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'Belgische
inzending

songfestival
plagiaat'

ÖRUSSEL - Het wordt steeds
f^ijf'elachtiger ofBelgië op 9 mei
Jel zal mogen meedoen aan het
Eurovisie Songfestival in het
«Zweedse Göthenburg. Rond de
Afvaardiging van het piepjonge
Luikse zangeresie Morgane is

een rel ontstaan, omdat het lied-
je dat zy zingt plagiaat zou zijn.
Een groep van zeven componis-
ten en liedjesschrijvers die de
nationale Belgische finale verlo-
ren hebben, deed gisteren een
oproep aan de Franstalige om-
roep RTBF om Morgane niet
naar Göthenburg te sturen en
een nieuwe selectie te houden.
Volgens de componisten is de
selectieongeldig.
De beschuldiging kwam van de
Luikse componist Luciano Man-
nente. Het refrein van Morganes
liedje 'Nous on veut des violons'
lijkt als twee druppels water op
£*f*n li***W unn h*ar*-*

vandaag

’ in het nieuws J

DSM onderzoekt
opdrachten aan Baars
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Voorlopig geen
nachtvluchten
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Limburg lief
voor Dales
PAGINA 15

amstel goldrace

Zaterdag wordt de 27e Amstel Gold Race ver-
reden. Vandaag in de bijlage alvast een voor-
uitblik met Greg Le Mond, Eddy Bouwmans,
Laurent Jalabert, Frans Maassen, Wim Sche-
pers en Mart Smeets.
Voorts een reportage over de Dode Man, de
nieuwe scherprechter van de Nederlandse
Wereldbekerwedstrijd.
Verder een servicepagina met deelnemerslijst,
route en doorkomsttijden. ■ Greg Le Mond

het weer
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Limburg hoopt op meer geld
ROERMOND - Minister len Dales
van binnenlandse zaken heeft giste-
ren tijdens haar bezoek aan Mid-
den-Limburg nogmaals benadrukt
dat de 7,5 miljoen gulden die het
kabinet heeft uitgetrokken voor

hulp aan de gedupeerden van de
aardbeving, slechts bedoeld is als
voorlopige noodhulp. In een later
stadium zal het kabinet overleggen
over de mogelijkheid meer geld ter
beschikking te stellen. Gouverneur
E. Mastenbroek liet weten dat hij
zeer teleurgesteld zou zijn 'in mijn
eigen overtuigingskracht als er niet
meer geld komt.
Limburg ontving len Dales be-
heerst, 's Ochtends werd er gespro-
ken in het gouvernement in Maas-
tricht, waar Dales vergaderde metvertegenwoordigers van de provin-
cie, lokale overheden, Rode Kruis,
verzekeraars en rampenfondsen om

de verschillende activiteiten op el-
kaar af te stemmen, 's Middags be-
zocht de minister Roermond en
Herkenbosch, waar ze enkele
zwaarbeschadigde huizen bekeek
en haar medeleven met de gedu-
peerden toonde.

Kritiek op de manier waarop Dales
is omgegaan met de Limburgse
ramp, was gisteren nauwelijks
hoorbaar.

Zie verder pagina 11

" Dales wil lering
trekken uit ramp

Nog geen oplossing voor koppeling, koopkracht en lastenverlichting

Kabinet deels uit de problemen
Van onze redactie binnenland

j^-N HAAG - Het kabinet heeft afgelopen nacht de proble-
j"en rond de begroting voor volgend jaar voor een deel opge-
°st. De bewindslieden stemden in met een voorstel van

Premier Lubbers en minister Kok (Financiën) voor de verde-
lg van 1,4 miljard aan bezuinigingen over de departementen.
j^aar over het politiek gevoelige punt van de koppeling, de
Oopkracht en de lastenverlichting is nog geen begin van, yereenstemming bereikt. Het is de bedoeling dat het kabineterover morgen een besluit neemt.

"^n van de ministers heeft giste-
het een voorbehoud, gemaakt tegen

gezamenlijke voorstel van Lub-
l [s en Kok, aldus kringen rond het

Dat neemt niet weg dat
feet name minister Ter Beek (De-. isie) de nodige moeite heeft met

nu gekozen oplossing. Voor mi-
eter Ritzen (Onderwijs) had het
L.^-eg een bevredigende afloop:

J hoeft minder te bezuinigen. Naar
J***n zeggen houdt Ritzen hiermee

Jd over om iets te. doen aan de
nterstand van de salarissen in hetJ^rwijs.e ministerraad werd gisteren ge-

" met nieuw cijfermate-
over de sociale zekerheid. Deze

j"Jj*rs zouden een tegenvallend
*^'d laten zienvan de koopkracht-
afwikkeling. Het kabinet vond het

niet verantwoord gisteren
"^n besluit te nemen over dekop-

peling en de discussie uit te stellen
tot vrijdag. Vice-premier Kok kan
wegens dit extra kabinetsberaad
niet naar de IMF-vergadering in
Washington.

Het was afgelopen nacht niet duide-
lijk in hoeverre de koopkracht-dis-
cussie van vrijdag het bereikte
akkoord over de bezuinigingen op
de begroting '93 weer op losse
schroeven kan zetten. Als het kabi-
net zou besluiten tot een verlaging
van de BTW is een van de mogelijk-
heden dat deze wordt betaald uit
extra bezuinigingen op de begro-
ting. In de loop van donderdag zal
worden bekeken ofLubbers en Kok
in het beraad van vrijdag opnieuw
met een gezamenlijk voorstel zullen
komen.

Minister Kok van Financiën toonde
zich vannacht een tevreden mens
toen hij uit het ministerie van Alge-
mene Zaken op het Haagse Binen-
hof naar buiten kwam. Vooral het
feit dat minister Ritzen van Onder-
wijs behoorlijk aan zijn trekken was
gekomen beviel de politiek leider
van de PvdA. Zijn aandeel, is nu vol-
gens Kok vastgesteld op 450 mil-
joen gulden en niet op 650 miljoen
waarvan sprake was.

Wel gafhij aan dat er nog een aantal
moeilijke problemen zijn blijven
liggen, waarover het kabinet nog
besluiten moet nemen.

Britse piloot
bombardeert
eigen vloot

LONDEN - Bij een legeroefe-
ning in het oosten van de At-
lantische Oceaan heeft een
vliegtuig van de Britse lucht-
macht per ongeluk het vlieg-
dekschip Ark Royal gebom-
bardeerd.. Daarbij kwam een
zware oefenbom van het type
Sea Harrier op het dek van het
schip terecht, aldus het Britse
ministerie van Defensie giste-
ren.

"De bom ging dwars door het
middendek en explodeerde in
het deel waar de manschappen
zijn ondergebracht. Door het
ongeluk raakte zes mensen ge-
wond. De piloot van het vlieg-
tuig had een doel willen treffen
dat op 500 meter van het vlieg-
dekschip was gelegen.

Zeker 100
doden bij

gasexplosies
in Mexico

GUADALAJARA - In de Mexi-
caanse stad Guadalajara zijn gister-.'
avond zeker 100 doden en 600
gewonden gevallen toen een reeks
van minstens negen expkisies in het
rioleringsysteem verscheidene hui-
zenblokken verwoestte, zo heeft het
Rode Kruis meegedeeld.

De ziekenhuizen in de tweede stad
van het land waren overvol en
Rode-Kruismedewerker José Luis
Velez zei dat het medisch centrum
van het Rode Kruis alleen al 300 ge-
wonden had behandeld. Zeker 1.000

1 gebouwen in het oostelijk deel van
de 3 miljoen inwoners tellende stad
zijn door de explosies ingestort of
zwaar beschadigd, zei het Rode
Kruis.

Buurtbewoners hadden al vanaf
dinsdag geklaagd over gassen die
uit de riolering kwamen. Volgens
een verklaring van Pemex, de
staatsoliemaatschappij, waren de
ontploffingen veroorzaakt door he-
xaangas, afkomstig van een particu-
liere fabriek voor spijsolie. Volgens
Pemex gebruikt de fabriek, La Cen-
tral, het gas om olie te onttrekken
aan zaden. Vanuit de fabriek zou
het gas in de riolering terecht zijn
gekomen. Ooggetuigen zeiden dat
de explosies een rioleringsgoot had-
den blootgelegd die langs tien hui-
zenblokken liep.
Het leger is ingeschakeld om lei-
ding te geven aan het reddings- en
bergingswerk. Gouverneur Guiller-
mo Cosio Viddaurri heeft opdracht
gegeven de doden naar twee sport-
stadions te brengen, waar provisori-
sche mortuaria zijn ingericht. De
federale regering heeft de noodtoe-
stand^ uitgeroepen en is begonnen
reddingswerkers, veldhospitaals,
helikopters en ander materieel naar
Guadalajara over te vliegen.

# Minister len Dales slaat een hand voor haar mond als ze een centimeters brede scheur ont-
waart in een woning in Herkenbosch. Foto: JAN PAULKun (ADVERTENTIE)
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Brede organisatie kiest vooral voor muziek en film
Maastrichts festival
rond expressionisme

MAASTRICHT - In televisie-
land wordt de meimaand ge-
woonlijk met veel lawaai uit-
geroepen tot filmmaand. In
Maastricht staat de vijfde
maand dit jaar in het teken
van het expressionisme. Veel
ophef hoeft daar niet over ge-
maakt te worden: een pro-
grammaoverzicht voldoet
ruimschoots. Van 7 tot en met
30 mei presenteert Maastricht
bijna dertig activiteiten in het
kader van dat expressionisme.
De breedte van het festival
wordt mogelijk gemaakt door-
dat tal van culturele stichtin-
gen, onderwijsinstanties, over-
heden en sponsors de handen
ineenslaan.

Het expressionisme richtte zich in
het begin van deze eeuw tegen de
geldende kunstopvattingen, het es-
tablishment en tegen maatschappe-
lijke en industriële ontwikkelingen.
De expressionisten wilden het we-
zen van de dingen met zo extreem
mogelijke middelen uitdrukken.
Men kwam tot een verheerlijking
van chaos, primitiviteit, individuali-
teit en opzettelijke subjectiviteit.
De thema's, noodlot, angst, depres-
sie, vonden uiteraard ook weer-
klank in de muziek, film, theater en
de literatuur.

Bakermat van het expressionisme
was Duitsland waar kunstenaars-
groepen als Die Brücke en Die
Blaue Reiter korte tijd bestonden.
Maar juist de expressionistische
schilderkunstkomt er bekaaid af in
Maastricht. Wie treurt daarover?
Tijdens de eerste drie dagenvan het
Maastrichtse festival zijn in Düssel-
dorf nog werken van Wassily Kan-
dinsky, een der vooraanstaande
leden van Der Blaue Reiter, te be-
zichtigen.

De keuze voor het thema van het
festival is niet toevallig. 'Het Maas-
trichtse conservatorium stelde dit
schooljaar in het teken van het ex-
pressionisme. De stichtingen Phia
Berghout en Intro, op zoek naar
raakvlakken tussen kunst en weten-
schap, reageerden. Beide stichtin-
gen zochten contact met de Rijks-
universiteit Limburg, het Studium

Generale, de Rijkshogeschool, Lu-
mière en het Amsterdamse Goethe-
instituut. Met steun van gemeente,
provincie en sponsors werden lang-
zaam de contouren van een breed
festival zichtbaar.
Het expressionsme in de muziek en
de film krijgt de meeste aandacht in
Maastricht. Docenten van het Con-
servatorium brengen stukken van
Eisler, Schönberg, Webern, Weill en
Berg.
Studenten van het Conservatorium

zyn meerdere keren te beluisteren.
Deze concerten gelden als het hoog-
tepunt van het studiejaar. Ook het
Conservatoriumkamerorkest (J.S.
Bach, Busoni, Hindemith, Webern,
Ives), het Aquarius Ensemble( We-
bern, Schönberg, Busoni, Joh.
Strauss), het Franse Musique Obli-
que (Berg, Webern, Schönberg,
Zemlinsky), het Limburgs Sympho-
nie Orkest (Webern, Schönberg,
Berg), het Schönberg Kwartet
(Berg, Webern, Schönberg), de En-

sembles Conservatorium Rotter-
dam (Webern, Schönberg), hetDuit-
se Minguet Kwartet (Webern, Von
Zemlinsky, Bartok) geven acte de
présence. Liedrecitals worden ver-
zorgd door Julia Bronkhorst en
Marcel Worms, Charlotte Riedijk en
Marien van Nieukerken.

In Café Diner de Andere Wereld is
er ruimte voor cabaret. Egidius
Pluymen en Gisela Douwes bren-
gen cabaretliederen, Patricia Bey-
sens en Frank Vercruysse brengen
Duitse cabaretliederen, Chaim Le-
vano brengt een Kurt Switters-pro-
gramma.

Het festival wordt op 7 mei geopend
met een lezing door mw. drs. M. van
Mechelen van de Universiteit van
Amsterdam over de achtergronden
van het expressionisme. Een week
later verzorgt de conservator van
het Museum Schloss Moyland een
lezing over Expressionistische
kunst en Germaanse cultuur ('een
misverstand in imagologisch en his-
torisch perspectief).

In het filmhuis Lumière worden ge-
durende het festival liefst tien ex-
pressionistisch films vertoond. Vijf
films van W.F. Murnau, volgens de
organisatie de Peter Greenaway van
de jaren '20, (waaronder Faust) en
twee films van Fritz Lang (waaron-
der Metropolis). Straubs film 'Mo-
ses und Aron' uit 1975 wordt vooraf
gegaan door een lezing van Lode
Devos. N. Bredero van de RU Lei-
den verzorgt een lezing over het
expressionisme in de film. Over het
expressionisme in het theater houdt
dr. Bordewijk van diezelfde RU een
verhandeling. Deelname van Het
Kruis van Bourgondië bleek fina-
cieel onmogelijk, wel staat V van
Laban, 'Ein ewiger Kreis' van Ha-
rald Kreutzberg op het programma.

De expositie 'Expressionistisch
Theater' over de ontwikkeling van
het Duitse expressionistische thea-
ter in de jaren twintig, ter beschik-
king-gesteld door het Goethe Insti-
tuut in het Theater aan het Vrijthof,
is zaterdag reeds geopend en is te
bezichtigen tot 11 mei. De cursus
Lied en cultuur die deRUL samen
met de Open Universiteit verzorgt
is al volgeboekt.
Informatie en het festivalboek zijn
te verkrijgen bij het secretariaat van
het festival: 043-250511.

" V van Laban in Maastricht met expressionistische dans.
Foto: STEVE RAVIEZ

Als het nacht
wordt...

HEERLEN - In deHeerlense
Stadsschouwburg speelt het
Theaterplatform komende
zondagmiddag vanaf 14.30
uur 'Want als het nacht wordt
is het donker.

Het stuk valt onder de noe-
mer muziektheater. De kleine
Anna woont in een hotel waar
overdag niets bijzonders aan
de hand is. Wanneer ze op
een nacht wakker wordt,
hoort ze muziek en ziet ze
dingen die ze nog nooit heeft
gezien. Klanken en beelden
vertellen het verhaal van een
klein meisje en haar verlan-
gen naar de wereld van de
volwassenen.

" Want als het nacht
wordt is het donker, ko-
mende zondag in Heerlen.

Foto: MICHAEL KOOREN

recept

Gevulde paprika's
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 personen: 4
groene paprika's, 300-350 gram ge-
hakt, 1 uitje, peper, zout, 1 ei, noot-
muskaat, mosterd, 3 dl bouillon, 1
blikje tomatenpuree, evt. allesbin-
der.
Was paprika's en snijd kapje van
de bovenzijde. Verwijder zaad en
zaadlijsten.
Doe het gehakt in een kom. Hak
uitje zeer fijn en voeg dit met ove-
rige kruiderijen en ei bij het ge-
hakt. Kneed alles goed dooreen en
vul paprika's met het gehakt.
Zet paprika's rechtop in een pan.
Verwarm bouillon en los hierin de
tomatenpuree op. Schenk dit rond
de paprika's in de pan, breng het
geheel aan de kook en leg deksel
op de pan. Draai warmtebron laag
en laat paprika's in ongeveer een
half uur gaar stoven.
Neem paprika's uit pan en bind
het stoofvocht. Proef saus en voeg
eventueel wat extra kruiden of to-
matenpuree toe. Geef saus apart
bij de paprika's.
TIP: Stoof eens inhoud van blikje
of potje champignons (zonder
vocht) in bouillon met tomatenpu-
ree mee.

kunst

uit dekunst

Bezinning
DOOR JOS FRUSCH

Bezinning op eeuwige waarden
is ook voor ministers en staatsse-
cretarissen heel nuttig, hoorde ik
oud-minister Schmelzer vorige
week in het journaal zeggen na
afloop van de traditionele uit-
voering van Bachs Mattheus
Passie in de kerk van Naarden.
Meteen daarop verscheen len Da-
les - op de eerste rij met hand-
tas - in vol ornaat in beeld. Het
zal wel toeval zijn geweest dat zij
juist die dag alsnog toezegde
aardbevend Limburg met een be-
zoek te vereren.

Tot bezinning hebben de minis-
ters en staatssecretarissen afgelo-
pen paasdagen volop gelegen-
heid gehad. Ze hoefden er zelfs de
deur niet voor uit: de anders
door stompzinnige spelletjes en
infantiele quizen getergde kunst-
en cultuurliefhebber had van
Goede Vrijdag tot en met Tweede
Paasdag zelfs die 'Qual der
Wahl' uit een overweldigend
aanbod van muziek, dans, kunst,
cultuur, drama en literatuur op
televisie. Zelfs om alleen maar de
krenten uit deze culturele pap te
pikken, was de afstandbediening
een noodzakelijk wapen en devi-
deo een welkome bondgenoot.

Zo bijvoorbeeld de avond van de
Eerste Paasdag: eerst het lyrisch
gala uit Sevilla ter gelegenheid
van de opening van de Expo 92.
Een concert dat herinneringen
opriep aan het legendarische
drie-tenoren-concert aan de voor-
avond van het Wereldkampioen-
schap voetbal in Rome. Het was
minder spectaculair in Sevilla,
dat wel, maar zeker niet van la-
ger niveau. De aanwezigheid
van diva's als Monserrat Cabalé
en Teresa Berganza gaf het gala
een sierlijke uitstraling. Dat
naast Domingo en Carreras ook
de fantastische Spaanse tenor
Alfredo Kraus - een van de
meest integere zangers die ik
ken - zijn opwachting mocht
maken, zal de rechtgeaarde mu-
ziekliefhebber goed hebben ge-
daan. En zag u Enrique Garcia
Asensio, ooit leider van de diri-
gentencursus van het Wereld
Muziek Concours, al die megas-
terren met vlotte hand dirigeren?
Doodzonde dat financiële over-
wegingen ervoor zorgden dat de
Spanjaard niet meer terugkeer-
de in de Klankstad.

Na al die belcanto viel de venij-
nige discussie over morele supe-
rioriteit tussen Van Dis en de
ex-Stasi-medewerker en schrij-
ver Andreas Sinakowski een
beetje zwaar, maar gelukkig
bracht het even virtuoze als hu-
moristische ballet van Jiri Ky-
lian op de sprankelende muziek
van Joseph Haydn uitkomst.

Merkwaardig trouwens dat al-
leen de Belgen het supergala
vanuit Sevilla uitzonden. Zijn
onze zuiderburen dan toch niet
die culturele Barbaren, waar-
voor ex-gemeenschapsminister
van cultuur Patrick Dewael zijn
landgenoten houdt in het nieuw-
ste nummer van het literair tijd-
schrift Appel? Recent onderzoek
heeft volgens Dewael aangetoond
dat de Vlamingen over het alge-
meen weinig of zelfs helemaal
geen interesse hebben om naar
culturele manifestaties te gaan.
En dat 47 % van de Vlamingen
nooit een roman of boek leest.

Een avondje theater moet voor de
humaniorastudent meer zijn dan
een buitenkans om na het eerste
bedrijf de schouwburg te verla-
ten om in een nabijgelegenkroeg
de dorst te laven, klaagt Dewael,
die de onderwijsmensen in zijn
land wijst op hun verantwoorde-
lijkheden en oproept tot bezin-
ning. Zouden, de Belgische politi-
ci dan toch vaker dan hun
Nederlandse collega's een uitvoe-
ring van de Mattheus Passie bij-
wonen...

Korenslag in
Maastrichtse

Redoute
MAASTRICHT- Onder de naam
'Korenslag' wordt op zaterdag 25
april in de Redoute in de Maas-
trichtse schouwburg onder leiding
van dirigent Geert van Tijn een
openbare muziekles gegeven. Het is
de generale repetitie voor de lande-
lijke 'Korenslag' die op 16 mei
plaats zal vinden in het Olympisch
stadion te Amsterdam. Meer dan
80.000 mensen zullen dan een po-
ging wagen zingend een plaats in
het Guiness Book ofRecords te ver-
overen. In Maastricht worden hon-
derden mensen verwacht. Ruim
tweehonderd koren in Limburg zijn
benaderd. Vooral jongeren-koren
zijn enthousiast over het initiatief.
Speciaal voor deze gelegenheid
heeft de Nederlandse componist
Theo Loevendie de 'Korenslagvaar-
digheidscantate' geschreven. Dit
meerstemmig zangstuk beleeft op
18 mei zijn première. Verder staan
op het programma het 'Ave Verurn'
van Mozart, de 'Zuiderzeeballade'
en 'Ode aan het Stadion' op muziek
van Beethoven.
Dirigent Van Tijn heeft ervaring in
het geven van zanglessen aan grote
groepen mensen. Hij heeft het we-
reldrecord meerstemmig koorzin-
gen op zijn naam staan.
De organisatie van de 'Korenslag' in
Maastricht is in handen van de Mu-
ziekschool in die plaats. De zangles
op zaterdag 25 april begint om 15.00
uur.

Expositie
restauratie

boeken
MAASTRICHT - Onder de titel Ex
Libris zal in het Maastrichtse Gou-
vernement van woensdag 29 april
tot en met vrijdag 5 junieen exposi-
tie over boek-restauratie te zien zijn.
Doel van de expositie is om op edu-
catieve wijze het grote publiek te
confronteren met de problematiek
rond boekrestauratie. Zowel van de
zijde van het ministerie van WVC
alsook de Provincie Limburg wor-
den steeds meer pogingen onderno-
men om dit cultuurgoed te behou-
den. De expositfe toont de verschij-
ningsvormen van boeken en laat
zien aan welke bedreigingen boe-
ken bloot staan. Voorbeelden van
zowel provosorisch als vakkundig
gerestaureerde boeken worden ten-
toongesteld. Bij het samenstellen
van de expositie stootten de onder-
zoekers op een bijzonder document
uit 1692 dat nu wel zeer actueel is.
Hierin wordt namelijk een aardbe-
ving beschreven die driehonderd
jaar geleden in deze regio plaats
vond.
Voor de samenstellingvan de expo-
sitie werd een beroep gedaan op de
collecties van het Rijksarchief Lim-
burg, het Maastrichtse Stadsarchief,
verschillende particuliere collecties
en de jezuietencollectie van de bi-
bliotheek van de RUL.

verderin
LIMBRICHT - In het kadef

van de Studio Musis-conctfj
treeks geeft tenor Ge«
Berghs zondag een liederen^cital in Kasteel Limbricl»-
Begeleid door pianist Tijn va"
Eijk zingt hij liederen va*
Haydn, Schumann, Strauss*
Poulenc en Massenet. Aanvai-S
14.30 uur

MAASTRICHT - De pian-st
Rene Eckhardt geeft op if.
dag 26 april een recital op &e.
Intropodium in Maastricht, rw
zal Les Adieux* van Ton <-*
Leeuw en Concord Sonate va>*
Charles Ives ten gehore bre*1'
el3ll' ■ „KtEckhardt studeerde bij pian-s'
Hans Dercksen en GeofW
Madge en specialiseerde ?&
in kamermuziek en eigentijo.s
muziek. Samen met de fluit- s
Harrie Starreveld won hij '1978 het Internationale Ga»'
deamus Vertolkers ConcourS
Aanvang 15.30 uur.

AKEN - In het kader v3*1

'Abendmusik im Dom' is he
'Choir of Saint Columba's V*
rish Church' uit het Britse S&'
ton Ooldfield te gast in °*Dom. Onder leiding van -*"*'
chard Mason brengt het koo
werken van Bruckner, Puree'"
Durufle, Hadyn en Stanfo-*0

ten gehore.
MAASTRICHT- In het M<f'trichtse Löss-theater is vrijd3!*
24 april de dansvoorstelling "">.
rene te zien, een produktie va"
stichting De Andere Kant. ,
Voor choreografie, toneelbeef
en uitvoering tekent Kar-
Chen. Het door haar zelf ol"*I.
worpen decor neemt in ha 3
werk een belangrijke plaats »£Binnen het kader van het W
neelbeeld visualiseert zij cc
fictieve wereld, die is opg
bouwd vanuit herkenba**'
emotionele waarden. De vo°istelling is gebaseerd op hetfel
dat van oudsher in de mythol^
gische en religieuze verhale
vrouwen in verband werde
gebracht met gevaar. Aanvaüe
20.30 uur.
KERKRADE - De Kerkraadsjj
organist Jo Louppen verzorg
vanavond om 20.15 uur eej!
concert op het 'Le Picardorg'?'
in de St Martinuskerk iP
Gronsveld.
MAASTRICHT - Het AQ^'
riusensemble brengt op zater'
dag 25 april in de Maastrichts
Cellebroederskapel werken
van Frescobaldi, Corelli, Mo"]
teverdi en Telemann. Aa- 1'

vang: 20.15 uur.

MAASTRICHT - De tonee^groep 'Cameleon' brengt vflJ'
dag en zaterdag 24 en 25 aprl,
'Bedden' van Dimitri FrenKej
Frank op de planken van he
Maastrichtse CCV-theatef'
Aanvang 20.00 uur. J

puzzel van de dag

Horizontaal
1. maand; 5. maand; 7. maand; 10. Euro-
peaan; 11. familielid; 12. zangtoon, melo-
die; 13. zoete vloeistof uit melk; 14. vocht
uit koernest; 15. teken om een richting aan
te duiden; 16. kloosteroverste; 18. effen;
19. goed gekookt; 20. stempel, blijk van
keuring; 22. Greenwichtijd (afk.); 23. ge-
tal; 25. bevel; 26. uniek; 27. verschiet; 28.
kloosteroverste; 29. voedingsstof; 31. ge-
wicht; 33. ongezeglijk; 35. jongere broer
of zuster; 36. oever; 37. nieuwe wereld-
taal; 39. fabelachtig monster; 41. zangvo-
geltje; 42. bezit van achting; 45. plaag-,
geest; 46. ingesloten onder omslag (fr.
afk.); 47. plek, plaats; 48. doorloop; 49.
gewelddadig; 51. lyrisch gedicht; 52. fami-
lielid; 53. bezittelijk voornaamwoord; 54.
beker, drinkschaal; 55. deel van het ge-
zicht; 56. ontkenning; 57. lichamelijk lij-
den; 58. bloedgever; 59. onfris; 60. bezol-

diging van militairen
Verticaal . o
2. ondiepste gedeelte van zwembassm, "koordans; 4. titel (afk.); 5. kleurling; °;
loofboom; 7. afstandsmaat; 8. spil; 9* *°.
ting; 11. zaagmeel; 12. onderdeel tf-;
uurwerk; 14. zilver (scheik. afk.); 16* '%
spijs; 17. open strook in een bos; J '

slecht, hevig; 20. roofzuchtige paPe9a3'n
soort; 21. afgelopen; 23. bewoner
Nederl. provincie; 24. sterk hellend; * ;
jonge koe; 30. titel van Slavische vorst6" "32. later; 34. wrok, opgekropt haatgetf°'"
37. dochter van Cadmus; 38. bejaard, V.
Bijbels figuur; 41. varkenshok; 42. Ik l'3^'43. communicatiemiddel; 44. een zekp '46. probeersel; 50. als boven (lat.aTiu;
52. afstammeling in de rechte lijn; 54
vier in Egypte; 55. sportterm (afk.); 56-
-het ogenblik; 57. rivier in Italië.

Pontfeiffag 23 aprU 1992 "2f limburgs dagblad

Oplossing van gisteren

de klinkende klokken



Verrassend aanbod
Serviërs in Bosnië

- De Serviërs in de
dlij* burgeroorlog getroffen repu-
I, Bosnië-Hercegovina hebbenskn moslim- en Kroatische tegen-
bod 1^ een verrassend vredesaan-

gedaan. Volgens het voorstel
voo Gn de huidige grenzen van de
b*j !"mahge Joegoslavische repu-
■-ow behouden blijven, zo haalden
Brad Radio Sarajevo als Radio Bel-
star de Servische leider Radovan
ge adzic aan. De dinsdag begonnen
stacfCc ten in de Bosnische hoofd-d-,5, Sarajevo namen gisteren on-

"^
ks de voorstellen in hevigheid

De Servische leiders in Bosnië
streefden tot nu toe naar afschei-
ding van de door hen bewoonde
gebieden en aansluiting daarvan bij
de moederrepubliek Servië. Waar-
nemers vinden het gekozen tijdstip
voor het vredesvoorstel des te ver-
rassender in verband met de militai-
re successen die de Servische mili-
ties de afgelopen dagen hebben
geboekt.
Karadzic zou in het voorstel hebben
aangeboden de 'tot nu toe bereikte
militaire successen niet te erken-
nen. Bovendien wil de Servische
leider een onmiddellijk staakt-het-
vuren zodat de EG-bemiddeling in-
zake Bosnië-Hercegovina doorgang
kan vinden. Uiteindelijk doel van
het voorstel moet de geografische
opsplitsing zijn van Bosnië-Herce-
govina onder de moslims, Serviërs
enKroaten, waarbij geen enkel deel
mag worden gevoegd bij buursta-
ten.
De Verenigde Staten en de Europe-
se Gemeenschap werkten gisteren
verder aan het uitstippelen van een
gezamenlijke strategie die gericht is
op het opvoeren van de politieke
druk op Servië.

Zie verder pagina 4

" Commentaar

Hirsch Ballin
Praat in VS over
drugsbestrijding
J*j\ShINGTON - Minister van
in vv Hirsh Ballin heeft eisteren
Se ashington met zijn Amerikaan-
y\tnarr-btgenoot William Barr de
"ver*?rikaans-Nederlandse samen-strj:V.nB °P het gebied van de be-
dJü'nS van de internationale
W*o^''\ar-del besproken. Volgens de
hej rdvoerder van de miniter is de
verd pr°blematiek van de handel in
Slriokw ende middelen' de drugs-1
d*-u *el en het witwassen van
i s o?"!,ge'd aan de orde geweest. Er

r meer gesproken over Suri-
tn

6n de Neder**ar-dse Antillen.
Satie ln*s*':er is met een zware dele-i
(r* e ln Washington om betere sa-
'r-et Werking in de drugsbestrijding
stamVerscheidene Amerikaanse in-
hoe !?s te bespreken. Besproken is
ltUn Nederland en Amerika elkaar
kin ?n helpen, waar de samenwer-
derf er en intensiever kan wor-

Libië wijst
Nederlandse
diplomaat uit

"DEN u°chtpnHJ^'^ _
Libië heeft gister-

Diaat ,a(
een Nederlandse diplo-

van ,uitgewezen. De tweede man
Van D„ mr Z. F. baron
eeri w

°r*h, tot Medler, moet binnen
eGn Wn ,het land verlaten, zo heeft
se 2i.7.oordvoerder van Buitenland-se nlt»n m Den Haa8 meegedeeld.
öelEi" IJzlnS werd verwacht, nadat
2iJn lLVoriq week in overleg met
P^mat» uUX"partners Libische di-
lri Nenfi d Ultêewezen die mede
Eu-"ODesiandALuxemburg en bij de
geaceroH . Gemeenschap waren
land g!dlteerd'De mede in Neder-
Werd*faccrediteerde «diplomaat die
hoogsti ■ wezen was de °P een na.
ai"nba slHm ra"g van de LibischeVolkth, ln Brussel - officieel het
hiriya TleaU van de Libische Jama-
van de n\ens wees Libië drie leden
Poli uit

glsche amb3ssade in Tri-

Echtpaar bekent
moordaanslag op

asielzoekster
ASSEN - De 34-jarige M.M.A.
en zijn vrouw, de 18-jarige R.A.,
hebben bekend betrokken te zijn
geweest bij de moord op de
37-jarige Koerdische asielzoek-
ster Gulistan Saleh Saleh op 1
april dit jaar in Vledder. Volgens
de persofficier van justitie mr J.
de Valk heeft het echtpaar - de
dochter en schoonzoon van het
slachtoffer - verklaard dat het
motief voor de moord ligt in de
'familierelationele' sfeer. Het
echtpaar en devrouw verbleven
in het asielzoekerscentrum De
Adelhof in Vledder.
Volgens justitie zijn nog drie an-
dere daders bij de moord betrok-
ken geweest. Een van hen zou de
ex-echtgenoot zijn van het
slachtoffer. De man verbleef tot
voor kprt in België, maar mo-
menteel is zijn verblijfplaats
onbekend.
Een tweede betrokkene is een
tot Zweed genaturaliseerde man
uit het Midden-Oosten. Hij heeft
vermoedelijk met zijn auto de
vrouw, overreden. Justitie ver-
wacht dat de man binnenkort in
Zweden wordt aangehouden.
Justitieheeft nog geen zekerheid
omtrent de identiteit van de der-
de betrokkene.

Minister Andriessen voorspelt conclusie in eindrapport

Over tien jaarkernenergie
Van onze redactie binnenland

"RECHT - Minister Andriessen (Economische Zaken)
jcent dat hét milieu vraagt om kernenergie. In een volgendar te verschijnen rapport zal hij voorstellen definitief kern-
Prk ie in te voeren in Nederland. „Wil je bij voorbeeld de
°blemen met CO2 (koolzuurgas), een van de veroorzakersl^ het broeikaseffect, echt oplossen dan kom je niet onder

uit", zegt de bewindsman in een interview in het««bondsblad FNV Magazine.

>d 2000 of 2010 moet Nederland£"■<■ kernenergie beginnen, denkt
"^driessen. „Met energie besparen

ftet net als vermageren; er is een
Dan komt de milieubewe-Jte met alternatieve energievor-

i^-iaan, maar ik kan het niet met
]o ndmolentjes maken. Dat is de op-„ Ss-ng niet. Uiteindelijk blijft kern-

rgie over. Het afval is een pro-
Vol rtl I-)aar studeer ik nu op. Eind
t)ieP nd aar leg ik het raPP°rt neerjjeteen mooie rode strik eromheen.n zal ik zeggen: kernenergie."

i Jdens deze kabinetsperiode wordt
■} rnenergie niet ingevoerd, aldus
j.
6 -ninister: „Daar houd ik mij keu-
-8 aan. Ik leg het voor de toekomst

j.
p tafel. Dat is mijn plicht, zeker als

i Wat voelt voor het milieu". Op
u^Se termijn is het energiepro-

6em volgens de minister niet op
l°ssen zonder kernenergie.

„In de wereld wordt meer dan 10
procent van de elektriciteit door
kernenergie gemaakt. Zonder kern-
energie hadden we 9 procent meer
CO2. Heel Nederland maakt 1 pro-
cent CO2. Die cijfers zijn objectief.
Daar is Alders (milieuminister) het
mee eens", aldus Andriessen. Hij
redeneert dat Alders, die op zich te-
gen kernenergie is, uit milieuover-
wegingen toch voor kernenergie zal
kiezen. Andriessen over Alders:
„Hij is nog jong, hij zal dat mis
schien nog meemaken."
Andriessen vindt het een goede
zaak dat zijn milieucollega 'met het
bedrijfsleven spreekt'over het mi-
lieu. „Dat we het nu niet proberen
met allerlei regeltjes, maar met con-
venanten en intentieverklaringen.
Of we daarmee alles halen van wat
in het NMP-plus (milieuplannen
van het kabinet) staat weet ik ook
niet. Die eonvenanten zijn echter
wel fors."

binnen/buitenland

Lustmoordenaar
in Rusland at
slachtoffers op

W)SKOU - Hoeveel moorden Andrej Tsjikatilo gepleegd
%eeft weet hij niet meer: 'minstens 55, misschien meer.Geschokt luisteren familieleden van de slachtoffers naar
Jsjikatilo, Ruslands kannibalistische seriemoordenaar.Oe 56-jarige leraar staat terecht in de Zuidrussische stadRostov aan de Don, maar beschouwt zichzelf als slachtof-ter van het voormalige totalitaire Sovjet-systeem.

"-.Ut ben een fout van de natuur, een beest", zegt de kaalge-
schoren, voor zich uit starende Tsjikatilo vanuit zhn kooi
Jf* de rechtszaal. Zijn slachtoffers pikte hij op bij bussta-
j^ons en in parken, waarna hij ze meenam naar een bos.°aar verkrachtte hij ze, stak ze de ogen uit en sneed hun
Seslachtsdelen af. Tenslotte vermoordde hij ze met eennJes, een touw of zijn tanden.
"Wanneer ik het bloed en de doodsstrijd zag voelde ik be-
lediging. Ik verscheurde de slachtoffers en stak ze metsen mes", aldus Tsjikatilo ten overstaan van derechter en«e huilende familieleden. „Geef hem aan ons", roept een
goedervanuit de zaal, „wij zullen hem zelfveroordelen."tsjikatilo liet een spoorvan lijken achter zich in Rusland,Oezbekistan en Oekraïne. Sinds 1978 heeft hij minstens 21

jongens, 14 meisjes en 18 vrouwen vermoord. Jarenlang
heeft de politie naar hem gezocht en vele verdachten tot
bekentenissen gedwongen. Eenmaal is iemand veroor-
deeld voor een moord die door Tsjikatilo blijkt te zijngepleegd. Alexandr Kravtsjenko werd in 1982 geëxecu-
teerd voor de moord op een meisje in de stad Sjachty in1978. Kravtsjenko's moeder bleek niet te weten dat haar
zoon was geëxecuteerd. „Men was gewoon vergeten haar
te informeren", aldus het tijdschrift Literatoernaja Gaze-
ta.

Tsjikatilo is tweemaal aangehouden maar weer vrijgela-
ten, de laatste keer in 1984 toen hij was opgepakt met een
touw en een bebloed mes in een koffer. Wegens gebrekki-
ge onderzoekstechnieken op dit gebied ging hij toen vri-
juit. Uiteindelijk werd de 'Rostov Ripper', zoals Tsjikati-
lo's bijnaam luidt, in 1990 opgepakt.

Tsjikatilo beschouwt zichzelf als slachtoffer van de com-
munistische maatschappij, alhoewel hij jarenlang actief
lid is geweest van de Communistische Partij van de Sov-
jetunieen droomde van een politieke carrièrein de partij.
Tsjikatilo leidde een armoedig en zwervend bestaan in
zijn jeugden werd uitgebuit door zijn werkgevers. Tsjika-
tilo groeide op als zoon van een verrader: zijn vader was
beschuldigd van collaboratie met de Duitsers in de Twee-
de Wereldoorlog.

De Rostov Ripper kwam al vroeg in aanraking met kanni-
balisme; zijn broer zou in de jaren '30 door uitgehongerde
boeren zijn opgegeten. Er heerste toen een hongersnood
in de Oekraïne.

Onderzoek
ziektepremie

moet over
DEN HAAG - Het onderzoek naar
de hoogte van de premies voor de
ziektekostenverzekeringen heeft
opnieuw vertraging opgelopen. Zo-
wel staatssecretaris Simons als de
particuliere verzekeringsmaat-
schappijen vinden dat het tweede
conceptvan het onderzoek duidelij-
ker geformuleerd moet worden. De
resultaten van het onderzoek zullen
nu pas in mei door de Algemene
Rekenkamer kunnen worden door-
gerekend.
Het onderzoek werd ingesteld na
een hooglopend conflict tussen Si-
mons en de verzekeraars over de
mate waarin de premies verlaagd
zouden kunnen worden. Het ac-
countantskantoor Moret en het or-
ganisatie-adviesbureau Berenschot
zijn met het onderzoek belast. Zij
hebben nu ruim een week de tijd
om beter werk af te leveren. Vol-
gens de verzekeraars en Simons
'kunnen de conclusies wat puntiger
geformuleerd worden en zou het ge-
heel wat dichter bij de onderzoeks-
opdracht moeten liggen.

Verzet Afghanistan
valt Kaboel niet aan
KABOEL - Afghaanse verzetsstrij-
ders, die onder leiding staan van de
fanatieke fundamentalist Gulbud-
din Hekmatyar, hebben de regering
in Kaboel toegezegd de Afghaanse
hoofdstad niet te zullen aanvallen.
Dit heeft een hoge functionaris gis-
teren gezegd.

Hekmatyar heeft de regering in de
belegerde stad een ultimatum ge-
steld. Als zij zich niet voor zondag
overgeeft zal hij met zijn ten zuiden
van Kaboel gelegerde mujaheddin
de stad binnentrekken.
Maar de hoge functionaris, die anu.-
niem wenste te blijven, zei dat vijf
van Hekmatyars guerrillaleiders
naar Kaboel zijn gegaan en dinsdag
deregering hebben toegezegd geen
gehoor aan zijn oproep te zullen ge-
ven.

Bij Maidan Char, een ten zuiden
van Kaboel gelegen stad die in han-
den is van de mujaheddin, is woens-

dag een medewerker van het Rode
Kruis doodgeschoten. Dit heeft een
Franse fotograaf gemeld, die getui-
ge was van het incident, en is beves-
tigd door het hoofd van de Rode
Kruismissie in Afghanistan. De ge-
dode employee is van IJslandse
komaf en werd neergeschoten door
een lid van het verzet die, volgens
een vertegenwoordiger van de mu-
jaheddin in Maidan Char zou heb-
ben gedreigd 'alle niet-islamieten te
zullen vermoorden.

Asiel
Pakistan heeft het aanbod van asiel
voor de afgezette Afghaanse presi-
dent Mohammed Najibullah inge-
trokken. Het Indiase persbureau
UNI zegt dit in kringen van het Pa-
kistaanse ministerie van Defensie te
hebben vernomen. Najibullah heeft
zijn toevlucht gezocht in de kanto-
ren van de Verenigde Naties in
Kaboel.

punt uit
Verdrag

De Franse regering heeft giste-
ren aan het parlement de
grondwetswijzigingen voorge-
legd die nodig zijn voor ratifi-
catie van het in Maastricht
gesloten verdrag over Europe-
se integratie. Bij het indienen
waarschuwde premier Pierre
Beregovoy dat er een referen-
dum wordt gehouden als de
Nationale Vergadering de wij-
zigingen niet goedkeurt. De
grondwetswijziging die het ka-
binet heeft opgesteld voegt aan
de grondwet van 1958 twee
nieuwe artikelen toe over 'Eu-
ropese Unie. Alleen met deze
toevoeging is het grondwette-
lijk mogelijk dat het Verdrag
van Maastricht wordt geratifi-
ceerd.

Onderwijs
De vier grote vakbonden in het
onderwijs, ABOP, PCO, KOV
en NGL, gaan eerder actie voe-
ren over de salarisachterstand
dan was aangekondigd. Nu in
het kabinet onenigheid bestaat
over nieuwe bezuinigingen op
onderwijs, vinden de bonden
dat ze niet langer kunnen
wachten. Maandag 11 mei
wordt op vier regionale bijeen-
komsten besloten wanneer en
hoe de acties zullen plaatsvin-
den.

Duke
De voormalige Kv Klux Klan-
leider David Duke trekt zich te-
rug uit de race om het Ameri-
kaanse presidentschap. Dat
heeft een naaste medewerker
,van Duke gisteren bekendge-
maakt. De extreem-rechtse
kandidaat was een weinig
kansrijke uitdager van presi-
dent Bush om de nominatie
voor de Republikeinse Partij.

CD
Platenmaatschappij Polydor
heeft besloten om de cd van de
Zandvoortse zanger Dingetje
uit de handel te halen. Op dit
schijfje staat het nummer
'Joodskapje' dat volgens de di-
recteur van het Centrum voor
Informatie en Documentatie Is-
raël (CIDI), R. Naftaniël, antise-
mitisch is. In dit lied loopt
'Joodskapje' rond met gestolen
schoentjes en is oma in het be-
zit van een door opa gestolen
kastje met daarin vijf staven
platina.

Executie
Amnesty International heeft
gisteren de executie van Ro-
bert Alton Harris in de gaska-
mer van de St. Quentin-gevan-
genis in de Amerikaanse staat
Californië veroordeeld. Vooral
de gebeurtenissen voorafgaan-
de aan het doodvonnis werden
door Amnesty afgekeurd als
'een weerzinwekkende race te-
gen de klok. „Alles in deze
zaak bevestigt onze overtuiging
dat de doodstraf een wrede, on-
menselijke en vernederende
straf is die afgeschaft moet
worden", meendeAmensty.

Cola
Coca en Pepsi bestrijden elkaar
in vele delen van de wereld om
de colamarkt. In Singapore
winnen ze geen van beide. Van-
af juniwordt er geen cola meer
verkocht op de scholen van
Singapore. De regering wil de
kinderen een gezonde leefstijl
bijbrengen en de zwaarlijvig-
heid tegengaan. Met als gevolg
dat frisdrank waar meer dan
tien procent suiker in zit verbo-
den wordt.

Pronk
Minister Pronk van Ontwikke-
lingssamenwerking vindt dat
er veel te veel voorwaarden
worden gesteld aan het geven
van ontwikkelingshulp. „We
stapelen voorwaarden op voor-
waarden. Van naleving van de
mensenrechten tot democrati-
sering, het verbieden van kin-
derarbeid, het terugdringen
van defensie-uitgaven en het
voeren van een milieuvriende-
lijke politiek. Dat kan zo niet
doorgaan", aldus Pronk giste-
ren op een vierdaags congres
van de Novib in het Haagse
Vredespaleis.

VVDM
De Vereniging van Dienst-
plichtige Militairen (WDM)
vindt dat de dienstplicht kan
worden afgeschaft. De 14.000
leden tellende WDM was al-
tijd een verklaard tegenstander
van een beroepsleger. De sol-
datenvakbond meende dat een
democratische krijgmacht be-
ter gewaarborgd werd als er
veel dienstplichtige soldaten
deel van uitmaakten die 'voe-
ling' hadden met de burger-
maatschappij en niet uitslui-
tend beroeps. Maar gisteren
besloten de leden in overgrote
meerderheid dat dat oude
standpunt achterhaald is en dat
de democratisering en ver-
maatschappelijking van de
Nederlandse krijgsmacht zover
zijn voortgeschreden dat die
krijgsmacht het zonder dienst-
plichtigen verder wel afkan.

'Lenin van joodse afkomst'

" Op de 122-ste geboortedag van Lenin staan
volhardende communisten op het Rode Plein in
Moskou in de rij om een rode roos bij de graftom-
be van de voormalige leider van de Oktoberrevo-
lutie te leggen. Het bleef bij deze sobere plechtig-
heid, omdat de Russische regering geen officiële
herdenking organiseerde. Het progressieve dag-
blad Komsomolskaja Pravda onthulde zelfs in
een 'herdenkingsartikel' dat opa van'moeders-
kant een religieuze jood was. De krant haalt
Lenins 'joodse connectie' uit een doorzijn oudere
zuster Anna geschreve7i biografie. Het blad
schrijft dat Anna door Stalin werd verboden de
biografie te publiceren. „De dictator wilde niet
dat het proletariaat dit feit uit Lenins leven te
weten zou komen". Foto: epa
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Gevaarlijke taak voor deelnemers VN- Vredesmacht

Nederlandse mariniers
ontwapenen Rode Khmer

DOOR LOUIS BURGERS

PHNOM PENH - De 800
Nederlandse mariniers die
binnenkort naar Cambodja
vertrekken, worden belast
met één van de zwaarste ta-
ken van de VN-vredesmacht
(UNTAC). Ze moeten toezien
op de ontwapening en demo-
bilisatie van de legers van de
Rode Khmer. Het bataljon
wordt gestationeerd in het
westen van Cambodja, in de
buurt van de stad Pailin, het
centrum van het Khmer-
gebied.
Tot afgelopen weekeinde weiger-
de Khmer-commandant Son Sen
de VN-troepen nog de toegang tot
zjjn gebied. Onder druk van de
coalitie in Phnom Penh stemdehij
uiteindelijk maandagochtend in
met de komst van de Nederlandse
VN-militairen. Tot voort kort kre-
gen ook andere VN-vertegenwoor-
digers slechts met moeite toegang
tot Pailin. De omliggende gebie-
den bleven voor hen ontoeganke-
lijk.

Bij de VN in Phnom Penh wordt
verwacht dat de Nederlanders
rond de tweede of derde week van
mei arriveren. Zij komen over
land vanaf de Thaise hoofdstad
Bangkok en gaan direct naar hun
operatiegebied. Pailin ligt in een
onherbergzame en dichtbeboste
provincie. Zoals overal in Cam-
bodja zijn de wegen - vaak niet
meer dan zand en grintpaden -
slecht begaanbaar, zeker in het nu
beginnende regenseizoen.

Vooral mijnen vormen in dit wes-
telijke deel van het land een groot
probleem. Toch gaat de Neder-
landse detachementscomman-
dant, majoor Van der Veen ervan
uit dat de mariniers geen extra ri-
sico lopen. „De toezegging van
Son Sen betekent dat zij welkom
zijn. Dat betekent ook dat wan-
neer zij het gebied betreden een
Khmer-escorte mee zal gaan om
de mijnenvelden aan te wijzen.
Maar het blijft natuurlijk een ge-
vaarlijke opdracht. Juist rond Pai-
lin is het mijnengevaar het
grootst."

Het Nederlandse bataljon krijgt de
opdracht kampen in te richten
waar de Rode-Khmersoldaten zich
dienen te verzamelen. Elf andere
bataljons doen in de overige Cam-
bodjaanse provincies hetzelfde. In
totaal zal 70 procent van alle in
Cambodja opererende militairen
ontwapend moeten worden. De
overige 30 procent mag het wapen
houden en zal deel gaan uitmaken
van het nieuwe Cambodjaanse le-
ger.
De ontwapende militairen krijgen
in de verzamelgebieden een om-

scholingscursus van enkele we-
ken. Daarna kunnen ze weer op
het land werken en naar hun dor-
pen terugkeren. Naast de militaire
taak van de UNTAC staat een be-
langrijke civiele opdracht. De VN
hebben op zich genomen de rust
in het land te waarborgen, tot na
deverkiezingen van volgend voor-
jaar,en de economie te herstellen.
In feite is het bestuur over Cam-
bodja door de wereldorganisatie
overgenomen.

Van der Veen gelooft dat vrijwel

elke Cambodjaan zo snel mogelijk
weer normaal wil kunnen leven.
„De mensen willen maar één ding:
rust. En ze willen terugkeren naar
hun dorp", zegt hij. Dat is tevens
één van de grootste problemen:
het land moet niet alleen zorgen
voor de opvang van naar schatting
370.000 vluchtelingen dieuit Thai-
land terugkeren; eenzelfde aantal
mensen zwerft in Cambodja rond.
Dat zijn de verdrevenen en de
vroegere militairen.

„Het is uniek wat hier gebeurt. In

feite wordt Cambodja gedurende
achttien maanden door de VN be-
stuurd. Dat is erg idealistisch,
maar ik zie het als een stuk huma-
nitaire hulp. Als militair ben je
bezig met de opbouw van een
land. Alles is hier verwoest ge-
weest. In twintig jaar tijd is het
naar de Filistijnen gegaan. Nu
wordt er ontzettend hard gewerkt
om het weer op te bouwen. Wij
helpen daarbij mee."
Dat opbouwen van het land gaat
met een VN-subsidie van 1,8 mil-
jard dollar.

" Terwijl elders in
Cambodja
Nederlandse mariniers
beginnen met het
ontwapenen van de
Rode Khmer, zijn hun
Amerikaanse collega's
bezig met het opgraven
van destoffelijke
overschotten van
slachtoffers van
dezelfdeRode Khmer.

Foto: AFP

Nederlanders te eigenzinnig voor vreemdelingenlegioen

Oud-legionairs strijden
nu tegen de vergrijzing

Van onze redactie binnenland
HEINENOORD - Met een enkele
reis Marseille op zak reisde hij af.
Zes lange jaren was het Vreemde-
lingenlegioen zijn thuis. Waarom
hij zich ooit aanmeldde bij het
meest roemruchte onderdeel van
de Franse krijgsmacht? „Hang
naar avontuur. Last van te veel
wilde haren." Frans Veltien (32)
grijnst, terwijl hij met zijn hand
over zijn gemillimeterde haar
strijkt.

Hij heeft geen dag spijt gehad van
zijn beslissing. Toch zal hij ande-
ren niet gauw adviseren zijnvoor-
beeld te volgen. „Je toekomst als
legionair is een onzekere. Die ligt
verankerd in een bijna meedogen-
loze vooropleiding van vier maan-
den. Wil je echt wat bereiken, dan
moet je voortdurend presteren.
Jansalies branden er in de kortste
keren tot aan de grond af. Als ze
al worden aangenomen. Want de
selectie is op zn zachtst gezegd

pittig. Van de duizenden aanmel-
dingen per jaarvalt het merendeel
al meteen af."
Veltien zelf behoort meer tot de
categorie van 'de jongensvan sta-
vast'. Aanvankelijk diende hij bij
het korps commandotroepen in
Roosendaal erwzodoende beschikt
hij over het nodige vergelijkings-
materiaal. „De fysieke eisen, zoals
die aan de commando's worden
gesteld, zijn zeker zo zwaar als die
van het Legioen", oordeelt hij.

leder jaar worden de para's van
het legioen vijf maanden gedeta-
cheerd in één van de ex-koloniën
van Frankrijk. Dat bracht Veltien
onder andere in Tsjaad, in Djibou-
ti en in derepubliek Centraal Afri-
ka. „Zon detachering verdiende
prima. In Djibouti kreeg ik 5.500
gulden schoon per maand. Meer
dan een verdubbeling van je nor-
male wedde."
ledereen die als vrijwilliger te-
kent, verplicht zich voor tenmin-
ste vijfjaar. De legionairs komen
uit heel de wereld. Tot uit Japan

aan toe. Het aantal Nederlanders
is echter relatief klein.
Dat weerspiegelt zich ook in het
aantal leden van de Nederlandse

Vereniging van Oud-Legionairs.
Zegge en schrijve 47 staan er inge-
schreven. Het merendeel is oud-
gediende; een enkeling sympathi-
sant. Veltien, secretaris voor bin-
nenlandse aangelegenheden, is
met zijn 32 jaar het jongste lid. De
gemiddelde leeftijd ligt rond de
vijftig. De vereniging beijvert zich
om de onderlinge relatie tussen
oud-legionairs in stand te houden
en zet zich verder in voor sociale
en morele ondersteuning.
Om de nu vijftien jaar bestaande
NVOL voor. vergrijzing te behoe-
den, is zij naarstig op zoek naar
nieuwe aanwas. En niet helemaal
zonder succes, want inmiddels
heeft zich al weer een enkele 'ver-
se' ex-legionairs aangemeld. Aan-
vankelijk hadden zij hun verbinte-
nis met het 'Legion Etrangère' als
een afgesloten hoofdstuk be-
schouwd. Maar de hang naar het
verleden, de onderlinge verbon-
denheid, heeft hen inmiddels over
de streep getrokken. Want een-
maal legionair altijd legionair. Ook
al gaat het dan maar om een be-
perkt aantal in Nederland.
Vanwaar die geringe belangstel-

ling? Zeker vergeleken met het
aantal aanmeldingen uit Duits-
land en België. Veltien heeft daar
wel een verklaring voor. „Wij Ne-
derlanders zijn in deregel veel te
eigenzinnig. Houden helemaal
niet van het begrip 'moeten. Be-
velen opvolgen zonder het waar-
om ervan te weten, ligt niet zo in
onze aard. Terwijl in het Legioen
de vraag 'waarom' gelijk staat aan
een doodzonde."

Na de contractuele vijfjaar teken-
de Veltien er voor nog eenjaar bij.
Daarna vond hij het welletjes en
keerde terug naar Nederland. Hij
geeft toe, datzijn aanmelding des-
tijds een grote stap was. „Maar de
stap om af te zwaaien is niet min-
der groot. Want het Legioen is
toch een deel van je leven gewor-
den."
Erop terugziend heeft hij overwe-
gend positieve herinneringen.
„Natuurlijk, er is overal wel wat.
Dat gaat net zo goed op voor het
Nederlandse leger. Maar die wil-
dwest-verhalen die de ronde doen,
behoren al lang tot de geschied-
schrijving."

" FRANS VELTIEN:
'...eenmaal legionair, altijd

legionair...'
Foto: GPD

binnen/buitenland

Te veel rijders doorfop-vergunningen

Taxichauffeur blij
met minimumloon

Van onze redactie binnenland

ROTTERDAM - In vier weken
minimaal 5.800 gulden omzetten
in ruil voor een minimumloon,
dat is het leven van een loon-
chauffeur op de taxi. En dat
wordt de laatste jaren steeds
moeilijker voor de taxichauf-
feurs in de grote steden.

De schuld wordt gegeven aan de
provincie, die veel te veel ver-
gunningen uitgeeft. In Rotter-
dam rijden zon 700 taxi's, maar
veel ondernemers hebben nog
ongebruikte vergunningen in de

kast liggen. Volgens woordvoer-
der Ron Verhulst van de actie-
voerders zijn er alleen voor Rot-
terdam al 350 vergunningen te
veel afgegeven.

In de taxiwereld worden de
nieuwe vergunningen die door
de provincie worden uitgegeven
a raison van 2.200 gulden 'fop-
vergunningen' genoemd. Het
zijn chauffeurs die niet zijn aan-
gesloten bij één van de drie Rot-
terdamse taxicentrales en daar-
van dus ook geen opdrachten
krijgen. Het overnemen van een
'officiële vergunning' kost al
gauw zon 40 a 50.000 gulden.

De 'neppers' halen hun werkvan
de straat. Alleen de taxi-stand-
plaatsen zijn verboden gebied.
Maar met een autotelefoon en se-
mafoon zorgen ze dat ze goed
bereikbaar zijn voor vaste klan-
ten. Het grif strooien met visite-
kaartjes doet de rest. Overigens
ook binnen de bij de taxicentra-
les aangesloten ondernemingen
circuleren de 'fop-vergunnin-
gen', die zo wat extra inkomsten
binnenbrengen.

Oneerlijk
Daarnaast ondervindt de loon-
chauffeur in de grote stad naar
zijn mening oneerlijke concur-
rentie van de collega's uit de
randgemeenten. Deze bedrijfjes
hebben in hun eigen gemeente
veel vaste klanten en pikken
daarnaast een graantje mee in de
grote stad, terwijl er voor hun in
'die dorpen' niets valt te halen.

Dat wordt door de Rotterdamse
chauffeurs niet gepikt.

La Legion Etrangère: het Vreemdelingenlegioen. Een speeltuin
voor Rambo's met witte kepi's? Een bewaarplaats voor geboef-
te en rapalje, dat door dienst te nemen aan de lange arm van
justitie wil ontkomen? „Je reinste flauwekul. Indianenverha-
len", zegt Frans Veltien met een wegwerpgebaar. „Vroeger
mocht dat mischien zo zijn. Maar tegenwoordig is da.ar geen
sprake van." Hij kan het weten, want de rijkspolitieman uit
Heinenoord 'diende zes jaar in het Legioen. Nu is hij als stu-
wende kracht achter de Nederlandse Vereniging van Oud-
Legionairs (NVOL) op zoek naar nieuwe leden.

Plicht
ledereen zag het aanko-
men, niemand deed wat.
Die afwachtende houding
heeft het bloedbad in Bos-
nië-Hercegovina bespoe-
digd en verergerd. Niet
onder de indruk van de bui-
tenlandse kritiek, is de Servi-
sche leiding met steun van
de Servische legergeneraals
ook daar bezig haar wil

door te drukken. Het inferno van Sarajevo en Mostar toont aan
dat de in de CVSE verenigde internationale statengemeenschap
op zn minst een half jaar geleden - toen Kroatië al in lichterlaaie
stond en een soortgelijke catastrofe in het multi-etnische Bosnië-
Hercegovina voorspelbaar was - de Servische agressors ultima-
tief tot de orde had moeten roepen en niet had moeten schromen
hevige pressie - zonodig ook militaire - op hen uit te oefenen.
Alleen al op grond van de verplichting te waken over stipte nale-
ving van de mensenrechten, was de CVSE hiertoe verplicht ge-
weest.

Nu dus, terwijl in de derde naar internationale erkenning hunkeren-
de ex-Joegoslavische republiek enorme verwoestingen worden
aangericht, zijn de VS, de EG en de Conferentie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa ontwaakt. Het door de Serviërs gedo-
mineerde restant van het oude Joegoslavië loopt het gevaar op
korte termijn uit de CVSE te worden gezet, tenzij het alsnog in-
bindt, en de roep om verheviging van de economische sancties
jegens Belgrado wordt luider. Voor de bevolking van Bos-
nië-Hercegovina komt die adhesie wel erg laat. Het aantal doden
en gewonden is hoog en tienduizenden mensen hebben in één
klap al hun bezittingen verloren. Bovendien hebben de Serviërs er
hun territoriale doelstellingen al grotendeels gerealiseerd. Het gis-
teravond door de Servische leider in Bosnië gedane 'vredesaan-
bod' moet derhalve vooralsnog met de grootst mogelijke scepsis
worden bekeken.
Verdere uitbreiding van de conflicten in de uit elkaar spattende
Joegoslavische federatie is niet uitgesloten. De gedachten gaan
daarbij uit naar de voor 90 procent door etnische Albanezen be-
woonde provincie Kosovo in het zuidwesten van Servië. Met ge-
bruikmaking van fysiek geweld maakte de Servische leider Milose-
vic daar drie jaar geleden een eind aan de culturele autonomie
voor de 1,9 miljoen Albanezen. Sindsdien borrelt het in Kosovo
onheilspellend, temeer daar de Albanese bevolking er naar volle-
dige onafhankelijkheid streeft.
Zoals het inferno van Kroatië naar Bosnië oversloeg, zo kan het
geweld zich spoedig ook vanuit Bosnië over Kosovo uitbreiden.
Blijkens informaties van de Internationale Helsinki-Federatie voor
Mensenrechten (IHF) worden in Kosovo al geruime tijd vrijwilligers
geworven voor een tak van de Servische nationale garde, de zo-
genaamde para-militaire groep Witte Adelaars, die openlijk met
een militaire actie heeft gedreigd. Het is - na tien maanden burger-
oorlog - de plicht van Europa ervoor te waken dat in elk geval
Kosovo van een burgeroorlog gevrijwaard blijft.

F.S.

Initiatiefnemer
bouw Armeense
stad verdwenen

ARNHEM - De Oosterbeekse za-
kenman Robert Jan Nieland
kwam medio 1989 in de publiciteit
met zijn plannen voor de bouw
van een vredesstad in het door een
aardbeving zwaar getroffen Arme-
nië. Met fondsenwerving wilde hij
de middelen bijeenbrengen. Am-
bitieuze plannen waren het: één
miljard dacht hij nodig te hebben
voor de bouw. Nu lijkt Nieland
echter zelf van de aardbodem ver-
dwenen te zijn. Mogelijk met de
gelden die hij inmiddels had ver-
zameld voor het goede doel.

In 1989 werd Armenië getroffen
door een zware aardbeving, waar-
bij honderden slachtoffers te be-
treuren waren en honderdduizen-
den dakloos raakten. Nieland
kwam kort daarna op de proppen
met een ambitieus plan voor de
bouw van Europolis: een geheel
nieuwe stad die uiteindelijk aan
250.000 mensen huisvesting zou
gaan bieden. Gefinancierd door de
internationale samenleving zou
Europolis moeten verrijzen aan de
voet van deKaukasus. „De wereld
is rijp voor dit initiatief. Er zitten,
miljoenen mensen op te wachten",
zei Nieland toen.
Hijzelf zou stichtingsvoorzitter
worden van de Europolis Founda-
tion, de stichting voor het beheer
van de ingezamelde gelden.
Nieland verzekerde zich van de
hulp van ondermeer de Dokkum-
se stedebouwkundige dr D. Bolt
en het Amsterdamse architecten-
bureau Alberts en Van Huut.
Voorts schermde Nieland met een
aanbevelingsbrief die was onder-

jg j
tekend door onder anderen °, ■
oud-minister R. de Korte en oU^
Navo-secretaris J.Luns. Ook ''Russische regering ondersteun" ;
Nielands plannen van harte.

Kort na de presentatie van ü

plannen werd het rustig rond N 1
land en de Europolis Foundati0 _
Slechts de EO televisie besteed**
in december van afgelopen ja i

nog aandacht aan hem. Niels*-1,
zei toen voor de camera's nogv°
op bezig te.zijn. ,
In werkelijkheid ging het echt^verre van goed met de stichting
De architecten Van Huut en
berts braken met Nieland, sted
bouwkundige Bolt weigerde **a
ger met hem samen te werke
omdat de Oosterbeker weigerde *nanciële verantwoording af te le?
gen. Een financieel jaarverslag
bijvoorbeeld nooit verschenen-

Toen de 'Nederlands-Russiscfj*
kamer van Koophandel vor-ë
week eens informeerde naar N'
land, bleek deze van de aardt
dem verdwenen te zijn. Zijn h^ „
in Neede (waar Nieland in }"
naar verhuisde) staat al enkeleV
ken leeg. {,
De vraag is of de zakenman is ve
trokken met de gelden van a
Europolis Foundation en om h"
veel geld het in dat geval gaa»
Financiële verantwoording he^.hij immers nooit afgelegd. Of f|
zou moeten zijn in het prille *De'-' ljeNieland verklaarde een dag na °openbaarmaking van zijn plan*"-*
reeds 150.000 gulden aan donatie
te hebben ontvangen.

Donderdag 23 april 19924
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Aegon mikt op
levensverzekering
AMSTERDAM - Verzekeraar
Aegon mikt bij toekomstige uit-
breiding van de zijn activiteiten
vooral op overnemingen in de le-
vensverzekeringssfeer. „In ons
acquisitiebeleid valt de nadruk
op leven en aanverwante pro-
dukten", zei topman drs. J.F.M.
Peters van Aegon gisteren in een
toelichting op de jaarcijfers. Le-
ven droeg vorig jaar al 63 pro-
cent aan de omzet bij.

De levensverzekeringsactivitei-
ten leverden in 1991 een opera-
tionele winst op van f 721 mil-
joen vóór belastingen tegen een
totaal operationeel resultaat vóór
belastingen van f 875 miljoen.
„Schade laat zeker meer fluctua-
ties in het resultaat zien", erkent
drs. K.J. Storm, die in 1993 Pe-
ters als voorzitter van de raad
van bestuur zal opvolgen.
Schade leed vorig jaareen opera-
tioneel verlies van f 5 miljoen
vóór belastingen tegen een ope-
rationele winst van f 19 miljoen
in 1990.

Vooraldank zij resultaten zeescheepvaart

Weer winst Nedlloyd
b^TERDAM - Vooral dankzij
v?n nsten °P afgestoten bedrij-
Oqi en onder meer schepen, maar
i^ door betere resultaten in dei-scheepvaart en door het sterk te-
'or> °Pen verlies in de sector Eu-
'\*.p6es transport en distributie
ia^ervoer) heeft Nedlloyd vorig
W een nettowinst gemaakt van
Co*- mil*i°en gulden. In 1990 leed het
■oe*,Cerri nog een verliesvan 148 mil-

t^, belangrijke operationele resul-
'°eni net over (P-*us zes mil-

6ri bestuursvoorzitter H. Root-te *ei gisteren bij de toelichting
ii0„ "e cijfers dan ook: „We zijn er
hrj? ft'et helemaal, maar de weg om*
rW** hebben we wèl gevonden."

e door de opbrengst van delnvesteringen - er werd in 1991

voor meer dan 700 miljoen gulden
aan bedrijven, schepen en onroe-
rend goed verkocht (totale boek-
winst 187 miljoen gulden) - heeft
Nedlloyd de verbetering van het re-
sultaat mede bereikt door reorgani-
saties en kostenbesparingen. Vooral
bij Nedlloyd Lijnen konden de kos-
ten worden gereduceerd door wijzi-
ging van het netwerk en afslanking
van de organisatie.

De drie van de vijf inmiddels in de
vaart zijnde nieuwe containersche-
pen (gebouwd volgens het 'open
concept') op de route tussen West-
Europa en het Verre Oosten leveren
voor dit jaar forse besparingen op.
Het bedrijfsresultaat van de sector
zeescheepvaart veranderde van 78
miljoen negatief tot 44 miljoen gul-
den positief.

Akkoord over cao
baksteenindustrie
DE STEEG De 1900 werknemers
in de baksteenindustrie krijgen de
komende twee jaareen loonsverho-
ging van 8,5 procent, verdeeld over
twee ronden van elk 4,25 procent.
Bonden en werkgevers, verenigd in
hetKoninklijk Verbond van Neder-
landse Baksteenfabrikanten (KNB),
hebben daar gisteren overeenstem-
ming over bereikt.
Pas na vier onderhandelingsronden
kwamen bonden en werkgevers gis-
teren in het Gelderse De Steeg tot
een principe-akkoord voor een cao
met een looptijd van twee jaar. De
vut, die aanvankelijk zorgde voor
problemen tussen bonden en KNB,

blijft dit jaar gehandhaafd op 60
jaar. Vanaf volgend jaar wordt de
vut-leeftijd structureel verhoogd
naar 61 jaar.

De bonden eisten aanvankelijk een
handhaving van de vut-leeftijd op
60 jaar. „Dat principe konden we
niet meer handhaven, toen bleek
dat de vut-premie verdubbeld zou
moeten worden om de vut op 60 te
houden", aldus onderhandelaar M.
Deterd van de Industriebond FNV.

„Op alle andere punten hebben we
een goed akkoord bereikt. De werk-
gevers hebben meer ingeleverd dan
wij." Deterd bespreekt het akkoord
morgen met haar kaderleden. Zij
verwacht dat de kaderledengroep
de principe-overeenkomst met posi-
tief advies voorlegt aan de leden.

beurs

Rustig
't-onHERDAM " Tegen de draad in
t^j °*en bewoog zich op een lager
"-Wen New Vork begon de dag
Xe ■eens in dalende richting - heeft
*«re ""'sterdamse effectenbeurs gis-
■i°Ud de rustige handel in een prijs-

aende stemming afgesloten.b«*k!*o £Oersindex ging van 209,9 naar"^r%fn de EOE-index van 309,3
"4m ,510>4* In totaal werd f 1,47 mil-
itW orrigezet, waarvan f 899,8 mil-
jtlal 1" obligaties en f 572,4 miljoen
Vedelen.■Jit; <?e d°Har ging weinig stimulans
?f- ö'6 sloot de dal? een fractie lager
%„^[fntegen bestond er veel be-
4js «stelling voor het pond sterling

t
V°^g van rumngen van mar-

don„?.*?? n Ponden op grond van de
tó^ IJkheid dat de officiële rente-
nd en 'n Duitsland worden ver-

Be ■a|'e lutlrnationale1ut1rnationale waarden gingen
«-it *jPTe^alve KLM, hoger de markt3e*6o h verloor een dubbeltje op f
"-r ,j ' "et chemiefonds Akzo kreeg
"0 Cp°r buitenlandse belangstelling
f,§e hl fj op f 150,50. Voor het ove-

6. het binnen deze groep bij
%t t ,J?SWerk* Un"ever steeg 20

36 3(?l f 190,50, Philips 30 cent tot
hl *** lof? Koninkli Jke olie 40 cent

'to*ide(fkltatenomslaS bi*j Nedlloyd
% rip rs bÜ nadere bestudering
6evole 6rs niet bekoren met het
ortfrfn*^at het rederij- en wegtrans-
°lt Int cent verloor opf 54,60.lot f fint-f zakte, 30 cent
42 lo'p' .evenals VOC, 10 cent totFakhoed daarentegen stak""^e h

en schouders boven de an-
,Uit donf ê,n" en transportwaarden
l? 1f42 90

°f 24 procent te stÜgen

l9<3 en
kRn ,ging f l'9o omhoog naar f

°P f47 gools noteerde 20 cent hoger

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46.00 46,20
ABNAmroA.inF. 80,00 80,00
ABN AmroObl.Gr.f. 177,80 177,80
AEGON 129,80 129,40
Ahold 86,00 85,90
Akzo 149,70 150,50
Alrenta 194,90 194,90
Amev eert. 54,60 54,30
Bolseert. 47,60 47,80
Bührm.Tet.c. 46,50 46,80
CSM eert. 96,30 96,90
DAF 23,70 24,70
DordtschePetr. 140,00 140,30
DSM 107,80 109,30
Elseviercert. 116,00 115,50
Fokker eert. 33,90 33,90
Gistßroc.cert. 36,00 36,40
Heineken 191,10 193,00
Hoogovens nrc 53,90 54,60
Hunter Douglas 70,40 70,90
Int.Muller 60,40 60,30
Int.Ned.Gr.c. 51,40 51,10
KLM 36,70 36,60
Kon.Ned.Papier 46,40 47,00
Kon. Olie 150,90 151,30
Nedlloyd 55,20 54,60
Océ-v.dGr. 74,20 74,80
Pakhoed eert. 41,90 42,90
Philips 36,00 36,30
Polygram 47,50 48,30
Robeco 95,90 d 96,50
Rodamco 50,10 50,00
Rolinco 94,40 d 94,80
Rorento 72,80 72,90
Stork VMF 43,90 43,60
Unilever eert. 190,30 190,50
Ver.BezitVNU 83,50 84,20
VOC nrc 42,20 42,10
Wessanencert. 95,30 94,90
Wolters-Kluwer 74,80 75,30

Avondkoersen Amsterdam
Heineken 193,00(193,00)
KLM 36,60 (36,60)
KonOlie 151,00-151,10(151,30)
Philips 36,30 (36,30)
Unilever 190,50(190,50)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,50 55,00
ABN AmroHld.prf. 6,13 6,13 f
ABNAmroHld.div. 44,40 44,60
ACF-Holdingc. 33,60 34,10
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 133,00 134,00
AsdOptionsTr. 11,20 10,50
Asd. Rubber 3,75 3,65
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 123,20 124,00
AthlonGroep 49,50 49,80
Athlon Groepnrc 47,00 47,00

■Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 91,50 90,50 a
Batenburg 139,00 139,00
Beers 127,00 127,00
Begemann Groep 105,00 a 107,00 f

Belindo 302,00 302,00
Berkei's Patent 1,01 1,02
Blydenst.-Will. 40,00 41,20
BoerDe, Kon. 247,50 249,50
BoerDeWinkelb. 70,00 68,80
BorsumyWehry 62.50 63,00
Boskalis Westm. 24.80 24,00
Boskalis pref. 25,80 25.40
BraatBeheer 33,50 33,50
Breevast 9,90 9,90
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delftcert 1218,00 1218,00b
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 291,00 290,50
Content Beheer 23,30 23.50
CreditLBN 29,50 28,70
Crownv.G.cert. 120,00 a 121,00
CSM 96,50 96,50
DAF eert. 18,10 18,20
Delft Instrum. 24,50 24,70
Desseaux 41,50 41,50
Dorp-Groep 44,00 44,00
Draka Holding 24,50 24,60
Econosto 28,60 28,80
EMBA 225,00 b
Enks Holding 81,30 80,80
Flexovitlnt 52,50 52,00
Frans Maas eert. 81,30 81,10
FugroMcClelland 38,70 38,60
Gamma Holding 106,80 106,50
Gamma pref. 5,80 . 5,80
Getronics 32,60 33,10
Geveke 38,20 38,70
Geveke div'92 37,00 37,00
Giessen-deN. 95,50 95,10
Goudsmit 38,50 38,50
Grolsch 197,50 198,00
GTI-Holding 232,00 234,00
Hagemeyer 145,00 145,00
idemdiv'9l 141,00 141,50
HALTrust B 14,90 15,00
HALTrust Unit 15,00 14,90
HBG 201,00 201,00
HCSTechnology 0,85 0,80
Heineken Hold. 176,10 177,00
Hoek'sMach. 240,00 d 240,00
Holl.SeaS. 0,45 0,45
Holl.Kloos 450,00 453,00
HoopMbank 7,30 7,30
Hunter D.pref. 2,40 2,50
IHCCaland 66.50 66,50
Kas-Associatie 34,00 32,50
Kempen & Co 9,20 9,30
Kiene's Suikerw 1020,00
Kondor Wessels 32,00 32,00
KBB 77,00 77,00
KNP div. 43,90 44,50
Kon. Sphinx 54,80 55,00
Koppelpoort 310,00 310,00 e
Krasnapolsky 249,00 250,00
Landré & Gl. 48,50 48,50
Macintosh 39,90 39,60
Maxwell Petr. 119,50 120,00
Moeara Enim 1210,00 1215,00
M.EnimOß-cert. 16200,00 16300,00
Moolen Holding 34,60 34,60
Mulder Boskoop 54,00 53,00

Ned.Springst. 7200,00
Norit 20,10 20,80
Nutricia GB 147,00 148,00
Nutricia VB 156,50 155,40
Nutricia VB div92 160,00
Nijv.-TenCate '104,90 105,80
Omnium Europe 8,05
Orco Bank eert. 71,00 71,10
OTRA 345,00 344,50
Palthe 60,00 60,00
Philips div.'92 35,80 36,10
PirelliTyre 24,00 e 23,80
Polynorm 161,00 161,00
Porcel. Fles 135,00 135,00
Randstad 45,30 45,00
Ravast 263 26,20
Reesink 73,50 d 73,90
Samas Groep 37,80 38,00
Sarakreek 15,90 15,60
Schuitema 1680,00 1680,00
Schuttersveld 47,50 47,50
Smit Intern. 41,80 41,80
St.Bankiersc. 15,30 15,30
StadRotterdam c 40,30 40,50
TelegraafDe 84,30 84,00
Textielgr.Twente 92,20 94,00
Tulip Computers 21,60 21,60
Tw.Kabel Holding 122,50 122,00
Übbink 68,00 68,00a
Union 75,50 75,50
Un.Dutch Group 2,00 2,00
Vereenigde Glas 510,00 510,00
Vertocert. 31,80 31,00
VolkerStevin 64,00 65,00
Volmac 28,00 28,10
Vredestein 16,50 16,30
VRG-Groep 43,50 43,40
Wegener 65,00 65,70
WestlnvestF. 16,00 16,00
Westlnv.F.wb 114,00 113,00a
WoltersKluwer 292,00 292,00
Wyers 29,60 29,60

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F 79,50 80,00
ABN Amro Albefo 48,90 48,80
ABN AmroAmer.F. 71,50 70,70
ABN Amro Eur. F. 75,00 74,80
ABN Amro Far EF. 49,60 50,40
ABN Amro Liq.Gf. 163,50 163,50
ABNAmro Neth.F. 87,40 87,30
Aegon Aandelenf. 35,10 35,10
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 64,20 64,10
AldoUarßFS 26,30 26,30
Alg.FondsenbeL 233,00 233,00
AllianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 71,30 71,80
Amvabel 83,20 83,30
Asian Tigers F. 65,50 65,90
Asian Select. F. 60,50 61,20
Austro Hung. F. 4,60 4,60
Bemco RentSel. 55,60 55,60
Bever Belegg. 2,80 2,80
CLNObI.Div.F. 111,40 111,40
CLN Obl.Waardef. 115,00 115,00
Delta Lloyd Inv. 29,70 29,70
DP America Gr.F. 34,60 34,40

Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 130,70 130,70
EMFRentefonds 69,50 69,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,40 10,40
Envir.Growth F. 48,80 49,00
Esmeralda part. 34,20 34,10
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60
EMS Growth Fund 105,80 105,90
EMS IncomeFund 108,20 108,20
EMS Offsh. Fund 105,70 105,80
EOE Index Fnd 327,00 328,00
Euro GrowthFund 49,50 49,50
Euro Spain Fund 7,00
Far East Sel.F. 54,50 54,50
Gim Global 52,30 52,30
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,80 74,10
Holl. Eur. Fund 49,80 50,00
Holl. Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl. Pac. Fund 91,00 91,80
Holl. Sel.Fonds 85,40 85,40
lnnovest 61,50
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt500 28,50 28,30
Intereffektwt 69,00 69,00
Investa part. 73,70 74,40
ISHimal.Funds 9,50 9,50
JadeFonds 145,00 b 145,80
JapanFund 19,90 20,00
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr.s 9,00 9,00
MaLCapitalF$ 7.70 7,50
MeesObl.Div.F. 112,80 112,70
Mexico Income F. 22,00 22,00
MXInt.Ventures 10,50 10,50
Mondibel 77,90 77,90
Nat.Res.Fund 1200,00 1210,00
NedufoA 115,50 115,50
Nedufoß 111,00 117,00 b
NMB Dutch Fund 44,20 44,30
NMB GeldmarktF. 54,83 54,84
NMB GlobalFund 46,60 46,50
NMBOblig.F 36,70 36,70
NMBSpaard.F. 103,29 103,32
NMBRentegr.F. 119,00 119,00
NMB VastGoed F. 37,70 35,30d
NewAsia Fund 5,40 5,40
NomuraWarr.F. 0.62 0,54
Obam, Belegg. 254,50 254,50
OAMFRentefonds 13.05 12,95
OrangeFund 21,70 21,70
Pac.Dimensions 90,00 90,00
Pac.Prop.Sec.F. 28,80 28,80
Pierson Rente 114,10 114,20
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
RentotaalNV 35,80 35,80
RG America F. 108,20 108,50
RGDivirentF. 49,70 49,80
RG Europe F. 100,80 101,10
RGFlorente 114,50 114,70
RGPacificF. 90,00 90,50
RG SP Groen 54,70 54,60
RG SP Blauw 51,50 51,60

RG SP Geel 48.50 48,50
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,30
Schrod.lnt.Pr.F 29,10 29,10
Sci,Techs 12,50 12,50
SuezLiq.Grf. 182,50 182,40
TechnologyFund 19,40 19,40
TokvoPacHold. 175,00 175,00
Trans Eur.Fund 84,50 85,10
TranspacF.Yen 270,00 272,00
Uni-lnvest 17,50 16,50
Unicolnv.Fund 79,20 78,80
UnifondsDM 32,20 32,20
Vaste Waard.Ned 65,80 65,80
VastNed 112,50e 112,50
VIBNV 54,80 54.50
VSB Mix Fund 533 51.30 d
VSBRente Fonds 110,30 102,90 d
WBO Intern. 67,50 67,50
Wereldhave NV 112,20 112.00
Yen Value Fund 75,10 7530
ZOM Florida F.s 33,70 33,70

Parallelmarkt
Alanheri 29,50 29,30
ABF 112,30 112,30
Berghuizer Papier 44,90 44,90
Besouw Van eert. 48,00 d 48,30
Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 99,50
Comm.Obl.F.2 99,60
Comm.Obl.F.3 99,60
De Drie Electr. 13,70 13,70
DeltaLl.Dollarf. 65,30 65,10
Delta Lloyd ECU 60,00 60,00
Delta Lloyd Mix 60,70 60,50
Delta LloydRent 54.80 54,70
Delta Lloyd Vast 56,20 57,50
Dico Intern. 86,00 86,00
DOCdata 6.10 6.10
Dutch Take Ov.T. 45.00 44,90
Ehco-KLMKleding 40,10 40,10
E&LBelegg.l 70,30 703
E&LBelegg.2 72,60 72,50
E&LBelegg.3 106,70 106,70
E&LBelegg.4 74,40 74,30
E&LKap.RenteF. 105,60 105,60
FreeRecord Shop 31.20 31,20
Gaia Hedge I 104,90
Geld. Papier c. 69,80 70,00
German City Est. 37,00 36,50
Gouda Vuurvast 72,50 72,20
Groenendijk 45,40 45,40
Grontmij 52,50 52,50
HCA Holding 46,60 46,60
Heivoet Holding 39,00 38,50
Hes Beheer 46,50 46,00
Homburg eert. 0,75f 0,70 e
Inter/ViewEur. 3,60 3.70
Kuhne+Heitz 44,70 44,50
LClComput.Gr. 4,30 4,40 e
Melle.vannrc 47,10 47,70
Nedcon Groep 58,10 59,00

' Nedschroef 81,50 81,50
Neways Elec. 6,50 6,40
NewÊurHtlsDM 18,00a 17,50a
NewtronHold. 1,85 1,85

PanPac Winkel 10,50 10,60
PieMedical 5,70 5,70
SimacTechniek 13,90 14,30
ShgroBeheer 54,20 54,20
SuezGr.Fund 52,30 52,90
VHS Onr. Goed 1,25f 1.20
Vilenzolnt. 34,00 33,50
Welna 286,00 287,00
Wereldhave 4,10
Weweler 43,00 43,00
Wall Street
allied signal 56% 56' A
amer.brands 47' A48'/i
amer.teLtel 43' A 43%
amococorp 45% 43Vz
asarco mc. 26% 26' A
bethl.steel 13% 14' A
boeing co 46-Vb 46
can.pacific 14% 14' A
chevron 66% 66
chiquita 23% 24' A
chrysler 18% 18%
citicorp 18' A 19' A
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 45% 46
dupont nemours 50% 49%
eastman kodak 39' A 39' A
exxon corp 59% 58
fordmotor 43 42%
gen electric 77% 77V»
gen. motors 42' A 4lVe
goodyear 75% 75
hewlett-pack. 77% 78%
int bus.mach.' 90 90
int. tel.tel. 65' A 64%
klmairünes 19-^b 19%
mcdonnell 60% 61 Va
merckco. 144% 142%
mobiloil 62% 61%
penncentral 21 21%
philips 19'A 19%
pnmenca 38' A 38%
royal dutch 80% 80%
sears roebuck 45% 45
sfe-south.pac. 12/2 12' A
texaco me. 59' A 58l/2
united techn. 55' A 54%
westinghouse 17% 18Va
whitman corp 14' A 14Va
woolworth 28% 29
Advieskoersen
amerik.dollar 1,810 1,930
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank(lOO) 5,32 5,62
canad.dollar 1,530 1,650
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,16 3,41
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,75 34,50
gneksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3.10
ital.üre(lO.OOO) 13,80 15,50
jap.yen (10.000) 135,00 141,00
joeg.din.t'm 100
noorsekroon (100) 27,25 29,75 |

oost.schill.(100) 15,75 16,25
port.escudoüOO) 1,21 1,39
spaanse pes. (100) 1,70 1.86
turkse pond (100) 0,0250 0,0350 'zweedse kr 1100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 119,00 ' 123,50

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,87565-1,87815
antill.gulden 1,0330-1,0630
austr.dollar 1,4275*1,4375
belg.frank(lOO) 5,4690-5,4740
canad.dollar 1,58475-1,58725
deense kroon 29,075-29,125
29,055-29,105
duitse mark (100) 112.5300-112.5800
engelse pond 3,2965-3.3015
franse frank (100) 33,300-33,350
grieksedr.UOO) 0,9130-1.0130
hongk.dollar(100) 24,1250-24.3750
ierse pond 2,9990-3,0090
itaüire(10.000) 14.970-15,020
jap.yen(10.000) 139,830-139,930
nwzeel.dollar(lOO) 1,0057-1,0157
noorsekroon (100) 28,770-28,820
oostenr.sch.doo) 15,988015,9980
port. escudos(100) 1,3040-1,3440
spaanse pes.(100) 1,7925-1,8025 *sunn.gulden 1,0300-1,0700
zweedse kr. (100) 31,145-31,195
zwits.frankÜOO) 121,615-121,665
ecu. 2,3080-2,3130
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 209,90 210,50
id excl.kon.ohe 204,30 204,90
internationals 213,10 213.80
lokale ondernem. 208.20 208,70
idfinancieel 146,10 145,80
idniet-financ. 268,20 269,50
CBS-herbeleggingstndex (1983-100
algemeen 299,40 300,20
idexcl.kon.ohe 275,60 276,30
internationals 316,30 317,20
lokale ondernem. 280,50 281.20
id financieel 215,60 215,10
id niet-financ. 342,20 343,90

CBS-stemmmgsindex (1987= 100)

algemeen 126,20 126,90
intemation 14270 143,60
lokaal 123,20 123,80
fin.instell 128,40 128,00
niet-financ 122,20 123,00
industrie 133,30 134,40
transp/opsl 127,60 127,80

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,130-20,730,vorige
20,060-20,660, bewerkt 22,330laten
vorige 22,260 laten.

Zilver onbewerkt 205-275. vonge 205-275,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

I Industrie 3338,78
-4,47

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abnamro cjan 37,50 1768 8,80 9,10
abnamro cj94 32,50 1605 13.50 13,80
abnamro pjan 37,50 1600 0,30 a 0,20
ah pjul 85,00 140 1,90 1,60
akzo c 094 135,00 160 26,00 a 25,00
akzo c 095 80.00 151 70,00 a 71,00
d/fl c mei 190,00 208 1,30 1,30
dsm cjul 110,00 882 3,00 3,80
dsm c okt 115,00 288 2,10 2,50
dsm cjan 115,00 205 3,20 3,70
coc c mei 295.00 215 11,00 12,00
coc c mei 305,00 474 3,40 4,00
coc c mei 310,00 701 1,50 1,70 b
coc cjun 310,00 148 3,40 4,00
coc pmei 300,00 252 1,50 13
coc pmei 305,00 317 3,30 2,50
coc pmei 310,00 217 6,50 53
coc pjul 290,00 172 1,40 1,40
coc pjul 300,00 148 3,40 3,00
gist c okt 37,50 159 1,40 1,50 b
hem cjul 200,00 210 3,70 a 3,80
hoog cjul 60,00 196 0,90 1,00
hoog c okt 60.00 162 2,10 2,20
hoog pjul 50,00 158 0,90 0,80
mg cjul 50,00 1378 2,00 1,60
ing cjul 55,00 245 0,40 0,30
mg cokt 50,00 323 2,40 2,20
ing pjul 50,00 355 1,10 1.10
ing pokt 50,00 240 1,90 190
kim pjul 35,00 290 0,70 0,70
knp c okt 45,00 200 3,50 a 3,00
knp pokt 45,00 210 2,70 2,30
nedl cjul 55,00 843 3,80 b 3,20
nedl c jul 60,00 ' 718 1,90 1,70nedl c jul 65.00 237. 0,90 0,70
nedl c okt 55,00 530 6,00 a 5,30
nedl pjul 55,00 622 2,30 2,20
nedl pjul 65,00 346 10,50 a 10,60
nedl pokt 55,00 326 3,20 3,40
phil cjul 37,50 760 1,00 1.10
phil c okt 37,50 211 1,90 1,90
phil cjan 40,00 167 1,60 a 1,40
phil c 096 35,00 224 9,00 9,20
phil p096 35,00 379 3,40 3,30
ohe c mei 150,00 258 2,80 3,10
ohe cjul 150,00 167 3,30 3,40
ohe cjul 155,00 334 1,40 a 1.30
ohe c okt 155,00 325 2,80 2,90
tops c mei 590,00 144 3,00 3,40
tops pmei 590,00 482 10,00 8,50

a=laten g bieden " ex-dm.
b bieden h-laten - ex-dm.
c eiclaim k gedaan-h
d- ei-dmidend l gedaan - g
e gedaan - bieden »k slotkoers vorige dag
t - gedaan -laten sk= slotkoers gisteren

Werkgevers zien mogelijkheden voor een cao-akkoord

Overleg in metaal hervat
r^HAAC^^D^taMngërnïHï^nëtaalnyvë^
Engste tijd te hebben gehad. De cao-onderhandelingen voor
jj ê bedrijfstak (280.000 werknemers) worden vanmiddag
J^at. De werkgevers zijn bereid opnieuw rond de tafel te

P"** 1 zitten om een voorstel van de bonden te bespreken. Zij
en gisteren de werkgeversorganisatie FWM enige ruimte

j"*s>r arbeidsvoorwaardelijke prikkels die het ziekteverzuim
moeten dringen.

F.voorstel van de bonden om uit
l "ripasse te geraken, behelst de
J^aamde 'bouwvariant. Die om*
iL et inleveren van een vakantie-
-2" PÜ de tweede ziekmelding in
Ir Jaar. De maatregel kan alleen
)kj-en doorgevoerd als het ziekte-
g^tiim over twee jaarniet met een
L^ent is teruggedongen naar 7,13
J??ent. De bonden menen dat
* die zich een jaar lang
IjjjZiek melden een extra vrije dag; bonus moeten krijgen.

lijkheden te zien vandaag een prin-
cipe-akkoord voor een nieuwe cao
te bereiken. Werkgeversonderhan-
delaar drs. L. Vonk maakte daarbij
het voorbehoud dat het nieuwe
voorstel van de bonden over de ar-
beidsvoorwaardelijke prikkels geen
'dictaat' moet zijn.

IriL^rhandelaar van de Industrië-
le FNV, M. Hagen, meent dat
Indringing van het ziektever-
jj"l"l met' een procent binnen twee
*. -Hogelijk moet zijn. In dat geval
■". de discussie over het inleveren
lt een vakantiedag theoretisch
t zo meent hij. De werkgevers

Len terugdringing van het ziekte-
re 1111'1 met twee procent, maar dat
L~en de bonden niet haalbaar.jj^t de aanpak van het ziektever-

!r Z-Jn er ook nog geschilpunten
*?et gebied van de lonen, de vut

*-j5e premie voor de ziektekosten-
, ekering.
L Werkgeversorganisatie FWM lietr^en eerste reactie weten moge-

Vonk deelde gisteren mee wat meer
ruimte van zijn achterban te hebben
gekregen. Hij mag dus afwijken van
het standpunt dat werknemers bij
ziekte twee vrije dagen moeten inle-
veren als over twee jaar het ziekte-
verzuim niet met twee procent is
gedaald. Vonk gaat er van uit dat de
onderhandelingen vandaag leiden
tot een resultaat dat het midden
houdt tussen het voorstel van de
bonden en dat van de werkgevers.

Volgens FNV-onderhandelaar Ha-
gen is de staking in de metaalnijver-
heid tot nu toe een groot succes
gebleken; er namen 111 bedrijven
aan deel met in totaal 4000 stakers.
De stakingsacties worden pas afge-
blazen als er een behoorlijk cao-
resultaat op tafel ligt. Voor donder-
dag hebben de vakbonden bij circa
twintig bedrijven in de metaalnij-
verheid acties in petto.

economie

Ondernemers blijven
somber over omzet

UEN HAAG Ondernemers zijn voor het derde
jjehtereenvolgendekwartaal somber gestemd over""Un omzet- en rendementsverwachting. De specia-e 'barometer' die het ministerie voor Economische
j*-aken hiervoor heeft ontwikkeld, daalde het eerste
wartaal van 1992 tot 95,3. In december vorig jaar

dit cijfer nog op 98,3.

e ondernemersbarometer is eind 1990 ingesteld
"tand 100) als indicator voor het ondernemerskli-

maat. Naast conjuncturele economische gegevens
bepalen de verwachtingen van de ondernemers de
stand van de barometer. De eerste maanden van
dit jaarzijn met name ondernemers in de bouw en
industrie bezorgd over hun rendement en omzet.
Voor deze sectoren daalde de barometer van 95,5
naar 84,9. De andere sectoren (handel en overige)
waren minder pessimistisch gestemd.

In het vierde kwartaal 1991 startten circa 14.000
ondernemers een bedrijf. In ruim 10.000 gevallen
ging het om nieuwe ondernemingen verder betrof
het overnames. In dezelfde periode werden 6.600
bedrijven opgeheven. Per saldo nam het aantal on-
dernemingen daarmee met 3.500 toe, wat minder is
dan in het voorgaande kwartaal.

Stakingen
dreigen

in textiel
ALMELO/ENSCHEDE - Er drei-
gen stakingen in de textiel (22.000
werknemers). Als de voorstellen
van de werkgevers om het ziekte-
verzuim terug te dringen door het
inleveren van vrije dagen niet van
tafel gaan, zullen er na 1 mei stakin-
gen uitbreken. Districtsbestuurder
Nolly Eektimmerman van de Indu-
striebond FNV verwacht dat perso-
neel van twee tot drie bedrijven in
deze regio vrij snel na de afloop van
het ultimatum het werk zal neerleg-
gen.

Dat is haar gebleken in Enschede
op de eerste van zes ledenvergade-
ringen in Twente na het vastlopen
van de cao-onderhandelingen op 10
april. Er zijn al data geprikt voor ac-
tievergaderingen. Deze en volgende
week zijn de eerste kleinere acties
te verwachten.

De textielwerknemers vinden het
inleveren van vrije dagen onaccep-
tabel, omdat er nog nooit goede af-
spraken zijn gemaakt met de werk-
gevers over het voorkómen van
ziekte in de industrie. Het ziektever-
zuim in de textiel, zo zijn partijen
het wel eens, is aan de hoge kant.

DSM koopt
belang in

Frans bedrijf
HEERLEN - DSM Resins, de
harsdivisie van het chemiecon-
cern DSM met hoofdzetel in
Zwolle, neemt een belang van
15% in het Franse bedrijf Ino-
plast. Inoplast, een bedrijf met
een omzet van ca. 160 miljoen
gulden en 700 werknemers, is
een vooraanstaande producent
van kunststof vormdelen voor de
Franse automobielindustrie.

De deelname in Inoplast sluit
aan bij de strategie van DSM Re-
sins om de positie in kunststof-
vormdelen van zogenaamde
thermohardende compounds,
één van de kernactiviteiten van
het DSM-concern, in Europa te
vergroten.

munt uit

Parenco
Kranten-papierfabrikant Pa-
renco, volledig eigendom van
het Duitse papierconcern
Haindl, zag zijn nettowinst
over 1991 met 34 procent dalen.
Het nettoresultaat bedroeg f
32,2 miljoen tegen f 48,7 mil-
joenin het jaarervoor. Parenco
had al voorzien dat het resul-
taat lager zou uitvallen door de
toeneming van de belasting-
druk.

McDonald's
McDonald's opent vandaag een
vestiging in Peking. Het is het
grootste restaurant van de
Amerikaanse hamburgerketen
tot nu toe met een vloeropper-
vlak van ruim 2500 vierkante
meter. Er werken duizend
mensen, die omgerekend elk 70
cent per uur verdienen.

Hema
De Hema heeft serieuze plan-
nen om de markt in Oost-Euro-
pa op te gaan. Oosteuropese
landen hebben duidelijke inte-
resse getoond om warenhuizen
binnen hun grenzen te krijgen.
Dat zei bestuursvoorzitter dr.
ir. A. Maas van Koninklijke
Bijenkorf Beheer (KBB), het
moederbedrijf van de Hema,
gisteren tijdens de presentatie
van het jaarverslag.Verdere in-
formatie wilde Maas hierover
niet geven.

Mobil
Het Amerikaanse olieconcern
heeft in het eerste kwartaal van
dit jaar een winst behaald van
127 miljoen dollar tegenover
een winst van 710 miljoen dol-
lar in dezelfde periode van vo-
rig jaar. Per aandeel daalde de
winst van 1,73 dollar tot 28 dol-
larcent, zo heeft Mobil gisteren
bekendgemaakt.

Docdata
Na jarenlange verliezen heeft
het elektronicabedrijf Docdata
vorig jaar winst geboekt. Dat
kwam door overneming van de
optische-discfabrieken van Op-
tical Data Storage per 1 augus-
tus. De winst bedroeg f 6 mil-
joen (f 0,39 per aandeel) na een
verlies van f 8,7 miljoen (f 15,72
per aandeel) over 1990.Dit jaar 70 vestigingen

ABN of AMRO dicht
AMSTERDAM - Het samenvoegen
van de plaatselijke filialen van ABN
en AMRO-bank beleeft in de ko-
mende maanden een hoogtepunt.
Dit jaar zullen 70 dubbele kantoren- soms letterlijk tegenover elkaar in
de plaatselijke hoofdstraat gelegen -zich op één ABN AMRO-vestiging
terugtrekken. Volgend jaar volgen
er nog eens tussen de 40 en 50 sa-
menvoegingen. In beide jaren ver-
wacht de raad van bestuur van
ABN AMRO de boeken te sluiten
met ruim duizend medewerkers (op
full time-basis) minder.

De fusie tussen ABN en AMRO is in
het buitenlandse kantorennet vrij-
wel voltooid, zegt bestuurder M.J.
Drabbe. Door overnames en nieuwe
vestigingen steeg vorig jaarhet aan-
tal kantoren van de bank in het bui-

tenland opnieuw, dit keer van 458
naar 466. Ook het aantal medewer-
kers in het buitenland steeg enigs-
zins, van 17.912 haar 18.077.

In Nederland werkt de fusie wat
trager door. Hier daalde in 1991 het
aantal kantoren van 1.474 naar 1.462
en het aantal medewerkers van
41.722 eind 1990 tot 40.252 een jaar
later. In 1992 en 1993 zullen er in het
binnenland echter nog 110 tot 120
kantoren verdwijnen en met dezus-
terorganisatie worden geïntegreerd.

Dat alles moet uiteindelijk leiden
tot een structurele reductie van de
binnenlandse kosten met zon 500
miljoen gulden in 1995. Daar komt
nog een besparing van 75 tot 80 mil-
joen gulden in het buitenland bo-
venop.

HES Beheer
De resultaten van het overslag-
bedrijf HES Beheer in het eer-
ste kwartaal dit jaar ondersteu-
nen de eerder uitgesproken
voorspelling dat HES dit jaar
weer winstgevend zal worden.
HES Beheer ziet dan ook geen
aanleiding om van die eerdere
uitspraken terug te komen. Het
definitieve resultaat van HES
Beheer bedroeg vorig jaar f 34
miljoen negatief.

" De minister van Verkeer en Waterstaat Hanja
Maij-Weggen (links) kijkt samen met de nieuwe
president-directeur Smits van Schiphol vanaf de
nieuwe G-pier uit over de nationale luchthaven. De
nieuwe pier werd gisteren door de minister ge-
opend. Foto: ANP

KöHNEN
voor slapen en wonen

Brunssum - Kerkstraat 109 b
Tel. 045 - 253535

Donderdag 23 april 1992 "5

Nieuwe pier op Schiphol
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Nu 'n vrolijk strandsetje tw.v. ’6.95 gratis
bij 1 dubbelpak of 2 gewone pakken Pampers.

PaiïlperS PhaSeS Boy of Girl, voordeelpak: MM g\g\
midi 96 st/maxi 84 st /■ /■ %J %J
maxi-plus 76 st 49^ TTi S S
Boy of Girl. draagpak: mini 60st/midi 48 st/
maxi 42 st/maxi plus 38 st/junior 34 st 26.""
*Of de helft contant. Maximaal 2 setjes per klant.
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f 200grams chocoladetablet blik a 1 liter o^r X"' y MonaBiogarde standofroer
WA]

CA!s^ naturel, melk of f) QQ "^^^^^B*-* HHi W _ j^MÊÊÊKK^^^^ beker a 500 gram 1.79 C\ fA
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flacon a 250 ml 4r+s^3#T"v3 B^Mtt ÜBBR Limousin soepvlees Magere speklapjes

Dixan 2000Compact Robijn Fleur & Fijn Bij aankoop van een flacon asoo mi Q V/S Nttt^J■^ kg in gratisRubbermaid Intensief pak a 1,2kg Pokon plantenvoedsel van 3.90: * :;^(|r ;'" P^JjP^rgboxènnog 1QQQ Numet 10% gratis Q /CQ een zak alO liter Holland Flor Heerlijke Salami "I *TQ V.M |J
**"JUvoordeel 24^t9"X>X#>y>
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Akties zijn geldigvan donderdag 23 t/m zaterdag 25 april 1992 'H^^^

ian linders
'tAllerbeste voor 'nvriendelijkeprijs

l^^^jMusstr-ut 51 Beek: Maikt 1 Beek enDonk: Heuvelplein 11Bergen: Raadhuisstram 17Blerick: Alberickstraat 15BoxmeerKloostertuin 44Brunssum: Wilhelminastraat 1Cutjk: Molenstraat 43 Deurne: Helmondseweg 65aGeleen-Lindenheuwl: Ringovenstraat 3 Gennep: Winkelcentrum 'De Duiver-akker* Gr-rve: Mgr Borretweg 15 Groesbeek: Burg. Ottenhofstraat 1 Grubbenvorst: Kloosterstraat 14
""""-"e: t.anzewc*de 70/Wannerstraat Helden-Parmingen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7 Horst Kloosterhof 3d Ittervoort: Begoniastraat 12Kerkrade: Marktstraat 51 Liessel: Hoofdstraat 75 Linne: Maasbrachterweg 23 MUI: Oranjeboomstraat 1 Nederweert:Lambertushof 3rey-Echt: Chatelainplein 13Roermond: OL. Vrouweplein 1-7Roggel: Dorpsstraat 11 Sevenum: Pastoor Vullinghsstraat 7

Sittard: Industriestraat 19Someren: De Meer 21Stem: Heerstraat Noord 144 Susteren: WUliErordusstraat 1 Tegelen: Kerkstraat 2Tienray: Spoorstraat 18 Velden: JanVerschurensingel 1 Venlo: Zuidsingel 18Venray: Stationsweg39Wanroy: Dorpsstraat 25Weert: Maaspoort 52-54Wiichen: Touwslagersbaan 39.
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IKOSTUUMIIVERKOOPI
Het gaat om n schitterendesortering (voor- en
najaar 1992) hoogwaardige import-kostuums

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

lage prijs van;

109
tot 379,- *

EEN UNIEKE KANS DIE U NIET MAG LATEN LOPEN!

DEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDTPLAATS IN HET PAND

RAADHUISPLEIN 17 ih«*k Tempen)

HEERLENI LET OP: ALLÉÉN GEOPEND OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAG
VAN 10.00TOT 17.00VIUR.
DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR I

Met ingangvan 27 april 1992
.worden naamgeving en

voorwaarden van een aantal
spaarrekeningsoorten aangepast

De Gewone Dienstrekening en dePerfect-
rekening worden omgezet in SNS basisrekening.
De 12- en 24 maands Termijnspaarrekeningen
worden omgezet in SNS momentrekening

Voor nadere informatiekunt u terechtbij uw
SNSbank kantoor.

SNSbank Limburg 5

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

5.000 48 mnd. 138.77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366.84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15.2

Krediet U betaalt Rente vlg. min.tar. Theor. Rente volgens Theor
limiet per maand per mnd eff jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11000 220 1145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16,5 80

Uit oud wordt "nieuw" jg^
'Met het PORTAS renovatie-systeem. l^^l 1

Het beste voor oude deuren rfT^^Sen keukens. Nieuw: radiatorkasten en
badkamermeubels Vele mogelijkheden - f^
waardevol materiaal. Niet gelijmd Snel, *$bS(L aperfect en voordelig Kwaliteit waarvan u **^6iiêw *>'op de duur veel plezier zult hebben. Bel .
ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. «■ TMte»1
De nr. 1 in Europa. PÖPT^.S

mm nl ■ w>f T Hoekerweg 4, BundeV^Van Wel BV m 043647833y

UITZENDBURO

Vestiging Heerlen vraagt:
Aanpakken

Voor een relatie in Heerlen zijn wij op zoek naar gemotiveerde
aanpakken; ervaring in houtbewerking is een pré!

Timmerman
Voor een relatie in Hoensbroek zijn wij op zoek naar

een zelfstandige timmerman; deze baan biedt
toekomstperspectief!
Magazijnchef

Vooreen groothandel in electrotechnische apparatuur zijn
wij op zoek naar een magazijnchef. U bent verantwoordelijk

voor de gehele gang van zaken, zoals het
binnenboeken van goederen, orderadministratie etc.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een
electrotechnische achtergrond. Leeftijd: 28 tot 40 jaar.

Deze baan biedt toekomstperspectief.
AdministratiefMedewerk(st)er

Voor een relatie in Hoensbroek zijn wij op zoek naareen
persoon dieeen drietal ochtenden per week facturen via de

P.C. wil verwerken. Ervaring is een absolute pré!
Voor alle functies geldtM/V

KWANTUM BLIJFT
DEGOEDKOOPSTI

ml <*ÉHk V*^W ifW Mm

fl m WLmt^ ïg|Ë "M&M^&fcy&mx-.^. fl fl W 1 *tó Jf Jml §P\ Am

ff Jh V^ JttMHHHHPC §§ s W fl BB^* J!! m '-If
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9-DELIGE
TUINMEUBEL SET
Bestaande uit: 4 volkunststof standenstoelen, J j *■ Ë I
volkunststofronde tafel 0 90 cm en 4 comfortabele J j J I
fauteuilkussens met doorgestikte hoofdsteun. AKTIFPRII*% NU Am Mmw *^fl r
In 4 frisse dessins.

Bijpassende parasols ■■■I^^^HH^^HHHHIHHHI Parasolvoet

W59-95 li:\V^^éUiMl ,6-95

WAAROM ZULLEN WE DUUR DOEN
Vestigingen in: Alkmaar, Almelo, Almere-Buiten, Amsterdam 3x, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beek (Z.L.), Beverwijk, Den Bosch, Den Haag, Diemen, Doetinchem, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hoogeveen, Leeuwarden, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Sittard, Spijkenisse, Stadskanaal, Tilburg, Uden, Valkenburg (Z.H.), Wageningen,

Woudenberg, Zaandam, Zoeterwoude.

/ Hoekrügteenfabrikantméér-detaiiiistenindekrantmetmindermoeite/ mh
" ~~~ Verhoog de werking van

Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren w|w uw reclamegulden
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waarin diagnoses worden ge-
steld en adviezen worden gege-
ven op verzoek van huisartsen,
en Sanasport, die zich richt op
voorkomen en genezen van
sportblessures. Een verblijfsac-
commodatie van 84 kamers met
de naam Sanatel maakt Sanado-
me tot een compleet huis van
gezondheid.

Mede vanwege derelatie met het
Nijmeegse ziekenhuis zal in het
Sanadome de nadruk liggen op
het gezond maken van mensen
met aandoeningen of blessures.
Het wordt daarom zeker geenco-
pie van Thermae 2000, het kuur-
centrum waarin de bezoeker zich
door recreëren en ontspannen
probeert gezond te houden. In
Valkenburg is alles afgestemd
op het thermale water, terwijl
dat in Nijmegen veel minder het
geval is. Dat blijkt al0uit het feit
dat in Thermae 2000 de baden
een oppervlakte beslaan van
1200 vierkante meter. In het Sa-
nadome komt maar goed 400
vierkante meter badoppervlakte
in het gedeelte dat Sanatherm
zal heten. Daar kunnen de bezoe-
kers onder meer gebruik maken
van kuurbaden en kuurbehande-
lingen. Het thermaal water daar-
voor moet nog worden aange-
boord.

i Valkenburg - in het jon-
f kerbos nabij het in aanbouw

j-'jnde Canisius Wilhelmina zie-
kenhuis in Nijmegen wordt in, 'tet komende najaar begonnen

i JJtet de bouw van het Sanadome,ftet huis van gezondheid. Het is| j*n enigszins met het Valken-ourgse kuurcentrum Thermae
tr*°o vergelijkbaar project. De

' £?uw is ook een initiatief van4hermae Development Campag-ne te Valkenburg, de maat-Schappij die Thermae 2000 heeft
Serealiseerd.

"■"e Limburgse inbreng bij het"lader uitwerken en realiseren
"an het plan is ook in Nijmegen
doorslaggevend. Onder leidingan ABR, projectmanagement»oor de bouw te Maastricht, en
j*GS, bureau voor architektuur
j*Heerlen, wordt de daadwerke-lijke bouw uitgevoerd. Met de°°uw, die twee jaarzal duren, isj*en bedrag van meer dan tachtig"--ljoen gulden gemoeid.

Het complex in Nijmegen omvat
verder de afdelingen Sanamed,

" De maquette van het in Nij-
megen te bouwen Sanadome.
Het gebouw zal bestaan uit
twee halve cirkels, die met de
'ruggen' tegen elkaar liggen.
Daartussen komt onder veel
glas het gedeelte met de kuur-
baden. In de halve cirkels, ver-
deeld over vijf verdiepingen,
komen de behandelruimten en
deverblijfsappartementen. Om
een indruk te geven van de
grootte van het comnplex: het
cirkelvormige plein aan de en-
treezij de krijgt een doorsnede
van zestig meter.

Onderzoek naar
verontreiniging
bodem in Heer

DOOR MAURICE UBAGS

MAASTRICHT - De provincie
Limburg gaat in het westelijk
deel van de wijk Heer de bodem
onderzoeken op de aanwezig-
heid van zware metalen. Het
onderzoeksgebied wordt be-
grensd door de Mathijs Heugen-

straat, de Demertstraat, de Ver-
zetstraat, de Weverstraat en
Onder de Kerk.
Het provinciaal bestuur ver-
moedt dat door de voormalige
betonfabriek Nijverheidbeton
gebruikte grondstoffen een bo-
demverontreiniging met zware
metalen is veroorzaakt in het ge-
bied. De provincie heeft de be-
woners daarvan gisteren middels
een brief op de hoogte gebracht.

Zie verder pagina 11

" Adviesbureau start in
mei met onderzoek

k Van onze verslaggever 'Geen animo om
fonds te tillen'

DOOR RENÉ ROOSJENOude kopie ontdekt
BEEïtLEN8EEïtLEN - De gemeente

stelt binnenkort twee
r^kwachters aan. Deze gaan
[A^zicht houden in stadspark
[g^bos, op de algemene be-
(j.^fplaats Akerstraat en in de
Jhnenstad. De overlast door
j moet hierdoor min-*r worden, waardoor de bur-
v Fs zich weer veiliger gaan

Heerlen bestrijdt zwerfvuil in stadspark

Parkwachters tegen
overlast thuislozen

£ET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN
EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,

42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363;

Thermae bouwt Sanadome

LIMBRICHT - Een van
de schilderijen in het mo-
numentale St-Salvius-
kerkje in Limbricht,
gemeente Sittard, blijkt
een eeuwenoude kopie te
zijn van een 17de eeuws
doek van de Vlaamse
schilder P.P.Rubens. De
Sittardse historicus
drs Guus Janssen heeft
dat onlangs ontdekt tij-
dens een bezoek aan het
Belgische Aalst, waar in
de St.-Martinuskerk het
originele schilderij
hangt. Janssen was met
Sittards gemeentearchi-
varis Jo Kreukels op
werkbezoek in Aalst, ter
voorbereiding van een
excursie van het Lim-
burgs Geschied- en Oud-
heidkundig Genootschap
(LGOG).

Curieus is dat de 'Lim-
brichtse' versie een ge-
spiegelde kopie is van
het schilderij 'De Heilige
Rochus' (patroon van de
pestlijders). Het orgineel
is door Rubens
(1577-1640) gemaakt om-
streeks 1610. Volgens
Guus Janssen is het
schilderij dat in Lim-
bricht hangt, niet lang
daarna nagemaakt: zeker"
vóór 1700.
De verbazing over de
ontdekking, dat in Lim-

ROERMOND - Burgers die oude
schade onder de noemer 'aardbe-
ving' aandragen, zhn bij het regi-
stratiepunt schademelding aardbe-
ving Limburg aan het verkeerde
adres. Bij een eerste inventarisatie
van de aangiften is de animo daar-
toe nagenoeg nul gebleken.
„Discussie over oude schade is uit-
gesloten. Niet voor niets zijn ex-
perts op route. Die zien in één
oogopslag welke scheuren oud en
nieuw zijn. Afgaand op de rappor-
ten die binnen zijn, zijn er twee of
drie op de 75 gevallen met een aan-
tekening 'oude schade', niet als vin-
gerwijzing maar als aanvulling op
het schaderapport," aldus secretaris
P. Hamerslag van het Bureau Coör-
dinatie Experts (BCE).
Tweede Kamerlid en bestuurslid
van de stichting Rampenfonds
Aardbeving Limburg, Jos van Rey
zei gisteren 'dat er geen animo is
om het rampenfonds te tillen. „Het
gevoel van solidariteit overheerst.
Het besef leeft dat je anderen, die
voor een mogelijk grotere schade-
post staan, niet nog eens extra kunt
duperen."
De schademeldingen blijven bin-
nenkomen. Dinsdag kreeg het regi-
stratiepunt 1050 , telefoontjes te
verwerken. Gevoegd bij de schrifte-
lijk aangiften kwam het aantal op
1300. De stroom hield woensdag
aan: in denamiddag hadden detele-
fonistes 775 nieuwe meldingen ge-
noteerd.

bricht al jaren een kopie
van een Rubens-doek
blijkt te zijn, is des te gro-
ter omdat alle schilde-
rijen van het bewuste
kerkje de afgelopen jaren
zijn gerestaureerd.

Dat is gebeurd in het res-
tauratie-atelier in Rol-
düc-Kerkrade. Toen is
niet opgemerkt dat zich
een Rubens-kopie onder
de kunstwerken bevond.
„Wel werd het geklassifï-
ceerd als een van de
meest interessante wer-
ken uit de collectie van
het kerkje," zegt Guus
Janssen.
De maker van het 17de
eeuwse kopie is niet be-
kend. Het is zeer wel
denkbaar dat het doek is
geschilderd door een
leerling van Rubens, die
al tijdens zijn leven inter-
nationale bekendheid
kreeg. Rubens zorgde er
voor datzijn oeuvre flink
werd verspreid, onder
meer door geëtste repro-
dukties.

Het is mogelijk dat de
maker van de 'Limbricht-
se' Rubens zijn kunst-
werk heeft vervaardigd
aan de hand van een ne-
gatief, waardoor een ge-
spiegelde versie van het
origineel ontstond.
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" Experts bezoeken elke
nieuwe dag tiental
woningen

Van onze verslaggever

" Pas na een bezoek aan een kerk in Aalst werd
duidelijk dat in het Salviuskerkje een kopie van
een werk van Rubens hangt. Foto: PETER ROOZEN

Groen Links vindt
nachttrein te duur

Heerlen gaat
naar Legoland

"HEERLEN - Een delegatie met aan

' het hoofd Heerlens burgemeester Van
Zeil gaat begin jurfi naar Denemarken.
Daar wordt open-luchtpark Legoland
bezocht en een kijkje genomen in de
Legofabriek. Van Zeil heeft een aantal
ambtenaren van de provincie en van
Heerlen bij zich, die betrokken zijn bij
de poging om het nieuwe park Lego-
worid naar Heerlen te halen. De Lim-
burgse delegatie wordt opgehaald door
een bedrijfsvliegtuig van de Deense fa-
briek.

Vrouw (51) in
Eijsden vermist
EIJSDEN - De 51-jarige mevrouw
M.M. uit Eijsden wordt sinds dinsdag-
morgen vermist. De vrouw begaf zich
op dat moment op haar groene fiets
naar een vriendin die een paar straten
verder woont maar is daar nooit gearri-
veerd. Men heeft er geen idee op welke
manier de vrouw is verdwenen of waar
naartoe zij is gegaan. Van een misdrijf
is niets gebleken. De vrouw is ongeveer
1,66 meter groot, heeft een normaal
postuur, kort, blond en krullend haar. Zij
draagt een blauwe gebloemde jacken
een zwarte rok.

Visser vangt
kilo's hasj
DüREN - Een 39-jarige inwoner van
het Duitse Duren vond dinsdag in zijn
woonplaats 6,5 kilo hasj en marihuana.
De softdrugs waren verstopt bij een
slagboom. Deze moest door de man. geopend worden om bij zijn visstekje te
komen.Toen hij de slagboom open-
maakte vond hij het pakket met drugs.
De politie postte bij de slagboom en ar-
resteerde later op de dag een 31-jarige
man uit Saarbrücken en zijn 28-jarige
vrouw die het spulkwamen ophalen. Ze
hadden de drugs paasmaandag in
Maastricht gekocht. Ze visten achter het
net, want de Duitse politie had het
goedje al in beslag genomen.

Hightech-expo
naar Heerlen
HEERLEN - Philips houdt in oktober
een hightech-expositie op het Van der
Maessenplein in Heerlen. De multinatio-
nal demonstreert de nieuwste techni-
sche ontwikkelingen in zes Nederland-
se steden. Heerlens wethouder Hub
Savelsbergh toont zich verheugd dat
het Eindhovense bedrijf pok zijn ge-
meente uitgekozen heeft. De gemeente
heeft de Expo Design Group van Philips
laten weten alle medewerking te zullen
verlenen.

Onderzoek joodse
graven gestaakt
BEEK - De Beekse politie heeft het
onderzoek naar de daders die in maart
diverse grafstenen op het joods kerkhof
aan de Putbroekerweg vernielden en
besmeurden, gestaakt. Volgens rijkspo-
litievoorlichtster Judith Verbaan zijn er
verschillende tips bij de politie binnen-
gekomen maar deze informatie heeft
geen licht op de zaak geworpen. Nog
steeds is niet duidelijk in welke hoek de
leden van de onbekende groepering het
nationaal socialistisch front gezocht
moeten worden. De groep eiste in een
brief, diebij het Limburgs Dagblad werd
gedeponeerd; de vernielingen op. De
Beekse politie zal volgens de voorlichts-
ter wel waakzaam blijven.

Busstaking
Aken dreigt
AKEN - In Aken en omgeving dreigteen busstaking. De 660 chauffeurs van
de busonderneming ASEAG overwe-
gen het werk neer te leggen om een

" salarisverhoging van 10 procent af te
dwingen. De ASEAG weigert tot nu toe
categorisch de looneis in te willigen.
Het is niet uitgesloten dat dechauffeurs
aanstaande zaterdag al staken. Vrijdag
valt de definitieve beslissing.

Onderbanken
solidair
ONDERBANKEN - Ook de gemeente
Onderbanken wil een steentje bijdragenaan het betalen van de schade die het
gevolg is van de aardbeving. Uit solida-
riteit met de getroffenen in met name
Roermond en omgeving stelt het colle-
ge voor om 8300 gulden voor dat doel
uit te trekken. Dat bedrag komt neer op
een gulden per inwoner. Het voorstel
kwam gisteravond tijdens de commissie
financiën en welzijn aan de orde als bij-
gevoegd agendapunt. De volgende
raadsvergadering neemt de raad van
Onderbanken een besluit daarover. In
deze gemeente hebben zes woningen
schade opgelopen door de aardbeving.
De. omvang ervan is niet bekend. Eer-
der bleek dat de haan op toren van de
H. Eligiuskerk van Schinveld ook be-
schadigingen had opgelopen.

Volgens DSM ging in
Baars-affaire alles
volgens het boekje

HEERLEN - De treinkaartjes voor
de nachttreinen in Zuid-Limburg
zijn te duur. Dit schrijft Groen
Links in een brief aan het college
van Heerlen.
De geringe opkomst van 38 passa-
giers tijdens het eerste weekeinde
dat het tweede experiment met de
nachttreinen gehouden werd, wijt
Groen Links dan ook aan de te hoge
treinprrjzen. De nachttreinen wor-
den in de weekeinden ingezet tus-
sen Maastricht en Heerlen danwei
Sittard.
De kosten voor deze ritten bedra-
gen meer dan het dubbele van»een
enkeltje zonder korting dat overdag
betaald wordt. De fractie van Groen
Links wijst op het minder draag-
krachtige publiek dat van de nacht-
treinen gebruik maakt. Vooral voor
studenten die over een OV-Studen-
tenkaart beschikken, is een kaartje
van vijf of tien gulden voor de
nachttrein te duur, stellen de groe-
nen.
De fractie is van mening dat denachttrein op deze manier niet kan
concurreren met de auto. Het twee-de experiment met de nachttreinen
kan allleen maar bewijzen dat min-
der mensen de trein nemen als de
kaartjes te duur zijn, aldus de frac-
tie.

I*^ gemeente Heerlen overnach-
der.dagelijks zon vijftig tot hon-
-0 d thuislozen in de buitenlucht.
l-^'-este van hen zijn verslaafd
tw drugs. Ze slapen in parken, tui-
e*- ' Portieken, leegstaande panden
g soms in het Slaaphuis.
v'tid Veer vi-*f tot tien thuislozen be-n zich regelmatig in stadspark
v-jjj os* Zij zorgen voor veel zwerf-
t^ ' "Verschillende bezoekers erva-
Hi t de aanwezigheid van 'onfris'
*1 enc**e personen als bedreigend
t-aru^eilig en m-Jden daardoor het
t-ort' staat m een gemeentelijkrap-nover de overlast.
geh -5n beeft, vanwege bezuinigin-
ver' "et onderhoud in het Aambos
v*n^lnderd. Mede daardoor be-
veej 2ich in het park in de zomer
*ilvp 2Werrvuil, waaronder spuiten,
Sor/rPaPier en medicijnflesjes,
v**^ s fnaken zwervers er bouwsels

en andere materialen.
tL, bezoekers van de nabijgelegen
oVer H

afplaats Akerstraat klagen
vatl de aanwezigheid en het gedrag
<t-*ar tbuislozen. Deze wassen zich
openl

aan kranen. De kapel en de
"*ege re toiletten zijn al gesloten
'a sf j"is vandalisme en drugsover-
2ier.' c*e beheerdersruimte is voor-
de „Van traliewerk.
last erïleer-te verwacht dat de over-
ig "'gszins zal toenemen door de
dat d °Pening van het Inloophuis,
thui^Sopvang biedt voor dak- en
%k 02en*lirig }n de binnenstad neemtvervui-len v

°e
' Vooral door de uitwerpse-

-Be----. an de thuislozen. Volgens de
graaf aÏ6 ziJn vooral de hoek Put-
Wiij "^kerstraat, Spoorwegtunnel-
*-tr aatm*^traat en Promenade-Geer-
1iee ' clermate sterk vervuild dat
Üood»=iU^ ige reiniging per dagpc r,aruelljk is-
'ers "rKwachters, twee banenpoo-
°verla ?eten door hun toezicht de
Van v Verrninderen en het gevoel
I^iJh m

lgheid vergroten. Op ter-beterd °et ook het onderhoud ver-
Jot dpKVorden-en wordt de toegang
u ethoi ri

graafplaats bemoeilijkt,
bet > er Dorien Visser bespreekt
jHet °Verlastrapport' binnenkort
fnloor.K omwonenden van hetHkig , .ls- "We kunnen ben nu ge-
°verlaJ en zien dat er iets aan de"ist gedaanwordt."

HEERLEN - DSM in Heerlen
heeft in een eerste intern on-
derzoek geen onoirbare prak-
tijken geconstateerd bij de
aanbestedingen van werken
die de afgelopen jaren gegund
werden aan de in opspraak ge-
raakte bouwfirma Baars BV
uit Klimmen. Dat heeft een
woordvoerder van het in Heer-
len gevestigde chemieconcern
gisteren meegedeeld.

n*asthet " I
» P°tje pissen

5 °ok een kwestie 1■ Van mikken
punaise i

Perschef A. Spierts van DSM zei
gisteren dat DSM alles bij elkaar
voor honderden miljoenen guldens
aan werken aan te bieden had.
Baars zou in een 'zeer beperkt aan-
tal' - dat overeenkomt met 'enkele
procenten' van het totaalbedrag -aan opdrachten van DSM verwor-
ven hebben. „Tot nu toe zijn we al
twee gevallen tegen gekomen waar-
in Baars zelfs buiten de boot is ge-
vallen omdat anderen minder duur
waren", zei de woordvoerder giste-
ren in een toelichting.

Hoewel tot dusverre is geconsta-
teerd dat volgens de strikte inkoop-
procedures van DSM is gewerkt en

in een open competitie met andere
ondernemingen, zal DSM zich voor-
alsnog terughoudend opstellen ten
opzichtevan de firma Baars. Spierts
wilde niet zeggen hoe lang het in-
tern onderzoek naar de wijze waar-
op Baars opdrachten van DSM
heeft verworven gaat duren. „Wij
hebben er verder weinig behoefte
aan nog veel hierover bekend te
maken", aldus Spierts.

Inmiddels heeft ook de provinciale
politiek gereageerd op de beschul-
digingen als zouden de drie be-
stuursleden achter de schermen
betrokken zijn geweest bij de gun-
ning van opdrachten voor Baars.

Odile Wolfs, voorzitter van de
PvdA-fractie in Provinciale Staten
heeft gisteren herhaald dat de om-
koopschandalen zoals die de afgelo-
pen maanden aan het licht zijn
gekomen, in de toekomst vermeden
moeten worden. Volgens haar kan
dat bereikt worden door de EG-
richtlijn voor aanbestedingen te
volgen. Voor Limburg houden die
in dat de aanbestedingen in de
vorm van advertenties van Euregio-
nale bladen geplaatst moeten wor-
den en dat er bij een aantal van
ongeveer twintig inschrijvingen vijf
aannemers uitgehaald moeten wor-
den door middel van loting. Aan de
laagste van die vijf zou het werk
vervolgens moeten worden gegund.

De statenfractie van D66 heeft het
college van GS inmiddels schrifte-
lijk gevraagd of ook de provincie
van plan is een intern onderzoek te
starten naar de wijze waarop Baars
de opdrachten van de provincie
heeft verworven. Hoewel GS daar
officieel nog geen antwoord op heb-
ben gegeven liet een woordvoerder
gisteren al weten dat de provincie
geen intern onderzoek overweegt.

Aannemer Baars heeft bij de Fiod
verklaard dat hij onder meer DSM-
directeur ir J. Geerards in de stich-
ting Baars Beheer had benoemd om
doorzijn bemiddeling aan opdrach-
ten voor zijn bedrijf tekomen. Voor
zijn bestuursfunctie bij Baars ont-
vingen Geerards, net als zijn mede-
bestuursleden drs W. Buck (oud-
staatssecretaris en oud-gedeputeer-
de) en oud-Europarlementariër dr
H. Notenboom elk een jaarvergoe-
ding van 12.500 gulden voor ge-
maakte advieskosten.

Donderdag 23 april 1992 "9

Rubens' Rochus gespiegeld



Al heb jeons verlaten,
je laat ons nooit alleen.
Wat wij in jou bezaten,
is altijd om ons heen.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons betekend heeft, delen wij u mede dat
heden, na een ongelijke strijd toch nog plotse-
ling van ons is heengegaan, op de leeftijd van
3'A jaar, ons hef zoontje en broertje

Jeroen
Brunssum: Ger en Hennie laLau

Maayke
Familie la Lau
Familie Houkes

22 april 1992
Schutterstraat 25, 6443 VR Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 25
april a.s. om 15.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Jeroen is opgebaard in het mortuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Af-
scheidnemen dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur.
Onze speciale dank gaat uit naar dr. Soewarso
en het verplegend personeel van de kinderafde-
ling van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum.
Tevens een woord van dank aan het verzorgend
personeel van Huize Op De Bies te Landgraaf,
afdeling Clara 2.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te"willen beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij af-
scheid genomen van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Harie Huismans
echtgenootvan

Nelly Verwaijen
Hij werd 68 jaaren is voorzien van de h. sacra-
menten der zieken.

Brunssum: P.W. Huismans-Verwaijen
Brunssum: Mathilde en Frits

Hoogakker-Huismans
Kelly, Harald

Echt: Sjef Huismans
Familie Huismans
Familie Verwaijen

22 april 1992
Schepenstraat 57, 6441 EC 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 de hiernate
noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden 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,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Schuttershof te Brunssum, op 90-jari-
ge leeftijd toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, overgrootvader en over-over-
grootvader

Bernard Hendrik
Sulmann

weduwnaar van

Maria Aleida Broekman
In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en achter-achterkleinkind
Familie Sulmann
Familie Broekman

22 april 1992
Corr.adres: P. Breughelstraat 15
6415 TN Heerlen. Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
In dekapel van het St.-Gregoriusziekenhuis aan
deKochstraat te Brunssum zal de plechtige uit-
vaartdienst gehouden worden op zaterdag 25
april om 14.00 uur.
Samenkomst in dekapel. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
God riep Zijn kind naar huis
in liefde groot:
Waar Jezus leeft,
daar heerst geen rouw of dood.

Tot onze grote droefheid is heden uit ons mid-
den heengegaan, voor ons geheel onverwacht,
mijn lieve vriend, onze zorgzame vader-en opa

Pierre Vrencken
in de leeftijd van 65 jaar.

W. Meijer
Kinderen en kleinkinderen

21 april 1992
Jagersdreef 7
3972 KA Driebergen
Pierre is thuis opgebaard.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 24 april om 14.30 uur op de algemene
begraafplaats aan de Traay te Driebergen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in de aula van de begraafplaats.

t
Waar vlijt haar lust was
is rust haar zegen

Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons
betekend heeft, geven wij u kennis, dat in haar
vertrouwde omgeving in het bijzijn van haar
kinderen is overleden, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Netta Heiligers
weduwe van

Leo Dirks
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten, op
de leeftijd van 83 jaar.

Bom: Tiny Vanmeulebrouk-Dirks
Frits Vanmeulebrouk
Monique - Martijn
Anjes - Gerard

Bocholtz: Mia Schoonbrood-Dirks
Ger Schoonbrood
Marion -Léon
Michael - Daniëlle

Schin opGeul: JoDirks
MariaDirks-Ladenstein

Schin opGeul: Annie van Weersch-Dirks
Jan van Weersch
Raymond - Chantal

Schin op Geul: JanDirks
Finy Dirks-Leunissen
Judith, Saskia, Roy

Schin op Geul: Hub Dirks
Teresa Rogöwska

Schin op Geul: Ger Dirks
Yvonne Dirks-Leunissen
Peter, Frank, Ivo
Familie Heiligers
Familie Dirks

6305 PR Schin op Geul, 21 april 1992
Ransdalerweg 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 25 april
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Mau-
ritius te Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.

'Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel aan de
Spoorlaan 29 te Valkenburg. Gelegenheid tot
afscheidnemen dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Met gevoelens van droefheid delen wij u mede,
dat in de vroege morgen van Tweede Paasdag
overleed, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, onze lieve, zorgzame zuster, schoonzus-
ter en tante

Theodora Eugenie
Lucia Dankelman

geboren te Maastricht 13 juli 1917
Maastricht: L.M.A. Kampman-Dankelman

Venlo: C.H. Canoy-Dankelman
Nelson:

(Nw. Zeeland) F.H. Dankelman
Jkvr. E.O.M.J. Dankelman-
van Nispen tot Pannerden

Booragoon:
(Australië) W.J. Dankelman

M. Dankelman-Aarts
Heemstede: A.C. Dankelman

neven en nichten
Corr.adres: Villa 'Providentia'
Hoofdstraat 84
3972 LB Driebergen-Rijsenburg
De plechtige Heilige Mis van Requiem zal wor-
den opgedragen in de parochiekerk van het
Heilig Hart van Jezus, Heerderweg 3 te Maas-
tricht, op zaterdag 25 april 1992 om 11.30 uur,
waarna aansluitend de crematie volgt in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 11.10 uur,
voorafgaand aan de requiemmis.
De avondwake zal worden gehouden op vrijdag
24 april, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen van de overledene bij
Dickhaut Uitvaartverzorging, Papenstraat 4d,
(bij het Vrijthof), dagelijks van 17.00 tot 18.30
uur.

Tot onze droefheid, maar in grote dankbaarheid
voor alles wat hij voor ons betekende en gedaan
heeft, geven wij u kennis dat vader en opa op 19
april is overleden in de leeftijd van 86 jaar

Jan Willem Albertus
Stemerdink

Oud leraar LTS en MTS, Heerlen
echtgenoot van wijlen

Grada Hendrika Duimelaar
De familie:

Wezembeek-
Oppem (B): Jan Stemerdink

Annette Stemerdink-London
Borne: Verena Stemerdink-Schwarz

Bas Heuff
Brunei

(Borneo) Jan
Tervuren (B): Daniëlle
Amsterdam: Thomas en Annemiek
Amersfoort: Saskia en Hermann

6417 BT Heerlen
Bekkerweg 65
De crematie heeft in besloten kring plaatsge-
vonden op woensdag 22 april.
Samenkomst in het crematorium Imstenrade
op zaterdag 2 mei a.s. om 12.30 uur. Na afloop
van de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in de ontvangkamer van het crematorium.
In plaats van bloemen liever een bijdrage aan
het Koningin Wilhelminafonds.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn lieve man en vader

Hub Adriaens
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de weten-
schap dat hij door zovelen werd geacht, hebben
ons gesterkt dit verlies te dragen.

M.M. Adriaens-Timmermans
Yvonne Adriaens
Alberto Binetti

Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 26 april a.s. om 11.30 uur, in deparo-
chiekerk van de H. Moeder Anna te Heerlen-
Bekkerveld.

~~ ~ IBedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, de-
len wij u mede, dat na een kortstondige ziekte, vrij onverwacht, van
ons is heengegaan onze vader, schoonvader, grootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Leopold Martin Jozef
Palmen
echtgenoot van wijlen

Elisabeth Maria Muijs
Hij overleed op 22 april 1992 in de leeftijd van 78 jaar, voorzien van
het heilig oliesel.

Heerlen: Jeanette van der Bijl-Palmen
Kees van der Bijl
Liane en Jack

Heerlen: Math Palmen
Heerlen: Jan Palmen

Breda: Emilie van Loo-Palmen
René van Loo
Michel

Oirsbeek: Ton Palmen
Anita Palmen-Melchers
Linda, Eline en Henry
Familie Palmen
Familie Muijs

6413 AE Heerlen, 22 april 1992
Schelsberg 191
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag 25
april 1992 om 11.00 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua,
Beersdalweg 62, Vrank-Heerlen, waarna begrafenis op de algemene
begraafplaats Heerlerheide.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegenheid tot schriftelijk
condoleren achter in de kerk.
De avondmis ter intentie van de overledene wordt gehouden op vrij-
dag 24 april 1992 om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het-Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van 17.30 tot 18.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotseling overlijden
van ons trouw lid, de heer

Leonard Palmen
Ruim 25 jaar heeft hij inhoud gegeven aan het lidmaatschap van
onze vereniging.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Bestuur, leden en personeel van
de woningbouwvereniging
Heerlerheide

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u____ " mede dat heden, geheel onverwacht, op 70-jarige
leeftijd, voorzien van de h. sacramenten, van ons is
heengegaan mijn lieve man, goede en zorgzame
vader, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Franz Kuijpers
echtgenoot van

Wilhelmina T.M. Genders
Kerkrade: W.T.M. Kuijpers-Genders

Borne: 0.0.H.M. Kuijpers
B.H.J. Schumann
Deborah
FamilieKuijpers
Familie Genders

20 april 1992
Brugmolenweg 7
6468 AA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 april a.s.
om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Kerkrade-Bleyerheide, gevolgd door de crematie in het crematorium
Imstenrade te Heerlen, te bereiken via afslag De Beitel van autoweg
N2Bl.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condo-
leances.
Vrijdag 24 april om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in het streekmortuarium, gelegen op het ter-
rein van deLückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chè-
vremont. Bezoekgelegenheid dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur. Liever
geen bezoek aan huis.
Voor vervoer naar en van het crematorium is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid vernamen wij het geheel onverwachte overlijden van
onze praeses, de heer

Franz Kuijpers
Hij zal in onze gedachte steeds blijven voortleven als een bezielende
stimulans voor onze harmonie. .
Wij wensen de familie veel troost en sterkte toe.

Bestuur, dirigent, leden en kommissies
Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide

Hiermede geven wij kennis van het plotseling overlijdenvan de heer .
F.A. Kuijpers

oud-direkteur en oud-commissaris van ons bedrijf
Zijn persoonlijke inbreng en visie zijn van grote betekenis geweest
voor de groei van ons bedrijf. Daarvoor zijn wij hem dankbaar.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het dragen van dit ver-
lies.

Direktie en medewerkers
Bakkerij Het Anker, Kerkrade

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken voor devele
blijken van deelnemingbij het overlijden en debegrafenis van mijn dier-
bare echtgenote, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoederen oma

Lies van Oppen-Timmermans
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan doktoren Panhuysen en Hulshof, ver-
plegend personeel, afd. 7 ziekenhuis Heerlen, Pastoor Pörteners, alsmede
eenieder die tijdens haar ziekte zijn aandacht en goede zorgen aan haar
heeft besteed.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op 26 april a.s. in de
hoogmis van 10.00 uur in de parochiekerk van de Laurentius te Voeren-
daal.

Familie van Oppen
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t
Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor zijn gezin, werd he-
den geheel onverwacht door zijn Schepper teruggeroepen, in de leef-
tijd van 59 jaar, mijn lieve man, mijn lieve vader, broer, zwager, oom
en neef

Boy Werdens
echtgenoot van

Beryl Frith
In dankbare herinnering:

Sittard: Beryl Werdens-Frith
Patrick
Familie Werdens
FamilieFrith

22 april 1992
Steegstraat 15, 6133 AK Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 april a.s*
om 10.30 uur in de dekenale kerk van St.-Petrus (grote kerk) te Sit-
tard. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatshebben om 11.45
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van vrijdag 24 april a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

t
Met grote verslagenheid vernamen wij het bericht van het plotselin-
ge overlijden van onze gewaardeerde collega

Boy Werdens
In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een plichtsgetrouwe
medewerker. Zijn bijzondere humor zullen wij niet vergeten.
Moge hij rusten in vrede.

Direktie en medewerkers
ABN AMRO Bank
kantoor Engelenkampstraat
Sittard

t
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, be-
zorgdheid, eerlijkheid en liefde, is heden geheel onverwacht van ons
heengegaan, mijn broer, schoonbroer en onze oom

Boy Werdens
De herinnering aan hem zal nog lang blijven voortleven.

Geleen: Mary, Wim en kinderen 1

t
Sjpraokeloos waore veer, wie veer 't heurde.
Ooze protokollis

Boy Werdens
is van oos haer gegange.
Boy, vier doeoos 111-jaörigjubbeleinoe mer mit oos in dn hemel.
Bedank veur alles.
Beryl en Patrick, vaöl stjerkde.

De Marotte Zitterd

t
Zoals zij leefde is zij gestorven, in alle eenvoud.

Dankbaar datwij haar zo lang m ons midden mochten hebben, maar
bedroefd om het scheiden, delen wij u mede dat heden, in de leeftijd
van bijna 89 jaarvan ons is heengegaan, onze lievezorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tan-
te en nicht

Nelly Thijssen
weduwe van

. Jan van Beek
Heerlen: TinyAldenhoven-van Beek

Johan Aldenhoven
Wim en Hellen Aldenhoven-Trompetter
John en Petra
René en Marianne

Heerlen: Harry van Beek
Ria van Beek-Slijpen
Michel en Marian van Beek-van Straten
Hub enPetra Camps-van Beek
Nathalieen Peggy

Heerlen: Marian Ritzen-van Beek
Giel Ritzen
Harry en Karin Ritzen-Hendriks
Emiel en Marie José
Familie Thijssen
Familie van Beek

Heerlen, 21 april 1992
VKH. H. Dunantstraat 3
Corr.adres: H. van Beek, Kerkraderweg 190, 6416 CN Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 25 april a.s*
om 11.00 uur, in de parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd te Heerlen-Molenberg, waarna de begrafenis op de algemene
begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen zal plaatsvinden.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk. Samen-
komst in de kerk.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis, wordt gehouden
op vrijdag 24 april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.
Graag willen wij de h.h. doktoren en personeel van paviljoen 4 van
de Verpleegkliniek B te Heerlen hartelijk danken voor hun inzeten
goede verzorging van onze dierbare moeder.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bij gelegenheid van het afscheid van c^ p^p
dr. L.A.H. Hogenhuis .u f '.

neuroloog w?
wordt op vrijdag 24 april a.s. om 11.00 uur een _ «Il

h. mis „uit dankbaarheid" ongedragen in de vervolg familieberiC"" 1

kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard. zje paqjna 12
k ■
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HEERLEN - Verzekeringsmaat-
schappijen mogen in de toekomst
zelf beslissen of ze schade diewordt
veroorzaakt door natuurrampen
zullen vergoeden. Nu bestaat nog
de onderlinge afspraak dat bij aard-
bevingen, overstromingen en zo
meer niet wordt uitbetaald. Maar in
juni vergadert het Nederlands Ver-
bond van Verzekeraars (NW) over
een voorstel om dat besluit in te
trekken. Verwacht wordt dat een
meerderheid van de verzekerings-
maatschappijen daarmee akkoord
gaat.

„Dan is het aan de verzekeraars zelf
om de polissen eventueel aan te
passen,", zegt een woordvoerster
van het NW. „Maar ik betwijfel of
dat op grote schaal gaat gebeuren.

JRubbenvorst - Um-
rg en asperges. Twee be-

die zo onlosmakelijk
W elkaar verbonden zouden
*J°eten zijn als Scheveningen
S}et verse haringmaatjes of de

met bloembollen.
ple mening uitte voorzitter R.'asol van de Streek WV

en Midden-Limburg
österen in Grubbenvorst tij-J?hs de presentatie van een
■Heuwe 'aspergefolder' voor
fristen.

'Limburg aspergeland'
Project VVV om toerisme te bevorderen

Noord- en Midden-Limburg giste-
ren.

In het kader van dit asperge-project
heeft de VW folders laten drukken
met een oplage van 70.000 stuks, die
via de belangrijkste VW-kantoren
in Nederlanden via de Nederlandse
Bureaus voor Toerisme in Keulen
en Brussel worden verspreid. In de
folder staan onder meer diverse
fiets- en autoroutes door Limburg
beschreven en wordt de culinaire
waarde van het 'witte goud' uitvoe-
rig aangeprezen.
Aan de toeristische routes liggen de
veertig deelnemende restaurant-
houders, die voor de asperge-toeris-
ten herkenbaar zijn door een spe-
ciaal voor dat doel vervaardigd
muurschild.

Het project heeft in totaal ruim hon-
derdduizend gulden gekost. De
deelnemende restauranthouders
hebben zon zestigduizend gulden
in de kosten bijgedragen, terwijl de
Grensregio Rijn-Maas-Noord heeft
gezorgd voor de overige veertigdui-
zend gulden, waarvan naast de fol-
ders ook posters en advertenties in
dagbladen zijn betaald. De asperge-
campagne duurt twee jaar. " De asperge als lekkernij moet meer bekendheid krijgen. Foto: JANpaulkuit

J-de doelstellingen kunnen uitste-
r^d met elkaar worden gecombi-
"!prd' doordat het asperge-seizoen
*ujktijdig begint met het toeristi-

*"* seizoen", zo zei directeur P.J°Pheide van de Streek VW

r Streek VVV Noord- en Midden-jjtnburg heeft in samenwerking

* ruim veertig horeca-onderne-F ers een asperge-project op touw
E Zet om het plattelandstoerisme in
r' gebied te stimuleren. „We willen
rj de asperge als lekkernij meer

geven, maar we willen
l °ral ook dit gebied promoten
■K^r toerisme.

Van onze verslaggever
ËLEEN - Nachtvluchten op Luchthaven Maastricht zijn

fat Plg taboe- Minister Maij-Weggen van Verkeer en Wa-
q staat heeft na overleg met milieu-minister Alders en.^deputeerde Staten van Limburg haar beschikking voorJgehjke vluchten opgeschort tot de Tweede Kamer eenX nmtief besluit genomen heeft over de aanleg van de; ust-westbaan.

Vervolg van pagina 9 Heerderbroek - zijn in 1986 opgele-
verd.

Prei groeit als kool

Voorlopig geen nachtvluchten
Minister schort beschikking op tot besluit Kamer over Oost-westbaan

Vervolg van pagina 9
ROERMOND - Vanuit hetregistra-
tiepunt schademelding zijn 36 ex-
perts ingezet die ieder per dag tien
tot vijftien adressen afgaan. Afhan-
kelijk van de schade hebben ze per
adres een half uur tot twee uur
werk.

Mastenbroek: 'Totale schade al 90 miljoen '
Experts bezoeken elke
dag tiental woningen

schade in het geding komen. De
stichting vindt dat voor schrijnende
gevallen de sociale dienst oplossing
moet bieden. Vóór 1 mei aanstaan-
de worden de criteriavoor uitkering
bekend.
Gouverneur E. Mastenbroek deelde
gisteren mee dat de totale schade
als gevolg van de aardbeving nu al
90 miljoen beloopt. Volgens een eer-
ste raming bedraagt de schade voor
particulieren in de zwaarst getrof-
fen gemeenten 13 miljoen (Roer-
mond vijf miljoen; Melick-Herken-
bosch acht miljoen). „Ik verwacht
dat de totale schade uitkomt op een
bedrag tussen de 100 en 150 mil-
joen," aldus de gouverneur.

Anders stagneert de afhandeling
van schades. Bovendien zouden
verzekeraars ook gedwongen zijn
huurders de helpende hand te bie-
den, licht Hoofwijk toe. Verder zou
de rechtvaardigheidsgrondslag voor
het niet vergoeden van inboedel-

Bij de persconferentie die minister
Dales gisteren in Roermond gaf, is
verklaard dat de eerste 5.000 gulden
schade in beginsel voor eigen reke-
ning zal komen. Voor uitzonde-
ringsgevallen zal zo mogelijk naar
een oplossing worden gezocht. Dat
is bepaald in een coördinerende
vergadering van betrokken partijen,
gisteren in het provinciehuis.

Hamerslag benadrukt dat de ex-
perts belast zijn met het rapporte-
ren van schadegevallen aan onroe-
rend goed boven de 5.000 gulden,
bij particulieren en middenstanders
die zelf eigenaar zijn van het pand.
Bij het opmaken van de eerste ba-
lans blijken er nog altijd mensen te
zijn die de geleden schade zelf bo-
ven de 5.000 gulden inschatten, ter-
wijl de werkelijke omvang beneden
die grens ligt. „Wij beperken ons tot
de vooraf gestelde limiet," aldus
Hamerslag.

Heerlen geeft
95.000 voor
hulp beving

HEERLEN - De gemeenteHeerlen
heeft dinsdag besloten een gulden
per inwoner, dat wil zeggen 95.000
gulden, te storten in het solidari-
teitsfonds voor hulp aan de gedu-
peerden van de aardbeving.
Volgens wethouder Jos Zuidgeest
moeten de Heerlense burgers die
schade hebben geleden ook een be-
roep doen op dat fonds, omdat de
gemeente op een andere manier
geen hulp kan bieden.

De minister voegt zich nu naar dit
arrest, maar voorkomt (voorlopig)
ook een gerechtelijke procedure.
Tijdens een zitting van het Haagse
gerechtshof zou de Vereniging geen
uitbreiding vliegveld Beek vandaag
op straffe van een fikse dwangsom
volledige stoplegging van de nacht-
vluchten op 'Beek' vorderen. Deze
eis werd in 1989 door de president
van de rechtbank in Den Haag nog
afgewezen, maar met het arrest van
vorig jaar in de hand meende de
vereniging in hoger beroep zeker
succes te kunnen boeken. De zitting
werd gisteren in verband met de
brief van de minister afgelast.

?e fninister verwacht nu dat dit vol-
y.nd jaarzal gebeuren. Tevens gaat
n^een procedure opstarten voor zo-
"-UMk8 van c*e bestaande Noord-
zon - an ' naast de reeds lopende
% ermg voor het hele vliegveld in-
H, Slef de nog aan te leggen Oost-
Vo stbaan. De aparte procedure

de Noord-zuidbaan, gaat paral-
*■ "^et deze integrale zonering lo-

■.^'j-Weggen heeft een en ander de-
-, Week schriftelijk aan de Tweede
l lier meegedeeld. Ze komt met
3 ar beslissingen tegemoet aan een
vaest van het Haags gerechtshofvJ\september 1991 over het vlieg-
va " Het hof verklaarde de nacht-
■q chtenbeschikking voor 'Beek'
(je

n onrechtmatig en sommeerde
jy Minister zo snel mogelijk de
j.- ord-zuidbaan te zoneren. Reden
v-J"*"*001" was dat de omwonenden
su 1 die baan al ruim tien jaar in hun
s^Pkamers onvoldoende be-
V|. ermd waren tegen nachtelijkegtuiglawaai.

De vereniging kan zich voorlopig
met de situatie verenigen. Maar se-
cretaris Marleen de Visser is er hele-
maal niet gerust op dat de nachtrust
voor de omwonenden van de
Noord-zuidbaan nu voorgoed ge-
waarborgd is. „Zeker, we zijn blij
dat nachtvluchten tot medio 1993
van de baan zijn. Dat hebben we in
elk geval bereikt. Maar dit besluit
wil niet zeggen dat de minister de
Noord-zuidbaan nu definitief zal zo-
neren en dus de woningen afdoende
zal isoleren. Dat hangt helemaal af
van het verdere verloop van de poli-
tieke besluitvorming over de Oost-
westbaan en de wijziging van de
Luchtvaartwet." " Bewoner Jo Toorens: „We eten al tientallen jaren uit deze moestuin, ik geloofniet dat hij ver-ontreinigd is." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Dales wil lering
trekken uit ramp

Avond na beving opluchting in Den Haag

Actieszorgsector
snel dichterbij

-*■ kRLEN - De werkgeversorga-
"Wi NZf kri* igt tot dinsdag 28
li ' de tijd in te stemmen met een
h,..Uxv cao-voorstel in de zieken-G^ector.
feid SSen treft de AbvaKabo voorbe-
-5- dlnSen voor acties op 6 mei. De
gen^re vakorganisatie voor verple-
**e tt en verzorgenden NU (Nieu-
V<v. n-e)'9l eist een nieuw voorstelr zaterdag 4 mei om vijf uur.

Üev deze week konden werk-ee*,e.rs err werknemers geen over-ig stemming bereiken over de
k on<fe Van de "-oonsU)gmg* De vak-

n eisen 4,5 procent terwijl de
cetlt

n-et verder komt dan 3,7 pro-

Onderzoek start in mei
Zestig boringen tot diepte van anderhalve meter

Indien ook haar voorstel tot wijzi-
ging van de Luchtvaartwet wordt
aanvaard, kan op de Noord-zuid-
baan tien jaar lang 's nachts worden
gevlogen zonder dat in de directe
omgeving aanvullende woningisola-
tie wordt gepleegd.

Maij-Weggen geeft in een toelich-
ting op haar brief aan de Tweede
Kamer inderdaad duidelijk aan dat
nachtvluchten op de Noord-zuid-
baan medio 1993 weer toelaatbaar
zijn, als tot aanleg van deOost-west-
baan wordt besloten. De aparte zo-
nering van de bestaande baan komt
dan te vervallen.

zin van de Rampenwet Daarmee
zou de manoeuvre van het Natio-
naal Rampenfonds - twee dagen
later werd de beving ineens erkend
als echte ramp - ook niet nodig ge-;
weest zijn.

De voorzitter van het Rampen-
fonds, de vroegere staatssecretaris
van financiën Henk Koning, reisde
gisteren mee met Dales. „Maandag-
avond heerste er in den Haag, opt
grond van de berichten uit Lim*»
burg, nog blijdschap en opluch-
ting," aldus Koning. „Gelukkig
geen slachtoffers en de schade viel
mee, zo luidde de diagnose. Pas mi
de loop van de dinsdag sijpelden er
meer berichten binnen over groter»
schade. Op woensdag hebben we!
geoordeeld dat er sprake was van
een nationale ramp. Want ook al
waren er geen slachtoffers, het ge-
vaar daarvoor is groot geweest, ze-
ker geoordeeld naar wat ik vandaag
hier heb gezien."

Tijdens de gesprekken gisteren op
het gouvernement in Maastricht
zijn ook de eisen aan de orde ge-
weest waaraan gedupeerden, willen
ze in aanmerking komen voor hulp,
moeten voldoen. Het gaat om scha-
de aan particuliere woningen en
schade aan onroerend goed van
kleine zelfstandigen. Schade aan
overheidsgebouwen, huurwonin-
gen, bedrijven en kerken valt bui-
ten de regeling.

In de verzamelde fondsen zit op dit
moment 22,6 miljoen gulden: IQ*
miljoen van de verzekeraars, 7,5
miljoen van het kabinet, 2,5 miljoen
van het Rampenfonds, een voorlo*
pige 1,5 miljoen uit de actie van
Omroep Limburg, 1 miljoen van de
provincie Limburg en 100.000 gul-
den van het Rode Kruis. Het Rode'
Kruis zal het ingezamelde geld be-
heren, terwijl het Nationaal Ram-
penfonds de uitkeringen zal doen,;
als eenmaal bekend is wie recht
heeft op hoeveel hulp.

Gouverneur Mastenbroek verwacht'
dat er een bedrag van meer dan 30
miljoen gulden nodig is om de be-
doelde steun te verlenen.

Tot vrijdagmiddag 17.00 uur kun-
nen burgers schade opgeven via het
centrale meldnummer 04750-35505.
Er zijn nu 2300 meldingen binnen-
gekomen.

De provincie is al begonnen aan de
gewenste evaluatie. De voorlichting
aan de burgers, de coördinatie van
de hulpverlening en de communica-
tie tussen de overheden onderling
komt daarin ter sprake. Dan moet
onder andere duidelijk worden
waarom _de gemeente Roermond
niet het rampenplan in werking
heeft gesteld, waarmee de beving
een 'ramp' geworden zou zijn in de
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ROERMOND - Minister Dales
maakte gisteren de burgemeesters
van de Middenlimburgse gemeen-
ten en de Limburgse gouverneur
uitgebreide complimenten over de
gang van zaken na de aardbeving,
maar ze wil dat voor 1 mei de eva-
luatie afgerond wordt van de com-
municatie en hulpverlening vlak na
de ramp. De contacten tussen de
verschillende instanties waren im-
mers verre van vlekkeloos verlo-
pen. „Het zal duidelijk zijn dat we
lering kunnen trekken uit het ge-
beurde," aldus de minister.

Oud-werknemer van 'de Nijverheid'
Jo Toorens (46) uit de 7-januari-
straat vindt dat de brief veel te laat
is gekomen. „We wonen nu al veer-
tig jaar in ons huis. Hebben altijd
een moestuin gehad en nooit iets
gemerkt in de vorm van ziektes. Als
we niet meer uit de moestuin mo-
gen eten, dan planten we gras."

De bewoners in de wijk reageren
verschillend op de brief van de pro-
vincie. „Waanzin", noemt Jean Vos-
sen het onderzoek. „Is het terrein
vervuild, dan wordt het toch niet
opgeruimd. In Limburg zijn nog
veel plaatsen die er veel erger aan
toe zijn. Het geld van het onderzoek
kunnen ze maar beter sparen".

grond zelf nog maar een stuk opge-
hoogd", zegt Wintjens.
Nijverheidbeton is opgericht in
1922. Tot augustus 1974 heeft het
bedrijf op drie verschillende loca-
ties in het onderzoeksgebied allerlei
betonprodukten gemaakt, van trot-
toirtegels tot zogenoemde prefab-
elementen.
Daarna is het bedrijf naar de Bea-
trixhaven verhuisd en overgeno-
men door Van Nieuwpoort uit
Gouda. In 1984 heeft Facadebeton
'de Nijverheid' overgenomen.

MAASTRICHT - Het advies-
bureau Oranjewoud in Swal-
men start in opdracht van de
provincie begin mei met het
onderzoek. Voor het onder-
zoek, dat ruim 15.000 gulden
gaat kosten, worden zestig bo-
ringen verricht tot een diepte
van anderhalve meter. Een
deel van de boringen wordt in
tuinen van bewoners verricht.
Vervolgens worden de grond-
monsters onderzocht op de
aanwezigheid van de metalen
arseen, cadmium, chroom, ko-
per, lood en zink. De resulta-
ten moeten in september van
dit jaar aan de provincie wor-
den gerapporteerd.

Volgens R. Simoen, voorlichter van
de provincie Limburg, zijn in het
gebied al in de voorgaande jaren
boringen verricht in het kader van
een zogenoemd historisch onder-
zoek. In een dergelijk onderzoek
worden ook bijvoorbeeld de bouw-
tekeningen bekeken en vinden ge-
sprekken met bewoners plaats om
te kijken waar het gebied moet wor-
den afgebakend. Simoen: „Dat on-
derzoek is aanleiding geweest om
een 'oriënterend' onderzoek in te
stellen met verfijndere boringen.
Als veel zware metalen gevonden
zouden worden kan vervolgens een
nader onderzoek en uiteindelijk
zelfs een saneringsonderzoek wor-
den ingesteld".

Op het grootste deel van de voorma-
lige terreinen van Nijverheidbeton,
die nu het onderzoeksgebied vor-
men, zijn woningen gebouwd. De
laatste straten - onder meer de Post-
duifstraat, de Uiverstraat en de

Toorens kan zich 'de Nijverheid
herinneren als de dag van gisteren.
Hij, twee broers van hem en zijn va-
der werkten allen lange tijd in de
betonfabriek. Toorens: „Enkele
tuintjes verder werden de assen uit
de mijnen vermalen en bij het zand
en de cement gevoegd. Daar heb-
ben de bewoners hun tuintjes zelf
helemaal afgegraven. Later is 'de
Nijverheid' ook gekleurde tegels en
blokken en gewassen betonplaten
gaan maken. Ik weet dat het ce-
mentwater gewoon de grond in-
liep".

Geïnformeerd
Marie-Louise Wintjens uit de Post-
duifstraat weet dat de meeste men-
sen voor debouw van hun koopwo-
ningen hebben geïnformeerd bij de
gemeente naar mogelijke verontrei-
niging door 'de Nijverheid. „De
bovenste laag grond is destijds afge-
graven en vervangen. Maar de den-,
nen die we plantten, gingen wel
allemaal kapot^ Toen nebben we de
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Verzekeraars mogen
natuurrampen dekken

Onderling besluit wellicht ingetrokken

_ (ADVERTENTIE)
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Maasnielderweg 33, Roermond. Telefoon: 04750 - 16141.

Openingsti|den: Maandag 13.00 - 18.00 uur.
-b D' t/m vr 9 00-18 00 uur Za. 9.30-17 00 uur

Donderdag koopavond , n

(ADVERTENTIE)

ALNO. Betaalbaar vakmanschap.
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Als u uw keuken met zorg wilt inrichten, Jnlkijk dan eens naar de detaillering van een
ALNO inbouwkeuken. De perfekte kombi- m_ -_
natie van goede smaak, doelmatigheid en
betaalbaar vakmanschap. Keukens zoals ■■alleen ALNO die maakt en zoals alleen ■■ *■***■■ ■ *^*een ALNO Select Dealer die installeert. Wereldklasse die u toekomt

GELEEN: Kellerhuis Keukens,
Ringovenstraat 1 tel. 046-747905.

HEERLEN: Keukendesign Kellerhuis,
Woonboulevard tel. 045-754172.

MAASTRICHT/HEER: Remalux, Dorpstraat 84a tel. 043-617340.
MEERSSEN: Keukencentrum Zambon,

Kruisberg 46 tel. 043-642535.

En als ze het al doen, zal de premie
flink stijgen."

„In principe is dat mogelijk. Maar
Lloyds zal dan zelf ook met een ver-
zekeraar in zee moeten gaan.Lloyds
is immers geen verzekeringsmaat-
schappij, maar een makelaarscon-
cern." Overigens verwacht de NVV
niet dat veel Nederlanders in het
buitenland een verzekering af zul-
len sluiten. „Kijk maar naar België
en Duitsland. Daar kan men zich al
jaren tegen natuurrampen verzeke-
ren, maar bijna niemand doet dat."

Inmiddels bieden steeds meer be-
middelaars verzekeringen in het
buitenland aan waar schade door
natuurampen wel wordt gedekt.
Van Eeden Incorporation in Maas-
tricht bijvoorbeeld heeft daarover
afspraken gemaakt met Lloyds of
London. De NVV-woordvoerster:

Limburgs dagblad Limburg
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Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar mochten ontvangen
delen wij u mede dat heden van ons is heengegaan, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Maria Hubertina
Josephina van

Haaren-Bemelmans
weduwe van

Mattheus Gerardus van Haaren
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Giel van Haaren

Tony van Haaren-Stijffs
Brunssum: Pi«t van Haaren

Fien van Haaren-Debie
Heerlen: Annie Mans-van Haaren

Balt Mans
De klein- en achterkleinkinderen

Amstenrade, 17 april 1992
De Gijselaar 10
Corr.-adres: Op de Acker 16
6431 GK Hoensbroek
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematieplech-
tigheid in besloten familiekring plaatsgevonden.

"T-

Morgen 24 mei is het een jaar geleden dat wij afscheid moesten ne-
men van mijn onvergetelijke vrouw en onze moeder

Maria Feijts-Tillmanns
De eerste jaardienst zal plaatsvinden in de kerk van de H. Jozef te
Doenrade op zondag 26 mei om 10.00 uur.

Frans Feijts
en kinderen

#

Munstergeleen, april 1992
Sittarderweg 26

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken voor het
medeleven, ondervonden tijdens het overlijden en debegrafenis van mijn
geliefde man, vader, schoonvader en opa

Johan Eggen
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken voor de vele condo-
leances, h. missen en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de
begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

Maria Eggen-Kerff
Hub Eggen
Bertien Eggen-Verhooren
René, Yvonne
Mia Wiese-Eggen
Peter Wiese
Michael

6416 AX Heerlen, april 1992
Zaterdagstraat 5
De zeswekendienst voor Johan zal worden gehouden zaterdag 25 april
a.s. om 19.00 uur in de kerk "Verschijning van de Onbevlekte Maagd" te
Heerlen-Molenberg.

Graag willen wij iedereen zonder uitzondering,
in verenigingsverband of privé, van harte dan-
ken voor het medeleven betoond bij het overlij-
den en de crematie van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, grootvader, broer, zwager,
oom en neef

Karel Lemmens
en ook voor de h. missen, bloemen, alsmede uw
aanwezigheid bij dit afscheid van de dierbare
overledene zeggen wij u dank.
Het was voor ons een grote steun, te weten dat
zovelen hebben laten blijken wat hij voor hen
als mens en vriend betekende.

Dieny Lemmens-Caanen
Paul en Miriam en
Rianne

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus Maria ten Hemelope-
ningChèvremont-Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelrteming ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van onze
dierbare moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Constantina Bervoets
weduwe van

Marinus van Ooijen
betuigen wij allen onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan de doktoren
en het verplegend personeel van de verpleegkli-
niek Heerlen afdeling 83.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind
Fam. van Ooijen
Fam. Bervoets

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april a.s. tijdens de heilige
mis van 18.30 uur in de parochiekerk van de
Heilige Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve echtgenote
en onze lieve moeder

Ria Brassé-
Van Den Boogaard

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Harry Brassé
kinderen en kleinkind

De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk St. Augustinus te Lutterade-
Geleen.

I

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelname, bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
vader, opa en levensgezel

Sjir Houben
betuigen wij u allen bij deze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan Flobert-. schutterij Prins Hendrik Nulland, Sociëteit
Dr. Prick.

Kinderen Houben
en Tiny

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 25 april a.s. om 18.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Antonius van Padua te
Bleijerheide.

Voor uw belangstelling en medeleven bij
het overlijden van mijn lieve echtgenoot,
vader, schoonvader en opa

Johan Lardinois
zeggen wij u hartelijk dank.

A. Lardinois-Souren
Kinderen en kleinkinderen

Übachsberg, april 1992

De zeswekendienst zal worden gehou-
den in de parochiekerk van de H. Ber-
nardus te Übachsberg op zaterdag 25
april om 19.00 uur.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de belangstelling en
het medeleven bij het overlijden en de begra-
fenis van mijn man

Hein Waltmans
willen wij u langs deze weg hartelijk bedan-
ken voor de vele condoleances, h. missen en
bloemen, alsmede uw aanwezigheid.

Mevrouw M.Waltmans-Ramaekers
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 26 april a.s. om 10.30 uur in de Fati-
makerk te Brunssum.

Het is nu een jaargeleden dat wij afscheid moesten
nemen van haar dieons zo dierbaar was, onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Mien
Verbeuken-Moeglen

De plechtige eerste jaardienst wordt gehouden op
zaterdag 25 april as. om 18.30 uur in deLaurentius-
kerk te Voerendaal.

Kinderen en kleinkinderen
Voerendaal, april 1992

Op 22 april was het een jaar geleden, dat wij
afscheid moesten nemen van onze lieve
vriend, broer en schoonbroer

Math Goossens
Wij vragen u hem met ons te gedenken in de
h. mis op zondag 26 april a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Petrus Canisius te
Puth.

G. Royen
Fam. Goossens
Fam. Royen

Het is alweer een jaar geleden, dat wij af-
scheid moesten nemen van hem die ons zo
dierbaar was

Herman Zelissen
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
worden op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur
in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.

E. Zelissen énkinderen

Het is een jaar geleden datwij afscheid moesten
nemen van mijn lieve vrouw onze zorgzame
moeder en oma

Willemine-Josefine
Maessen-Stoelinga

De plechtige eerste jaardienstwordt gehouden
in de parochiekerk van de H. Familie te Bruns-
sum-Langeberg op zondag 26 april om 10.45
uur.

Henk Maessen
Kinderen en kleinkinderen

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn onvergetelijke vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Annie
Lemmens-van Kessel

Op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur tijdens de
eucharistieviering in de grote St. Jan te Hoens-
broek willen wij haar in het bijzonder geden-
ken.

C. Lemmens }
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, april 1992

Bij het overlijdenvan

Lina Erkens-Zafarin
mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onze
hartelijke dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Landgraaf, april 1992
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april as. om 19.00 uur in de
parochiekerk Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen.

Graag willen wij iedereen bedanken die op wel-
ke wijze dan ook blijk van medeleven heeft ge-
toond bij het overlijden en de begrafenis van

M.H. (Tiny)
Rijnders-Boesten

Haar familie
De plechtigezeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 25 april a.s. om 17.30 uur in de
parochiekerk H. Geest te Meezenbroek-Heerlen.

Voor de vele blijken van medeleven, ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van onze
goede en zorgzame vader, groot- en overgroot-
vader

Willem Joseph Meijers
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen

Kerkrade, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 april as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van O.L.Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Terwinselen.

t
Voor het medeleven, ondervonden tijdens >
ziekte, het overlijden en de begrafenis van nul
geliefde vrouw, moeder, schoonmoeder en of

Trouwtje Weijers
echtgenote van

Hub Pluijmakers
willen wij u allen langs deze weg hartelijk da>
ken.

Dhr. H.Pluijmakers
Kinderen en kleinkindere'

Voerendaal, april 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden Q
zondag 26 april 1992 om 10.00 uur, de hoogn"*
in de St. Laurentiuskerk te Voerendaal.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlij
te bedanken voor de vele blijken van noedel-
ven diewij mochten ontvangen tijdens het ovd
lijden en de crematie van mijn lieve vrou'
onze goede en zorgzame moeder en oma

Hubertina
van Neer-Zeegers

betuigen wij u allen bij deze onze oprech-j
dank.
Kerkrade, april 1992

Willy van Neer
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoj'
den op zaterdag 25 april as. om I§.oo uur in <"'parochiekerk St.-Petrus Maria ten Hemelopi-'l
ming te Kerkrade-Chèvremont.

A
Dankbetuiging

Voor de vele blijken van deelneming ondervojl
den bij het overlijden en de begrafenis van mül
dierbare echtgenoot, onze vader, groot- en o\'A
grootvader

Harry Knuth
betuigen wij allen onze oprechte dank.
Uw medeleven betekende voor ons een grol
steun.

M.Knuth-Laven
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen I

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindt]
op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in de par^j
chiekerk van de H. Maria Goretti te KerkradH
Nulland.
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Drukte op hoorzitting
Raad voor Casinospelen
VALKENBURG - Zuid-Limburg
zal goed vertegenwoordigd zijn op
een hoorzitting die de Raad voor de
Casinospelen op donderdag 7 mei
zal houden. Tot nog toe hebben GS
van Limburg, B en W van Maas-
tricht. B en W van Valkenburg aan
de Geul, de CDA-afdeling Valken-
burg en de CDA-afdeling Limburg
zich aangemeld om hun standpunt
te verwoorden.

De hoorzitting geldt de kwestie van
het al dan niet verplaatsen van het
Holland Casino van Valkenburg
naar Maastricht, eerder ge-
meld heeft de Nationale Stichting
Casinospelen besloten tot die ver-
huizing. De uiteindelijke beslissing
wordt echter genomen door de mi-
nisters van Economische Zaken en
van Justitie nadat de Raad voor de
Casinospelen daarover een advies
heeft uitgebracht.

Deze Raad heeft besloten een hoor-
zitting te houden op aandrang van
het gemeentebestuur van Valken-
burg aan de Geul. De Raad voor de
Casinospelen erkent dat het om een
belangrijke aangelegenheid gaat.
Sinds ruim vijftien jaar geleden de
eerste legale speelcasino's in Neder-

land werden gesticht is het de eer-
ste keer dat er sprake is van een
mogelijke verplaatsing van zon ca-
sino. „Dat is uniek, reden waarom
wij de standpunten van alle betrok-
ken partijen willen horen. Wij heb-
ben begrepen dat er vooral vanuit
Valkenburg grote weerstand be-
staat tegen een mogelijk vertrek
van het casino." zo licht secretaris
drs B. Polders van de Raad voor de
Casinospelen nader toe.

Na de hoorzitting zal de Raad zich
nader beraden over de kwestie. Pol-
ders verwacht niet dat voor septem-
ber een standpunt zal worden inge-
nomen. Het komt er dan op neer dat
dan een advies wordt uitgebracht
om het casino wèl naar Maastricht
te verplaatsen of dat er géén advies
wordt gegeven. Het laatste houdt in
dat de Raad niet voor een verplaat-
sing is.

De hoorzitting op '7 mei wordt ge-
houden in het vergadercentrum van
het Centraal Station in Den Haag en
begint om kwart over tien. Ver-
wacht wordt dat deze tot circa drie
uur zal duren. Tot 1 mei kunnen be-
langhebbende organisaties nog vra-
gen om het woord te mogenvoeren.

*ERLEN - Met medewerking
J"1het Steunpunt Zelfzorg is er in
ftburg een zelfhulpgroep opge-M voor Positieve Anonymen

/*"" Mensen die een mogelijk of
gelijk positief testresultaat heb-

I n gekregen met betrekking op1 levensbedreigende ziekte zoals
of kanker, en dit niet aan de

H bekend willen kun-| i hier voor hulp terecht.

(f zelfhulpgroep maakt gebruik
1 het zogenaamde 12-stappen- *j.6ramma van deAnonieme Alco-Jjsten. Daarin wordt er stapje

~°r stapje gewerkt aan ondermeer
acceptatie van dit testresultaat,

J* vinden van een soort geloof
Waan men zich vast kan houden,1 helen van oude wonden uit het
'eden en inventariseren van de
s-tieve en negatieve punten in het

rol.
*t programma wordt in Amerikajpsucces toegepast bij hulp rond,er-ei problemen zoals bij drugs,
jffmatig eten en zelfs incest. De
«enten moeten niet verwachten
1 hun problemen worden opge--1 door een professionele klacht.

J^feen is voor zichzelf verant-
£°rdelijk en de oplossing moet
,!*! bij zichzelf zoeken. Maar iede-
''J'nsdag is er wel gelegenheid omt lotgenoten te praten en ervarin-
l uit te wisselen, vertelt een me-kker van de P.A.

r meer informatie kunt u. con-jl opnemen met de contactper-
-3 van de P.A. zelfhulpgroep, tel.P-611055.

Comité betwijfelt
werking maatregelen
ontgronding Stevol

Van onze verslaggeefster

De stenen werden in maart door

Van onze verslaggever

OHE EN LAAK - Het comité Ste-
vol Nee heeft alle statenfracties uit-
genodigd om acte de présence te
geven op de informatie-avond van
dinsdag 28 april aanstaande over
het milieu-effectrapport voor het te
ontgronden Stevolgebied (280 hec-
tare).

Stevol Nee strijdt al ruim tien jaar
tegen de geplande ontgronding. Het
comité heeft de provinciebestuur-
der in 1989 overgehaald om een mi-
lieu-effectenrapport te laten maken
vooraleer tot vergunningverlening
over te gaan.

Dat rapport is in december vorig
jaar gereed gekomen. Vanaf maan-
dag 13 april jongstleden heeft de
provincie het MER ter inzage ge-
legd. Vijf weken lang krijgen be-
langhebbenden de kans om er hun
zegje over te doen. Vanavond krijgt
de gemeenteraad van Maasbracht in
een besloten bijeenkomst informa-
tie over het plan van de provincie.
Volgende week dinsdag gebeurt dat
voor de rest van de inwoners.

Funest
„Niet alleen natuur en landschap
gaat door de ontgronding naar de
knoppen, het is ook funest voor de
grondwaterstand," zo zegt woord-
voerder J. van Schaik van het comi-
té uit het MER. „De gevolgen zijn
ingrijpender dan ooit. De grindpro-
ducenten zijn er niet in geslaagd om
een betrouwbare inschatting te ma-
ken van de effecten op de lange ter-
mijn".

Volgens het MER zal door de grind-
winning in het Stevolgebied de
grondwaterstand tot in de wijde
omgeving met twee meter dalen.
Deze daling kan alleen worden be-
perkt door het slaan van een ander-
half kilometer lange damwand,
twintig meter diep, langs het Julia-
nakanaal. De kosten van een derge-

lijk scherm worden geschat op drie
miljoen gulden.

„Praktijkvoorbeelden van deze
science fiction-methode zijn niet
bekend", zo laat Van Schaik weten.
Het is evenwel nog maar de vraag
of de grindproducenten zullen over-
gaan tot het plaatsen van een duur
scherm. In hetzelfde MER-rapport
kondigen zij een onderzoek naar
een goedkopere oplossing aan. In
een eerder stadium is bij hun al het
idee geopperd om de poreuze wan-
den van de grindput af te dichten
met een vijfmeter dik kleilaag. De-
ze methode is in de praktijk al eens
elders toegepast. Het is alleen nog
niet bewezen dat het ook werkt.

Landschap
Het comité wijst ook op de gevol-
gen voor het landschap. „Het MER-
rapport wijst uit dat dit gebied met
de meanderende Oude Maas, de
Echter Weert en de drooggevallen
Maasarmen zowel qua dieren als
planten tot de rijkst geschakeerde
van Nederland behoort. Niet alleen
is het aantal beschermde en be-
dreigde soorten planten en dieren
groot, ook de variatie in leefgebie-
den scoort bijzonder hoog. Dit alles
gaat onherstelbaar verloren en kan
nimmer meer in die veelzijdigheid
terugkeren", aldus Van Schaik. Hij
wijst de provinciebestuurders er in
dit kader nog eens fijntjes op dat de
provincie nog zo heeft beloofd geen
ontgrondingen in gebieden met ho-
ge natuurwaarden meer toe te
staan.

Het comité is er vast van overtuigd
dat ontgronding van het Stevolge-
bied in feite niet meer nodig is
omdat er geen sprake is van grind-
schaarste, zoals de grindproducen-
ten beweren. Veel grindverwerken*
de bedrijven zijn in de afgelopen
jaren al overgegaan op alternatieve
grondstoffen zoals kalksteen uit de
Ardennen. Ook wordt steeds mcci
bouwpuin in plaats van grind ge-
bruikt al fundering onder wegen.

het nationaal socialistisch volk
front omgeduwd en beklad. Dt
eerste fase van het karwei be

" Riche Paulissen en Piet Senden van de steenhouwerij Bröls takelen een vernielde grafzerk op de joodse
begraafplaats in Beek omhoog. Foto: peter roozenNaams Blok maakt

Zwartboek Voeren'
ROEREN - Het Vlaams Blok
*'- aanstaande vrijdag in hotel-
"^taurant San Martino in Sint-
J^rtensvoeren het 'Zwartboek
v°eren' presenteren.

Twee van de drie zerken zijn
echter zo ernstig beschadigd dat
zij eerst met ijzeren pinnen weer
in elkaar gezet moeten worden.

Bij de grafschending zijn deze
stenen omver geduwd en in drie
stukken kapot gevallen. Na het
schoonkappen en de reconstruc-
tie worden de grafstenen op hun
nieuwe fundamenten gemetseld.
De werknemers van Bröls ver-
wachten dat de klus binnen een
week is geklaard.

helsde het met een takelwagen
hijsen van de stenen, die tussen
280 en 400 kilogram wegen

BEEK - Riche Paulissen en Piet
Senden van de Beekse steenhou-
werij Bröls zijn gisterochtend in
opdracht van de Stichting Her-
denking Oorlogsslachtoffers
Beek gestart met de reparatie
van de drie vernielde grafzerken
op het joodse kerkhof aan de
Putbroekerweg in Beek.

Reparatie vernielde
grafstenen begonnen

Na .schendingen op joodskerkhof in Beek

7* zeventienkoppige fractie die
*^or het Vlaams Blok in de
y'aamse raad zetelt, zal die dagpoeren bezoeken om onder meer
j?Protesteren tegen het Fransta-
-8 cultureel centrum.

Rijksinstituut: Sporen kunnen ook van steenmarter zijn geweest

Twijfels aanwezigheid otter in Limburg
DOOR EGBERT HANSSEN toch als onverwacht", zegt de heer

Broekhuizen.

„De foto's zouden het bewijsmateri-
aal zijn. Die hebben we gezien. Het
waren inderdaad sporen, of wat er
van over was. Het was toch niet on-
miskenbaar. Met enige fantasie zie
jeer inderdaad ottersporen in. Maar
het kan net zo goed een steenmarter
zijn geweest. Echte harde bewijzen
hebben we niet gekregen. We gelo-
ven het natuurlijk graag. De foto's
geven aan dat je er rekening mee
moet houden. Misschien is er inder-
daad wel een spaarzame populatie.
Maar dat is zoeken naar een speld in
een hooiberg."

--.joloog s. Broekhuizen van het
tjj^s-nstituut voor Bos- en Natuur-
verzoek in Arnhem betwijfelt
Seh °°'t de noodzaak van een groot-neeps inventarisatie-onderzoekar de vermeende otters in Lim- Aanleiding voor dit onderzoek zijn

burg. Dit onderzoek is onlangs in
het garen gehangen door de Zoog-
dierenwerkgroep van het Natuur-
historisch Genootschap in Lim-
burg. De werkgroep heeft overhe-
den en instellingen gevraagd

De waarnemingen van deze ama-
teur-biologen worden evenwel nog
steeds niet geloofd door de rijksbio-
logen. "We staan natuurlijk met
open mmd tegen die berichten uit
Limburg. Maar het probleem is, we
zijn er niet bij geweest. We kunnen
er dus in feite geen oordeel over vel-
len. Het komt in elk geval voor ons

- Het Rijksinstituut voor Bos- en Natuuronder-
j?ek is er allerminst van overtuigd dat er in Limburg nog ot-
*rs wonen. De prenten (voetsporen) die in de februari-sneeuw
w°r'g jaar op de oevers van de Middenlimburgse Maasplassenerden ontdekt kunnen net zo goed van een steenmarter zijn
Ipveest. Vier jaar geleden werd in Friesland de laatste otter
L°°dgereden. Sedertdien staat de otter officieel nog steeds te
oek als uitgestorven in Nederland.

hiervoor geld ter beschikking te
stellen.

Willem Vergoossen uit Echt is voor-
zitter van deze werkgroep. Volgens
hem is een bedrag van honderddui-
zend gulden nodig om een bioloog
een jaar lang naar het voorkomen
van otters te laten speuren langs de
Maas, de Maasplassen, in het peel-
gebied en de Zuidlimburgse beken.
Een maand geleden heeft de werk-
groep brieven de deur uit gedaan
om fondsen aan te boren. Vergoos-
sen verwacht dat het geld bij elkaar
komt en denkt al in mei concrete
plannen uit te zetten.

Amateur-bioloog

de speurtochten van de leden van
de werkgroep zelf en de foto's van
otterprenten die in Limburg gevon-
den zijn en het verslag hierover van
otterkenner Maarten Smit van het
Groningse Otterstation. Zij komen
tot de slotsom dat de otter helemaal
niet is uitgestorven in Nederland.

Van onze verslaggeefster val was dan ook vroeg of laat te
verwachten." zegt boekhouder
Patrick Molling, een van de kers-
verse directeuren van het nieu-
we bedrijf.Drie werknemers kopen

failliet bedrijfje op

Kozijnenfabriek Europlast heet nu Komaned BV

Volgens curator mr. R. Van Doo-
ren komt het slechts zelden voor
dat werknemers hun eigen fail-
liete bedrijf opkopen. „Als cura-
tor treed je op voor de crediteu-
ren en probeer je de werkgele-
genheid veilig te stellen. Ik kon
het bedrijf wel in onderdelen
verkopen, maar dat zou inhou-
den dat de werknemers op straat
zouden komen te staan. Het fail-
lissement had geen economische
oorzaak. Op zich is het een be-
drijf dat goed draait met gemoti-
veerde werknemers. Toen we
geen goede koper konden vin-
den, heb ik de drie heren voorge-
steld om zelf het bedrijf te ko-
pen."

Bijzonder

dienst was, zag ik al dat de boek-
houding niet deugde. Ik heb
toen gezegd dat Bakker zelf
maar de kas moest opmaken,
want ik wilde niet aan die malafi-
de zaken meewerken. Achteraf

J^ASTRICHT - Boekhoud-

" Un*dig gingen de zaken niet he-emaal zoals het hoort. Dat ont-°.ng de werknemers van Euro-
-5j

st >. een bedrijf in kunststof en
j M-riinium kozijnen in Maas-
tj'c . ' natuurlijk niet. Maar wat
ba*3 **e wanneer jenet een nieuwe

ar> hebt, in een onderneming
0

e overigens prima loopt, en je
te h dat Je baas er helasting-

chnisch zon puinhoop van
ci'aakt dat het bedrijf er finan-

el aan onderdoor dreigt te

hu e|?e Personeelsleden wezen
het1 ser herhaaldelijk op dat
kv ar-ders moest, maar die lapte
i n ,mening aan zijn laars. Een
bei irKVan de FIOD* waarbij de
lom g'n beslag werd ge-
einf?en' maakte uiteindelijk een
-*c#,re aan het wanbeleid van di-rec teur Bakker.
t-.

tï-'ent maart werd het faillisse-
°ffi "■ ■*-u't6esPr°ken, waarna de
Var-

01 leiding in handen kwam
VerHCUrator R van Dooren. Hij
op *; le?te zich ir» de zaak en ging
naar- naar een koPer voor het
drijf tvll menm8 kansrijke be-
den bleek moeilijk te vin-
dre: "\n de achttien werknemers
öa*<e *lun haan te verliezen.
de t°P staken de bedrijfsleider,
de en het hoofd van
ten ifr. °°P hun nek uit en koch-
Onri et failliete hedrijf*
nen »» naam Komaned (Kozy-
gaat KMaatschappij Nederland)
teur d ■ bedr'Jf nu verder. Direc-
slaó Bakker heeft inmiddels ont-'aB genomen.

VeVk*lJfsl,eiderChris de Jong (39),
enrk

h°°Pleider Paul Prudon (27)
Mol ° d boekhouding PatrickC" g stelden zich alle drie
Pand eiSen huis als onder-
bij p-i!arant om genoeg kapitaal
banka,. te kriJgen voor een
k nKgarantie. De afgelopen we-
nacht kten ze b'Jna dag enmin^" een nieuw onderne-jngsplan op tafel te krijgen.

# De nieuwe directie van Komaned: Patrick Molling, Paul Prudon en Chris de Jong met
hun secretaresse Yvonne Leunisen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Volgens mr P. Geilen van de Ka-
mer van Koophandel Maastricht
komt het wel vaker voor dat
werknemers hun eigen bedrijf
opkopen. Maar het feit dat zoiets
wordt geïnitieerd door de cura-
tor vindt hij wel bijzonder. „Dit
betekent dat de curator zich echt
in de bedrijfsvoering heeft ver-
diept en de activa voor een goe-
de prijs aan de werknemers
heeft kunnen verkopen. Die
kunnen nu met een schone lei
beginnen."

Het kantoor van Komaned BV
verhuist binnenkort naar het in-
dustrieterrein Bosscherveld,
waar ook de fabriek staat. „De
leveranciers hebben vertrouwen
in ons. Dat blijkt uit het krediet
dat ze hebben gegeven. We zul-
len in het begin moeten opbok-
sen tegen de negatieve naam die
het bedrijf door het failliesement
heeft meegekregen. Dat zal de
komende tijd extra inspanning
kosten, maar we hebben er alle
vertrouwen dat het goed zal
gaan," zegt verkoopleider Paul
Prudon.

Eergisteren werd de overname
met champagne beklonken. Ko-
maned BV i.o. werkt nu hard om
de blaam van Europlast weg te
werken.
„Toen ik hier net twee weken in

hoorde ik dat bijna iedereen in
Maastricht wist dat je hier te-
recht kon als je belasting wilde
besparen. Dat is natuurlijk op
een gegeven moment ook de
FIOD ter ore gekomen en een in-

(ADVERTENTIE)
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Lage lasten, voor elk doel
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HOENSBROEK - „Ouders
van kinderen met een hart-
afwijking hebben vaak be-
hoefte aan een luisterend
oor, gewoon om te praten
met mensen die uit eigen
ervaring weten waar je het
over hebt. Met het oprich-
ten van de werkgroep pro-
beren we dat gat in de bege-
leiding op te vullen." Aan
het woord is Ingrid Essers
(31) uit Hoensbroek. In 1990
richtte zij 'Ouders van Har-
tekinderen Limburg' op.
„De medische begeleiding
van doktoren en chirurgen
is goed. Op het emotionele
vlak blijven ouders vaak zit-
ten met veel onzekerheden
en vragen."

Ingrid Essers is moeder van een
zoon van zeven en een dochter
van vier. In 1989 ondergingen
beide kinderen een hartoperatie
in het Academisch ziekenhuis in
Maastricht. Essers: „Een span-
nende en zenuwslopende tijd.
Het medeleven van familie en
bekenden was groot. Toch ble-
ven dat voor mij buitenstaanders
omdat ze niet precies wisten wat
mijn man en ik allemaal door-
maakten. Ook doktoren en chi-
rurgen doen hun best om je bui-
ten het medische vlak goed opte
vangen, maar hun ontbreekt lo-
gischerwijs de tijd."

Rampenplan van DSM niet waterdicht

" André van de Poel en zijn vrouw Ruth. André is stokdoofen is bang dat hij bij een cala-
miteit niet gewaarschuwd wordt. Sireries en andere oproepen via televisie of radio hoort
hij niet. Een onverteerbare kwestie, vindt hij, omdat er technische hulpmiddelen die het
wel mogelijk maken dat doven op tijd worden gealarmeerd. Foto: peterroozen

Doven willen betere
alarmering bij ramp Op woensdag 29 april wordt ol-1

half acht in het Academisch z-6"
kenhuis in Maastricht een voo^'
lichtingsavond gehouden. CWj
rurg Hoorntje van het AZM z* 1

onder meer uitleg geven over de
nieuwste ontwikkelingen in de
kindercardiologie.

een zo normaal mogelijk levente
laten leiden. Dat valt niet mee
omdat je constant in angst leeft.
Een klein verkoudheidje of
griepje bij de kinderen is al aan-
leiding om naar de dokter te bel-
len. De eigen huisdokter begrijpt
dat wel, maar weekenddiensten
zijn een ramp. Een andere dok-
ter is vaak geïrriteerd wanneer je
hem op ongeschikte momenten
belt en achteraf blijkt dat het
niets voorstelt."
Beide kinderen zijn na de opera-
ties weer voor honderd procent
gezond. „Toch blijf ik altijd voor-
zichtig en alert," gaat Essers ver-
der. „De ontwikkeling van de
kinderen heeft in de beginjaren
vertraging opgelopen. Het is nu

belangrijk om het verschil met
andere kinderen op te vangen en
zo klein mogelijk te houden."
Inmiddels is de belangengroep
'Ouders van Hartekinderen' uit-
gebreid tot vier moeders. De ac-
tiviteiten zijn vooral gericht op
ouders met kinderen van nul tot
tien jaar. Essers: „Omdat ik daar
zelf de meeste ervaringen mee
heb, en omdat in die leeftijd de
meeste hartoperaties voorko-
men." Ze wijst erop dat mensen
niet terecht kunnen voor me-
disch advies. „We bieden uitslui-
tend een uitlaatklep en onder-
steunen ouders op kritieke
momenten. Het blijkt vaak een
hele opluchting om te praten
met lotgenoten."

„We zijn sindskort bezig met !>’opzetten van praatgroepen. We
proberen ouders bij elkaar "*brengen van kinderen met d^
zelfde hartafwijking en uit d^
zelfde leeftijdsgroep. Zo kan &
nog gedetailleerder over de pr?'
blemen gesproken worden. T-J'
dens de praatsessies zal ook e#J
arts of chirurg aanwezig zijn-
besluit Essers.

Normaal
Ouders van kinderen met een
hartafwijking komen voor grote
problemen te staan. Essers: „Je
probeert altijd om de kinderen

Kerkuil niet langer op zijn gemak in Limburg

Daarvoor zijn twee oorzaken, zo
laat Jan Leunissen weten. Hij is
coördinator van hej kerkuilen-
project in Limburg en werkzaam
bij de stichting Instandhouding

ROERMOND - Het aantal broe-
dende kerkuilen is vorig jaar
sterk gedaald in Limburg. Lan-
delijk was er ook sprake van een
daling, maar in deze provincie
blijkt die daling het sterkst. In
1990 werden nog 51 broedparen
geteld. In 1991 nog maar zestien.

Kleine Landschapselementen
(IKL). „In de winter van 1990/
1991 hebben we sneeuw gehad.
Uilen kunnen dan hun favoriete
voedsel, muizen, niet meer vin-
den. En tot overmaat van ramp
waren er voor de rest van het
jaar ook weinig muizen. Behalve
kerkuilen hebben ook bos- en
ransuilen geleden onder de
muize-schaarste."

Als er minder voedselaanbod is
komen de kerkuilen niet of nau-

welijks tot broeden. In een goed
muizenjaar kunnen ze wel acht
jongen grootbrengen. Sommige
uilen leggen dan zelfs in augus-
tus een tweede broedsel. Bij
schaarste echter leggen ze maar
vier eieren en trekken dan bij-
voorbeeld maar twee jongen
groot.

Leunissen: „Dit is een natuurge-
beuren waartegen je machteloos
staat. Wel proberen we door het

plaatsen van nestkasten de P°
pulatie te vergroten. Ook vrage
we waterschappen en gemeen
ten tot een ander maaibehe*
van de wegbermen en slootka"
ten over te gaan. Maaien met <*
klepelmaaier moet achterweg
blijven. Daarmee wordt alles K ,
potgeslagen en blijft het maats
liggen. Beter is het de frequent
van maaien te beperken en n
maaisel af te voeren. Daardo
ontstaat een gevarieerde vege"-4
tic, geschikt voor muizen."

vrouw Ruth (55) en de vier kin-
deren Andy (27), Eric (26), San-
dra (25) en Patrick (23) al eens
ervaren. "Bij de vorige grote ex-
plosie bij DSM wilde ik net de
supermarkt binnenlopen. Ande-
re mensen begonnen plotseling
tegen me te zeggen dat ik naar
buiten moest gaan. Waarvoor
wist ik niet. Ik ben hier potver-
dorie om iets te kopen, riep ik
nog. Toen ik thuis kwam, zag ik
dat de ruit van de woonkamer
kapot was. Wie heeft 'm dat ge-
flikt, dacht ik. Pas drie kwartier
na de ontploffing hoorde ik toen
wat er aan de hand was".

Met eenvoudige middeltjes als
een semafoon, die behalve piep-
tonen ook korte meldingen op
een beeldschermpje kunnen
weergeven, zou volgens Van de
Poel al een heleboel onrust on-
der doven weggenomen kunnen
worden. "Maar dat kost geld.
Zelf kan ik dat niet meer opbren-
gen sinds ik in de wao loop."

DOOR EGBERT HANSSEN

STEIN - Stokdoof, maar
goed gebekt. André van de
Poel uit Stem, 52 jaar, is een
felle kikker. De aardbeving
en de berichtgeving over
rampenplannen grijpt hij
aan om bestuurders, bedrij-
ven en wie het maar horen
wil met de neus op de feiten
te drukken. De alarmering
bij rampen deugt niet.

Loeiende sirenes, politie die met
luidsprekers door de straten
gaan. Het werkt voor wie kan
horen. Dove mensen krijgen er
evenwel niks van mee. Zij wor-
den niet gewaarschuwd bij ram-
pen of calamiteiten. Doven zijn
dan overgeleverd aan de goeder-
tierenheid van anderen.

En dat is iets wat de gewezen
electriciën niet kan verkroppen.
Als er weer eens iets bij DSM de
lucht in gaat of giftige dampen
boven Stem komen te hangen
dan wil hij net als ieder ander
snel gewaarschuwd worden. Er
bestaan middeltjes voor. André
wijst de verantwoordelijken dan
ook op de laatste technische
snufjes, maar kreeg totnutoe
steeds nul op het rekest. Bij de
gemeente Stem en bij DSM.

„Weet je wat de burgemeester
zei...? De buren kunnen je toch
waarschuwen." André wil echter
niet afhankelijk zijn van ande-
ren. "Stel dat er een gifwolk ont-
snapt bij DSM. Dan wordt ieder-

een gewaarschuwd vooral bin-
nen te blijven. Moeten de buren
hun leven riskeren om mij te
waarschuwen?"

Het gemeentebestuur gaf dus
niet thuis. Toen heeft André een
brief geschreven naar DSM. "Ik
heb hen gevraagd of ze wat voor
me konden doen. Ik voel me te
kort gedaan. Bij de gemeente
was het alsof ik tegen een muur
stond te praten.

DSM liet hem schriftelijk weten
dat de alarmering bij rampen in-
derdaad alleen maar auditief is.
Voor mensen die kunnen horen
dus. Een individueel alarme-
ringssyteem zou volgens de che-
miereus onmogelijk zijn. Toch
wordt toegegeven dat het uit-
gangspunt is dat bij calamiteiten
in principe iedereen te allen tijde
bereikt moet kunnen worden.

In het geval van André van de
Poel verwacht DSM ook dat bu-
ren, kennissen of familieleden
zorgen voor alarmering. Conclu-
sie: de alarmering is niet water-
dicht. Dat geeft DSM onomwon-
den toe. Wel wordt er in het
antwoord van dit bedrijf bij ver-
meld dat het risico voor André,
die sedert 23 jaar aan de Dros-
saert Ecrevissestraat in Stem
woont, verwaarloosbaar wordt
geacht. Een uitbraak van giftige
dampen kan volgens DSM niet
ontstaan op haar lokatie Zuid na-
bij Stem.

Wel kan bij een ramp op DSM-
lokatie Zuid als gevolg van een
explosie schade aan ruiten ont-
staan. Dat hebben André, zijn

Onmacht
De verzoeken van Van de Poel
zijn aan dovemansoren gericht.
"Ik heb het probleem wel eens
bij andere doven aangekaart. De
meesten halen hun schouders
op, sluiten zich af. Zij willen er
misschien niet meer per se bij
horen, maar ik wel. Ik wil niet
steeds aangewezen zijn op ande-
ren. Ik hoop dat anderen dat
beseffen. Ik ben 24 uur per dag
doof en auditief niet bereikbaar.
Dat is een onmacht, waar nie-
mand iets aan wil doen. Waarom
doet men niks op dit gebied voor
doven?".

r^^^r^^pen voor iedereen
RUSTIEK EIKEN VOOR WONEN EN SLAPEN j

H ,l'-*' >V"' ':"■'..,-.■ *^K^flH| ,

-r At berden
«■■PJ MEUBELEN

I I » * GEGARANDEERD T GOEDKOOPSTE INKWALITEITS MEUBELEN
I ,nFRENDE SLAAPIDEEËN 2e 3e 4e VERDIEPING IN SCHUNCK
,NSPIK VENLO-BLERICK. LA PLAZA - HEERLEN. PROMENADE 12

ROERMONO. WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12

T^Pinlrhptllip'inf *{" Jan Huijsmans, 40 jaar, Houtstraat 2, 6001 SJ Weert. De plechtige uit-i^aiirvuciuignig I vaartdienst za i WOrden gehouden heden donderdag 23 april om 12.30
Graag willen wij iedereen bedanken, familie, uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Fatima te Weert,
buren en kennissen, voor de vele mooie brie-
ven, condoleances en bloemen na het overlijden 4- Lei Veugelers, 52 jaar, corr.adres: Middelstestraat 22, 6004 BK Weert,
en de crematie van mijn man en onze vader " De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 24 april om. 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Matthias te Leuken-Weert.Mannus Joost. -j* Petronella Nijssen, 78 jaar, echtgenote van Bernhard Kühne, Kruis-

y "l pH CDO r\ pc P| O r-j fpC ' straat 6, 6006 ZL Weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-z_ixv_vaov,o vav-o x a«.aj.i.v,o den vrijdag 24 april om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te
WeertUw medeleven betekende voor ons een grote

steun. 4- Pierre Hoogmans, 80 jaar, echtgenoot van Aona Verleysdonk, Meru-
Maria Henriëtte " merbroekweg lA, 6049 CW Herten. De plechtige uitvaartdienst zal
Ziedses des Plantes-Franssen worden gehouden zaterdag 25 april om 12.00 uur in de parochiekerk van
en kinderen de H. Michael te Herten.

(ADVERTENTIE)
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" Ingrid Essers, hier
met haar dochter
Daniëlle, biedt extra
begeleidingvoor
ouders met
hartekinderen.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Belangengroep 'Ouders van Harlekinderen' start praatgroepen

Hart onder riem
voor lotgenoten

DOOR FRANK VAN DE HEUVEL
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Nauwelijks Limburgse wrevel bij ministerieel bezoek

'Ze is welkom, ze heeft
mij toch niets gedaan?'

Minister len Dales heeft geen drommen
scheldende mensen op de been gebracht.
„Nee, zo doen we datniet in Limburg,"

houdt de persvoorlichter van de gemeente
Roermond de verzamelde televisieploegen

voor. Voor het stadhuis blijft een enkele
voorbijganger staan: 'Ach, komt ze op

bezoek? Nou, van mij mag ze.'
En de burgers die haar in de loop van de

dag spreken, zijn vooral vereerd en
accepteren haar welgemeende

belangstelling. „Er zijn zo van die
omstandigheden waarin niemand het

helemaal goed kan doen," zegt Dales later
op de persconferentie, nadat ze in

sneltreinvaart doorRoermond, Maasniel en
Herkenbosch is getrokken om schade door
de aardbeving te bekijken. Tijd voor koffie

bij de zwaargetroffen familie Rubens in
Maasniel was er dus niet. „Maar we zijn
dankbaar dat ze er was," vertelt de heer
Rubens aan journalisten, „lusten jullie

misschien een kopje?"

DOOR GEERT DEKKER

kleurt bruin, want buiten is de
straat opgebroken en natuurlijk
veegt niemand zn voeten.

ten na de beving is het echtpaar
bij de dochter gaan slapen, maar
toen werd het seinweer op groen
gezet. De schrik zit er nog in en
dat is ook minister Dales duide-
lijk. Ze toont zich onder de in-
druk.

" Minister len Dales in gesprek met moeder en dochterRubens uit Maasniel. Het huis van defamilie heeft
65.000 gulden schade opgelopen. Foto: jan paulkuit

Gelukje
Vergevingsgezind als de familie
Rubens is niet iedereen en in ge-
sprekjes met andere bewoners
van de Julianalaan in Maasniel,
blijkt ook dat de maten waarmee
minister en burgers meten nog
steeds verschillen. „Nog een ge-
luk bij een ongeluk dat er geen
gewonden zijn gevallen," pro-
beert Dales een paar keer. „Dat
is dan toch maar een heel klein
gelukje," werpt de aangesproke-
ne tegen, waarop de minister
maar weer in de luxe, witte bus
stapt om door te rijden naar Her-
kenbosch, waar de kerk wordt
bezichtigd en het rijtje huizen te-
genover de kerk.

jtoERMOND - De familie Ru-
bens heeft aan Dales de brief
Voorgelezen die ze vorige week
joegen van een vrouw uit Ede.
"e schrijfster had de enorme
schade aan hun huis in Maasniel
°P televisie gezien. 'Als u wilt
kunt u de Paasdagen bij mij ko-
"len logeren,' schreef ze.

>>*0e minister was anders dan op
j-elevisie, heel rustig en veel leu-
Jjer," zegt Rubens, die de dagdaarvoor bezoek had gekregenyan de gemeente met de vraag of
*en Dales bij hen een kijkje
"tocht nemen. „Ach waarom
"tiet, zei ik, zij heeft mij toch
"iets gedaan?"
"ij neemt minister Dales haar
"weifelachtige houding vlak na de
Aardbeving niet kwalijk. Tja, ze
had dan wel erg hard gezegd dat
"et allemaal wel meeviel, maar:
">Hoe vaak heb je dat zelf niet,
dat je dingen wat harder zegt
dan jeze eigenlijk bedoelt?"

het huis wordt vanaf vorige
"*eek maandag onophoudelijk
gewerkt door de buurman, toe-vallig aannemer. De schade is
officieel geschat op 65.000 gul-
den en dat geld was eigenlijk
gedoeld voor 'de ouwe dag' en

e kinderen. De eerste vier nach-

Er wordt gefluisterd dat experts
de schade aan het achttal huur-
woningen hebben geschat op
een miljoen gulden, maar de
huurders wonen er nog. Bijvoor-
beeld het gezin Brounen, inclu-
sief papegaai Rico. Dochter
Samantha van 10 is echter naar
oma in Nuth, want ondanks het
feit dat de schade-experts het

huis niet hebben afgekeurd is ze
nog steeds bang er te slapen.

De acht nieuwbouwwoningen
hebben bijna dezelfde schade
opgelopen, maar in een van de
hoekhuizen is de scheur in de
muur die de woonkamer van het
toilet behoort te scheiden duide-
lijk het breedst, dus moet de
minister daar gaan kijken. Ge-
moedelijk stapt het hele gezel-
schap achter Dales de woonka-
mer binnen. De vloerbedekking

pas, zoiets weet je op het mo-
ment dat het gebeurt."

In haar kielzog komt voorzitter
Koning van het Nationaal Ram-
penfonds tot een soortgelijke
conclusie: „Die schrik hebben
we allemaal gehad, ook ik ben
bijna uit mijn bed gevallen. Op
zich is schrik heel vervelend,
maar daarvan moet toch worden
gezegd dat jeer op den duurwel
overheen komt."

van Herkenbosch en pastoor
Arts gaat ze naar binnen. „Dit is
echt erg," stelt ze vast.

Is mevrouw Dales nu zelf ook
geschrokken?
„Luister eens," zegt ze aan het
eind van de dag, „ik ben zelf
geen twintig meer, ik heb ook zo
het een en ander meegemaakt,
dus ik kan me heel goed voor-
stellen wat deze mensen hebben
doorgemaakt. En het besef van
die schrik heb ik echt niet nu

De Sint Sebastianuskerk is offi-
cieel verboden terrein - volgens
bouwkundigen is het er levens-
gevaarlijk - maar voor het hoge
bezoek wordt nog een keer een
uitzondering gemaakt. Verge-
zeld van burgemeester Smeets

Verboden

Halve eeuw priester
Spreekbeurt
over dementie

moeten een kopie van de aangif-
te van de fietsdiefstal meene-
men. Inlichtingen bij politie
045-731732.

KERKRADE - Tijdens de jaar-
vergadering van de Centrale
voor Ouderen in Kerkrade houdt
de heer Mastenbroek van het
RIAGG vrijdag een spreekbeurt
over dementeren.

Na een eucharistieviering en een
koffietafel begint rond 12.00 uur
de vergadering in café Nulland,
Nullanderstraat 71 te Kerkrade.

HEERLEN:
- za. 25/4: Volkstheater 'Nacht Moe-
der', van Marsha Hofman- zo. 26/4: Theater Platform: Want als
het nacht wordt is het donker.
Kinderen vanaf 6 jaar (14.30 uur).
- di. 28/4: Brutale Winterbekentenis-
sen, komedie met Ton Lutz en Arm
Hasekamp.

di. 28/4 t/m 30/4: Volkstheater Heer-
len: Nacht Moeder van Marcha Hof-
man (20.30 uur).

KERKRADE:
- do. 24/4: Dans Compagnie Limburg:
Eentje om het af te leren.

za. 25/4: St Orpheus: 'Die Fleder-
maus'
- zo. 26/4: Harmonie St Aemiliaan
Bleijerheide en Kon. Oude Harmonie
van Eijsden.
- wo. 29/4: Eva Bal's Theater: 'Land-
schap van Laura'.(l4.oo uur) Vanaf 6
jaar.
- do. 30/4 Harmonie-orkest St. Jozef
Kaalheide: Oranje-concert.

MAASTRICHT:
- vr. 24/4 Opera forum: 'Orpheus in
de onderwereld', van Jaques Offen-
bach.
- za. 25/4: Nederlands Danstheater 2
met de balletten: 'Port Bou', 'Blancs
d'y avoir', 'Whos watching who en
'Un ballo'.
- wo. 29/4: Toon Hermans: 'Ik heb je
lief.

SITTARD:
- vr. 24/4: Hoofdstad Operette: 'Die
Csardasf'urstin'

za. 25/4: Jazz Nacht 21.30 uur.- wo. 29/4: Shusaku & dormu dance
theatre: 'Matrix. Erotische dansvoor-
stelling.

ROERMOND:- vr. 24/4: Eva Bals Speeltheater: De
Tuin. familievoorstelling vanaf 10 jaar.
19.00 uur.
- ma. 27/4: Goed Fout. Toneelstuk
Haye van der Heyden met o.a. Inavan
Faassen en Nelly Frijda.
- di. 28/4: Lucia di Lammermoor,
opera van Gaetano Donizetti door
opera van Krakow.

WEERT:
- do. 23/4: Jules Deelder: 'Deelder
draait door.'
- vr. 24/4: 'De Wijze Kater', toneel-
klassieker van Herman Heijermans.
Gespeeld door Paul Rötger en Carol
van Herwijnen.
- di. 28/4: Danscompagnie Limburg:
'Nina c'est autre chose'.

AKEN:
- do. 23/4 en za. 25/4 Wiener Blut, Jo-
hann Strauss ( 19.30 uur)

do. 23/4, vr. 24/4 za. 25/4, di. 28/4,
wo. 29/4 Der Tod des Empledokes,
Fnedrich Hölderlin, 21.00 uur.

vr. 24/4, zo. 26/4, wo. 29/4: Wo die
Zitronen Blühen.- wo. 29/4: 6. Symphoniekonzert,
19.30 uur.

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20 uur.

Muziektheater
in schouwburg
HEERLEN - 'Want als het nacht
wordt, is het donker', deze wat
logische titel is gegeven aan een
voorstelling van het Theaterplat-
form in de stadsschouwburg van
Heerlen aanstsaande zondag-
middagom 14.30 uur in de kleine
zaal. Frido ter Beek speelt saxo-
foon, Deodora Flipse piana, Ilo-
na de Groot viool en Armemarie
Maas zingt hierbij.

Het is het verhaal van een meisje
en haar verlangen naar de grote-
mensen-wereld, die 's nachts
heel anders blijkt te zyn dan
overdag.

EYGELSHOVEN - Het echt
paar Van Poeijer-Pötgens, Coel
groevenstraat 6 te Eygelshoven
viert vandaag, donderdag, in be
sloten kring het 60-jarig huwe
lijksfeest.

Diamanten paar
r Het Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap houdt
baandag 27 april om 20 uur in deaula van het Thermenmuseum
j^n lezing over 'Het kasteel Val-
kenburg en zijn bewoners
"-1365-1672)'. De lezing wordt ver-
*orgd door dr Ton Kappelhof.
iedereen is welkom.

" De harmonie St.-Aemiliaan
geeft zondag om 20 uur onder
leiding van Sef Suilen het voor-
jaarsconcert in het Wijngracht-
theater. Medewerking verleent
de Koninklijke Oude Harmonie
uit Eysden olv. Ben Essers. En-
treekaarten zijn voor vijf gulden
in voorverkoop verkrijgbaar bij
het theater, boekhandel Buck, si-
garenmagazijn Fuchs en zaal
Kluytmans.

KERKRADE

.!" In samenwerking met het
Mondiaal Vrouwenwerk ver-
toont het Vrouwenhuis Heerlen
j^aterdag om 20.30 uur de film
Mirch Masala'. De film speelt in
Jndia in de jaren'veertig. De en-
tree is fl 2,50.

" Mannenkoor RMK 21 houdt
op de zaterdagen 2 en 30 mei van
10 tot 14 uur snuffelmarkten in
gemeenschapshuis Concordia.
Men kan hiervoor inschrijven via
&045-27 42 43, dagelijks na \8uur.

HEERLEN
* In het Ontmoetingscentrumvan Welterhof wordt dinsdag 28
**Pril van 19.30 tot 21.30 uur een
f^odeshow gehouden. De entreebedraagt fl 2,50 inclusiefkoffie.

weersomstandigheden door
Voor meer informatie: ®25 05 65

exposities
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.

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.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw Kasteel
Hoensbroek. Expositie van de foto-
graaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5, open
ma t/m 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 10-12 en 13.30-17 uur.

"De Flobertschutterij Prins
Hendrik Nulland houdt zaterdag
het patroonsfeest. Op de gezelli-
ge avond, die plaatsvindt in zaal
Muller, Bleijerheiderstraat 76, is
iedereen welkom.

't i
6* 'nSang van I mei wordt inLeiehoes op iedere vrijdag-

p°nd van 21 tot 22 uur dansles
Begeven. De kosten bedragen

'"- per koppel en men kan zich
bij de beheerders,

d
C 't Leiehoes en

p^.PilJartvereniging kunnen nog
st n e leden gebruiken. Belang-
eenden mogen eens met de
eneerders komen praten.

" Burgerbelangen houdt van-
avond om 19.30 uur de halfjaar
lijkse ledenvergadering in café
De Veldhof, Veldhofstraat 49 te
Eygelshoven.

" Pastoor Keularts Foto: KLAUS TUMMERS

" Dialektvereniging 'dr Wau-
wel' houdt morgen, vrijdag voor
de tiende keer de jaarlijkse dia-
lektavond. Deze jubileumavond
vindt vanaf 20 uur plaats in café
't Wieltje aan de Akerstraat.

" In het gebouw van het CBS,
sterweg ! worden van 28

*Pr'l tot 22 mei schilderijen
van de Weltense

zioÜl er Leo Lindelauf. Vrije be-
cntiglng is mogeiyk tijdensKantooruren.

RANSDAAL - „De welvaart in
de Westerse wereld maakt veel
kapot. Veel mensen denken al-
leen aan materiële zaken. Toch
zullen ze over honderd jaar, als
het slechter gaat, weer gaan gelo-
ven. Die ontwikkeling zie je
steeds terug in de geschiedenis."
Pastoor Keularts uit Ransdaal
zegt dit vol vertrouwen. Zondag
viert hij zijn 50-jarig priester-
feest.

MERKELBEEK - De fanfare
St.-Joseph uit Merkelbeek viert
dit jaar het 85-jarig bestaans-
feest. Het feestweekeinde is in
juni, maar komend weekeinde
wordt alvast een voorproefje ge-
nomen. Zaterdag is er een Beier-
se avond met 'De Hölter Jonge'
en zondag om 17.30 uur vindt
een concert plaats waaraan de
volgende verenigingen deelne-
men: harmonie St.-Gerardus
Heksenberg, fanfare St.-Ceacilia
Puth, fanfare St.-Joseph Merkel-
beek, fanfare St.-Caecilia Ja-
beek.

Concert en
Beierse avond
in Merkelbeek

BRUNSSUM
Pm f* L

hobby-schildersclub 'Het
10'fnoudt zondag 26 april van
toont n 8

uur een verkoopten-
Df-k- ng van e-gen werk in* Mepper, St.-Gregoriuslaan la.

mi*?.? IVN maakt zondag een"'«dagwandeling in de omge-
treWt Van Benzenrade. Men ver-ent om 14 uur aan de parkeer-v aats van het De Weverzieken-'"-s in Heerlen of om 13.30 aan
si. r?' Akerstraat 132 in Bruns-en^V e tocht is 7 kilometer lang
" ac wandeling gaat onder alle

MOLENBERG

" De Stichting Samenwerkende
Verenigingen Molenberg houdt
zondag 28 juni, na de sacra-
mentsprocessie, de jaarlijksean-
tiek- en rommelmarkt, de Mole-
rie. De markt vindt plaats op en
rond de winkelflats aan deKerk-
raderweg en de Donderdag-
straat. Om ook de jeugdaan haar
trekken te laten komen wordt
gezorgd voor attracties als een
springkussen, draaimolen, grab-
belton en grimeren. Verenigin-
gen die aan de Molerie willen
meedoen kunnen zich aanmel-
den via ®045-416719 of 712277.

De evenementen vinden plaats
in gemeenschapshuis De Henk-
hof in Merkelbeek.

Keularts wist op zijn elfde al dat
hij priester wilde worden. „Het is
mijn roeping. Ik heb het werk al-
tijd met heel veel liefde gedaan.
Mensen helpen, dat is voor mij
het mooiste wat er is", lacht hij.
De tijd dat de kerk 's zondags
bomvol zat, herinnert Keularts
zich nog levendig. „Het dorp was
een hechte gemeenschap en de
mensen leefden met elkaar mee.
Die band werd versterkt door
het geloof. Nu is dat geloof in
Ransdaal toch voor een deel ver-
vaagd."

Maar Keularts vertrouwt op het
goede van boven. „ledereen
merkt zelf of hij op de juiste weg
zit. Daar kan ik niets aan veran-
deren. Er komt een moment dat

de mensen toch weer zullen ge-
loven."
Keularts komt uit een gezin met
negen kinderen. De vier oudste
jongenszijn allen priester gewor-
den en één meisje is het klooster
ingegaan. Keularts is de helft
van één van de drie tweelingen
die zijn moeder ter wereld heeft
gebracht.

In 1942 werd Keularts in Weert
gewijd door bisschop Lemmens.
Tot 1988 heeft hij eerst als kape-
laan en later als pastoor in ver-
schillende plaatsen in Limburg
het evangelie bij de mensen ver-
kondigd.

Nu werkt de rustende pastoor
als rector in het bejaardentehuis
Oosterbeemd in Valkenburg. In
zijn vrije tijd timmert hij aan de
volière waarin hij fazanten en vo-
geltjes houdt.

De pastoor is 77 jaar, maar komt
nog even kwiek over als een heer
van veertig. „Ik ben vitaal geble-
ven", reageert Keularts met een
twinkeling in zijn ogen. „Maar
dat kan ook niet anders. Mijn
kloosternaam is niet voor niets
Vitalus."

Gevonden fietsen
worden verkocht
HEERLEN - De politie van
Heerlen verkoopt zaterdag weer
een partij fietsen die ooit gevon-
den werden maar waarvan de
eigenaar niet is komen opdagen.

Alleen mensen die dit jaar aan-
gifte hebben gedaan van diefstal
van hun fiets en op geen enkele
manier al schadeloos werden ge-
steld, komen in aanmerking om
een fiets te kopen. Deze mensen

" Theaïerplatform met
'Want als het nacht wordt is
het donker.
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bioscopen
HEERLEN

Royal: Hook, dag. 14.30 18 en 21 j
uur. Rivoli: Cape Fear, dag. 15 >17.30en 20.30 uur. Maxim: JFK, !
dag. 14.30 en 20 uur. H5: Beetho- j
ven. dag. 14 16 18.45 en 21 uur. 'Freddy's dead, dag. 14.15 16.30 j
19.15 en 21.15 uur. The last boys-
cout, dag. 17 en 21.30 uur. j
Sneeuwwitje en de zeven dwer- i
gen, dag. 13.45 15.30 en 17.151
uur The Lover. dag. 21 uur. Si- j
lence of the lambs, ma t/m do 14'18.30 en 21 uur. Don't teil Mom
the babysitter 's dead, dag. 14 16I
en 18.30en 21 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook. dag. 14 17.45 en 21
uur. Babar, dag. 14.30 uur. Bug-
sy, dag. 18.15 en 21.15 uur. JFK,.
dag. 14 en 20 uur. Cape Fear,
dag. 14.30 18.15 en 21.15 uur.
Ciné-K: De Noorderlingen, dag.
21 uur. Cinema-Palace: Sneeuw-
witje en dé 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 Jast 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.

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 t/m do ook 14.30
uur. Royaline: JFK, dag. 20 uur.
Fievel in het wilde westen, za
t/m do 14.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: Merci la vie, do 20.30 uur.

■■■■■■■■■■■■1
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Van onze verslaggevers

De Sportraad heeft een lange ge-
schiedenis in Kerkrade. „Je kunt
gerust stellen dat wij heel wat ge-
daan hebben voor de sport in Kerk-
rade", zegt Doveren. „Door ons zijn
er onder meer twee sporthallen ge-
komen en wij hebben alle sporteve-
nementen in Kerkrade georgani-
seerd. Voor de gemeente is de
Sportraad een makkelijke manier
om zaken op sportgebied te rege-
len."

Proefdieren

OJokola, de is het jongere*
koor van de Langeberg 'Brunssum, gaat actie ondert*
men om de slachtoffers van <
aardbeving te helpen. Dad
over heeft al iets in de kra}
gestaan, maar het is natuurl%
een actie die best nog eens o*
der de aandacht gebracht mo
worden. Het koor voert 'Jesi
Christ Superstar' uit tijdens <*avonddienst zaterdag 25 apf
om 19 uur in de Vincentiuskei
in Rumpen. Na afloop van <*dienst, wordt aan de uilgafl
gecollecteerd voor de mense
die door de aardbeving ged*
peerd zijn. Al zingend hopen <-
jongeren uit Brunssum zo &
steentje bij te dragen aan W
verhelpen van de schade "Midden-Limburg.

Zingen

Hub Doveren, voorzitter van de
Sportraad, heeft moeite met deze
bescheiden rol. Als het alleen om
een adviserende rol gaat, dan hoeft
het voor Doveren niet meer en stapt
hij op als voorzitter van de raad. Hij
verwacht echter dat hij nog enkele
bevoegdheden krijgt. Die kunnen
liggen op het gebied van beheer en
verhuur van sportzalen en de aan-
trekking van nieuwe medewerkers.

traad is daarom een veel minder
prominente rol weggelegd. Een
soortgelijke structuur bestaat ook
in de gemeente Heerlen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeenteHeerlen
moet het besluit om geen geld uit te
geven aan woningaanpassing voor
gehandicapten herzien. Heerlen
vecht een conflict met het Rijk uit
over de rug van de gehandicapten.
Dat is immoreel, zo niet amoreel.

Dit schrijft de landelijke bond van
gehandicapten en arbeidsonge-
schikten (ANIB) in een brief aan de
gemeente. De ANIB heeft tevens
het ministerie van Binnenlandse
Zaken gevraagd het besluit van

'Heerlen immoreel tegenover gehandicapten '
Bond wil nieuw besluit

invalidenwoningen
Heerlen te vernietigen.

Vorig jaar maakte de regering be-
kend dat er bezuinigd moet worden
op de woningaanpassing voor ge-
handicapten. Daarom werd de be-

kostiging hiervan overgeheveld van
het Rijk naar de gemeenten. Heer-
len heeft echter geen geld om de
woningen van gehandicapten aan te
passen. Mindervaliden uit Heerlen
kunnen daarom dit jaar niet meer

aankloppen bij de gemeente.

De ANIB is fel tegenstander van het
Rijksbeleid. De bond vindt de fi-
nanciering van woningaanpassin-
gen geentaak van gemeenten, want
gehandicapten in arme gemeenten
worden dan gedupeerd.

Hcewel de ANIB de bezwaren van
de gemeente Heerlen begrijpt,
noemt zij het besluit onaanvaard-
baar. Heerlense gehandicapten
wordt op deze manier het recht ont-
zegd om zo lang mogelijk zelfstan-
digte wonen, zo staat in de brief.

KERKRADE - Sportverenigingen
in Kerkrade krijgen mogelijk min-
der invloed op het gemeentelhk
sportbeleid.

De gemeente Kerkrade wil name-
lijk een nieuwe sportcommissie in
het leven roepen, waarin de Spor-
traad, die de belangen van bijna
honderd Kerkraadse verenigingen
behartigt, slechts een adviserende
rol krijgt. In mei moet de gemeente-
raad besluiten of de nieuwe com-
missie er komt.

Het Kerkraadse college heeft beslo-
ten een sport- en recreatie-commis-
sie in het leven te roepen. Daarin
zullen zitting nemen een kwartet
deskundigen, wethouder Hub Bog-
man, raadsleden en afgevaardigden
uit de Sportraad.

Het huidige bureau sportzaken
wordt, mogelijk in een aangepaste
vorm, het uitvoerend orgaan van de
nieuwe commissie. Voor de Spor-

Langs spoorlijn tegenover station Nuth

Proces-verbaal NS
voor illegaal rooien

Jeugd op bres voor buurt Onzekere
toekomst

't Kloeëster
S/on onze verslaggever

Van onze verslaggever

NUTH - De Algemene In-
spectie Dienst (AID) van het
ministerie van Landbouw en
Visserij gaat proces-verbaal
opmaken tegen de NS. De
spoorwegen hebben namelijk
illegaal bomen gekapt in de
buurt van het station Nuth.
De NS ontkent dat de kapactie te
maken heeft met de aanleg van een
afval-overslagstation.

Tussen de Geitweg in Nuth en de
spoorbaan is ter hoogte van het sta-
tion over een behoorlijke lengte
gekapt. De NS heeft op grond van
de Spoorwegwet de bevoegdheid
een strook van acht meter naast het
spoor vrij te houdenvan begroeiing.

„Maar er is in dit geval duidelijk
meer gepakt. Ik heb vernomen dat
tot zon 15 meter vanaf het spoor
bomen zijn gekapt. Dat mag niet.
De NS overtreden hiermee de Bos-
wet en daarom is er proces-verbaal
opgemaakt. We hebben hier met de
spoorwegen van tevoren over ge-
sproken. Toch is er gekapt, vandaar
onze maatregel. We zullen de offi-
cier van justitie inschakelen," aldus
Willem Brouwer van de AID in
Kerkrade.

Afvalstation
De Socialistische Partij in Zuid-
Limburg denkt dat de kapwerk-
zaamheden alles te maken hebben
met de aangekondigde aanleg van
een afval-overslagstation in Nuth.

GS van Limburg en de NS willen
bij Nuth graag zon overslagstation
aanleggen. Afvalstromen uit het
noorden van de provincie, maar bij-
voorbeeld ook uit Zuid-Holland,
zouden per spoor naar Nuth geleid
kunnen worden en van daar naar de
stortplaats in Schinnen.
De SP is fel gekant tegen dit 'afval-
toerisme', waarbij Zuid-Limburg
gebruikt wordt als stortplaats voor
afval uit andere provincies.

De NS zeggen dat er sprake is van
"een opmerkelijke samenloop van
omstandigheden. De Afdeling
Baan- en Kunstwerken te Roer-
.mond voert volgens de NS een
bermbeheersplan uit, dat helemaal

" los staat van de mogelijke afval-
overslagplannen te Nuth. Dat er
gesnoeid wordt heeft te maken met
veiligheid en het optimaliseren van
de groenvoorziening langs de
spoorbaan.

Verder schrijven de NS aan de SP:
„Vooruitlopend op een mogelijke
keuze van Nuth als overslagstation
voor afvalcontainers maken wij u
"erop attent dat de overslag van con-
tainers tot de normale spoorwegac-
tiviteiten behoort waarvoor geen
.speciale toestemming nodig is."

" Deze jongeren uit deBrunssumse wijk Rozengaard is er alles aan gelegen dat hun buurt weer net zo gezel-
lia wordt als vroeaer. Foto: KLAUS TUMMERS

Rozengaard moet weer
gezellige wijk worden

DOOR JAN HENSELS

Vijfenzestig
jaar getrouwd

HEERLEN - Gerrit Offel en Grietje
Krikken uit Heerlen waren gisteren
65 jaar getrouwd. De 86-jarigeOffel
en zijn 83-jarige echtgenote heb-
ben dit heuglijke feit thuis in Mee-
zenbroek met de kinderen gevierd.

BRUNSSUM - Het bericht dat
de jeugd van de Brunssumse
wijk Rozengaard de wijk zou
gaan 'opschonen', deed tal van
buurtbewoners de schrik om het
hart slaan. Zij zagen beelden
voor zich van met knuppels ge-
wapende jongelui die zouden
gaan huishouden in de wijk.

Daar is natuurlijk geen sprake
van, maar het geeft wel aan dat
het vertrouwen tussen veel
buurtbewoners en de tieners nog
lang niet hersteld is. Met het op-
schonen bedoelden de jongeren
het met prikstokken en vuilnis-
zakken de wijk ingaan om papier
en andere rommel op te ruimen.
Dit om te tonen dat zij geen rad-
draaiers zijn, maar jongeren met
respect voor de buurt en hun be-
woners.

In overleg met de stichting WEB
(Welzijnswerk en Educatie
Brunssum) is er een werkgroep
gevormd waarin het echtpaar
Dieters en vijf jongeren zitten
evenals twee jongerenwerkers
van het WEB. De jongeren ma-
ken deel uit van één van de twee
jeugdgroepen die volgens buurt-
bewoners en politie overlast in
Rozengaard veroorzaken.

Heerlen vraagt
besluit Vossekuil
HEERLEN - De gemeenteHeerlen
vraagt het Centraal Fonds Volks-
huisvesting (CFV) om uiterlijk in
mei een besluit te nemen over de
Vossekuil.

De Vossekuilflats aan de rand van
de wijk Molenberg staan op de no-
minatie om gesloopt te worden. Dat
kost dertig miljoen.
De gemeente heeft zelf tien miljoen
toegezegd en de eigenaar, Bouwver-
eniging Heerlen, vijf miljoen. Het
resterende bedrag moet komen van
het CFV, dat namens de Nederland-
se woningcorporaties een sloop-
fonds beheert.

Het CFV zou in december een be-
sluit nemen over sloopbijdrage.
Maar de beslissing is uitgesteld.
Heerlen wenst nu duidelijkheid,
want de helft van de vierhonderd
bewoners van de Vossekuilflats is
inmiddels elders ondergebracht.

Bezuinigen

ONDERBANKEN - De toekomst
van gemeenschapshuis 't Kloeëster
in Schinveld is hoogst onzeker. In
het ongunstigste geval dreigt het
exploitatietekort op te lopen tot
driehonderdduizend gulden per
jaar, een verdubbeling van het nu al
forse tekort. De raad van Onderban-
ken zal op termijn moeten beslissen
of dat tekort opweegt tegen de voor-
delen die het gemeenschapscen-
trum biedt. Sloop is uiteindelijk
niet uitgesloten.

" De afdeling Limburg van &
Nederlandse Bond tot BestrK
ding van de Vivisectie vraab
het publiek morgen op WereU
proefdierendag even stil -staan bij de bijna een miljot
proeven die jaarlijks in Ned&
land worden uitgevoerd f-
dieren. Het is niet duidelijk <
de proefdieren dan een ext*
bot krijgen zoals het geval is "I
4 oktober tijdens Werelddiere*
dag. A. van der Linden i*|
Brunssum zet zich namens &
NBBV in tegen het gebruik v<s
proefdieren. „Veel mensen de*
ken dat proefdieren alleen w(f
den gebruikt in het geneesrnw,
delenonderzoek: Maar dat -1
niet, zo. De beestjes sterven vo®
het testen van bijvoorbeeld W
strijdingsmiddelen,dezoveel^
kleur-, geur-, en smaakstof-, &
oorlogsproeven."

Bang

Dat er zich donkere wolken samen-
pakken boven het elf jaar geleden
officieel geopende centrum bleek
gisteravond tijdens de commissie-
vergadering financiën en welzijn.
Bij monde van wethouder Riet Cre-
mers-Koekkoek werd duidelijk
gemaakt dat het 'zeer moeilijk zal
zijn om 't Kloeëster onder die om-
standigheden draaiende te houden.
Sloop is niet uitgesloten al liet de
wethouder na vragen uit de com-
missie weten dat het college het
gebouw het liefst in stand wil hou-
den. Privatisering noemde de wet-
houder als mogelijke oplossing om
uit de problemen te geraken.
Over de definitieve toekomst van
het gemeenschapscentrum zal pas
op een later tijdstip een uitspraak
worden gedan. Cremers-Koekkoek
vond dat eerst de verschillende al-
ternatieven en gevolgen voor de
gebruikers van het pand op een rij-
tje moeten worden gezet.

Helikopter

"Angst voor de tandarts is een
algemeen verschijnsel. AnQ*l
om een prijs in ontvangst te w-j
men minder. Een jeugdige t'j
woner van Brunssum won cc%
vlucht met een heus vliegtU't
vanaf het vliegveld in Beek. Hl
was samen met vijf andere joH
ge plaatsgenoten in de pri)zeA
gevallen van de baüonnenwedi
strijd dieaan het begin van JWj
schooljaar plaatsvond in h®
kader van een verkeersveihQ'
heidscampagne. Toen de d<A
van vertrek naderbij kwam, W
dankte een winnaar voor <-*
eer. We kunnen ons dat wel e&_
beetje voorstellen. Vliegen ?
ook best een beetje eng. De vw\
leeftijdsgenoten verschenen g^\
termiddag wel in Beek om Wl
prijs in ontvangst te nemen.

De voornaamste vaste gebruikers
zijn de Stichting Ouderen Welzijn
(SOW) en het jeugd- en jongeren-
werk de Schinskoel. Het college
houdt er rekening mee dat beide
huurders wel eens zouden kunnen
vertrekken naar een andre huisves-
ting. Dat betekent dan het mislopen
van maxiamaal 75.000 gulden aan
huurpenningen per jaar. Tevens
hebben B en W becijferd dat jaar-
lijks 75.000 gulden extra nodig is
voor vervanging van materiaal en
het opknapppen van achterstallig
onderhoud. Gedurende vele jaren is
er weinig of niets aan onderhoud
uitgegeven, zodat er nu zeker
430.000 gulden voor nodig is.

Scouting

" Een Bell 222ut ofeen BO W
CB. Met een van deze twee /■»«'''
kopters zal op 26 april in Vo?
rendaal gevlogen worden teH
bate van de speeltuin in KW]
rade. Afhankelijk van het aa^\tal kaarten dat in de voorveu
koop wordt verkocht worde^i
een of twee vluchten uitQ^\
voerd. ledere vlucht is twinw\
kilometer lang. Een vlucht voO 1

11 uur kost vijftig gulden,na y
uur is dat tien gulden méé1'
Van deze prijs is veertig guide*
voor de piloot en de brandstof
Het resterende bedrag is W
stemd voor klimrekken en def'
gelijke^ Naast helikopters zv'
len er op deze 'Fly High K«'1'
der-dag ook hete-luchtbalW
nen de lucht in gaan.

Doel van de werkgroep: de rust
in de wijk doen terugkeren, het
vertrouwen tussen de jeugd en
de buurtbewoners herstellen en
het vinden van een eigen onder-
komen waar de tieners elkaar in
alle rust kunnen ontmoeten.

9 Er waren wat problemen rft1
het parochiehuis aan de Beef*
dalweg in Heerlen. Daardo"
dreigden een aantal huurde
op straat te belanden. Door 6j
middeling van de gemeente *\
nu een oplossing gevonden. "\zusters Franciscanessen W'
Heythuysen verkopen het Qe\
bouw aan scouting De Vra'1*
De gemeente geeft een eenma<:'
ge bijdrage van 15.000 guide1*
Dit om de huurders niet in <*'problemen te laten komen, fl
een tijd van bezuinigingen Jzon positief berichtje mo°'
meegenomen.

Niet alle commissieleden waren er
helemaal van overtuigd dat het col-
lege van Onderbanken het vele gul-
dens verslindende gemeenschaps-
huis kost wat kost in stand wil
houden. Henk Evers (PvdA): „Wil
het college het gebouw afstoten?
Als dat inderdaad zo is waarom zeg-
gen B en W dat dan niet." CDA-
commissielid Sjef Cleven consta-
teerde dat er in met name Schin-
veld nogal wat concurrentie van
horecazijde voor het gemeen-
schapshuis is. Een soepeleromgaan
met de drank- en horecawet werd
door Evers bepleit om de inkom-
sten te verhogen. „Is para-commer-
cie in 't Kloeëster zo erg?", vroeg hij
zich af.

aanmelden om als vrijwilliger
mee te helpen met de werk-
groep", zegt zij.

Overigens hebben acht ouders
zich inmiddels aangemeld als
vrijwilliger. Zij willen helpen
met het begeleiden van activitei-
ten als het jeugdhonk er is, eer-
der kunnen ze niets doen. Het
WEB is bezig met het vindenvan
een onderkomen.

Vader Dieters: „De mensen zijn
tegenwoordig zo gestresst. Vroe-
ger hielpen de mensen elkaar in
deze volksbuurt." Giuseppe Car-
ta: „Als een buurtbewoner van
zijn baas op zijn kop krijgt en
ook nog thuis problemen heeft
dan reageert men dat op ons af."

Met de politie willen de jongeren
serieus in gesprek te komen. Pa
Dieters uit het verwijt dat de po-
litie niet altijd voor rede vatbaar
bleek. En vervolgens naar de
jongeren toe: „Jullie moeten de
politie ook niet als vijand zien."
Eerste paasdag vond in de tuin
van de familie Dieters een barbe-
cue plaats, georganiseerd door
de jongeren zelf. Er was iets te
drinken, er was muziek. Overlast
is er volgens de werkgroep niet
geweest.

„Neen, mijn twee zonen zijn
geen engelen, dat zullen ze ook
wel nooit worden. Maar dat de
jeugd uit Rozengaard de buurt
zou terroriseren zoals door de
politie is verteld, is absoluut niet
waar." Aan het woord is me-
vrouw Dieters die zich met haar
man heeft opgeworpen als pleit-
bezorger van een van de twee
groepen jongeren die de buurt
zon slechte naam hebben be-
zorgd.

De jongerenzelf ontkennen niet
dat er in het verleden wel eens
iets is voorgevallen: scheuren
met brommers, de autoradio aan
op hun ontmoetingsplek boven
aan de Veldstraat, een grote
mond naar klagende omwonen-
den, geschreeuw naar elkaar.
Maar dat is het dan toch wel zon
beetje.

Zoonlief Ben Dieters (16): „Aan

Engelen

vandalisme hebben we ons niet
schuldig 'gemaakt. De meeste
mensen nemen niet eens de
moeite om naar ons te luisteren.
Die komen met een 'kwaaie kop'
naar buiten gestormd en begin-
nen te schelden. Dan is het toch
niet zo vreemd dat ik dan een
grote mond opzet?"

Ook de 17-jarige Cindy Godding
zit het dwars dat zij door politie
en buurtbewoners ten onrechte
zon negatief stempel opgedrukt
krijgen.

Moeder Dieters ziet het zo:
„Ouderen en kinderen moeten
de handen in elkaar slaan om
van de Rozengaard weer net als
vroeger een gezellige buurt te
maken. Dat kan niet als de men-
sen voor elk kleinigheidje maar
de politie bellen. Ze kunnen toch
als ze last ondervinden van de
jeugd bijvoorbeeld met ons ko-
men praten om eventuele mis-
verstanden uit de weg te rui-
men."

„Maar de mensen kunnen tegen-
woordig niets meer van elkaar
verdragen. Veel ouderen verge-
ten dat ze vroeger zelf jong zijn
geweest. Je kunt niet alles op de
jeugd afwentelen. Er zouden
zich ook meer ouders moeten

Heerlens koor warm onthaald in Slovenië
9 Nu we het er toch over hé*
ben. Het Heerlense college ve?
gadert nu al een paar wek^.
lang met de nodige regelmO?,
over het bedrag van 10,5 W',
joen dat bespaard moet u*o*!
den..Afgelopen dinsdag zou "**-"*besluit vallen, maar hela***
Een nieuwe poging wordt kP
mende maandag gewaad".
Ondertussen wacht iederee*
maar af wat burgemeester &1
wethouders in alle wijsheid &■
slissen. Burgemeester Van "heeft gezegd dat nog de&
maand knopen worden doordf^hakt. Maar ja, de knoop is d1*en de maand nog kort.

HEERLEN/LJUBLJANA - Het
Sloveense koor Zvon uit Heerlen is
warm onthaald in de onafhankelij-
ke staat Slovenië. „We zijn begroet
als nieuwe oude vrienden", zegt
voorzitter H. Hochstenbach van het
koor. Het 'nieuwe' slaat op de pas
verworven zelfstandigheid van de
voormalige Joegoslavische repu-
bliek. Zvon verblijft deze weekvoor
een korte toernee in Slovenië.

Professor Jurak heette het koor

welkom namens de culturele stich-
ting Slovenska Izseljenska Matica.
De onafhankelijke stichting houdt
zich bezig met de Sloveense instel-
lingen buiten Slovenië. Jurak be-
dankte allen die hebben bijgedra-
gen aan de verzelfstandiging van
Slovenië.

„De moeilijkheden hier zijn groter
dan we verwacht hadden. We had-
den altijd een grote economische
verbondenheid met de andere Joe-

goslavische republieken. Die is er
niet meer. Het is nu moeilijk om op
eigen benen te staan, maar we ho-
pen op voldoende economische
samenwerking met de rest van Eu-
ropa. We zijn een nog jonge demo-
cratie, maar willen als volwaardige
democratie beschouwd worden", al-
dus Jurak.

Voorzitter Hochstenbach vertelt dat
de Sloveense media veel aandacht

aan Zvon hebben geschonken. „Ons
eerste optreden is live op de radio
uitgezonden. We hebben interviews
gehad met kranten en de radio." De
Heerlenaar meldt vanuit een zonnig
Ljubljana verder dat er van de oor-
log in Bosnië wenig te merken is.
Wel zijn er veel gevluchte vrouwen
en kinderen opgenomen bij gezin-
nen in Slovenië.

Maandag hoopt het koor terug te
zijn in Heerlen.

Kinderopvang
politieschool

HEERLEN - Bij de politie-
school in de Heerlense wijk Mo-
lenberg komt een nieuw ge-
bouw. Daarin wordt peuterspeel-
zaal 't Vosje ondergebracht en er
komt ook kinderopvang.

„De politieschool had behoefte
aan kinderopvang, terwijl de
peuterspeelzaal op termijn het
huidige gebouw aan de Gerard
Bruningstraat moet verlaten. We
slaan dus twee vliegen in één
klap. Ik verwacht dat de bouw
van het nieuwe onderkomen al
vrij spoedig kan beginnen," zegt
wethouder Dorien Visser.

Er zijn diverse plannen voor
kinderopvang, onder meer in
Zeswegen. Maar volgens de wet-
houder is dat alleen niet vol-
doende. „Bedrijven als CBS en
DSM spelen een belangrijke rol.
Probleem is dat daar momenteel
onzekerheid heerst doordat ba-
nen op de tocht staan."

Donderdag 23 april 1992 " 16

Minder invloed voor
sportclubs Kerkrade

iimburgs dogblad oostelijke mijnstreek



Van onze sportredactie

Tyson krijgt
65 dollarcent
per werkdag

PLAINFIELD - Tijden verande-
ren. Wanneer Mike Tyson, de
oud-wereldkampioen boksen in
het zwaargewicht, vroeger zijn

handtekening zette onder een
contract, was altijd een miljoe-
nenbedrag ingevuld. Tyson te-
kende in de Indiana Youth Cen-
ter-gevangenis in Plainfield een
arbeidsovereenkomst, die hem
eem 'gage' van 65 dollar cent per
dag garandeert. Tyson, die als
bokser multi-miljonair werd, zit
een gevangenisstraf van zes jaar
uit wegens aanranding.

Justitie vervolgt RKC
Fraude van 2,1 miljoen aangetoond

Een punt verwijderd van finale
Magere 1-0-zege op Cyprus

België uitgejoeld
BRUSSEL - België is na de eerste
wedstrijd in het kwalificatietoer-
nooi voor het WK in 1994 door zijn
eigen supporters uitgejoeld. Het
nietige Cupriis werd met slechts 1-0
verslagen. Wilmots was in de 24ste
minuut matchwinner.

Eén doelpuntje, met het hoofd ges-
coord door Wilmots op aangeven
van Walem na een hoekschop van
Scifo, was veel minder dan de
18.000 toeschouwers in Brussel ver-
.wachtten. Bondscoach Pol van
Himst zag zijn ploeg van de aftrap
bij de grote veldmeerderheid be-
sluiteloos zijn bij de afronding. In
de eerste helft kreeg België vijfbes-
te kansen, slechts één werd benut.

In de tweede helft ontworstelde Cy-
prus zich aan de druk, kwam ook
wat vaker over de middenlijn, maar
kwam nauwelijks in de buurt van
het doel van Preud'Homme. Het
publiek reageerde furieus met ge-
fluit en boe-geroep.

WAALWIJK - Wat justitie betreft moet RKC alsnog hangen.
De club uit Waalwijk heeft fiscus en bedrijfsvereniging voor
2,1 miljoen gulden benadeeld, maar weigert openlijk schuld te
bekennen. Volgende week worden daarom verschillende (oud-
)bestuursleden, alsmede de club zelf vervolgd voor fraude.

f Graham Arnold

Torn Nijssen
ontfutselt

Becker een set

Die stap wordt gezet, nu RKC niet
blijkt te voldoen aan de eis die bij
de schikking was overeengomen:
RKC zou via een helder persbericht
naar buiten brengen dat de club
had gefraudeerd. Op die voorwaar-
de was justitie onlangs met RKC
overeengekomen met een betaling
van 200.000 gulden te volstaan.Graham Arnold

nog twee jaar
bij Roda JC

door het niet correct afdragen van
belastingen en verzekeringspre-
mies. In veel gevallen volstaat justi-
tie vervolgens met een betaling van
20 percent van het gefraudeerde be-
drag. Met RKC, datkon aantonen in
ernstige problemen te komen als de
Waalwijkse club de 420.000 gulden
zou moeten betalen die aanvanke-
lijk werden geëist, werd overgeko-
men de rekening op 200.000 gulden
af te maken.

Justitie werd echter woedend toen
het Brabants Dagblad gisteren mel-
ding maakte van de schikking en
als reden voor het aceoord opgaf
dat de FIOD onvoldoende bewijs
had gevonden voor een strafzaak.
Mr. Pieters, officier van justitie in
de RKC-zaak, kondigde meteen aan
nu daadwerkelijk tot vervolging
van* club en (oud-)bestuursleden
over te gaan.

Sinds begin '91 speurde de Fiscale
Inlichtingen en Opsporings Dienst
naar zwart geld bij RKC in de perio-
de '85-'9O. Begin dit jaar was de
zaak rond: RKC bleek ruim twee
miljoen gulden te hebben verdiend

Mr Regelink, de Bossche persoffi-
cier, denkt dat een schikking nu
van de baan is. „RKC heeft de voor-
waarden niet nageleefd, dus telt die
schikking niet meer. De club, een
aantal bestuursleden en oud-
bestuursleden zal nu worden ver-
volgd. De feiten* tonen aan dat er
voor 2,1 miljoen gefraudeerd is. Er
is wel degelijk genoeg materiaal
voor vervolging. Volgende week zal
de behandelend officier over een
zitting beslissen. Die zal dan waar-
schijnlijk in de herfst plaatsvin-
den."

Duitsland mist Matthaus
Gelijkspel in Praag Fans misdragen zich

jjJ^KRADE - Graham Arnold
to °°k de komende twee seizoe-
,|n bij Roda JC. De Kerkraadse

b zal binnenkort de in het con-
ien

t met de Australische spits op-
*/>omen optie lichten, waardoor
,^)o'd0'd nog twee jaar aan Roda JCbonden blijft.L
i consequentie voor Roda JC is
■■ "et in de salariële sfeer conces-
ït;ii 2al moeten doen. Onlangs vroe-lQn de Kerkradenaren voor Arnold■ 6 ontslag aan om hem zodoende
■l lagere aanbieding te kunnen
"niriü °p dat besluit is Roda JC in"Qdels teruggekomen.

i-j] *-'!■ streven van de club om de
"^.^tie voor komend seizoen op
Ve

,to houden, acht het bestuur een
k *OoP van de 29-jarige speler on-

Roda JC is derhalve
■^ eid de Australiër financieel tege-

et te komen.

Rw old zelf heeft inmiddels te ken-
gegeven akkoord te gaan met

ger verb'-jf op Kaalheide als
s*33 JC de optie licht. Geinteres-
|*C'*de clubs, met name Club Luik
"% belangstelling voor de dag,
(w inmiddels op de hoogte ge-
<la "in van bet voornemen van Ro-
\\tZ~. om Arnold ook de komende

jaarvast te leggen.

sport kort

" Jan Timman, met een been in definale. Foto: DIJKSTRA

Jan Timman is er bijnaToch nam Duitsland de leiding.
Voller werd in de 40ste minuut
neergelegd, Hassler kende zijn
sterkste moment en joeg de bal in
de kruising. Drie minuten later ging
Skuhravy vlot liggen toen Heimer
het duel met hem aanging. De Israë-
lische scheidsrechter Frost legde de
bal op de stip. Bilek schoot de straf-
schop in, 1-1.

Duitsland miste de lang geblesseer-
de aanvoerder Matthaus zeer. Has-
sler probeerde zijn rol over te
nemen. De kleine dribbelaar slaag-
de niet bepaald. Nadat Klinsmann
in de 4e minuut naast kopte, bepaal-
de Tsjechoslowakije lange tijd na-
drukkelijk het spelbeeld.

Voor de wedstrijd deden zich in de
binnenstad van Praag incidenten
voor. De Tsjechische politie pakte
27 Duitsers op en dirigeerdeze voor
de afstrap over de grens. Ze mogen
een jaar lang niet terugkomen. Op
weg naar Praag werden vier wagons
vernield. Op het Wenceslasplein
misdroegen 200 fans, onder wie
neo-facistische skinheads, zich. Ze
gooiden stenen en rotjes naar poli-
tie-auto's. Een actieve fotograaf
werd in elkaar geslagen. De politie

PRAAG - In een vriendschappelij-
ke interland in Praag heeft Duits-
land met 1-1 gelijk gespeeld tegen
Tsjechoslowakije. Hassler gaf Oran-
jes komende tegenstander in de
40ste minuut de leiding uit een vrije
trap. Drie minuten later werd het
gelijk door Bilek uit een strafschop.

greep in met de wapenstok en loste
waarschuwingsschoten nadat bij
een Duitser een pistool was gevon-
den.
De wedstrijd stelde niet veel voor.
In het spel van Duitsland viel geen
enkele lijn te ontdekken. „Teamc-
hef' Berti Vogts liep met een hoofd
vol vraagtekens van het veld af.
„Dit was een testwedstrijd. Ik heb
belangrijke aanwijzingen voor het
EK gekregen."

Timman, die tegen Joesoepov voor
het eerst op voorsprong kwam en in
de resterende partijen nog slechts
één uit twee behoeft te scoren om
zich te plaatsen.

LINARES - Het was de dag van de
veertigplussers in Linares. Anatoli
Karpov, die zich in de race naar de
kandidatenfinale terugvocht en Jan

" VOETBAL - Manchester United
heeft de tweede nederlaag in drie
wedstrijden geleden. De gedood-
verfde kampioen verloor met 0-1 bij
West Ham United, laatste op de
ranglijst.

Start Kelly in
Goldrace onzeker
Se*. LEN - De deelname vanc^nKelly aan de Amstel Gold Ra-
ban^. tvvijfelachtig geworden in ver-ü niet ziekte van zijn vrouw.
G
°ok en et de *er om deze reden
S cl al verstek gaan in de Grote
4r,t eprijs' die in Schoten bij
(^werpen werd verreden. Kelly

vond zich in lerland.

Siltardenaar etappewinnaar in Ronde van Aragon
Danny Nelissen maakt indruk

MONTE CARIO - De muis Torn
Nijssen heeft tegen Boris Becker
even gebruld. De Sittardse dubbel-
specialist, diezich op het gravel van
Monte Carlo wonderwel op zijn ge-
mak voelde, ontfutselde de als eer-
ste geplaatse Duitse geweldenaar
één set. Verder liet Becker het niet
komen: 6-2, 3-6, 6-2. Met de over-
winning plaatste hij zich bij de laat-
ste zestien.

Becker stond in 1989 en 1991 in de
finale van Monte Carlo, een van zijn
woonplaatsen. Beide keren verloor
hij, zoals hij het in zijn loopbaan in
alle officiële toernooien op gemalen
baksteen zonder een hoofdprijs
moest stellen. Voor 5.000 toeschou-
wers op het court central van de
mondaine Country Club stond Nijs-
sen aanvankelijk tegenover een
man, die hem alle kanten van de
baan liet zien. „Tot 5-1 liep alles op
rolletjes", gafBecker na afloop aan.
„Daarna slopen er teveel fouten in
mijn spel".

Na in 42 minuten de eerste set met
2-6 verloren te hebben ging Nijssen
een stuk beter spelen. Vooral de
kwaliteit van zijn opslag verbeterde
aanzienlijk en het duurde een tijd
voordat Becker zich op de gedaan-
tewisseling van de Limburger had
ingesteld. "Nijssen, slechts 223ste op de we-
reldranglijst, forceerde een door-
braak in de zesde game en pakte de
tweede set met 6-3.

In de derde set waren de rollen
weer omgedraaid. Er heerste één
speler en dat was Becker, die achter
elkaar doorstootte naar een voor-
sprong van 5-0 dank zij geduldig
baseline-spel en sterke passeersla-
gen.
Even werd Becker nog nonchalant
en moest een doorbraak toestaan,
waardoor het 2-5 werd. De Limbur-
ger verloor daarna echter zijn eigen
opslag, ondanks 40-0, in een tergend
lange game met tien keer deuce en
op het derde matchpoint de partij
na twee uur en 32 minuten boven
verwachting tegenstand te hebben
geboden.

Een goede, zij het wat fortuinlijke
ontwikkeling als men het Timman
vraagt. „Ik moet heel blij zijn, dat ik
een punt voorsta", stelde hij met
zelfkennis vast. „Vooral omdat ik
niet in mijn beste vorm ben." Zijn
gedachten gingen daarbij onwille-
keurig terug naar de vorige ronde,
toen hij als een mummie werd inge-
pakt, maar Joesoepov zelf het touw
losmaakte. „Ik begrijp nog niet dat
ik toen een half uur van mijn be-
denktijd heb besteed aan een plan,
dat aan alle kanten slecht was."
Gisteren bracht hij Joesoepov voor
de derde maal in het Russisch een
nederlaag toe. De eerste overwin-
ning kreeg hij cadeau door een
blunder van Joesoepov, de tweede
was het gevolg van huisvlijt. Deze
keer was het echt een partij uit één

stuk. Timman: „Het beste wat ik tot
dusverre heb laten zien."
Timman heeft nog slechts een punt
nodig om zich voor de tweede ach-
tereenvolgende maal voor de finale
van het kandidatentoernooi te
plaatsen.
Zettenverloop Wit: Timman, Zwart: Joe-
soepov: 1. e2-e4, e7-e5. 2. Pgl-f3, PgB-fT6, 3.
d2-d4, Pfl6xe4, 4. Lfl-d3, d7-d5, 5. Pf3xes,
LfB-d6. 6. 0-0, PbB-c*6. 7. Pesxc*6. b7xc6. 8.
c2-c4, 0-0, 9. c4-c5, Ld6-e7, 10. Pbl-c3, f7-f5.
11. Pc3-e2, Le7-f6, 12. Ddl-a4, LcB-d7, 13.
f2-f3, Pe4-g5, 14. Pe2-f4, DdB-e7. 15. Lcl-d2,
g7-g6. 16. Tal-el, De7-g7, 17. Ld2-c3. h7-h5,
18. Ld3-a7, TaB-bB, 19. Pf4-d3, h5-h4. 20.
Pd3-e5, (5(4. 21. h2-h3, TbB-eB, 22. La6-d3,
Lf6xes, 23. Telxeö, TeBxes, 24. d4xes.
Dg7-e7, 25. Da4xa7, Pgs-e6, 26. b2-b4,
De7-g5, 27. Kgl-hl, KgB-h7. 28. a2-a4, T«-f7.
29. b4-b5, d5-d4, 30. Lc3-b4, Pe6-g7, 31.
Tfl-gl, Ld7-R, 32. Ld3-c4, Tf7-e7, 33.
Da7-bB, Pg7-h5, 34. DbB-gB. Kh7-h6, 35.
Lb4-el, Phs-gs+, 36. Khl-h2, Te7-g7, 37.
DgB-h8 + , Tg7-h7, 38. DhBfB+, Kh6-h5, 39.
b5-b6, e7xb6, 40. esxb6, d4-d3, 41. DfB-fl6,
Pg3-e2, 42. Tgl-fl, Pe2-d4, 43. a4-a5, Pd4-c2,
44. Df6xgs, Khsxgs, 45. a5-a6. Pc*2-e3, 46.
Tn-r2, Lfs-cB, 47. La4xd3, Th7-d7, 48. a6-a7,
LcB-b7, 49. Ld3-a7, zwart geeft op.

"' HÜESPA"' So*-, ? A ~ In de Ronde van Ara-
t)an neeft de Sittardse wielerprof
etaD":y Nelissen beslag gelegd opw

ilnst* Na een lastige koers,
kl aii, n bet peloton over diverse cols

<l v&ertf gafhij een <BroePvan cica

* rf man in de sPrint het nakij-
-4 Clavpvr ranse bergkoning Thierry
A- ïot dyr°lat eindigde als tweede.
J den i verslagenen behoor-J Lucho Herrera en Tour-

*.* Dekoe r Miguel Indurain. De etap-
,i *Uyn /f ln Spanje ging zaterdag van] Sfloon e;.ndi'St vandaag. Meteen na
\ 1-jy,, "jj, vliegen de meeste renners
i ederland, alwaar zij zaterdag

'ernen aan de Amstel Gold Ra-
t T

* eta^ de 164 küometer lange vijf-■ "*erd Pn fln de R°nde van Aragon

* e cols beklommen, de
f-Os r> f' de Sarrabio en de Monre-
V°or dp laatste top lag 40 kilometer
n"y Nor eindstreep in Huesca. Dan-
ïend v'ISsen **21> koerste voortdu-ren d°nn-van g g eerder, op weg naar de top

„ " waren zijn aanvallen
Nar n,ntrvarenheid n°S mislukt,
ke nd ! handhaafde hij zich uitste-sPrint^oonn en kon hij de eind-
ige NHPareren- Nelissen was deli6ent Heüerlander van een fors con-
Mst te -f Z,ch tussen de klimmers

een andhaven. De rest kwam
Cle streep achterstand over

var?niQqneussen werd in de zomer
"?°Wel ai" .beroePsrenner, nadat hij
'Jd e^ Junioren amateur in korteSwd rlnke erelijst had opge-

, ÖM) miX debuut als prof (bij

Els^o 1" *"* na-TourCri-
Wj de klimtiJdrit op de

" Danny Nelissen gaf gerenommeerde profs in Huesca het nakijken in de vijfde etappe van de
Ronde van Aragon. Foto: EPA

LINARES - Vanaf de eerste toe-
schouwersrij waakt in het hotel in
Linares professor Rudolf Zagainov
met wilskrachtige blik over het wel
een wee van oud-wereldkampioen
Anatoli Karpov. Paranormaal be-
gaafd als hij voorgeeft, zou het een
klein kunstje zijn debuitenzintuige-
lijke krachtuitwisseling tussen zijn
pupil en Nigel Short ingrijpend te
verstoren.

lijk; hebben zelfs hun echtgenotes
meegenomen.

Vrouwen, die volgens de mentaal
begeleider de vijand zijn van elke
topsporter. Zagainov, die jarenlang
werkte met sportgrootheden als de
hoogspringer Boebka en de kun-
strijder Fadejev. gruwt al als Kar-
povs vrouw zich telefonisch vanuit
Moskou meldt.

Nu staat de 52-jarige wetenschap-
per onder contract bij de Duitse
Bundesliga-tennisclubRochus Düs-
seldorf. Hij heeft gemerkt dat de
belangstelling vanuit het westen
net zo groot is als destijds in het
oosten. Steffi Graf heeft zich al tele-
fonisch gemeld voor een consult.

pen, ontwaken, eten. Verzorgt zijn
conditie, zowel als diens geestelijke
weerbaarheid. Maar het blijkt nog
verder te gaan: „Als Tolja tijdens de
partij naar mij kijkt, ziet hij het
beeld van zijn overleden vader van
wie hij zielsveel heeft gehouden. Er
is bij ons in Rusland een gezegde:
zij, die gestorven zijn, laten ons niet
in armoede achter."

Toch maakt Zagainov zich kenne-
lijkzorgen, dat Karpov het ondanks
alles niet zal redden. Dat zou het
einde betekenen van zijn andere
ambitie: Kasparov ten val brengen.
„Kasparov", zo zegt hij: „is uiter-
aard een supertalent, maar zijn per-
soonlijkheid is verre van volmaakt.
Het gaat maar om één ding: zich-
zelf. Hij mist het respect voor zijn
medemens."
Timman kan van Zagainov zo de
blauwdruk van het strategisch oor-
logsplan krijgen. „Kasparov", zo
zegt hij, „heeft erg slechte zenuwen.
Hij is een twijfelaar. Timman kan
van hem winnen. Maar dan moet hij
op de eerste plaats iets aan zijn fy-
sieke conditie doen. Hij torst heel
wat kilo's overgewicht mee".

Zagainov kruipt als het ware in de
huid van Karpov. Hij laat hem sla-

Maar de para-psycholoog blijkt niet
uit te zijn op vernietiging van de te-
genstander. Hij schermt Karpov al-
leen aftegen schadelijke invloeden.
En dat is al moeilijk genoeg. Short
en ook Jan Timman houden zich in
het geheel niet aan het strenge regi-
me van optimale conditie, optimale
concentratie en optimale wils-
kracht, dat Zagainov predikt. Ze
maken het zich zo geriefelijk moge-

arvaring opdoen in wedstrijden als
Parijs-Nice en soms ook in een klas-
siekeruit het wereldbekercircuit. In
de voorbije weken nam hij aan

méér topkoersen deel. Hij leerde
snel en datwerd in Spanje gehono-
reerd. Zaterdag is hij van de partij
in de Amstel Gold Race.

Chef d'equipe Jan Gisbers gaf de
jongeLimburger daarna alle tijd om
te wennen aan de vele kilometers
bij de beroepsrenners. Hij liet hem

Zagainov: 'Vrouwen zijn rijand van elke topsporter
Parapsycholoog kruipt

in huid van Karpov
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Rob Mulders in
Vuelta-ploeg

SCHOTEN - Ploegleider Jan
Raas van Buckler heeft Rob
Mulders opgenomen in het team,
dat vanaf volgende week maan-
dag deelneemtaan deRonde van
Spanje. Momenteel is de renner
uit Well ook al op de Spaanse
wegen actief.

Patrick Strouken
naar Amerika

SCHOTEN - Patrick Strouken
neemt met de Collstrop-ploeg
van Willy Teirlinck deel aan de
DuPont Tour, die van 7 tot 17
mei in Amerika wordt verreden.
Zondag start de wielerprof uit
Einighausen in de Ronde van
Vendée, gevolgd door Rund urn
den Henninger Turm in Frank-
furt op 1 mei. Strouken staakte
gisteren na 130 km de strijd in de
Grote Scheldeprijs.

zijn met de terugkeer van de
'fighting spirit. Die had hij in
Heerlen node gemist.

VLODROP - Het Nederlands he-
renvolleybalteam heeft de twee-
de oefeninterland tegen Joego-
slavië met 3-0 (setstanden 15-12,
15-7 en 15-12)gewonnen. Een re-
vanche voor de 0-3 nederlaag in
'Varenbeuk'. In een uitverkochte
sporthal in Vlodrop leefde het
publiek mee met de verrichtin-
gen van de landgenoten, maar
echte hoogstandjes werden zel-
den vertoond.

Blangé, die vlugvan een overbe-
laste knie hoopt af te komen,
kwam wel binnen de lijnen. Tel-
kens in de slotfase van de set. In
de tweede reeks bracht zyn
komst direct resultaat. De spel-
verdeler van 2,05 meter blok-
keerde het laatste punt. Het is
een van de voordelen die hij
heeft ten opzichte van de kleine
Avital Selinger.In tegenstelling tot het duel van

gebruikte bondscoach Treibitch
nauwelijks wissels. Dat was ook
niet nodig. Assistent Wuqiang
Pang zei al voor dewedstrijd dat
Nederland al een stuk verder zou

Ergens was dat logisch. De spe-
lers waren koud twee dagen te-
rug van een trainingskamp van
twee weken in Japan, waar 91,5
uur was geoefend. Had de bege-
leiding geteld. „Ze zagen er dins-

daguit als mensen die midden in
de nacht waren wakker ge-
maakt", zei Treibitch na de 3-0
van een dag later. „De geest' had
geen controle over het lichaam."
Nederland knokte in Vlodrop.
Stond alleen in de beginfase van
de eerste set op achterstand (0-3,
2-5). Maar werd steeds beter.
Ron Zwerver groeide naar zijn

Vooralsnog is het als Zwerver na
de terugkeer uit Japan vertelde.
Voor een duchtigerenovatie van
de ploeg is tot het begin van het
Olympisch Kwalificatie Toer-
nooi (1.0 mei) te weinig tijd. Bo-

t6pvorm. Zijn knieën zijn weer
helemaal in orde. Ook de ande-
ren haalden een ruime voldoen-
de.

vendien, zo zei de belangrijkste
speler van deploeg, is de „oude"
basis het best ingespeeld en is
het zelfs voor de gelouterde „Ita-
lo's" niet eenvoudig Van der
Horst of Held uit de eerste zes te
krijgen. Zokwamen Zoodsma en
Posthuma gisteren helemaal niet
in actie. „Ik rommel niet met
wissels", zei Treibitch. „Het

Nederland speelt vandaag in
Breda en vrijdag in Haarlem nog
oefenwedstrijden tegen de Joe-
goslaven.

Gelijkspel tegen Sittardia zaterdag voldoende voor finaleplaats

V&L eindelijk een eenheid " Een aanvaller van
V&L wordt flink aan-
gepakt door twee ver-
dedigers van Blauw
Wit. V&L won deson-
danks royaal.

Foto: PETER ROOZEN

Naaldwijk Amateurs, Omloop van de
Glazen Stad, open competitie: 1.Kroon,
157,9 km in 3.28.07, 2. Patrick Rasch
0.05, 3. Den Braber 0.08, 4. Polverosa, 5.
Enthoven, 6. Harm Jansen, 7. Faren-
hout, 8. Broeren, 9. Blijlevens 3.12, 10.
Van der Wolf, 11. Van der Heide, 12.
Vink, 13.Duyn, 14.Kistemaker, 15. Van
Riel.

stra, 9. Van Brabant, 10. Van den Bos-
sche, 11. Adri van der Poel, 12. Verhoe-
ven, 18. Van Poppel, 20. Akkermans, 25.
Woltman, 26. Hopmans, 27. Schurer, 28.
Van de Vin, 35. Pieters, 44. Patrick
Strouken, 51. Cordes en de rest van het
peloton met o.a. Frans Maassen en Ad
Wijnands, allen z.t. als Wilfried Nelis-
sen.

Toch lijkt de Geleense ploeg net op
tijd alle besognes voor zich uit te
hebben geschoven. Gisteravond
was er tegen Blauw Wit eindelijk
sprake van een ploeg waarin ieder-
een voor een goed resultaat wilde
vechten. En als dat het geval is,
heeft een louter op werklust drij-
vende ploeg als Blauw Wit geen
schijn van kans. Al binnen tien mi-
nuten was elke spanning verdwe-
nen (5-1). Blauw Wit was te zeer
afhankelijk van de schotkracht van
Harold Nusser, terwijl het geva-
rieerde aanvalsspel van V&L leidde
tot doelpunten van ieders hand.

Grotere tegenpolen dan V&L en
Blauw Wit zijn er in het vaderlandse
handbalwereldje niet te vinden. Het
dorpsclubje uit Neerbeek doet al ja-
ren een beroep op een gezonde
teamgeest en heeft met die strategie
veel succes. Blauw Wit heeft ook dit
seizoen Jan en Alleman verrast
door met een qua technisch poten-
tieel hooguit middelmatige ploeg
door te dringen tot de play-offs.

Trainer Peter Verjans is erin ge-
slaagd het optimale rendement uit
zijn spelersgroep te halen. Dat zijn
aanpak gebaseerd is op een flinke
dosis inzet wordt door menigeen
verafschuwd, maar is, zeker inter-
nationaal, een volkomen legitiem
verschijnsel.

Tegen de van werklust uitpuilende
ploeg uit Neerbeek staat een V&L
dat bulkt van het technisch vernuft.
De ploeg van trainer Pim Rietbroek
hoeft kwalitatief zelfs voor E en O
niet onder te doen, maar vreemd
genoeg is het rendement al jaren
onvoldoende. V&L kan met een
erelijst pronken die uitpuilt van de
tweede plaatsen; hoofdprijzen ont-
breken al zes jaar. Een verschijnsel
dat het bestuur veel hoofdbrekens
heeft gekost, getuige devele 'dure'
aankopen die de laatste jaren de
Geleense rijen kwamen versterken.
Maar, van een collectief, dat wil

Ook dit seizoen was er meer dan
eens sprake van tweespalt binnen
de Geleense selectie. Vooral de in-
ternationals kregen het zwaar te
verduren, moesten de nodig kritiek
van teamgenoten slikken, en wer-
den zelfs door Pim Rietbroek een
keer op het matje geroepen. Veel ef-
fect hebben de praatsessies niet
gehad, want meer dan eens ver-
speelde V&L onnodig punten tegen
kwalitatief veel zwakkere opponen-
ten. Bovendien hebben de twisten
geleid tot een situatie waarin nu al
vaststaat dat meerdere spelers V&L
na dit seizoen de rug zullen toeke-
ren. In dat kader wordt ook de
naam van trainer Pim Rietbroek ge-
noemd, die via Aalsmeer-doelman
Ruud van de Broek geïnformeerd
heeft naar de vacante trainersplaats
bij de Noordhollanse club.

vechten om elke meter is zelden
sprake en daar zit de makke van
V&L.

Barcelona Vrouwen, 425.000 gulden,
tweede ronde: Seles - Muns-Jagerman
6-3 6-1, Fragniere-Maleeva - Garrone 6-2
6-4, Pierce - Thoren 6-2 6-1, Probst -
Bonsignori 6-1 6-3.

Wasage, amateurs: 1. Van de Beek 112
km in 2.43.31; 2. Oswald; 3. Thijs; 5. Roy
Geurtsen; 12. Barry Thoolen, 15. Fran-
cois Knarren; 24. Frank Akkerman.HjYMBURG - Resultaat trekkingen Duitse

lotto: trekking A: 9 - 17 - 26 - 35 - 37 - 38 re-
servegetal: 31 trekking B: 2 - 8 - 12 - 31 - 40- 45 reservegetal: 41. Spiel 77: 2 3 2 1 2 0 7
Nederlandse toto 16 Eerste prijs: geen.
Tweede prijs: 80 winnaars die elk f. 124,00
ontvangen. Derde prijs: 1103 winnaars die
elk f. 22,40ontvangen,
(onder voorbehoud)

Mexico-Stad Olympisch kwalificatie-
toernooi, Concacaf-zone: Mexico - Cana-
da 4-1 (2-1). 17. Morales 1-0, 39. Arteaga
2-0, 43. Needham 2-1, 78. en 89. Rotilan
3-1 en 4-1. Stand: 1. Verenigde Staten
3-6 (10-7), 2. Mexico 3-3 (6-4), 3. Canada
3-2 (4-7), 4. Honduras 3-1 (8-10). Beste
twee landen naar Barcelona.

VOETBAL

DAMMEN
Lent NK vrouwen, zevende ronde:
Graas - Verhoef 1-1, Lanters - De Boer
1-1, Van Lith - Nicole Schouten 2-0,
Meijler - Jacqueline Schouten 2-0, Nico-
lai - Wanders 0-2. Stand: 1. Wanders 11
punten, 2. Van Lith en Meijler 10, 4. Ni-
colai en Verhoef 7, 6. De Boer en J.
Schouten 6, 8. Graas 5, 9. Lanters en N.
Schouten 4.

Geen moment kwam de Geleense
ploeg dan ook meer in gevaar. Via
12-7 bij rust werd de eindscore uit-
eindelijk bepaald op 23-16. Zater-
dag tegen Sittardia moet blijken of
het plotselinge Geleense collectief
een incident was of dat de ploeg
echt weer eens in aanmerking wil
komen voor een hoofdprijs.

- Champion 7-5 6-2, Ferreira - Costa 4-6
6-3 6-4, Javier Sanchez - Bergstróm 6-3
7-6, Novaeek - Carbonell 6-1 4-6 6-3,
Prpic - Bruguera 4-6 6-4 6-0, Tillström -Santoro 6-0 6-4, Tsjesnokov - Gustafs-
son 7-6 6-4, Forget - Roig 6-1 3-6 6-4,
Stich - Furlan 7-5 6-4.

Monte Carlo mannen, 2,2 miljoen gul-
den, tweede ronde: Becker - Nijssen 6-2
3-6 6-2, Krickstein - Wahlgren 6-1 6-1,
Muster - Volkov 6-2 4-6 6-1, Emilio
Sanchez - Pescosolido 3-6 7-6 7-6, Rosset

TENNIS
Seoel mannen, 275.000 gulden, eerste
ronde: Schapers - Muller 7-6 6-3, Pozzi -Evernden 3-6 7-5 6-3, Baur - Ondruska
6-4 6-2, Black - Sung-Ho 6-2 7-6, Chi-
Wan - Curren 6-4 4-6 6-3, Hogstedt -Pearce 6-3 7-6. Tweede ronde: Raoux -Marcelino 6-4 6-0, Kuhnen - Lundgren
6-3 7-6, Woodbridge - Ui-Jong 2-6 6-4 7-5,
Matsuoka - Stolle 6-4 6-4.

Afdeling Limburg Derde klasse R: Pan
ningen-Roggel 4 2-1; Bekervoetbal da
mes: Brevendia - De Leeuw 1-3; Jeugd
voetbal Iste klasse A (Noord): Wil
helm.'oB-Venlose B. 1-4.

Blauw Wit: Nusser 5, Jongen 4 (1), Cremers
4 (4), Eurelings 2, Janssen 1.

Doelpunten V&L: Louwers en Veerman 4,
Smits 4 (1), Jacobs en Goffin 3, Vlijm en
Klinkers 2, Kikken 1.

Wilfried Nelissen breekt net op tijd uit omsingeling

Sprintfestival in Scheldeprijs
SZEKSZARD -- Gewichtheffers
die willen uitkomen in het olym-
pisch toernooi, worden vijf dagen
voor aanvang gecontroleerd op het
gebruik van doping. Dat heeft se-
cretaris-generaal Tamas Ajan van
de wereldfederatie in het Hongaar-
se Szekszard op de eerste dag van
de Europese kampioenschappen
medegedeeld.
De federatie wil 'schone' spelen in
het gewichtheffen. De sport zal bij
herhaling van de schandalen in
Seoel 1988 van het olympisch pro-
gramma worden afgevoerd. Om die
reden heeft de federatie bepaald dat
alle gewichtheffers die in Barcelona
op de vloer verschijnen, vyf dagen
voor aanvang van de wedstrijden in
het olympisch dorp aanwezig die-
nen te zijn. Op die dag zullen zij
gecontroleerd worden.

Dopingcontrole
alle olympische
gewichtheffers

Kuala Lumpur vrouwen, 185.000 gul-
den,tweede ronde: Rottier - Demongeot
6-1 6-1, Paradis - Miyauchi 6-2 6-2, Li
Fang - Reggi 6-1 6-0, Lindqvist - Godrid-
ge 6-2 6-4,

Ronde van Aragon, profs: Vijfde etappe
Benasque - Huesca: 1. Danny Nelissen
164 km 4.18.34, 2. Claveyrolat, 3. Saitov,
4. Maier, 5. Zarrabeitia, 6. Rodrigues, 7.
Herrera, 8. Tsjabalkin, 9. Camarillo, 10.
Robeet, 59. Zuyderwijk 9.03, 60. Nijboer
12.13, 69. Vos 13.56, 72. Lammerts, 77.
Nijdam 79. Knuvers, 82. Jakobs, 84.
Suykerbuyk, 89. Eyk, 90. Mulders, 94.
Hanegraaf, 97. Den Bakker, 101. Vink,
103. Hermans, 106. Lubberding. Alge-
meen klassement: 1. Herrera 19.45.35,2.
Oegroemov 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 109,
9. Corredor 1.22, 10. Grespo 1.42, 37. Ne-
lissen 9.55, 53. Knuvers 16.02,57. Hane-
graaf 18.05, 60. Nijdam 19.58, 67. Mul-
ders 22.59, 68. Nijboer 23.01, 70. Eyk
23.44, 71. Den Bakker 23.54, 83. Jakobs
25.49, 85. Lubberding 26.14, 92. Suyker-
buyk 27.48, 96. Hermans 28.53, 101. Vink
31.01, 103. Vos 31.40, 104. Lammerts
31.42, 106. Zuyderwijk 33.06.

Schoten, Grote Scheldeprijs, profs: 1
Wilfried Nelissen 208 km 4.42.00, 2. Mu-
seeuw, 3. Cornelisse, 4. Heynderickx, 5
Capiot, 6. De Wilde, 7. Fidanza, 8. Veen

WIELRENNEN
SCHAKEN
Linares, halve finales kandidatentoer-
nooi: Achtste partij: Timman - Joesoe-
pov 1-0. Zevende partij: Karpov - Short
1-0. Standen: Timman - Joesoepov 4 1/2- 3 1/2, Short - Karpov 3 1/2-3 1/2.

omsingeling bevrijd, kon ik het
karwei afmaken."DOOR WIEL VERHEESEN dan in de koers. Op een gegeven

moment moest ik zelfs mijn po-
sitie op de fiets enigszins veran-
deren, wilde ik althans weer
kunnen rijden. Hopelijk is de
winst in de Grote Scheldeprys
het begin van een florissante pe-
riode." f

SCHOTEN - De sprintmafia uit
Gent-Wevelgem van twee weken
geleden, ontbrak gisteren in de
Grote Scheldeprijs. Zonder Ab-
doesjaparov en dewegens ziekte
evenmin gestarte Cipollini bleef
de schade in het peloton dit keer
beperkt tot alledaags ellebogen-
werk, toen na 204 kilometer een
groep van zeker honderd man
richting eindstreep daverde. Wil-
fried Nelissen (21) was, er het
eerst. De Belg uit de Panasonic-
ploeg verwees Museeuw en onze
landgenoot Cornelisse naar de
ereplaatsen. In de zwerm bevon-
den zich naast de drie Limbur-
gers Strouken, Wijnands en
Maassen, onder meer ook Ca-
piot, De Wilde, Veenstra, Van
der Poel en Van Poppel.

Vorig jaardeed Wilfried Nelissen
als ex-amateurkampioen van
België al flink mee bij de profs.
Onder de hoede van Walter Go-
defroot won hij een vijftal koer-
sen, waaronder de Ronde van de
Oise. De bedoeling was, dat hij
in het huidige seizoen opnieuw
bij Godefroot zou koersen, dit
keer met het Duitse Telekom als
sponsor. Peter Post haalde de
jonge Belg echter naar Panaso-
nic.

sportkort

Limburgse jeugd
op het podium
NIEUWSTADT - Twee jeüê,
teams van de KNVB afdel%
Limburg hebben deelgenoffl
aan een toernooi in Ede met "p^
bant, Nijmegen, Gelderland
Arnhem. Bij de jongens wa

T
S :rf.

eindstand: 1. Brabant; 2. *?$
burg; 3. Gelderland; 4. Am!*,.
en 5. Nijmegen. Limburg sp g|*de gelijk tegen Brabant (0-0) j
Gelderland (1-1); verloor met
van Arnhem en won met 2-0,
Nijmegen. De eindstand Act
meisjes: 1. Brabant; 2. Geio.s
land; 3. Limburg; 4. Arnhem-,.
Nijmegen. Limburg won ji
Gelderland (2-1) en Arnhem
en verloor van Nijmegen en &

bant, beide keren met 0-1.

voor Tunnel Boys
HOENSBROEK - Door t»Jmet 10-6 van de koploper S.P°Jzicht uitGeleen te winnen, isiL
Hoensbroekse Tunnel Boys
derlands poolbiljartkampioen,^
de eredivisie geworden. P J
team van Tunnel Boys besWj
uit Thomas Subkowiak, Maiy
van der Schaft, Hub RadefP,
kers en Math Timmermans. *^is de zesde nationale titel in <-*■
tien jaarvoor Tunnel Boys.

Poolbiljarttitel

Van der Vleuten
op rug Doreen
BAARN - Het werk van *,
Stichting Het Nederlands OW
piade Paard (NOP), die zich l-%
vert talentvolle dieren voor
Nederlandse sport te behoudl^leidt tot een steeds grotere k^ivoor de Olympische Spelen. ".
NOP heeft momenteel zevent-f,
paarden onder contract die i****.
voor septembervas dit jaarK*
nen worden verkocht en in p*£
cipe dus inzetbaar zijn in Ba-*"!
lona. Twee van de laatste a*
winsten zijn Top Gun en Dore^,
waarmee mede-eigenaar «,
Tops internationaal doorbrjjj
Met Tops, die met Top Gun #»
al een olympische genominee-*
combinatie vormt, is a/gespje
ken dat Eric van der Vleuten}.
die tijd de beschikking kr*-*
over Doreen.

MONTE CARLO - De kans &
staat dat Monaco in de finale v*
het Europacup-toernooi voorj*
kerwinnaars tegen Werder 01*

men op 6 mei in Lissabon *ï
treedt zonder shirtreclame.Jj
Monegasken, die de eindstw
bereikten ten koste van FeL\
noord, prijzen namelijk
moil" aan. Dat is een olie'rnfj
schappij die grotendeels eige
dom is van Libische zaken!*;
den. De VN troffen on
sancties tegen de Noordafrika*
se staat omdat Libische age^S
verdacht worden van de aan*B
op het verkeersvliegtuig
neerstortte in Lockerbie. 'Franse politici vragen zie'
menteel om het hardst af of -*\*
voetbalclub wel reclame mag/:
kan maken voor een Libisch *■"*
drijf.

Monaco zonder
shirtreclame

BEEKBERGEN - De Koning
ke Nederlands Gymnasti*
Bond (KNGB) heeft besloten ">
verbintenis met vrouwenco^Reinhardt Tietz niet te verl^gen. Het contract met de voj
malige Oostduitse trainer, ""Jsteeds meer turnsters zag vj
dwijnen uit het semi-internaj
op Papendal, loopt op 30 juni*Tietz is dan twee jaar bij 'KNGB in dienst geweest. »
turnbond zal pas een besluit |J
men over een mogelijke opv"!]
ger van de bondscoach voorj*
vrouwen, wanneer de pi-0^
groep Top- en Wedstrijdsp3
rapport heeft uitgebracht. &]
wordt half mei verwacht.

KNGB niet verder
met trainer Tietz

BRUNSSUM - 't Brikske in'
landelijkeeerste divisie C van'
zaalvoetbalcompetitie net -1*
voor een verrassing kunnen #"*
gen tegen het Brabantse ScWl
nenreus: 4-5. De thuisclub sp*"*!
de een ijzersterke wedstrijd. 1
de slotfase, bij een stand vanH
toen de thuisclub aandrong vjl
de volle winst, sloegen de gas*!
via een counter toe. Een allesfl
niets slotoffensief met spele-"'!
keeper gaf tenslotte de nek^jj
Door deze zege is SchoenenfHals tweede club na kamp-^
Bunga zeker van promotie n4
de eredivisie. Bachaus, OffergJ
en tweemaal Stofberg scoord^voor 'tBrikske.

Brikske verliest
in slotfase

BEVEREN - Jos DaerdJwordt de nieuwe trainer van S|
Beveren. De Belgische om
international volgt de Nederlfl
der Jan Boskamp op. De 37-J2JJge Daerden was tot dit seizo*
als speler, bü Ekeren, actief. I

Daerden nieuwe
trainer Beveren

Winnaar Wilfried Nelissen, af-
komstig uit Belgisch Limburg,
voelde zich na het snelheidsge-
vecht als het ware in de zevende
hemel. „Eindelijk weer eens een
succes", zei hij.

" VOETBAL - Spanje heeft j"
WK-kwalificatieduel tegen A» .
nië makkelijk met 3-0 gewon"^
Michel scoorde tweemaal, H 1
eenmaal. Jt

" VOETBAL - Uitslagen kw^,
finales nationale beker: Ajac ,J.
Monaco 0-3, Caen - Marseille" ■*

Cannes - Red Star 1-0 n.v, v*°
- Nancy 0-0 Bastia wns.

Onder leiding van routinier Mare
Sergeant kwam de hele ploeg in
het geweer, toen het er om ging
de snelle Nelissen in goede posi-
tie te manoevreren voor de eind-
sprint. „Nadat de laatste vluch-
ters op amper één kilometer
voor de streep waren terugge-
pakt, reed ik ongeveer in dertig-
ste stelling. Sergeant sleurde mij
toen naar voren. Met nog vijf-
honderd meter te rijden zat ik in
het wiel van Johan Museeuw.
Het leek mooier dan het in wer-
kelijkheid was, want ik dreigde
ingesloten te raken. Opeens zag
ik een opening. Eenmaal uit de" Wilfried Nelissen, terug van weggeweest.

Foto: DRIESLINSSEN

Coppens en Mattheus keerden
desondanks met anderhalve mi-
nuut voorsprong na 172 kilome-
ter terug in de Antwerpse rand-
gemeente Schoten, waar drie
plaatselijke omlopen aldaar van
ieder twaalf kilometer restten.
Daarin werden de durvers niet
beloond. De sprinters mochten
het onderling uitvechten.

Durvers

Beide Belgen hadden de hoofd-
macht (173 vertrekkers) in de
steek gelaten, kort nadat aan een
uitval van Mare Sergeant, Adrie
van der Poel en de Amerikaan
Bishop een einde was gekomen.
Dat gebeurde allemaal op de
vlakke wegen tussen Herentals,
Aarschot en Heist op den Berg,
alwaar zó'n hoog tempo werd
ontwikkeld, dat ontvluchten
bhna bij voorbaat tot mislukken
was gedoemd.

Tot de negen vluchters, die met
de finish in zicht het hoofd
moesten buigen voor het nade-
rend geweld, behoorden onder
meer Peter Pieters en Jesper
Skibby. De ontsnapping was in
de laatste tien kilometer tot
stand gekomen als reactie op het
in een vroegere fase ontsnapte
tweetal Coppens-Mattheus.

Vluchters

Na zijn etappe-zege in de Ruta
del Sol, begin februari, had hij
zich van het voorseizoen immers
heel wat meer voorgesteld dan
hetgeen tot voor enkele dagen
geleden uit de bus kwam. „Rug-
klachten haalden mijn hele pro-
gramma overhoop. Ik was meer
bij de dokter en fysiotherapeut
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team functioneerde goed, dus
liet ik de spelers staan."Oranje revancheert zich voor slechte beurt in Heerlen

Knap herstel volleybalploeg

DOOR IVO OP DEN CAMP

GELEEN - V&L en Sittardia gaan zaterdag in hun onderling
treffen in de Sittardse Stadssporthal uitmaken wie er in de fi-
nale van de play-offs met E en O mag gaan strijden om de
Nederlandse titel. V&L hield de kansen op een plaats in de
eindstrijd in eigen hand door in een slechts matig bezette
sporthal in Geleen naaste buur Blauw Wit met 23-16 te ver-
slaan. Omdat de Geleners overmorgen tegen Sittardia al aan
een gelijkspel voldoende hebben, is een herhaling van de spec-
taculaire, door de Emmenaren gewonnen, best-of-three-serie
om de titel van vorig jaar meer dan waarschijnlijk.

sportfimburgs dagblad

sport in cijfers

lotto/toto



Frans Maassen
„Een column schrijven is voor een profwielren-
ner allesbehalve een dagelijkse bezigheid. Voor
het Limburgs Dagblad en een wedstrijd, die in
Limburg plaatsvindt, doe ik het niettemin graag.
Om het in wielertermen te zeggen: ik steek een
tandje bij. In de Amstel Gold Race van komende
zaterdag, zal ik ongetwijfeld óók vaak naar de
grote versnelling moeten, want het gaat er in
zon koers over bijna 250 kilometer hard aan
toe, neem dat van mij aan. Alle pijn en inspan-
ningenzijn niettemin vergeten wanneer je, zoals
ik vorig jaar, winnend de eindstreep bereikt. Op
zó'n moment gaat er iets door je heen, dat nau-
welijks in woorden is uit te drukken. Het is een
soort bevrijding. Alsof je de hemel binnenrijdt.

De overwinning vorig jaar, in de sprint behaald
op Maurizio Fondriest en Dirk de Wolf, is mijn
mooiste tot nu toe. Mooier dan de Wincanton
Classic, Ronde van Nederland, twee keer Ron-
de van België en een etappe in de Tour de
France. Overigens, de eindsprint op de Maas-
boulevard in Maastricht heeft niet alleen bij mij
emoties opgeroepen. Elders was dat eveneens
het geval, met name in het Panasonic-kamp,
maar dan om een andere reden. Ik zou Fon-
driest onreglementair hebben verslagen. Net als
de juryblijf ik er echter van overtuigd, dat ik mij
niets hoef te verwijten. Fondriest liet zich inpak-
ken. Ik deed aan de linkerkant van de weg,
zoals dat in vakjargon heet, de deur dicht. Toen
was hij gedwongen om te proberen rechts naast
mij te komen.

Genoeg over vorig jaar. Ik kijk liever vooruit. De
Amstel Gold Race is na Milaan-Sanremo, Ron-
de van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bas-
tenaken-Luik de vijfde van twaalf wereldbeker-
wedstrijden in het seizoen. Straks, als de Tour
de France achter de rug is, gaat de reeks ver-
der.

Het belang van een wereldbekerkoers is enorm,
zowel voor de renner als zijn sponsor. De Am-
stel GoldRace heeft in ditkader nog extra bete-
kenis. Het is de enige wereldbekerwedstrijd in
ons land. Voor mij komt er nog bij, dat de koers
plaatsvindt in de provincie waar ik geboren en
getogen ben. Ik rij op wegen, waar ik honderden
keren getraind hebt. lets speciaals vind ik ook,
dat ik nu eens niet in Gent, Parijs, Milaan, San
Sebastian of Montreal aan de start sta, maar in
Heerlen, van waaruit over smalle weggetjes en
tientallen hellingen naar Maastricht gekoerst
wordt. Limburgse steden, waarvan ik de sfeerzo
goed ken.

Niettemin, ik ben dan wel een man van de
streek en bij voorbaat een van de favorieten,
maar in de koers zelf heb ik toch net als altijd af
te rekenen met de concurrentie. Daar komt nog
bij, dat een gedeelte van hetparcours zelfs voor
mij nieuw is. De moeilijkheidsfactor is groterdan
ooit. Als er vanaf het begin flink doorgereden
wordt en de weersomstandigheden zijn ook nog
eens slecht, komt meer dan de helft van het pe-
loton niet aan de streep. De Italianen rijden
geweldig. Bugno, Argentin, Furlan, Fondriest,
noem maar op, ze zijn van de partij, net als Dirk
de Wolf en Jean-FrancoisBemard. Mijn ploeg-
makker Steven Rooks zal er ook staan, evenals
Gert-Jan Theunisse. Hoe dan ook, ik ben ge-
schrokken van hetgeen ons qua parcours te
wachten staat.

Tijdens de verkenning van het traject, vorige
week, wist ik af en toe niet hoe ik het had. De
Cauberg, Vijlenerberg, Koning van Spanje, Gul-
penerberg, Eyserbos, Sint Pietersberg, Drielan-
denpunt en Sibbergrubbe ken ik natuurlijk als
mijn broekzak, maar van sommige bulten en
weggetjes, die wij voor de wielen krijgen na de
eerste doorkomst in Maastricht wist zelfs ik het
bestaan niet. Trouwens, de beklimming van de
'Dode Man' is eveneens nieuw. Vroeger dender-
den wij hiervanaf deKeutenberg naarbeneden.
Over vroeger gesproken. In mijn eerste profjaar,
1987, nam JanRaas mij niet op in deploeg voor
de Amstel Gold Race. Ik moest een dag later in
Frankrijk de Ronde van Vendée rijden. 'Man',
dacht ik, toen ik op weg naar Frankrijk in de
buurt van Echt de doorkomst van de Amstel
Gold Race bekeek, 'waarom doe je mij zoiets
aan?' Naderhand heb ik begrepen, dat Raas
heel zuinig op mij was. Bij hem heb ik mij kun-
nen ontwikkelen tot het niveau waarop ik nu sta.
Zoals bekend is hij nog op zoek naar een nieu-
we sponsor voor de ploeg vanaf volgend jaar. Ik
neem aan, dat hij slaagt. Normaliter blijf ik dan
ookbij hem, maar vóór ik op 4 juli in de Tour de
France van start ga wil ik weten waar ik aan toe
ben. Voorlopig telt niettemin de Amstel Gold
Race. Een overwinning zou alles wat in de voor-
bije weken misgegaan is meteen goedmaken,
want ondanks de eindzege in de Driedaagse
van De Panne ben ik niet tevreden. Allicht, dat
ik hierdoor extra geprikkeld ben voor zaterdag."

" De Italiaan Maurizio Fondriest, de Belg Dirk de Wolf en Limburger Frans Maassen kleurden
* vorig jaarde finale van de Amstel Gold Race. Uit de spannende eindsprint op de Maastricht-

se Maasboulevard trad Frans Maassen uiteindelijk als nummer 1 naar voren. De teleurge-
stelde Maurizio Fondriest (links) moest genoegen nemen met de voor een sportman meest

pijnlijke klassering, de tweede prijs. Dirk de Wolf (rechts) werd met ruim verschil naar de
laagste trede van het podium verwezen. De drie tenoren van de vorige editie starten zater-
dag in de 27e uitgave van deAmstel Gold Race opnieuw als grote kanshebbers op de hoofd-
prijs in Nederlands enige Wereldbekerklassieker. Foto: dries linssen

ker en Wereldbekerwedstrijd, wordt zaterdag voor de
zevenentwintigste keer verreden. Traditiegetrouw ver-
eent het Limburgs Dagblad medewerking aan dit pres-
tigieuze spektakel, dat jaarlijks door honderdduizenden
enthousiaste toeschouwers langs de route en miljoe-nen televisiekijkers over de gehele wereld gevolgd
wordt.

De Amstel Gold Race, Nederlands enige wielerklassie- die op het spel staan, zal de Bucklercoureur het zater-
dag tussen startlokatie Heerlen en finishplaats Maas-
tricht allesbehalve gemakkelijk krijgen. Niet alleen de
concurrentie, ook het parcours is nóg zwaarder gewor-
den. De door organisator Herman Krott opnieuw bijge-
spijkerde route voert zelfs even over Belgisch grondge-
bied.

De Amstel Gold Race is een niet meer weg te denken
topsportevenement van mondiaal niveau. Niet voor
n 'ets heeft elke renner van betekenis deze wedstrijd
hoog op zijn verlanglijstje staan. De erelijst leert, dat
alleen 's werelds beste renners in staat zijn de lood-zware Amstel Gold Race te winnen.
°e Fransman Jean Stablinski 'opende' in 1966 het pal-

Kortom, de 'grenzeloze' Amstel Gold Race beschikt
over meer dan voldoende ingrediënten om verzekerd te
zijn van een mooie brok wielersport. Vooruitlopend op
de boeiende strijd door het Zuidlimburgse heuvelland,
presenteert het Limburgs Dagblad vandaag een vijf pa-
gina's omvattende Amstel Gold Race-bijlage. Mèt daar-
in volop reportages, actualiteit, complete route en
(voorlopig) deelnemersveld.

mares van de Nederlandse topkoers. De allergrootste
kampioenen van de volgende generaties schreven na-
dien hun naam bij in het gouden boek van deze felbe-
geerde klassieker. Een greep uit de lijst van winnaars:
Eddy Merckx, Freddy Maertens, Jan Raas (met liefst
vijf zeges recordhouder), Bernard Hinault, Frans Ver-
beeck, Gerrie Knetemann, Joop Zoetemelk, Steven
Rooks en Erik van Lancker. Frans Maassen sloot vorig
jaar in de race door zijn geboortestreek voorlopig de rij
van triomfators. Overigens was de renner uit Ittervoort
niet de eerste Limburgse winnaar. Arie den Hartog en
Harrie Steeyens gingen hem vele jaren geleden voor.
In ieder geval moet Frans Maassen wederom als een
van de grootste kanshebbers worden beschouwd. Ge-
zien de internationale topbezetting en devele belangen

4mcml O/-IJ n > " ■* i-Li-L i-i «.. j EINDREDACTIE: Bennie Ceulen en Wiel Vertieesen" BIJDRAGEN: Bert Groothand, Harne Muré,
*~uilSiei UOIa Hace grenZelOOS IS een Uitgave Van tiet LimbUrgS Dagblad Wiel Verheesen en Bennie Ceulen " FOTOGRAFIE: Dries Linssen, Christa Halbesma, Peter Roo-

zen en Harrie Beugels " VORMGEVING: Leon Heuts, Bert Kuster en Hanno Uittenbogaard.

Amstel Gold Race
grenzeloos de visie van
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HaarproWeme?

FürOaman undHarrtn
IcNes HurMa Guueno'idurq sind passé
Stf-ösc Eiperien zngen Innen w*e es gent
Autfi besondws mmessani lur uivulneden»
toupttltloet

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
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Knappe jongen.

De nieuwe Rover 114 GTa is een uitermate systeem. In het interieur ondergaat ude stijl-
goed gebouwde jongen. Dat ziet u. Maar ook volle charme van het wortelnotehout. En kijk
van binnen klopt hij. Motorisch met 16 klep- eens naar de prijs. Knap- Rover 114 GTa I6V
pen voor de lange adem. En wat weggedrag pc jongen die de Rover a >qp
betreft, kunt u bouwen op zn Hydragas veer- 114 GTa kan weerstaan. Z'T^'TyOj

■HEERLEN: Autobedrijf Balt 8.V., Kasteellaan 1, Tel. 045-72 15 41
MAASTRICHT: AutobedrijfGebr. Bollen 8.V., Calvariestraat 20 22,
Tel. 043-25 41 01

SUSTEREN: Firma Moorthaemer, Oude Rijksweg Noord 16, Tel. 04499-15 49

"DE OVERWINNING rfl
VAN .^ji3|L

(

MARCEL PEPER" 'tf

Voordat gehandicapte mensen aan wedstrijden en mijn been op twee plaatsen. Ik heb er twee jaar
winnen kunnen denken, moeten ze eerst nog een voor gevochten om weer terug te komen,

andere overwinning behalen. De overwinning op Ik bewonder gehandicapte mensen die gaan
hun handicap. Die overwinning kost hen bloed sporten. Zij hebben de echte mentaliteit die een
zweet en tranen. En ik kan het weten. Ik was op sporter nodig heeft, de wil om te winnen,
weg naar de top als voetballer. Ik werd voor het Ze hebben er alles voor over. U kunt daarbij

Nederlands Elftal geselecteerd. In mijn eerste helpen. Geef aan de collectant of stort een bijdrage
wedstrijd tegen Rusland brak ik na 10 minuten op bank of giro.

!S Sport helpt gehandicapten overwinnen
Giro 5855 / ABN-AMRO Bank 70.70.70.058 t.n.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
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ledermens is anders.Dat ziet vin de spiegel,maar ook in uwinterieuren aan ■ ECHT,
de manier waarop u kookt. Als er dus geen "standaard" mensen bestaan, Hoedemakers Keukenstudio,. ' waarom zouden we dan wel uitgaan van "standaard" keukens? Qraaf 5.9 te| Q4754 -8 15 63.

m4--^,p-f- '" '■■ |";" t^r-^ "#-$?": 'I ""A Bi SieMatic ontwerpen we eenkeuken speciaalvooru. ■ MAASTRICHT "\ , In de stijl die u mooi vindt, volgens uwwensen en Wjl|ems Keukens ' Ri jksweg 25. mmJj -1 -n-., '.-; \ f.\ j rekening houdend met uwbudget. Maar ookeen keuken (Cadier en Keer), tel. 04407-20 O*

i~*7li i '■
JjJ3FT die volledig is afgestemd op uw persoonlijkeomstandig- ' _-.__.irtM

_ '- É^Sè»-" ■ ROERMOND,
! jy^_ tIL-^ i*- heden, zoals de grootte van uw gezin, uw manier H-i".""'!': 1 1 JMBff-aa^r-MMBf h„H,,h.r,no n SieMaticKeukenstudio Roermond,

f -irf I _i*BP,l«^^^:!^R van koken' de treQuentie waarmee u boodschappen

’ JJ' - --^^m' 1' doet enz. De basis voor zon meest persoonliike Maasnielderweg 33,

/j —~w^.... s^;...keuken is een Perfect ID-Die twee letters staan voor tel' 0475°"3 36 °5,

’ individueel Design, een exclusief door SieMatic ontwikkelde manier van onder dak bij Sijben Wooncenter.
adviseren, ontwerpen en realiseren. ■ SCHIMMERT,
Dat begint met iets dat u nog maar zelden in winkels meemaakt: er wordt Keukenstudio Carmen,
eerst goednaar u geluisterd. Bij SieMatic gaan we er namelijkvanuit datwe u Hoofdstraat 115, tel. 04404 -17.31 "pas echt goed kunnen adviseren als we u wat beter kennen. ■ SIMPELVELD,
Dus: géénverkooppraat maareen inventarisatievan alle omstandighedenen MUyrers & Wijnen Keukencentrum &
wensen dievan invloed zijn op dekeuze en samen- „„TTTf „-^q Markt 11, tel. 045 -44 18 00.
stellingvan uw nieuwekeuken. Pas daarna gaan we ftriUKriJNo STEIN
die informatie vorm geven in een zéér persoonlijk UMI Goergen BV, Nijverheidsweg 17
keukenontwerp: het LD. U zul, merken da. i£l^H (industrieterrein Kerensheide),
dit een plezierige manier van werken is, die stap «■——, !,*■.. «,.«»,... te1.046-3313 67.voor stap leidt naar de meest ideale keuken die u

■ WEERTbinnen uw budget kunt kopen. '
Een keuken waar u langer plezier van hebt, omdat 1 *"*** —.. Bos Bouwstoffen BV,

hij ook na jarennog individueel aanpasbaar is. Bovendien: een keuken van Graafschap Homelaan 142,
een topmerk, waarmee uw huis een toegevoegde waarde krijgt. 1.D., tel. 04950 -3 76 73.
Individueel Design, vindt u exclusief bij uw SieMatic adviseur, want alleen I, SieMatic biedt zó veel mogelijkheden. 37 Keukenseries, in 18 prijsgroepen. £\ " *■ M f
Op maat op elk formaat. Kom eens praten over uw wensen en ideeën. WMJ
Of kom eerst kijken naar alle keukens die in de showroom staan opgesteld. *Ul%a/A ▼ .BW-»
Het 180 pagina's dikke SieMatic keukenideeënboek is eveneens een bron T 1 " " 1 1 "Ti 1 0$
van inspiratie. Gratis. Kortom: welkom! 't Liefst een SieMatic. IIIQIVICIIICCI JJcolp '
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GEMERT - Aangename kennismaking. Brabander Eddy
Bouwmans staat de eerste keer aan de start van de AmstelGold Race. Voor iemand van wie men binnenkort het een en
ander verwacht in de Tour, lijkt zon debuutenigszins vreemd.De persoon in kwestie, 24 jaren jong, heeft immers al een flin-
ke reputatie. Eddy Bouwmans uit Aarle-Rixtel, momenteel met
vriendin Helmi woonachtig in Gemert, bleef tot dusver echter
uit de selectie voor de strijd in Limburg omdat de ploegleiding
andere plannen had. Zuinig omgaan met talent, noemt men
zoiets. Trouwens, de Tour staat óók pas voor de eerste keerop zijn programma.

'In de koers denk ik niet aan FICP-puntea ik wil presteren'

Bouwmans, debutant met reputatie
gaat het echt beginnen. Eerst de
Dauphiné Libéré, vervolgens tien
dagen Ronde van Zwitserland, ge-
volgd door het Nederlands kam-
pioenschap. Dan zitten wij nog
maar enkele dagen vóór de reis
naar San Sebastian, startplaats
van de Tour. Begrijp mij goed, zo-
wel Panasonic als ikzelf verwach-
ten het een en ander van het eer-
ste optreden in Frankrijk, maar ik
ben zeker nog geen Bugno, Indu-
rain of Breukink. Ik draag ook niet
het hele gewicht van de ploeg. Wij
hebben Fondriest, die vorig jaar
aardig meedeed; wij hebben ook
Ekimov en Ludwig. Laatstgenoem-
de is vooral belangrijk met het oog
op etappewinst groene trui."

Zwitserland
Eddy Bouwmans reed niet alleen in
zijn eerste profjaar een ijzersterke
Ronde van Zwitserland. Vorig sei-
zoen volgde de herhaling. De zes-
de plaats in de eindstand was
bovendien voorafgegaan door een-
zelfde klassering in de Dauphiné
Libéré. Allicht, dat toen reeds spra-
ke was van ambitie én mogelijkhe-
den met het oog op de Tour de
France. Maar er was nog méér.
Eddy Bouwmans, wiens contract bij
Panasonic op het einde van het
jaarafliep, stond hooggenoteerd bij
de diverse ploegleiders. Het is met
klassementsrenners in de wieler-
sport als spitsspelers in het prof-
voetbal: je hebt ze niet in rijen van
tien gereed staan.

„Gisbers, Raas en Priem, de chefs
d'equipe van de andere Nederland-
se formaties, wilden mij hebben.
De Cauwer van de Tulip-ploeg
eveneens. De aanbiedingen had-
den tot gevolg, dat ik in een sterke
onderhandelingspositie kwam te
zitten in verband met contractver-
lenging bij Post. Ik ging er finan-
cieel dan ook aardig op vooruit.
Toen heb ik voor twee jaar bijgete-
kend. Wat er gebeurt als Panaso-
nic op het einde van het seizoen
verdwijnt? We zien wel. Ik heb in
ieder geval bij de stichting, waar de
ploeg is ondergebracht, een verbin-
tenis tot einde 1993. Bovendfen
kan ik mij moeilijk voorstellen, dat
Peter Post over een aantal maan-
den opeens geen geldschieter
meer voor zijn ploeg zou hebben.
Hij versleet in bijna twintig jaar wel-
geteld twee sponsors. Dat kunnen
er weinig zeggen."

Jk had", aldus de Panasonic-ren-ner, „verleden jaar best al naar de
Ronde van Frankrijk gedurfd, ook
nadat ik in de Ronde van Spanje
van de partij was geweest. Men
wist mij echter te overtuigen, dat ik
beter een jaartje kon wachten. Ik
zou een té grote druk op mijn
schouders krijgen. Vergeet niet, dat
ik pas enkele jaren competitie ach-

Verkenning

door

WIEL
VERHEESEN

ter de rug had. In 1985 reed ik nog
bij de trimmers. Eén jaar later werd
ik junior, daarna amateur en ten-
slotte in 1990 beroepsrenner."

Amerika

Het parcours van de Amstel Gold
Race met de vele wijzigingen werd
door hem nog niet verkend. „Mis-
schien gebeurt het alsnog, anders
zie ik het wel in de koers. De weg-
getjes en hellingen ken ik deson-
danks goed. Ik kom vaak naar
Meerssen, van waaruit ik een trai-
ningstocht door het heuvelland
maak. Amateur Frank Kersten, mijn
streekgenoot, is daarbij vaak met-
gezel."

Hoewel sentimenten in de keiharde
profsport ondergeschikt zijn aan de
belangen, wil Bouwmans erken-
nen, dat een Amstel Gold Race
gevoelsmatig toch nog even iets
anders is dan een grote wedstrijd
elders.
„Daar verandert het feit niets aan,
dat wereldbekerkoersen altijd een
grote uitstraling hebben, ongeacht
of zij in de Ardennen, Zurich of San
Sebastian worden verreden. In ei-
gen land zon koers rijden is hele-
maal fantastisch. Ik hoef slechts te
denken aan de laatste etappe in de
Ronde van Nederland vorig jaar,
die zich in Zuid-Limburg afspeelde.
Zoiets is ook fijner dan een slote-
tappe in de Ronde van Engeland.
Het gezegde, dat de meeste ren-
ners vooral denken aan de FlCP-
punten, die zij kunnen verwerven,
gaat bij mij niet op. Als ik in de
wedstrijd zit, wil ik allereerst preste-
ren. Natuurlijk, na afloop maak ik
een balans op, maar dat is iets an-
ders dan rekenen in de koers. De
FICP-rangschikking speelt deson-
danks een steeds grotere rol. Je
hoeft slechts te denken aan de
voorbije klassiekers. Bovendien,
vroeger reden dertig of veertig man
een topwedstrijd uit, momenteel
zijn het er honderd. Allemaal van-
wege de puntjes, die dan nog mee-
gepiktworden."

Over zijn optreden in de eerste
maanden van het seizoen is Eddy
Bouwmans niet ontevreden. Hij
was goed in de Catalaanse Week
en Ronde van Vaucluse, om
slechts een paar van de rittenkoer-sen te noemen waarin hij warm-
draaide. In de Ardennen was wel-
licht op méér gerekend. „Toch hoef
ik met name over de Waalse Pijl
niet te klagen. Vorig jaar was het
nog aanklampen. Dit keer reed ik

tot ver in de finale in de spits mee.
Mijn kansen in de Amstel Gold Ra-
ce? Ik ben niet de enige bescherm-
de renner van onze ploeg. On-
danks de moeilijkheidsfactor
vermoed ik daarnaast, dat er zater-
dag meer favorieten zijn dan in
menige andere wereldbekerwed-
strijd. De hellingen in Limburg zijn
korter dan in de Ardennen. Je gaat
er als het ware in een stormloop
over heen. Pijn doen ze na zoveel

keren uiteraard wél."
Na de Amstel Gold Race neemt
Eddy Bouwmans op 1 mei nog deel
aan Rund urn den Henninger Turm,
twee dagen later gevolgd door een
koers in het Zwitserse Gippingen.
„Daarna trek ik voor een paar we-
ken naar Font Romeu in de Pyre-
neeën. Het kan ook, dat ik met een
paar ploegmakkers de Alpen-etap-
pes uit de Tour de France ga ver-
kennen. Wat er precies te gebeu-

ren staat, wordt binnenkort bekend.
Bij Panasonic heeft men uiteraard
ook een stem in het kapittel."

Opdrachten
Na de rustperiode wordt de reeks
zware opdrachten, die hem in juni
en juli te wachten staan, voorafge-
gaan door de Alpenklassieker.
Deze koers is in de plaats geko-
men van Bordeaux-Parijs. „Daarna

Wie hem stimuleerde bij zijn be-
roepskeuze? „Theo de Rooy, mo-
menteel een van mijn ploegleiders
bij Panasonic, alsmede Henk Lub-
berding, die aan zijn laatste sei-
zoen bezig is."

Eddy Bouwmans leerde het tweetalkennen in Amerika, waar hij als
amateur deelnam aan de Trump
Tour, de grootste rittenkoers in de
Verenigde Staten, die inmiddels als
DuPont Tour op de kalender staat.
■■Dit jaar zal ik de oversteek niet
maken. Als ginds de wedstrijd
Plaatsvindt, staat voor mij een rust-
periode op het programma. Hoe-
wel, rust? Een profrenner gaat
midden in het seizoen niet op va-
kantie. Alleen met het oog op de
zware opdrachten, die mij in junien
juli te wachten staan, draai ik de
9askraan tijdelijk dicht."

DOOR WIEL VERHEESEN ('een keer of vier op de vierde
plaats') en Ardennen-klassiekers,
gevolgd door goed optreden in
Ronde van Spanje, Ronde van
Zwitserland en Ronde van België
(tweede achter Eric de Vlaeminck),
waren in voorgaande jaren voor
Wim Schepers heel normaal.

Nadat hij tweede was geworden in
Luik-Bastenaken-Luik verscheen
een paar dagen later in een Belgi-
sche krant een voorbeschouwing
over de Waalse Pijl. „Weet je wat
daarin stond? 'Eddy Merckx vreest
vooral Wim Schepers.' Zoiets geeft
je een kick."

Plezier
Met veel plezier denkt hij ook terug
aan zijn zege als prille prof in de
toen hooggewaardeerde koers op
het eiland Man. Hetzelfde geldt
voor de twee etappe-overwinnin-
gen in de Dauphiné Libéré, die
omstreeks 1970 als Omloop van de
Zes Provincies te boek stond. „De
beide ntzeges behaalde ik op de-
zelfde dag: 's morgens in de sprint
tussen vijf man; 's middags ais so-
list. Ik heb in de Alpen zelfs de lei-
derstrui gedragen, maar Lucien
Aimar, oud-winnaar van de Tour,
onttroonde mij."

Over Tour de France gesproken.
Wim Schepers debuteerde in La
Grande Boude van 1966, die ge-
wonnen werd door Roger Pingeon.
„Ik werd vijfentwintigste. Alle ande-
re keren, zowel met de landen-
ploeg als met het Caballero- en
Rokado-team, haalde ik nooit Pa-
rijs, nee, ook niet in 1968, toen Jan
Janssen als eerste Nederlander
eindwinnaar werd. Elders kwam ik
beter uit de voeten. In mijn beste
jaren had ik bij Caballero twintigdui-
zend gulden per jaar, exclusief prij-
zen en premies. Met twintig mille
deed je in de jaren zestig uiteraard
meer dan nu, maar het is deson-
danks niet te vergelijken met het-
geen de top en wat daaronderkomt
thans verdient. Moet je nagaan, dat
wij twintig, vijfentwintig jaar gele-
den al dachten een aardige stuiver
aan het wielrennen te verdienen.
Hoe dan ook, het was een fantasti-
sche tijd."

STEIN - Gewonnen heeft Wim Schepers de Amstel GoldRace
nooit, maar meerdere keren speelde hij een rol van betekenis.
Als kersvers prof was hij al van de partij in 1966, toevallig ook
de eerste editie van het evenement. „Breda was startplaats",
aldus de bijna 49-jarige ex-prof uit Stem. „Bij het binnenrijden
van Limburg kreeg ik pech. Ik werd opgewacht door een paar
ploegmakkers. Wij hadden geluk, dat niemand minder dan
Jacques Anquetil ongeveer tezelfdertijd van zijn fiets moest
wegens tegenslag. Met hem bereikte ik weer het peloton, maar
toen wij daarin terugkeerden was een grote groep al ontsnapt.
Wij zagen de vluchters niet meer terug. Bij de eerste door-
komst in Meerssen, waar nog een lus van zeker vijftig kilome-ter door het zuiden van de provincie restte, verdween ik met
Anquetil en vele anderen uit koers. Een jaar later werd ik vier-
de* twaalf maanden nadien gevolgd door de vijfde plaats."

Wim Schepers ('ik ben vijf keer in
°e Amstel Gold Race gestart') ver-
d|snt momenteel de kost als verko-per bij Tehava in Geleen, een
Groothandel in wieler-racemateri-
?al Daarnaast steekt hij een hand-
je toe in het traiteursbedrijf, dat
door zijn vrouw wordt gerund. Aan
2|jn circa vijftien seizoenen in het
Peloton, waarvan negen als profes-
S|onal, bewaart hij vele herinnerin-gen.

".De Anjstel Gold Race neemt een
O'jzondere plaats in", zegt hij. „Hete*t, dat de koers al vanaf het begin
"ren grote uitstraling kreeg, heeftaaarmee zeker te maken.' Daar-naast is het een wedstrijd, dieP'aatsvindt in je eigen streek.

olets zorgt nog voor extra cachet."

nieuw van zich spreken. Dit keer
was Elsloo eindpunt. „Er had wel-
licht meer voor mij ingezeten, dan
de vijfde plaats, maar onderlinge
naijver speelde in de finale een té
grote rol. Je moet weten, dat er op
een gegeven moment drie Limbur-
gers op kop reden: Harry Steeyens,
Eddy Beugels en ik. Wij behoorden
tot drie verschillende ploegen,
maar groter nog dan het merkenbe-
lang was de rivaliteit. Welke Lim-
burger zou niet graag een topkoers
winnen, zeker wanneer die als het
ware voor je deur eindigt? Wij be-
reikten nog als leiders het aan-
komstparcours. Toen al had ik de
indruk, dat mijn mede-koplopers
een aanval van mij verwachtten op
een van de hellingen in de plaatse-
lijke slotronden. Het resultaat was,
dat er niet meer voluit werd doorge-
reden."Lange Raarberg

Het jaar waarin Wim Schepers vier-
le werd, 1967, fungeerde Helmond

ais startplaats. De eindstreep wasgetrokken op de Lange Raarberg inmeerssen. Daar bleek Arie den"artog de snelste. Cees Lute legdeueslag op de tweede plaats.

Schepers: „Mijn buurtgenoot Harry
werd derde. Ik geloof, datwij met een man of tien vooraan

«ten. Zeker weet ik, dat wij eenontsnapping van lange duur achterde rug hadden."
Weer een jaar later deed hij op-

Een aantal renners kwam uit de
achtergrond opzetten. Het draaide
uit op een sprint, waarin Harry
Steeyens toch nog de snelste
bleek. „Rosiers en Van Rijckeg-
hem, twee Belgen, waren zijn felste
concurrenten. Daarna volgden Jo
de Roo en ik. Het daaropvolgende
jaar was Harry Steeyens weer
ploegmakker van mij bij Caballero."

van dienst op. Hij zou nü gegaran-
deerd enkele tonnen jaarsalaris
opstrijken, maar zon bedragen
werden destijds niet aan renners-
honoraria besteed, tenzij je Eddy
Merckx heette. Overigens, in Luik-
Bastenaken-Luik, exact twintig jaar
geleden, moest niemand minder
dan Merckx er aan te pas komen,
om Schepers naar de tweede
plaats te verwijzen.
„Tijdens het verslag van de Arden-

nenklassieker, afgelopen zondag,
bracht een van de Belgische com-
mentatoren de koers van toen in
herinnering. Best leuk om zoiets
nog eens te horen."

Afscheid
Wim Schepers nam in de lente van
1975 afscheid van de wielersport.
Om precies te zijn op koninginne-
dag, 30 april, het criterium van Ge-

leen, dat in de wijk Lindenheuvel
werd verreden. „Joop Zoetemelk
won, Gerard Vianen werd tweede,
ik derde. Meteen na afloop had ik
naar Frankfurt gemoeten, waar 's
anderendaags Rund urn den Hen-
ninger Turm werd verreden. 'Bekijk
het maar', dacht ik. Wie gaat er
naar zijn werk als hij geen loon
krijgt? Al twee maanden had ik
geen salaris gekregen. Ik reed in
de Alsaver-ploeg. De leiding daar-

van had mij enkele maanden eer-
der kunnen bewegen om weer op
te fiets te stappen, nadat ik een
jaar tevoren als ploegleider van
Tim-Oil had gefungeerd, een prof-
team dat door een oliehandel uit
Roermond werd gesponsord. Het
team bleef slechts één seizoen in
competitie. Alsaver was voor mij
echter het absolute einde."
Ereplaatsen in de Amstel Gold Ra-
ce, Rund urn den Henninger Turm

Tonnen
Wim Schepers bouwde in de twee-
de helft van de jaren zestig en be-
ginzeventig een respectabele staat

" Wim Schepers: „Twintigduizend piek was in mijn tijd al geweldig. Moetje nagaan wat de renners uit de subtop momenteelals basis-
salaris hebben." Foto.PETER roozen.

'Na twee maanden in 1975 had ik nóg geen salaris, toen stopte ik met koersen'

De memoires van Wim Schepers

Donderdag 23 april 1992"21

" Na afloop van de strijd in Luik-Bastenaken-Luik, voorbije zondag. Aan de finish wordt Eddy Bouwmans door vriendin Helmi opgewacht.
Foto: DRIES LINSSEN
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STOKHEM - Grijnzend stapt hij uit zijn auto. Vorig jaar had
iedereen het over 'dat erbarmelijke stukje weg in Eys'. Jerein-
ste competitievervalsing, maar een habbekrats vergeleken bij
Wat hij vorige week zondag onder de neus kreeg. „Parijs-Rou-
baix, eens en daarna nooit meer." Hij neemt de fiets uit de
kofferbak, legt de fonkelende ketting over de getande platen
en haalt diep adem. „Pffft... zal ik dan maar?" Knipogend naar
de steilte, het hoofd ietsje in de nek. Het spiegelend asfalt ein-
digt met een abrupte knik in een muur van groen. „Echt iets
«oor een schifting." Achter gindse heuvel loert het gevaar.
Dus anderhalf a twee minuten 'en bloc' naar boven rijden. Vol
°p honderd procent. In het Mariakapelletje aan de voet van de
Dode Man prijkt een dringende bede. „Verlicht ons lijden."

er staat. Die renners horen er nu
eenmaal bij.
Hij is allang blij dat ze deze keer
omhooggaan. Honden en katten
binnenhouden hoeven die in Stok-
hem niet meer. „Vroeger, met die
afdaling, levensgevaarlijk. De ach-
terbumpers van de volgwagens
sloegen vonkend op het rooster.
Hebben ze later met de weg mee
gelegd, maar toch hield je telkens
je hart vast." Want na dat gietijze-
ren rooster in het wegdek ter hoog-
te van de heilbrengende dubbel-
gangster van Onze Lieve Vrouw
van Banneux volgde altijd nog de
onheilspellende haakse bocht,
weggemoffeld achter de eerste hui-
zen.

9 je met de 42-19, zeker in het
begin. Het tweede deel kan met de
17." Ter vergelijking en ten gerieve
van trimfanaten: „De Keutenberg
start je met de 21 of 20, maar daar
is het hooguit veertig meter super-
steil. De rest kun je ook met de 19
of eventueel de 18. De Dode Man
vereist veel meer attentie." Dat is
het grote verschil.
Padvinder Herman Krott heeft het
vertrouwde traject van de Amstel

Gold Race sowieso compleet on-
dersteboven gehaald. Een massa-
aankomst, nooit van zijn leven. Hij
heeft zelfs twee cols van de Belgen
geleend. De klim vanuit Teuven
door het Bovenste Bos, en de over-
schrijding van het Drielandenpunt
langs de 'verkeerde' kant, via Gem-
menich en Trois Bornes. Twee ste-
kende steenpuisten in de spiksplin-
ternieuwe zool van Limburg. Je
moet er maar op komen.

Ad Wijnands, gnuivend over zoveel
vernuft: „Het parcours is selectiever
geworden. De oude Amstel Gold
Race race was te verraderlijk voor
de buitenlandse renners. Tot voor
een paar jaarkende je het parcours
als streekrenrier of Nederlander op
je duimpje. Je wist precies waar je
vooraan moest zijn." Links-rechts,
rechts-links. Verkeersheuvels op
de slechte momenten. „Dat is er
uitgehaald door bredere wegen op
te zoeken en langere bergen. Alle-
maal in het voordeel van de sterke-
re coureurs. Het is nu een kleine
Luik-Bastenaken-Luik met beklim-
mingen van boven de kilometer."

Hij blaast de lucht stotend door de
neusgaten. Dat zit goed. Die we-
gen zijn in elk geval wagenwijd
open. Terug uit hoger sferen, na de
zoveelste verkenning van de Dode
Man, staat hij met beide benen op
de grond, uitgerekend op het voor-
malig beruchte .rooster. Adje Wij-
nands, geen grote, maar wel een
vaste waarde. Doet iedereen stie-
kem zijn petje voor af. „Wat gesuk-
keld met de knie. Toch mooi een rit
gewonnen in de Catalaanse
Week."

Had hij acht jaar geleden de Amstel
Gold Race maar gewonnen. Was
hij nu rentenier geweest. Dat ver-
haal blijft hem achtervolgen. La-
chend: „Oké, het had gekund,
misschien, als ik volle bak had
doorgereden op de Cauberg. Bo-
ven bij het witte hotel pakten ze me
terug. Hanegraaf riep: 'Gaan, nog
een keer gaan. Maar ik dacht, kom
nou, ik blijf gaan. Toen was het ge-
beurd. Hanegraaf reed links van de
weg, was drie kilometer rapper,
had juist het goede moment."

In de auto ('Brrr, wat een weer') -die rennerslijven kunnen geen
zuchtje velen: „Niet de Goldrace,
maar Luik-Bastenaken-Luik had ik
moeten winnen, het jaar van Ste-
ven Rooks. Op de Redoute ben ik
weg met Jostein Willman en Regis
Clère. Rooks en Roche rijden pas
op Les Forges, de laatste berg,
naar ons toe. Lekke band. Dertig
seconden verschil tussen ons en
die twee. Dus zit er geen auto tus-
sen. Ik moest twee groepen voor-
bijlaten totdat ik een wiel kreeg." Hij
zegt niet 'verd...' maar denkt het
wel. „Als jk op kop blijf, moet Rooks
me nog altijd eraf rijden op Les For-
ges. Ik denk eerder dat die Luik-
Bastenaken-Luik een ommekeer in
mijn carrière had betekend."

Het deksel van de kofferbak om-
laagklappend: „Al was de Goldrace
van '84 ook goed geweest. Achter-
af gezien, tja, als ik nóg een keer
ga..." De Dode Man knikt.

door
De Dode Man, na het overlijden
van grote broer Keutenberg tot le-
ven gewekt als debuterende col,
wordt hermetisch afgesloten voor
publiek. „Ter beveiliging van de
coureurs," zegt Herman Krott. „En
om het kwetsbare milieu te be-
schermen." Alsof hij het meent. Pri-
ma beslissing, vindt Sjeng. Zit hij
zaterdag tenminste prinsheerlijk al-
leen in de pluchen ereloge, de wei
achter zijn huis. Hij wel.

HARRY
MURÉ

pelletje, maar een kruis. „Je wordt
gepakt door de zijwind. Het is er
drie, vier meter breed. Blijft tot bijna
in Ingber vals plat oplopen. Als je
tussen al die versplinterde groepjes
met krachten hebt gesmeten, kom
je dat later in de finale gegaran-
deerd tegen."

De wegkapitein van Cees Priem
weet haarfijn hoe het verzet gebro-
ken moet worden. „De Dode Man

knik nog vijfhonderd meter. „Je
kunt aardig demarreren en er
langsgaan. Het enige voordeel is
dat hij relatief vroeg komt." Al na
honderdveertig kilometer. „Daar-
door lijkt hij minder scherprechter
dan de Keutenberg, maar boven
vallen gaten van dertig seconden."
Het venijn zit 'cm niet in de staart,
maar in de kale kop van het heer-
schap, de witte boerderij op de
viersprong. Daar wacht geen ka-

De omstreden
populariteit van
Mart Smeets

Waar die naam vandaan komt,
geen flauw idee. Er moet bloed
hebben gevloeid in de zieltogende
tijd van Napoleon. Vandaag drup-
pen uitsluitend zweet en tranen van
de Dode Man. Ad Wijnands, na
driehonderd meter doorstotend tot
's mans uitpuilende middenrif: „In
de positie waarin je deKeutenberg
opreed, kwam je ook boven. De
Dode Man is lastiger. Breder, trekt
zich ook veel langer door." Na de

Stokhem bij Wijlre. Het gehuchtherbergt jaarlijks twee evenemen-
ten van allure. De wielerwedstrijd
6n de culinaire wandeling. De Am-
stel Gold Race van Herman en
öPke-döpke' van de buurtvereni-
9ing. Twee klassiekers om van te
smullen.
Sjeng Jennekens woont op de
■"reef van de Dode Man. Hij is niet
*°'n 'wielrenner. Gaat het ook niet
°*ri. Hoef je geen verstand van te
hebben. Je herkent ze toch niet als
26 voorbijflitsen. Wat telt, is dat je

geen ander het klappen van de
zweep en realiseerde zich dat zelfs
hij de medewerking van de televisie
hard nodig had. Net zoals het om-
gekeerde het geval was.

„De renners nu beseffen veel beter
hoe ze met de media om moeten
gaan," vervolgt Smeets. „Een man
als Frans Maassen weet dat heel
erg goed. Bij ons is er in de afgelo-
pen jaren ook wel wat veranderd.
Je zult ons niet zo snel meer met
een cameraploeg op een renner af
zien vliegen die net over de finish is
gekomen. Die het kots nog in zijn
mond heeft. Ik vind dat je zon man
een beetje de ruimte moet geven
om weer tot zichzelf te komen. Je
moet elkaar in je waarde laten, dat
is waar het op neerkomt. Het is in
ons vak geven en nemen. We heb-
ben elkaar nodig."

De verslaggever die bijna net zo
belangrijk is geworden als de ren-
ner. De macht van de televisie in
Smeets belichaamd. Het kan niet
ontkend worden dat de Amster-
dammer zelf meewerkt aan zijn
bekendheid. Naast zijn over het al-
gemeen uitstekende bijdragen aan
het programma 'NOS-laat', ver-
schijnt de markante kop van de
verslaggever (te?) vaak in de publi-
citeit. Als Smeets een boekje
schrijft over zijn wederwaardighe-
den in de Tour van 1990, opgehan-
gen aan de prestaties van Erik
Breukink, staat naast het portret
van de wielrenner het gezicht van
Smeets zélf op de omslag. Bij di-
verse verhalen van zijn hand in tijd-
schriften staat naast de geïnter-
viewde ook de beeltenis van de
schrijver afgedrukt. Daarmee de in-
druk wekkend dat hij dat zelf graag
wil.

„Ik hoef dat helemaal niet," weer-
legt Smeets die gedachte. „De uit-
gever van die boekjes wil dat
graag. Ik kan het ook niet helpen
dat hij denkt dat die boeken beter
verkocht worden als mijn kop op de
omslag staat. Ik probeer bewust af-
stand te houden. Dat je echter
privé-bezit wordt van het publiek is
niet te vermijden. En iedereen die
zegt dat hij dat niet leuk vindt, die
liegt. Na de eerste populariteit heb
je een aantal fasen; je moet altijd
aardig zijn, maar de mensen heb-
ben totaal geen begrip voor het
werk dat je doet. Ik ben ongeveer
200 dagen per jaar op de tv en pro-
beer in mijn commentaar wat toe te
voegen aan het beeld. Sfeer toe te
voegen. Of dat lukt weet ik niet. Ik
weet wel wanneer ik mijn mond
moet houden. Nogmaals, van kri-
tiek trek ik me niets aan. Ze moe-
ten alleen niet zeggen dat ik geen
ervaring heb."

nis. Naar een schaatswedstrijd
zoals een wereldkampioenschap
schaatsen, om maar eens een an-
der voorbeeld te noemen, kijken
zon tweeënhalf miljoen mensen."

'■"LVERSUM - De brombeer is na jaren strijd min of meer ge-
accepteerd. Mart Smeets is hèt sporttelevisiegezicht van het'aatste decennium. De 45-jarige Amsterdammer streek een

jaren geleden iedereen binnen het peloton tegen de
"aren in door van alles te laten zien wat in een koers passeer-
de. Journalistiek uitstekend, maar een handelwijze die hemliet door het wielerwereldje in dank werd afgenomen. Hijwordt pas de laatste jaren door iedereen binnen het wielerpe-
'oton volledig aanvaard. Het grote publiek heeft echter nog
steeds regelmatig de nodige bedenkingen bij het commentaardat Smeets samen met zijn collega Jean Nelissen, van De Lim-
Burger, iedere keer over de televisiekijkers uitstort. Smeets<an er warm noch koud van worden. „Kritiek heb ik me nooit
'ets van aangetrokken," laat de commentator dan ook weten.""Bovendien is de waardering voor de uitzending sterk afhan-
kelijk van de einduitslag." Met twintig jaar ervaring is de rijzi-
jjje Amsterdammer onlosmakelijk bestanddeel geworden vannet wielercircus.

Smeets houdt, naar eigen zeggen,
afstand. Relativeert voortdurend.
Toch wekt hij soms de indruk halve
of hele vriendschappelijke relaties
te hebben met een groot aantal di-
rect betrokkenen in het wielerwe-
reldje. Een wereld, die bovendien
nog zeer gesloten en betrekkelijk
klein is. Nadat hij een telefoonge-
sprek met Hennie Kuiper heeft af-
gebroken, stelt Smeets met grote
heftigheid: „Ik ken Hennie al jaren
en dan krijg je soms een kama-
raadschappelijk gevoel. Natuurlijk
heb je met sommige renners een
goed kontakt. ledere dag maak ik
in de Tour de France voor de start
een praatje met Gerrit Solleveld.
Over op zich totaal onbelangrijke
zaken. Maar echt 'close' ben ik met
geen enkele renner."

" Smeets stelt voor de start van de Amstel Gold Race de renners voor aan het publiek. Voor de
koers van 1990 praat hij met de inmiddels gestopte Winnen (links) en Nijdam. Foto: dries linssen

en overigens niet alleen van de
Nederlanders, heeft Raas een half
jaar niet met mij willen praten. Maar
ja, dat was kenmerkend voor die
tijd, die jongenswaren oppermach-
tig. Ze hadden toen ook beter moe-

ten weten. Daarna heb ik een
gesprek gehad met Raas, Knete-
mann en Kuiper in Motel Bom. Na
een half uur stond Jan Raas op en
zei 'hier is mijn hand." De huidige
ploegleider van Buckler kende als

door

BERT
GROOTHAND

l<
ee,s is als volger van de wieler-. avaan beroemder dan veel van

rol renners die eigenlijk de hoofd-
Plait e'ers zijn' Niet in de laatste
ninn hr

°0r zi'n imPosante verschij-
hij w hi' nooit onoP9emerkt als
duik°°7°f na een koers ergens op-
de «t 'n aantrekkingskracht voor
Wert frt van de gemiddelde wieler-
van h

d doet niet onder voor die
Sm» ber°emdste kopman. Ook
ninn diem dentallen handteke-
h '9-en uit te delen. „De mensen
Wat ier echter geen idee van
krüni Werk nu Precies inhoudt. We
rennT a' iaren kritiek dat we dereJlrs niet herkennen tijdens de
dekT9es- lk heb 00k alleen maar
tvtje w

kkln9 over een piepklein
TioLt i!a,ar lk min informatie vanaf
steeds He*?',de kijkers denken n°9
de ro„ lk 20 on9eveer tussen
meer uners 2it en daardoor veel
dus r\lf n z,en' Dat is de mensen
ren rl, aan hetverstand te peute-
van tic^ evis|ecommentator is één
vakken ""^^ onder9ewaardeerde
Smeets kan er allemaal niet meer

liet zien hoe de kopmannen, zoals
Jan Raas, zich de Cauberg optrok-
ken aan de shirts van de knechten,
werd Smeets rol niet gewaardeerd "„Nadat we dat hadden laten zien,

Afstand houden is desondanks vrij-
wel onmogelijk in een wereldje van
de omvang van het wielerpeloton.
Een wereldje ook waarin het bevui-
len van het eigen nest gelijk staat
met professionele zelfmoord. Waar
de grens ligt van het in diskrediet
brengen van de wielersport ligt
evenwel zeer moeilijk. Toen
Smeets tijdens de Tour de France
van 1979 het bericht bracht dat
Joop Zoetemelk betrapt was op het
nemen van dope, werd niet Zoete-
melk daar op aangekeken, maar
werd de verslaggever bijna geste-
nigd. De telefoon in Hilversum
stond roodgloeiend; hoe durfde die
arrogante kwal van een Smeets
onze nationale trots 'Jopie' zo
zwart te maken? Niet de overtreder
van dewet, maar de boodschapper
die het bericht bracht werd bijkans
afgeschoten. Ook tijdens het WK in
Valkenburg toen de NOS in beeld

wakker van liggen. Relativerings-
vermogen is een van zijn meest
ontwikkelde eigenschappen. „Ik
heb in het begin ook wel eens ge-
dacht dat we voor een miljoenen-
publiek werkten, maar dat is dus
gewoon niet zo. Vorig jaarkeken er
nog geen 400.000 mensen naar de
reportage van de Amstel Gold Ra-
ce," citeert hij onmiddellijk uit de
cijfers van de Dienst Kijk- en Luis-
teronderzoek. „Milaan-Sanremo
werd vorig jaar door slechts
300.000 mensen bekeken. Als ik
die cijfers zie denk ik ook wel eens
'oeps. De mare dat Holland fiets-
gek is, wordt door deze cijfers kei-
hard weerlegd. Wielrennen op tele-
visie kan je qua belangstelling dus
vergelijken met bijvoorbeel tafelten-
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" Ad Wijnands in hetmiddenrif van deDode Man. Vanaf hierkan het met de zeventien. Foto: harrie beugels

Dode Man springlevend
Als hij zijn valse platkop schudt vallen er gruwelijke gaten

Limburgs dogblad Amstel GoldRace

£jjj ziet er tegenop als tegen een
terg. Volgens Ad Wijnands die de
Qolvingen van het parcours even
"Wens ervaart als derecente uitslag
°P de Schaal van Richter, wordt de
Jjakende schok de zwaarste in dehistorische reeks van bevingen.Vierentwintig beklimmingen, tien

dan vorig jaar. Hoe krijgt hij
tet verzonnen, Herman Krott.
Moest de Keutenberg per decreet'aten schieten. Graaft hij een jaar
Ja dato plompverloren de Dode
Man op. Een smerig geval van
achttien procent, dat je desnoods
af-, maar in godsnaam niet oprijdt.
") beide gevallen met gevaar voor
ei9en welzijn.
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HEERLEN - De Amstel Gold Race
wordt georganiseerd door het Hei-
neken-concern. De algemene lei-
ding van 's lands grootste wielere-
venement is in handen van Nieck
Wassenaar. Sinds de eerste editie,
1966, heeft Herman Krott de dub-
bel-functie als technisch leider en
koersdirecteur.

53. DE WOLF, Dirk
54. RONDON, Abelardo
55. GOTTI, Ivan
56. FIDANZA, Giovanni
57. ZANATTA, Stefano
58. MANZONI, Mario
59. VOLPI, Alberto
60. VERDONCK, Rudy

BUCKLER
Ploegleider: Jan Raas

1. MAASSEN, Frans
2. DE VRIES, Gerrit
3. NIJDAM, Jelle
4. ROOKS, Steven
5. SEGERS, Noel
6. SOLLEVELD, Gerrit
7. VANDERAERDEN, Eric
8. VAN HOOYDONCK,

Edwig
9. DE CLERCQ, Mario

10. KOKKELKOREN, Martien

GB-MG BOYS
Ploegleider: Paolo Abetoni
61. BALLERINI, Franco
62. CHIOCCIOLI, Franco
63. TCHMILE, Adrei
64. ROCCHI, Eduardo
65. PILLON, Laurent
66. CIPOLLINI, Mario
67. GOESSENS, Jan
68. VERSTREPEN, Johan
69. ARROYO, Miguel
70. JACOBS, Patrick

CARRERA JEANS
Ploegleider: Giuseppe
Martinelli
11. CHIAPPUCCI, Claudio
12. ROCHE, Stephen
13. BONTEMPI, Guido
14. ABDOUJAPAROV,

Djamolidine
15. GHIROTTO, Massimo
16. POULNIKOV, Vladimir
17. PERINI, Glancarlo
18. MEYVISCH, Hervé
19. GIANELLI, Alessandro
20. ROSSI, Ramo

HELVETIA
Ploegleider: Paul Köchli
71. DELIÓN, Gilles
72. ALDAG, Rolf
73. DUFAUX, Laurent
74. KRIEGER, Dominik
75. LECLERCQ,

Jean-Claude
76. MAECHLER, Erich
77. MANDERS, Henri
78. MULLER, Jorg
79. JEKER, Fabian
80. MAERKI, Hans-Ruedi

CASTORAMA
Ploegleider: Cyrille Guimard
21. ARNOULD, Dominique
22. BOURGUIGNON, Thierry
23. BOUVATIER, Philippe
24. LEDANOIS, Yvon
25. SIMON, Frangois
26. KINDBERG, Hans
27. LEBLANC, Luc
28. DURAND, Jacky
29. DAVY, Thomas
30. BAGOT, Jean-Claude

CERAMICHE ARIOSTEA
Ploegleider: Giancarlo Ferretti
31. ARGENTIN, Moreno
32. BAFFI, Adriano
33. GOLZ, Rolf34. JAERMANN, Rolf
35. LIETTI, Marco
36. FURLAN, Giorgio
37. rijs, Bjarne
38. SÖRENSEN, Rolf
39. CASSANI, Davide
40. CENGHIALTA, Bruno

Ploegleider: Jesus Suarez
Cuevas
41. GASTON, Inaki
42. ROMINGER, Tony
43. UNZAGA.Jon
44. GONZALEZ, Arsenio
45. DOMINGUEZ, Jorge
46. ESPINOZA, Francisco
47. DUCH, Javier
48. URIA , JoséManuel
49. GONZALO, Manuel
50. PRADO, Vicente

CLAS-CAJASTUR

GATORADE-CHATEAU
D'AX

Ploegleider: Gianluigi Stanga
51 BUGNO, Gianni
52. FIGNON, Laurent

MOTOROLA
Ploegleider: Hennie Kuiper
101. BAUEfI, Steve
102. ALVIS, Norman
103. BISHOP, Andy
104. ANDERSON, Phil
105. KIEFEL, Ron
106. ANDREU, Franky

RYALCO POSTOBON
Ploegleider: José Raul Mesa
161. RICQL, Efrain

107. DERNIES, Michel
108. HAMPSTEN, Andrew
109. LAURITZEN, Dag-Otto
110. Perschef is Chris Woerts. Voor de

reclame-service staan André v.d.
Bosch en Dik Waaijer in. Jos Ben-
dere leidt als wedstrijd-arts de
mobiele sportgeneeskundige
groep. Als districts-sportcommis-
sielid van de Koninklijke Neder-
landse Wielren Unie in Limburg
fungeert Sjeng Duijckers.

Ploegleider: Santiago Gracia
Quilon
111. AYARZAGUENA, Inaki
112. DIAZ DE OTAZU, Luis

Maria
113. DIAZ ZABALA, Pedro
114. JALABERT, Laurent
115. LOUVIOT, Philippe
116. STEPHENSJMeiI
117. WELTZ, Johnny
118. ZUELLE, Alex
119. ALDANONDO, Xabier
120. LIANERAS, Juan

O.N.C.E.

PANASONIC-SPORTLIFE
Ploegleider: Peter Post
121. PONDRIEST, Maurizio
122. BOUWMANS, Eddy
123. DHAENENS, Rudy
124. EKIMOV, Vjatceslav
125. HANEGRAAF, Jacques
126. VAN LANCKER, Eric
127. LUDWIG, Olaf
128. SERGEANT, Mare
129. KNUVERS, Erik
130. DE KONING, Louis

LOTTO
Ploegleider: Jean-Luc
Vandenbroucke

81. MUSEEUW, Johan
82. DE CLERCQ, Peter
83. DEMOL, Dirk
84. GAYANT, Martial
85. MOREELS, Sammie
86. VAN DEN ABBEELE,

Frank
87. VERSCHUEREN,

Patrick
88. WAUTERS, Mare
89. BAGUET, Serge
90. VAN SLYCKE, Rik

PDM CONCORDE
Ploegleider: Jan Gisbers
131. BREUKINK, Erik
132. VAN AERT, Jos
133. DEN BAKKER, Maarten
134. BODEN Falk
135. EARLEY, Martin
136. KUMMER, Mario
137. HUNDERTMARK, Kai
138. NELISSEN, Danny
139. ALCALA, Raul
140. CORDES.Tom

FESTINA-LOTUS
Ploegleider: MiguelMoreno
141. KELLY, Scan
142. RICHARD, Pascal
143. GIANETTI, Mauro
144. WEGMULLER, Thomas
145. PAGNIN, Roberto
146. GAINETDINOV, Romes
147. AKKERMANS, Theo
148. MARQUES.José
149. MANOUYLOV, Youra
150. DA SILVA, Acacio

162. ROMANOVAS, Jonas
163. UMARAS, Mindangas
164. KISELIUS, Raimondas
165. CIPPLIJAWSKAS,

Naglis
166. JARAMILLO, Fabio
167. ESPINOSA, Luis
168. MARIN, Ruben
169. KRAVCENKO, Vadim
170. OTALVAROR, Jorge

TELEKOM
Ploegleider: Walter Godefroot
171. DE WILDE, ELtienne
172. AMPLER, Uwe
173. BOLTS, Udo
174. HEPPNER, Jens
175. MADIOT, Mare
176. MADIOT, Yvon
177. SCHLEICHER, Markus
178. HENN, Christian
179. FARAZIJN, Peter
180. GROENE, Bernd

TULIP
Ploegleider: José de Cauwer
181. VAN DER POEL, Adrie
182. HOLM, Brian
183. LILHOLT, Sören
184. PIETERS, Peter
185. PEIPER, Allan
186. ROOSEN, Luc
187. VAN DE LAER, Jim
188. VAN HOLEN,Ronny
189. FRISON, Herman
190. KOOLS, Adri

TVM VERZEKERINGEN
Ploegleider: Cees Priem
191. KONYCHEV, Dimitri
192. MILLAR,Robert
193. SCHURER, Rudy
194. SIEMONS, Jan
195. SIEMONS, Mare
196. SUNDERLAND, Scott
197. THEUNISSE, Gert-Jan
198. WIJNANDS, Ad
199. SKIBBY, Jesper
200. CAPIOT, Johan

ZG MOBILI-BOTTECCHIA
Ploegleider: Giovanni Savio
201. PIEROBON, Gianluca
202. MANTOVAN, Mario
203. MARCOZZI, Marino
204. CONSONNI, Mauro
205. TREPIN, Diego
206. STRAZZER, Giovanni
207. PERONA, Davide
208. WYDER, Daniel
209. CARUSO, Roberto
210. BARROSO, Luis

Z
Ploegleider: Roger Legeay
211. LEMOND, Greg
212. ANDERSEN,Kim
213. BOYER, Eric
214. CAPELLE, Christophe
215. COLOTTI, Jean-Claude
216. GOUVENOU, Thierry
217. KVALSVOLL, Atle
218. LAMMERTS, Johan
219. DUCLOS-LASSALLE,

Gilbert
220. BEZAULT, Laurent

MERCATONE UNO-
ZUCCHINI-JUVENES

Ploegleider: Franco Gini
91. MARTINELLO, Silvio
92. BORDONALLI, Fabio
93. EMONDS, Nico
94. VANDELLI, Maurizio
95. GIUPPONI, Flavio
96. LEALI, Bruno
97. ZAINA, Enrico
98. BOTTARO, Dario
99. CANZONIERI, Angelo

100. CECCHETTO, Enrico

R.M.O.
Ploegleider: Jacques Michaud
151. MOTTET, Charly
152. PENSEC, Roman
153. LINO, Pascal
154. CARITOUX, Eric
155. REZZE, Dante
156. RIBEIRO, Mauro
157. MANIN, Christophe
158. VERMOTE, Michel
159. WUST, Marcel
160. HEULOT, Stephane

HEERLEN - ln het kader van de
strijd om de wereldbeker, zowel in-
dividueel als per ploeg, is de Am-
stel Gold Race de vijfde in een
reeks van twaajf wedstrijden. De
puntenwaardering is als volgt: 50,
35, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6
en 5 voor de twaalf bestgeklasseer-
den. Voor het ploegenklassement
komen van ieder team de bestge-
klasseerde drie man in aanmer-
king. Het winnend team krijgt 12
punten. De volgorde is verder: 9, 8,
7»6, 5, 4, 3, 2en 1 punt.
Momenteel is de top van de indivi-
duele rangschikking: .1. Dirk de
Wolf 58 punten, 2. Ludwig 51 p, 3.
Kelly, Duclos-Lassalle, Durand, al-
len 50 p, 6. Museeuw en Van
Hooydonck 39 p, 8. Wegmüller, Ar-
gentin en Rooks 35 p, 11. De Wilde
28 p, 12. Verhoeven 26 p, 13. Ca-
piot en Bernard, 25 p, 15. Nijdam
21 p.
Het ploegenklassement: 1. Buckler
36 punten, 2. TVM 25 p, 3. Tulip,
Panasonic, beide 24 p, 5. Z. en
PDM 19 p, 7. Ariostea 18 p, 8. Mo-
torola 15 p, 9. Lotto 12 p, 10. Once
9p.

Puntenjacht

HEERLEN - Traditiegetrouw is de
permanence, het administratieve
hoofdkwartier van de Amstel Gold
Race, aan de vooravond van het
evenement gevestigd in het be-
drijfsrestaurant van het Limburgs
Dagblad. Aldaar worden tussen
drie en zeven uur de volgbewijzen
uitgereikt aan de paar honderd
geaccrediteerde journalisten. Ook
de ploegleiders en andere bij het
evenement betrokken personen
nemen de volgbewijzen in ont-
vangst. Tevens vindt de uitreiking
van de rugnummers plaats. Een en
ander gebeurt in het bijzijn van
Amstel Gold Race-miss Manuela
Klijnsma.

Permanence

Jury-voorzitter is M. Sachsen, die
bijgestaan wordt door M. Swinkels
(assistent-wedstrijdleider), W. Jere-
miasse, J. Houben (beiden interna-
tionaal wedstrijdcommissaris), J.
Hartman (aankomstrechter), J.
Reinders (commissaris bezemwa-
gen), J. Tomassen (motorordon-
nans op de door H. Bruijntjes be-
stuurde motor), H. van Veldhoven
(tijdwaarnemer), M. Bruins (jury-
secretaris), R. Sjotun (commissaris
medische controle), C. Maas (mi-
crofonist), P. Tijmersma (commis-
saris foto-finish).

Wereldbeker-race op tv
HEERLEN - De 27e editie van de Amstel Gold Race wordt
zaterdag uitgebreid door de NOS-televisie in beeld gebracht.
De Eurovisie-uitzending op Nederland 3, met commentaar
van Mart Smeets en Jean Nelissen, begint om 14.25 uur. Het
rechtstreekse beeldverslag van de finale en finish van de
Nederlandse Wereldbekerkoers duurt tot 17.00 uur.
De BRT zendt zoals gebruikelijk de eindstrijd - op TV2 even-
eens van 14.25 tot 17.00 uur - zoals gebruikelijk ook uit.

Van Heerlen naar Maastricht

" Onder-
onsje van

Franse
coryfeeën.

Charly
Mottet,

Laurent
Fignon en

Gilbert
Duclos-

Lassalle
(vlnr) zijn

zaterdag aan
"et werk in
deAmstelQold Race.

Foto:
DRIES

LINSSEN

HEERLEN - Het parcours van de zevenentwintigste
Amstel Gold Race op zaterdag 25 april 1992:HEERLEN - Aan prijzengeld is in de Amstel Gold Race een bedrag van 'zesenvijftigduizend gulden uitgetrokken, oftwel vijfenveertigduizend Zwit-

serse francs, de voor wereldbekerkoersen geldende muntsoort. De win-
naar ontvangt bijna twintig mille, namelijk vijftienduizend Zwitserse francs.
In guldens is de verdere volgorde van prijzen: 7500 piek voor nummer
twee, 4500 voor nummer drie, 1950 voor nummer vier, 1800 voor nummer
vijf, etcetera, tot driehonderd gulden voor de vijfentwintigste plaats.
Veel groter dan het prijzengeld is uiteraard de marktwaarde, die middels
een overwinning of eervolle klassering flink verhoogd wordt. Dat wordt
weer vertaald in salaris-verbetering en startgelden voor de criteria.

Twintig mille voor winnaar

Erelijst
1966 Stablinski
1967 Arie den Hartog
1968 Harry Steeyens
1969 Guido Reybrouck
1970 George Pintens
1971 Frans Verbeeck
1972 Walter Planckaert
1973 Eddy Merckx
1974 Gerrie Knetemann
1975 Eddy Merckx
1976 Freddy Maertens
1977 Jan Raas
1978 Jan Raas
1979 Jan Raas
1980 Jan Raas
1981 Bernard Hinault
1982 Jan Raas
1983 Phil Anderson
1984 Jacques Hanegraaf
1985 Gerrie Knetemann
1986 Steven Rooks
1987 Joop Zoetemelk
1988 Jelle Nijdam
1989 Eric van Lancker
1990 Adrie van der Poel
1991 Frans Maassen

Daarnaast telt Nederlands grootste
wielerevenement, net als alle (bijna
honderdvijftig) koersen op de inter-
nationale kalender, mee voor het
individuele FICP-klassement. Te
verdienen punten respectievelijk:
150, 75, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25,
20, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6 en
voorts 5 punten voor alle renners,
die de wedstrijd uitrijden binnen
een tijdslimiet van vijf procent van
de winnaar.

Heerlen (10.30 uur, start, Burgemeester van Gruns-
venplein. Vervolgens geneutraliseerd via Geerstraat,
Stationstraat, Wilhelminaplein, Klompstraat, Groene
Boord, Putgraaf, Akerstraat, Heesbergstraat naar
Heerlerbaan, waar „vliegende start" plaatsvindt).
Kerkrade (5 km, 10.38 uur, Valkenhuizerlaan, Heerle-
nersteenweg, Kaalheidersteenweg, Brughofweg, Brug-
molenweg, Toupsbergstraat, St. Pietersstraat), Land-
graaf (13 km, 10.50, Rijksweg N.274), Brunssum (18
km, 10.58, Rimburgerweg, Karel Doormanstraat, Rijks-
weg N.276), Windraak (28 km, 11.13, Heerlenerweg),
Sittard (30 km, 11.16, Leyenbroekerweg, President
Kennedysingel, Odasingel, Rijksweg Noord, Rijksweg
Zuid), Geleen (36 km, 11.25, Rijksweg Noord, Rijks-
weg Centrum, Rijksweg Zuid), Beek (40 km, 11.31.,
Prins Mauritslaan, Wolfeynde, Maastrichterlaan, Vlieg-
veldweg, langs Maastricht Airport, Nieuwe Vlieker-
weg), Ulestraten (49 km, 11.44, St. Catharinastraat),
Humcoven (11.45), Meerssen (50 km, 11.46, Gast-
huisstraat, Kookstraat, Kuileindstraat, Lange Raarberg,
Raar), Groot-Haasdal (56 km, 11.55, Provinciale
Weg), Aalbeek (59 km, 11.59), Hulsberg (61 km,
12.02, Aalbekerweg), Valkenburg (63 km, 12.05, Em-
maberg, Heek, Heekerweg), Klimmen (66 km, 12.09,
Klimmenderstraat, Acht Bunderstraat, Houtstraat,
Waalheimerweg), Walem (67 km, 12.11), Schin op
Geul (69 km, 12.14, Graafstraat, Kerkplein), Schoon-
bron (70 km, 12.15, Hoogbeek, Provincialeweg), Wijl-
re (71 km, 12.16, Mirchierstraat, Kapolder), Wittem
(75 km, 12.22, Wittemer Allee), Partij (76 km, 12.24,
Oude Heirbaan), Gulpen (77 km, 12.26, Gulpener-
berg, Burgemeester Teheuxweg, Landsraderweg, Cra-
poel, Landsrade), Heyenrath (83 km, 12.34, Vaarze-
gel), Slenaken (85 km, 12.37, Waterstraat, Dorps-
straat, Terlinden, Provincialeweg), Margraten (93 km,
12.49, Rijksweg, Burg. Ronckersplein, Sprinkstraat,
Eykerstraat, Eykerweg, Kenkersweg), Sibbe (97 km,
12.55, Bemelerweg), Vilt (99 km, 12.58, Rijksweg),
Berg (101 km, 13.01, Rasberg, Bergerstraat), Maas-
tricht (105 km, 13.07, Vijverdalseweg, Bergerstraat,
Burgemeester Cortenstraat, Akersteenweg, John F.
Kennedybrug, Maasboulevard, eerste passage fi-
nish, 110km, 13.15 uur, Lage Kanaaldijk, Zonneberg-
weg, afdaling St. Pietersberg, Luikerweg, Prins Bis-
schopsingel, John F. Kennedybrug, Akersteenweg),
Cadier en Keer (119 km, 13.28, Bemelerweg, St. An-
toniusbank), Bemelen (121 km, 13.31, St. Laurentius-

straat, Oude Akerstraat, Bemelerberg), Terblijt (124
km, 13.35, Lindenstraat), Berg (126 km, 13.38, Rijks-
weg, Dr. Goossensstraat, Langen Akker, Geulhem,
Geulhemmerweg, Wolfsdriesweg, Vogelzangweg), Vilt
(129 km, 13.43, Meesweg, Rijksweg), Valkenburg
(131 km, 13.46, afdaling Cauberg, Grendelplein, Daal-
hemmerweg), Sibbe (134 km, 13.51, Dorpstraat, Berg-
straat, Sibbergrubbe), Oud-Valkenburg (137 km,
13.55, Provincialeweg), Schin op Geul (138 km,
13.56, Strucht, Schoonbron), Wijlre (140 km, 13.59,
Valkenburgerweg, Kasteel Wylreweg), Stokhem (143
km, 14.04, Dode Man), Ingber (146 km, 14.08, Wijn-
weg, Lemmensstraat, Ingberdorpsstraat), Gulpen (149
km, 14.12, Ingbergrachtweg, Molenweg, Burgemeester
Teheuxweg, afdaling Gulpenerberg), Partij (152 km,
14.17, Oude Heirbaan), Mechelen (153 km, 14.18,
Pastoor Ruttenstraat, Hoofdstraat, Eperweg), Schwei-
berg (155 km, 14.21, Schweibergerweg, Julianastraat,
Grivelderweg), Teuven, België (159 km, 14.27, Grie-
veldstraat), Sippenaken, België (164 km, 14.34, Rue
de Beusdael), Epen (166 km, 14.37, Kuttingerweg,
Terzieterweg, Terpoorterweg), Camerig (170 km,
14.43, Epenerbaan, Rarenderstraat, Meelenbroeker-
weg, Wolfhaag, Gemmenicherweg), Gemmenich, Bel-
gië (180 km, 14.58,), Vaals (185 km, 15.05, Drielan-
denpunt, Viergrenzenweg, Nieuwe Hertogenweg,
Randweg, Eschberg), Vijlen (190 km, 15.13, Vijlener-
berg, Epenerbaan), Epen (197 km, 15.23, Terpoorter-
weg, Wilhelminastraat, Julianastraat), Eperheide (199
km, 15.26, Schweibergerweg), Schweiberg (202 km,
15.30), Mechelen (203 km, 15.32, Eperweg, Hoofd-
straat, Pastoor Ruttenstraat, Capucijnenweg), Wahl-
willer (206 km, 15.36,Kruisweg, Oudebaan, Pres. JF
Kennedystraat, Beeklaan, Botterweck, Kruisberg), Eys
(208 km, 15.39, Zwarte Brugweg, Wezelderweg, Witte-
merweg, Eyserbosweg), Eikenrade (210 km, 15.42,
Vijfbunderweg, Vrakelberg), Klimmen (219 km, 15.56,
Barrierweg, Klimmenderstraat, Heekerweg), Valken-
burg (223 km, 16.02, Heekerbeekweg, Oosterweg,
Burg. Henssingel, Berkelplein, Neerhem, Sibbergrub-
be), Sibbe (226 km, 16.06, Dorpsstraat), Valkenburg
(228 km, 16.09, Daalhemmerweg, Grendelplein, Cau-
berg), Vilt (230 km, 16.12, Meesweg, Vogelzangweg,
Wolfdriesweg), Berg (234 km, 16.18, Geulhemmer-
weg, Grotestraat, Rijksweg, Rasberg), Maastricht
(238 km, 36.24, Bergerstraat, Vijverdalseweg, Berger-
straat, Burg. Cortenstraat, Akersteenweg, JF Kennedy-
singel, Prins Bisschopsingel, Hertogsingel, Statensin-
gel, Frontensingel, Boschstraat, Bassin, finish, 247,5
km, Maasboulevard, 16.40 uur.

10 km 110 km 180 km 248 km
Hoogte Hoogte

Top op km (meters) Top op km (meters)
A Toupsberg 9km 150 C Bovenste Bosch(B) 164km 240

Raarberg 53 km 135 Vijlenerberg 174km 270
Gulperberg 77 km 160 Gemmenich(B) 180km 280
Koning v. Spanje 80 km 170 D Drielandenpunt 184km 320
Piemert 87 km 150 Camerig 193km 260

B St. Pietersberg 111 km 120 Eperheide 199 km 220
Bemelerberg 122 km 125 Kruisberg 207 km 170
Brakkeberg 128 km 130 Eyserbos 209 km 205
Daalhemmerweg 133 km 150 Vrakelberg 213 km 205
De dode man 144 km 170 Sibbergrubbe 227 km 159
Gulperberg 150 km 160 Cauberg 229 km 150
Schweiberg 157km 220 Berg 234 km 125

ANP „
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Voorlopige deelnemerslijst Organisatie
HEERLEN - Aan de zevenentwintigste Amstel Gold Race nemen tweeëntwintig ploegen deel van elk acht ren-
ners deel. In de krant van zaterdag publiceren we het officiële rennersveld. De voorlopige deelnemerslijst, waarop
tevens dereserves van iedere ploeg vermeld staan, is als volgt.

Amstel Gold Race van A tot Z
Amstel Gold RaceLimburgs dagblad

AMSTEL GOLD RACE



MARKE KORTRIJK - Het
was véle jaren geleden, dat
Greg Le Mond zijn neus in
een wielerklassieker aan
het venster stak. In de fina-
le van Parijs-Roubaix ver-
baasde de Amerikaan
vriend en vijand met zijn
optreden als luxe-knecht
van zijn ploegmakker Gil-
bert Duclos-Lassalle. Le
Mond droeg meer dan zijn
steentje bij aan het succes
in de helletocht van de
Franse veteraan. Boven-
dien sloot de drievoudig
Tourwinnaar de keienklas-
sieker met een aardige
prijs - negende - af. Zater-
dag is Greg Le Mond van
de partij in de Amstel Gold
Race. Reden om de bijna
31-jarige Yank op te zoe-
ken in zijn villa in de Kor-
trijkse randgemeente Mar-
ke.

Die dag heeft Greg Le Mond op het
allerlaatste moment beslist om in
het naburige Bellegem maar niet te
starten in de 'Witte Donderdag-
prijs'. „Na Parijs-Roubaix werd ik
verkouden. Drie dagen kon ik niet
fietsen. Als training wilde ik in Bel-
legem gaan koersen."
Greg Le Mond maakte zich vorige
week donderdag thuis klaar voor
de wedstrijd. „In rennerstenue en
met de valhelm op het hoofd, ben
ik naar Bellegem vertrokken. Toen
het onderweg opnieuw begon te re-
genen en ik die ijzige kou in mijn
gezicht voelde, heb ik rechtsom-
keer gemaakt. Ik neem geen onno-
dige risico's en kruip straks wel een
uurtje op de home-trainer," zegt hij
lakoniek. Greg Le Mond ten voeten
uit. Niets en niemand kan zijn 'li-
vestyle' veranderen.

Zoontje Geoffry van acht verwel-
komt het Nederlandse bezoek,
want moeder Kathy is naar een
Chinees restaurant eten halen en
daddy Greg heeft het druk met tele-
foneren. In de hal liggen enkele
dozen met nieuwe raceschoenen.
Links en rechts staan sporttassen.
In de ruime huiskamer is Le Monds
racefiets op de home-trainer ge-
monteerd. In een hoek staat de
massagetafel. Een voorwiel leunt
tegen de salontafel. Kleine Scott
kijkt aandachtig naar een tv-pro-
gramma en Geoffry probeert op de
fiets van zijn vader te klimmen. Een
trofee of wielerfoto van de heer des
huizes is daarentegen niet te be-
speuren. Enkele werken van de
schilder Van Rintel sieren de mu-
ren.
„Dit is mijn huis, maar niet mijn
thuis," merkt Greg Le Mond even
later veelbetekenend op. „Ik houd
van Europa, maar niets gaat boven
m'n eigen land. Dat wil niet ieder-
een begrijpen. Als de wielersport
een Amerikaanse traditie was, zou
het veel gemakkelijker voor me zijn

door

BENNIE
CEULEN

Le Mond bewaart geen al te besfê
herinneringen aan zijn laatste W
de France, waarin hij als zevend*
eindigde. „Het was mijn slechtst6
Tour, omdat ik tevoren drie kee'
won en tweede en derde werd*
Merckx en Hinault hebben ook een
slechte Tour gereden. Die zeven<#|
plaats was een goede les voor mM
Het heeft me doen inzien, dat ik d-Jj
race kan verliezen. Vorig jaar hee*"l
iedereen gekoerst om mij te doe"l
verliezen. Ik zakte in de Pyreneeé"!
door het ijs, omdat ik ziek was- j*
was in topconditie, anders had i*
tijdens de eerste twee weken n$
zo sterk gereden. Dat zijn geen ex-
cuses".
Le Mond weet dat de meninge"
daarover verdeeld zijn. „Ik was blij
dat de Tour achter de rug was. l
was moe, lichamelijk en geestelij*':
Daarentegen stortte mijn wereld
niet in."
Greg Le Mond denkt nu al vaa*4

aan de volgende Tour de France
„Ik moet de Tour voor de vierde
keer kunnen winnen. En als ik er
goed uitkom, val ik een tweetal we-
ken later in Colorado Springs he
werelduurrecord van FrancesC
Moser aan."

En het materiaal is enorm verbe-
terd. De oude tijden zijn voorbij. De
wielermaffia bestaat niet meer. Het
peloton is er beter van geworden,
de koersen mooier en onze sport
gezonder. De tijd is voorbij, dat Ed-
dy Merckx alle wedstrijden wint.
Dat is geen kritiek aan zijn adres.
Er rijdt geen hele ploeg meer in
dienst van één kopman. Teamwinst
staat voorop, vanwege het kapitaal
dat in een ploeg gestopt wordt."

begin ik steeds eerder te trainen. Ik
ben ook fragieler geworden, waar-
door ik in het voorjaar sneller ziek
word. En als je de dood in de ogen
hebt gekeken, ga je het leven an-
ders bekijken."
Kathy Le Mond is intussen gearri-
veerd en zet het eten op tafel. Xe
vertrekt morgen met de kinderen
naar Amerika. Daarom hoeft ze
vandaag niet te koken," zegt Greg
op bijna verontschuldigende toon.

" Greg Le Mond op depraatstoel. „De wielermaffia bestaat niet meer. Hetpeloton is er betervan geworden". Fo,0: CHRISTA halbesma

„Hoe ouder ik word, hoe meer ik
naar mijn geboorteland verlang.
Mijn home is in Minneapolis. Dit
huis in Marke noem ik mijn hotel-
house. Als ik stop, keer ik definitief
terug naar Amerika en ga me met
mijn racefietsfabriek bezighouden.
Ploegleider of zo zou ik niet willen
worden, want dan ben ik weer het
hele jaarvan huis af."

en zou ik in de winter zesdaagsen
rijden en zeker tot mijn vijfendertig-
ste renner blijven. Maar het is en
blijft een Europese aangelegen-
heid. In Amerika zal het cyclisme
nooit een populaire sporttak wor-
den. Amerikanen weten wat de
Tour de France is en kennen Greg
Le Mond. Daarmee houdt het on-
geveer op."

Le Mond zegt, dat er nooit meer
een renner als Merckx het peloton
zal domineren. „Uitzonderingen zijn
er altijd, maar de moderne renner
houdt het niet veel langer dan twee
jaaraan de top vol. Kijk naar Bug-
no. Hij is reeds acht jaarprof, maar
pas twee seizoenen een echte top-
per. Chiappucci precies hetzelfde.
Zoals Claudio tekeer gaat, kun je
het niet langer dan twee seizoenen
volhouden. Hij is geen bionische
man. Ze hoeven mij niets te vertel-
len, ik ben langer dan hen prof.
Wellicht had ik ook al klassiekers
gewonnen als ik het anders had
aangepakt. Maar dan fietste ik nu
niet meer. Ik heb geen roofbouw
gepleegd op mijn lichaam. En als ik
naar Kelly, Duclos-Lassalle en Ar-
gentin kijk, heb ik nog de tijd om
een Wefeldbekerrace te winnen. Ik
ben immers jonger dan hen."

Dezer dagen heeft de kopman va"
de Franse Z-ploeg een ander doe'
voor ogen: de Amstel Gold Race
De Nederlandse Wereldbekerrace
heeft hij de afgelopen dagen in de
Ronde van Aragon voorbereid. "
heb sinds 1988, toen ik voor PD"f
reed, niet meer de Amstel Gold
Race gereden. Toen sukkelde *met een beenblessure; nu ben "*wel in orde. Als ik zaterdag in staa'|
ben om te winnen, doe ik he'j
Neem dat maar van mij aan. Over*'i
gens, zijn start en finish nog steed5;
hetzelfde? Oh neen. Ik wist niet*
dat de eindstreep nu in Maastricht
ligt. Dan weet ik tenminste waar il*
mijn auto moet zetten..."

Typisch Greg Le Mond.

De tweevoudige wereldkampioen
blijft succes in een klassieker naja-
gen. „Ik heb nooit een klassieker
kunnen winnen. In Parijs-Roubaix
offerde ik mijn kansen op voor Duc-
los-Lassalle. Zijn droom werd wer-
kelijkheid. Ik was heel blij voor
Gilbert. Aan hem heb ik veel te
danken. Ook al heb ik mijn kans

Greg Le Mond meent dat het be-
drijven van wielersport aan de top
de laatste jaren veel moeilijker is
geworden. Le Mond: „Toen ik pas
prof werd, was het gemakkelijker
om in conditie te komen. Nu staan
er meer belangen op het spel.
ledereen wordt tot in de puntjes
begeleid en verzorgd. De renners
beginnen steeds vroeger het sei-
zoen voor te bereiden, met het
gevolg dat er wel honderddertig
goede coureurs rondfietsen, die
koersen kunnen winnen. Ik merk
het aan mezelf. Elk jaar start ik het
seizoen met een betere basiscon-
ditie; toch kan ik in het voorjaar
geen wedstrijd winnen. Dus ben ik
verplicht alles op de Tour te zet-
ten."

Zoals altijd is Greg Le Mond gast-
vrij en vriendelijk. Succes en roem
hebben hem niets veranderd.
Openhartig vertelt hij zijn story. Als
een rode draad loopt zijn jachton-
geluk door zijn verhaal. „Ik vind het
helemaal niets bijzonders, dat ik in
Parijs-Roubaix een hoofdrol ver-
tolkte," meent hij. „Voor mijn onge-
luk reed ik vaak sterk in klassie-
kers. Nadien kom ik in het voorjaar
steeds moeilijker in vorm, ook al

Automatisch valt de naam van Ed-
dy Merckx. De Belg heeft de afge-
lopen jaren vaak felle kritiek gele-
verd op de Amerikaan. „Merckx
zegt, dat ik me alleen op de Tour
concentreer. Ik weet wel beter.
ledereen vergelijkt me met Merckx
en Hinault, maar ik ben geen
Merckx, ook geen Hinault. Ik ben
Greg Le Mond en heb geen enkele
ambitie iemand anders te zijn. Die
oud-renners zijn jaloers. Ik begrijp
hun frustraties. Voor mijn ongeluk
presteerde ik het hele jaar door;
daarna zijn andere dingen in mijn
leven ook belangrijk geworden.
Mijn vrouw en kinderen bijvoor-
beeld. Ik ben geen robot, die je als
een computer kunt programmeren.

Le Mond beweert bovendien, dat
het grote geld de mentaliteit in het
peloton veranderd heeft. „Je kunt
nu geen heel seizpen meer voor de
overwinning rijden. Wie in februari
de meeste kilometers in de benen
heeft, rijdt voor de overwinning.
Ploegen als Buckler en Panasonic
moeten het van de'klassiekers heb-
ben, omdat ze geen Tourwinnaar
hebben. Bij mij is het'andersom. Ik
begin pas echt goed te rijden als
het warm wordt. Ik heb nog drie»ki-
logram overgewicht. Voor juni ben
ik die niet kwijt. Ik word dat gezeur
over Anquetil, Merckx en Hinault
ook moe. Je kunt generaries niet
met elkaar vergelijken. En de wie-
lersport van de jaren zestig en ze-
ventig behoort definitief tot het ver-
leden. Alleen al op technisch vlak is
enorme vooruitgang geboekt. Qua
training, coaching, voeding en zo.

DOOR BENNIE CEULEN

raan Gilbert Duclos-Lassalle sloeg in Parijs-
Roubaix toe. Ook in de Waalse Pijl (tweede
plaats Rué) en Luik-Bastenaken-Luik (Ber-
nard derde) speelden de Fransen een hoofd-
rol. In de Amstel Gold Race mogen derenners
uit het land van Marianne derhalve ook niet
onderschat worden. Wellicht grijpt Laurent
Jalabert zijn kans op de Nederlandse wegen.

De 23-jarige belofte uit Mazamet Pont de l'Arn
werd afgelopen winter niet voor niets uitge-
roepen tot de 'jeune premier' van het Franse
rennerskorps. Een interview met de man, die
vorig jaar als tweede eindigde in het Wereld-
bekercircuit.

LUIK - Zoals amper twee jaar geleden met het
Italiaanse wielrennen het geval was, heeft ook
het in een crisis verkerende Franse cyclisme
op het juiste moment nieuwe impulsen gekre-
gen. De sport op twee wielen in 'la douce
France' leek op sterven na dood. Sponsors
verdwenen. Laurent Fignon, andere coryfeeën
en talenten zagen zich genoodzaakt in het
buitenland hun heil te zoeken. Tot ieders ver-
bazing gooiden juist deFranse coureurs hoge
ogen in de voorjaarskoersen. De herboren
Jeff Bernard stapelde de eerste plaatsen in
Parijs-Nice, Criterium International en Circuit
de la Sarthe op, outsider Jacky Durand ver-
baasde in de Ronde van Vlaanderen en vete-

France voor de eindzege meespe-
len. Dan moet ik natuurlijk wel cci1

stuk sterker worden. Ik ben noQ
jongen heb de toekomst voor me.

Niettemin werd het talent van LaU'
rent Jalabert in eigen land niet er-
kend, want toen zijn ploeg TostiH-*-*
van het toneel verdween, toonder1

de andere Franse equipes geen in-
teresse. „Guimard wilde me voo(
een appel en ei hebben. Hij wilde
van de situatie profiteren. Van Z e* 1

RMO heb ik helemaal niets ge'
hoord. Ik werd derhalve gedwon-
gen naar het buitenland te vertrek-
ken," verklaart hij, in zijn Luikse
hotelkamer, zijn overstap naar de
Spaanse Once-equipe.

groene trui op. En in het doorRudy
Dhaenens gewonnen WK finishte
de Franse coming-man als zesde.
In 1991 klom Laurent Jalabert nog
een trede hoger op de wielerladder,
ook al nam hij maar twee keer een
bloemenruiker mee naar huis.
Maar zijn klasseringen in Parijs-
Nice (2e), Milaan-Sanremo (17e),
Ronde van Vlaanderen (9e), Parijs-
Roubaix (18e), Luik-Bastenaken-
Luik (11e), Amstel Gold Race (7e),
Vierdaagse van Duinkerken (2e),
Tour (2e puntenklassement), San
Sebastian-San Sebastian (4e),
Kampioenschap van Zurich (2e),
Parijs-Tours (7e) en Ronde van
Lombardije (8e) spreken boekde-
len. De opmars van de snelle, don-
kere Fransman leverde de tweede
prijs in de eindrangschikking van
de door Maurizio Fondriest gewon-
nen Wereldbeker op. Bovendien
sloot hij zijn derde profseizoen af
als nummer 17 op de wereldrang-
lijst.

„Ik kon ook bij Banesto en Amaya
terecht, maar koos voor Once, om'
dat ik bij die ploeg alle kansen in de
eendagskoersen krijg. Ik kan nu *zeggen, dat ik de goede keuze hei-
gemaakt. Bij Once krijg ik de kan*
om te groeien. Ze begrijpen, dat i"
geen machine ben en geven me al-
le krediet. Als het me dit seizoen
niet lukt, zal het voor volgend jaa**
zijn."

„Ik stond zelf van al die resultaten
te kijken, want eigenlijk zat ik nog
middenin mijn leerproces. Dat is
trouwens nu nog het geval. Ik reed
vorig jaar heel veel wedstrijden. Al-
le grote koersen motiveerden me
door hun historie, maar ik had echt
niet verwacht, dat ik meteen voor-
aan zou eindigen. Toen ik na de
Tour ook nog in de Wereldbeker-
klassiekers bleef presteren, had ik
pas in de gaten dat ik er eigenlijk
ook eentje had kunnen winnen.

Laurent Jalabert maakte tien jaar
geleden voor het eerst kennis met
de wielersport. „Puur toeval, dat ik
coureur ben geworden," vertelt de
zelfverzekerde Fransman. „Tien
jaar geleden ging ik uit verveling
met enkele vriendjes uit mijn dorp
fietsen, omdat we niets anders te. doen hadden. We maakten er een
koersje van. Zo is het begonnen.
Voorheen had ik me nooit voor de-
ze sport geïnteresseerd. Ik wist
zelf§ niet eens wie Jacques Esclas-

San was, terwijl de vroegere win-
naar van de groene trui in de Tour
de France een streekgenoot van
me is."

Laurent Jalabert had de wielermi-
.crobe meteen te pakken. „Nu ben
ik heel blij, dat ik coureur ben ge-
worden. Ook al was ik bij de jonge-
ren geen uitblinker, als amateur
reed ik me toch in de kijker. Twee
jaar fietste ik in die categorie. Tel-
kens won ik zes koersen. Niets bij-

zondere. Totdat ik in de open EG-
ronde, die door Laurent Fignon ge-
wonnen werd, als achtste eindigde.
In de tijdrit was ik derde. Bovendien
won ik het puntenklassement. Het
leverde me een profcontract bij
Toshiba op."

Maar het was te laat. Eigenlijk was
ik in 19S1 een verzamelaar van
tweede prijzen. Liefst twaalf stuks.
Te wijten aan gebrek aan ervaring.
Men zegt ook, dat ik een echte
sprinter ben. Oké, ik ben snel,
maar kan ook goed tijdrijden. Bo-
vendien gaat het klimwerk me goed
af. Ik ben dus meer dan een sprin-
ter en kwalificeer mezelf als een
compleet coureur. Het is nog een
kwestie van tijd en ervaring. Wie
weet, kan ik ooit wel in de Tour de

Laurent Jalabert startte het nieuwe
wielerjaar met de negende plaats i"1
Milaan-Sanremo. In de volgende
klassiekers moest hij met beschei'
den klasseringen' genoegen ne-
men. Volgens hem te wijten aan
onoplettendheid en tegenslag. ***K
heb in de finale van Milaan-Sanre-
mo geblunderd. Drie keer sprong "*met Argentin mee, de vierde kee
paste ik omdat ik op dat momen
niet verwachtte, dat de Italiaan een
definitieve kloof zou slaan. Ik wa»
te zelfverzekerd. Dommerik dat '^was. Ik was super die dag. Met de
ervaring van een Argentin, had |K

Milaan-Sanremo kunnen winnen*
En ook al heb ik in de andere be-
langrijke koersen geen hoge oge***
kunnen gooien, ik weet zeker dat i
vandaag of morgen er eentje z*
winnen. Misschien is het in de Am-
stel Gold Race al raak."

d'Armorique. Ook in de Tour de Li-
mousin veroverde hij etappewinst.
Geen slecht begin voor een 20-jari-
ge. In 1990 presteerde Jalabert

nog beter. Hij won de semi-klassie-
ker Parijs-Bourges en een rit in het
Circuit de la Sarthe. De EG-ronde
leverde de derde plaats en de

Laurent Jalabert, telg uit een een-
voudig arbeidersgezin, maakte in
1989 zijn debuut in de hoogste ca-
tegorie. Hij won meteen een etappe
en haalde de eindzege in de Tour

Laurent Jalabert,
kroonprins
van Frankrijk

" Laurent Jalabert: „Ikben meer dan een sprinter".
Foto: DRIES LINSSEN
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Greg Le Mond:'lk ben geen robot'
wellicht gemist. Gelukkig heb 'nog enkele jaren voor de boeg. O
ik moet al heel slecht gaan fietse"
Dan ben ik in staat om dit jaar nos
te stoppen."

Greg Le Mond is voorlopig derhal-
ve nog niet van plan defiets aan d-*
wilgen te hangen. „Zolang ik noü
de Tour kan winnen, blijf ik wielren-
ner. De Tour houdt me op de fiets
Nog zeker twee, misschien wel dr*
jaar."
Dankzij de racefiets is hij multimilj-''
nair geworden. „Mijn geld heb "■*
goed belegd op de bank, in onroe-
rend goed en in mijn fietsenfabrie*-
Ik speculeer ook op de beurs."
De bestbetaalde renner ter wereK
('lk verdien veel, maar men verge*
dat ik ook veel moet betalen: twe*
managers, mijn vader en de belas-
tingen') is de eerste en enige Ame-
rikaanse Tourwinnaar. Zonder zij"
jachtongeluk had hij beslist vake*
dan drie keer de Ronde van Frank-
rijk op zijn naam geschreven, r."1
win liever voor de vierde keer #
Tour dan één keer Parijs-Roubai*
merkt hij plots op. „Een succes "'een klassieker zou ik als een bon"5
beschouwen, maar verandert mij":
palmares amper. Een Tourzeg*
wel."

Amstel GoldRaceLimburgs dogblad



Wegbrengers niet
welkom in drukke
vertrekhal Schiphol

Bij grote drukte mo-
gen 'wegbrengers'
komende zomer niet
meer de vertrekhal
van Schiphol in om
afscheid te nemen
van vertrekkende fa-
milieleden of vrien-
den. Als reden voor.

die maatregel voert
de luchthaven ge-
brek aan ruimte in
de vertrekhal ' aan.
Volgend jaar komt
de uitbreiding van
de luchthaventermi-
nal gereed en zal er
weer voldoende

ruimte zijn, aldus de
luchthaven.

De drukte door ver-
trekkende vakantie-
gangers zal zich naar
de verwachting van
de luchthaven sprei-
den over de periode
van half juni tot en
met september. Er
wordt dit jaar een
toename van het
aantal passagiers
verwacht van 8 pro-
cent ten opzichte
van vorig jaar.

" Het
Afrikacentrum in
Cadier en Keer
staat in het teken
van speelgoed.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Fietsroutes en speurtochten tijdens Nationaal Museumweekeinde

Veel Limburgse musea
gratis toegankelijk

Voor de twaalfde keer zetten musea zaterdag en zondag
hun deuren open. Vierhonderd Nederlandse musea zijn
gratis toegankelijk of verlenen korting tijdens het
twaalfde Nationale Museumweekeinde. Er worden ook
speciale exposities en activiteiten georganiseerd. Deel-
nemende musea zijn herkenbaar aan een speciale vlag.

Het Afrikacentrum in Cadier in
Keer staat in het teken van speel-
goed uit de Derde Wereld, ge-
maakt van materiaal dat in
Nederlandse ogen waardeloos is.
Auto's van oude blikken, ballen
van papier en poppen van stok-
jes. Kinderen kunnen spelletjes
doen en zelf speelgoed maken.
Het Afrikacentrum is in het mu-
seumweekeinde gratis toeganke-
lijken geopendvan 14 tot 17 uur.

In de Stadsgalerij in Heerlen is
een speurtocht uitgezet die de
kunstcollectie belicht. De galerij
is, evenals het Thermenmuseum
in Heerlen gratis toegankelijk en
zaterdag en zondag geopend van
12 tot 17 uur.

In Kasteel Hoensbroek wordt de
expositie 'Kunst uit de bank' ge-
houden; een overzicht van Zuid-
nederlandse kunstenaars, foto-
grafie en design. Ze is beide
dagenvan 10 tot 17 uur geopend.
Voor de entree geldt het^ normale
tarief.
De tentoonstelling van werken
van Marinus Fuit in het Gemeen-
temuseum Roermond is komend
weekeinde tussen 14 en 17 uur
gratis te bezichtigen. Ook het
Streekmuseum Stevensweert
heft zaterdag en zondag geen en-
tree, het is zaterdag van 10.30 tot
16.30 uur en zondagvan 13.30 tot
17.30 uur geopend.

Fietstocht
Musea in Steijl (Tegelen) hebben
een fietstocht uitgezet, die voert'
langs de botanische tuin Jochum
Hof (geopend van 11 tot 17 uur),
hetMissiemuseum (geopend van
10 tot 17 uur) waar een muziek-
groep uit Equador optreedt en
een workshop 'panfluit bouwen'
wordt gegeven en langs het Pot-
tenbakkersmuseum (geopend
van 10 tot 17 uur) waar demon-
straties worden gegeven.

Het Mijnmuseum in Kerkrade

heeft een speurtocht uitgezet
voor de jeugd en vertoont films
over steenkolenmijnen. Ook voe-
ren er wandel-, fiets- en auto-
tochten langs de mijnen. Het
museum is gratis toegankelijk en
geopend van 10 tot 17 uur.

In Maastricht zetten het Natuur-
historisch Museum (van 14 tot
17 uur) en het Spaans Gouverne-
ment (zaterdag van 10 tot 13 uur,
zondag van 13 tot 17 uur) hun
deuren open voor het publiek.
Ook de tentoonstelling 'Bugels
en klarinetten' over 200 jaar
blaasmuziek in gemeentemu-
seum Het land van Thorn in
Thorn is gratis te bezichtigen,
van 11 tot 17 uur.

In de kasteelruïne in Valken-
burg kunnen belangstellenden
tegen betaling van een gulden
tussen 10 en 17 uur terecht. De-
zelfde entree geldtvoor de steen-
kolenmijn , van 9 tot 17 uur. De
stichting Romeinse Katakom-
ben (Plenkertstraat 55) houdt
gratis rondleidingen in de groe-
ve, tussen 11 en 16 uur.
Het museumweekeinde wordt
dit jaaroverigens geopend in het
Nationaal Schoolmuseum in
Rotterdam, met de bekendma-
king van de winnaar van de lan-
delijke opstelwedstrijd met als
thema „Het griezeligste wat ik
ooit in een museum meemaak-
te."

Bedevaartsoord ook voor niet-katholieken moeite waard

Lourdes is verbazingwekkend
Het is argwaan die de niet-katholiek naar Lourdes
drijft. Want wat is Lourdes: een meisje van veertien
dat enkele keren Maria had gezien, stootte, toen ze in
het bijzijn van stadgenoten weer op een verschijning
stond te wachten, even op de grond, er spoot spontaan
een straaltje water omhoog en dat werd een genees-
krachtige bron. Een wonder voor de een, nonsens voor
de ander. Een bezoek zal hoogstwaarschijnlijk het
vooroordeel bevestigen. Wie in de buurt is, rooms of
papenvreter, krijgt een sterke behoefte er te gaan kij-
ken. leder wil zich van de echtheid van de eigen me-
ning overtuigen. En voor beiden is het de moeite
waard.

DONDERDAG 23 APRIL:
MAASBRACHT: Jaarmarkt,
vanaf 14 uur.
MAASTRICHT: Opening Len-
tebeurs in Mccc, tot 4 mei. Op
weekdagen geopend van 13-22
uur, in het weekeinde en op
Koninginnedag van 11 tot 18
uur.

VRIJDAG 24 APRIL:
MAASTRICHT: Carilloncon-
cert vanuit de toren van het
Stadhuis door stadsbeiaardier
Matthieu Steins. Van
11.30-12.30 uur.
VAALS: Bier 92 op parkeer-
plaats VW, internationaal
bierfeest in tent op parkeer-
plaats VW. Vanaf 20 uur feest-
avond, bierproeverij.

ZATERDAG 25 APRIL:
GRONSVELD: Snuffelmarkt in
de veilinghal, Stationsstraat 10
tot 17 uur. Ook zondag.
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Station-
straat, van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstel-
sel. Duur ongeveer 1 uur.
GRONSVELD: De torenmolen
aan de Rijksweg is van 10-16
uur, bij voldoende wind, te be-
zichtigen.
ARCEN: Tuinshow en life-
muziek in kasteeltuinen Arcen.
Geopend van 10 tot 18 uur.
VAALS: Bier 92 op parkeer-
plaats VW. Vanaf 9.30 bierbra-
derie en ruilbeurs tot 17 uur.
Vanaf 20 uur feestavond.
MEERSSEN: Euregio-sterwan-
deling IVN in Vaals. Vertrek
om 9.45 uur bij station Meers-
sen.

ZONDAG 26 APRIL
BRUNSSUM: IVN-middag-
wandeling Benzenrade en Im-
stenraderbos. Start om 13.30
uur bij restaurant Stap Inn te-
genover zwembad, of parkeer-
plaats ziekenhuis Heerlen om
14 uur.
BRUNSSUM: Treebreek crea-
tief, expositie hobbyisten in
casino Treebeek.
GRATHEM: Hobby- en rom-
melmarkt in zaal Geraats vanaf
11 uur.
HEERLEN: Postzegel- en mun*
tenbeurs in HKB gebouw, Pa-
ter Beatuslaan van 13.30 tot 17
uur.
HOENSBROEK: Puzzelrit
door automobielclub, ritlengte
40 km. Start hotel Amicitia,
Markt, tussen 13 en 14 uur.
VALKENBURG: Koningsvo-
gelschieten achter café Ko-
ningswinkelhof.
BERG EN TERBLUT: Lente-
tocht van wandelve/eniging
Vilt. Afstanden 5-20-25-20 kilo-
meter. Inschrijven bij café
Noben, Rijksweg 132, tussen 7
en 14 uur, 20km voor 13 uur.
VAALS: Bier 92. Vanaf 11 uur
Fruhshoppen, vanaf 13 uur
biermatinee, vanaf 16 uur ka-
pellenfestival en vanaf 20 uur
Beierse avond.
STEIN: Om 9 uur bij gemeen-
tehuis vertrek voor dagwande-
ling IVN in de omgeving van
Banneux.
EYS: IVN-dagwandeling in Ei-
fel, vertrek om 8.30 uur bij kerk
of om 10 uur bij P Burgau.
HEERLEN: IVN-Heerlen: dag-
wandeling in Eifel. Vertrek om
10.15 uur bij kerk Rohren (D).
SPAUBEEK: IVN-dagwande-
ling ub Eifel-Ardennen. Ver-
trek om 9 uur van Markt in
Spaubeek.
IVN-
DINSDAG 28 APRIL
HEERLEN: Telefleur: Bloe-
menmarkt in het centrum.
HOENSBROEK: Braderie in
het centrum.
WOENSDAG 29 APRIL:
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstel-
sel.* Aanvang 14 uur, duur
ongeveer 1 uur.
HEERLEN: Ruben's Poppen-
theater speelt in De Nor aan de
Geerstraat 304 het spel 'Ver-
haal van Niks. Aanvang 14.30
uur.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de
in dezerubriek opgenomen eve-
nementen zonder ons medewe-
ten afgelast, verplaatst dan wel
uitgesteld kunnen worden.

DOOR WILLEM STEGENGA

om ook even dicht bij de grot te
mogen. Het invalide jongetje zit
na zijn bezoek aan de grot nog in
het wagentje. Hij richt moeizaam
zijn blik omhoog naar de kruk-
ken die daar zijn neergehangen
als teken dat andere mensen hier
kennelijk wél zyn genezen. Hij
niet, althans nog niet. Trouwens
niemand die dag.

Er komen bussen vol toeristen
en bedevaartgangers naar Lour-
des. In het nabijgelegen Tarbes
is zelfs speciaal voor Lourdes-
gangers een vliegveld aangelegd.
Processies trekken voorbij, maar
ook de commercie slaat onbarm-
hartig toe. Zonder blikken of
blozen wordt Bernadette geëx-
ploiteerd. Smakelozer dan het
daar gebeurt, kan het in elk ge-
val niet. Foeilelijke kleuren zijn
er op afschuwelijk kitscherige
voorwerpen geschilderd. Plastic
jerrycans met Lourdes-water.
Dat kun je tappen uit een kraan
naast de grot. Toch een wonder:
je hoeft voor dat vocht niet te
betalen. Maria in alle soorten en
maten, van hout tot plastic, of
verschijnend in een bundel van
licht op een zakje chocolaatjes
met 'toegestane kleurstoffen',
met op de voorgrondeen aanbid-
dende Bernadette, omgeven
door schaapjes, van de Moeder
Gods gescheiden door een ker-
misblauw beekje.
Winkels met dit soort voorwer-
pen vormen een complete wijk.

Biechten
Bij de grot zijn kerken gebouwd.
In een daarvan wordt continu
een tafereel opgevoerd waarbij-
de commerciële kitsch nog in de
schaduw staat. Er lopen pries-
ters rond die op enige afstand,
maar in alle openheid, toeristen
de biecht afnemen. Geen ge-
kruip in enge hokjes en geschuif
met gordijntjes, maar zittend als
vroeger bij Mies-op-de-bank,
voor iedereen helemaal zicht-
baar. Toeristen die naar die
biechtopvoeringen staan te kij-
ken, overtreffen in aantal de be-
zoekers van de grot.

De koffie en het pizzabroodje in
het bij de souvenirwinkels gele-
gen restaurantje zijn normaal
geprijsd. De uitnodiging om naar
een op 25 kilometer afstand gele-
gen kaasboerderij te gaan, slaan
wij af: die heet ook al 'Bernadet-
te' en dat is nu net even te veel.

# De grot trekt nog steeds jaarlijks miljoenen mensen uit
de hele wereld.

Goedkoop logeren
voor toerfietsers

Toerfietsers op zoek naar goed-
kope logeeradressen kunnen
°nder meer het boekje 'Bike en
°cd in Nederland' raadplegen of
de brochure van 'Vrienden op de
'iets. Die laatste organisatie is
"len initiatief van mevrouw P. de"Blécourt, Brahmsstraat 19, 6904
DA Zevenaar, telefoon08360-24448. Zij stuurt voor een
kleine bijdrage, een brochure op
'*net daarin adressen van bijna
1000 particulieren die bereid zijn
"etsers (en ook wandelaars) vooreen klein bedrag (meestal zo
[ond de 25 gulden) logies en ont-
bijt te verschaffen.
Het boekje 'Bike en Bed' is een
y,-tgave van de Fietsersbond
1--NFB, waarvan het secretariaat
is gevestigd in de Fietsvakantie-
**-nkel, Spoorlaan 19 in Woerden
(telefoon 03480-21844). In het
8-dsje zijn alle adressen van or-
ganisaties gebundeld die voor
"etsers en wandelaars aantrek-kelijke overnachtingsmogelijk-

den in Nederland bieden. De
a°*ressen zijn per provincie ge-
rangschikt. Het merendeel van
°*e overnachtingsadressen be-
taat uit campings en logies- enontbytadressen.

Zwitserland had
toeristisch topjaar
Voor Zwitserland is 1991 een
oeristisch topjaar geworden.■ et totale aantal overnachtingen

d
alle accommodatievormen be-roeg volgens deeerste voorlopi-*se schattingen van het Zwitsers«ureau voor de Statistiek 77.628"*Joen. Dat is weliswaar 2 pro-

ia-T ,minder dan in het record-
pp 1 1981- maar ook ruim 2 pro-
„f nt meer dan het gemiddelde°ver de laatste vijfjaar.
Vooral voor vakantiewoningenen chalets was de belangstelling
lem opzichte van 1990 fors ho-
fer- bijna 5 procent. Ook de
campings (+3,5 procent) scoor-aen goed. Het aantal hotelover-
nachtingen liep daarentegenterug: 3,2 procent.

Het moet op 11 februari 1858
voor het eerst zijn gebeurd dat
Bernadette, de dochter van een
straatarme molenaar, de heilige
maagd zag. Later meldde zy
meer verschijningen. Het meisje
werd onderzocht, lichamelijk en
vooral geestelijk,maar de dokto-
ren konden niets abnormaals
aan haar vinden. Ze had een
zwak gestel, was geestelijk wat
jonger dan haar leeftijd aangaf,
zenuwachtig, zeer gevoelig,maar
niet zenuwziek. Mogelijk zou ze
kunnen lijden aan hallucinaties,
stelden de artsen voorzichtig,
maar niet zo hevig dat ze zou
moeten worden opgenomen.
Achttien keer zei zij de Heilige
Maagd te hebben gezien. In 1866
trad zij in in het klooster van Ne-
vers in centraal Frankryk.
Er werd een beeld van Maria ge-
beeldhouwd, er kwam een basi-
liek en er kwamen bedevaart-
gangers. Later nóg een kerk om
al die bedevaartgangers op te
vangen. Ach, schreef de bekende
Franse auteur Emile Zola des-
tijds, als er straks een andere
verschijning wordt gesignaleerd,
gaan de bedevaartgangers daar
naar toe. Hij had ongelijk, Lour-
des blyft nog immer trekken. Er
komen jaarlijks miljoenen men-
sen uit alle delen van de wereld.
Het stadsbeeld vertoont een
mengeling van wantrouwende
toeristen en hoopvolle gehandi-
capte gelovigen. «

zernij voeren als je op weg bent'
naar een van die zalige toppen
van het gebergte waar nog wel
eens een Touretappe wil eindi-
gen. Jezit constant in de file. Die
toppen liggen vlak achter Lour-
des: Tourmalet, Aubisque en
Luz Ardiden.
De omgeving van Lourdes lykt
er wat opgeruimder uit té zien
dan de voor schilderachtig door-
gaande decors van andere Fran-
se plaatsen. Bij Lourdes staan
keurige, bijna opgepoetste boer-
derijen en liggen goed gezuiver-
de akkers met mais en aardappe-
len en weilanden gestoffeerd
met zwart-bont vee. Dat doet het
landschappehjk bekeken toch
beter dan een kudde vaalbruine
Blondes d'Aquitaine die hier
hun thuisland hebben. Bij de
stad zelf moeten devote reclame-
borden met afbeeldingen van
Bernadette, het meisje datMaria
zou hebben gezien, het opnemen
tegen schreeuwende aanbiedin-
gen van supermarkten. Het on-
derscheid met andere Franse
steden is op dit gebied heel
klein, maar wie er oog voor
heeft, merkt het op.
De zachte regen van de dag is
hier kennelijk niet ongewoon,
want het gras is hardgroen en
overal kun je goedkope plastic
jassen kopen. Op kilometers af-
stand van de grot waar het won-
der zich zou hebben voltrokken,
zit het verkeer al vast. Lourdes is
een attractie van de eerste orde,
maar het stadsbestuur heeft daar
slechts in geringe mate voorzie-
ningen voor getroffen. De file
beweegt zich stapvoets naar de
grot en slingertzich op een gege-
ven moment door zon typisch,

met de Franse slag aangelegd,
voetgangersgebied. Dat wil zeg-
gen: het is in feite voor voetgan-
gers, maar auto's mogen er ook
door.

Voor een prijsje waar in ons land
geen parkeermeter voor in bewe-
ging is te krijgen, kun je je auto
dicht bij de plek stallen waar het
zich allemaal voltrekt. De ver-
pleegsters- en nonnendichtheid
neemt toe naarmate je de grot en
de daar omheen gebouwde ker-
ken nadert. Het aantal lichame-
lijk gekwetsten eveneens. Ook
zij zijn berekend op de regen: de
invalidewagentjes hebben een
kapje. De beiaard speelt elk half
uur het Ave Maria, videocame-
ra's zoomen banden vol met ge-
zinnen die poseren voor de grot,
fototoestellen klikken. Op hon-
derd meter afstand formeert zich

een koor dat een gedragen lied
ten gehore brengt.

Cynisme en begrip
Je wordt heen en weer geslin-
gerd tussen cynisme en begrip.
De grot waar Benadette een ver-
schijning van Maria zou hebben
gezien, bevat sindsdien genees-
krachtig water. Even verderop
zie je een stumperdje in zijn in-
validewagentje zitten. Hooguit
twaalf jaar. Zijn ouders zijn
waarschijnlijk al overal met hem
geweest. Bij doktoren, gebedsge-
nezers, strijkers en piskijkers.
Maar niets heeft geholpen. Dan
begrijp je zon bezoek aan Lour-
des. Op nog geen drie meter van
hem verwijderd staan drie Ame-
rikaanse jongens, op basketbal-
schoenen en voorzien van kauw-
gum, te trappelen van ongeduld

Stad vol files
Lourdes ligt aan de voet van de
Pyreneeën. De stad kan je tot ra
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jipiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/m vrijdag8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen wan 15 jaaren ouder.
(Bron CebucoSummo Scannen D79

Mededelingen
Voor alleenst. Da/he, wil da-
me 50plus KOKEN. Pin. 1 Vz
u. Nivo verw. Br.o.nr.
B-1397 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Personeel aanbod
Metselbedrijf kan nog MET-
SELWERK aannemen. Tel.
045-422524/325622/257880
2 DAKDEKKERS bieden
zich aan om in hun vrije tijd,
alle voorkomende dakwerk-
zaamheden en vernieuwen.
Tev. lood- en zinkwerk en
schoorstenen. Tel. 045-
-323406.

Personeel gevraagd

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, Kruisherenstraat1,

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.

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

bezorgen van
huis aan huis

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

Linn Byou
verandert haar naam niet

evenmin de :
uitgebreide, exclusieve,

betaalbare en modegerichte
collectie

Voor deze en onze volgende collectiesvragen wij nog
dames die geheel zelfstandig onze artikelen presenteren

en verkopen.
Steeds uit voorraad leverbaar.

Voor ml. Vlaardingen 010-4604200; Heerlen 045-212427.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Typist(e) m/v
voor een relatie in Heerlen. U werkt op oproepbasis en gaat
voornamelijk via de dictafoon verslagen uittypen. De werk-
tijden zijn van 18.00 tot 24.00 uur. Hebt u interesse, neem
dan contact met ons op of kom langs.

Informatie: 045 - 71 83 32, Cecile van denNoort
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Unique Uitzendbureau
zoekt

m/v Lts'er
die in tweeploegendienst wil werken voor een bedrijf in

Landgraaf.
Bel of kom langs voor meer informatie

Emmaplein 2, 6411 JP Heerlen.
Tel. 045 - 71 81 70.

Gevraagd voor direkt goede

kP-^r/.ifeTiMMERLIEDEN
e" ko/onne^ETSELAARS

voor diverta ~ ■ ",rn in Duitsland.
Tol Goede Vp£P,ecfe-1 mogelijk.

r- LSly^Üchtinaen p*o„nste'< 09-49220354051Full-time r—^^-ï-CÏ^BouwFEUR<z „ '-AX/CHaÏicT,^—"ark De Valkenier
a*-oepsvert*Lchauffeurs \^L' Pre(P< met spoed een netteHomo^t oer pers aar^ raa3t'JDAME voor het se'-«^mpertsweg ï2> tix£a7*/ T0"^ "2 'nl-04406-12289

Hotel Tourotel, Valkenburg
vraagt voor het seizoen
Voorwerkster
poetsploeg

Hulpkok
m/v

Inl. 04406-13998 of 12039
Fa. WGW Bouw. Voor direct
§evr. voor Duitsland MET-

ELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland omgev. Aken/Stol-
berg. Duits verzekerd. Tel.
045-231200.
MEISJES gevr. voor privé
en escort. Intern mog. Tel.
046-580624, na 18.00 uur.
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.
Leuk MEISJE gevr. voor pri-
vé-adres, gezellige, huiselij-
ke sfeer, intern mog. Tel.
045-229091 b.g.g. 231437.
Gevraagd KAPSTER met
salon ervaring voor 23 uur
per week. Tel. 04493-3738.
Op zoek naar gezellige col-
lega's en vast werk. St.Gez.
Lich. zoekt nog een MEDE-
WERKSTER Ift. plm. 17-20
jr. Tel, soli. 045-352044.
CLUB te Amstenrade, zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 of 09-32.11771622.
Pretpark de VALKENIER
vraagt voor direkt vaste me-
dewerker voor het seizoen
1992, voor het uitdelen van
folders, leeftijd va. 16 jaar.
Sollicitaties na telefonische
afspraak 04406-12289.
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
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.
Gevr. BROOD/BANKET-
BAKKER en banketbakker,
leeftijd niet belangrijk, erva-
ring wel. Echte bakker Jos
Driessen, Ridder Hoenstr.
59, Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.
Het Cosmeticabedrijf
ORIFLAME vraagt mede-
werksters en adviseuzes,
eigen tijdsindeling. Bel vrij-
blijvend 045-229892.

Arm Sumers LINGERIE
zoekt jou. Ben je geïnteres-
seerd in ons artikel, ben je
enthousiast en wil je een
leuke bijverdienste. Bel dan
meteen naar ons kantoor
voor meer informatie. Tel.
046-529012 of naar Erica
Kuiper, 04130-63236.
Gevr. SERVEERSTER voor
pizzeria in Kerkrade en er-
varen friturehulp voor Kerk-
rade en Vaals. 045-353735.
MEISJES gevraagd voor
privé en escort, gar. loon en
werktijd i.o. Tel. 045-422685
GLAZENWASSER of leer-
ling glazenwasser gevraagd
Tel. 045-427007.
Frans Beiten Transport BV
te Maastricht vraagt op korte
termijn: ervaren CHAUF-
FEURS voor combinaties
en trekker/oplegger. Hoofd-
zakelijk transport van dran-
ken binnen de Benelux. Tel.
043-638570 dhr. Bemel-
mans of mevr. Aerts.
Prehistorische Monstergrot
te Valkenburg vraagt GID-
SEN m/v voor het hele sei-
zoen. Inl. na 10.00 uur
04406-12922 of 14992.
Gevr. HULP voor cafetaria,
voor zondags, mag ook stu-
dente) zijn. Hoog loon. Tel.
045-461824.
Gevr. enthousiaste BLOE-
MISTE voor plm. 25 uur per
week. Tel. 045-219905 na
18 uur
Gevr. Meew. UITVOERDER
NL., ploeg betontimmerlie-
den Duitsland,, metselaars
Dtsl. Met N.L. voorzieningen
Inl. tel. B.E.M. B.V. Gulpen,
04450-4565 Dhr, v. Tilburg.

DAMES gevraagd, 25-45
jaar, die het afgelopen half
jaar een meubelaankoop
gedaan hebben en die willen
meedoen aan een markton-
derzoek in Sittard. U krijgt
hiervoor een vergoeding. Inl.
020-6654447.
Om ons TEAM te versterken
hebben wij op korte termijn
een dames en herenkapper
m/v nodig. Tel. 045-320536
Gevr. part-time erv. COU-
PEUSE voor veranderingen
en tev. winkel, 04493-5475
Gevr. mannelijke FRITURE-
HULP voor enkele avonden
per week, ervaring vereist.
Tel. 045-417190.
Keurslagerij Pierre en Jos
van MELICK, onlangs nog
zeer succesvol op de Sla-
vakto in Utrecht, kan direct
een enkel enthousiaste full-
time medewerker plaatsen
die van wanten weet en
graag in een team functio-
neert. Bent u geïnteresseerd
neem dan contact met ons
op of bel voor een afspraak.
Slagerij van Melick, Hoofd-
str. 78, Hoensbroek. Tel.
045-229322.

Onroerend goed te huur gevraagd
Wij zoeken in KERKRADE 'n VRIJSTAAND huis, boer-
of omgev. kleine verwarmde derijtje of groot appartement
ruimte voor 't installeren van te huur gevraagd in Zuid-
tel. aansluiting. Abon.nr. Limburg, huurindicatie plm.
moet beginnen met 42 ’ 1.000,-^ 2.000,- p.mnd.
Postb. 146, 6290 AC Vaals Reacties Postbus 274, 6100

AG, Echt.
Te huur gevraagd leuke Alleenst i man werkz inWONING of appartement "5 \ ""'voor 2 è 3 jaar, wel of niet ~"^limt

*m,oPo m^? in__.*j__J ..", „„u» woonruimte (2-3 mnd) inSST2S?kirTren. Tt «& 'k^^^ °f 1? UUr Pos!busBr
2 'fe073-220522 Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

STUDENTENWOONRUIMTE
Heerlen, Weltertuynstraat 67

Studentenappartementen met woon/slaapkamer, kitche-
nette, douche en toilet. Huurprijs ’ 450,- mcl. voorschot
stook- en servicekosten. Huursubsidie mogelijk.
Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.

Vaals, Koperstraat 6
Zolderkamer met medegebruik van douches, toiletten en
keuken. Voorzien van centrale verwarming. Huurprijs

’ 420,- mcl. voorschot bijkomende kosten per maand.
Maastricht-Borgharen

Julianastraat 1/ Schoolstraat 22
studentenkamers met medegebruik van keuken, douche
en toilet. Voorzien van c.v. Huurprijzen vanaf ’375,- mcl.
voorschot bijkomende kosten borgstelling ouders verplicht!

Inlichtingen en bezichtingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH, Heerlen.

Tel, kantoor: 045-417085

Woonruimte te huur
Maastricht, Wijckerbrugstraat 35

Geheel gerestaureerd huisje op achterterrein, voorzien van
centrale verwarming. Indeling oa. douche annex toilet,
woonkamer met entresol en kitchenette. Huurprijs ’ 870,-
-per maand mcl. voorschot bijkomende kosten.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel, kantoor 045-417085.
Te huur va. 1 mei apparte- Een PICCOLO in het Lim-
ment te GELEEN. Br.o.nr. burgs Dagblad helpt u op
B-1389, LD, Postbus 2610, weg naar snel succes. Bel:
6401 DC Heerlen. 045-719966.

Onr. goed te koop aangebjgevr.
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
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
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.

ONAFHANKELIJK
HYPOTHEEKADVIES

HTm&HYPonm

045-741624
Ruys de Beerenbrouckln. 28

Heerlen
Bel voor een vrijblijvende

afspraak.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te k. gevr. Op-
knappen geen bezwaar. Tel.
045-228487.
Door de enorme verkopen
dringend woningen te koop
gevraagd (alle prijsklassen!)
N.W.M. QUADEN & Zn,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen. Tel.
046-519644, lid NVM.

Te k. vrijstaande WONING
met*gar., aangeb. hobbyr.
Ind. souterr.; bar, keuken,
compl. badkmr. en gr. hob-
byk. Begane grond: hal, toi-
let, woonruimte en keuken.
1e verd.; 3 slaapk., badkmr.*
2e verd.; via vaste trap naar
zolder en zolderkamer. Voor
het huis 50m2 tuin, vr.pr.
’165.000,-. Wil ook ruilen
met alleenst. huis en grote
tuin (plm 500-1000m2). Tel.
04744-1398.
HEERLEN"! Koraalerf 997
Goed geïsoleerde eenge-
zinsw., luxe keuken met
complete app., 3 slaapk.,
/ 125.000,-k.k. Wijman &
Partners 045-726871
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-71*2255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
HEERLEN, Cambriumstraat
100. Hoekh. met garage, 3
slaapk. Hypotheek ad 7,3%.
Prijs ’ 125.000,-k.k. premie
mog. overdraagbaar. Wij-
man & Partners 045-728671

Bedrijfsruimte
Te huur in Kerkrade

(Marktstraat)

Winkelpand
gunstige huur.

Inl. 04492-3842.
Kamers

KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Te huur kamer in centrum
van HEERLEN. Tel. ml.
045-712656 van 11.00 tot
13.00 uur.

bouwmat./machirtes
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
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
TVA/IDEO 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
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.U
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Ter overhame aangeboden

Groente- en fruitspeciaalzaak
in Landgraaf

Bel of schrijf naar: Greenshop Franchising BV,
Postbus 524, 6040 AM Roermond.

Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263.

Auto's

Primeur alleen bij Alcarsü
Nu in onze showroom:

de nieuwe

Suzuki Swift Cabrio
Beperkte oplage.

■*$ SUZUKI
alcars alcars alcars

Haefland 15, Brunssum. Tel. 045-252244.

Stationcars
Volvo 740 GL 1e eig. 78.000 km dcc 1987
Volvo 245 GLD metextra bank airco 1982
Volvo 240 GLE 106.000km. gasonderbouw 1989
Peugeot 405 GLi 1.6beigemet., 70.000 km 1990
Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km 1989
Omega 1.8beigemet., 84.000km 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000km 1987
Opel kadett 2.0iClub 25.000km 1989
Mitsubishi Lancer 1.5 GL gas, wit, 114.000km 1989
Mazda 323 5-drs., wit, 64.000km 1987
Ford Escort 5-drs. diesel 156.000km 1986
Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

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

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.

Ford Gaprj
2.0, 6 cylinder, bwj. '79,

uitstekende staat.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.

Tel. 045-416023.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, U belt, Wij kopen!
045-427671, ook 's avonds.

American Qardens öbow \
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Met trots presenteren wij in ons wooncenter de
kollektie van American Gardens. Smeedijzeren

meubelen voorzien van vier speciale, geharde laklagen voor

optimale beschermingen houten meubelen die eenmensenleven
lang meegaan. In de *--p-------p---B^lß^^HßH^W

Verenigde Staten zijn ze al K~*—] || — ] —"■'j Q |
jarenlangeengroot sukses. ïl^Ü

Sijben brengt ze naar
Nederland zodat ze ook in en c^Jjlji IW*S (WgÈ
rond uw huis een sfeer van -*--1 -7*-^-—: *

warmte en gezelligheid
kunnen brengen.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’255,-; gebr.
bureaus v.a. ’ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A0v.a. ’ 595,-; magazijn of
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge 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
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.
Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo-s doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Swifter, Tex. SCHAPEN en
lammeren te k. Mareheiweg
1, Ransdaal, 04459-1323
Te k. IVa paards TRAILER,
v/d Sluis, 1 jaar oud. Te
bevr. 046-510681
KALKSLIB, drijf- en cham-
pignonmest. P. Pustjens,
04759-3565 / 06-52107893
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Knutselkoopjes
Fiat 127-105083’ 1.900,-
Fiat Ritmo 1983 ’ 2.750,-
Ford Taunus 1979 ’ 250,-
Opel Kadett 1979 ’ 1.250,-
Peugeot 104 1978 ’ 750,-

Renault4GTL 1981 ’3OO,-
Toyota Tercel 1980 ’ 500,-
CitroënGSA 1981 ’950,-

Fiat Creusen
Heerlen

Parallelweg 34
Tel. 045-742121

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610 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.
OK CARS biedt aan auto's
aan marktprijzen. Verl. Lin-
delaan 23, Oirsbeek. tel.
04492-5782.
Zuinige RENAULT 5 TL, bwj
'85, nieuw model, 79.000 km

’ 5.750,-. Tel. 045-453572.
Te koop ESCORT 1.3 Bravo
bwj. '83, APK 4-93, 100% in
orde, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-326786.
Te k. BMW 318iBaur cab-
riolet, 1e eig., bwj. '87, km.st
72.000, zilvermetal., radio/
cass., groen get. glas, ver-
laagd, sportv., alleen zo-
mers gebruikt, geen inruil.
Tel. 045-417742.
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.

Ford Escort AUTOMAAT 1.6
L, bwj. '83, APK, ’7.250,-.
Autobedr. Hellenbrand tel.
045-270007.
Toyota Carina II EXIV, bwj.
'90, alle opties, 27.000 km,

’ 24.750,-. Autobedr. Hel-
lenbrand. tel. 045-270007.
Te koop Opel REKORD 19
N, bwj. '77, bruin, APK 12-
-92, vr.pr. ’450,-. Tel. 045-
-229685.
Te koop Opel REKORD 2.0
E, bwj. '83, i.z.g.st., APK.
Tel. 045-426461.
Te k. Opel Kadett station
1.6i autom., '88; VW Golf
GTi zwart, '79; Nissan Patrol
3.3 TD, verl. versie, '86;
Mercedes 190E; VW LT 35,
bwj.'Bo. SCHAEKS Auto-
Service, Langheckweg 18,
Kerkrade. Tel. 045-451375
Te k. zeldz. mooie 5-drs
Opel KADETT 13S, model
'84, APK, vr.pr. ’3.450,-.
Tel. 045-422610.
Van part. GOLF diesel wit,
mrt. '89, schadevrij, km.st.
90.000, vr.pr. ’17.000,-.
045-212247/274137.
ALFA Spider '79, i.z.g.st.,
nwe. zomer- en winterkap,

’ 25.000,-. 046-527506.
KOOPJE!! BMW 318i, bwj.
'82, i.z.g.st., APK, sportvel-
gen, enz., tel. 045-420048
Te koop CITROEN CX GTi
bwj. '79, 1 jr. APK, ’ 1.000,-..
Tel. 04459-2852.
CITROEN GSA '83, i.z.g.st.,
APK '93, ’1.750,-, Oude
Landgraaf 101, Nieuwenha-
gen-Landgraaf.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
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.
Fiat PANDA 34, 10-'B3,
APK 4-93, echt nieuw! pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-322619.
Fiat UNO 60S, 5 versnell.,
bwj. aug. '86, mooi en goed.

’ 5.350,-. Tel. 045-751387.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
1e eig., zwart, bwj. maart '89
km 85.000, vr.pr. ’18.500,-.
Middelburgstr. 17, Heerlen.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
electr. ramen en get. glas,
Pullman bekl., APK 21-4-
-93, bwj. '82, ’4.250,-, in
nw.st. Tel. 045-323178.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '81,
pr. ’2.500,-. 04493-5137.

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

80 Proficiat
*■ :"■". Armemarie M

met ie 45-ste veijaa^

Proficiat VanMathias,B-yan*
Van ons allemaal Vanessa
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Honda CIVIC 4-drs., autom.
'77, i.g.st. ’1.250,-. Kerkstr.
59, Doenrade.
MAZDA 626 2.0, 12V, GLX,
HB, bouwjr. '88, rookzilver.
Tel. 045-326548.
Te koop MAZDA 626 LX HB
1.6, LPG, bwj. '84, APK april
'93, kl. lichtgroenmet., i.g.st.,
pr.n.o.tk. Tel. 04498-58990
MAZDA 626 GLX 2.0 t. '84,
gas/benz. ’ 4.850,-. Tel.
046-513976.
Te k MERCEDES 190 E aut.
zeer mooi, met alle extra's,
bwj. '84. 046-529076.
Te koop MERCEDES 230 E
1987, kl. wit, div. extra's.
046-337887.
Mitsubishi GALANT 1600 Gi
'78, goede auto! t.e.a.b. Tel.
045-418363.
MITSUBISHI Colt 1.2 GL
'84, nw.mod., i.z.g.st., APK
4-93 ’ 4.700,- 045-221450
Koopje MITSUBISHI 1600
SL coupé Saporroi perf.
cond. ’1.100,-, kl. zilver.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
Berlinetta, bwj. '79. Tel.
045-212609.
Te k. Opel ASCONA, APK, 4
nwe. banden, i.z.g.st., koop-
je. Benzenraderweg 93,
Heerlen. _^_

Opel KADETT 1.2 S HB,
bwj. '83, i.z.g.st., APK mrt.
'93, ’3.750,-. 045-216470.
Opel KADETT 1200 type '81
APK '93, ’1.750,-. Tel.
045-726112.
Opel KADETT City bwj. '79,

’ 975,-. Kaardebol 38,
Kerkrade. Tel. 045-424764.
Opel KADETT HB 1.2 5-drs.
bwj. '80, i.z.g.st., pr.

’ 1.750,-. Tel. 04459-2813.
Mooie Opel REKORD 2.0 S
'85, LPG, ’6.950,-. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
Te koop Opel ASCONA, met
radio-cassette, i.z.g.st.,
APK 4-93. Tel. 045-273871
Te koop RENAULT 5 GTL,
bwj. '80, APK '93, pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-410750.
Toyota TERCEL 1.3 DX, nw.
model, bwj. '83, 5-drs., zil-
vermet., APK 3-10-92, in
nw.st., ’3.950,-. Tel. 045-
-323178.
Tek. VWGOLF 1100, t. '80,
APK 4-93, ’1.750,-. Baron
Mackaijstr. 65, Heerlen, Me-
zenbroek. ~

Te k. VW GOLF diesel bwj.
'84, nw. model, i.z.g.st. vr.pr.
’7.750,-. Tel. 045-320546.
W. de Rijkestr. 8, Landgraaf.
VW GOLF 1.3C, bwj. 09-'B6
88.000 km, APK 3-93, pr.n.
o.t.k. Tel. 04754-81913.
Zeer mooie GOLF I.] MX,
APK 4-93, puntgaaf en
100%, ’ 1.450,-. Corisberg-
weg 98, Heerlen.
Te k. VW KEVER bwj. '79,
APK '93 met spuitwerk,

’ 1.750,-. Tel. 045-453784.
Te k. zeer zuinige VW PAS-
SAT 1600 D, autorrv '83,
APK, i.z.g.st. evt. mr. mog.
Dorpsstr. 19, Bingelrade.
Te k. VW POLO, 3-drs, bwj.
'82, nieuw-model, ’3.250,-.
Tel. 045-316940 na 16 uur
VW PASSAT CL Diesel, s-
drs, 9-'83, nw.st., pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-322619
VoorPiccolo's zie

GOLF Manhattan "i*3^
koopje, weg. omst-
-524256.
GOLF CL 1800 inj.
'87, ’ 12.750,-. Tel*
529307. __^s
Te koop met. grijs kef*
VW GOLF diesel ttffcbak, bwj. '87, f° l

Heirstr. Ba, Urmoncl^
Inruil VW JETTA die^
'83, kl. wit, nw. bands^
dio, motor zeer *j
’2.900,-. Autobedr. -^ker, Heerlerweg 67,
rendaal. Tel. 045-7516*^
VOLVO 340 DL, WaU*1]
bwj. '88, met trekhaaK.*
2-93 ’ 9.600,- 045:f3;
Te koop VOLVO 343 L
'78, i.z.g.st., APK "

’ 950,-. Tel. 045-2530/^
Inruil koopje: VOLVO'
automatic, '80, zeer jj
onderh., kl. blauw, fh
Autobedr. Boschker, \
lerweg 67, Voerendaa1
751605.
VOLVO 440 DL W\u
LPG, spoiler, km.st. ?u'
f 17.300,-. 045-464491>
Mercedes 230 E '86; !
Kadett autom. '86/"87; h
Scorpio 2.0 '87; Forditï
cabrio 1600 KR 3i '8/^
Omega '89; Mazda 3<^
’ 2.500,-; Opel Ajj
1600 '83 ’4.250,-; f°*>i
cort '85; Opel Kadett \
stationcar '86; Volvo 3
autom. '82 ’2.500,^,j
GTi '82; Fiat Uno Die^J
'84 ’3.750,-; Opel fm
'79 ’1.250,-. Auto"*)
WEBER Baanstr.
Schaesberg. 045-3141gj
Autohandel De AMJ-^Jheeft voor u met 3 m&i
garantie: Audi 80 C 0fi'83; Ford Escort 1.3 "rj
Ford Escort diesel bwlj
Honda Prelude '81; "^3
BK 16 TRS '83; Alfa G"3
ta 2.0 bwj. '82; Fiat *Tj
'87; Nissan Sunny diesfJ
Opel Kadett bwj. '81;
1200 '83; Ford Esconj
grijs kent., gas, '83; Sfj
bwj. '82; Mazda 323 Wh
Tev. laswerk. Inrui>|*^
ciering mog. Anje^
123 a Heerlerheide.
045-231448. A
Ink. AUTO'S wij betal^j
hoogste prijs!! Ook to[{3
ravans 045-416239 tcrtj^
Te k. Fiat RITMO 85S. *]
i.z.g.st., bwj. '84, APK. Sj

’ 3.250,-. Tel. 046-74339
Te k. MERCEDES 3ööJbwj. '80, stationcar. JJdeaurood. Tel. 046-3347?]
Opel ASCONA 16&
groen, nw. model, tM- i
APK 4-4-93, i-Jl

’ 3.250,-. Tel. 045-3231^
ASCONA 2.05, '82, $
met., trekh., APK 11-'92fl-
nw., ’ 3.750,-. 045-751^
Te k. Opel REKORD J
Traveller, bwj. '86, v
mooi r 8.500,-. 04749^Sloopauto'sJ
Te k. gevr. SLOOP'
schade auto's, tev. i<*J
verkoop gebr. auto-o*l^
A. Korter. Tel. 045-22g0?j
Te k. gevr. loop-, sloopt
SCHADE-AUTO'S de W
ste prijs van Limburg-
-046-519637/046-51 292*y
Te k. gevr. SCHADE-sj*Jj
en loopauto's, en vetfjj
gebr. auto-onderdelen *
Wolters. Tel. 045-411jjgy
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Aterkan niet
Pi /F ZiM^Bkm Blue Air wasautomaat |

Un.ek Qanbod DraQ.t dens
s -\ " centrifugeren met 'n snelheid van

(flo?Êk\} I 200 toeren per minuut.
I /jf'■"■>' '"'ffV Dus.... 'n uitstekend centrifuge-resultaö'*

BLUEAlRf^^-^
!_ Nu voor m

[ïr7e7WelireTrts^^_ 1f^^k^^^^
Zekerheid, kwaliteit, 1P "lil (è Comfort" voor <*S >L/1
foptechniek en I 11 \ 110 lekkerekoo,e» kom- T |
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1 Topper van Erres W I past uitstekend J-*V__-*<M ïH\me'P55 cm Flat Squo " | | |edere ke uken. r^~~-^A \
beeldbuis en teletekst. i^^^^^J I P p'I Adviespri,* 1.395 I |J^ ,- j
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„L

, „ .*T « «»■:-.,-,«■--- 5000 EUROPESE EIEaRO SPECIALIS^
Schunck, Promenade Heerlen, 2e etage, telefoon 045-712057 DE -,ESTEN VA npjBEREID >



Zelfdiscipline
Het lijkt erop dater meer moet ge-
beuren om van 's lands vergader-
zaal het boeiendepolitieke theater
te maken dat de architect van de
nieuwbouwvoor ogen had. Het
strijdtoneel zal pas de noodzakeuj-
ke spanningkrijgen als er meer
verandert dan een huishoudelijk
reglement.

Het is goed dat hetKamerleden
verboden wordt nog langer op de-
tails in te gaan, maar misschien is
het nog effectiever eens op te hou-
den met de onhebbelijkheid om bij
van allesen nog wat steeds maar
weer nieuwe informatie bij dere-
geringop te vragen. De uitkomst
van een debat mag dan regelmatig
quabesluitvorming mager uitval-
len; het resultaat in papier is er al-
tijd wel: weer een vervolgnota,
tussenrapportage of evaluatie-
onderzoek.

Navraag leert dat parlementariërs
elkaar daar nauwelijksop aanspre-
ken. Het vreemde is dus dat Ka-
merleden zichzelfnooit onderwer-
pen aan iets waar men deregering
constant mee lastigvalt: een kriti-
sche evaluatieover heteigen doen
en laten.

Naast meer zelfdisciplinezou eni-
ge toename van hetzelfvertrouwen
ook helpen. Hoe veel makkelijker
is het om te vragen aan een be-
windspersoon naar de min of meer
bekende weg, dan de ongebaande
paden naast nota ofwetsvoorstel te
betreden. Bovendien geeft Van
Middelkoop ruiterlijk toe dat de ij-
delheidvan een Kamerlid ge-
streeld wordt als de ministerregel-
matig zijn naam noemt bij het
oplezen van de antwoordenvan
zijn ambtenaren.

Maar bovenal lijkt het dat deonaf-
hankelijkheidvan de volksverte-
genwoordiger de nodige spanning
in het debatkan terugbrengen.
Niet het 'mee-regeren', maar het *controleren moet daarbij centraal
staan. Daarvoor is echter moed no-
dig. Moed om het op te nemen te-
gen het afsluitenvan knellende
regeerakkoorden en de wurgende
fractiediscipline. Hetvergt ook
durf. De durf om keuzen te maken.
En ach.... de meesteKamerleden
weten zelfwel wat er verder aan
schort.

Optimistisch over het vermogen
van politici om zichzelf te verande-
ren is niemand meer, maar jemoet
het geloof erin nooit opgeven. En
als het weer niet lukt, houden ze
het toch gewoon bij debescheiden
wijzigingen van het reglement van
orde. Wie weet heeftWD-leider
Bolkestein wel gelijk met zijn op-
merking: „Hoe saaierde politiek,
hoe gelukkigerhet land".

" Tweede Kamervoorzitter W. Deetman in de oude, maar volle zittingszaal. Zo goed gevuld zou de Kamervoorzitter de nieuwezaal altijd willen zien.
Foto: GPD

duiken te veel in de bergen papier
en houden veel te langebetogen in
veel te veel commissievergaderin-
gen.

De nieuwe vergaderzaal isvoor
Deetman danook een geschenk uit
dehemel. De verhuizing wordt
gretig aangegrepen om schoon
schip te maken. Zo snel mogelijk
moet een gewijzigd 'reglementvan
orde' ingaan, waarover een wer-
groepjeKamerleden de afgelopen
maanden nagedacht heeft. De
voorstellen zijn nog niet openbaar.
Maar een aantal zaken is al naar
buiten gekomen.

is daarover opgelucht, afgezien van
enkele specialisten op devierkante
millimeter uit de twee grootste
fracties. Zij hebben juistin de deze
marathonzittingen hun 'finest
hours'. Oeverloos kunnen zij daar-
in doorzeurenover de meest ver-
fijnde details.

Een ander resultaat van de demo-
cratiseringsgolfuit de jarenzestig
en zeventig is het 'mondeling over-
leg. Oorspronkelijk bedoeld om
alsvasteKamercommissie (per de-
partement georganiseerd) min of
meer informeel met de regering te
sprekenover beleidsvoornemens,
is de ontmoeting gaandewegver-
worden tot een mini-debatje van
een uur of twee. Vooral geliefd bij

'back-benchers' die ook eens de
krant willen halen.

Het gebeurtzelfs al dat journalis-
ten een uitgetypte inbreng voor
hun neus krijgen.De commissie-
Deetman opperde daarom al een
'voorlees-verbod' in deze vergade-
ringen. Dat zal het ongetwijfeld
halen. Het overleg tussen regering
en parlement moet weer een spon-
tanerkarakter krijgen, met bij wij-
ze van spreken debenen op tafel.

Hopelijk kijken de volksvertegen-
woordigers in de toekomst dan
ookeens kritischer naar het nut
van zon overleg. Toegegeven
wordt datKamerleden regelmatig
met zon overleg instemmen, om-

dat een collega-woordvoerder dat
nu eenmaal wil. Het komt zelfs
voor dateen Kamerlid vraagt om
een overleg, terwijl de briefwaar
hetover moet gaan nog niet eens
gelezen is. „In de haast vraagje
dan toch maar een overleg aan,
voor dezekerheid", bekent het
WD-Kamerlid Armemarie Jorrits-
ma. „Terwijl achteraf de noodzaak
er eigenlijk nietwas".

Details
Het mondelingeoverleg kan daar-
naast - zo wordt voorgesteld - ook
gebruiktworden als 'detail-verga-
dering', waarin wetsvoorstellen die
plenair (in de grotevergaderzaal)
al op hoofdlijnen zijn behandeld,

hierpunt voor punt besproken
worden. Zelfs wordt er aan ge-
dachtwetsvoorstellen niet langer
schriftelijk te behandelen, maar
voortaan in zon overleg te bespre-
ken. Dan kunnen er veel vragen
worden beantwoord, die in het
echte debatniet meer gesteld hoe-
ven te worden.

Want daar is iedereen het over
eens: deverschillende commissie-
vergaderingen dienen het plenaire
debat te ontlasten. Maar ook daar
slaat de detail-virus steeds meer
toe. Zoals deGPV'er Van Middel-
koop - als lid van een tweemans-
fractie gedwongen tot de hoofdlijn- constateert: „Het politieke debat
moet centraal staan. Niet - wat
vaak gebeurt - een vergadering
waarin een stroom informatie van
regering naarKamer verplaatst
wordt". Of, zoals CDA-Kamerlid
Biesheuvel het eens zei: „Een de-
bat lijkt wel een tentamen. Men
overhoort elkaar op kennis van de-
tails". Om daar een eindaan te
maken, zal de agenda van deKa-
mer korter worden, met waar mo-
gelijk minder spreektijd voor de
fracties.

kosmetisch
De vraag is alleen of door het af-
schaffen van de UCV, het beter
gebruik maken van het mondeling
overleg en het minder en korter
vergaderen in deplenaire zaal de
werkwijze van het parlement wer-
kelijk verbeterd zal worden. Zal de
toenemende saaiheid overwonnen
worden? Zal het debat interessan-

BEHAAG - Paniek! Waar is
dj' Het Binnenhof in rep en
■I er* Fractiemedewerkers, se-, .^resses en collega's wanho-
pop zoek naar een volksver-
I Het is zo maar
F1doordeweekse dag en het
n>e CDA-kamerlid is spoor->s- Dat komt ongelukkig uit,

l M juist nu breekt de pleuris-. °P een politiek onderwerp
i^rvan het desbetreffende

de woordvoerder is.

- °m halfnegen 's avondskrij-
l," ze hem te pakken. Het is ech-

I*. al te laat. Zijn oudere collega,
Ketter van de desbetreffendeE ct-ecommissie, heeft het woord
Gevoerd. En de straf is erook al:[JJJ >ïïaghet belangrijke debatover
'do?^" enke^e dagen later - niet
ten ' e ur^ immers te wa-
Ci° m z°maar op een 'kamerdag'
l 'and in te trekken om het volk

°ntmoeten?
b
L 2alwel even wennen worden
je?r onze volksvertegenwoordi-

s* Want als het aan Tweede
-*jt

mervoorzitter Deetman ligt, zal
'icident in detoekomst vakerE n Plaatsvinden. Van devoorzit-

'(k^oeten de geachte afgevaardig-
w e muffe Haagsekaasstolp
b er gaan verlaten om in de frissejJli'tenlucht inspiratie op te doen.
-^Qer vergaderen en meerkie-
-J5°ntmoeten, zo luidthetnieu-'ecredo.

Mier-parlement
(je r̂'tiek op het functioneren van
n- Veede Kamer is niet nieuw,ar Deetman heeft het tij mee.n voorganger, dePvdA'er Dol-
j^ 11' durfde deKamer pas na tien
'Uj. voorzitterschap spottend eenL^-Parlement' te noemen, waar
Vn 'aatste Jaren 'saaier' was ge-
-ot. den. Hetwas anderenal eerderPgevallen.
bSp^hdien hadDolman makkelijk
% was ten van zijn
6ri^Praak inmiddels buitenfunctie
v loefde er zelfniets meer aan te
v 0anderen. Na pas twee jaarde

rzittershamer te hebben gehan-
i- rd, durftDeetman het functio-
(jj er> van zijn parlement wel ter
hij ?Ussie te stellen, ook al omdat
heepch°orlijke steun in de rug

AlleCrj reerst van defractieleiders van"A en PvdA: Brinkman en Wölt-
lj s* Alsofhet afgesproken was .
besei

1' Z-J bij delaatste algemene
v6nrt ouw'ngen dezweep even bo-
\u de hoofdenvan hun collega's
de ?pen* Uitgerekend bij een van
t*e aaiste debattenover de Miljoe-
voe.notaeisten de heren van het
letl

,v°lk dat - weliswaar verschu-
if£ üitgewerkt - het parlementai-
Wor ?rk beteren leuker moet
ftw n- Minder vergaderen en
eU,r sPreken met burgers en 'mid-et>veld'.
i.

t^!"*"31 de leden van de Tweede
**aa Ür ort geleden nogveront-
ties fid s Putterden bij kwalifica-
20üdVan CDA-senatorKaland als
van ,en zij kwalitatief de mindere
*% KUn Eerste Kamercollega's
D*i s'.beseffen zij nu ook dat er iets

vee jeenstelling als 'politici gaan te-
v**a °P ambtenaren lijken'en een
de J* ajs 'bent u ontevreden over
gay Wa"teit van het kamerwerk?'
elcn

n Parlementariërs in een
SUete van NRC Handelsblad on-

«etis V°°r heteerst toe dathet welwaar zou kunnen zijn.
■j*

'?!te Ügt eral eniSe liJd het
t-an ° Van de commissie-Deet-
'ijke oVerstaatkundige en bestuur-
over )Jernieuwing. In deparagraaf
Vd e Werkw-jze van deKamer
n°emHn e zaken bi-> de naam ge"
Veel n?' Kamerleden regeren temee en controleren te weinig,

" A. Kaland...Eerste Kamer
kwalitatief beter...

Wangedrocht
Zo lijkter over een aantal voorstel-
len overeenstemmingte bestaan.
Neem als voorbeeld het typische
produkt van de 'maakbare' jaren
zeventig: dezogeheten 'uitgebrei-
de commissievergadering' (UCV).
Deze naam is nogeufemistisch
voor een bijeenkomst diebij voor-
keur van 11 uur 's ochtends tot 11
uur 's avonds plaatsvindt. Dit wan-
gedrocht is in hetkielzog van de
democratisering deKamer binnen-
gekomen. Kamerleden moesten
immers uitgebreid metde regering
over beleidsnota's, evaluaties en
rapporten kunnen overleggen? Het
'mee-regeren' door devolksverte-
genwordigersis metdeze wanstal-
tige vergaderingen geïnstitutiona-
liseerd.

De UCV zal worden afgeschaft, zo
moge duidelijk zijn. Bijna iedereen

" Ex-voorzitter Dolman...saaie b0e1...
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Koningin Beatrix opent dinsdag 28
april de nieuwe vergaderzaal van de

Tweede Kamer. Voor
Kamervoorzitter Deetman

aanleiding deze verhuizing van het
parlement aan te grijpen om enkele

wijzigingen aan te brengen in de
werkwijze van de Kamer. De vraag
is echter of hierdoor het politieke
debat eindelijk weer eens spannend
wordt. Of blijven de veranderingen
beperkt tot de oppervlakte?

Een nieuw parlement,
ook een nieuw geluid?

Limburgs dagblad extra

ter worden? Zal depolitieke con-
trole - toch het uiteindelijkedoel -sterk verbeteren? Of is daar meer
voor nodig?

Dat het ten deleom kosmetische
maatregelen lijkt te gaan, blijkt uit
de directe aanleiding van de plot-
selingeveranderingen: Deetmans
angstvoor de nieuwe, ruimere ver-
gaderzaal. De vrees dat de argeloze
burger 'live' op televisieeen debat
volgt waar hooguit een handvol
Kamerleden - verloren in de grote
zaal - aan meedoet?

DeKamervoorzitter heeft daarom
al de wens geuit dat meer collea's
op dat moment het debat moeten
bijwonen (wat dus alleen maarkan
met minder concurrerende com-
missievergaderingen). Uit dereac-
ties blijkt dat de 'zaalvullers' daar
zelfniets in zien. Van Middelkoop:
„Ik ga daar niet zitten als ik er
geen eigen inbreng heb". En Jor-
ritsma: „Kom nou, al dieKamerle-
den die zo maar bij een debat gaan
zitten, zijn gewoon niksers.Deet-
mankan toch in één minuut uitleg-
gen waarom dieandereKamerle-
denelderszijn?"
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Motoren en scooters

UITNODIGING
Kom ook op ZATERDAG 25 april naar
GULPEN voor de officiële OPENING

van onze GEHEEL VERNIEUWDE ZAAK.
In onze RUIME SHOWROOM vindt u

de NIEUWSTE MOTOREN en MOOIE
OCCASIONS (met BOVAG GARANTIE!!) van

BMW - Ducati - Honda -
Suzuki - Yamaha

De speciale KLEDING-CORNER is voorzien
van een grote collectie NYLON en LEDEREN
KLEDING alsmede HELMEN van de bekende

merken zoals:
BIEFFE - BMW - CHEVIGNON - DAMEN - DRIVER -

FRANK THOMAS - MDS - MQP - SCHUBERT - SHOEI
en nog vééééél meer!!!!!!!

Tevens 10% OPENINGSKORTING op alle
kleding en helmen. Voor een feestelijk

drankje is natuurlijk gezorgd.
MOTO-SHOP GULPEN B.V.

Rijskweg 59, 6271 AC, Gulpen
Tel. 04450-2451/2429 wpl.

Te koop SUZUKI GS 850, i.
z.g.st., ’ 5.000,-. Tel.
04455-1502.
Te koop SUZUKI GT 550 '75
vr.pr. ’ 1.500,-. Parallelweg
1, Voerendaal.
KAWASAKI Z 550 F, bwj.
'84, 22.000 km, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-421586.

Bedrijfswagens
Te k. VW TRANSPORTER
dubb. cabine, bwj. '83, ben-
zine. Tel. 045-315199.

Onderdelen ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop complete MOTOR-
BLOK voor Mini Innocenti,
tevens div. andere onderde-
len voor Mini Innocenti o.a.
uitlaat, bedrading, deuren,
stoelen etc. Tel. 045-
-244517 na 18.00 uur.

Watersport
SURFPLANK te koop, com-
pleet. Tel. 045-726184.

(Huisdieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
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.
BOEMERS, ruwh. Tekkels,
Poedels zw. Maltezers en
Westi's wit. 04459-1237.
Te k. Duitse DOGGEN-
PUPS, wit/zwart gevl. harle-
kijn, zwarte manteldoggen,
kamp.afst. met Pasen 11
wkn. Tel. 046-526290.
Te k. grijze roodstaart PA-
PEGAAI met grote kooi, pr.

’ 550,-. Tel. 045-321696.
Gevraagd 2 WOERDEN
tfoor bij eenden. Tel. 045-
-751588.
Te k. AQUARIUM 80x40x40
cm met kast, compl. Tel.
046-378055, na 17.00 uur.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse herdershond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
Te k. van part. zeer mooie
zwarte BOUVIERPUPS met
uitm. stamb., ing. en ontw.
tel. 04257-9200.
Te k. BRIARD reu, 6 mnd.
Oud, weg. omst. Tel. 045-
-225241.
Te k. BASTAARD reu, kl.
Zwart met bruin, vr.pr.

’ 200,-. Tel. 045-210108.

(Brom)fietsen
Te koop YAMAHA DT, s-
gang, veel onderdelen,
’700,-. Tel. 046-518038.
2e Hands dames- heren en
KINDERFIETSEN te koop.
Pappersjans 42, Heerlen,
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Te k. VESPA Ciao bwj. '91
en snorbrommer. Tel. 045-

-1321231.
:Gazelle jongens- en MEIS-'JESFIETS, als nieuw, tel.
045-271127 ■
HONDA MTX bwj' 91, zwart/
geel, ’ 1.350,-. 045-315825

Caravans

Show
Dethleffs caravans
Tillemans Recreatie

Haefland 19, Brunssum.
Tel. 045-270388

Te k. 3-4 pers. KNAUS Eif-
felland, bwj. '81 met alle ace.
vr.pr. ’4.250,-. Tel. 045-
-319816 tussen 10-18 uur.
2x KIP 4.30 m bwj. '81
’4.950,-; Adria 3.10 mbwj.
'79 ’1.750,-; Kip 4.30 m
bwj. '79 ’3.200,-; Dikson
3.90 m bwj. '78 ’2.500,-;
Predon NN 126 3 a 4 pers.
bwj. '89 ’5.500,-. Alle i.z.g.
st. Tel. 045-323178.
5 a 6 pers. vouwwagen TRI-
GANO, bwj. '83, i.z.g.st.,

’ 1.250,-. Tel. 045-323178.
VOUWWAGEN Andre Ja-
met, i.z.g.st., met toebeho-
ren. Tel. 04492-2923.
Te koop GEVRAAGD Al-
penkreuzer, 6-pers. Tel.
045-251550.
Winst PAKKERS. Huttent 2
pers. van ’ 175,- nu voor

’ 99,-; caravankluis van
’56,- nu voor ’39,-; cara-
vanopzetspiegel van
’47,50 nu voor ’19,50,-.
Voortenten nu tot ’500,-
-voordeel. Dak- schuif- en
terrasluifels nu 20% voor-
deel. Tevens iglo tenten en
speciale tent voor de motor
liefhebber, etc. etc. De Olde
Caravan, Dr. Nolensln 141
(Ind.park Nrd.) Sittard. Tel.
046-513634. Donderdag
koopavond.

Campers
Te k. Camper VW-LT 35,
bwj. '78, ombouw '89, LPG-
benz., vaste luifel, trekh. , 60
dgnkrt. aanw. Dorpstr. 41,
Guttecoven 04498-51170.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
6 Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook moge'ijk.

In en om de tuin

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

Exclusieve tuinmeubel-show
in natuurlijke materialen

o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou.
Dealer voor Zuid-Limburg van o.a.

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrt. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.
GRASZODEN 1e kwaliteit,
grote partijen, speciale prijs.
Aanbieding in haagconife-
ren en rozen. Kwekerij/tuin-
centrum Dautzenberg, Locht
23, Kerkrade. 045-428900
en Euverem 16, Gulpen.
Tel. 04450-2131.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Haal uw RIJBEWUS voor
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9
wkn. motor in 8 dgn. of 3
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of
6 wkn met aanhangwagen in
10 dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopleiding A-B C-D en
alle chauffeursdiploma's.
Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
Bovag-erkende verkeers-
school Theo van Bentum
045-217487 in Hoensbroek.
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.

Bel de Vakman

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

TV/Vldeo
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
Gevr. VIDEO'S VHS, TV's v.
a. '85 stereotorens en scho-
telantenne. 04406-12875.

Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage
aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.

Mooie moderne witte softline
hoekkeuken

Afm. 180x250 cm, mcl. werkblad en spoelbak.
Uitgevoerd met uittreklade en carouselkast.
Normale prijs ’ 7.436,-; Homprijs ’ 5.498,-

Nu slechts ’ 1.698,-
Klassieke eikenhouten

hoekkeuken
Afm. 210x250 cm, mcl. werkblad en spoelbak

Uitgevoerd met kassettestijldeur
met nisregalen en karouselkast.

Normale prijs ’ 10.263,-; Homprijs ’ 8.298,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Uiterst mooie diagonaal

gestreepte keuken.
Afm. 322x60 cm, mcl. werkblad en spoelbak.

Uitgevoerd met uittreklades.
Normale prijs ’ 9.427,-; Homprijs ’ 6.898,-

Nu slechts ’ 2.998,-
Philips magnetron met vele

vermogenstanden
Type M 711 W

Normale prijs ’ 1.380,-; Homprijs ’ 990,-

Nu slechts ’ 498,-
Hier enkele voorbeelden:

Hom
Sittard, Bergerweg 51-53

(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

Echt, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

-—" j . - " "*"****"

Paasaktie-Paasaktie-Paasaktie
van 16 april t/m 2 mei a.s.

b.a.v. luxe BRUYNZEEL-KEUKEN vanaf ’ 10.000,- een
"mountainbike"

t.w.v. ’ 1.080,- KADO.

CJ\ \ /7^ üd A.N.V.K.
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\_y Keukens

DESIGN-STUDIO: GLASPALEIS
Kerkplein, HEERLEN, tel. 045-717555.

Te k. BAROK meubels, an- Te k. eiken KAST br. 2.00m,
tiek, eik. meubels, enz. Kou- h 1 70m pr ’ 250- Telvenderstr 208, Hoensbroek 045-321696.
Wegens verhuizing te koop: Z ' "

„.*..„,,._

inboedel in Heerlen op 25/4. T® „k" J"J!ken BANKSTEL
Te1.020-6269954. ’ 300,-. Tel. 045-727934.
Te koop exclusief massief Te k. zeer mooi massief ei-
eikenhouten SALONKAST ken WANDMEUBEL, nw. pr.
3-drs. Tel. 045-244517 na ’2.950,- nu ’495,-. Tel.
18.00 uur. 04492-6062.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Muziek

Muziekhuis Lyana presenteert:
Als primeur voor de Benelux het

WSI keyboard/workstation.
Als exclusief dealer voor geheel Limburg. Zal Aard van

Asseldonck tijdens de lentebeurs van 23 april t/m 3 mei in
het MECC Maastricht ook de nieuwste GEM digitale

vleugels: GPS2OOO en GWS4OO demonstreren.
Diverse overige modellen met 10% tot 30% korting.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.
PIANO'S te koop en te huur. Te k. Philips Stereo TUNER,
Tev. stemmen. J. Somers & versterker, cassettedeck 'en
Zn. Pianohandel Akerstr. 82, 1250 singels met hoes. één
Heerlen. Tel. 045-713751. koop ’ 995,-. 04492-6062.

Diversen

Werkhandschoenen gezocht?
-Rundsieder, varkensieder, splitleder of vinyl?

-Lashandschoenen of montagehandschoenen?
-PVC of vinyl handschoenen?

-Latex, rubber of katoenen handschoenen?
Voor industrie, bouw of hobby gaat U naar:

|<^RP B.V.

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

-^— ■ M
Gebit gebroken? Tandtech- Te koop i.z.g.st. orig" J
nische praktijk HOONHOUT LEY - 777 - gokmaclT^
voornwe gebitsprothese en ’2.950,- en
reparaties. Akerstr. N. 328, speelautomaat SuP'<I'/i«3l
Hoensbroek. 045-228211. 750. Te bevr. 045-41
PARAGNOST, helderziende 10001200 uur——"—^Jmedium voor hulp in elk KAART

,
FfifiEN n Tel. °*1

voorkomend probleem. Tel.
045-321372. /«amn. _^d

Braderieën/Markten

Nederlands grootste
Voorjaarsmarkt

Zondag 26 april van 10.00-18.00 uur

Centrum Grevenbicht
Voor deelname

g 040 - 856693 __^: : Vf

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 VOORJAARSMA fjl
Dicteren. Boeken.
04499-3769. _^'

„&
Met een PICCOLO "", n
Limburgs Dagblad w $
uw oude spulletjes 't s 2
kwijt. Piccolo's doen °J
wonderen... Probeer ■>■
Tel. 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder paginaj^^-

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Goeduitziende HEER 62 jr.
zkt. levenspartner tus. 60-
-65 jr. om samen nog iets van
het leven te maken. Ik heb
veel hobbies en een auto,
houdt van de buitenlucht en
vakanties. Br.o.nr. B-1399
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Jongeman 41 jr. zeer jeug-
dig (ook uiterl.) prettig ge-
stoord, zoekt leuke slanke
jonge MEID om samen pret-
tig gestoord verder te leven.
Br. met foto altijd antw. Br.o.
nr. B-1400 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Eenzame pappabeer met 2
beertjes zoekt lieve BERIN,
tot 35 jr, kl. beertje geen be-
zwaar. Alle br. m. foto altijd
antw. Br.o.nr. B-1398 LD.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Lesb. vrouwen gezocht om
een SPORTCLUBJE op te
richten. Br.o.nr. B-1404 L.D.
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Kachels, Verwarming

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

Literatuur
De STRIPBOEKENSPE-
CIAALZAAK, Stationstr. 19,
Sittard. Tel. 046-515074.

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

Te koop gevr.
Te^ k~ gëvT ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
GEVR. Barok meubels, an-
tieke kasten, inboedels, leer
bankstel, 045-725595

Muziek

PIANO'S te huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.mnd. Grafis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Tel. 010-4363500.
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.

I B^k Debesteauto u kunt

Ml h denkt. Bijvoorbeeld omdat de Chrysler Saratoga 3.0iveel milde
kost dan una de indrukwekkende lijstvan extra's zou vermoede "■Jj'^^^B MmW \^mmmm m^LtmW Wat daCht U Van e6n 3~lite' V 6in ieCtiemOtor
4-traps automaat? Of van Speed Control, een verstelbaar s*J
stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ramen en bult

—mm -_ mh h H ■■ Mm a^——. BK ■ j* spiegels (verwarmd!) en centrale portl
Al fl AII mr^ mÊm\^^mW^\ m^^^mm vergrendelins? 0f

mfllll ImllM Hill llml XiW «v Voor alle al deze

l^flm I lUII VI «I
mmmytÊ Maf I wm I f I\f I m WÊÊ I M airba§-Eenstandaa,d

)jjf in de Saratoga, die u dus niets extra *°
maar die wel onbetaalbare diensten kan bewijzen. .

TUK fAD pwniK*I tilj U\K P^PSS
mW^ AA A V mW^^ DESTANDMRDAIRBAGDIEUONBETMLBAREDIENSTENKANBEWII^ 'A AA AAI ■■■■L We hopen dat u met

h ■bIIAA I hoeft kennis ,e maken En dat seidt °°k v°°r de garantl
Wij V mmWm m^A 3 jaar (of 110.000 km) en 7 jaar garantie tegen door-f^^

roesten van binnenuit. Maar niet alleen in financieel "% /
iK*"-/***opzicht is de Chrysler Saratoga dichterbij dan u denkt. ££t=j

Vft Km\^^m\\. I <-)<-''<' 'n *Vs'ek opzicht: ze staan gewoon bij ons in \ss^ !^

\kLWK IA de showroom*K°m lanSs voor een comfortabele proefrit "a

I dat is de beste weg om kennis te maken met de perfecte

l\/UI\LII W*.
DE CHRYSLER SARATOGA. IF YOU CAN FIND A BETTER CAR, Ktf
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DE CHRYSLER SARATOGA 3.0iSE: f 55.490r ~3
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AMERICAN CARS SCHIMMERT KOENEN'S AUTOBEDRIJF
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmen. Telefoon 04404 -1888. Brugweg 8. 6102 TK Echt. Telefoon 04754 - 8 49 00.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00- 18.00uur. Zaterdag 10.00 -16.00 uur.

De Chrysler Saratoga vanaff 46.590,-.
Prijzen af importeur, mcl. 8.T.W.,excl.kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland b.v.Telefoon: 070-3 411100.

Jk



DOOR ELS SMIT

" De jongerengroep Sound '70, die dit najaar graag wil zingen tijdens definale van het Internationaal Koren-
festival. Foto: PETERROOZEN

ZWOLLE - „Het was va-
derdag. In het bejaarden-
huis had iedereen zich
opgedoft. Keurig in de kle-
ren, de dames naar de kap-
per geweest. De kinderen
zouden komen. Naast me
zat een man, mooi pak,
stropdas om. Het bezoekbegon binnen te stromen.
Op een gegeven moment
deed de man zijn stropdas
af en begon hem langzaam
op te rollen. Toen er niets
meer op te rollen viel, stak
hij de das in zijn zak. Hij
keek me aan en zei: 'Al drie
jaar niet, Piet. Nou ja, mis-
schien morgen..."

Piet Hendriks (oud-ingenieur
van Ja zuster, Nee zuster, ex-opa
Oudenrijn, ex-Sesamstraat) ver-
telt het verhaal in zijn functie
van Nationale Opa. Hij is als zo-
danig aangesteld door Jan en
Uebby Kisjes, de initiatiefne-
mers van de Nationale Opa en
Oma Dag die zaterdag voor het
eerst wordt gehouden.

Het introductieprogramma dat
vorige week woensdag door de
Tros werd uitgezonden, heeft de
Kisjes in ieder geval van één
ding overtuigd: het heeft zin omzon dag in te stellen. Debby:
«De dag na de uitzending heb ikzon honderdtwintig telefoontjes
beantwoord. In het hele land wil-len kleinkinderen, maar ook ver-
enigingen graag allerlei initiatie-
Ven ontplooien."

In de uitzending werd tevens de
?d gepresenteerd, waarop Jan
Kisjes' kinderkoor 'De Dalfser
Moppen' twaalf speciaal voor de
gelegenheid gecomponeerde
liedjes zingt. Op een bijgevoegde
tweede cd staat alleen de instru-
mentale versie van de liedjes. De
bedoeling is dat kinderen voorhun opa en oma zelf en alleen de
I'edjes zingen. Bijvoorbeeld: 'Fo-

De opbrengst van het geld van
de cd gaat naar de Stichting 'Na-
tionale Opa en Oma Dag' die Jan
en Debby Kisjes hebben opge-
richt. Debby: „We hebben wel
een paar sponsors gevonden,
maar niet voldoende om het pro-
ject te bekostigen. Ouderen vor-
men, zo blijkt maar weer, een
groep waarvoor het niet erg aan-
trekkelijk is geld beschikbaar te
stellen".

Piet Hendriks wilde wel graag
meewerken aan het project, be-
langeloos. Hij was ook degene
die de nationale oma aandroeg:
Ella Snoep, die in Medisch Cen-
trum West 'op m'n oude dag' een
glansrijk professioneel acteer-
debuut maakte.

Ella: „Ik heb altijd aan toneel ge-
daan, in de amateursfeer, dat
heeft zn voordelen gehad. Ik
heb rollen gespeeld die in het
beroepstoneel waren weggelegd
voor Ank van der Moer, Mary
Dresselhuys, Ellen Vogel. Rollen
dus, die ik nooit zou hebben ge-
kregen. Maar die ik wel heb ge-
speeld. Je doet er toch toneeler-
varing mee op. Voor beroepsto-
neel had ik geen tijd. Maar na de
dood van mijn man, heb ik ge-
dacht: Als ik het nou eens pro-
beerde. Op dat moment ver-
scheen een oproep voor Medisch
Centrum West. Ik heb geschre-
ven en ik mocht meedoen."

Zeur Piet
Piet, die in tegenstelling tot Ella
geen kleinkinderen heeft, heeft
weer andere verhalen. Over al
die series waarin hij heeft ge-
speeld: Vrouwtje Bezemsteel,
Okkie Trooi, de Seniorenshow,
de Taaistraat, Sesamstraat na-
tuurlijk. Over zijn rollen op het
toneel: 'Potasch en Perlemoer,
In Holland staat een huis.

Voor zijn verdiensten is hij ge-
ridderd. Ook heeft hij van de in-
ternationale organisatie 'Lau-
reaat van de Arbeid' een onder-
scheiding. „Ik ben eigenlijk Sir
Piet. Spreek jij dat maar eens
heel langzaam uit. Wel, deze
Zeur Piet heeft natuurlijk ook al
het metaal dat bij de onderschei-
dingen hoort. Maar dat draag ik
niet allemaal, want dan word je
Nikkelen Nelis."

Ella en Piet: ze zullen er zijn za-
terdag in 'de Trefkoele' in Dalf-
sen waar met een groot feest de
eerste nationale Opa en Oma
Dag wordt gevierd. Albert West,
Connie Vink, Simple and Pure,
Oscar Harris en Gerard Derks
hebben hun medewerking ook
toegezegd. En verder naar ver-
wachting: ouderen en kinderen.

Debby Kisjes: „Weetje wat ik zo
leuk vind: moeders bellen me.
Ze willen ons initiatief aan hun
kinderen doorgeven.'**

Bekend van tv-series als Sesamstraat

Acteur Piet Hendriks
als 'nationale opa'

'Gute Zeiten, Schlechte Zeiten'

Duitse versie bij RTL Plus
" Piet Hendriks (73): 'Ik ben eigenlijk Sir Piet. Spreek dat maar eens héél langzaam uit.'

Foto: GPD

to's bekijken', 'Vissen met opa',
'M'n opa heeft een kunstgebit.

Missen
Jan: „Het idee is begin januari
ontstaan. Toen bezochten Debby
en ik het graf van mijn grootou-
ders. En we realiseerden ons al-
lebei dat we onze grootouders
steeds meer gaan missen. De be-
hoefte aan de relatie lijkt sterker
te worden."
Debby: „Vroeger moest je naar
opa en oma toe. Het was eigen-
lijk een verplichting. Nu denk je
vaak: was ik maar vaker gegaan,
had ik maar meer met ze gepraat.
Grootouders hebben een heel ei-
gen functie in het leven van hun
kleinkinderen. Ze hebben veel te
bieden, aan levenservaring, aan
wijsheid. Vooral vandaag de dag

hebben zij veel meer tijd voor de
kleinkinderen, meer dan de ou-
ders van de kinderen dat heb-
ben".

„Via de grootouders ook worden
kinderen meestal voor het eerst
geconfronteerd met de ver-
schijnselen van het ouder wor-
den en ook met de dood. Dat zijn
heel belangrijke ervaringen. Wij
vonden dat die eigenlijk nooit zo
de nadruk krijgen. We hebben
natuurlijk vaderdag en moeder-
dag, maar daarin spelen tegen-
woordig vooral commerciële
motieven een rol".

Jan: „We willen ook geen enkele
commercie in het project. En we
gaan zelfs zover dat we zeggen:
het moet er niet in ontaarden dat
er alleen maar een bloemetje aan

opa en oma wordt gegeven. Wel-
beschouwd zou je het hele jaar
door een bloemetje mee horen te
brengen. Nee, het gaat er ons om
dat de kleinkinderen op die dag- en we hopen dat het een jaar-
lijkse dag wordt - iets speciaals
doen voor of organiseren met
opa en oma".

Debby: „We zien het zelfs bre-
der. Want er zijn natuurlijk oude-
ren die geen kleinkinderen heb-
ben en er zijn kinderen die geen
grootouders hebben. Hier ligt
een prachtige taak voor vereni-
gingen. Wij denken aan zangko-
ren, muziekgezelschappen. Die
hebben zo aan het eind van het
seizoen een heel repertoire. We
zijn trouwens al door veel mu-
ziekverenigingen benaderd."

" Joop Daalmeijer: ,jHet is vreselijk om het te moeten zeg-
gen, maar we zijn ondertussen wel aan het verliezen."

Foto: KIPPA

Omroepster en
orkestleidster
Jetty Cantor
overleden

'Rondom Tien' na acht uur
loopt uit op mislukking

HILVERSUM - JettyCantor, op
°8-jarige leeftijd in Hilversum
p-verleden, maakte vooral in de
Jaren rond de Tweede Wereld-
oorlog deel uit van het gilde vanbekende Nederlandse artiesten.

DOOR ALE VAN DIJK
Tijdens de oorlogsjaren trad de
"yeelzydige actrice/zangeres/vio-
-I'ste/ensembleleidster/radi-
°rnroepster nergens op. Samen
jnet de legendarische sportrepor-
***r Han Hollander werd ze in1940 door Avro-oprichter Willem
vogt als radio-omroepster enleidster van een eigen Avro-
muaiekensemble ontslagen zo-dra de Duitse bezetters Vogt
°Pdracht hadden gegeven Jood-se medewerkers de deur te wij-zen. De Kultuurkamer verboodhaar vervolgens ook nog langerm het land op te treden.

HILVERSUM - Het experiment
van de NCRV om het program-
ma 'Rondom Tien' eens een tijd-
jena het NOS-Journaal van acht
uur uit te zenden is volgens de
NCRV zelf op een betreurens-
waardige mislukking uitgelopen.
Nu is gebleken dat niet alleen
'Rondom Tien', maar ook alle an-
dere programma's op Nederland
1 vrijwel niet of nauwelijks wer-
den bekeken.

„We hadden de illusie," erkent
NCRV-tv-directeur Coen Boer-
ma in Televizier van de Avro,
„dat we het publiek een mooi al-
ternatief zouden bieden als we
'Rondom Tien' tegelijkertijd met
'Medisch Centrum West' (Tros,
Nederland 2) zouden uitzenden.
Maar dat blijkt niet te werken.
En na afloop van 'Rondom Tien'
blijft het aantal kijkers gering,
zodat je hele avondprogramme-
ring in elkaar valt. Misschien is
een serie als 'L.A. Law' of een
spannende speelfilm wel een al-
ternatief."

Zeker op vrijdagavond, maar
ook op andere avonden wil het
grootste deel van de kijkers na
avondmaal en koffie „met een
zak nootjes onderuitgezakt naar
de tv kijken," meent het meren-
deel van de Hilversumse tv-
directeuren, in Televizier van
volgende week in discussie.

Uitdaging
„Misschien met een quiz, in
ieder geval met iets lichts moet
je 'Medisch Centrum West' be-
concurreren," werpt Boudewijn
Klap van de Avro in het midden.
„Wij hebben 'De uitdaging' be-
wust niet na acht uur gepro-
grammeerd, want dan zou de
concurrentie op de andere net-
ten te groot zijn. En dan zijn lage
kijkcijfers zonde van het geld."

Joop Daalmeijer (Veronica):
„Toch zeg ik: Ga die concurren-
tie aan."

„Wij zouden 'Goede tijden, slech-
te tijden' van RTL 4graag met
een duur amusementsprogram-
ma beconcurreren. De ellende is,
dat we ons dat financieel niet
kunnen veroorloven," beweert
Bob Bremer van de Tros.
Vera Keur (Vara): „Ik denk, dat
het belangrijker is om te kijken
naar ons gezamenlijk marktaan-
deel tegenover RTL4"
Joop Daalmeijer: „Het is vrese-
lijk om het te moeten zeggen,
maar we zijn ondertussen wel
aan het verliezen."

Televizier organiseerde het de-
batje voordat het Nos-bestuur
tot een defintievetienjarige inde-
ling van de drie Hilversumse tv-
netten had besloten. „De netten
zijn zo ingedeeld, dat van ieder
net een nagenoeg gelijkwaardige
Ster-opbrengst kan worden ver-
wacht," sprak Nos-voorzitter
Max de Jong ferm na afloop van
de vergadering: „In totaal kun-
nen we op die manier in de ko-
mende jaren een marktaandeel
van 50 tot 60 percent verwer-
ven."

Bob Bremer (Tros) in Televizier:
„Het publiek zal zich niet laten
dwingen een kant op te gaan die
wij graag willen. We zullen een
belangrijk deel van onze zendtijd
moeten gebruikken voor massa-
gerichte programma's, zolang je
afhankelijk bent van de Ster-
inkomsten. En de concurrentie
neemt alleen maar toe. We leven
in een totaal andere wereld dan,
pakweg, vijfjaar geleden." Boer-
ma (NCRV): „Je kunt natuurlijk
zeggen: Ik heb genoeg aan een
half miljoen kijkers, maar het
echte pobleem is dat de totale
opbouw van de avond onvol-
doende algemene attractiewaar-
de krijgt, waardoor de hele pro-
grammering in elkaar valt."
Op Nederland 3 zullen dus Vara,
gesplitste Nos zonder voetbal en
VPRO in de komende tien jaar
vanaf 1 oktober voor gelijkwaar-
dige Ster-inkomsten moeten
zorgdragen.
Daar zullen veel tv-directeuren
nog een hele kluif aan krijgen.

etty Cantor werd in 1903 alshenriëtte Fresco Frank in DenWaag geboren. Haar vader leiddeeen orkest. Omdat ze van haar
°uders niet naar Toneelschool
"mocht, ging ze naar het Conser-vatorium. Ze koos de viool als
instrument. Ze speelde als kind
*"*"*" in het ensemble waar haar va-
*rer 'kapelmeester' was en als
*b-jarige stond ze al voor haar ei-gen ensemble. Voor de oorlogpng haar wens toneel en cabaret
"* spelen in vervulling: Ze speel-
jte onder meer met Fien de la
/lar in het cabaretgezelschap
*an Louis Davids, mime bij To-ny Hartweger en Ernst Busch.

Voorronde van internationaal toernooi in Veldhoven

Limburgse Sound'7o naar Korenfestival
~e speelde ook in de gezelschap-en van Johan Fiolet en Jan
*"usch. In de vooroorlogse zo-mermaanden maakte ze onder-meer deel uit van het Kurhaus-
abaret. Na de oorlog vormde zeamen met haar man Maarten£aptyn het Gezelschap Radios-"j»d Comedie, dat heel het land

voortrok. Daarnaast kwam ze
°°r de Avro-microfoon terug
net haar ensemble en ze was
ok één van de eerste actrices,-e in het prille begin van de Ne-erlandse tv in series verscheen.

Aan de vooravond van de deelname aan het festi-
val zal op 1 mei om 20.00 uur in Het Kaar in het
Sittardse Overhoven een generale repetitie worden
gehouden. Dirigent Jack Knapen: „Behalve dat dit
voor ons een 'generale' is, willen we als Sound '70
ook meer bekendheid krijgen bij een groter pu-
bliek."

De jongerengroep Sound '70 bestaat uit jongens en
meisjes tussen 13 tot 30 jaar.
Contactpersoon van de groep is Leni Bosman, tele-
foon 046-527829.

SITTARD - De veertig leden tellende Limburgse
jongerengroep Sound '70 zal op zondag 3 mei in
het Brabantse Veldhoven deelnemen aan de voor-
ronde van een Internationaal Korenfestival. „Een
belangrijke mijlpaal," aldus dirigent Jack Knapen
en bestuurslid Leni Bosman over deze deelname.
„Het oordeel van de jury is voor ons van grote
waarde voor de finale, die dit najaar plaatsvindt,"
zegt Leni Bosman. „Het repertoire dat we brengen
mag best gewaagd worden genoemd. Zo zingen we
bijvoorbeeld The Bohemian Rhapsody van
Queen."

u° .sPeelde ze in de serie Swie-erije de rol als deeerste Saartje,
£as ze in de serie Stiefbeen en
lio* de moeder van Stiefbeen,
J*fl ze zich zien in De Kleine"aarheid ook presenteerde ze degokkast. Ze werd onderschei-den met het ridderschap in devan Oranje Nassau.
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" Op dezefoto Arnie
Alberts (Reinout
Oerlemans) uit GTST.
Hij wordt bij RTL Plus
vervangen door een
Duitse Arno.

Foto: HENNY
MILTENBERGRTL

Limburgs dagblad show

KEULEN - In Duitsland kan de televisiekijker binnenkort de turbu-
lente levens van de Duitse Arnie, Peter en mevrouw Helmink op de
voet volgen. Vanaf maandag 11 mei gaat de Duitse commerciële tele-
visiezender RTL Plus op werkdagen (steeds om 19.40 uur) van start
met Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Van de Duitse versie van de oorspronkelijk Australische soapserie
zijn inmiddels een paar honderd afleveringen gemaakt. Het program-
ma wordt net als in Nederland elke werkdag uitgezonden.
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ADe Mitsubishi Galant Hatchback heeft een face-lift ondergaan. U kunt dat het beste zien aan de nieuwe neus, maar ook de vernieuwde achterkant mag er zijn. Eerlijk gezegd we hebben moeten zoeken om verder nog iets te verbeteren*

De nj-eigenschappen, het comfortabele en smaakvolle inteneur hebben we wijselijk intact gelaten. Evenmin hebben we iets willen veranderen aan de kerngezonde krachtbronnen van de Galant. Waar we ons nog wel extra sterk voor gemaakt ; fßHtfj
hebben is uw veiligheid De portieren zijn nu voorzien van stalen profielen. De Galant Hatchback 1.8 GLi is er bovendien met stuurbekrachtiging en centrale deurvergrendeling. Breng snel een bezoek aan onze showroom, want de *jfmémO

MSSw ' Galant Hatchback staat immddels, in topconditie, klaar voor een overtuigende proefrit.Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie, De MJtSUbJShJ Galant Hatchback kreeg VOOr dl achter Cdl belangrijke faCe-IJft. o^~Z^
Er Üal een Galant Hatchback 1.8 EL. vanaff 32.995,-. Afgebeeld ts de 1.8 GL. vanaff 34.195.- (met stuurbekracht-g-ng en centrale deurvergrendeling f 34.695,-). L.cht metalen velgen tegen meerpnjs leverbaar. Prijzen afSassenhe-m, excl njklaar maken, *neL BTW en dne jaj-r Mult.garantie/lnter-Euro Serv.ce. Pnjs- en modelw,j**ig,ngen voorbehouden. M-tsub-sh. Dealer Lease, teL: 02522-<#*'

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstraat 49, tel. 046-371054. Heyttiuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

ECHT KOENEN'S AUTOBEDRIJF, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W KEES,
(sewlcedealer). Brugweg 8, tel. 04754-84900. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel.04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043- 612323.

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| het
vinden van een oplossing voor alle
vormen von lawaai m en om huis
NSG, Postbus 381, XÏG^
2600 AJ Delft INoLU

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
», AMSTERDAM
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ÖmJEKW Heerlen Winkelcentrum't Loon
ltAi!fflnfUMl Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% v.a Comfort Financieringen B lli^^^B. JHU^BiB HDDflPn ICH^ *^3(7P I 1 ( )^T 1- /TA )V / HK^niift^S IMe aanbiedingen z,|n geldig t/m 2 mci 1992. ' IV^MICI UjUQJjaCt U| V U / \\J / J-\J
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i .
WIJ HALEN DIE PARTIJ

REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN
GRATIS BIJ U OR

OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN
NATUURLIJK...

Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet
worden!

Fabneksslraat 7. 5961 PK Horsl,| lO *J Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, l V-? I <a* 04709-84333.

SPIRAL

■ REORGANISATIEVERKOOP
I /^^ Bij Internationale Bruidsmode Carla van Silfhout! BRUIDS ÏAPONNEN^ JjIJSJÏ^

kf In overleg met de curator en diversefabrikanten hebben wij Bruidshuis «* -w-^*--^-»- w r^i &t§
LIJËÈk \ Exclusief in Dordrecht en De Bruidssalon B.V. in Alkmaar overgenomen. ïï A \/17 ï-JÏcl IV*1» nNa overleg is besloten, de te grote voorraden aan te bieden: J [/\J[j fLJ l\lJkjij|V f*
utt3É@D Deze verkooPvmdt Plaats 'n: WjöP Motel Heerlen, Terworm 10 te Heerlen mCaxL van Schout vrijdag 24 april van 12.00 - 18.00 uur■ ünUxnationab ÜBxuiclimodz zaterdag 25 april van 10.00-16.00 uur Ib^,ww^bbéß| SPECIAAL VOOR DE BRUIDEGOI^
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Sportnet
België/Telé 21

Duitsland 1 Duitsland 2 RTL PlusSAT1Duitsland 3 West

RAI UNO

CNN

BBC 2
°0 If I had a million. Amerikaan-

j*> klassieker uit 1932 van Ernst
do h Ch' Mili°nair begint voor zijn

°d opeens geld weg te geven
Mot gekozen mensen,
"et Cary Cooper en George Raft.

FILMS TV VIDEO
BBC 2
film Llvir"3 ll UP- Amerikaanse
SDf-. U't 1954 van Norman Taurog.
hr!°orvyegambtenaar groeit uit tot
trein hi' een °P ho geslagen«*n weet te stoppen. Met DeanMart|n en Jerry Lewis.

België/RTBF 1 09.00 Breakfast news. 09.15 Travel
show UK mini guides. 09.20 Moving
stories. 10.00 ■ If I had a million. 11.20
■ Living it up. 12.50 Smash hits poll-
winners party. 14.20 The Brollys. 14.35
Bellamy's seaside safari. 15.00 Nieuws
en weerbericht. 19.00 Spiderman stri-
kes back. 20.30 Regionale program-
ma's. 21.00 (TT) Taking liberties. 21.30
Top gear. 22.00 (TT) Harry Enfield's
television programme. 22.30 World
snooker. 23.30 Newsnight. 00.15
World snooker. 01.30 Weerbericht.
01.35 Weekend outlook.

14.30-15.30 Schooltelevisie.
17.30 Draaimolen. Kinderserie.
17.40 Prikballon. Kleutermagazine.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Nick is onder de in-
druk van het artikel dat Donna heeft
geschreven voor Bill.

18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie. Nick

loopt te hard van stapel.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie. Een verpleegster van
de boskliniek verschijnt bloot in een
manneblad.

20.45 Under cover. Amerikaanse
spionageserie. Kate moet een Chine-
se rebellenleider naar Amerika smok-
kelen.

21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van de Liberale

Syndicale Omroepvereniging.
23.05-23.10 Coda. Nocturne, A.

Coeck. Uitgevoerd door Gino Her-
man, gitaar.

12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35Les salauds vont en enfer, Fran-
se speelfilm uit 1955. 15.05 Traces: Le
front du nord, documentaire. 16.10 Au-
tant savoir. 16.30 Clips a la Une. 16.45
Nouba nouba. 17.40 Beverly Hills
90210. 18.30 La fete è la maison.
19.00Ce soir. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Strip-tease. 21.15 La
rosé aux deux parfums. 22.35 Coup de
film, filmrubriek. 22.55 Weerbericht en
laatste nieuws. 23.15 Bourse. 23.20 Le
coeur et l'esprit, katholiek magazine.

België/TV 2

gramma ter voorkoming en oplossing
van misdrijven. Presentatie: Nelleke
van der Krogt en Jan Scholtens.

<1.20 Everest. verslag van een expe-
ditie naar detop van deze berg. Afl.4.

'1*36 Afscheid van de Tweede Ka-
mer. Praatprogramma ter gelegen-
heid van de verhuizing van het parle-
ment naar een nieuw gebouw. Pre-
sentatie: Karel van de Graaf.

<2.56 Je zaak of je leven. Documen-
taire serie over de verwikkelingen
van 6 ondernemerws gedurende 1
iaar. Afl.s. Gijs verstegh beleeft span-
nende dagen, een fax kan de toe-
komst van zijn bedrijf bepalen.

«3.50 Paradijsvogels. Serie program-
ma's over opmerkelijke mensen. Dit-
maal over twee mensen die de dood
niet als iets sombers zien. Meneer
Koopmans bezoekt al jaren begrafe-
nissen uit liefhebberij en Jeanice, de
Prinses van Alkmaar, is 's nachts op
kerkhoven te vinden.

°0.20 De architectuur estafette. Se-
rie over architectuur in Nederland.
Afl.l: Friesland en Leiden. Presenta-
tie: Roeland Kooijmans.

"O-SS-OO^S "" Journaal.

AVRO
'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.'6.00 "" Journaal.

16.06 Tekenfilmfestival.'6-24 (TT) Service salon. Gevarieerd
middagprogramma, vandaag vanaf
de Floriade. Presentatie: o.a. Tineke
de Groot.

17*30 Ferris Bueller. Serie. Pilotaf).
(herh.). Tiener Ferris is al gauw popu-
'air op zijn nieuwe school Ocean
park. Thuis doet hij zich voor als een
serieuze student, maar zijn zus jean-
nie en het hoofd van de school weten
wel beter.

"Ï7.58 Boggle. Spelprogramma.
'8.24 Forza! Jongerenmagazine. Pre-
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-
bertoTan.

'8-54 De sleutels van Fort Boyard.
Spelprogramma. Presentatie: HansSchiffers en Alexandra Potvin.

20.00 (""+TT) Journaal.
*0-25 (TT) Opsporing verzocht. Pro-

Veronica
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.25 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Afl.: In de
greep van alcohol. Patty Adams heeft
het thuis niet gemakkelijk, want haar
moeder is alcoholiste. Haar vriend
Dennis Frazer kent deze problemen
van nabij, en probeert haar te helpen.

16.10 Santa Barbara.
16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:

De schooljuf schiet scherp. Een jon-
ge vrouw die zich voordoet als
schooljuf, is in werkelijkheid inge-
huurd om Zorro te vermoorden.

17.20 Star street. Animatieserie. Afl.:
De maanrivier.

17.30 "" Goud van oud live. Compi-
laties van hits uit de jaren 60 en 70.

18.00 "" Journaal:
18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine.
18.40 "" Top 40. Popmuziek.
19.10 Veronica film & video. Filmru-

briek.
19.40 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Weerzien met tante
Susan. Tante Susan komt voor het
eerst sinds lange tijd op bezoek en
maakt Carol laaiend enthousiast met
verhalen over haar filantropische
werk.

20.10 Magnum. Amerikaanse serie.
Afl.: Schateiland. Magnum moet Amy
Griswald beschermen. Zij is de enige
die weet waar een uitgeverij een
schat van 1 miljoen heeft verborgen
om de verkoop van een boek te sti-
muleren.

21.00 Nieuwslijn. Actualiteiten.
21.30 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-

medyserie. Afl.: Potten en pannen,
(herh.). Een groep van 12 vrouwen
heeft een tafel gereserveerd, en Ka-
rel ziet daar vreselijk tegenop. Niet
geheel onterecht, naar zal blijken.

21.55 "" Overzicht meimaand - film-
maand. Filmoverzicht.

22.05 Highlights. A tribute to Freddie
Mercury, samenvatting live concert
van maandag.

23.05 Stop de persen. Mediapro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

23.35-23.40 "" Journaal.

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. Afl.: Rijden

doet lijden. Michael is kwaad op Pa-
tricia omdat ze alleen op vakantie wil.
Ondertussen wil Desmond zijn rijbe-
wijs halen en Patricia biedt aan hem
les te geven. Een wilde rit door het
park is het gevolg.

19.25 Binnenland. Actueel wekelijks
magazine m et ontmoetingen tussen
Nederlanders en landgenoten van
buiten.

20.00 "" Journaal.
20.25 (TT) Oe mankementenshow.,

Satirisch programma over lichamelij-
ke gebreken. Vandaag: Cara. Met
vandaag als gast de schaatser Bart
Veldkamp e.a.

20.58 Stanley en de vrouwen. 4-deli-
ge miniserie naar deroman van King-
sley Amis. Afl.4 (slot). Met: John
Thaw, Geraldine James, Sheila Gish
e.a. Uit onderzoek blijkt dat Susan
zichzelf heeft verwond en dat niet
Steve de dader is. Als Stanley op te-
levisie Trish Collings hoort praten
over Steve, is voor hem de maat vol.
Hij stapt naar Bert en zij bedenken
samen iets om Trish een hak te zet-
ten.

21.49 Verhalenvertellers. Serie ver-
halen uit alle werelddelen. Vandaag:
Priest Barabkuangan, vertel door De-
wi Rai Mesi (Indonesië).

22.00 "" Journaal. 4
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, kunst en wetenschap.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

23.00 Japan na 1945. Een nieuwe
wereldmacht, afl.7.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.00 Eurobics. 08.30 Warsteiner Ski
Magazin. 09.00 Powersports internatio-
nal. 10.00 Autosport. 10.15 Golf report.
10.30 Golf. 11.30 Eurobics. 12.00 Mat-
chroom pro boksen. 14.00 Autosport.
15.00 Eurobics. 15.30 Tennis. 17.30
NHL ijshockey. 19.30 Argentijns voet-
bal. 20.30 Truckracen. 21.30 Interna-
tionaal speedway vanuit Coventry.
22.30 Futbol Espanol. 00.00 Mat-
chroom pro boksen.

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 Ce soir.

TV 5
Eurosport

12.45 The Johnnie Mae Gibson sto-
ry. Amerikaanse speelfilm uit 1986.
In de hoofdrollen: Howard Rollins,
Lynn Whitfield, William Allen Young,
Richard Lawson, John Lehne e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse

serie.
15.35 The bold and the beautiful.
Amerikaanse soap.

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

zine.
18.00 Journaal en weerbericht.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 RTL 4minispel: Taboe. Tele-
foonspelletje. Presentatie: Manon
Thomas.

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

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

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rons tweede jeugdshow.

Tweede van een nieuwe reeks show-
en spelprogramma's waarbij nostal-
gie naar voorbije jaren centraal staat.
Presentatie: Ron Brandsteder.

22.00 Life goes on. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Dueling divas.

22.55 Match: Barend & van Dorp.
Spraakmakend en onthullend sport-
programma met Frits Barend en
Henk van Dorp. Centrale presentatie:
Elles Berger.

23.45 Journaal.
00.00 Booker. Amerikaanse serie. Afl.

16: Black diamond run. Booker gaat
undercover als ski-leraar om en dure
diamant te beschermen.

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

01.15 The Oprah Winfrey Show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

02.00 De draagmoeder. Braziliaanse
serie. Herh.

02.25 RTL4Text.

11.45 Het leven gaat door. Afl.: Le-
pra. Herh..

06.55 Ochtendprogramma. Geva-
rieerd programma met nieuws, series
en tekenfilms.

18.50 Journaal.
19.00 Kampioenen van het veilig

verkeer. Serie.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie. Trey is ervan overtuigd dat hij
Zed reeds eerder heeft gezien. Paula
zoekt een manier om zich van dr.
Parker te ontdoen.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Next stop Europe. Europese

serie.
20.30 Tekens. Kunstdocumentaires

uit binnen- en buitenland.
21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première Film en video, film-

magazine.
22.30-00.00 Rumble fish. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1983 van Fran-
cis Coppola.

09.00 Tennis. 10.30Atletiek. 12.00 Eu-
rotop event. 13.00 Rallysport. 14.00
Tennis. 16.30 Eurofun. 17.00 Paarde-
sport. 18.00 Tennis. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Europa cup voetbal.
23.30 Trans world sport. 00.30 Euro-
sport nieuws.

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches. 08.30 Pro-
gramma's uit One World Channel.
09.00 Temps présent. 10.00 Feu vert.
10.30 Carré vert. 11.00 Montagne.
11.30 Magazine agricole. 12.00
Nieuws. 12.05 La chance aux chan-
sons. 13.00 Nieuws. 13.30 La bonne
aventure. 14.00 Bouillon de culture.
15.30 Ramdam. 16.05 Nieuws. 16.15
Temps présent. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 Cursus
Frans. 18.00 Questions pour vn cham-
pion. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt. 19.00 Télétourisme. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Faut pas rever.
21.00 Nieuws. 21.30 Santé a la une.
23.00 Nieuws. 23.30 Ramdam. 00.10
Dossiers justice.

11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben, Braziliaanse soapserie. 12.15
Mittwochs urn 8. 13.45 Auslandsrepor-
ter. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.25 Die heilige Kuh. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Omaruru, serie. 16.30 Signale:
Wenn Kinder toten, reportage. 17.15
Jetzt reden Kinder, kinderen vertellen
over hun wereld. 17.30 Cursus natuur-
kunde. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Lord Schmetterhemd, poppenserie.
18.30Abenteuer überleben. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, regionaal magazine. 20.00
Todliche Angst, Franse speelfilm uit
1984 van Claude Pinoteau. 21.42 West
3 aktuell. 21.55 Linie K, cultureel ma-
gazine. 22.25 Der Sohn, tv-film van
Gerard Mordillat. 23.25 Computerclub,
herh. 00.10 Laatste nieuws.

05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Money politics cam-
paign 1992. 07.00 Business tonight.
07.30 Eastern Europe reports. 08.00
ITN world news. 08.30 Media Europe.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop
10.00 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Europe jour-
nal. 13.00 Japan business today. 13.30
The travel magazine. 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. 20.50
Supersports news. 21.00 Beyond to-
morrow. 21.30 Eastern Europe report.
22.00 Nieuws. 22.30 Europe reports.
22.45 USA market wrap. 22.50 Super
events. 23.00 I spy. 00.00 Metal ham-
mer hard rock club. 01.00 Music news.
01.10 The mix. 01.30 Super shop.
02.00 The mix all night.

05.30 Sat 1 Regional-Report 06.00Gu
ten Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezau-
bernde Jeannie. Am. serie. Herh. 09.00
Sat 1 News. 09.05 Schreinemakers li-
ve, weekmagazine. 10.00 Tarzan und
die Nazis, Amerikaanse avonturenfilm.
11.20 Glücksrad. 12.00 Punkt, Punkt,
Punkt. Grappig woordspel. 12.25 Kmo
News. 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse (met om 13.00 Sat 1
News). 13.35 Tennis live aus Monte
Carlo. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel-
show. 17.45 Regionalreport 18.15 Bin-
go. 18.45 Sat 1 News. 19.20 Glücks-
rad. Aansl. WetterNews. 20.15 Die
Verschwörer - lm Namen der Gerech-
tigkeit, Amerikaanse misdaadserie.
21.15 Ulrich Meyer; EINSPRUCH (1).
22.15 Spiegel TV - Reportage. 22.50
Sat 1 News. 23.00 Tennis, ATP-toer-
nooi in Monte Carlo, samenvatting van
de achtste finale. 23.30 Night of the wil-
ding, Amerikaans justitiedrama uit
1989 van Joseph Merhi met Erik Estra-
da. 01.00 Akut, politiek magazine.
01.30 Vorschau/Videotext.Duitsland 3 SWF

MTV Europe

mentaire.
-44 Tagesthemen-Telegramm.

2l a '*TT) Der 7' Sinn- Verkeerstips."48 Julio Iglesias in concert. Frag-
menten uit het Starry night concert..«"30 Tagesthemen.

«-J.OO Die Heiratsschwindlerin. Tv-spel van Richard Blank. ChristineJ*eet iedere man te verleiden.
On**? Tagesschau.
"""25-00.30 Zuschauen - Entspan-

DBr> - Nachdenken, Frühling in den"«rgen: Heustadel.

Tagesschau.
°».03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

soapserie.
"jJ-45 Medizin nach Noten VI/5.'0-00 Tagesschau.
'y-03 ARD-Ratgeber: Geld. Financië-le tips.
'0-35 ZDF-info Verbraucher. Consu-
menten-tips.

J1-00 Tagesschau.
'1.03 Urnschau.
'"25 Die junge Katharina. Tv-filmvan Michael Anderson.

'«"55 Persoverzicht.
'3.00 Tagesschau.

j**os ARD-Mittagsmagazin.
'3.45 Wirtschafts-Telegramm.3*58 Programma-overzicht.
4.00 Tagesschau.
4.02 Hallo Spencer. Kinderserie.
*-30 Prinz Eisenherz. Tekenfilmse-
rie.
S.oo Tagesschau.
5-03 Achtung Klappe! Kinderen ma-ken hun eigen reportages.
5*30 Traume, diekeine blieben. Se-
rie portretten van Nobelprijswinnaars.
6.00 Tagesschau.

"3-03 Talk taglich - Termin in Berlin.Gevarieerd middagmagazine.
p°. O"1") Vale Tudo ■Urn iB**-811Preis. Braziliaanse soapserie.6.58 Programma-overzicht.
'00 punkt 5 - Landerreport.
'"15 Tagesschau.''"25 WWF-Studio.
'■35 Die unschlagbaren Zwei. Se-
-8.30 Hier und Heute. Actualiteiten.

{""45 Auf Achse. Serie.J9.45 WWF.
9*58 Programma-overzicht.

<0.00 (TT) Tagesschau.«0.15 Verfluchtes El Dorado. Docu-

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Sibirien - Erwachendes Land.
Documentaire serie.

14.15 "" Musik-Zeit. Muziekprogram-
ma met de Bamberger Symphoniker
0.1.v. Witold Rowicki.

15.10 Ein zauberhaftes Biest. Angie
und die Abenteuer von Papa, serie.

15.58 Programma overzicht.
16.00 heute.
16.03 Alfonso Bonzo. Engelse kin-

derserie.
16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Alfonso Bonza. Vervolg.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal. Regionaal

magazine.
17.45 en 18.00 Der Querkopf von
Kirchbrunn. Serie. Aansl. Pro-
gramma-overzicht.

19.00 heute.
19.20 Die Pyramide. Spelprogramma.

Presentatie: Dieter Thomas Heek.
20.15 Wer weiss warum?
20.45 "" Auftakt. Amusementspro-

gramma gepresenteerd door Carolin
Reiber. Met als gasten: Michael und
Michael, Martina Wittkamp, Alpen-
welt-Musikanten e.a.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine. Vandaag over microtechniek
en een verzekering voor rechtsbij-
stand. Presentatie: Hans-Ulrich
Spree.

21.45 heute-journal.
22.15 "" Live. Talkshow vanuit het

oude operagebouw in Frankfurt a/
Mam gepresenteerd door Elke Hei-
denreich en Rudolf Radke.

23.30 Machtspiele. Tv-film uit de se-
rie Versuchungen. Met: Elisabeth
Augustin, Hans-Peter Hallwachs,
Dieter Kirchlechner e.a. Regie: Heide
Pils. De actrice Katrin Elsberg heeft
de rol van Anna in Shakespeares Ri-
chard 111 gekregen. Voor de mannelij-
ke hoofdrol heeft toneeldirecteur
Kastner echter een gastspeler aan-
getrokken, Markus Holl. Deze blijkt
zo eerzuchtig te zijn, dat hij alles en
iedereen, maar ook Katrin, gebruikt
om zijn doel, de nieuwe toneeldirec-
teur, te bereiken.

01.00 heute.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
natuurkunde. 09.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 14.00 Zwischen Ostsee und Thü-
ringer Wald. 14.15 Vor 30 Jahren: Der
Fall Vera Brühne. 14.30 Spanien:
Sprache, Land und Leute. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Mark(t) und Pfennig,
consumentenmagazine. 16.00 Kinde-
rarbeit, documentarie. 16.30 Solo für
12, quiz. 17.00 Cursus natuurkunde.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Der Traumstein, Engelse teken-
filmserie. 18.20 Barney, kinderserie.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Die
Sendung mit dem Stier, magazine.
20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 Zur
Sache Europa, Europamagazine.
21.00 Nieuws. 21.15 Sport unter Lupe.
22.00 Kulturzeit 22.55 Jezt schlagt's
Richling, satire. 23.00 Max Ophüls: ■Ohne ein Morgen, Franse speelfilm uit
1939 van Max Ophüls. Met: Edwige
Feuillère, Georges Rigaud, Paul Azais
e.a. Originele versie met ondertiteling.
Het leven strip-tease danseres Evely-
ne. 00.20 Aktuell. 00.25 Non-Stop-
Fernsehen.

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. 21.30 The pulse 22.00 Greatest
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo-
vies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00 Night videos.

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.
10.15 Ci vediamo. 10.30 Torino Lingot-
to. 11.55 che tempo fa. 12.00 Gugliel-
mo teil. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale
Uno. 13.55 Telegiornale Uno -Tri minu-
ti di... 14.00 Big! 14.30 L'albero azzur-
ro. 15.00 Primissima. 15.30 Cronache
Italiane. 16.00 Big! 17.55 Oggi al parla-
mento. 18.00 Telegiornale Uno. 18.05
Vuoi vincere? 18.40 II mondo di quark.
19.35 Uno storia. 19.50 Bollettino della
neve -che tempo fa. 20.00 Telegiornale
Uno. 20.40 Luna di miele. 22.45 Tele-
giornale Uno linea notte. 23.00Europa.
24.00 Telegiornale Uno -che tempo fa.
00.30 Oggi al parlamento. 00.40 Arez-
zo. 01.40 Mezzanotte e dintorni. 02.10
L'assassino e' in casa. 03.35 Telegior-
nale Uno linea notte. 03.50 II villaggio
piu' pazzo del mondo. 05.05 Telegior-
nale uno linea notte. 05.20 Divertimen-
ti. 05.55 Colomba.

BBC1

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijt-magazine.

09.00 Gevarieerd programma. Met
series en spelprogramma's.

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

gramma. 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.
19.15 21, Jump Street. Amerikaanse

misdaadserie. Afl.: Trip in die Holle.
20.15 Mini Playbakc Show. Kinderen

imiteren popstars gepresenteerd door
Marijke Amado.

21.15 Notruf. Dramatische redding-
sacties. Slachtoffers vertellen over
hun ervaringen waarbij zij door red-
dingsacties in leven zijn gebleven. De
gebeurtenissen worden gerecon-
strueerd aan de hand van deze ver-
halen.

22.15 Halloween IV - Michael Myers
kehrt zurück. Amerikaanse griezel-
film uit 1988 van Dwight H.Little.

23.50 RTL aktuell
00.00 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: Zahl oder stirb. Herh.
00.55 Kampf gegen die Mafia. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Offensive.
Herh.

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Geheilt für alle Zeiten.
Herh.

02.05 Ghetzte Zeugin. Italiaanse mis-
daadfilm uit 1984 van Raphael Rebi-
bo met Anat Atzmon, Uri Gavriel,
Dalik Wolnitz, Shlomo Tarshish e.a.
Ronit is getuige van een brutale ver-
krachting. De dader wordt weliswaar
gearresteerd, maar zijn broer zet Ro-
nit onder druk.

03.40 Die Wasserprinzessin. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1953 van Char-
les Walters met Esther Williams,
Fernando Lamas, JackKarson, Deni-
se Darcel e.a. De zwemster Kathy
traint voor een zwemwedstrijd: over-
zwemmen van het Kanaal. Ze wordt
echter verliefd.

05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh.

09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World today. 17.30
Cner 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 Kmg.
05.00 Showbiz today.

07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 (TT) Defenders
of the earth. 10.25 Why don't y0u...?
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
The family Ness. 11.35 Gibberish.
12.00 Nieuws. 12.05 (TT) Gardenwise.
12.30 People today. 13.20 Pebble Mill.
13.55 Regionaal nieuws en weerbe-
richt. 14.00 Nieuws. 14.30 (TT) Neigh-
bours. 14.50 Turnabout. 15.15 Miss
All-American beauty. 16.50 Henry's

radio7.07 AVRO radiojournaal live van-
uit de Tweede Kamer( 7.30 en
12 30 Nws. 12.55 Mededelingen t
b.v. land- en tuinbouw) 15.07 NOS
Aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws). 19.04 Goal. 20.04
Voor wie niet kijken wil 23 07 Met
het oog op morgen 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1.02Zingen in de
nacht, 2.02 Als mensen verande-
ren. 230 Mag ik even 302 Go-
spels van toen 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 1

700 Limburg Aktueel 800 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voor gebruik schudden 12.00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13 00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken 17 00 Limburg Aktueel
18.00-18.30 Het Podium. Program-
maover en rond de kunst

Omroep Limburg

6 05 Radiotrühstück + Spiel Gluck-
streffer (6 15 Wort in den Tag; 6 45
Hörergrusslottene; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8 30 Presseschau). 9 10
Gut Aufgelegt Tips und Themen
am Vormittag 12 05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell) 13.00
Presseschau 13 05 Musikbox.
1605 Popcorn 18.05 BRF-Aktuell

(Aktuelles vom Tage) 1840-20.05
Jazz a la BRF

RTL Radio
4.00 Frühschicht Weckdienst. 6 00Guten Morgen Deutschland 900Radio-Shop Muziek en actualitei-
ten. 12.00 RTL Mittag 1400 RTL
Radio Café 16.00 Feierabend Die
Abend in den Feierabend 18.00
Radio Bar Classic Hits. 21 00 Lie-
be ist Das zartliche Magazine
24 00-4.00 Radio-Nacht. Die Nacht
lebt

WDR4
04 05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8 00
uur) 855 Overpeinzing 905 Mu-
sikpavillon 12 00 Nieuws en weer
12 05 Gut Aufgelegt, Zur Sache

(13.00 nieuws) 1400 Nieuws
14.05 Stichwort Wirtscfiatt. Auf der

Promenade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 1700 Der
Tag urn fünf Aansluitend Musikex-
press (1800 en 1900 nieuws;
19.30 Ohrenbar) 20.00 Nieuws
20 05 Zwischen Broadway undKu-
damm 21.00 Musik zum traurnen
22.30-4 05 Nachtexpress

Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in hetChinees. 20.30 Indone-
sië, taal en cultuur. 21.15 Databa-
semanagement. 21.45-22.15 Pron-
to?

(8.00 Nws.) 9 05 Veronica s mees-
terwerken I. The Philharmonia
Orch. 10.30 Muziek voor miljoe-
nen. 12.00 Veronicas meesterwer-
ken 11. Zweeds Radio Symf. Ork.
1300 Nws 13 04 Nederland mu-
ziekland klassiek. 14.00 Metrono-
mium. Judas Maccabeüs. orato-
rium van Handel English Chamber
Orch. en Wandsworth School Choir
0.1.v. Charles Mackerras met sol.
15*30 Zeggen en schrijven 1600
De beweging: 16.00 Het portret;
18.00 Nws; 1804 Muziekjournaal;
19.00 Concert Noordhollands Fil-
harm Ork. met cello 20.00 Nws.
20.02 Het podium met om 20 02
De wandelende tak; 21 00 Voor-
land: Ars Musica 1992; 22 00
Downbeat; 23 00-24 00 Audio Art

7.04 Goedemorgen Nederland.
7.53 Het levende woord. 8.04
NCRV's hier en nu 8.20 Goede-
morgen Nederland 904 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Teds lunch-
pakket, met om 13.04-13.20 Hier
en nu. 14.04 NCRVs belspel.
15 04 Beste Beer 16 04 Disco-
gram. 16.47 lets anders 17.04
Ook goeienavond. 19.04 De hits
van... 20.04 Listen to the music.
22.00-07.00 Zie Radio 1

Radio 2

Radio 3
6.02 De TROS op 3 7.04 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12 04 50 Pop of een envelop
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100 18.04 De
avondspits. 19.04 TROS Dance-
trax. 21.04 De CD show
23.04-24.00 Sesjun.

BBC 2
AmQ°, sPider-Man Strikes Back.
Sat^r o

se film uit 1978 van Ronsturti*, pider"Man- een college-
dat h ' moet zien te voorkomen
van andleten '" het bezit raken
la* u Met Nicho-"ammond en Robert F. Simon " Cary Cooper in 'Ifl had a million'. (BBC 2-10.00 uur).

RTL P|US

MicIhLVaMoween 4: The Return °frorfi^ Myers- Amerikaanse hor-°rtl"iuiti9BBvanDwightH.Little.
Co ne°°nald Pleasance en Ellie

'80 met Mickey Rourke en Matt Dil
lon.

BRTN 2
22.30 Rumble Fish. Amerikaanse
film uit 1983 van Francis Ford Cop-
pola. Meesterlijke film over New-
yorkse jongen die uit de schaduw
van zijn oudere broer, de mytholo-
gische Motorcycle Boy, probeert te
treden. Hoogtepunt van de jaren

RTL Plus
2.10 Edut me oness. Israëlische
thriller uit 1984 van Raphael Rebi-
bo. Met Anat Atzmon en Uri Ga-
vriel.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

België/BRF
Nieuws op elk heel uui

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 8.30 De fascinatie 9.00 Nws
902 NOS Sportief. 925 Water-
standen. 9.30 Doe-het-zelf-psycho-
logie. 10.00 Dilemma. 11 00 Ge-
zondheid, een zorg 12.00 Nws.
12.05 Aardewerk 13 00 Nws
13.10 Emmastraat 52 1400 Gas-
ten van de KRO. 15.00 Ezelsoor
1530 In den beginne. 16.00 NOS
Cultuur 17 00 De ronde tafel van
Pam. 17 25 In gesprek met de bis-
schop. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine 17.55 Mededelingen en
schippersberichten 18 00 Nws
18.10 Pop-Eye 18.40 Dinimiz
islam 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks 1930

600 Nieuws 605 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 730 nws). 800
Nieuws 8 10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen 11 50 Het koekoeks-
nest 12.00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws 13 10 Het schurend
scharniertje. 13 15 Roddelradio
14.00 Hitbox. 17.00Radö 2 regio-
naal. 1800 Nieuws. 18 10 Over-
stuur. 20.00 Het gelag: pop. folk en
kroegverhalen. 2200 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop 23 30-6.00 Nachtradio

België/Radio 2
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televisie en radio donderdag

(ADVERTENTIE)

Vankamermuziek
tot opera,

Vogelzang biedt
eenruime keus

inklassiek
W'-Mr'y^MiiWM:&yS'ê^^m^mmmAWt

... :*^i^

Neeme Jarvi is een ware kunstenaar op
het gebied van dirigeren. Ter ere van zijn
100steCD in 10 jaartijd is nu de

komplete katalogus uitgebracht.
Deze katalogus is gratis verkrijgbaar op
onze CD afdeling, evenals hetkomplete
repertoire.

De lijstvan CD's is heel breeden veel-
zijdig. Zo zijn er uitvoeringen van redelijk
onbekende Russische komponisten zoals
Kalinnikow, Ljadow e.d. maar ook
meesterwerken van Shostakovich,
Prokofjev en Strauss. De serie bevat
opnamen met verschillende maar altijd
gerenommeerde orkesten.

DE 100-ste: CHARLES IVES -SYMI
SAMUELBARBER
is nu beperkt leverbaar als gold-disc en
met katalogus.
Opname: 8 Kwaliteit: 9

VANAF 44

M uocELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

Nederland 2 Nederland 3 RTL 4Nederland 1 België/TV 1
Cat. 17.05 The new adventures of
Mighty Mouse. 17.20 Happy families.
17.35 (TT) Tricks 'n tracks. 18.00
Newsround. 18.10 (TT) Blue Peter.
18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT)
Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio-
naal nieuws. 20.00 Tops of the pops.
20.30 (TT) EastEnders. 21.00 (TT)
Last of the summer wine. 21.30 (TT)
2point4 children. 22.00 (TT) Nieuws.
22.30 (TT) Porridge. 23.00 The fuH
Wax. 23.30 Question time. 00.30 Para-
dise. 01.20 Weerbericht.

BBC 2
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Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koeten, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:

200 liter diepvrieskast
met laden, apart invriesvak

geen ’ 999,- of ’ 799,- maar

’ 598,-
Bosch dubbeldeurs koelkast
KSV 2900, 290 liter, automatische ontdooiing

verstelbare rekken, aparte diepvries
geen ’ 1.299,- of ’ 998,- maar

’ 798,-
Luxe Bosch wasautomaat

WMV 454.2, 850 toeren, diverse spaarprogramma's
4/5 kg inhoud, aparte temperatuurinstelling

geen ’ 1.499,- of ’ 1.199,- maar

’ 998,-
Bosch Magnetronoven

HMT 712 A, 27 liter, draaiplateau, programmeerbaar
geen ’ 799,- of ’ 648,- maar

’ 498,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Seharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

USK. gasfom. ’95,- was- Te k. groot model IJSKAST
autom. ’ 175,-; wasdr. met diepvriesvak, ’ 100,-.
’175,-. 045-725595. Tel. 045-727934.

06-liJnen

Griekse Sex
Lisa draait ze om. 50 cpm

06-320.325.55
Adressen

Ze geven hun adres en
telefoonnummer vertellen

wat over zichzelf en
wachten dat jij ze belt.

320.322.23
06/100 ctp.m.

Kom langs
mijn adres, mijn telefoon-

nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt:

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

Hot Privé
Heter kan niet, of toch...

Live sex op de aparte lijn!
75 cpm

06-320.370.07
Sex Top 10

De computer kiest de sexlijn
die jij wilt, 0,75 pm 06-

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

*ROMY*
06-320.331.04

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe

precies wat ik vraag 75 cpm
Zin in een Avontuur?
Vrije vrouwen

& meisjes zijn op zoek naar
een avontuur op sex/gebied.

Heb jij ook zin?
06-340.340.95 (75 cpm)

üve.Tele
Piepshow!

Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden

door de telefoon? Draai dan:
06-340.340.25 (75 cpm)

Nu al: 610!. Vrouwtjes vertellen wie ze
zijn, wat ze lekker vinden en
.geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10.— Stiekem livevrijen.

.Tot diep in de nacht lekker
:100% Live/vrijen
:rpet Debby, Myra of Joan?

Bel dan snel
■ 06-340.340.10 (75 cpm)
245 hete meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door

en willen graag 'n
(sex)afspraak

met je maken.-. 06-96.45 (75 cpm)

24 uur stoeien
op een hete aparte sexlijn.: 06-320.330.78 (75 cpm)

VERA
06-320.331.09

Héb je olie bij de hand? Dan
weet je precies hoe het met

-' Vera voelt. 75 om.

Ruige Porno!
; Wil jij horen hoe het er in! Nederland aan toe gaat?
; 06-320.320.79 (75 cpm)

Gay Privé
sen je op zoek naar 'n heet
afspraakje met een lekkere
Jengen?Bel 06-320.322.75
Altijd Gay-kontakt (50 cpm)

EROX-CONNECTION! Uve
Sex gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de
lekkerste meiden die alle
standjes met je doen. Wij

helpen je snel. 37,5 ep Vz m.
06*95*06

Rijpe dame live neem ik het
lekkerste op. Spaans stand-

je. We liggen zijwaarts, jij
tegen m'n rug. 37,5 c Vz m.

06-320.320.38
Griekse porno! Kies uit 3

meiden 18 jr. ze zijn gek op
Grieks standje. 37,5 c Vz m.

06-320.320.62
De man lijdt, de vrouw
geniet. Ga op je knieën

S&M, 37,5 c Vz m.
06-320.332.32

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 et)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid

vraag haar tel.nr. (75 cpm)
Onderdanige jongens bellen

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)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-32Q-330'18(50cmp)

Pascale bovenop de tafel
Keukensex

Bel 06-96.02 (75 cpm)
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen.
06-32033060 (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!

06-320320,36 (75 cpm)

Sexkontakt:
Zoek jij telnrs van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

GAY-TALK
Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of n heet
sexgesprek voeren? Bel

voor dichtbij: 06-320.322.26

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*32144 (75 c/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.
06-320,33088 (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)

Zijn gespierde lichaam staat
onder hoogspanning. Dank-

zij Martin komt hij tot
ontlading...

06-320.321.08

’ 1,- p/m

Met 2 man in de schuur.
Ine weet het.

Ze doen
Grieks

06-320.323.85 - 50 et pl/2m
Homo. In het bos tegen een

boom, in zo veel standen
met 2 boys. 50 et p. Vz m.
06-320.326.91
Ella betaalt in de keuken

haar schuld
Zonder kleren

onder de pannen.
06-320.326.73 - 50ct p. V2m

Belachelijk. Maar op zijn
SM zolder

leert Ina gehoorzamen !
06-350.250.50 - 50ct p. Vzm
Die jongen doet het beter
dan haar man. Hij is naakt
en mooi. Tini wil alles van

hem. 50 et p. Vz m.
06-320.329.23
Sex/kontakt?

Trek in een afspraakje met
een meisje die graag een

middag of een avondje met
de (8....) bloot gaat?

06-320.320.87 (75 cpm)
Elsa kruipt weg in de schuur.

2 mannen vinden haar en
dan....

06-320.326.92
50 et p Vz m

Mevr. is néakt. Het meisje
strijkt haar nylons glad. Wat

bent u heerlijk, zo bloot
mevrouw.

06-320.329.25
50 et p Vz m

Ze wilde geen sex, maar
met 2 jongens gebeurt het...

06-320.340.45
* 50 et p Vz m

Steeds wilder, Evy leert
Grieks van de knul uit de

advertentie. Ooh toe, jaa...
06-320.330.17

50 et p Vz m
Sabine, Nancy, Sandra,
Cato, Mariëlle en Gerda
brengen elke fantasie tot

leven. Met elkaar...maar ook
met jou!

06-96.90

’ 1,- p/m
Heb je wel eens met drie

mannen tegelijk...?
Ja natuurlijk, ik ben

verslaafd aan parenclubs....

06-320.321.06

’ 1,- p/m
Haar eerste keer was

onvergetelijk. Ze vertelt het
tot in de diepste details aan

haar beste vriendin. Die
wordt daar ook wel een

beetje opgewonden van...
06-320.328.30

’ 1,- p/m

Vind je man dat wel goed?
Janatuurlijk, sterker nog, hij
doet zelf mee Chick Contact

06-320.330.63

’ 1,- p/m
De meeste meisjes zijn niet
zo onschuldig als ze lijken.
Zullen we samen één ijsje

eten?
06-320.321.17

’ 1,- p/m
Onze operators zijn niet

voor één gat te vangen...
Ervaar het zelf!

06-320.329.50
’l,- p/m

Daniëlle logeert bij Annette.
Giechelend liggen ze dicht

tegen elkaar aan.
Kun jij slapen?

06-320.321.18

’ 1,- p/m

Twee bezwete meiden
onder de douche na

aerobicles. Wat heb je
mooie krullen, zegt ze met

trillende stem.

06-320.321.00

’ 1,- p/m
Als Diana hem wat uitlegt,

buigt ze zich over hem heen.
Hij voelt haar zachte vormen
tegen zich aandrukken. Zal

ik het je voordoen?
06-320.323.17

’ 1,- p/m
Frans! Grieks! Russisch!
Lekker, 37 et Vfe m. 06-

-320.320.59

Haar zijden lingerie omsloot
haar prachtige lichaam als
een tweede huis. Ik zoek

iemand die ervan houdt om
sexy foto's te maken...

Chick Dating
06-320.360.69

’ 1,- p/m
Terwijl Liesbeth haar
nummer maakt, gluurt

Johan mee en helpt zichzelf.
Wil je dit missen?

06-320.320.03

’ 1,- p/m

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

<-—' ' ■ ' —■——=—

Kontakten/Klubs
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verw. U. Ma.-zat. 11-24 u. zond. 15-23 u.

Kapelweg 4 K'rade, 045-425100. Weer Shirley & Thannee!

Nieuw Privé Candy
met Melanie, Ela, Sofia, Chantal, Chamilla, Milanie, Cindy,

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

JACKY'S ESCORT
24 uurs service

Wij: Belinda (20) Suzanne (20) Diane (23) Tanja (24)
Vanessa (37) en Tina (38) staan dag en nacht voor u klaar.

Bel gerust voor meer informatie:
S 06-52981664

ook voor echtparen, striptease en SM.
Dinsdags gesloten.

Porky's Pretpark!!
S 045-228481

Sex-o-theek Liberta
Susteren

Privéclub met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in
lingerie, tanga, slip en topless.

Aanwezig: Elsa brunette, 4 blondines, Elke, Brigitte, Marcia
en Kristien. Rosie, lang, slank en geting. Nadin halfbloed

met grote borsten. Anna lekker mollig.
En onze Franse sterren Chantal en Sofie (DD-cup).

Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes, voor 1
all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank. Open sex of privé-

kamer met bubble-bad of spiegels. Alles kan!!
Maandag, dinsdag en donderdag van 12.00-02.00 uur.
Woensdag en vrijdag van 12-18 uur. Tel. 04499-4346.

Parenclub Liberta
Woensd. en vrijd. voor paren en alleenstaanden. Zat. al-
leen paren. Aanvang 21 uur. Ontmoet mooie exotische

mensen in een vriendelijke omgeving.
Atijd live- en pornoshows.

Maaseikerwg 24 Susteren, 300 m. van A2richt. Susteren.
Tel. 04499-4928. Euro en Visa welkom. Privé-parking.

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

Club Casa Rossa
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 welkom.

!Nieuw! !Privé 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. 18 jr)

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

Geopend van 11.00 tot 02.00 uur 's nachts.

Voor exclusiefrelaxen!

Riversideclub
Afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, 100 meter
voorbij camping de Maasterp. Open v.a. 14.00 uur. Week-
end gesloten. Creditcards accepted. Tel. 04755-1854.

Sacha's Escort
Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 uur tot 05.00 uur.

Speciaal tarief als het echt gezellig wordt.

Bel 06-52980255
Sauna Club Eden

Alle dagen geopend, vanaf 19.00-05.00 uur. Nu met 4
nieuwe dames, ook voor escort. Holzstraat 103, Kerkrade.

Tel. 045-462084.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

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

Escort en privé
06-52169310.

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

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

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

Love escort
045-320905

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 Vm 3 u.
Tel. 045-422685

Dave's Escort
Boys vor dames, heren en

echtparen. Nu pr. vanaf

’ 50,-! Tel. 04750-27218.
Nieuw Escort

Kimberly snel bij u
thuis of in hotel

S 045-418606

Volslanke
j.vrouw ontv. privé, va

10-22 uur. Tel. 043-4733
Contactburo

Sittard
©046-523203

Nieuwe inschr. gevr*
Vrangendael 154,_Sjttg

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres: JJodenstraat 2Jtussen WV en KesseM
043-25418 J
Peggy privé el

Escort
Ma. vr. 11-22.30, wo. totl

uur. Thaise massage I
046-374393. Meisje ggl

Een heerlijke
ontsp. massagl

voor dames en herertl
Tel. 045-21815gl

Alles is naar ROME I
ze zijn eerst bij

LYDIA
gekome 046-749662
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Krielaardappeltjes ■ka^^M k^É| Kl
vacuüm verpakt, | *^Q Casselerrib I af^tj^^^Ê^^^A^LÉ mmZ^mW^^^^700gram+9T I.jLS snyvers, -^Regina keukenrollen qq per 100 gram *8T Z."*t7 iW
pak a 4 stuks -ïr^
„ , .. Gebraden paprikagehakt *"■► iS^^BRobijn wasverzachter navulpak

sn|jvers
r . - Qgoed voor 1.5 liter. A IQ |(yj' |.4V «.-^^a Knu 2 pakken -frW l» I / iWci^ïïWiTW .^^^k.

Vlekken-kampiofcJ H. MCt)X)6O^>o - s/j [pj.llJllHHU.il... HEPP---1-- 1J■'"' WilWPKJWlJiJ***^^{/(HwkéllHem Dixan pak 2.5 kiio 2&^t lU>//
"cé*^ f?/) md! *’ OO I Voorgebraden ,

iq_J Icebergsla IrQ

IL**LbodoüiW r- nQ\ 00"
,/ Q! &.P& iSfej ■ J EDAH SERVICELUN.{/Ció^r^rr sn Lm. LJaS\ \ uim u» I h7l li3^*i4H^K PSWWE(9*W IL 0»-010» Van maandag t/m vrijdag vanV I' 4^3,49 *J /O V gram P^Sffi*lffi IuSS te?' Iototl2envan2tot4uurkuntu

\ /^ «^a4^\ \|ï EDAH Kt 1 p- <N "--8v overheids- en/of fabrikantenmaat-\ . a /) 1 f **4 % <U> verPakt' kQ t2sl^ regelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m
\ rKVflrtJfóWb' I I ' X

2xBogram-4*r \,<J * BA-4 zaterdag 25 april 1992 m.u.v. de april
\ IJWaW^ IAA&r ——* ' 'S'° P'zza toppers. Ondanks nauwkeurige plannings-
\ jHniieJiS.PO&l^ WirtP hnllpriP« CrOSSa Milanese ■* F A aktiviteiten kan het soms voorkomen dat\ -— .ak^stuks 11^ diepvries, 300 gram / \\\ bepaalde artikelen (tijddijk) zijn uitver-

X___---~--■--"""""^^ 6StUS |.|9 NU 3 STUKSW /.J\J kocht. Hiervoor onze puse^

'T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAH^ISIr
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\ ' VANDAAG EN MORGEN TOT 10 UUR 'S AVONDS
PAASMEUBELSHOW BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT

Breng eens een bezoek aan deze schitterende meubelboulevard, want wij hebben u heel wat te bieden nl.: r

" 10.000 m2verkoopoppervlakte (400 fabrikanten onder een dak); 18-S-'fSff'^ï
" klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en prijsklassen; [I mESIËjITMI WÊ
" scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; Wm
" een schitterende en smaakvolle presentatie; l^émmm^^
" een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitect aanwezig);

" een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping - Artifort - 14*1 ■Bench - Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair - " 100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), i^^^ " " fGalerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young International - een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT; , u . * "...*.*»*■.-, --*e
Metaform - Pastoe - Leolux; " 's Maandags vanaf 13 uur geopend. "t**^

Ie een juweelvan een slaapkamerafdeling; Donderdag koopavond tot 21 uur. ' >"<"' '
'"'""f' " """**:" exclusieve moderne en klassieke verlichting; ■■■--■■■■■■■ttrWTWWTl\mmTTmT^m\'^

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS Ijl lil \\ ni | 1
Inn*. n -t-vt-aa. m—u *-m- r a Dr Drroiiiirr -in

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Ü»1 «wVi li*1*?il \%M I
É MAASTRICH I <-ABtKüERWEü lU, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts !■■■■■■" ' TEL. 043-215585 (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. M i.Kiiw'tf-.*^--^*--^1 £

t vJfontakten/Klubs
knappe knul

19 jaar, wil van 16
£^ t/m 9 mei heren ontvan-f*"1 om vakantiegeld te ver-een. Ben geen beroeps,
-JJor mij 1e keer. Wil allesc*eren (ook S/M) mits sa-
yel. 043-254183. (Maas-ï|*t) 12-01 uur. Vragenv naar Riek.

LOES uit
Voerendaal en Birgitte

V^23 u. 045-254598.

Buro Geleen■l^op nivo 046-748768

Nieuw
Privé Sandra

i^a. Vm vr. 10-22 uur.gekend gesl. 046-757517

**045-326191**
all-in *

Buro Heerlen
~ Escort La Femme

Vanessa! Adressen,
(■"five, escort. Boys voorren. Tev. meisjes gevr.,

intern mog.

Club
2000

Ctui*' HELEN, MIRIAM en(vYWTAL. Rijksweg Nrd 22--Sgn-Jel. 046-742315.

9 Helena
J"? uur, ook zat. en zond.

759, meisje gevr.

SM Anita
-?et nieuwe assistentie.6vens slavin gevraagd.s^-JelL 04455-2596.

plub Maxim's
611 te Maas-

o^fchelen (B), dagelijks
■japend van 14.00-02.00s—:J-*guk meisje gevraagd.

SM Rachel
*v~----^IgUMS-274810.
MmLi %|een PICCOLO in het
UW "fr9s Dagblad raakt uSt d sPulletjes 't snelstSno ccolo's doen vaakhnï!?n- Probeer maar!

f* ALARM

|g®a|J Eén van de populairste middenklassers in ons land is de Nissan Sunny. keuze uit een economische 1.4 liter, een pittige 1.6 liter en een razendsnelle 2.0 liter GTi (3-deurs).

En niet zonder reden. Doordat de Sunny familie bestaat uit meer dan 40 modellen en uitvoeringen Allemaal voorzien van geavanceerde 16 kleppen tech-

is elke Sunny maatwerk. Zo is er een Sunny 3-, 4-, 5-deurs en Wagon met 2.0 liter dieselmotor, niek en gekoppeld aan een geregelde ~ % *=-— ~k-

i-^3^^mmWÊ Wk Oogstrelend van vormgeving is de 5-deurs, de gentlemanvan de familie.
&S M Zelfs, Uitgeroepen door de ANWB de verscheidenheid aan modellen, 't ge- U k'e«Ult -epele 1.4en 1.6htcr benz.nemotoren ofde snelle en stüle 2.0 l.ter d.cscl.

"-——"*- -JÊmW Se— Kampeer en Caravan Kampioen *li3sj§| Blim^f.ijj bruiksgemak, de prijs en zn rij-eigenschappen winnen 't met gemak van de concurrentie.
Vrijbuiter van de Sunny familie is de vlotgelijnde 3-deurs. Leverbaar met *!|| \1.4 of 1.6 liter motor, als 2.0 literGTi-(R) of met eenkrachtige 2.0 liter (!) diesel. $ JmWÊmafes^lTm* tmÊÊÊÈË @lfe "

_
v.a. 24.765,-. tot beste caravantrekker in zn §» L^MM WEÊ^^ym W^ffl M. Zelfs zn garanties zijn nauwelijks te evenaren: 3 jaar of 100.000 km

A,-^^SmtLS^m^mmm\mm^mmÊL% " .ajJ^ETJ
klasse. Zeer indrukwekkend is de Sunny GTi-R die in 5,2 seconden C^^^^&S^ Bp Jlllii "IÜÉÉÉ ISÊÊJP al §emene garantie en maar liefst 6 jaar carrosseriegarantie. Want al

vanuit stilstand naar 100 km/h sprint. Voorzien van 'n 2.0 liter J B^IIH il IIÉI '^Sk\ is er blJna geen Sunny 'l zelfde' er zi 'n nu eenmaal be"

Turbo injectiemotor met intercooler en vierwiel-aandrijving 1 ...^g langrijke overeenkomsten die alle Nissans kenmerken,

om zn 162 kW (220 pk) op de weg te kunnen brengen. Overigens I El W^ Een bezoek aan de dichtstbijzijnde Nissan dealer zal 't overtui-

biedt de ■/^f^^Ê' BR5^Ét "N*. Sunny natuurlijk ook V BJ^^ff^jmP■ gende bewijs leveren! /g^IÉÉÉI Bk

WÉimAAmzAdÊÊmkA. AwÊ Wm^mA^&A^AAImWÊËÊÊm^SSSSAmmwmmMAÏAMÉMmi- £5 £'"' H ■ ******* £SË- ' a .^mmmWmmmm^mWm^WÊm^WÊm^m^WËAWk HÉÉT^ -** '^9ÉHI He

.^mÊmm» y:.y*AAWmmmmfmmmii>yyf'<<'<>: «^WÊÊmy hÉÈ: MLM mm^f
De fraaie 4-deurs Sunny is de succesvolle zakenman van de familie. *| JÊ De grootste klep van defamilie is ongetwi,feld de Sunny Wagon.Leverbaar in 1.4of 1.6 liter benzine ofalskrachtige 2.0 liter diesel. V.a. 28.760,-. M W?§

'M Leverbaar in 1.6 liter benzine of 2.0 liter diesel. Va. 32.185,-.

DE MOTORm B (MmiNNV SUCCES

j NISSAN
Prijzen mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, 100 NX, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300ZX, Q-bic, Terrano, King Cab, Patrol,

Vanette, Urvan, Cabstar en Trade.Lichtmetalen velgen op 5-deurs en roofrack op Wagon tegen meerprijs leverbaar.

Beek,Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36,
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V.,
Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

m^mm^A^^J^A* 9 Wr.Am. jfl jjWjb W jjWjW m\Amm L\ 9Atm m. m^W. A* mWMmW k\ mAm W M \m. jfl

SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in ontwikkelingslanden.
Dit jaar staat de drinkwater-voorziening centraal.

SIMAVI werkt zonder overheidssteun. Uw hulp is dus écht noodzakelijk;
het is ter plekke vaak "uw geld voor hun leven".

(WZMs giro 300100
X. I k^^ I 9LM A\/| VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN

>s,«-w- I » % I IVIAmV Spruitenbosstraató, 2012 LX Haarlem

DE GEDUPEERDEN VAN J
DE AARDBEVING HEBBEN^
EEN STEUNTJE IN DE f
RUG NODIG!
■----LGEEF 1 fTGIRO777^L
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG j^L^Ê

" H___*H
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W
V TP'll^'^J m^mW^m^m^m^^^ W^m^m^m^ mW

*" ■ Hr'' r* lÉl'r HH *w Bk I
Jf 4r "*s^a ||U !~BH'Mr, i wmmm ■
/ fc- "^ .mW^Êr^mm^^A P^^^^^^^^^^^****9&C LméwÊmm Eu *■«-« "3»W I

]Bv fn jjfl Dolo&ri6S6, LdS3PJri6 I

SrjM (JiUgc lldllddllbc wL^^ \Jorr\\ Pannplloni nf I

■■

■'* - '. jflÜ^l iHb*k. I

ssa {mmmmJ^ft Deze week moet ver-Verdi (met spinazie en 1 PS^É* 1^Wfc-W fIV/Vll I I IV^V^W WI V^l JP V I
peterselie) en-Rossi (met M

_ ■■ ■ ■ / v Heinz I
tomaten en paprika's), j*f^_ IAI/^l l^^ii^Ol^*\ r^l "71 'Y\ 1 Spagheroni I
paksoogram mn |^g WCI Ui "OLU UI Z.l I. pastasaus,
enpakjeHonig 97Q w w *^^i .Mi WWwwm- ■■ "—'§' ■■ Napoli (mildl/Tradizionale (kruidig) Ichampignonsaus4£BZ./3 ■ of Diavolo (pittig), Q„q I

pot 485 gram ®m Vff £..*+*? I
I

Frans stokbrood * -.*■». Yovol voehurtdrink ! ! ! i Varkensrollade, cah servicelijn: bei gratis 06-0305.SüïïrlSk * nü 1.79 KsE *
~Q U kunt nu geld beleggen terwijl u boodschappen doet. 500 gramj^6.2s ... ,Q SCSSSSrS^fles 1 liter ®®®@ J^T 1.«4y "~ 7 kilO ®®®®J^4r3±±.Hl7 cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen Kope

Met het kopen en sparen van AH zegeltjes hebt unu de mogelijk- : ~y\&', Ü 1 AHfnïeLsTrfênv!nSnetr/mPde
Paturain knoflook, , 1Q Mellona bloemenhoning „" heid om als belegger deel te nemenMn hetAH Vaste Klanten Fonds. jaÖjfci va^"s'3

Qppen' »? K"eldent/m

doosje 150 gram jUr4.iy JSr 'T3fe'3.99 In uw AlbertHeijn winkel ligt een brochure voor u klaar waarin B B 500 gram J4T 5.49 aqq .Zo
ë

de voorraad strektpot gram ZOO JW *J.W
|jn AR k.lO 133*3.33 beschikbaar! /

i'tC^rfS^^ 01 Leef light ChPerlaßobustakoffle.snetfilter- —— J. |^|j| ji îiJ^^w coiie
ectie-oBun°nikn'e mum/j

[iSÊ2£ P -^^50of 500g^ 3^ Exc|usjef bjj AH: BroekluierS(
U'fjeS /*K/

=^P^ gram orDonen.DWg *^ suske en Wiske Videobanden, midi, maxi of extra large, lono 9 oqq -/a _. T MÊLW^^K^ism^m^ 0.991.03 keuze uit twee spannende verhalen, pak 2&%$ lö.yö ca. 1700 gram ®®®@ 0.33 |^^^
01 Delicata chocoladetabletten, speelduur ca. 30 minuten, ft oi£ _Tf 'TTij" Z-£mÊ m
melk, puur, extra bitter of type VHS, per band y.3D nPn«;tirk nf dpomllpr nn iHon non,in„c **f " "»«w" "'*«f

Uit de bedieningsafdeling: melk/hazelnoot, o on Sr^tc^Sl0 ' Golden Dehcious, f
Geroosterdeachterham o>|o per stuk 200 gram ' o^f 1 79 pappige, zachtzure QQ100 gram Sil waskrachtversterker,onc Perstuk J2^l./3 handappelen, kilo Z.33 f-

Bahlsen Chocoleibniz biskwie met pak 500 gram ®@® >95 O.yD
'ffif&'ii'il B chocolade, Uit onze bloemenafdeling: Dole bananen, Iqq

2 halen, 1betalen: /ZtHI 3^ melk of puur, "—~ : : kilo 1.33
Tastou mousse, pak 125 gram Dames-of kinderleggings, Fuchsia sof kalbAlwHnL %
diverse smaken,2 bekertjes ftft 1////BgjjjpP OOQ in frisse dessins, Q Qfi Vlijtige Liesjes, 1n * Bospeen, IAQ i*, «■► ?
è7ogram . ®®}M WÓ \^A\m^^' ®®®2&3 £..017 diverse maten, per stuk ®<5)®3.30 voorin huis, 3 stuks ® lU." perbos I.H-^ ■Wi^^MiW^*^^'1^

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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