stond in elk
geval vast dat het causaal verband
tussen de gebeurtenissen in een wo-
ning in Venlo op 15 januari en de
dood van Heinz ontbrak. Hij eiste
daarom vrijspraak waar officiervan
justitie mrC. van Hilten- Van Hees-
wijk voor mishandeling de dood
tengevolge hebbend, tegen hoofd-
verdachte Baer R. (32) drie jaar had
gevraagd.
Mevrouw Van Hilten, die niet toe
kwam aan het bewijs voor doodslag
of zware mishandeling, wees er zeer
nadrukkelijk op dat de hersenbloe-
ding waaraan Heinz Janssen be-
zweek een gevolg was van diens
gestoorde lever- en bloedsomloop-
functie. De slagen op zijn hoofd,
voor een gezond mens waarschijn-
lijk zonder ernstige gevolgen, wa-
ren voor hem te veel geweest.

Volgens de officier van justitie is
Janssen door zeker vier man 'be-
handeld' tijdens een bijeenkomst in
de woning van Willie M. Een mis-
handeling in een milieu waar alco-
hol de boventoon voert en het her-
inneringsvermogen daarmee gelijke
tred houdt, zo verklaarde zij de
enorme leemten in de verklaringen
van verdachten en getuigen.
In de woning van M., waar het bier

" Verpleegsters in het De Weverziekenhuis in Heerlen voeren actie voor een hoger salaris.
Foto: KLAUS TUMMERS

Gevangenisstraf
voor hulp bij
ontsnapping

MAASTRICHT - Conform de
eis van officier van justitie mr
Beaumont heeft de rechtbank te
Maastricht gisteren twee uit res-
pectievelijk Amsterdam en Roef-
mond afkomstige mannen tot
twee jaar gevangenisstrafveroor-
deeld wegens geboden hulp bij
de ontsnapping van de 40-jarige
Columbiaan R.G.-L. en de 28-ja-
rige ler B.Q. uit gevangenis De
Geerhorst te Sittard.

Een Rotterdammer, tegen wip de
officier ook twee jaarhad geëist,
hoorde zich veroordeeld tot
twaalf maanden gevangenisstraf
waarvan drie voorwaardelijk. D£
rechtbank gelastte gisteren zijn
onmiddellijke invrijheidssteE-
ling. " ;
De drie mannen waren ervan berschuldigd op 14 januaritegen de
buitenmuren van De Geerhorst
ladders te hebben geplaatst
waarlangs de twee gevangene»
volgens tevoren gemaakte af-
spraak konden ontsnappen. - »
De rechtbank achtte de twéé
eerstgenoemde verdachten
voorts 'medeplichtig bij het me-
deplegen' van bedreiging van
drie gevangenbewakers met een
de Columbiaan in handen ge-
speeld vuurwapen.

Personeel ziekenhuizen
vecht voor hoger loon
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( ; -^Onze nieuwe showroom is
't zonnetje in huis r———

Gehlen-zonweringen in Sittard nodigt u deze week van Welkom On _■_ flharte uit op 'n blije Voorjaarsshow. I X/nnr' flIn onze moderne showroom vindt u werkelijk élles op het | t,O*J33rS- fl
gebied van totale binnen- en buitenzonwering zoals markiezen, I Show.' I
zonneschermen, louvre-drapes (lamellen), jaloezieën,rolluiken, I . w fl
vouw/paneelwanden. | w°ens°ag 22 t/m fl

Als u belangstelling heeft, tonen wij u graag ons nieuwe I *r'Juag 24 april
bedrijfspand. Dus tot kijk bij Gehlen! / 9-00-18.00 uur fl

11. ___, binnen-/ buitenzonweringen, rolluiken, vouw- l flI \_v'J ' /paneelwanden, sierhekwerken, garagepoorten en ■ _■________________■lunSsT "°m
""> bedrijfsdeuren

VjPITIQZO SITTARD, Fisclherpad 9a (handelscentrum Bergerweg), Tel. 04&-510050 j



t Pierre Vriezelaar, oud 77 jaar, echtgenoot van
Liza Wijntjens. Maastricht, Parallelweg 17, 6221

BC Maastricht. De crematieplechtigheid is heden
woensdag 22 april om 10.45 uur in de aula van het
crematorium Nedermaas. Gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren in de ontvangkamer van het crema-
torium.

tTheo Knubben, oud 60 jaar, weduwnaar van
Marie-Louise Lexis. 6225 BC Amby-Maastricht,

Cramer van Brienenstraat 85. De eucharistievie-
ring zal worden gehouden op donderdag 23 april
om 11.00uur in de parochiekerk van de H. Walbur-
ga te Amby. Er is geen condoleren.

t TonnieKooien, oud 71 jaar, echtgenotevan Giel
Wetzels. 6231 LN Meerssen, Gansbaan 77. De

uitvaartdienst is heden woensdag 22 april om 10.30
uur in de basiliek van het H. Sacrament te Meers-
sen. Schriftelijk condoleren in de kerk.

tAnna Gaemers, oud 92 jaar, weduwe van Her-
manBeckers. Corr.adres: Ruttensingel 162, 6214

SV Maastricht. Eucharistieviering in de parochie-
kerk van St.-Matthias, Boschstraat te Maastricht,
heden woensdag 22 april om 10.30 uur. Geen con-
doleren.

tAnna Dols, oud 93 jaar, weduwe van Christiaan
Halder. Corr.adres: Schalmeistraat 8, 6217 EW

Maastricht.

tAntonia Aldenberg-van Eist, oud 72 jaar. Corr.
adres: Eenhoornsingel 81c, 6216 CR Maastricht.

De uitvaartdienst is op donderdag 23 april om 14.00
uur in de St.-Janskerk, Vrijthof te Maastricht.
Schriftelijk condoleren in de kerk.

tOdilia Asselmans, oud 75 jaar, weduwe van
Hein Magnée. Corr.adres: Min. Aalbersestraat 9,

6221 TH Maastricht. De eucharistieviering zal wor-
den gehouden op donderdag 23 april om 11.00 uur
in deparochiekerk H. Johannes Bosco, Akerpoort-
Maastricht. Schriftelijk condoleren in de kerk.

tJohn Curley, oud 47 jaar, echtgenoot van Maria
van Heusden. 6216 CB Maastricht, Dr. Bakstraat

SF. Eucharistieviering in de parochiekerk van St.-
Anna, Via Regia te Maastricht, op donderdag 23
april om 11.00 uur. Schriftelijk condoleren in de
kerk.

tGiel Severijns, oud 72 jaar, echtgenoot van
Martha Reiters. Corr.adres: Walburg 48, 6225 CP

Maastricht. De eucharistieviering is heden woens-
dag 22 april om 11.00 uur in de parochiekerk van
H. Hart van Jezus te Maastricht. Schriftelijk con-
doleren in de kerk.

tGerardus Hubértus Theodorus Mestrum, 70
jaar, echtgenoot van Willemijntje van Deute-

kom, Dr. Poelstraat 6, 6101 NR Echt. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 24
april 1992 om 14.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey

tYvonne Mertens, 87 jaar, weduwe van G. Hel-
weege en eerder weduwe van L. Salomon, Lan-

gen Dries 2, Herten. Cor. adres: Catharinastr. 44,
5856 AV Wellerlooi. De crematie heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

tJan Quicken, 68 jaar, De Weerd, corr.adres:
Hoogstraat 32a, 6085 EH Hom. De plechtige uit-

vaartdienst zal worden gehouden op woensdag 22
april 1992 om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te
Hom.

tFien Ras-Geenen, 48 jaar, echtgenote van Giel
Ras. Hollander 4, 6093 PC Heythuysen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 22 april 1992 om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.

tSjeng Verheijden, 83 jaar, weduwnaar van
Truus Knabben, corr.adres: Kap. Sarsstraat 73,

6043 CH Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op donderdag 23 april 1992 om
11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te
Roermond.

tSjang Langen, 91 jaar, weduwnaar van Betje
Pleunis, Rijksweg 7, Pey. De plechtige uitvaart-

dienst zal worden gehouden op vrijdag 24 april
1992 om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey.

tJeu Giesberts, 65 jaar, echtgenoot van Toos
Sniedt, Piet Heinstraat 7, 6045 KM Roermond.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
heden woensdag 22 april 1992 om 11.00 uur in de
Kapel in 't Zand te Roermond.

tTheo Cox, 80 jaar, echtgenoot van Annie Hen-
driks, Kasteel Hillenraedstraat 483, 6043 HE

Roermond. De crematieplechtigheid heeft volgens
de wens van Theo in besloten familiekring plaats-
gevonden in het crematorium te Heeze op vrijdag
17 april jl.

tßair Reijnders, 63 jaar. Corr.adres: Wingerd-
straat 64, 6093 AL Heythuysen. De plechtige uit-

vaartdienst zal worden gehouden op donderdag 23
april 1992 om 10.30 uur in de St.-Nicolaaskerk te
Heythuysen.

tAnne Marie Catherine Lemmens, 87 jaar, wedu-
we van Leonardus Maria Jozef Allers, corr.

adres: Ruyten-Allers, Olieslagersstraat 513, 6044
TR Roermond. De plechtige uitvaartdienstzal wor-
den gehouden op donderdag 23 april 1992 om 11.00
uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe
Altijddurende Bijstand te Roermond.

t Annie Houben, 60 jaar, echtgenote van Herman
Engels, Haelenerweg Ba, 6082 AA Buggenum.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 23 april 1992 om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Aldegundis te Buggenum.

tjosephina Ruijten-Schmitz, 70 jaar, echtgenote
van Jan Hubert Ruijten, Roermondseweg 37,

Posterholt. Corr.adres: Sweelinckstraat 6, 3182 TW
Numansdorp. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op donderdag 23 april 1992 om 12.00
uur in de parochiekerk van de H. Matthias te Pos-
terholt.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming bij het
overlijden en de begrafenis van mijn man, onze
vader en schoonvader

Jup Loomans
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uw bijzonder medeleven en aanwezigheid,
schriftelijk, persoonlijk of d.m.v. bloemen heeft
ons diep getroffen. Het was voor ons een grote
steun.

Mevr. M.H. Looman-Bodelier
Kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april as. om 18.30 uur in de
parochiekerk van de H. Agatha in Eys.
Eys, april 1992

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis van

Lambert Hendrik Jan
Duykers

betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Marie-LouiseKinds-Cleven
HeinKinds
Saskia

Eygelshoven, april 1992
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in de
kerk van de parochie van de H. Joannes de Do-
per te Eygelshoven.

Voor de vele blijken van medeleven, ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader

J.A.H. Hillen
betuigen wij bij deze onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen

Nuth, april 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 26 april as. om 10.00 uur in de St.-Bavo-
kerk te Nuth.

Voor de blijken van medeleven, betoond bij het
overlyden en de uitvaart van

Jules Badenberg
betuigen wij onze oprechte dank.

Frieda Badenberg-Jachmann
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april om 18.00 uur in de kerk
O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Heilust-
Kerkrade.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, de giften aan het kankerfonds en h. missen
bij het heengaan van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Corry
Scholtes-Quaedflieg

hebben ons zeer getroffen. I
Al deze blijken van medeleven en de weten-
schap dat zij door zovelen werd geacht, hebben
ons gesterkt dit verlies te dragen.

Th. Scholtes
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in de St-
Catharinakerk te Kerkrade-Holz.

L-_-_------------------------------___________^^^^^^^^^^^^J

I -* IVERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Amstenrade Sigarenspeciaalzaak
Twan Senden

Hoofdstraat 2a, tel. 04492-4169
Ook voor fotokopieën, lotto en toto

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Cor Hermans

Rumpenerstraat 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

Landgraaf Kantoorboekhandel
Bruna

Raadhuisplein 9, tel. 045-326518
Winkelcentrum Op de Kamp

Tevens uw adres voor strippenkaarten,
postzegels en telefoonkaarten

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

Inlichtingen over adverteren in deze advertentie

| 045-739380 |

"OLIE VERVERSEN? DAARVOOR GA |
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Dankbetuiging
Diep ontroerd, de volle kerk, de vele bloemen
en h.missen, de talloze schriftelijke en persoon-
lijke blijken van medeleven van familie, vrien-
den, buren en kennissenkring, bij het overlyden
en begrafenis van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en allerliefste opa

Lei Stoffels
willen wij u hartelijk danken.
Een mooier en hartverwarmender afscheid had-
den wij ons niet kunnen voorstellen, getoond is
hoe geliefd hij was bij velen.

Mevr. S.P. Stoffels-Tax
kinderen enkleinkinderen

Holturn, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 26 april as. om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Holturn.

lM_^___________^B^-_-_-__________--------____*--------_M_»

VAN I
HARTE!

WINNENDE
STAATSLOTEN

APRIL '92
828eStaatsloterij, winnende staatsloten april 1992.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN

De prijzen ziin al bij elkaar opgeteld. Wanneer op
een lotmeer dan één prijs is gevallen,

staat achterhetnummer datdehoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfers) of Totaalprijzen-
eindigendop: lotnummer(s): bedrag:

828eStaatsloterij, winnendestaatsloten april 1992

T~ 2211 1.000
Extra prijs serie AA 003421 250.000
Troostprijs andere series 003421 2.500

028221 5.000
71 50

971 150
080381 25.000

2~ 322 250
8782 1.000

3 3 20
253 120
83 70

4 2634 1.000
Extra prijs serie AB 082444 500.000
S~ 05 50
Extra prijs serie AZ 045115 500.000
Troostprijs andere series 045115 5.000

825 500
083835 100.000

6 16 50
86 50

7 7 25
337 125
057 125
157 275

8~ 8 10
08 60
48 60

748 310
88 60

018688 20.060
498 110

9~ 409 100
7949 1.000

008769 2.000
Ö 0 15

027530 25.015
057830 50.015

40 65
005960 2.015

370 115
080 115

Zetfouten voorbehouden.

De gewonnen prijzenkunnen vanaf
vrijdag24 april worden geïnd.

DOE MEE AAN HET HERKANSINGSPEL
Geenprijs. Geen nood. Ukunt immers meespelen inhet

zogeheten Herkansingspel. Dit spelstaat los van de
Staatsloterij. Het is een onderdeel van de

Staatsloterijshowen geeftkans op maar liefst
f 100.000-(bruto). Ukunt meespelenals u vóór

1 meiuw lotnummeraan ons kenbaar maakt.
Dat kan telefonisch ofvia een briefkaart. Uitalle

aanmeldingen wordt de 'herkanser'gekozen.
Deze gelukkige dienttijdens deStaatsloterijshow thuis

een spannende opdracht te vervullen.Als de
thuisopdrachtmetsucces is vervuld, helpt de

thuiskandidaat 'op afstand' definalisten in de studio.
Winnen de finalisten de honderdduizend, dan wint

de thuisspelerook de honderdduizend.
Wilt uzich opgeven voor het Herkansingspel?

Bel dan 06-9595 (50 et. perminuut)of stuur een
gefrankeerde briefkaart met vermeldingvan uw

lotnummer(één per briefkaart), uwnaam en
adres naar: Herkansingspel Staatsloterijshow,

Postbus 69595,1100 LT Amsterdam-Zuidoost.
Doe dit wel vóór 1 mei en vergeetnietdat het alleen

om lotnummers gaat dieniks hebben gewonnen.

GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.

Voor uw zeer gewaardeerdeblijken van med^ven, ondervonden bij het overlijden en de o^
grafenis van

Johan Diederen
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevr. D. Diederen-Vaessen
Kinderen enkleinkind

Puth, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden ëe^c^den op zaterdag 25 april as. om 19.00 uur in d

parochiekerk van de H. Petrus Canisius te Put&

V_f
I

Jmmmmm

Zon wandeling kan
inderdaad heel wat opleveren
als je het combineert met 't

bezorgen van het
Limburgs Dagblad.

Dat is mooi meegenomen.
Meer weten?

Bei 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

Limburgs Dagblad

__f_i^ ■■ ""-l___i
mr- ■■■ «-WW& **_*>**=__

Al voor 25 gulden redt u het gezichts'
vermogen van een leprapatiënt.

f__@Q
NEDERLANDSE STICHTING VOORLEPRABESTRJJD^Wibautstraat 135,1097DN Amsterdam, tel. 020-693»^',
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MODERNE
KINDERCOLOUR JEANS KINDERVAKANTIE SETS KINDERJEANS JACKS
maten 92 t/m 176 in diverse kleuren en prints maten 116 t/m 176 CQ CflGeen 49,50 VAKANTIEPRIJS v.a. Oa rüU
Vakantieprijs 29,75 OR - JEANSPANTALONS
salopet 39,75 '" va 29,75

Onze nieuwe kollektie: /* jL
Edwin, Pepe, Bogart en &* a^sP'
Canoe Jeans is binnen. m
PepeT-shirts 29,75 .■; WCf I PDATIC PDATIC
StretchJeans 59,50 SL^Lfe*- GRATIS». GRATIS
Jeans grote maten t/m 1& Voor onze klanten
maat 64 geen 89,50 gratis 20.000 kaarten

Nu 59,50 *: #SA 2Jk voor de lentebeurs in
Grote kollektie Dames en (P^V*^ het MECC te
Heren Badjassen vele ** ~~f Maastricht van 23kleuren en Dessins geen anri , t/m « -79,50 en 89,50 J *# I apr» 1/m ó mei |

NU 39,75 Grote Kollektie
Kinderbadjasjes v.a. VRIJETIJDSPAKKEN

I 29 '751 geen 99 NU 39,75 ÉiïËkmm
HENDRIKS JffÈh.
TCYTICI I

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! r^^p If jl
HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond en koffie
SITTARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond GRATIS!

■ S^GOED IDEE:

EEN DOORLOPEND KREDIETI VANDEGKB
Naast de persoonlijke lening biedt de

Gemeentelijke Kredietbank u nog een andere
aantrekkeli|ke financiële dienstverlening:
het DoorlopendKrediet.

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

Bij een bedrag van 25.000-
-bedraagt deR».^U.J.JiIU .j_t-.fc|j
momenteel i_j_müi

Bi) bedragen boven 25.000- !££__]
Wilt u meer weten over deze plezie-

rige oplossing? Dat kan natuurlijk, kom maar
langs. Op werkdagen van 9.00-16.00 uuren
donderdagavondtot 18.00 uur.

U kunt ook even bellen voor nadere
informatie.

HM GOED VOOR UW LENING
V__^fcj Gemeentelijke Kredietbank

Burg. van Grunsvenplein4,
Postbus 103, 6400 AC Heerlen

I l. tel. 045-715211

The Pointer boys ___.. _jnM9BH

Zal jou etN /oiiC| / iJN clai Pin Hts Domu^^ /€ .__tiLl___

JONGENSK E D N G _
PROMENADE.HE LEN-GROT = STAATI MM___I_R_CHI

JL u L"-b^Do9bu m PICCOLO,S in het
Limburgs Dagblad zijn groot in

I E^»"^— RESULTAAT. Bel 045-719966,

B .i i ■ I*' J 1 L i _»i_jlß lllk&3|MB__l^MHl___Sk__ . ___^HH gggSL,

__i _ I _l^__— _______£S&Mor^' I.ÏÏJT"****'" ._j_^'**."^lLÜJjf '..*"' ■-■ \y'

__■ ____t'_S^l 8_&

___-i____l w^r ]
_____»

BgÉ&_&&_ I
1

■ «ie niet wenst op te gaan in de massa, het geavanceerde motormanagement- achterbank. Afwerking en kwaliteit zijn
Ment zichzelf in de bijzondere klasse systeem een hoog prestatieniveau met uiteraard van hetzelfde hoge niveau als deen de Alfa 33 die, zoals elke Alfa een plezierig laag verbruik. Maar de techniek. Kom bij ons uitgebreid kennis-omeo, karakter en een eigen gezicht nieuwe Alfa 33 1.4 IE is niet alleen roy- maken en ontdek dat het kiezen van een

Al! "?. '. nen' e °Pmer'<e''ike aal met prestaties, ruimte en techniek. auto eenvoudiger is dan ooit:. " 331.4 IE bevestigt dat opnieuw en Ook zijn uitrustingsniveau is ongekend de nieuwe Alfa 33 1.4 lE.
"' door zijn toptechniek, comfortabele hoog. Dat geldt in nog ruimere mate
wjiijsting en verrassend gunstige prijs de voor de Alfo 33 1.4 IE L met zijn stuur- Alfa 33 1.4 IE v.a. Fl. 27.390,- <^^ac U ï °,tle Ver achfer zich' De 'eni' Dekracn,i9'n.9. cen,,ale deurvergrende- Alfa 33 1.4 IE L v.a. Fl. 29.160,- Y| fffiU 1-4 boxermotor combineert dank zij ling en een in twee delen neerklapbare Prijzen mcl. BTW af importeur.

I [JtilJjJ ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST

MU| uCN IKI IVfl s___lNlll*R^_ RII Aanbieding alleen tijdens de paasweek
Ö

"w___«« ■ ____._*■ VmiUblig __..*■ t/m 25 april op alle Alfa 33-modellen. Zie■i^örunssum, Akerstraat 128, tel. 045-251644 onzevoorwaardenindesnowroom-

"' -"*>^_---------_______________■■_.___■*_■____■_■M___«____l____________ll_____________________M__M ' nJ

I I
|^_jm<ONINGSHOF |

Full-time intensive
talencursussen y~%k
in een perfect .-^ f
studie-oord \\VA\
Taleninstituut/Vertaalbureau >Traitd'Union/Eindhoven / sr-^s^Tel. 040-445012. Fax 040-458038. /TT >r^
De snelste weg naar meer 4Z_s_XvTfi
talenkennis in minder tijd. /^<AYYy*\

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668.221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HOENSBROEK

É*m!^r'\Tr\f^{^ I vereniging van oudersmj^W^ l/l Is_l Z"f en verwanten van mensen
mmW f V/^^ | met een verstandelijke handica*.

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 'ofvormen
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.

I I

ÊWsê wi| verKope 1H h«>êV6n m. nifei _f> ie wjlmioti

ii h H II H^.hlP'
I '"*"___ ______________ lIV ________■ i

■ >'>*9 _r WtI '"""■

I Volledige vernieuwin
| van de afdelingen:

I.:"_■■ :.J i r—;; L I—7 7 — u1 " I porcelem |" | kadoartikelen \

il/Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving/
_V«^H£ ** ■^HBl9l_________BH **W ________**__/

I $|9Open.ngsf-/c.e/..- m»-wo 10.00-18.30, mmmmUU^ff} I|¥«do 10.00-20.30, w.0.00-18.30, I »».. n_R\__i\-__4' /- /)*;..**■ v-9'a 9.00-14.00, la za 9.00-18.00. I \\\U)o^>'^V LJCCiM^'^^yïMla za in april tot september 9.00-16.00 I _________H"si____m f .ftfi " _J/_t__HI Xjfl Würselen-Broichweiden, ,aWJfi__W_Wfll M
IxlMam Autobahnkreuz Aachen, Tel. 09.49.24.05.60 20 B-WWWW —* f_______H________-_-_^M__i
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verhaal tegen het decor van een j
renhuis. Dat is een moderne oP\
ting, maar daarmee kan de *"eg
seur wel de verschillen in
overbruggen."

fl
Nu het toneelstuk loopt is de J
langstelling voor Mineo's b°lJ
toegenomen. Volgens de schril'
vinden lezers 'Een leeg huis
mooier dan toen het in de jaren*>
tig verscheen. Met name de
moet toen voor veel lezers 'ne
zijn geweest.

I
„Ik vraag me wel eens af wie er 7
ter aan toe zijn, wy, die alleen&J
door moeten gaan, die maar m°e.j
doen of er niets veranderd is. °J3
die niet meer hoeven", vraagt. J
van de personages zich in Een
huis af.

Mogelijk dat een dergelijk c*\3
meer zeggenschap krijgt naarrJL*de Tweede Wereldoorlog ve \A
achterblijft in de tijd. En daary
blijft 'Een leeg huis' actueel. *H
ook Marga Minco.

Van der Sluis spreekt namens de
Noordelijke Overleggroep Bodem-
bewegingen 'Willem Beton', ge-
noemd naar de in 1967 overleden
HTS-leraar Willem Meiborg die als
eerste waarschuwde voor de 'schok-
kende' gevolgen van gaswinning in
Drenthe. Het is een pressiegroep
die zich al jarenlang inspant voor
duidelijkheid over het verband tus-
sen bevingen en aardgaswinning in
Noord-Nederland.

„Gasboringen hebben in Nederland
een maximale diepte van vier kilo-
meter. De vraag is natuurlijk wat er
nodig is om de oplossing van span-
ningen op twintig, vijfentwintig ki-
lometer diepte te veroorzaken, wat
de maat mag zijn van door mensen
veroorzaakte trillingen in de onder-
grond. Hoever werkt een trilling
door? Wat is het effect van een lich-
te beving op spanningen in breuken
die tientallen kilometers verder lig-
gen? Dat weten we niet en zolang er
rekening wordt gehouden met zul-
ke enorme belangen als van de
NAM, is de kans klein dat daar se-
rieus onderzoek naar wordt ge-
daan," zegt Van der Sluis.

Over de aardbeving in Limburg
heeft Van der Sluis een alternatieve
verklaringshypothese opgesteld. Al-
ternatief ten opzichte van de alge-
meen heersende, en natuurlijk niet
onware vaststelling dat aardbevin-
gen nu eenmaal voorkomen, 'omdat
de natuur zo in elkaar zit. Het
KNMI is volgens Van der Sluis de
grote promotor van die heersende
opinie, omdat het staatsinstituut
niet in kan gaan tegen 'gevestigde
belangen.
„Maar met enig genoegen hebben
we in Drenthe geconstateerd dat
het monopolie van het KNMI, als
het om berichtgeving over aardbe-
vingen gaat, bij de laatste schok is
doorbroken," zegt hij. „Duitse seis-
mologen brachten heel andere ge-
gevens naar buiten en het bereken-
de epicentrum verschoof bijna elke
dag. Gelukkig blijkt op zulke mo-
menten dat geologie niet die exacte
wetenschap is waar het wel eens
voor wordt versleten."

Uit de gegevens die de Assenaar
ontving maakte hij op dat het niet
vaststaat dat alleen de Peelrand-
breuk geactiveerd is. „Er is een
mogelijkheid dat ook spanningen in
de Feldbiss tot een oplossing geko-
men zijn, dat de beving een samen-
spel is geweest tussen de twee
breuken. Maar de belangrijkste
vraag is of er niet-natuurlijke 'trig-
gers' waren, zeg maar: druppels die
de emmer deden overlopen."

Rond de gaswinning bij Waalwijk
zijn veel technische gegevens ge-
heim, aldus de geograaf. Met name
de vraag of en hoeveel er wordt 'ge-
ïnjecteerd', kan hij niet beantwoor-
den. Een 'injectie' komt neer op het
terugspuiten van het water dat met
het gas omhoog komt. Het geïnjec-
teerde water, vervuild met een che-
mische stof om het water van het
gas te scheiden, wordt een soort
smeermiddel voor breuken en ver-
hoogt het gevaar op verzakkingen
en bevingen.
In Waalwijk zijn door de bevolking
ook trillingen waargenomen, door
het KNMI toegeschreven aan het
overvliegen van straaljagers.
De spanningen langs de Feldbiss
hebben zich recenter geuit dan die
langs de Peelrandbreuk, zegt Van
der Sluis. Hy wijst op de bevingen
van Andel (1918), Koningsbosch
(1971 en 1989), Waalre (1983) en Hil-
varenbeek (1990). De Peelrand-
breuk-bevingen van Uden (1932) en
Heythuysen (1980) gingen aan die
van Purmerend (1989) en Roer-
mond (1992) vooraf.
„Uit de tijdstippen kun je misschien
concluderen dat de Feldbiss meer
onder spanning staat, maar ander-
zijds verklaart de relatief langere
rust van de Peelrandbreuk mis-
schien de kracht van deRoermond-
se beving. Waar het mij echter om
gaat is de vraag of die kleine bevin-
gen, bijvoorbeeld die in Purmerend
en Hilvarenbeek, zon grote hebben
kunnen veroorzaken."

Injectie

# Marga Minco

Vanavond is het stuk te zien in het
Theater aan het Vrijthof in Maas-
tricht.

'Een leeg huis' gaat over de weder-
waardigheden van twee joodse
meisjes in de oorlogsjaren. Afgezien
van correctiewerk bij nieuwe druk-
ken las de schrijfster het boek nooit
meer helemaal. Hoewel ze aanvan-
kelijk haar bedenkingen had om in
het verleden te duiken heeft ze de
werkzaamheden als plezierig erva-
ren.

„Ik heb veel dialogen uit het boek
kunnen gebruiken. Maar je kunt
zon boek natuurlijk niet letterlijk
overschrijven. Ik heb depersonages
bijvoorbeeld een iets sterker karak-
ter gegeven."

Met name de vorm van 'Een leeg
huis is bijzonder. De herinneringen
van hoofdpersoon Sepha komen zo
nabij dat heden en verleden vaak
door een enkel woord zijn geschei-
den. Vandaar dat de schrijfster veel-
vuldig gebruik maakte van flash-
backs.

„Die flash-backs heb ik aangehou-
den. Dat was een hele opgave voor
regisseur Leonard Frank. Maar hij
heeft een bijzondere manier gevon-
den om die te verwerken. Sepha is
constant op het toneel. Dan moet je
iets verzinnen om de tijd te laten
verspringen. Daarom zeult Sepha
steeds met een koffer en speelt het

Zakenvrouwen in boekvormmeer om de heel diepe lagen, op
tien kilometer diepte bijvoorbeeld.
Maar het zou kunnen dat het weg-
pompen van grote hoeveelheden
grondwater, zoals bij de bruinkool-
winning plaatsvindt, bewegingen
veroorzaakt in die diepe lagen."

HEERLEN - Het Steunpunt Vrouw en Werk houdt komend najaar, °£
oktober, een 'netwerkdag voor Zuidlimburgse zakenvrouwen. Tijd-v
deze dag wordt een boek gepresenteerd, waarin alle (of zo veel mogel\f|
Zuidlimburgse zakenvrouwen zich presenteren. Doel van het boek is
iets te doen aan het imago van zakenvrouwen.

Elke vrouw die(mede)eigenaar is van een bedrijfkan zich in dit boek L
senteren. Omdat het project wordt ondersteund door het Europees *.
muleringsprogramma door middel van een EFRO-subsidie zijn kos
van presentatie in het boek gering.

Zakenvrouwen die in boekvorm willen verschijnen, kunnen contact
nemen met Dorine Hulshofvan het Steunpunt Vrouw en Werk in rl
len.

later in heviger mate in Ibbenbüren.
De suggestie van inductie werd
toen echter door het KNMI afgewe-
zen, vertelt Van der Sluis: „Toen
was 80 kilometer ineens te ver weg
voor inductie."

wel het KNMI als de NAM toe dat
een verband tussen aardgaswinning
en (lichte) bevingen niet meer uit te
sluiten is.

Trillingsbron
Van der Sluis wijst op twee moge-
lijkheden. Pal op de naar Noord-
Brabant doorlopende Feldbiss lig-
gen bij Waalwijk enkele gasvelden
die enige tijd geleden in produktie
zijn genomen. Ten tweede noemt de
Drentse geograaf de potentiële tril-
lingsbron bij Purmerend, waar ook
door de NAM naar gas geboord
wordt. Purmerend ligt in het ver-
lengde van de Peelrandbreuk. In
1989 was daar een aardschok.

Als dat kan, luidt vervolgens de re-
denering, kan gaswinning direct de
oorzaak zijn van de Limburgse
ramp. Want na de bevingen vorig
jaar in Emmen en Assen gaven zo-

Logisch
Dr H. Haak, hoofd seismologie van
het KNMI reageert terughoudend
op de hypothese van Van der Sluis.
„Het epicentrum van de Limburgse
schok lag niet in de buurt van de
Feldbiss. Verder is het erg onwaar-
schijnlijk dat de gaswinning bij
Waalwijk ook maar van enige in-
vloed is geweest op deze zware be-
ving, die gezien de natuurlijke ge-
steldheid van de Limburgse onder-
grond heel logisch is te noemen."
Maar toch zegt Haak open te staan
voor andere verklaringen. De door
Duitse milieubewegingenaangedra-
gen uitleg die de bruinkoolwinning
als schuldige aanwijst, neemt hij se-
rieus. „Water is heel belangrijk voor
bodembewegingen, al gaat het dan

Als de Drentse geograaf gelijk
heeft, was de Roermondse beving
dan achterwege gebleven zonder
Purmerendse of Waalwijkse gasvel-
den? „Nee* de spanningen die opge-
bouwd worden, moeten op een
gegeven moment tot oplossing ko-
men, maar deze beving had tiental-
len jaren later kunnen komen of
had zich kunnen uiten in een aantal
kleine, minder schadelijke bevin-
gen. Daarbij moet je ook bedenken
dat het niet is uit te sluiten dat er in
de volgende eeuw technieken zijn
die aardschokken kunnen voorspel-
len.Wellicht dat een aardschok over
veertig jaar minder schade ople-
vert."

Als voorbeeld noemt Van der Sluis
de (gas)aardbeving van Assen in
1986. Door het KNMI werd die ver-
klaard door spanningsopbouw
langs de Osnabrückbreuk, 120 kilo-
meter van Assen en zonder directe
breuklijnen naar Drenthe toe. Vorig
jaar trilde de aarde in Emmen, door
de gaswinning, en enkele maanden

Meent van der Sluis, in het dage-
lijks leven is hij leraar milieukunde,
komt het commentaar van het
KNMI niet vreemd voor. „We wer-
den zes jaar geleden opk uitgela-
chen om de theorie die de bevingen
in Noord-Nederland verklaarde.
Daar moest men toen ook van te-
rugkomen.'*

DOOR JOOS PHILIPPENS
HEERLEN - Een fles wijn, een uit-
nodiging voor de businessseats bij
Roda JC en invitatievoor een spon-
soravond in de schouwburg.

Wethouder Jeroen van Gessel over aanbestedingsbeleid in Heerlen:

'Meer dan 'n fles wijn geeft de aannemer niet5

groep opdrachtgevers is vrij klein,
het aantal aannemers groeit. „Als-
veel aannemers zonder opdrachten
zitten, is het markttechnisch beter
om openbaar aan te besteden. Maar
bij een lage prijs heb jeveel opzich-
ters nodig om de kwaliteit te con-
troleren."
Van Gessel vindt de kans groot dat
aannemers bij openbare aanbeste-
ding onderlinge afspraken maken.
Sterker nog: dat is een paar jaar of-
ficieel geregeld. Wat vroeger 'opzet-
geld' heette, is door het ministerie
van Economische Zaken gesanctio-
neerd. Dat heet nu 'rekenvergoe-
ding.'

De usance is nu als volgt. Leden
van de aannemersvereniging hou-
den een voorvergadering. Ze infor-
meren elkaar over de vraagprijs en
bepalen welke rekenvergoeding de
niet-gegunden krijgen. Op deze ma-
nier krijgen deze compensatie voor
de onkosten dieze gemaakt hebben
voor het opstellen van de offerte.
Deze Nederlandse regeling is on-
langs door de EG onderuit gehaald,
omdat ze te zeer zou lijken op kar-
telvorming.
„Door onderhandse aanbesteding
kunnen we zélf bepalen met wie we
in zee gaan," stelt Van Gessel: „Ik
besef dat anderen dat een ondoor-
zichtige gang van zaken vinden.
Kiezen we Pietje, dan vraagt Jantje
zich af waarom. Jantje gaat dan spe-
culeren. Maar dat is een sport in die
aannemerswereld."

Van Gessels ambtenaren houden
ook de werkgelegenheid in het oog.
„We kijken er ook naar hoe de aan-
nemers in het werk zitten, wat heb-
ben ze al van ons gehad? Ik begrijp
dat het voor aannemers een klus is
om voortdurend het personeel aan
het werk te houden. Er zullen er bij
zijn die dingen doen die het dag-
licht niet kunnen velen. Maar dat
zijn uitzonderingen."

Op deze manier worden Heerlense
ambtenaren door aannemers by tijd
en wijle in de watten gelegd. „Maar
verder gaat het hier niet," voegt
wethouder Jer&en van Gessel van
Openbare Werken daar meteen aan
toe.

„En dezezaken beïnvloeden de keu-
ze van de gemeente voor de ene of
de andere aannemer niet. Aanne-
mers proberen zo meer bekendheid
by ons te krijgen, maar dat is niet
ontoelaatbaar."

Ontoelaatbare dingen, zoals plezier-
reisjes op kosten van een aannemer,
gebeuren in Heerlen niet. Daar gaat
Van Gessel tenminste vanuit. „Als
zich extreme zaken voordoen, dan
hoor ik dat beslist van de dienst-
hoofden."

Recent ontstond nogal wat ophef
over steekpenningen en smeergel-
den, die door aannemers uitgedeeld
zouden worden.
Toch blijkt Van Gessel zeker niet
huiverig voor ambtelijk contact met
de aannemers. „Gezien onze metho-
de van onderhands aanbesteden
kan een goed contact tussen ambte-
naren en wegenbouwers zelfs een
voordeel zijn."
Dat laatste vergt enige toelichting.
„Bij ons staat voorop dat we goed
werk voor een goede prijs willen.
Op de tweede plaats doen we graag
zaken met het regionale bedryfsle-
ven."

In 1991 besteedde de gemeente
Heerlen voor in totaal twaalf mil-
joen gulden aan. Daar was geen

# Wethouder Jeroen van Gessel: 'Door onderhandse aanbestedingen kunnen we zélf bepalen
met wie we in zee gaan. Archieffoto: LD

enkel project bij dat zo groot was
dat de EG-norm van twaalf miljoen
werd overschreden.
„In de praktijk besteden we alleen
openbaar aan, als bij een project
EFRO-subsidie is gegeven. De EG
stelt dan ook bij kleine projecten
openbare aanbesteding verplicht."
Voor het overige wordt in Heerlen
de onderhandse methode gehan-
teerd. Dat houdt in: er wordt één
aannemer geselecteerd voor een
project. Met hem worden prijs-
afspraken gemaakt.

„En dat vereist intensief contact,"
vindt Van Gessel. „We gaan met de
aannemer om tafel zitten op basis
van een 'open' begroting. Leg ons
maar eens uit hoe u gecalculeerd
heeft: hoeveel uurloon, hoeveel
kuub zand, hoeveel kabels etcetera.
Het vereist veel kennis van zaken
om de aannemer goed weerwerk te
kunnen bieden."

De door beide partijen goedgekeur-
de open begroting leidt tot een aan-
nemingsovereenkomst. Altyd?

„Ja, we kiezen de aannemer vante-
voren zorgvuldig uit. Je hebt spe-
cialisten: de.een is het best in sier-
bestrating, de ander concentreert
zich op onderhoud. Een betonweg
kunnen er zelfs maar een paar ma-
ken." Daarnaast worden grote op-
drachten gegund aan aannemers
die zelf groot genoeg zijn om dat
werk aan te kunnen.

Volgens Van Gessel bestaat er een
voortdurend spanningsveld. De

(ADVERTENTIE)

WEDSTRIJD VOOR VRIENDEN VAN
HET LIMBURGS DAGBLAD

WIN ’ 500,- KLEDING
TIJDENS DE 36c LENTEBEURS IN HET MECC

23 april t/m 3 mei

Vrienden van het Limburgs Dagblad kunnen deelnemen aan een unie''2
wedstrijd. Als u onderstaande vragen beantwoordt en de slagzin afmaak 1,

maakt u kans op een schitterende prijs: u bent op Koninginnedag ereg3*op de beurs, u wordt gekapt en opgemaakt en mag bovendien in de stan"
van Peek en Cloppenburg voor ’ 500,- kleding uitzoeken!

Vraag 1) Hoeveel bezoekers had de LENTEBEURS in 1991?

Vraag 2) De hoeveelste lentebeurs wordt dit jaar gehouden?

Maak onderstaande slagzin af:
DE LENTE BEGINT PAS ECHT,

I

(max. 25 woorden'
Afzender:
Dhr./mevr

Woonplaats .'
Telefoon "■"

Vriendenpasnummer

DEZE BON INLEVEREN IN DE SPECIALE VRIENDENBUS DIE O?
DE LENTEBEURS STAAT IN DE MECC-INFO-STAND. Inleveren
vóór dinsdag 28 april 22.00 uur. Prijsuitreiking opKoninginnedaS
30 april!

Vrienden van heU<-j

Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"' Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel 045-739881 (tiidens kantooruren)
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis. *

'Een leeg huis'
op de planken

Toneelstuk van Marga Minco naar Maastrich
# De hypothese van de
Drentse geograafdrMeent
van derSluis in kaart
gebracht. Hij pleit voor
onderzoek naar de effecten
van door gaswinning
veroorzaakte lichte
bevingen op de twee
belangrijkste breuken in
Nederland. Volgens Van der
Sluis kan de gaswinning in
Purmerend en Waalwijk de
aardbeving in Roermond
veroorzaakt hebben.

Aardbeving in verband
gebracht met gaswinning

Asser geograafwil onafhankelijk onderzoek

DOOR GEERT DEKKER

AMSTERDAM - In 1966 presen-
teerde de schrijfster Marga Minco
haar roman 'Een Leeg Huis. Even-
als haar bekendste boek Het Bittere
Kruid en tal van verhalen handelt
het boek over de vervolging van jo-
den in de Tweede Wereldoorlog.
Van 'Een leeg huis' werden liefst
honderdduizend exemplaren ver-
kocht. Het mag geen verbazing
wekken dat Marga Minco de Twee-
de Wereldoorlog, de verschrikkin-
gen die deze met zich meebracht,
voor de vergetelheid wil behoeden.
Op verzoek van het Theater Van
Het Oosten dook de schrijfster op-
nieuw in haar oorlogsverleden om
haar roman te bewerken- voor to-
neel.

HEERLEN - Verbanden tussen de aardbeving van Roermond
en de gaswinning in Waalwijk en Purmerend. De Asser geo-
graaf dr Meent van der Sluis wil dat daar onderzoek naar ge-
daan wordt. „Ik zeg niet zeker te weten dat die verbanden er
zijn, ik wil alleen maar dat men deze stelling mede als uit-
gangspunt neemt voor onderzoek, in plaats van zoals altijd de
natuurlijke oorzakenvan aardbevingen voorop te stellen," zegt
hij. Het KNMI in De Bilt hoeft wat Van der Sluis betreft niet
mee te doen aan dat onderzoek, hij betwijfelt de onafhanke-
lijkheid van dat instituut. „Ik heb wat dat betreft meer ver-
trouwen in de Duitse en Amerikaanse seismologische institu-
ten."

Woensdag 22 april 1992 " 18
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College had geen principiële bezwaren tegen proefdierenbedrijf bioscopen
HEERLEN

Royal: Hook. dag. 14.30 18 en 21 1
uur. Rivoli: Cape Fear, dag. If ,
17.30 en 20.30 uur. Maxim: JFK i
dag. 14.30en 20 uur. H5: Beetho i
ven, dag. 14 16 18.45en 21 uur I
Freddy's dead, dag. 14.15 16.3C j
19.15en 21.15 uur. The last boys- f
cout, dag,. 17 en 21.30 uur. 1Sneeuwwitje en de zeven dwer-\
gen, dag. 13.45 15.30 en 17.15 j
uur. The Lover. dag. 21 uur. Si- jlence of the lambs, ma t/m do 14 !
18.30 en 21 uur. Don't teil Mom\the babysitter 's dead, dag. 14 16
en 18.30 en 21 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Beertje Se- ]
bastiaan, wo 14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook. dag. 14 17.45 en 21
uur. Babar, dag. 14.30 uur. Bug-
sy, dag. 18.15en 21.15 uur. JFK.
dag. 14 en 20 uur. Cape Fear,
dag. 14.30 18.15 en 21.15 uur.
Cinë-K: De Noorderlingen, dag.*
21 uur. Cinema-Palace: Sneeuw-
witje en de zeven dwergen, dag.
14 en 16.15 uur. The prince of ti-
des, dag. 18.15 en 21.15 uur.
Beethoven, dag. 14 16.30 19 en
21.30 uur. Don't teil Mom the ba-
bysitter 's dead,'dag. 13.45 en
16.15 uur. The last boyscout,
dag. 18.45 uur. Lumière: Drifter,
vr do 20 uur. Violence elegy, wo
20 uur. Ay Carmela, dag. 20.30
uur. Nog niet bekend, dag. 22
uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.
20.30 uur. Hook. dag. 20.30 uur,
za t/m do ook 15 uur. Sneeuwwi-
tje, za t/m do 15 uur.

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur. JFK, dag. 20.30 uur.
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen, za t/m do 14 uur. Filmhuis
Sittard: Merci la vie, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Harley Da-
vidson and the Marlboro Man,
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo ook 15
uur. Silence of the lambs, vr t/m
di en do 20.30 uur. Fievel in het
wilde westen.

ROERMOND
Royal: Beethoven, dag. 19.30 en
21.30 uur, za fm do ook 14.30
uur. Royaline: JFK, dag. 20 uur.
Fievel in het wilde westen, za
t/m do 14.30 uur. FilmhuisRoer-
mond: Merci la vie, do 20.30 uur.

'Wat een drukte om
uitgeklede apenkooi'

in de theaters
HEERLEN:
- wo. 22/4: Opera van Krakau met
Lucia di Lammermoor.

MAASTRICHT:
- wo. 22/4: Een leeg huis, toneelstuk
van Marga Minco door Theater van
het Oosten.

# Het landschap
gezien vanaf de
.Jabeekerweg in

Schinveld-Noord biedt
een vredige aanblik.

Een gepland
bedrijventerrein in

Schinveld-Noord staat
gezien de

landschappelijke
waardevan het gebied

momenteel ter
discussie.

Foto: FRANS RADE

gebesluit. „De raadsleden moe-
ten niet de heilige verontwaardi-
ging spelen", is de opvattingvan
Ritzer die meent dat het besluit
niet uit de lucht komt vallen.

Schinveld. Met name de coalitie-
parters Democraten Onderban-
ken en Lijst Kleine Onderban-
ken oefenden nog recentelijk
druk uit op het college om HSG
naar Onderbanken te halen, ook
al ging het al lang niet meer om
120 maar om 40 banen.

ger Ritzer valt op te maken dat
zelfs als Onderbanken in staat
was geweest voor 1 januari 1993
een stukje bouwgrond voor het
proefdierenbedrij f te vinden het
nog maar de vraag was geweest
of het naar deze landelijke ge-
meente was gehaald. „Eigenlijk
hoort een dergelijk bedrijf hier
niet thuis. Wij zijn geen indu-
striegemeente, maar een landelij-
ke woongemeente met gebieden
met landschappelijke waarde."

Een staalconstructiebedrijf aan
de Jabeekerweg is eigenlyk de
enige activiteit in de buurt van
het geplande bedrijventerrein
Schinveld-Noord dat het fraaie
landschap van akkers, weilan-
den met hier en daar een
bloeiende fruitboom bruut on-
derbreekt. Op een steenworp af-
stand ligt het Hochwild-Freige-
hege Gangelt, een dierenpark
compleet met bisons en ander
wild.

Die krijgen dus geen ratten en
muizen als naaste buur. De ver-
huisplannen van HSG blijven
echter actueel. „Onze eisen zijn
gering. Een lapje grond in Zuid-
Limburg van anderhalve hectare
en een bouwvergunning is ge-
noeg. Het kan eigenlyk overal.
In Zeist zitten we zelfs naast een
kinderdagverblijf. Liever vesti-
gen we ons niet onder de rook
van zware industrie, omdat dan
de filters die virussen en derge-
lijke buiten moeten houden te
snel vervuild raken".

De overheidssubsidie van 8,7

miljoen die op een bankrekening
van Industriebank LIOF is over-
gemaakt hangt nog steeds als
een wortel voor de neus van de
ondernemer. Een aantrekkelijk
lokkertje op een investering van
minimaal twintig miljoen. Het
ultramoderne muizen- en ratten-
fokbedryf levert 40 banen op.
Een vestiging, met twintig ar-
beidsplaatsen blijft in Zeist.

De Onderbankse politiek toonde
zich, een uitzondering daargela-
ten, niet gelukkig over het colle-

Boy Goossens van de gelijkna-
mige tweemansfractie zei het zo:
„Het gaat toch eigenlijk om een
uitgeklede apenkooi, bovendien
werd het in de landelijke pers
negatief afgeschilderd."

Reeds in juli 1984, toonde Ritzer
zich sceptisch over de komst van
het proefdierencentrum dat toen
nog onder de vlag van TNO die-
ren fokte. Enkele jaren eerder
toen nog heilig geloofd werd in
de totale verplaatsingvan het be-
drijf sprak men nog hoopvol
over 120 arbeidsplaatsen inUit de woorden van eerste bur-

WEERT:
- wo. 22/4: jeugdkomedie Amsterdam
speelt 'Hoe verzin je het.'

" Het Damescomitee van de
harmonie St.-Michael Eikske
houdt vrijdag een modeshow in
Wijkcentrum Eikske. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

regio kort
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5. open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5.
Expositie van fotografe Dominique
Panhuysen. T/m 26/4. Open za en zo
14-17 uur.

exposities

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20 uur.

HEERLEN

" Tot en met 11 mei is in het
Gemeentelijk Informatiecen-
trum een tentoonstelling over
Koninklyke Onderscheidingen
te bezichtigen. Er zijn ook enke-
le zeer oude onderscheidingen te
zien, waaronder de Phalera, een
hoge Romeinse onderscheiding
die in Heerlen gevonden is. De
openingstijden zijn op werkda-
gen van 9.30 tot 17.15 uur. Het
Informatiecentrum is gevestigd
in de Openbare Bibliotheek aan
het Raadhuisplein.

" Het koor Coda van de Hek-
senberg houdt zaterdag 25 april
vanaf 10.30 uur voor de zevende
maal een grote rommelmarkt.
Deze vindt plaats op het school-
plein aan de Heigrindelweg.

BRUNSSUM
"In het Casino Brunssum
wordt zaterdag vanaf 20.30 uur
de Oude-stijl-Jazzclub verzorgd
door Miss Lulu White's Red Hot
Creole Jazzband. -

Fotogalerie 68, Poortgebouw Kasteel
Hoensbroek. Expositie van de foto-
graaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5, open
ma lim vr 10-12 uur, 13.30-17 uur en za
en zo 13.30-17 uur. Middeleeuwse ge-
welven van Kasteel Hoensbroek.
Expositie, Raku technieken van de
keramiste Silvia O'Prinsen. T/m 3/5,
open dag van 10-12en 13.30-17 uur.

HOENSBROEK

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein. Aquarellen
van André Offermans. T/m 3/5, open
ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21 uur, zo
15-17 uur.

" Voor het eerst in haar bestaan
speelt toneelvereniging De Lan-
geberg zaterdag en zondag een
dialectklucht. De voorstellingen
van 'De nachtclub van Kromme
Nelis' worden om 20.30 uur gege-
ven in gemenschapshuis De
Langeberg. Reserveren is moge-
lijk via _?04405-3273.

HULSBERG

Het Hindoe-nieuwjaarsfeest
wordt gehouden in de fanfare-
zaal aan de Hoogstraat in Land-
graaf en burgemeester Hans
Coenders van Landgraaf zal
rond 18.45 de traditionele ope-
ning verrichten. Maar hij spreekt
de Tamils ook toe. Dat doet ook
Ravi Subramaniam, de secretaris
van deTamilUnion en voorzitter
S. Nadesamoorthy. Muziek komt
helemaal uit Londen in de 'per-
soon' van deThiruveena muziek-
groep. Er worden gedichten
voorgelezen, zegeningsliederen
gezongen en de Sri-lanke Kultu-
reel groep voert het toneelstuk
'vluchtelingen' op. Ook wordt er
gedanst, onder andere de Barat-
hariatiyam, een klassieke dans
van de Tamils. ledereen is wel-
kom en detoegang is gratis maar
een financiële bijdrage in de on-
kosten van de avond wordt op
prijs gesteld.

Tamils vieren nieuwjaarsfeest
[jANDGRAAF - De Tamil
Union Nederland viert komende
zaterdag (25 april) het Hihdoe
Nieuwjaarsfeest in Landgraaf,kinds de uitbarstingen van ge-
welddadigheden op Sri Lanka
P-ebben meerdere Tamils in
"est-Europa en ook in ons land
|en goed heenkomen gezocht.**n aantalvan hen heeft dat ook
Bevonden.

Het echtpaar Barteld en Sophia Hoks - van Oirschot, Weijenberg-
straat 198 te Hoensbroek, viert op vrijdag 24 april de gouden bruiloft.

Gouden paar Hoks-van Oirschot

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van Frank Ermschel. T/m 19/4,
open vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Simon Woudwijk en Joke Brug-
man. T/m 15/5, open do t/m zo van
10-17uur.

KERKRADE

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling in de Belgische
Hoge Venen. Het gezamenlijk
vervoer per bus kost fl 19,- per
persoon. Deelnemers kunnen
zich aanmelden bij Vaessen,
©456373, Peeters, '__457011 of
Hoofs, ©453021.

" Sportvereniging KEV houdt
op de zondagen 24 en 31 mei het
twaalfde mini-veldvoetbaltoer-
nooi op het sportcomplex aan de
Govert Flinckstraat. Op 24 mei
komen de damesteams en de
prestatieteams aan bod en op 31
mei zijn de recreatieteams aan
de beurt. Inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar bij KEV of bij
sigarenmagazijn Claassens, Kas-
teellaan 83 Heerlen, ®045-720572

" De Kon. harmonie St.- Ceaci-
lia 1843 geeft zondag om 11 uur
olv. Jo Beckers het jaarlijks ma-
tinee-concert in gemeenschaps-
huis Holz, Lambertistraat 12.
Medewerking verleent het Vo-
caal Ensemble Musica Cantat
olv. Bart Kockelkoren.

HOENSBROEK

" In Ons Huis, St. Josephstraat
21, wordt op maandag 27 april
van 14 tot 16 uur spreekuur voor
ex-mijnwerkers gehouden.

SCHINVELD

" De harmonie St.-Caecilia
houdt zondag de jaarlijkse rom-
melmarkt in de Harmoniezaal
aan de Broekstraat. Particulieren
kunnen een stand huren via
__255690.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van Ger Stallen
berg en Ed Sleijpen. T/m 2/5, open di
t/m za van 13.30-17.30 uur. Galerie
Anny van den Besselaar, Tafelstraat
6a. Expositie van Jan Tullemans en
Dick Aerts. T/m 19/4, open vr t/m ma
van 13-17.30uur. Galerie In Situ, Ayl-
valaan 10. Expositie van Frank Van
den Broeck. T/m 16/5. open wo t/m za
van 14-18 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
brugstraat 69. Edelsmeedwerk van
Fabiola Sormani. T/m 10/5, open wo
en vr van 14-18 uur, do 18-20 uur, za
10-17 uur en zo 13-17 uur. Galerie
Henn , St. Nicolaasstraat 26c. Installa-
tie en performance van Walpurga
Paueles. T/m 4/5. open wo t/m za 16-20
uur. Galerie WandaReilt, Rechtstraat
43. Expositie Luc Deleu. Osvaldo
Romberg en Ton Slits. T/m 9/5, open
van di t/m za 11-17 uur. Galerie Schu-
wirth & van Noorden, Rechtstraat 64.
Werk van Erik Kierkels. T/m 19/4. Ga-
lerie Fah, Brusselsestraat 80. Goua-
ches van Pieter Defesche. T/m 18/5,
open do t/m zo van 13-17 uur. Bonne-
fantenmuseum. Werk van Ray Smith.
T/m 6/9, open di t/m vr 10-17 uur. Ga-
lerie Dis, Tafelstraat 28. Schilderyen
van Petra Hartman. Van 25/4 t/m 20/5.
open wo t/m zo 13-18 uur.

LANDGRAAF

" In het Grand Theater te Wau-
bach praat een paragnost don-
derdag om 20 uur over de mys-
tiek van edelstenen. Entree
fl 8,50. Zaterdag om 14 uur is er
een voorstelling van Rubens
poppentheater. Zaterdag om 21
uur wordt er een 10 sterren ses-
sion gehouden onder leiding van
Ben Berendsen en op woensdag
29 april is er om 14.30 uur kin-
derkienen.

" Dameskoor Pro Musica
brengt zondag voor het eerst het
naar het koor genoemde werk
Missa pro musica ten gehore.
Het werd gecomponeerd door de
Hoensbroekse dirigent en toon-
dichter Frans Stalmeier. De uit-
voering vindt plaats tijdens de
eucharistieviering van 10.00 uur
in de Eligiuskerk van Schinveld." Het gouden paar Isenborghs-Peters. Foto: FRANS RADE

Gouden speld
SCHAESBERG - Theo Janssen
heeft zondag de goudenmedaille
van de St. Gregoriusvereniging
gekregen. Hy is al 40 jaar actief
als kerkzanger.

P. Clerx

Aansluitend is tot 15 uur gele-genheid tot feliciteren in het

P. Clerx kwart
eeuw priester
HEERLEN - In de Cornelius-
Parochie in Heerlerheide wordt
zondag 26 april het zilveren
Priesterjubileum van P. Clerx,
°-ie begin deze maand 12V. jaar
als Pastoor aan de parochie wasVerbonden.
Under zijn leiding maakte de

een sterkepoe! door van 3200 parochianen
£ 1979 tot byna 6400 in 1992.rast°or Clerx (50) is trots op het
J;" dat het parochieel leven
wordt gerund door honderd vrij-willigers.
Wet feestprogramma ziet er alsv°Jgt uit: 10.40 uur afhalen jubi-
_l

S_bU de pastorie; 11.00 uur
Plechtige eucharistieviering in«e bt. Corneliuskerk met mede-werking van het kerkelijk zang-
koor St. Caecrlia, het Thirdwingr P

Oor_fanfare St- Joseph, schut-ten. St. Sebastianus, trompettist
wim Franssen en organistAd de

BRUNSSUM - Kindercircus
Bambino geeft vandaag om 15.00
uur een voorstelling in de grote
zaal van Dr Brikke Oave. Vijf-
tien kinderen brengen een show
van ruim zeventig minuten op de
planken. Het programma bestaat
uit acrobatiek, goochelen en een-
wielfietsen.

Kindercircus
Bambino
in Brunssum

De entree bedraagt één gulden
per persoon. De zaal gaat om
14.30 uur open.

De Kopermolen, Von Clermontplein
11. Boris Birger, de psychologie van
het licht. T/m 2674, open di t/m zo
14-17 uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keerder
Kunstkamer', Kerkstraat 10. Exposi-
tie van Harrie Bartels en Jan van Wil-
genburg. T/m 29/4, open do t/m zo
13-17.30 uur.

VAALS

RANSDAAL

" Het IVN maakt zondag een
Vroege vogel-excursie onder lei-
ding van een vogelwacht. Men
vertrekt om 8 uur aan het IVN-
lokaal in Ransdaal of om 8.15 uur
aan de parkeerplaats van Eren-
stein te Kerkrade.

Diamanten paar
HOENSBROEK - Het echtpaar
Bex-Habets uit Hoensbroek
heeft maandag het het 60-jarig
huwelyksfees gevierd. Bex was
32 jaarwerkzaam op de lampen-
kamer van de mijn O.N. I. Me-
vrouw Bex-Habets zag in 1911 in
Klimmen het levenslicht. Het
diamanten paar heeft driekinde-
ren en vier kleinkinderen.

" De RK Onderlinge Begrafe-
nis- en Crematievereniging Hulp
en Steun houdt op donderdag 7
mei om 20 uur de algemene le-
denvergadering in De Brand-
poort tè Nieuwenhagen. Vanaf
27 april liggen op Grensttraat 113
te Waubach de stukken ter inza-
ge na telefonische afspraak__ 045-319220.

Echtpaar Peters 50 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Isenborghs-Peters, Tolliesstraat 13 te Bruns-
sum, waren gisteren precies 50 jaar getrouwd. Het feest vieren de
gouden echtlieden op vrijdag 24 april. Om 15.30 uur wordt de dank-
mis opgedragen in de kerk van Rumpen. De receptie vindt van 19 tot
20 uur plaats in het casino aan het Treebeekplein in Brunssum.

" Het gouden paar Hoks-van Oirschot.
Foto: KLAUS TUMMERS

Een succes van de Nederlandse Bond tot
Bestrijding van de Vivisectie, regiogroep
Limburg? Nou nee. Dat het college van

Onderbanken enkele dagen voor
Wereldproefdierendag (24 april)

bekendmaakte dathet
proefdierenfokbedrijf Harlan, Sprague en
Dawley (HSD) uit Zeist definitief niet naar

Onderbanken komt heeft vooral een
praktische reden. B en W slaagden er niet
in op korte termijn een geschikt terrein
binnen de gemeentegrenzen te vinden.

Sterker nog. Gaandeweg kwam
burgemeester Vincent Ritzer tot het besef
dat de aanleg van een bedrijventerrein in

Schinveld-Noord misschien beter helemaal
niet kan doorgaan. Dat biedt Onderbanken

de mogelijkheid zich teprofileren als
groene buffer in de Oostelijke Mijnstreek.

DOOR JAN HENSELS

ROERMOND:
- wo. 22/4: Voor spek en bonen,
jeugdtheater door Theater Bun-p
(14.30 uur).

ONDERBANKEN - Een zuchtvan verlichting slaakt algemeen
nianager Robert Heynert van
HSG. „Ik was er even bang voordat principiële bezwaren tegenhet fokken van proefdieren de
doorslag hadden gegeven voor
het college. Gelukkig is dat niet
Opnieuw komen bovendrijven.
Die discusssie is jaren geleden,
tot in politiek Den Haag toe, uit-
voerig gevoerd." Even later volgt

uitnodiging om naar het fok-
station in Zeist te komen.

>.We kunnen er daar zinvoller
over praten", zegt Heynert, alsofhij er de verslaggever van wil
overtuigen dat de negatieve pu-bliciteit over vivisectie in de
tiedia allemaal uit de duim is ge-
bogen. Maar het fokstation zelf
olijkt uiteindelijk toch verboden
terrrein te zijn: „Dat om de steri-liteit te garanderen."

Heynert bleek gisteren officieel
log niet op de hoogte van de be-
slissing die in feite vijftien jaar
°P zich heeft laten wachten. „Je
vraagt je werkelijk af waarom
datzolang heeft moeten duren?"

Toch is hij niet boos op de bur-
Semeester en wethouders in
Onderbanken. Hij is er wel eens
Seweest. Dat ze overwegen datfraaie gebied te sparen kan hij
'ikomen. Had hijzelf mogelijk
°ok besloten.
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HEERLEN - De bouw var-
een nieuw zwembad ip. Heer-
len gaat hoogstwaarschijnlijk
niet door. Samenwerking met
buurgemeente Kerkrade moet
de oplossing bieden op zwem-
badgebied.

Wethouder Jo Evers liet gisteren tij-
dens de commissie Cultuur, Onder-
wijs, Recreatie en Sport doorsche-
meren dat het nieuwe citybad er
wel niet zal komen.

„Het is onderwerpvan gesprek bin-
nen de discussie over debezuinigin-
gen. Het college buigt zich over
deze kwestie, maar het gaat in een
bepaalde richting. U begrijpt echter
dat ik daar formeel nog niets over
kan zeggen."

Al jaren probeert Heerlen een op-
lossing te vinden voor het verouder-
de Sportfondsenbad. Diverse va-
rianten voor nieuwbouw gingen om
allerlei redenen niet door. De-aan-
koop van een terrein bij de Geleen-
hofwerd een paar maanden geleden
geblokkeerd, doordat architecten-
bureau AGS de grond voor de neus
van de gemeente wegkaapte.

Nu het citybad van de baan lijkt,
krygen de besprekingen met de ge-
meente Kerkrade grote betekenis.
Naar verluidt wordt gesprokenover
het samen opknappen/nieuwbou-
wen van het Kerkraadse bad Eren-
stein. „Ik heb met collega Hub
Bogman gesproken en ook in het
college is deze zaak aan de orde ge-
weest. Maar we zijn nog niet verder
dan brainstormen," relativeerde
wethouder Evers.

Het college heeft inmiddels wel be-
sloten om te beginnen met de reno-
vatie van het Hoensbroekse zwem-
bad Ter Veurdt. Bekeken wordt of
daar ook een nieuwe sporthal bij
gebouwd kan worden. Renovatie
van de huidige sporthal De Deyl
kost volgens Evers ongeveer ander-
half miljoen, en dat wordt te duur
gevonden.

Het beheer van Ter Veurdt wordt
geprivatiseerd. Op dit moment
wordt al gezocht naar kandidaat-
exploitanten.

Van onze verslaggeefster nieuwe fiets te geven, kwam ik op
het idee om de vluchtelingen zelf
een fiets in elkaarte laten zetten."

Ardavan rinkelt trots met de fiets-
bel die hij zojuist op zijn fiets heeft
gemonteerd. „Ik vind het fijn om
hier te komen", lacht hij. „Een fiets
in elkaar zetten is veel leuker dan
de hele dag televisie kijken."

HEERLEN - In de kleine timmer-
werkplaats van buurtcentrum 't
Heitje in Heerlen wordt druk ge-
sleuteld en gehamerd. De 20-jarige
Ardavan en de 26-jarige Amed, bei-
den vluchtelingen uit het Midden-
Oosten, zetten ieder een fiets in el-
kaar. Ze slopen de bruikbare onder-
delen van oude fietsen die de Heer-
lense politie aan 't Heitje heeft
afgestaan en maken daarvan een
'nieuwe' fiets.

De geur van hout en smeerolie vult
de werkplaats. De twee Theo's, vrij-
willigers op de timmerwerkplaats,
helpen bij het sleutelen en het mon-
teren van de onderdelen. De ene
Theo is fietsenmaker en de andere
Theo kan een beetje Engels met de
jongens spreken.

Zo vullen ze elkaar aan en maken ze
plezier. Amed en Theo lachen om
Aravan die het woord repareren wil
zeggen, maar de laatste lettergreep
niet kan uitspreken.

Het idee om de fietsreparatie-cur-
,sus op te zetten, is afkomstig van
Marjan van Loenhout, vrijwilligster
bij de Stichting voor Begeleiding en
Opvang van Buitenlandse Vluchte-
lingen Oostelyke Mijnstreek
(SVOM).

Dit sluit perfect aan op wat sociaal
werker Jos Cauberg met de cursus
beoogt: „ Een fiets repareren is een
nuttig tijdverblijf. Bovendien kun-
nen de jongens zich beter verplaat-
sen als ze een fiets bezitten en dat
bevordert hun integratie in Neder-
land."

De cursus duurt zes weken en iede-
re vluchteling mag eraan deelne-
men, mits de Nederlandse les, die
door de werkgroep Scholing van
het SVOM wordt verzorgd, er maar
niet onder lijdt.

Het SVOM stimuleert devluchtelin-
gen om Nederlandse les te volgen
door een beloning in het vooruit-
zicht te stellen. Als een vluchteling
namelijk vijf keer per week de les
bijwoont, krijgt hy van het SVOM
een strippenkaart voor de bus.

Nederlands

LANDGRAAF - Een bestelbus is
gisterochtend tegen een vangrail
beland langs de 523 (autoweg Kerk-
rade-Brunssum).

De bus reed richting Brunssum
toen van de andere kant een auto
een groot aantal wagens passeerde.
De auto bleef op de linker weghelft
rijden en dwong de bestelbus de
berm in te rijden.
Er zouden ongeveer tien automobi-
listen getuige zijn geweest van deze
gebeurtenis.

Proef

" 't Hoort gewoon bij Pasen &
kerstfeest, automatisch zet jee
toch even de televisie voor oa»-
De paus geeft vanaf het boW°"
van de St. Pieter in Vaticaan;
stad de zegen 'Urbi et Oro 1,
Daar horen dan die mitzw'
korpsen bij die alleen mao,
twee regels spelen van de Paü'
selijke hymne en het Italiaa^volkslied. Waarschijnlijk *&
ken er over de hele wereld ""»'
joenen mensen naar deze tw*
reien uit Rome. En waarschip'
lijk denken al die miljoenen «u
dat de traditionele Nederland-se paaswens is: 'De Heer is v&'
rezen. Vrolijk Pasen en har*'
lijke dank voor bloemen. Wan
dat zei depaus, waar of niet-

Voor veiligheid en besparing van onderhoud

Democraten Onderbanken
willen afsluiting wegen

schweg, Moltweg en Grachtweg op
de lijst.

9 lets absoluut totaal andey'
Nou wil Onderbanken <**i
proefdierenbedrijf helemofl
niet meer. Dat is toch ook vfi'
Eerst jarenlang gezeurd dat &

iets van de werkgelegene
van de Oostelijke Mijnstreek *die regio moest nederdalen
nu wordt gezegd: nee, bedan*
wij blijven liever groen, we ho?
ven niet zo nodig industrie 'onze omgeving. Eerlijk geze9a'_
denken wij dat een groot aa
tal mensen de gemeente Onde7

banken groot gelijk geeft. A^J
nog landelijk en groen ogn'
dan moet je eigenlijk alles *het werk stellen om dat te bjv
ven. En wat dat proefdieren^
drijfbetreft? Ach, gistermorg^
zijn in Nonke Buuske vier ka
jes geboren. Is dat niet voov»
pig genoeg?

Boulevard
"De woonboulevard in He^\len heeft dan toch eindelijk &*
massa bezoekers getrokken <*"*in het verleden werd aangékol^
digd. In hun hart hadden &
winkeliers gehoopt dat del
aantallen bij de opening a^Kt
haald waren, maar het b^Ldat meubels kijken en kopfy.
een typische bezigheid is die °"het voorjaar hoort. En aanQ e'

zien tweede paasdag bij uitsM
geschikt is voor het opdoen v®
ideeën voor een nieuwe *nr*\l
ting, was het er dus eergisteren
loei-druk. En zo hoort dat 0°"
op woonboulevards.

Week

" Traditiegetrouw heeft
pastoor Brouwers van Kun-
rade op tweede paasdag de
paarden van de Landelijke
Ruitervereniging Voeren-
daal gezegend. Vijfentwin-
tig mooi verzorgde paarden
en pony's kwamen naar de
kerk om - op het plein ervoor
- de zegen te ontvangen. De
dieren kregen na de zege-
ning ook nog een stuk brood
en vervolgens ging het in
optocht naar manege 'Op
gen Heek' waar de ruiter-
vereniging de clubkam-
pioenschappen hield.

Foto: DRIES LINSSEN.
De fractie zet ook vraagtekens bij
de aanleg van mountainbike-paden
in de Schinveldse bossen. Volgens
de democraten is dit onderwerp
noch aan de raad van Onderbanken,
noch aan het algemeen bestuur van
het Streekgewest voorgelegd.

rninderd en zullen voetgangers en
fietsers zich veiliger voelen. Ook
kunnen recreanten weer onge-
stoord van de natuur genieten en
wordt er een wezenlijke bijdrage
geleverd aan het milieu," aldus
Pierre Lindner van de Democraten
Onderbanken.

De raadsfractie heeft een lijst opge-
steld, die in de komende vergade-
ring van de commissie grondge-
biedzaken aan de orde moet komen.
Daarin stellen de democraten voor,
welke wegen voor afsluiting in aan-
merking komen.

ONDERBANKEN - Nog dit jaar
moeten diverse bos- en ruilverkave-
lingswegen in Onderbanken wor-
den afgesloten voor auto's en mo-
torfietsers. De gemeenteraadsfrac-
tie Democraten Onderbanken vindt
dat burgemeester en wethouders te
"weinig haast maken met een onder-
werp dat volgens het bestuursak-
koord van de coalitie al in 1991 had
moeten zijn afgerond.

De fractie meent dat bepaalde we-
gen te zeer gebruikt worden als
sluipwegen en door toeristisch ver-
keer. Bovendien verplaatsen zich,
volgens de fractie, criminele activi-
teiten naar deze wegen zoals drugs-
handel, handel in gestolen goederen
en dumping van afval.

Voor Merkelbeek zijn dat de Bo-
schweg, Misweg, Oude Misweg en
Valderensweg. In Schinveld zien de
Democraten Onderbanken het liefst
dat diverse wegen in en rond de
Schinveldse bossen worden afge-
sloten. Daaronder zyn de Herings-
weg tot aan Nonke Buusjke, de
Kinkenweg, een gedeelte van de
Heerenweg, de le en 2e Koeweg en
de Leiffenderweg.

De wagens, een DAF 1900 met ken-
teken BV-58-YZ en een DAF 2100
met kenteken VJ-01-GL, stonden
met nog andere vrachtwagens op
het terrein van een bedrijf. Van de
andere vrachtwagens bleken veel
zeilen stukgesneden te zijn.
De twee vrachtwagens werden in de
loop van gisteren teruggevonden.
Eén ervan had zon grote technische
schade opgelopen, dat deze recht-
streeks naar de garage kon.

HOENSBROEK - Twee grote
vrachtwagens zijn gestolen vanaf
het industrieterrein De Koumen in
Hoensbroek. Gistermorgen werd de
diefstal ontdekt.

Vrachtwagens
gestolen

Drugsvangst van
zesduizend gulden
HEERLEN - Douaniers hebben
vrijdagavond bij het grenskantoor
Kerkrade-Holz in een personenauto
2 gram cocaïne en 100 gram amfeta-
mine gevonden. De drugs vertegen-
woordigen een straatwaarde van
ongeveer zesduizend gulden. De
buit was verstopt onder de bestuur-
ders- en bijrijdersstoel. De drie in-
zittenden zijn aangehouden.

In Jabeek moeten onder andere de
Veestraat, Puttersdaalweg, Merkel-
bekerweg en Gangelderweg worden
afgesloten. In Bingelrade staan on-
der andere de Waanderweg, Bo-

Door afsluiting van de wegen hoeft
er minder onderhoud te worden ge-
pleegd, wordt de politietaak ver-

De fractie meent dat deze paden tot
de intensieve recreatie behoren, ter-
wijl de raad van Onderbanken zich
juistvoor extensieve recreatie heeft
uitgesproken. Daarom wil defractie
dat er voorlopig geen werkzaamhe-
den meer worden verricht alvorens
deraad volledig op de hoogte is ge-
bracht.

Vluchtelingen krijgen cursus fietsreparatie in buurthuis 't Heitje

'Wil je Nederlands met me spreken?' " De twee Theo's
helpen Aravan (links)
en Amed bij het
repareren van defiets.

Foto: FRANS RADE

Wat is er eigenlyk aan de hand?
Volgens richtlijnen van het Ministe-
rie van Onderwijs moeten scholen
die in 1996 minder dan 164 leerlin-
gen hebben, worden opgeheven of
gaan fuseren. Volgens prognoses
(die overigens 20 jaar gebruikt wor-
den als basis voor onderwijsbeleid)
zal de Schattenberg in 1996 onder
deze norm komen. Dus zal er te zy-
ner tijd een fusie tussen beide scho-
len kunnen komen. De vraag is al-
leen in welk jaar?
De openbare basisschool Caroussel
moet per 1 augustus 1993 een nieu-
we huisvesting hebben. De vraag is
alleen: Waar? In Landgraaf moeten
verschillende scholen worden aan-
gepast door middel van verbou-
wing. De vraag is alleen waar
komdt dat geld vandaan?
De oplossing lijkt vrij simpel: het
ministerie houdt de gemeente en
het Katholieke Schoolbestuur een
heerlijke financiële worst-voor, on-
der voorwaarde dat het openbaar
onderwys de beschikking krijgt
over het gebouw waarin thans de
Schattenberg is gehuisvest, omdat
deze school (volgens de prognose)
in 1996 te weinig leerlingen heeft.
Hiervoor dient de fusie tussen beide
katholieke scholen wel op 1 augus-
tus 1993 plaats te vinden. De finan-
ciële gevolgen van een latere fusie
geeft het ministerie ook duidelijk
aan.
Dus legt het ministerie ons om 23
maart jongst leden de 'vraag' voor
of we per 1 augustus 1993 willen fu-
seren. Antwoord uiterlijk op 2 april
1992!!!

leder zinnig denkend mens weet
datje over een fusie niet binnen elf
dagen kunt en mag beslissen!
-Tijd voor behoorlijk overleg tussen
ouders en bestuur en gemeente iis
er niet.
-Tijd voor een verantwoorde inte-
gratie van de schoolwerkplannen
van beide scholen is er niet.
-De bonden ontraden op dit ogen-
blik een fusie ten zeerste.
-Er bestaat nog steeds geen zeker-
heid over de rechtspositie van het
personeel.
Kortom: niemand mag van ons ver-
wachten dat we aan deze fusie mee-
werken. Sterker nog, we zullen alles,
in het werk stellen om zon fusie te-
gen te houden.

Tot slot: wat de toekomst ons ook
moge brengen; leerkrachten, kinde-
ren en ouders van de Winkelhof zul-
len samen op een verantwoorde
manier verder gaan.
SCHAESBERG

Medezeggenschapsraad
basisschool 'Winkelhof.

ROERMOND - De stichting 'Zelf-
hulpgroepen voor mensen met fo-
bieën' houdt een informatie-avond
over fobieën en dwangneuroses.
Deze is op dinsdag 28 april om 20.00
uur in De Vlonder te Roermond.
Voor meer informatie: _?046-743969
of £.04752-2244. ,

in gesprek

Scholenfusie
Als medezeggenschapsraad, ouders,
leerlingen en personeel van R.K.
Basisschool Winkelhof worden we
de laatste tijd regelmatig geconfron-
teerd met uitspraken in de pers als:
'Fusie tussen Schaesbergse basis-
scholen Schattenberg en Winkelhof
vindt plaats per 1 augustus 1993."
Deze stelling komt waarschijnlijk
voort uit de betekenis van het
spreekwoord: „De wens is de vader
van de gedachte."

Info-avond
fobieën

De Fransman reed zaterdagavond
rond half twaalf over de St.-Francis-
cusweg in Heerlen richting St.-
Antoniusweg. Hij zegt door een
auto van links te zijn gesneden,
waardoor hij naar rechts moest uit-
wijken. Daarop knalde hy tegen een
lantaarnpaal, die vervolgens afbrak.
De auto vatte vlam en brandde hele-
maal uit.

HEERLEN - De auto van een
38-jarige Fransman is zaterdag-
avond na een botsing met een lan-
taarnpaal uitgebrand. Daarby raak-
te zijn 11-jarige zoontje licht
gewond en brak de lichtmast in
twee stukken.

Auto brandt
uit na botsing

" We zijn hier in Limburg n°9
lang niet over de schok van J*aardbeving heen. De vraag d
iemand dezer dagen opwie"
is: heeft de regering nu metJven en een half miljoen guld&
nu veel ofweinig bijgedagen !

het Rampenfonds? Het verra*
sende antwoord luidt: welnee 1":
de regering draagt helerna®
niets bij. De schade van f*aardbeving wordt voorzich^geschat op 150 miljoen gulde*'
Daar zit tenminste dertig (
joen gulden aan BTW in. r>
betekent dus dat het Rijk, do°
een beetje aan schadeverg°\
ding te betalen, alleen maa
een beetje minder verdient a&
de aardbeving.

Formeel

"Kort weekje als de maandaS
meteen de dinsdag blijkt l

zijn. En volgende week is J 1weerfeest. Dan is de donderdag
\vrij, omdat het koninginnedag
is. Hier zijn alle winkels da
dicht (behalve waar ontheffill^verleend wordt in verband me
oranje-markten), maar
Duitsland zijn ze gewoon op^'
Dus gaan we met zn alleI"'■.
zelfs met oranje strikjes op °'rood-wit-blauw vlaggetje aa
de auto - naar Aken om oo°\rschappen te doen. Een dag 1°".
is het 1 mei. Dan doen de Dvi&
winkeliers de deur op slot
wat gebeurt er. En masse
maar zonder oranje striksje^
rood-wit-blauw vlaggetje - *men de Duitsers naar ons °hier boodschappen te doen. *de dag daarna, is het gewo°
zaterdag. ledereen vrij en at
winkels open.

Gul

O Heel wat discussie fif*s^avond over ofeen discussie nO
wél of nioet gevoerd moest W°,eden. Op de agenda van a
Heerlense commissie Cultus
stond een brief van Gr°en,
Links over het Creativiteitsce
trum. Wethouder Jo Evers e
weten over een bepaalde °r\lt
niet te willen spreken, oma
die formeel niet aan hem V

* j
gericht. Na wat heen en «# ~gepraat was raadslid Paul*
mons het beu: ,flet Filmhuis, a 1
Nor en het Creativiteitscentra . j
staan straks op straat. Het c j
lege heeft deze formele, bwre& j
cratische instelling wellicht o 1
■het maken van beleid te ont
pen?"

„Ik merk dat vluchtelingen graag
willen fietsen", vertelt Van Loen-
hout. „Omdat het SVOM geen geld
-meer heeft om elke vluchteling een

Fietsen
Maar Amed hoeft geen buskaart.
Hij fietst liever, vooral in de zomer.
„Ik maak een mooie fiets, zodat ik
niet afhankelijk van de bus ben",
verklaart hij. Net als Ardavan volgt
hij Nederlandse les. Ze willen alle-
bei zo snel mogelijk Nederlands le-

ren spreken en zich aanpassen aan
de Nederlandse cultuur.

In de werkplaats wordt dan ook uit-
sluitend Nederlands gepraat door
de vrijwilligers en devluchtelingen.
Alleen als Aravan of Amed een
woord niet verstaan, vertaalt Theo
de betreffende passage in het En-

gels. Maar meteen daarna vraagt
Ardavan de vrijwilliger om weer
Nederlands met hem te spreken.

Jos Cauberg hoopt dat de buurtbe-
woners binnenkort contact zoeken
met Amed, Ardavan en de andere
vluchtelingen. „Als de Theo's tegen
de mensen zeggen dat de vluchte-

lingen hele aardige mensen zyn,
dan zal de buurt makkelijker een
praatje met ze maken", verwacht
Cauberg.

Straks als de cursus achter de rug is
kunnen Ardavan en Amed 't Heitje
verlaten op hun zelfgemaakte twee-
wieler. Want die mogen ze houden.

Heerlen ziet af van
bouw nieuw zwembad

College wil badenprobleem oplossen met Kerkrade Geen muziek
in feestzaal

DEN HAAG/KERKRADE - In
de feestzaal bij café Van der
Heijden aan de Chevremont-
straat in Kerkrade mogen geen
plaatjes worden gedraaid en mag
evenmin live-muziek ten gehore
worden gebracht.

Dit heeft de geschillenafdeling
van deRaad van State beslist in
de beroepszaak die de eigenaar
van de zaal, deKerkradenaar J.J.

van der Heijden, hierover heeft
aangespannen.
Het gemeentebestuur verleende
Van der Heijden in februari 1990
een vergunning om een café te
beginnen maar tekende hierbij
aan dat het verboden is in de
feestzaal muziek te maken. De
zaal is akoestisch niet in orde en
is in zyn huidige vorm niet in
overeenstemming te brengen
met de milieuregels.
De geschillenafdeling geeft de
gemeente gelijk. Alleen een zeer
grondigeverbouwingvan de zaal
kan Van derHey deneen vergun-
ning opleveren.

Van onze verslaggever Gezegende viervoeters PasenBus belandt
in vangrail
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DOORIVOOPDENCAMP

KERKRADE - Roda JC kan
lch in alle rust gaan voorbe-
den op de finale om de
'^"VB-beker, op 10 mei in deRotterdamse Kuip tegen Feye->rd. De kansloze 0-3 neder-
J^g tegen een bij vlagen
?agistraal acterend Ajax, gis-
rravond op Kaalheide, bete-
rde het definitieve einde411 de Kerkraadse aspiraties
j^lyia een vijfde plaats in de
V^T Telecompetitie al op

'v°°rhand verzekerd te zijn
JJ*1 Europees voetbal volgendzoen. Roda JC zal nu overj^'iri twee weken van Feye-
°ord moeten winnen, wil hetver een paar maanden verze-
gd zijn van een extra finan-
ele en sportieve opsteker.

" Michel Broeders kan
niet verhinderen dat
Bryan Roy 1-0 scoort voor
Ajax. Foto: FRANSRADEAjax leest Roda de les

Alleen bekerfinale kan seizoen nog redden

Na Je . Ajax o_3 (0.2) 26 Roy Qj 4Q
"n* 0-2, 64. Bergkamp 0-3. Scheids-

'3nn' er: Van der Ende- Toeschouwers:
(R

, ■ Gele kaart: Verhagen, Hanssen£°da JC).
y*"a JC: Bolesta; Broeders, Hanssen,
i-eh gen en Trost: Van der Luer, Boe-et,tch en Ter Avest; Hofman, Arnold. Huiberts (46. Ajah).
B «x: Menzo; Blind, Silooy, Jonk en De
%*£" Alflen, Bergkamp (76. Reiziger),■ Kreek; Van 't Schip, Van Loen enJ°y (42. Groenendijk).

passeerd

scorebord
eredivisie

Roda JC - Ajax 0-3

PSV 32 23 8 1 54 74-24
Ajax 32 23 5 451 75-23
Feyenoord 3118 8 5 44 48-18
Groningen 32 14 10 8 38 44-34
Vitesse 32 14 9 9 37 44-31
Twente 32 13 8 11 34 52-47
RodaJC 32 12 10 10 34 38-40
RKC 32 10 13 9 33 49 -46
Sparta 32 11 11 10 33 48-51
Utrecht 32 9 14 9 32 36- 36
MVV 32 10 12 10 32 38-42
Willem II 31 10 8 13 28 40-41
Volendam 32 10 7 15 27 33-46
SVV/Dordrecht'9o 32 9 6 17 24 37-58
Fortuna Sittard 32 6 11 15 23 32-46
De Graafschap 32 6 8 18 20 28-53
Den Haag 32 5 10 17 20 29-58
WV 32 2 624 10 29-80

Beenhakker
gooit Sanchez

uit ploeg
MADRID - Hugo Sanchez
heeft zijn laatste wedstrijd
voor Real Madrid gespeeld.
De Mexicaanse spits, bezig
aan zijn zevende seizoen bij de
Koninklijke, is door het be-
stuur tot 30 juni geschorst. De
datum waarop zijn contract af-
loopt. Sanchez leeft in onmin
met coach Leo Beenhakker.
De 33-jarige ex-international
stond eerder dit seizoen we-
gens een blessure buitenspel
en slaagde er vervolgens niet
meer in een basisplaats te ver-
overen. Sanchez leverde zater-
dag openlijke kritiek omdat
hij voor de wedstrijd van zon-
dag tegen Espanol, die Real
met 7-0 won, opnieuw was ge-

onder zijn voorwaarden naar Turijn
wilde afreizen, voor het EC duel
met Torino afgelopen woensdag.

De schorsing van Hugo Sanchez
-aangevuld met een boete van een
miljoen peseta's, bijna 20.000 gul-
den- betekent in feite het ontslag
van de Mexicaan. De rel tussen
Beenhakker en Sanchez heeft de
positie van de coach niet versterkt.
Beenhakker bijvoorbeeld heeft na-
gelaten zijn bestuur er van op de
hoogte te stellen dat Sanchez niet

bL dichtte zich, door het ver-
van Vitesse tegen Fortuna Sit-

' nog kansen toe via de regulie-
VgfornPetitie een Europees tickette
Aj °veren. Met de wetenschap dat
.if-v°lëen<ie week de eerste Uefa-

tegen Torino in Italië
gj^t spelen, hoopte Roda JC op
jjl minder gemotiveerde tegen-
ij^der. Een opponent, die boven-
i),^ te kennen had gegeven niet
W<wr een* te gel°ven m net kam-
y .fischap, nu PSV alzeer nadruk-

■^ Jjk op de drempel staat van de
landstitel in de laatste zeven

Indien de speler een rechtszaak van
zijn ontslag wil maken, is er geen
enkele concrete of schriftelijke aan-
duiding dat hij niet mee wilde naar
Turijn. Hij zou zich er simpelweg op
kunnen beroepen niet geselecteerd
te zijn voor de verloren halve finale
uit het toernooi om de UEFA beker
van vorige week. Als lid van de
bond van Spaanse professional-spe-
lers kan hij ook binnen de voetbal-
organisatie tegen zijn straffen in
beroep gaan.

uit de wedstrijd. „Het was behoor-
lijk raak en gemeen", vond de
strompelende vleugelaanvaller. „Ik
had er eigenlijk meteen uit moeten
gaan. Toen er een tweede trap volg-
de op die enkel, was het voorbij.
Morgen moet ik naar het ziekenhuis
voor foto's."

Gene Hanssen houdt fikse kater over aan ongelijke treffen

'De slechtste Roda-Ajax'
Ofschoon de kille cijfers misschien
anders doen vermoeden, kon Roda
JC niets verweten worden. De ploeg
speelde naar vermogen, maar had
tegen dit Ajax weinig in te brengen.

Halverwege de eerste helft drukten
de Amsterdammers hun overwicht
in een eerste treffer uit. Een schot
van Bergkamp werd in eerste in-
stantie prima gekeerd door Bblesta,
maar in de rebound scoorde Bryan
Roy zeer fraai vanuit een bijna on-
mogelijke hoek.

> speciale delegatie uit Turijn, die
se a|heide gisteren met een blik-
._. ezoek vereerde, zal echter
k 0 ? sPijt hebben gehad van de
jtenrovende missie. De Italianen
-hi een Ajax, da* gewoon de

e. r* van °"e Matste weken oppakte
Ho j;oc*a JC van meet af aan in de
v-^ dreef. De thuisclub had in
v0°rSaande jaren meer dan eens
(j aJ" een suprise tegen de Amster-
de rners gezorgd. Dat zat er tegen
"va ln topvorm verkerende ploeg
j*3a trainer Louis van Gaal, vorig
ijj H

n°g als opvolgervan JanReker
'■ti-r markt bij Roda JC, dit keer

Van onze sportredactie

BRUSSEL - Anderlecht heeft
een akkoord bereikt met Peter
van Vossen. De Zeeuw kwam
met de Belgische landskam-
pioen een verbintenis overeen
voor de duur van drie seizoenen.
Anderlecht en SK Beveren,
waarvoor Van Vossen nu nog
uitkomt, gaan deze week rond de
tafel. De verwachting is dat bei-
de clubs snel overeenstemming
zullen bereiken over de hoogte
van het transferbedrag.

Peter van Vossen, vandaag 24
jaar geworden, maakte vorige
maand een verdienstelijk debuut
in het Nederlandse elftal, dat in
Amsterdam met 2-0 van Joego-
slavië won. Eerder hadden ook
de Franse clubs Olympique Mar-
seille en Racing Lens van hun
belangstellingvoor de speersnel-
le aanvaller blijk gegeven. In
België zat Arie Haans Standard
Luik voor hem op het vinke-
touw. Van Vossen wordt na de
Nederlanders Wim Kooiman en
Johnny Bosman en de Ghanees
Nü Lamptey de vierde buiten-
lander bij Anderlecht.

De schorsing kan, behalve de boete,
vergaande financiële consequenties
voor Sanchez hebben. Volgens
goed gebruik had Real hem na ze-
ven jaar dienst een passend af-
scheid aangeboden. Hem was de
keuze gelaten tussen een dankbaar-
heidspremie van aanzienlijk meer
dan een miljoen gulden, of een af-
scheidswedstrijd, waarvan de baten
voor hem zouden zijn. Sanchez, vijf
keer topscorer in de Spaanse com-
petitie, koos voor het laatste, maar
het bestuur heeft na het gebeurde
weinigzin diewedstrijd nogte laten
doorgaan.

Aanvoerder Gene Hanssen hield
een fikse kater over aan het ongelij-
ke treffen. „Verliezen is niet erg.
Zeker niet tegen dit Ajax. Maar er
niets voor doen en je medespelers
voor de ogen van dertienduizend
toeschouwers in de steek laten, dat
wil er bij niet in. Een jammerlijke
zaak. Dit was de slechtste Roda-
Ajax van mijn leven. Vrijwel nie-
mand ging leeggespeeld het veld af.

We hebben met met het hart gevoet-
bald. We hebben onze toeschou-
wers in de steek gelaten." Gene
Hanssen vond het argument dat te
veel spelers reeds met de bekerfina-
le in hun hoofd lopen te voetballen,
niet terecht. „Je moet elke wed-
strijd scherp spelen. Als je het nu
rustig aan gaat doen, mis je straks
in De Kuip ook de scherpte." Van Vossen

kiest voor
Anderlecht

Uitgekiend
Roda deed daarna verwoede pogin-
gen het tij nog te keren, maar het
geluk stond de Kerkradenaren
daarbij enigszins in de weg. Gra-
ham Arnold legde, beide keren na
aangeven van Eric van der Luer,
twee keer fraai zijn opponent Silooy
in de luren, maar Menzo redde twee
keer fraai. Het waren tevens de laat-
ste twee kansen om langszij te ko-
men, want nog voor rust maakte
Ajax het karwei definitief af. Wim
Jonk mocht van net buiten het
strafschopgebied ongehinderd uit-
halen na uitgekiend terugleggen
van Bergkamp: 0-2.

Tegen zon fikse trap liep eerder in
de wedstrijd ook al Max Huiberts
aan. Michel Kreek, de nieuwe Ajax-
Neeskens, schopte het Roda-talent

DOOR FRED SOCHACKI

KERKRADE - Tussen de intentie
om Europees te willen spelen en
deelname aan een Europese finale
ligt een voetbalwereld. Ajax trok op
Kaalheide soms even alle registers
open en liet Roda JC genoemd ver-
schil aan den lijve ervaren. De Por-
sche uit Amsterdam reed sneller en
vooral soepeler dan het lelijke eend-
je uit Kerkrade. Dat niet alleen.
Naast het gemis aan klasse, ontbrak
bij de thuisploeg ook nog eens de
wil om te knokken voor een goed
resultaat. Slechts een enkeling
stroopte de mouwen op. Even. Om
zich vervolgens ook bij de situatie
neer te leggen. „Voor Roda JC een
kansloze zaak," vond directeur Ser-

vé Kuijer. „Ajax is op weg naar de
absolute top."

Roda JC is dat niet en was daarna
niet bereid om te knokken voor de
absolute subtop. „Ik begrijp er niets
van", sprak ook tegenstander John
van Loen zijn ongeloof uit. „In mijn
Roda-tijd hebben we het Ajax nooit
zo makkelijk gemaakt. Slechts drie
spelers wilden vechten voor resul-
taat. Dat is te weinig om van ons te
winnen. Ik had toevallig een van
deze drie als tegenstander. Bert
Verhagen speeldeop net scherp van
de snede. Hij heeft me overal ge-
raakt. Daardoor werd Roda-Ajax
voor mij persoonlijk de moeilijkste
wedstrijd van het seizoen."
Het was geen oud zeer dat Bert Ver-
hagen dreef naar zon strijdlust. „Ik

speel altijd op het randje", luidde
het eerste deel van Verhagen's ver-
klaring. „Ik moet elke wedstrijd
presteren. ledereen weet dat ik aan
het einde van dit seizoen weg ga bij
Roda JC. Wekelijks zitten er figuren
op de tribune, die te maken kunnen
krijgen met mijn directe toekomst.
Zoiets speelt altijd mee." Verhagen
verloor geen enkel duel, maar had
daarnaast mazzel dat scheidsrechter
Mario van derEnde een tweede gele
kaart op zak hield, enkele minuten
voor tijd toen Van Loen andermaal
kennis maakte met het schoeisel
van de verdediger.

Goedewil
,0(f e wil was er meer dan vol-
V_de voorhanden by Roda JC.
8 .dt clud heeft aangekondigd de

aan een s^uKJe verder dicht te
"sana'en om de schulden verder teren' hebben zich binnen- en
<. ,l andse voetbalmakelaars op
va_ o ° gestort. De verrichtingen

Verhagen, Michel Boere-
*\j"* René Hofman en Graham
d- °'a - de Australiër bleek vol-
sUrpe hersteld van zijn enkelbles-

Werden gisteravond dan ook
ijl meer dan normale belangstel-
_)A gevolgd. Zeker Verhagen, die
sUc <--'er John van Loen met
.UliCes bestreed, en Graham Arnold
W?n daarbij goede noteringen<*en gekregen.

Italiaans
bliksembezoek

Amsterdammer met een been in finale kandidatentoernooi
Timman ontsnapt

eenkampioen nodig heeftLINARES - Jan Timman blijft een
zondagskind. Zelfs op een doorde-
weekse dag. Heeft Artoer Joesoe-
pov hem in Linares stevig bij de
kladden, laat de Rus hem toch nog
ontsnappen naar remise. Bij 3 1/2-3
1/2 en tweemaal wit in de drie reste-
rende- partijen heeft Timman nu
zowaar de beste uitzichten op het
bereiken van de kandidatenfinale.

Kortom Zagainov beveelt Timman
dezelfde strenge tucht aan als Hein
Donner zon twintig jaar geleden al
deed. Toen hielp het niet; nu waar-
schijnlijk ook niet. Maar het is wel
dezelfde Timman, die met één been
in de finale van het kandidatentoer-
nooi staat.

We/- - Geïnteresseerde aan-
tijrt'ge> om begrijpelijke redenen,
Ajax de ontmoeting Roda JC-
ner Was Emiliano Mondorico, trai-
var. Van Torino. De oefenmeester
Ügpde Ajax-tegenstander in de
*els f*"cuPfïnale had, met in zijn ge-
detr ap enkele journalisten, voor
terJ'P een privé-jet gecharterd. Gis-

g landde het gezelschap op
tye(Jort. Maastricht. Direct na de

vertrokken de Italianen

Na rust wisselde Adrie Koster met
het oog op de bekerfinale de licht
aangeslagen Max Huiberts voor
Ogechukwu, die dit keer zijn faam
van super-invallerniet kon waarma-
ken. Roda JC bleef voor gevaar af-
hankelijk van Grahan Arnold,
meestal na voorbereidend werk
vanaf de rechtervleugel, Maar ver-
der dan een door Menzo onschade-
lijk gemaakte kopbal liet Ajax het
niet komen. De Amsterdammers
gingen daarna over tot het geven
van voetbalies aan Roda JC, het-
geen al snel resulteerde in een tref-
fer van Bergkamp, op aangevenvan
de vroegere Kaalheide-bewoner Al-
fons Groenendijk. De thuisclub leg-
de zich van lieverlee neer bij het
oppermachtige hoofdstedelijke ver-
toon en kan zich nu in allerust gaan
opmaken voor de bekerfinale tegen
Feyenoord.

(ADVERTENTIE)

Top Handbal in Limburg
**lay-offs eredivisie

Landskampioenschap heren-zaalhandbal
vandaag
GLANERBROOK GELEEN
20.00 UUR

Öirschmann/V&L/Blauw Wit

Zettenverloop zevende ronde Wit: Joesoe-
pov. Zwart: Timman 1. d2-d4, PgB-f6, 2.
c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-c3, d7-d5, 4. Lcl-g5,
Pf6-e4, 5. Lgs-f4, c7-c6, 6. e2-e3, Lf_-g7, 7.
Lfl-d3, Pe4xc3, 8. b2xc3, DdBxas, 9. Pgl-e2,
dsxc4, 10. Ld3xc4, PbB-d7, 11. 0-0, 0-0, 12.
e3-e4, e7-e5, 13. Lf4-e3, esxd4, 14. c3xd4.
c6-c5, 15. Tal-el, csxd4, 16. Le3xd4,
Lg7xd4, 17. Ddlxd4, Das-b6, 18. Lc4-b3,
Db6xd4, 19. Pe2xd4, Pd7-e5, 20. f_-i_,
Pes-c6, 21. Pd4xc6, b7xc6, 22. Tclxc6,
LcB-b7, 23. Tc6-c7, Lb7xe4, 24. Tfl-el,
taB-eB, 25. Tc7xa7,KgB-g7, 26. Kgl-f2, h7-h5,
27. g2-g3, Kg7-f6, 28. h2-h3, TeB-aB, 29.
Ta7-c7, Le4-i5, 30. h3-h4, Lfs-e6, 31. Tc7-c6,
Tf_-cB, 32. Tc6xcB, TaBxcB, 33. Lb3xe6,
_7xe6, 34. a2-a4, TcB-aB, 35. Tel-al, TaB-a5,
36. Kf2-e3, e6-e5, 37. Ke3-e4, esxf4, 38.
Ke4xf4, Kf6-e6, 39. Kf4-e4, g6-g5, 40. h4xgs,
Tasxgs, 41. Ke4-f3, Tgs-a5, 42. Tal-el+,
Ke6-f5, 43. Tel-e4, Tas-c5, 44. Te4-e3,
Tcs-a5, 45. Te3-a3, Kfs-e5, 46. Kf3-e3,
Kes-e6, 47. Ke3-e2, Ke6-d6, 48. Ke2-f2,
Kd6-e6, 49. Ta3-e3 + ,Ke6-d5, 50. Te3-a3
Kds-e6, 51. Kf2-e3, h5-h4. 52. g3-g4, Ke6-f6
53. Ke3-.4, K__-g6, 54. Ta3-al, Kg6-f6, 55
Ke3-f3, Kf6-g5, 56. Tal-a2, h4-h3, remise.

Dat er in Linares heel wat gelecj^n
en afgeblunderd wordt, verbaast
Karpov-begeleider para-psycholoog
Ruldof Zagainov niet in het minst.
Vooral niet als het Timman zou
overkomen. Hij heeft de Amster-
dammer geobserveerd. Geen pro-
fessional. Sjouwt veertig minuten
voor zijn partij nog met een koffer,
drinkt bij de opening een stevig
glas cognac. „Het is niet zozeer dat
alcohol slecht is voor de hersenwer-
king. Maar het is een offer dat hu'
niet bereid is te brengen. Het duur-
de drie jaar eer Petrosjan een kans
kreeg met Botwinnik te strijden om
de wereldtitel. Al die tijd dronk hij
geen druppel. Toen hij wereldkam-
pioen was, vroegen ze hem waarom
hij dat gedaan had. Het antwoord
was: omdat ik er alles voor over wil-
de hebben. Dat is de houding die

LimburasDaablad.
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Sterrenparade in Limburg
Krott pleit

voor behoud
WB-status

Leeds werd die beslissing W
zien. „Vrijdag heb ik een 'spraak met Conter, secreW
van de FICP, en Verbruggl
(voorzitter UCI). Wij zouden
1995 niet meetellen voor het W
klassement. Dat moet zeü
voorkomen worden, want uiW
rekend dan wordt de dertigB
editie gehouden."

AMSTERDAM - Sind begini
jaar is de Amstel Gold Race &
van de klassiekers die een W
op de vijf jaar de wereldbeW
status kwijtraakt. Dat beslui'1
in februari dit jaar tijdens co|
gressen van de FICP (Internat*
nale Profsectie) en de UCI (IntJ
nationale Wielrenunie) in Le»
genomen. Herman Krott, geeSÜ
lijk vader van Nederlands eni
wielerklassieker, wil dit echt
voorkomen. „Want", zegt ï
„eind vorig jaar kregen wij .
permanente WB-status".EINDHOVEN - PSV is nog

geen kampioen, maar PSV
"wordt kampioen, zeggen ze on-
veranderd bij PSV. Voor Jan
Heintze lijkt het de laatste titel te
worden. „Je moet niet verbaasd
zyn als ik vertrek. Ik heb Ploegs-
ma gevraagd wat ik moet kosten.
„Het heeft niks met het buiten-
lander-probleem te maken, maar
ik kan natuurlijk ook tellen. Vol-
gend jaar mogen er nog maar
drie buitenlanders in de Europa
Cup spelen, PSV heeft er nu nog
zes. En misschien heb ik wel zin
in een avontuur. Ik heb contac-
ten in Oostenrijk en Zwitserland,
dat lukt me wel wat, vooral fi-
nancieel."

Heintze denkt
aan vertrek

Van onze sportredactie

AMSTERDAM - De zevenen-'
twintigste Amstel Gold Race,
die zaterdag opnieuw met me-
dewerking van het Limburgs
Dagblad wordt georganiseerd,
krijgt een fantastisch deelne-
mersveld. Uit de top-25 van
het wereldbeker-klassement
voor ploegen ontbreken aan
de start in Heerlen slechts de
Spaanse formaties Banesto
(met Indurain, Delgado, Ber-
nard), Seur en Amaya. De an-
dere tweeëntwintig formaties
zijn ieder met minimaal zes en
maximaal acht man present,
in totaal circa honderdzeven-
tig renners. Aan het vertrek
staan alle winnaars van de tot
dusver verreden wereldbeker-
koersen: Scan Kelly, Jacky
Durand, Gilbert Duclos-Las-
salle en Dirk de Wolf, alsmede
onder meer Frans Maassen (de
winnaar van vorig jaar), Clau-
dio Chiappucci, Stephen Ro-
che, Moreno Argentin, Edwig
van Hooydonck, Jelle Nijdam,
Gianni Bugno, Laurent Fig-
non, JohanMuseeuw, Greg Le
Mond, Erik Breukink, Mauri-
zio Fondriest, Vjateslav Eki-
mov, Olaf Ludwig, Gert-Jan
Theunisse en Steven Rooks.

Rooks: „Ik heb van mijn ploegmak-
ker Frans Maassen, dieLimburg op
zijn duimpje kent, begrepen dat ze
het zwaarst mogelijk traject uitge-
stippeld hebben. Met de weten-
schap dat er tien nieuweklimmetjes
in de laatste zestig kilometer 'ver-
stopt' zitten, is één ding zeker: er zal
renner van formaat winnen. Het
blijft weliswaar een eendagswed-
strijd en dus kan iedereen die een
superdag heeft voorin eindigen,
maar ditmaal verwacht ik de echte
favorieten vooraan. Ik denk dat ik
maar heel lang de hand van Maas-
sen vasthoud. Die zal me de weg
wel wijzen".
Voor het organiseren van een koers
als de Amstel Gold Race is verstand
van de wielersport overigens allang
niet meer voldoende. Naast kennis
van financiële zaken en ervaring in
onderhandelen met omroepen,
plaatselijke overheden en potentië-
le deelnemers, dient de hedendaag-
se organisator ook oog te hebben
voor de natuur. Hij dient, zeg maar,
een beetje milieudeskundige te zijn.
En dus noemde technisch directeur
Herman Krott in één adem met het
ijzersterke deelnemersveld gister-
middag tijdens de persconferentie

LENT - Invalster Erna Wanders
heeft na zes ronden nog steeds
de leiding in de strijd om de na-
tionale damtitel voor vrouwen.
In een klassiek-achtig duel hield
de Drentse speelster ook oud-
wereldkampioene Ludmilla
Meijler van winst af. Titelverde-
digster Karen van Lith kwam
voor de vierde achtereenvolgen-
de dag niet verder dan remise.
De korte voorbereidingstijd op
het NK heeft Erna Wanders tot
nu toe geen schade berokkend.
De enige zege van de zesde ron-
de kwam op naam van Marijke
Nicolai.

Damwereld
op z'n kop

Van onze sportredactie

Alain Strouken
als prof in

Grote Scheldeprij

Tourarts
Porte gast

in karavaan
AMSTERDAM - Tourdok*
Gérard Porte volgt zaterdag *27ste editie van de Amstel Go>
Race als gast. De Fransm*'
volgt Nederlands enige wietë
klassieker op uitnodiging
wedstrijdarts Jos Benders. Pof1
en Benders werken al een aanf
jaren samen. De coöperatie V
staat tot nu hoofdzakelijk uit W
uitwisselen van kermis met j
doel de medische begeleiding"wielerevenementen zo optim*
mogelijk te maken.

EINIGHAUSEN - Alain StroUj
maakt vandaag in de Grote Sc*
deprijs zijn rentree in het prof^
lerpeloton. De oudste van het "
sende broederduo uit EinighaUj
koerste in 1989 een jaar als pr^
sional in de Miniflat-Isoglass-folll
tic. Nadien keerde hij noodged^1
gen terug naar de amateurrang*11

HEERLEN - Tijdens internatio-
nale judowedstrijden in het Bel-
gische Koersel heeft Ronny
Driessen van judoclub Benjo
Sport de klasse +86 kg gewon-
nen. Bij de dames waren er der-
de plaatsen voor Lilian Ummels
en Karma Smeets, beiden van
Tsukuri Maastricht. Bij de Ne-
derlandse studentenkampioen-
schappen in Groningen behaalde
Jan Terwint van Benjo Sport een
tweede plaat in de klasse tot 52
kg en pakte Maurice Martin
(Tsukuri) brons in de klasse tot
65 kg.

Judosucces
Ronny Driessen

in Amsterdam ook de risico's voor
het landschap.
„Een koers zonder publiek, dat is
natuurlijk geen koers. Toeschou-
wers zijn noodzakelijk voor een
goede ambiance, maar ze richten
daarnaast ook veel vernielingen in
het Limburgse land aan. En dat kan
niet meer in een tijd waarin ieder-
een serieus over het milieu praat",
beseft ook Krott, die namens het
Heineken-concern werkt met een
budget van vierhonderdduizend
gulden. „We hebben daarom ook'
besloten de helling van de 'Dode
Man' tussen Stokhem en Ingber
voor het publiek afte sluiten. Het is'

daar vrij smal en het is dan ook uit-
gesloten dat de mensen op de weg
kunnen staan."

Zweedse ontrouw
Benfica raakt drie van zn vier Zwe-
den kwijt. Naast international Jo-
nas Thern, die bij Napoli de Brazi-
liaan Alemao moet doen vergeten,
hebben nu ook trainer Sven-Göran
Eriksson en aanvaller Mats Magnu-
son aangekondigd de Portugese
nummer twee aan het eind van dit
seizoen te verlaten. Alleen verdedi-
ger Stefan Schwarz blijft Benfica
trouw.

" Claudio Chiappucci, zaterdag een van de vele kopstukken
op de"Limburgse wegen. Foto: COR VOS Luis Herrera,

krasse klimmer
CERLER - Luis Herrera heeft in de
vierde etappe van de Ronde van
Aragon laten zien dat oude klim-
mers nog goede klimmers kunnen
zijn. De Colombiaan reed in de be-
limming van Cerler, eerste catego-
rie, het veld aan stukken. Zes land-
genoten volgden in zijn spoor.

Herrera nam de leiderstrui over van
Olaf Ludwig en weet Miguel Indu-
rain, die bijna een minuut verloor,
als zijn gevaarlijkste concurrent
voor de leiderstrui.- Tussen Herrera
en Indurain (op twintig seconden)

staan Oegroemov en Bezault.
Van de zeventien Nederlanders in
het veld hielden Mulders en Knu-
vers de schade beperkt tot twee
minuten. Knuvers, de beste Neder-
lander in de rangschikking, concen-
treerde zich op de beklimming.

Veel van de anderen lieten zich in
het vlakke gedeelte van de rit over
bijna 180 kilometer van Fraga naar
Cerler zien. Op tien kilometer voor
de klim van de eerste categorie was
het gedaan met de activiteiten van
de „laaglanders". Herrera trok daar-
na het veld van meer dan honderd
renners uit elkaar als slap elastiek.
Alleen landgenoot JoséFarfan bleef
tot de laatste meters in het wiel.

Alain Strouken (24) kreeg vot
week plots een contract aange
den van de Oostenrijkse Varta-e^pc. Ploegleider Gerhard SchÖ"
cher selecteerde de Limbn"
meteen voor de Grote Scheldep'
die vandaag met start en finisj'
het Belgische Schoten verr^wordt. Ook Patrick Strouken s'
als lid van de Collstrop-ploeg *Willy Teirlinck in de België
semi-klassieker.Hiele naar IASONEen kaartje voor Ajax
Fortuna wint
kleine derby

FORTUNA 2-MW 2 1-0. 50. Usta 'J
Toeschouwers: 200. Scheidsrecht
Janssen.

Voor het Nederlands elftal stelt hij zich niet meer
beschikbaar. Voor het Valkenburgse lASON, dat
afgelopen weekeinde naar de afdeling Limburg de-
gradeerde, wel. Doelman Joop Hiele. Hij zal op 14
juni deel uitmaken van de bemanning van de
KNVB voetbaltruck, die op deze dag een bezoek
brengt aan lASON. Samen met enkeleKNVB-trai-
ners, verzorgt Hiele een programma waarin, uiter-
aard, voetbal centraal staat. De jeugd tussen 6 en
18 jaar kan deelnemen aan het gevarieerde pro-
gramma, dat om 13.30 uur van start gaat.

SITTARD - Het tweede elftal *
Fortuna Sittard behaalde een \
diende 1-0 overwinningin de ld*
derby tegen MVV 2.Waardeverdubbeling

binnen anderhalf uur

De thuisploeg was daarentegen?
regeld zeer gevaarlijk en had l*jj
een dozijn doelrijpe kansen. \
was kenmerkend voor het scor^1:
onvermogen van Fortuna dat ,
beslissende doelpunt, gesc<r
door Usta, tot stand kwam uit
vrije trap.

Hoewel de gasten qua veldspel
de mindere waren, konden ze
hechte Fortuna-defensie geen el*
le keer in de problemen brenge'1'In uitwedstrijden van Bayern München barsten de

fluitconcerten los, zodra hij aan de bal is. Stefan
Effenberg. Bekend, berucht en onbemind wegens
zijn grote mond en zijn oorringetje. Nu wil Effen-
berg weg uit Duitsland. Hij heeft een aanbod van
het Italiaanse Fiorentina. Tot afgelopen zaterdag
had hij rond de zes miljoen DM moeten opbrengen.
Binnen anderhalf uur zorgde hij er voor dat zijn
transfe,rwaarde in de ogen van Bayern meer dan
verdubbelde. Tegen Vfb Suttgart (1-0, met een tref-
fer van Effenberg) was hij de grote man. Bayern-
voorzitter Scherer na die wedstrijd: „Nu moet hij
minimaal 15 miljoen DM opbrengen."

Fatale moment

naar van Luik-Bastena-
ken-Luik in de Krant
op Zondag:

verlenging
Wim van Hanegem,
trainer van W Holland,
nadat hij van de
scheidsrechter het ver-
zoek had gekregen zijn
hond van het veld te ha-
len, in het AD: „Ik ver-
telde de man dat dat
niet kon, omdat het een
blindegeleidehond van
een van mijn spelers
betrof. Maar die scheids
zag er de humor niet
van in. Uiteindelijk is
dat beest met een strop-
das gevangen."

Riek Testalamuta, spe-
ler van W Holland,
over Van Hanegem:
„Een keer heeft Marco
van Basten hier meege-
traind. Van Hanegem
ging zelf met Marco een
balletje trappen. Ze wa-
ren nog niet bezig of hij
maakte al aanmerkin-
gen over de manier
waarop Marco de bal
raakte. Kun je dat voor-
stellen: 's werelds beste
speler die door een
amateurtrainer op de
vingers wordt getikt?"

Ab Geldermans, de eni-
ge Nederlandse win-

„ik was die dag niet te
kloppen. Een paar keer
heb ik me in de afdaling
zelfs laten lossen. Bo-
ven ging ik wat zitten
eten of even een plasje
doen. Ik dacht, ik kom
zo toch weer terug bij
die gasten."

Ernst Happel over Mar-
co van Basten: „Hij is
bijna aan de controle-
rende rol, die Cruijff op
latere leeftijd vervulde
toe. Hij heeft in princi-
pe alles te bieden en hij
nadert de juiste leef-
tijd."

Otto Rehhagel, trainer
van Werder Bremen,
over scheidsrechter
Klaus-Dieter Stenzel:
„Die man heeft Bo-
chum een strafschop
cadeau gedaan. Maar
wat wil je. Hij komt uit
de voormalige DDR.
Hij moest in het verle-
den al Dynamo Dres-
den tegen Bischofswer-
da naar een overwin-
ning fluiten."

Land zonder grenzenHanssen naar de top

chaos, die ontstond toen duizenden een
kaartje trachtten te bemachtigen, raakten
diverse mensen gewond. De Amsterdamse
politie was genoodzaakt de Mobiele Een-
heid en politie te paard in te zetten om een
en ander enigszins in goede banen te leiden.
Ajax heeft beloofd om een volgende keer
voor een betere organisatie zorg te dragen..

Foto: ANP

res divisie
RKC 2 -Vitesse 2
Den Bosch 2 -Helmond Sp. 2
Fort. Sittard 2 -MVV 2 J'

Vitesse 2 22 16 6 038 7*J
PSV 2 21 15 5 1 35 s£]
Fort. Sittard 2 22 15 4 334 6*j
RodaJC2 21 13 4 430 5*J
RKC 2 23 10 3 10 23 >£}
MW 2 22 6 7 9 19<j
Willem II 2 22 7 5 10 19 2»
WV2 20 8 2 10 18 3*J
TOP 2 23 4 811 16 2*
RBC 2 22 5 6 11 16 3£jj
Den Bosch 2 23 6 2 15 14 2»
Eindhoven 2 20 3 4 13 10 2^j|
Helmond Sp. 2 21 3 4 14 10 W,

Prógramma:donderdag 23/4 19.30 uur:
Willem II 2 -MW 2
PSV 2 -Roda JC 2
MVV 2 -RBC 2 zo 26/4

sport kort

Doping
voor de
oogjes

Beter laat dan nooit. Doelman Nico Hanssen (33)
zal deze zegswijze de laatste weken goed in zijn
oren hebben geknoopt. De in Heerlen woonachtige
doelman, die ooit bh' Fortuna Sittard keepte, staat
al enkele seizoenen onder de lat bij het Belgische
Lommei. Lommei is dé grote kanshebber om kam-
pioen te worden in de Tweede Nationale en vervol-
gens te promoveren naar de Eerste Nationale, de
hoogste Belgische voetbalklasse. Als de ploeg za-
terdag wint bij Tongeren, gaat de wens van Hans-
sen, om nog ooit op topniveau te mogen acteren,
alsnog in vervulling.

Wonen in de 'drielandenhoek' is in bij de Duitse
wielrenners. Jaren geleden was Rolf Gölz de eerste
diezijn tenten opsloeg in onze regio. De laatste tijd
volgen velen hem. Olaf Ludwig woonde enkele ja-
ren in Valkenburg en is sedert kort verhuisd naar
Kornelimünster, het idyllische voorstadje van
Aken. PDM-renner Olaf Jentzsch woont in Alsdorf,
Mario Kummer (eveneens PDM) in Stolberg, Jens
Heppner (Telekom) in Valkenburg, terwijl Uwe
Raab (PDM) en Uwe Ampler (Telekom) hun domi-
cilie in het Belgische Genk hebben gekozen.

Boemeltje naar bekerfinale
" ZAALVOETBAL - In de la?'
delijke eerste divisie C wordt >
de Brunahal in Brunssum va^avond de wedstrijd tussen
Brikske en Schoenenreus inê
haald om 20.45 uur.

De kans dat een deel van de Roda-sponsoren de
bekerfinale tegen Feyenoord, in deKuip, enigszins
aangeschoten bijwoont, is reèel. De sponsoren van
deKerkraadse bekerfinalist kunnen namelijk, met
hun relaties, gebruik maken van een speciale trein,
dieop 10 mei voor hen wordt ingezet. Vanaf station

Heerlen (dat van Kerkrade is te klein) vertrekt het
specialevoertuig, dat louter bestaat uit eerste klas-
rijtuigen. Aan boord kunnen de uitverkorenen
genieten van een etentje in het treinrestaurant. Bo-
vendien, en dat is erg belangrijk, is een goed gevul-
de bar aanwezig.

orde van de dag zijn.
Daar wordt niet gezocht
naar verboden midde-
len die het uithoudings-
vermogen dienen te
vergroten. Neen, onder-
zocht wordt of de speler
zogenaamde 'beta-blok-
kers' gebruikt. Die zor-
gen ervoor dat de
'snookeraar' zijn blik,
zonder met de ogen te
knipperen, langer op
een plek kan richten.
Zes jaar voert de
Snookerfederatie de
controles uit. Tot nu toe
is een speler positief be-
vonden: de Brit Cliff
Thorburn.

Dopingcontroles bij
wielrennen, bij atletiek-
wedstrijden. Zelfs in de
paardesport worden de
plasjes gecontroleerd.
Dat zal geen echt
nieuws zijn. Maar wist
u, dat ook in de door-
gaans rustige snooker-
sport (een biljartvorm)
dopingcontroles aan de

De Rotterdamse autocoureur Marcel Albers veron-
gelukte, zoals gemeld in onze krant van gisteren,
maandag dodelijk, tijdens races om het Britse For-
mule 3-kampioenschap in Thruxton. Op deze foto
is het fatale moment vastgelegd.

" TRIMLOOP - Zondag vin<*'
op 't Sweeltje in Montfort eP
trimloop plaats over 2,5; 5; 7,5 e
10 km. Aanvang 10.30 uur. P£
cours langs de weg Montfort-'
Odiliënberg.

" Waanzinnige taferelen speelden zich za-
terdagochtend af in Amsterdam. Daar
ging, bij het Ajax-stadion, de voorverkoop
van start voor de thuiswedstrijd voor de
UEFA-cupfinale tegen Torino. Tijdens de

Jan Wetzels
weg bij SVN
LANDGRAAF - Jan Wetzels, de
laatste maanden geen basisspe-
ler meer, heeft bij de hoofdklas-
ser SVN het bijltje erbij neerge-
legd. Aangezien Wetzels een
eigen bedrijf is gestart, heeft hij
te weinig tijd om zich op hoofd-
klassseniveau te kunnen hand-
haven. Wetzels (37) wil volgend
seizoen op een lager niveau als
voetballer actief blijven.

Amstel Gold Race heeft oog voor milieu én kwaliteit
Limburgs dagblad
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woonlijk, functioneerde van geen
kanten. De pass vloog alle kanten
op, terwijl er een schrikbarende
hoeveelheid services aan de ver-
keerde kant van de lijnen terecht
kwam. Bij een 7-13 stand in het
voordeel van de Joegoslaven pro-
beerde de speaker de moed er na-
drukkelijkin te houden. „Een flinke
achterstand, maar je weet het
nooit." De reactie van het publiek
van een besmuikt gelach, tenslotte
had niemand gerekend op een der-
gelijke afstraffing.

'JEERLEN - In 1986 begonj^n met het opbouwen van
?et Nederlands mannen vol-/fybalteam. Een team dat de
»°üden medaille op de Olym-
Wsche Spelen in Barcelona

gaan halen. Afgelopen.
j°ndag kwamen de Oranje-
olleyballers terug van twee
eken trainingsstage bij

phdscoach Selinger in Japan.
de eerste de beste oefen-

J^strijd tegen Joegoslavië
«stèren in sporthal De Varen-J^uk werd het team keihard?et de neus op de feiten ge-frukt.

" a een volstrekt kansloze 3-0 neder-
ig (12-15, 12-15, 7-15) weet assis-
M-coach Mario Treibitch hoeveel

er nog te doen is. De opbouwe al zes jaaraan de gang is, is nu,ruggebracht tot drie weken. Danj*6int namelijk het Pre Olympisch
in Rotterdam, het evene-ent waar Oranje zich eerst nog

jjn moet kwalificeren voor de Spe-
i n in Barcelona. Pas dan zal ook
J^dscoach Selinger zich bij dew°eg voegen.

Geprobeerd
Het leek er vooral op dat de eenheid
binnen het team verder weg was
dan ooit. Treibitch startte met de
oude opstelling: Benne, Held, Van
der Horst, Boudrie, Zwerver en Avi-
tal Selinger. Vedette Zwerver had
van de week al fijntjes opgemerkt:
„We hebben in Japan veel gepro-
beerd, maar we gingen meestal uit
van een opstelling zonder de 'Ita-
lo's'. Die bleek meestal de beste te
zijn." Om er vervolgens aan toe te
voegen dat naar zijn mening de tijd
tot het toernooi in Rotterdam te
kort zou zijn nog veel aan de opstel-
ling te veranderen. Waardoor de
toon gezet was voor de nieuwe sa-
menwerking. Het is daarbij niet
onbelangrijk te weten dat het met
name Zwerver was die zich langdu-
rig tegen de terugkomst van de 'Ita-
lianen' verzette.j*Oranje-formatie heeft een turbu-nnte tijd achter de rug. Nadat met

v*>me tijdens de EK in Duitsland
rri_ jaar bleek dat Nederland te-irt kwam, werd de roep om terug-
?*r van de 'Italo-internationals'
p^eds sterker. Zoodsma, Blangé,

en Grabert, die twee jaar
v°o.dien het nationaleteam hadden
venaten om veel lires in Italië teVp|^'enen zouaen in de ogen van,*len een versterking vormen voor3 vorig jaarniet goed presterende
rjtionale team. De eerste drie wer-
jp1 na veel geharrewar uitgeno-
.Sd, de Limburger Grabert wacht°8 steeds op een berichtje.

De wedstrijd gisteren was de eerste
die Oranje in Nederland in de nieu-
we samenstelling zou spelen. Zwer-
ver heeft er vanaf het vertrek van
Posthuma en Zoodsma een nieuwe
taak bij; de pass. Omdat hij tegelij-
kertijd ook veruit de beste aanvaller
is, dient hij ook die taak nog uit te
voeren. Gevolg was dat er een veel
te grote druk op de Amsterdammer
kwam te liggen. Treibitch was het
daar niet mee eens: „Zwerver is een
grote jongen, die moet beide zaken
aankunnen. Hij moest in het recen-
te verleden alleen te vaak alleen
voor de aanval opdraaien, daardoor
raakte hij overbelast."

De inmiddels 33-jarige Steve Tim-
mons, één van de steunpilaren van
de legendarische ploeg, heeft de uit-
nodiging al aanvaard. „Ik ben heel
blij dat ik voor de derde keer aan
Olympische Spelen mag deelne-
men. De eerste twee hebben me
mooie herinneringen opgeleverd",
aldus Timmons die evenals een aan-
tal van zijn landgenoten zijn heil in
de Italiaanse competitie heeft ge-
zocht.
„De bond wil een zo sterk mogelijk
team op de been brengen en ik
denk dat we daarin zullen slagen",
zegt coach Fred Sturn die ook Bob
Ctvrtlik, Jeff Stork, Craig Buck,
Doug Partie, Eric Sato en Scott For-
tune hoopt te verwelkomen. De
Amerikaanse selectie, die maandag
in San Diego de voorbereiding op
Barcelona begint, wordt uitgebreid
tot 22 spelers. Het eerste optreden is
op 16 mei bij deWorld League-wed-
strijd tegen Japan.

Kort geding
KNSB-Karsten

uitgesteld

Langs juridische weg wil deKNSB
opheldering krijgen omtrent eerde-
re uitlatingen van Karsten dat een
lid van de Nederlandse schaats-
kernploeg hem voor de Olympische
Winterspelen in Albertville had ge-
consulteerd inzake het gebruik van
anabole steroiden. Karsten, diewei-
gert de naam van die sportman of
-vrouw te noemen, heeft al laten
weten dat hij door geen enkele in-
stantie kan worden gedwongenzijn
medisch beroepsgeheim op te hef-
fen.

„Dat is besloten na nader overleg
tussen beide partijen", aldus
KNSB-directeur Osinga. „Nu heb-
ben beide partijen nog een week
extra de tijd om duidelijkte kunnen
stellen waar we aan toe . ijn."

DEN HAAG - Het kort geding, dat
de Koninklijke Nederlandse
Schaatsenrijders Bond (KNSB)
heeft aangespannen tegen de Haar-
lemse arts Karsten, is een week uit-
gesteld. In plaats van aanstaande
woensdag vindt de procedure nu op
29 april in het paleis van justitie in
Haarlem plaats.

" Avital Selinger ver-
zorgt de set up, Martin
van der Horst hangt
klaar om in te slaan. De
Joegoslaven Vladimir (2)
en Ekrem (12) wachten
af. Foto: DRIES LINSSEN

Eenheid in volleybalteam ver te zoeken

Tijd dringt voor Oranje DUISBURG - In de Duitse
Bundesliga is een tussentijdse
trainerswissel schering en inslag.
Daar kijkt niemand vreemd van
op, behalve wanneer een trainer
zelf zijn ontslag neemt. Dat deed
Willibert Kremer maandag bij
MSV Duisburg nadat de met de-
gradatie bedreigde ploeg twee
dagen eerder met 2-1 had verlo-
ren bij FC Kaiserslautern. Zijn
opvolger is Uwe Reinders. die
een paar weken geleden door
Hansa Rostock aan de dijk werd
gezet.

Trainer Duisburg
neemt ontslag

KEULEN - Rudi Voller neemt
in het Duitse nationale elftal de
aanvoerdersband over van Lot-
har Matthaus. Heel wat moeilij-
ker heeft bondscoach Berti
Vogts het met devraag wie Matt-
haus op het veld moet vervan-
gen. Hij heeft vier spelers aange-
wezen, die voor.de vacante posi-
tie op het middenveld in
aanmerking komen: Guido
Buchwald, Stefan Effenberg,
Matthias Sammer en Stefan Reu-
ter.

Rudi Völler
aanvoerder

HEERLEN - De diskwalificatie
van Mirek Benda en Paul Ver-
jans, afgelopen zaterdag in het
handbalgevecht tussen Sittardia
en Blauw Wit, krijgt waarschijn-
lijk een lang staartje. De tucht-
commissie van de bond verga-
dert 2 mei, de Commissie van
Beroep komt al op 9 mei en dan
is de beroepstermijn nog niet
verstreken, zodat de zaak pas in
de zitting van juli aan de orde
komt. Sittardia pleit vrijspraak
voor Benda, omdat de Tsjech -ook na grondige bestudering van
de video-beelden - geen blaam
treft.

Voorlopig geen
straf voor Benda

PARIJS - De Franse bonds-
coach Michel Platini heeft 21
voetballers geselecteerd voor de
eindronde om het Europees
kampioenschap, van 11 tot 26
juniin Zweden. De keuze van de
derde doelman gaat tussen Ol-
meta van Marseille en Lama van
Lens. De selectie bestaat uit:
doel: Martini, Rousset en Olmeta
of Lama; verdediging: Amoros,
Angloma, Boli en Casoni, Blanc,
Petit en Silvestre; middenveld:
Deschamps, Durand en Sauzee,
Fernandez, Garde en Perez; aan-
val: Cocard en Vahirua, Cantona,
Papin en Simba.

Platini maakt
selectie bekend

Reünie 'gouden'
Amerikaanse
volleyballers

SAN DIEGO - Het Amerikaanse
mannen-volleybalteam, winnaar
van Olympisch goud in Los Angeles
1984 en Seoel 1988, wacht een groot-
scheepse reünie. De nationale bond
heeft de toppers van weleer ge-
vraagd ook tijdens de Olympische
Spelen in Barcelona de Stars en
Stripes te verdedigen.

batl" Wet de komst van de drie ge-
j uterde en mentaal geharde spe-
b»? e Problemen van het volley-
Jjjjlteam zeker nog niet tot het verle-
t...ll behoren, werd gisteravond
ïïnl.k duidelijk. In de door VCH
Kiekend georganiseerde oefen-jj^tij tegen Joegoslavië rammelde
V ederlands team aan alle kan-

"^- En niet zon klein beetje ook.
name in de laatste set lukte

to i! nelemaal niets meer. Het blok,encn een van de sterkste punten ge-

bruikelijk bleven de gelederen na
afloop gesloten. „Er werd niet ge-
noeg bewogen, niet genoeg ge-
sprongen, gedoken," verklaarde,Treibitch het échec. „Ik ben met het
oude team gestart, omdat het tijd
vergt de anderen weer in te passen.
We hebben gewoon tijd nodig."
Treibitch heeft met een aantal van
vijftien ruim voldoende spelers,
maar tijd. heeft hij nu juist niet.
„Tijdens het trainingskamp hebben
we een groepsgesprek gehouden,"
aldus een van de internationals in
Italiaanse dienst Ronald Zoodsma.

„Selinger heeft toen gezegd 'we pra-
ten nu voor het laatst over de wrij-
vingen die er in het verleden zijn
geweest, daarna komen we er nooit
meer op terug.' En echt, die zaken
zijn nu over. Wij komen in Italië uit
een wat professionelere omgeving,
het gaat nu om het einddoel. Maar
het zal altijd moeilijk blijven. Je
moet in het veld voor elkaar sterven
en dat willen we. Daardoor zal het
goed komen."

Juist doordat alle direct betrokke-

nen de eenheid zo stellig naar voren
brachten, wekte die houding bij ve-
len argwaan op. Totdat Zoodsma,
Blangé en Grabert twee jaar gele-
den naar het buitenland vertrokken
bleven de gelederen net als gisteren
zorgvuldig gesloten. Later bleek dat
er al jaren geweldige onvrede was
geweest binnen de groep. Nu kan
de ploeg niet overtuigen dat het al-
lemaal pais en vree is. Het resultaat
was duidelijk op het veld te zien. En
dat was het treurigste voor de ruim
duizend toeschouwers die op het
duel waren afgekomen.

Verkrampt
Het was in_het duel tegen de Joego-
slaven alsof de afvalligen toch niet
echt opgenomen waren. Verkrampt
en totaal zonder ook maar een spoor
van bezieling was Oranje geen partij
voor de Joegoslaven. Was het spel
de eeste twee sets nog zonder hoog-
tepunten, de laatste set wat het één
en al dieptepunt. Zoals te doen ge-

'Borg naar veteranen'
MONTE CARLO - Björn Borg
moet bij de veteranen gaan ten-
nissen. Dat is het advies van
Bernard Noat, organisator van
het toernooi in Monte Carlo, en
spelersmakelaar lon Tiriac. Bei-
den gaven de 35-jarige Zweed te
verstaan dat hij niet meer be-
hoeft te rekenen op een wild-
card in Monte Carlo en de toer-
nooien van Tiriac in Kitzbühel
en Stuttgart.
Borg maakte in april 1991 na ze-
ven jaar zijn rentree in Monte
Carlo. Uitgerust met zijn houten
racket van tien jaar geleden

werd hij vernederd door de
Spanjaard Arrese. Hij trok zich
terug in de tennis-academie van
Nick Bolletieri in Florida. Leer-
de te spelen met een modern
slagwapen, een wide-body, en
keerde andermaal terug.
In Nice werd hij vorige week in
de eerste ronde verslagen door
de Fransman Delaitre, die met
koorts op de baan stond. Giste-
ren verloor hij in de openings-
ronde in Monte Carlo in twee
sets van Wayne Ferreira, die on-
danks een beenblessure makke-
lijk won: 7-6 6-2.

Spel Sittardia
te wisselvallig

E en O reeds zeker van plaats in play-offs

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

sport kort

__ at*t _*t>t_<_' t->-" ATLETIEK - Discuswerper
Erik de Bruin, vice-wereldkam-
pioen, wordt de komende drie
jaar gesponsord door het Rotter-
damse bedrijf Gunco, ex-shirts-
ponsor van Sparta. Het contract
werd dinsdag getekend.

" PAARDESPORT -De Stich-

tln^ et Nederlands Olympiade
Paard (NOP) heeft de spring-
paarden Top Gun en Doreen en
het military-paard Bahlua onder
contract 'omen6

" BOKSEN -In het bokspro-
gramma dat maandag in Zaan-
dam plaats vindt, is een andere
tegenstander gecontracteerd
voor Gilbert Hallie. De midden-
gewicht zal boksen tegen de
Belg Marino Monteyne.

lek D _ Dertig minuten lang
»ar_-n de handbaHers van VGZ/Sit-
0e la °P weg de kater van afgelo-
M_a Zatei"dag van zich af te spelen.
,irnh een zelfbewust E&O liet de

Ben . r8ers uitrazen, om vervol-
heif* !n het begin van de tweede
21.97 ard terug te slaan en met
_itt een zekere winst te pakken.

basi ' met Guido Consten in de
k er!jSoPstelling, begon zelfverze-
de aan het moeilijke duel tegen
tïi°nbetvvist sterkste ploeg van dit
rn.nt nt en haalde het volle rende--1 uit zijn eerste vier aanvallen.

In de tweede helft zakte het Sittards
spel als een slappe pudding ineen:
op vier E&O-doelpunten bleven de
Sittardenaren het antwoord schul-
dig en de 12-15 stand bleek voor
doelman Mastenbroek zo teleurstel-
lend, dat hij in het verdere verloop
geen schaduw meer was van voor
de rust. Hij tekende daarmee in fei-
te de overgave en hij had eigenlijk
gewisseld moeten worden door
coach Ton Velraeds, die het blijk-
baar niet aandurfde zoon Joep voor
de leeuwen te gooien.
Nog voordat iedereen weer zijn
plaatsje had gevonden op de rede-
lijk gevulde tribunes was de wed-
strijd derhalve beslist. E&O deed
wat het wilde, terwijl Sittardia wan-
hopig liep te zoeken naar de vorm
van voor de rust. Zelfs Lambert
Schuurs kon nog maar één treffer
toevoegen aan zijn totaal van voor
derust.

'tl riat
■"igen opzicnt deden de gasten ove-rat" 8 met onder* zodat na vÜf mi"
bord een 4"3 stand op het score-
e-nu Prijkte. Sittardia speelde als inS_h,,roes en met name Lambert
die e

S Was niet af te st°PPen- In
niet -!:rste dertig minuten zou hij
.H m 7nder dan zeven maal scorenude weinig fouten makende

'een hi ek in het doel* had hij
_iSs °elangrijk aandeel in de 10-5

tiim.. and* die na ruim achttienWuten was bereikt.

Zonder tot het uiterste te gaan en
kansen gevend aan de wisselbank
sloot E&O de partij af op 21-27 en
verzekerde zich daarmee alvast van
een plaats in de play-offs. Welke
Limburgse ploeg daarin tegenstan-
der zal zijn, wordt vanavond (Ge-
leen V&L-Blauw Wit, aanvang 20
uur) en zaterdag (Sittardia-V&L en
E&O-Blauw Wit) beslist.

WIELRENNEN
Parijs-Camembert Profs 1, Esnault 200
km in 5.20.17, 2. Sciandri 1.17, 3. Le-blanc, 4. Kvalsvoll, 5. Van den Abbeele,
6. Mare Madiot 1.23. 7. Jeker 1.39, 8.
Evenepoel 1.43, 9. Bouillon 1.49, 10.
Hennebert.

Cerler Ronde van Aragon, vierde etap-
pe, Fraga - Cerler: 1. Herrera 179 km in

SCHAKEN
Linares Halve finales kandidatentoer-
nooi. Zevende ronde: Joesoepov - Tjm-
man 1/2-1/2.Stand: 3 1/2-3 1/2.
Dortmund Internationaal toernooi, vijf-
de ronde: Ivantsjoek - Kaparov 1/2-1/2,
Sjirov - Hübner 1-0, Anand - Salov
1/2-1/2, Piket - Barejev 0-1, Kamski -Adams 1/2-1/2.Stand: 1. Ivantsjoek, Ka-
sparov 3 1/2, 3. Salov, Barejev 3, 5.
Anand, Adams 2 1/2, 7. Hübner, Sjirov,
Kamski 2, 10. Piket 1.

Klassement: 1. Herrera 15.27.01, 2.
Ugrumov 0.11. 3. Bezault 0.17, 4. Indu-
rain 0.20, 5. Echave 0.24, 6. Buenahora
0.29, 7. Zarrabeitia 0.41. 8. Martin 1.09,
9. Ludwig 1.20, 10. Corredor 1.22, 16.
Knuvers 2.06. 28. Hanegraaf 4.09. 32.
Nijdam 6.02, 53. Mulders 9.03, 61. Eyk
9.48, 62. Neiissen 9.55, 63. Den Bakker
9.58, 74. Nijboer 10.40, 78. Jakobs 11.53,
82. Goense 12.10, 85. Lubberding 12.18,
92. Suykerbuyk 13.52, 96. Hermans
14.57, 100. Vink 17.05, 101. Vos 17.44,
102. Lammerts 17.46, 109. en laatsteZuyderwijk 24.03.

4.19.46. 2. Farfan 0.02, 3. Jaramillo 0.17,
4. Camargo 0.18, 5. Fabio Rodriguez
0.20, 6. Espinosa 0.23. 7. Buenahora 0.29,
8. Ugrumov 0.32, 9. Echave 0.45. 10. Be-
zault, 12. Indurain 0.53. 23. Ludwig 2.01,
31. Mulders 2.09, 35. Knuvers 2.18, 44.
Eyk3.24, 52. Neiissen 3.32, 53. Den Bak-
ker, 60. Hanegraaf 3.57, 73. Nijdam 5.27,
74. Jakobs, 80. Lubberding, 83. Goense,
93. Suykerbuyk 7.20, 95. Hermans 7.43,
99. Vink 10.03, 101. Lammerts 10.41, 102.
Nijboer 10.56, 103. Vos, 109. en laatste
Zuyderwijk 16.08.

In een wedstrijd die goed werd ge-
leid door het koppel Brussel-Van
Dongen, werden de Sittardse doel-
punten gemaakt door Schuurs (8),
Consten (5), Janssen (3), Benda (2),
Tummers, Vreuls en Vijgeboom
(ieder 1). Topscorers voor E&O wa-
ren Hagreize (8) en Robert Fiege (7). " Sittardia probeert nog wat aan de achterstand te doen, maar E&O geeft verdedigend geen

krimp. Foto: PETER ROOZEN

van ' Qat keeper Kremer had ver-
link Galuscha, raakte nau-
niet £f Serhponeerd door de toch
2elfvp. nnge achterstand en werkte

aan het herstel. De
v°or h

resultaten daarvan werden
Verschn r,Ust al zichtbaar, toen het
de r "V alsmaar kleiner werd en bij
droeg 12

n°g maar een treffer be-

DAMMEN
Lent NK vrouwen, zesde rode: Verhoef- Nicolai 0-2, Wanders - Meijler 1-1, Jac-
queline Schouten - Van Lith 1-1, Nicole
Schouten - Lanters 1-1, De Boer - Graas
1-1. Stand: 1. Wanders 9 punten, 2. Van
Lith, Meijler 8, 4. Nicolai 7, 5. Jacqueli-
ne Schouten, Verhoef 6, 7. De Boer 5. 8.
Nicole Schouten, Graas 4, 10. Lanters 3. J

TENNIS
Monte Carlo mannen. 2.2 miljoen gul-
den, eerste ronde. Rosset - Krajicek 6-2
6-4, Tsjesnokov - Frana 6-4 6-2, Volkov -
Dzelde 5-7 7-5 6-2, Santoro - Fontana 7-6
5-2 w.0., Emilio Sanchez - Delaitre 6-1
6-0, Krickstein - Siemerink 6-3 7-5, Fur-
lan - Koevermans 6-3 6-4, Novaeek -
Tsjerkasov 6-1 6-4, Nijssen - Haarhuis
6-3 6-4, Costa - Perez-Roldan 3-1 w.o.
Champion - Skoff 7-6 6-2, Javier Sanc-
hez - Arrese 7-6 6-2.Roig - Yzaga 7-6 6-2.
Tweede ronde: Boetsch - Mancini 7-5
7-6, Larsson - Korda 6-3 6-3, Steeb -Sampras 6-3 6-4.
Barcelona vrouwen, 425.000 gulden,
eerste ronde. Muns-Jagerman - Mothes
6-2 3-6 6-1. Thoren - Bes 6-3 6-4, Garrone- Niox 7-6 7-5, Probst - Wiesner 6-1 1-6
6-3, Tauziat - Bottini 3-6 7-6 6-2, Dechau-
me - Ruano 6-1 6-4, Halard - Herreman
6-4 6-4, Gorrochatequi - Navarro 7-6 6-0,
Zrubakova - Zardo 6-1 6-0, Guerree -Spirlea 7-5 6-7 6-4.
Kuala Lumpur vrouwen, 180.000 gul-
den, eerste ronde. Medvedeva - Hen-
driksson 6-4 4-6 6-2, Suire - Wasserman
7-6 3-6 7-5, Nelson - Carlsson 7-5 6-2, Ja-
ver - Sviglerova 6-2 6-4, Strnadova - Tes-
tud 6-3 6-1, Paradis - Richardson 6-3 4-6
6-2. Lindqvist - Shi-ting 6-2 6-3, Demon-
geot - Field 6-1 6-7 6-^ Porwik - Drake
6-4 6-1.
Seoul mannen, 275.000 gulden, eerste
ronde. Woodbridge - Saceanu 6-4 6-1,
Lundgren - Connell 3-6 6-1 7-6, Kühnen- Pavel 6-3 6-3, Fitzgerald - Song 6-1 6-3,
Matsuoka - Holm 7-6 6-3, Stolle - Damm
6-3 6-2.

A^LO ~De overstap van
la.ndSe t

n naar gravel is de Neder-
_.nistop slecht bevallen.

Jan 4° KraJicek, Paul Haarhuis,
!^ans w_mJ3rmk en Mark Koever-het nZ, ■ ln de eerste ronde van. uldem ;ig __toernooi <2*2 miljoenkel d Monte carlo uitgescha-

Nijssen toont weinig
ontzag voor Haarhuis

Favoriet Becker tegenstander in tweede ronde Haarhuis, 35evan de wereld, was na
zijn overvolle programma dringend
toe aan een weekje rust en vakantie.
Waar kon hij de accu beter opladen
dan op het balkon van zijn eigen
appartement in Monte Carlo? Sie-
merink, bezig met de verhuizing
naar Monaco, verloor in twee sets
van de erkende gravelspecialist Aa-
ron Krickstein, 16e geplaatst, 3-6
5-7.

lotto
HEERLEN - Uitbetalingen
sportprijsvragen.
Lotto 16: eerste prijs: geen
winnaar; tweede prijs: 1 win-
naar, f. 70.868,70; derde prijs:
98 winnaars, f. 1084,70; vierde
prijs: 3919 winnaars, f. 27,10;
vijfde prijs: 61.140 winnaars,
f. 5,00.
Cijferspel 16: 6 cijfers goed:
geen winnaar; 5 cijfers goed:
2 winnaars, f. 10.000,00; 4 cij-
fers goed: 17 winnaars, f.
1000,00; 3 cüfers goed: 222
winnaars, f. 100,00; 2 cijfers
goed: 2197 winnaars, f. 10,00.

leen t*ee<-ste .._"?,■Nijssen doorstond de
nf„rftlng- De sPeler uit Sit-

versioeg Hmeru 223 van de we_eld,
Hln _ Haarhuis in twee sets, 6-3

eerst. e.de ronde treft hij de
Van wi. h

plaatste Boris Becker,
fopbaan. ?ee keer eerder in zhn
l985 en HrrK°°r ' in Kev Biscaynesetwfn K". 1988'"Als ik éénw>n, ben ik al tevreden", nam de

dubbelspecialist alvast een voor- vschot op de nederlaag.
Krajicek had na zijn verloren finale
tegen Courier in Tokio een week
vrij genomen. Voor de noodzakelij-
ke rust en om zich voor te bereiden'
of> het graveltoernooi in zijn woon-
plaats annex belastingparadijs. Te-
gen MareRosset, de Zwitser die zijn

hoofd kaal schoor na de Davis-Cup-
zege op Frankrijk, was hij kansloos.
Rosset heeft de hardste opslag in de
tenniswereld, nog een graadje snel-
ler danKrajicek.

Krajicek, 17e op de wereldranglijst,
was als twaalfde geplaatst. Hij was
machteloos tegen Rosset, 2-6 4-6.

Mark Koevermans verloor in twee
sets van de Italiaanse belofteFurlan
(21). Met het kwartet Nederlanders
verdween ook Pete Sampras uit het
toernooi. Voor 7000 toeschouwers
verloor hij bij zijn eerste optreden,
in de tweede ronde, van de Duitser
Carl-Uwe Steeb.

DOOR BERT GROOTHAND
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