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Prijs voor Opera Zuid
voor provincie te hoog

DOOR LAURENS SCHELLEN
ENTHEOSNIEKERS

HAAG - Met
*ast evenveel vreugde als teleur-
*Uinjj heeft de Limburgse politiek
8t_ren gereageerd op de definitie-
I toezegging van WVC-minister
Wy d'Ancona dat zowel het Lim-
[>rgs Symfonie Orkest (LSO) als
bera Zuid voor Limburg behou-

l>lijft. De'Statenbrede' euforie
iiet voortbestaan van beide po-

kreeg een ste-
opdoffer door de forse eigen

Ijdrage van ten minste anderhalf
"iljoen gulden die de PvdA-
j-Windsvrouwe jaarlijks van de

We zuidelijke provincies verlangt
Ji de operavoorziening in Maas-
*icht in stand te houden.
■■■
'isteravond al werd duidelijk dat
j*tLimburgs provinciebestuur een

van een dergelijke om-
[a1g onder geen beding zal onder-
benen.is volstrekt ondenkbaar dat we
'"'n groot bedrag kunnen en zullen

i-sten. Maar dat betekent zeker
fct dat we, wat die eigen bijdrage
"^treft, de deur dus maar in het slot

Laat ik het zo zeggen: hij
Jat zeker niet wagenwijd open. IkJfeen er dan ook op dat de Tweede

er (nog vóór de zomer, red.) af-
wende maatregelen treft. Belang-

ï^ik in dit verband is zeker ook de
l^aag of het operabestel in financië-

' zin door alle provincies naar
?venredigheid wordt gedragen", zo
?*t cultuurgedeputeerde Ger Koc-

desgevraagd weten in een
reactie op de plannen van

Jjn Haagse partijgenote. Boven-
"'en mag volgens de deputé ook
M de gemeenten Maastricht enMndhoven evenals van het bedrijfs-
*Ven een flinke duit in het zuidelij-ke operazakje worden verlangd.

Kamermeerderheid bestaande
"'t CDA, PvdA en D66 staat in een
j^rste, voorlopige reactie positief

pgenover de voornemens van d'An-
■Öa voor wat betreft LSO en Opera
füid. De woordvoerders cultuur la-
?l weten een eigen bijdrage van
et zuiden voor de Limburgse ope-

J^kern wel degelijk redelijk te vin-
'en. PvdA-Kamerlid Frits Niessenv"idt in tegenstelling tot partijge-

Kockelkorn zelfs een bijdrage

van 1,5 miljoen gulden op zijn
plaats. Dc Kamerfracties van CDA
en D66 voelen overigens weinig
voor dc door d'Ancona geëiste nau-
we organisatorisch-bestuurlijke
samenwerking tussen Het Brabants
Orkest, LSO en Opera Zuid.

het weer

MET REGEN
andaag zorgt een storing, die
-"n zuidwest naar noordoost
j*er ons land trekt, voor veel

en perioden mete*Ten. Pas in de avond kunnen
ftkele opklaringen onze om-

J*ving bereiken. De middag-
loopt op totJ^ireveer 14 graden. De ko-

kende nacht daalt het kwik°t omstreeks 6 graden. De
*J l*nd is matig uit een zuid tot
v^doostelijke richting en
'aait in de late middag naar

Westelijke richting.
oor verdere informatie be-

seffende het weer in Limburg
*u»t u bellen 06-91122346.

!°noP: 06.15 onder: 21.00
04.16 onder: 16.26

**ORGEN:!°nop: 06.13 onder: 21.01
04.31 onder: 17.36

Dreiging
De dreiging van afgelopen vrijdag
dat het kabinet een koopkrachtda-
ling van een procent voor de mini-
ma zou aanvaarden, is weg, aldus
Wöltgens. De verdere uitwerking
moet deze zomer maar plaatsvin-
den, meent hij.

CDA-fractieleider Brinkman zei af-
gelopen vrijdag al steun te hebben
gegeven aan de besluiten van het
kabinet. „Dat blijft zo nu hetzelfde
besluit netjes op papier staat", al-
dus de CDA'er.
De brief kwam op verzoek van
Wöltgens. Hij wilde precies weten
wat het kabinet afgelopen vrijdag
over het inkomensbeleid voor 1993
had besloten. De sociaal-democraat
eiste opheldering nadat premier
Lubbers na afloop van het kabinets-
beraad de koopkrachtcijfers be-
kend had gemaakt.
Met de mededelingen van Lubbers
vrijdag ontstond de indruk alsof dat
inkomensbeeld aanvaardbaar was
voor het hele kabinet. Dit tot grote
woede van de PvdA. Vice-premier
Kok liet weten dat dergelijke be-
sluiten niet waren gevallen.
Wöltgens zelf gaf aan dat de PvdA
uit het kabinet zou stappen als het
doorLubbers geschetste beeld wer-
kelijkheid zou worden.
Tegen elf uur gisteravond werd een
akkoord bereikt over de tekst: ne-
gen pagina's lang.
Uit de brief van Lubbers, Kok en
De Vries blijkt verder dat het laag-
ste belastingtarief van 38,5 procent
in 1993 niet omlaag zal gaan. De ver-
laging van de premies zal nu ge-
bruikt worden voor betere koop-
krachtbescherming van de minima.

Ambtenaren
Het kabinet heeft ook besloten dat
ambtenaren en werknemers in door
de overheid betaalde sectoren er
komend jaar 3,5 procent op vooruit
zullen gaan: gelijk aan de voorziene
inflatie.
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Acties verwacht in
bejaardenhuizen
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Studenten verzwijgen
vaak bijverdiensten

PAGINA 15

Vrouw voorzitter Britse Lagerhuis
LONDEN - Betty Boothroyd van de Labourparty is gisteren geko-
zen tot voorzitter van het Britse Lagerhuis. Zij is deeerste vrouw die
deze functie, die 600 jaar geleden werd ingesteld, bekleedt. Boven-
dien is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de voorzitter
van het Lagerhuis geen lid van de regeringspartij, maarvan de oppo-
sitie.
Boothroyd werd met 372 stemmen voor en 238 tegen gekozen. In een
toespraak vóór de stemming maande zij de afgevaardigden niet te
letten op haar sekse, maar op haar te stemmen „om wie zü is, en niet
om wat zij is". De 62-jarige Boothroyd, die in haar jonge jaren danste
in een populairevariété-show in Londen, behoort tot de rechtervleu-
gelvan de Labourparty. Sinds 1987 was zij al vice-voorzitter van het
Lagerhuis.

sport

Nijdam wint
proloog Vuelta
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Adrie Koster
blijft optimistisch
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Enzo Scifo
vedette van Torino

PAGINA 21" Enzo Scifo

Toch compromis bereikt over inkomensbeleid

Kabinet is eruit
DEN HAAG - Het kabinet
heeft een crisis over het inko-
mensbeleid 1993 kunnen be-
zweren. Premier Lubbers,
vice-premier Kok en minister
De Vries (sociale zaken) zijn
een inspanningsverplichting
aangegaan om de koopkracht
van uitkeringstrekkers en mi-
nimumloners bij het wegval-
len van de koppeling 'zoveel
mogelijk' te beschermen.
Daarbij wordt ook gelet op het
'geheel van de inkomensver-
houdingen.
De drie bewindslieden legden hun
mening na een dagvan koortsachtig
politiek beraad neer in een briefaan
de Kamer. Op basis van tot nu toe
gemaakte berekeningen gaan de
minima er komend jaar een procent
in koopkracht op achteruit, mensen
met een inkomen van meer dan
90.000 gulden gaan 1,25 procent
vooruit.
In het stuk schrijven Lubbers, Kok
en De Vries nu: „Dit betekent con-
creet dat het kabinet in de uitkomst
van het hierboven gepresenteerde
beeld niet wil berusten en zich ten
uiterste wil inspannen om de koop-
krachtachterstand geringer, respec-
tievelijk zo gering mogelijk te doen
zijn." Elders staat nog dat de rege-
ring „een bijzondere verantwoorde-
lijkheid heeft voor de koopkracht-
bescherming van diegenen die op
de koppeling zijn aangewezen".
In een eerste reactie liet PvdA-frac-
tieleider Wöltgens weten 'tevreden'
te zijn met het bereikte resultaat.

Rebellen negeren bestand

# Ondanks het akkoord dat Afghaanse
verzetsgroepen gisteren in Pakistan bereik-
ten over een staakt-het-vuren, gaan de ge-
vechten gewoon door. De leider van de
radicale verzetsgroep Hezb-i-Islami, Gul-
buddin Hekmatyar, stemde ook in met een
overeenkomst die zes andere groeperingen
vrijdag al hadden aanvaard. Maar volgens
een door het Afghaanse persbureau ANA
verspreide verklaring is Hekmatyar enkel

>
bereid de wapens neer te leggen als aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan. In
Kaboel zijn inmiddels tal van gebouwen in
puin geschoten. Op defoto een brandende
winkelstraat in Kaboel na beschietingen
met raketten. Foto: AP

Openbaar vervoer en
auto minder duur

DEN HAAG - De verhoging van
de benzine-accijns met 5 cent in
1993 en 1994 gaat niet door. De
motorrijtuigenbelastingzal daar-
naast minder stijgen. Ook zal er
geen extra tariefsverhoging van
3 procent komen voor het open-
baar vervoer. Minister Maij (Ver-
keer en Waterstaat) schrijft dit in
een brief aan de Tweede Kamer.
De maatregelen ■ wijken af van
die in deTussenbalans van vorig
jaar. Een lastenverlichting om de
inflatie af te remmen heeft ech-
ter het kabinet doen besluiten de
voorstellen te wijzigen. Daardoor
is het totale pakket van lasten-
verzwaringen van 1,6 miljard
gulden voor de komende twee
jaar verminderd met ongeveer
500 miljoen gulden.

De verhoging van de benzine-
accijns gaat niet door, om de
prijs van benzine niet te veel uit

de pas te laten lopen met die van
Duitsland en België. De dieselac-
cijns gaat wel met de afgespro-
ken 10 cent omhoog, omdat
EG-maatregelen dat mogelijk
maken.

De verhoging van de motorrijtui-
genbelasting met 150 gulden
voor een middenklasser wordt
iets getemperd tot 80 gulden per
jaar.

De tarieven voor het openbaar
vervoer gaan in 1993 en in 1994
wel met 6 procent omhoog, maar
de extra tariefsverhogingen van
3 procent (die daarnaast inge-
voerd zouden moeten worden)
komen te vervallen.

Zie ook pagina 3

" Spitsheffing
vervangt tol

Duitse minister stapt onverwacht op

Irmgard Schwätzer
volgt Genscher op

BONN - Voor het eerst krijgt in
Duitsland een vrouw de leiding
over het ministerievan Buitenland-
se Zaken. Na de verrassende aan-
kondiging van het vertrek van
Hans-Dietrich Genscher heeft de
top van de liberale FDP besloten de
50-jarige Irmgard Schwatzer voor
te dragen als de nieuwe minister
van Buitenlandse Zaken. Het dage-
lijks bestuur en de parlemenstfrac-
tie van de FDP, coalitiepartner van
de CDU/CSU, moeten de voor-
dracht nog goedkeuren. Verwacht
wordt dat een grote meerderheid
,voor de benoeming van mevrouw
Schwatzer zal stemmen. Het minis-
terie van Buitenlandse Zaken komt
volgens een afspraak van de coali-
tiepartners toe aan de liberalen.
Irmgard Schwatzer was tot nu toe
minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, een post die
zij sinds verleden jaar januari be-
kleedde.

Spionage
Bondskanselier HelmutKohl moest
gisteren niet alleen het vertrek van
Genscher aanvaarden, ook de mi-
nister van Gezondheid, Gerda Has-
senfeldt (CSU) stapte op. Zij ver-
trok omdat zij het werk zeer zwaar
vond en omdat er tegen één van
haar naaste medewerkers verden-
king van spionage was gerezen. In
haar plaats is benoemd Horst See-
hofer, eveneens van de CSU.

Zie ook pagina 4

" Hereniging hoogtepunt
carrière Genscher

Staatssecretaris
Mevrouw Schwatzer is geen vreem-
de op Buitenlandse Zaken. Voor zij
verleden jaar januari minister werd,
was zij, onder Genscher, vier jaar
lang staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken. Zij hield zich toen
voornamelijk bezig met de Europe-
se politiek. Schwatzer, die farmacie
studeerde, heeft binnen de FDP
carrière gemaakt. Van 1982 tot 1984

was zij secretaris -generaal van de
liberale partij, en daarna was zij drie
jaar lang penningmeester. Sinds
1988 is zij vice-voorzitter van de
FDP.
Genscher kondigde gisteren aan
zijn functie half mei te zullen neer-
leggen, een mededeling die voor
veel politici in Bonn als een verras-
sing kwam, hoewel Genscher zei al
lang van plan te zijn geweestuit het
kabinet te stappen op de dag dat hij
18 jaar geleden (17 mei 1974) begon
als minister, van Buitenlandse Za-
ken.
Genscher wil zich niet helemaal uit
de politiek terugtrekken en in ieder
geval actief blijven als afgevaardig-
de in de Bondsdag.

Winnende duif
vÜegt 127 km/uur

Zie verder pagina 1 3

" Statenfracties trekken
niet'blind' de beurs

Zie verder pagina 3

"Onduidelijkheid troef
over staakt-het-vuren

(ADVERTENTIE)

U MAG M NIET M,SSEN

NOG T/M 3 MEI "
WERKDAGEN VAN 13.00 TOT 22.00 UUR.

WEEKEND EN KONINGINNEDAG (30 APRIL)
VAN 11.00 TOT 18.00 UUR. _ .
JfTVECC Maastricht toegang

(ADVERTENTIE)

Modestoffen
NINO LANSA stoffen in een linnen optiek.

12 Uni voorjaarskleuren. 150 cm breed.
Normaal ’ 29,-

-19 -Voordeelprijs X. m p. m.
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LSO met
Mahlers
Negende

HEERLEN - 'Ik heb weer
eens de negende symfonie van
Mahler doorgespeeld. Het eer-
ste deel is het schitterendste
dat Mahler heeft geschreven.
Het is de uitdrukking van een
buitengewone liefde voor deze
wereld. Het is het vurige ver-
langen in vrede op haar te le-
ven, nog volledig van de na-
tuur te genieten, tot in haar
diepste diepten. Voordat de
dood komt. Want hij komt, on-
stuitbaar...' Deze woorden zijn
van Alban Berg, die ze in 1912- een jaar na Mahlers dood -
in een brief aan zijn vrouw
schreef. Het was het jaar van
de eerste uitvoering van dit
monumentale werk, in Wenen
onder leiding van Bruno Wal-
ter. Het Limburgs Symfonie
Orkest zal Mahlers Negende
komende weekeinde drie keer
in onze provincie uitvoeren:
donderdag in de stadsschouw-
burg van Heerlen, vrijdag in de
Maaspoort van Venlo en zater-
dag in het Theater aan het
Vrijthof in Maastricht, telkens
om 20.00 uur. Salvador Mas
Conde dirigeert.

'DerAbschied', de titel van het
laatste deel van Das Lied von
"der Erde zou volgens Bruno
Walter, dirigent en Mahlers
biograaf, ook de titel kunnen
-zijn van de Negende. Afscheid
betekent afscheid van het le-
ven, want de componist wist
bij het schrijven van het werk
dat hij spoedig zou sterven. De
stemming van een weemoedig
afscheid is in alle vier delen
van de symfonie terug te vin-
den.

Met de uitvoering van dit in-
drukwekkend opus sluit het
LSO een concertperiode af
waarin enkele monumenten
uit de hoogromantische mu-
ziekliteratuur werden uitge-
voerd: de Lieder eines fahren-
den Gesellen en de eerste
symfonie van Mahler en het
symfonisch gedicht Tod und
Verklarung van Strauss. Al de-
ze concerten werden geleid
door Salvador Mas Conde, de
Spaanse vaste dirigent van het
orkest, die het LSO volgende
week zal leiden tijdens een
concert met onder meer de sui-
te Der Burger als Edelmann
van Richard Strauss.

" Salador Mas Conde leidt
het LSO in een uitvoering
van de Negende van Mah-
ler.
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Operetteconcours
avond vol talent

ROOSENDAAL - Het eerste
Marga de Boer-concours voor
operette en musical, dat afge-
lopen weekeinde in Roosen-
daal is gehouden, is gewonnen
door de sopraan Arme Lauwe-
reins uit Antwerpen (operet-
te). Bij de afdeling musical
ging de eerste prijs naar Jani-
ne Vos uit Alkmaar. De twee
winnaressen, die werden ge-
kozen uit een tiental finalis-
ten, krijgen een stage in We-
nen aangeboden. De twee
laureaten moeten daar een
zeer intensief programma af-
werken, niet alleen lessen in
zang en acteren, ze gaan ook
tal van operettes, musicals en
opera's zien en meewerken
aan de repetities. Hun bege-
leidster daar is de pedagoge
Hilda de Groote.

Gerhard Track, directeur van het
conservatorium van Wenen maakte
aan het slot van een lange avond de
uitslag bekend. Voor de internatio-
nale jury was de beoordeling geen
sinecure. In de afdeling musical,
waar twee kandidaten met gelijke
punten eindigden, was een geheime
schriftelijke stemming nodig was
om de uiteindelijke winnaar aan te
wijzen.

Van de ruim tachtig gegadigden
had de jury de bandopnamen be-
oordeeld, 32 kwamen vervolgens dit
weekeinde naar de auditie. Uit die
kandidaten werden de tien besten
geselecteerd. Ze kwamen ieder met
twee liederen of songs op het po-
dium. De jury lette niet alleen op de
pure zangtechniek en muzikaliteit
van de voordracht, maar ook op de
presentatie. En daar was, dat bleek

zaterdag al duidelijk in de selectie,
nogal eens wat op aan te merken.

De andere studiebeurzen gingen
voor musical naar Reinhilde Mer-
tens uit Molm België en Klaas
Spekken uit Alkmaar, die even
hoog scoorde als de winnares, voor
operette naar Annette Petzinger uit
Groningen en Catherine Vandevel-
de uit Hasselt.

Onder leiding van Meivin Margolis
begeleidde het Fine Arts Chamber
Orchestra het slotconcert met Mar-
ga de Boer en Marco Bakker. Ze
maakten er een echt feest van om
samen met de finalisten het concert
af te ronden met de finale van de 2e
akte uit Die Fledermaus. Volgend
jaar vindt het concours plaats in
Antwerpen.

kunst.

Bijzondere concertserie eert vermoorde componisten

Muziek uit Theresienstadt
weerklinkt in Maastricht

MAASTRICHT - Na het neerhalen van het IJzeren Gor-
dijn komen steeds meer cultuurschatten uit Midden- en
Oost-Europa aan het licht. Echter een van de meest
wrange ontdekkingen van de afgelopen tijd deed het La
Roche strijkkwartet in Praag. De betreffende musici
troffen in een Tsjechisch archiefveel muziekwerken aan
van joodse componisten die in de periode 1942-1945 in
het 'model-concentratiekamp' Theresienstadt werkzaam
waren.

Daar werkten tienduizenden geïn-
terneerde joodse kunstenaars, die
hoopten de oorlog te overleven.
Zij creëerden onder de bitterste
leefomstandigheden toneelvoor-
stellingen, opera's, concerten,
cabaret en films. De nazi's beoog-
den hiermee kritische buitenland-
se bezoekers, waaronder zelfs
delegaties van het Internationale
Rode Kruis, om de tuin te leiden.
Deze propagandistische opzet
slaagde doorgaans. Uiteindelijk
werden de meeste joodse kunste-
naars uit Theresienstadt wegge-
voerd en in vernietigingskampen
vermoord.

Met het oog op de dodenherden-
king en bevrijdingsdag organi-
seert de stichting Concertante uit
Amsterdam tot en met 31 mei op

verschillende plaatsen in ons land
concerten met muziek van deze
vermoorde Theresienstadt-com-
ponisten. Wie heeft ooit gehoord
van Pavel Haas, Gideon Klein,
Hans Krasa, Hans Krieg, Viktor
Ullmann of Erwin Schulmann?
De concertserie — een posthuum
herdenkingsmonument - wordt
verzorgd door het La Roche
strijkkwartet met medewerking
van sopraan Julia Bronkhorst.
Naast werken van genoemde
componisten staat ook het Kad-
dish uit de cyclus Hebreeuwse
liederen van Maurice Ravel op
het programma.

Wat Limburg betreft wordt het
concert gegeven in de aula van
het Maastrichts conservatorium
op 31 mei om 20.15 uur.

recept

Champignons à
I’escargot

DOOR HUUB MEIJER

Dit gerecht betekent dat champig-
nons bereid worden als escargots:
met kruidenboter. Het is eenvou-
dig om kant-en-klare kruidenboter
te nemen, maar het is ook een uit-
daging om zelf te maken.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
doosje grote champignons (250 g),
citroensap, 75 g kruidenboter, 4
plakjes diepvriesbladerdeeg, 1
eierdooier.
Maak champignons schoon en
snijd ze in vieren of plakken. Be-
druppel met citroensap en verdeel
over 4 eenpersoons souffléscfiaal-
tjes. Verdeel kruidenboter in stuk-
jes en meng door champignons in
schaaltjes. Dek losje af met plakje
ontdooid bladerdeeg en snijd ran-
den netjes bij. Roer eidooier los en
bestrijk deeg. Schuif souffléschaal-
tjes midden in op 220-225°C. -stand 4/5 - voorverwarmde oven en
bak champignons in 15-20 minuten
gaar.
Maakt u kruidenboter zelf, roer
dan boter romig met zout, citroen-
sap, knoflookpoeder en fijngehak-
te kruiden. Rol in folie en laat in
koelkast stevig worden.

Belangstelling
Intro-concert

niet groot
DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Voor welgeteldJ
(negen) belangstellenden speeld
pianist René Eckhardt afgelopen
zondagmiddag op het IntropodiUH
twee monumenten van de }
ste-eeuwse pianoliteratuur: debrj*J*
vijftig minuten durende Concor"
Sonate (1909/15) van Charles Ives e»
het half zo lange Les Adieux (19B*'8*'
van Ton de Leeuw.

Ives' sonate was al eens eerder of
het Intropodium te horen: tijden*
het driedaagse Pianofestival va»
oktober 1990, toen in de pakkend*
vertolking van Herbert Henck, &
voor een bijna volle bak. Dat dj
werk zondag niet dezelfde overwe'"
digende indruk maakte, lag min'feaan de pianist dan aan de doods
sfeervan het praktisch lege blauW
zaaltje van de Maastrichtse StedeW'
ke Muziekschool. Al benadrukte <■>
van blad spelende René Eckhard
toch wel te weinig het typisch An"*^
rikaanse karakter van deze sonate
zijn interpretatie klonk onmisk*jn'
baar beschaafd Europees - .j 1"
speelde vaardig en met intensiteit

Zo vertolkte hij eveneens L^ 5

Adieux van de Leeuw, het voorl°"
pig laatste werk van diens hand "Jons land. De Leeuw schreef h*
vlak voordat hij zich in 1989 def"*11'

tief in Parijs vestigde. Het eendeligopus is zo te horen opgebouwd tijeen hele reeks aan elkaar gekopp^1'
de segmenten, waarin dezelfde
muzikale elementen in een steeds
iets gewijzigde vorm herhaald x'

den. Driemaal weerklinkt er eerf
nieuw muzikaal uitgangspunt; da1

vormt de inleiding voor een nieu"*"e
serie segmenten. Een totaal an.de**
toonspraak als Ives' sonate, dat wel-'
Maar is die merkwaardige combina'

tie van polyfonie, agressiviteit, ral'
time, trivialiteit, clusters en ■**;
dies meer zij voor het oor niet vée
boeiender?

Bird Awards voor
’jazz-promotors’

DEN HAAG - De Noith Sea Jazz
Award Birds gaan dit jaar naar de
Amerikaanse platenproducer Nor-
man Granz en jazz-journalist Pete
Felleman. 'Jazz-historicus' Michiel
de Ruyter krijgt een speciale. Bird,
zo heeft de organisatie varf" het
North Sea Jazz Festival laten weten.
De winnaars zijn geen van allen
musici, maar 'jazz-promotors'.
In alle jaren dat de Bird is uitge-
reikt, waren het musici die in de
prijzen vielen. Maar volgens de jury
zijn er behalve de jazz-musici ook
nog vele anderen die de jazz-muziek
onder de aandacht brengen bij een
groot publiek: journalisten, festival-
organisatoren, concert-promotors
en producers van radioprogram-
ma's en geluidsdragers. Besloten
werd dit jaar deze 'vergeten' catego-
rie van 'jazz-promotors' in aanmer-
king te laten komen voor de Bird
'92.
In de categorie 'wereld' (uitgezon-
derd Nederland) werd Amerika's
belangrijkste jazz-promotor van
concerten en platenproducer Nor-
man Granz de winnaar.

Uit de Nederlandse genomineerd*^
werd iemand gekozen „die aan d'
wieg heeft gestaan van de rad>°
jazz-journalistiek": Pete Felleman-
De Bird-winnaar in de categorl
'Special Appreciation' - aange""^
zen door het bestuur van de Sti'*'1'
ting Northsea Festivals - is 'j*-*?'
historicus' Michiel de Ruyter. RW
heeft honderdenradio-uitzendinge"
verzorgd sinds maart 1952.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. uitwendig geneesmiddel;
4. smakeloos; 7. eerste mens; 11. rhe-
nium (scheik. afk.); 12. knaagdier; 13.
klein kind; 15. rommel, bende; 18. var-
kenshok; 19. wijnmaat; 21. familielid; 22.
opus (afk.); 24. predikante (afk.); 25.
spruit; 26. sterveling; 32. heilige (afk.);
33. de lezer gegroet (Lat. afk.); 35. om-
slag voor papieren; 37. een zekere; 38. ik
(afk.); 39. bevel; 41. een raak antwoord
geven (Lat.); 42. sterk, flink; 43. nieuw
(Gr.); 44. bejaard; 45. eveneens; 46. on-
derricht; 47. met name (afk.); 48. en der-
gelijke (afk.); 51. in het begin; 57. zelf-
standig bewegend deel van het lichaam;
59. bijwoord; 60. pers. voornaamwoord;
61. bijb. figuur; 63. droog, dor (Fr.); 65.
Japanse gordel; 67. beetwortel; 69. om-
roepvereniging; 70. dunne klos voor ga-
ren; 71. rivier in Friesland; 72. grote ge-
hoorzaal; 73. kloosteroverste; 74. vierkan-
te zuil (Gr.)

Verticaal: 2. geur; 3. watering; 4. haaf
krul; 5. elektrode; 6. ontsteking a.d. vin-
gertop; 8. smal; 9. stuk bouwland; 1U:
ringvormig koraaleiland; 14. geneeshe*£
16. rechterlijke organisatie (afk.); 17.
waarplaats van geld; 19. verleidelijk; &

voegwoord; 23. per dag (afk.); 24. w>.
zieknoot; 27. spil; 28. stichter van ne
Boeddhisme; 29. heilige rook; 30. boonj'
31. familielid; 34. stengel; 35. kerel; &■
voor (Lat.); 39. muzieknoot; 40. grote w>
47. familielid; 49. deel van het been; ö«"
vlak, ondiep; 51. vaarwel; 52. vrouwen)1"
(afk.); 53. iemand die in Indië rijk gew°'
den is; 54. landbouwwerktuig; 55. tot cc
bundel gedraaid haar; 56. durende vijan"
schap; 58. iridium (scheik. afk.); 62. °derofficier (afk.); 64. razend; 65. tam"'*
lid; 66. een weinig; 68. kippeloop.

# Met twee premières en een reprise presenteert
het Rotterdams Scapino Ballet zich deze week in
Limburg. Vanavond staat een uitvoering in De
Maaspoort in Venlo op het programma, vrijdag
is de Heerlense Stadsschouwburg aan de beurt.
In beide plaatsen brengt het dansgezelschap Nils
Christe's Pulcinella op muziek van Stavinsky,
een produktie die drie jaar geleden in Roermond
in première ging, en twee nieuwe produkties van
Ed Wubbe en Daniël Erzalow. 'Perfect Skin' (zie
foto) van Ed Wubbe is een drieluik, waarvan het
derde deel wordt uitgevoerd. Het is gemaakt op
het Concert voor twee violen van Bach. ln het
ballet van de veelzijdige Amerikaan Daniël Er-
zalow, bekend van zijn choreografisch werk voor
David Bowie, U2en Sting, domineren snelheid
en precisie, waarbij de dansers met vaak onuit-
puttelijke energie bezit van het toneel nemen.

Foto: HANS GERRITSEN

(ADVERTENTIE)

LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST
Negende concert in de serie A s*~
dirigent: Salvador Mas Conde / ■
Mahler - Negende Symfonie \ J^^
Heerlen Stadsschouwburg -- "

do. 30 april 20.00 uur f / I / kres. 045-716607 I / I fl
Venlo De Maaspoort f J V* fy \M

vr. 1 mei 20.00 uur ’Maastricht Theater a/h Vrijthof Vjf^_ jjii Wiza. 2 mei 20.00 uur «j MÉImJ-I rf -

Oplossing van gisteren

Dinsdag 28 april 1992 "2Limburgs dagblad

Scapino danst in Limburg

de klinkende klokken



LI MBURGS MOO ISTE

DONDERDAG 28 MEI
! (Hemelvaartsdag)

De Stichting Grand Ballon
nodigt u uit deel te nemen

aan
LIMBURGS MOOISTE

de toerversie van
I de enige Nederlandse

wielerklassieker.

1 1 W&ÈÈr g-P *

U heeft de keus uit 3 routes:
★ 116 km „vlak"

(blauwe lus)

* 130 km „heuvels"
(rode lus)

* 246 km klassieker totaal

JOEcht

tus f

[TL y\ Starf/Finishf
* \ \___/''"#Heerlen €

\ x~\ nil \

Voor meer informatie
en aanmelding



____^^^^^^_________ ___i

_A

__fl 11 ___. -fl __L

Jr __r

Het parcours van
LIMBURGS MOOISTE is in karakter,
zwaarte, lengte en locatie vergelijkbaar
met de profeditie van de Amstel Gold

Race. De route is echter aangepast aan
de specifieke eisen die een toerrijder aafli

een klassieker stelt:
★ door Limburgs mooiste gebieden

* nauwelijks bekende,
verkeersarme wegen

* 26 bekende en onbekende klimmen
* fiets- en o.mgevingsvriendelijk

★ .246 km en slechts één verkeerslicht t
★ man-snelheid 25 km/u 1

Start-finish-locatie/permanence:
Auberge de Rousch, !

Kloosterkensweg, Heerlen
\\m. ____ll

\

i

■_____-T__l . %gjg________%_% ".- --%-Wt

De start - afhankelijk van de route die u
kiest- is op donderdag 28 mei tussen

5.00 en 11.00 uur. Sluiting van de laatste
controlepost is op 22.00 uur gesteld.

Deelnemers ontvangen in de
permanence aan de finish een

persoonlijke herinnering.
Deelnamekosten ’ 10,- p.p. De

voorinschrijving (mcl. betaling) sluit op
14 mei aanstaande.

Een volledig programma kunt u afhalen
bij de VVV-Heerlen, tel. 045-716200

of aanvragen bij:
Stichting Grand Ballon,
Valkenburgerweg 26,

6411 BN Heerlen.
tel. 045-713603

Amstel Malt.
Als jeermeer s
daneen lust. ff

Ui' \SBi/l ■ HMMLÖsy1 Ik-

AMSTEL MALT ALCOHOLVRIJ.

UW TWEEWIELERSPECIALIST jl

sjef/emmens Qo§jffl&
HEIGANK 30 - TEL: 312545 < STREEPERSTR. 2 - TEL- 313033NIEUWENHAGEN SCHAESBERG

Limburgs Dagblad



KABOEL - De Pakistaanse rege-
ring maakte gisteren bekend dat
Hekmatyar, na bemiddeling van de
Pakistaanse premier Nawaz Hariff,
overeenstemming had bereikt met
zijn rivaal Ahmad Shah Massud,
maar woordvoerders van deHezb-i-
Islami lieten korte tijd later via
ANA weten dat er slechts sprake
was van een voorwaardelijk ak-
koord.
Volgens de verklaring van de twee
verzetsleiders in Peshawar betekent
de aanvaarding door Hekmatyar
van het akkoord van vrijdag dat de
Hezb-leider instemt met de instel-
ling van een 51-leden tellende over-
gangsraad in Kaboel. Deze raad zou
formeel de macht in Afghanistan
moeten overnemen.
Over dehouding van de coalitie van
in Iran gevestigde verzetsgroepen,
de Hezb-i-Wahdat, deden tegenstrij-
dige verhalen de ronde. Volgens
een Pakistaanse woordvoerder ac-
cepteerde de coalitie het bestand,
maar dat bericht werd later door
een woordvoerder van de Hezb-i-
Islami tegengesproken. Die groepe-

ring had eerder het akkoord van
vrijdag afgewezen.

Nieuwe stem voor
telefonische tijd

DEN HAAG - „Bij de
volgende toon is het ne-
gen uur, 41 minuten en
30 seconden." Vaste
bellers van de PTT-tijd-
melding 06-8002 zullen
in de loop van de week
merken dat er iets is
veranderd. Het ver-
trouwde stemgeluid
van Willy Brill, die 23
jaar lang was te horen,
wordt vanaf morgen
12.00 uur vervangen
door de stem van Joke
van Diessen uit Ensche-
de.

De telefonische tijdmel-
ding van PTT Telecom
gaat over op een mo-
dern, volledig digitaal
tijdmeldingssysteem.
Nu nog wordt gebruik

gemaakt van een me-
chanisch systeem dat
uit 1968 stamt. Dit was
voor de PTT reden om
op zoek te gaan naar
een nieuw stemgeluid.
B. de Vos, woordvoer-
der bij de PTT: „Tech-
nisch was het niet
mogelijk de 23 jaar ou-
de geluidsopname van
Willy Brill nog te ge-
bruiken. Inmiddels is
zij gepensioneerd, dus
kon zij geen nieuwe
band inspreken."
Om die reden wordt Jo-

ke van Diessen het
nieuwe stemgeluid ach-
ter de tijdmelding. Voor
haar is het inmiddels
oud nieuws. Eenjaar te-
rug alweer sprak ze de
tijd in op een bandje.
„Veel mensen denken
dat ikzelf achter de tele-
foon zit en ieder uur,
iedere seconde en iede-
re minuut apart in-
spreek. Maar dat is niet
waar."
Joke moest een aantal
standaard zinnen ople-
zen waar cijfers van nul

tot en met 59 in voor-
kwamen. Drie keer
sprak ze die in. Op die
'manier kon de monteur
de best uitgesproken
cijfertjes eruit halen
voor montage. Ook
moest ze zinnetjes met
de woorden: uur, mi-
nuut, minuten, secon-
de, seconden en precies
oplepelen. En niet te
vergeten het bekende:
„Bij de volgende toon is
het..."
Achteraf is Joke van
Diessen tevreden over
het resultaat. „Ik vind
het goed. Ik heb geen
robotstemmetje. Het
klinkt héél echt. Net of
ik zelf achter de tele-
foon zit en de tijd per
seconde inspreek."

Steekproef
controle vindt steekproefsgewijs

Maats op basis van kentekens. Met
behulp van video-camera's wordt
Bekeken of de spitsheffing is be-
■aald. Zo niet, dan volgt een boete.Automobilisten die slechts af en toe
{J 1 de Randstadspits verzeild raken,
bunnen geld bij een incassobureau
forten. Elke keer kan een bedrag
borden afgeschreven via het bellenvan een 06-nummer of het gebruikvan een speciale telefoonkaart.

ppitsheffing is volgens Maij verge-
len met de andere alternatieven
Rekening rijden en tolheffing) het
°este systeem dat momenteel mo-
püjk is. Het is klantvriendelijk,
'evert minder sluipverkeer via an-dere wegen op en is goed te contro-'eren. Bovendien kost de invoering

veel minder (125 miljoen gul-flen, tegen 600 tot 1,2 miljard voor
rekening rijden entojheffing). De exploitatie kost 50

gulden per jaar.

Steun
"f de heffing ook geldtvoor vracht-wagens en buitenlanders, is nog
iet bekend. De huidige plannen

Saan daar in eerste instantie niet
uit, zo liet Maij weten. Coalitie-

*eraad heeft volgens de minister*Jaar het vertrouwen gegeven datae**e maatregel door CDA en PvdA
Sesteund zal worden. Eerdere plan-ïlen op dit gebied werden door de
banier voortijdig afgeschoten.

’Psychopaat’

ontsnapt uit
gevangenis

- Uit het huis van bewa-
s
,r»g in Almelo is een 43-jarige En-cnedeër ontsnapt die als een psy-/"opaat wordt omgeschreven. De

to?n.*S wegens moord veroordeeldvijftien jaar gevangenisstraf.

ov man zat vast inÜfwachting van
onfrplaatsing naar een gevangenis

*» zijn straf uit te zitten. Zijn ver-dwijning is voor de directie van het
jj

ls van bewaring nog een raadsel,

alsVh niet uitgeslot.en dat de man
s. ''d van de schoonmaakploeg een
om " neeft kunnen bemachtigen
, m via de kelder en de rijwielstal-£ng te vluchten.
Ql^ Enschedeër werd veroordeeld
'naat hij betrokken was bij de

tw op een man uit Uruguay,
weeeneenhalf jaar geleden. De

liri verklaarde na zijn veroorde-
r f wraak te zullen nemen op deecnercheurs die hem aanhielden.

Doodsteken man
niet bestraft

AMSTERDAM - De
27-jarige Australi-
sche vrouw M. van
de Hout, die vorig
jaar maart in de Am-
sterdamse Bijlmer-
meer een man dood-
stak omdat zij
'dacht' dat hij haar
wilde beroven of
verkrachten, moet
ontslagen worden
van rechtsvervol-
ging. Dit vindt de
Amsterdamse offi-
cier van Justitie, mr
R. Kortenhorst. Om-
dat zij inmiddels
naar Australië is te-

ruggekeerd, werd
haar zaak bij verstek
behandeld.
Juist door haar afwe-
zigheid kon de offi-
cier niet anders
concluderen dan
noodweer. Zijn eni-
ge houvast is de ver-
klaring die de vrouw
zelf bij de politie af-
legde. Getuigen van
de dodelijke steek-
partij zijn er niet.
De steekpartij vond
plaats in Amsterdam
Zuidoost. De vrouw
werd, volgens haar
zeggen, gevolgd

door de man. Zij
werd bang en toen
de man haar zou
hebben vastgegre-
pen, stak zij hem
met een Zwitsers le-
germesje dat zij al-
tijd bij zich droeg.
De man stierf aan
een slagaderlijke
bloeding.
„Twee lezingen zijn
mogelijk", aldus de
officier. „De vrouw
is werkelijk bijna be-
roofd of misschien
verkracht. Of de
vrouw zag spoken.
Omdat alleen de ver-
klaring van de
vrouw als bewijs
voor handen is, kon
Kortenhorst niet an-
ders concluderen
dan , ontslag van
rechtsvervolging.

Besprekingen
begonnen over
Hercegovina

BELGRADO - Serviërs en Mos-
lims uit Bosnië-Hercegovina zijngisteren op een geheime plaats in
de Portugese hoofdstad Lissabon
vredesbesprekingen begonnen. Het
Portugese ministerie van buiten-
landse zaken, dat geen nadere de-
tails wilde verstrekken, zei te ver-
wachten dat op een later tijdstip de
Kroaten aan de besprekingen mee
zouden doen.
De vredesbesprekingen begonnen
enkele uren nadat het door Servië
gedomineerde federale parlement

de nieuwe Federale Republiek Joe-
goslavië (FRJ) had uitgeroepen. De
nieuwe staat bestaat uit Servië en
Montenegro, samen goed voor 10,5
miljoen inwoners, waarvan de gren-
zen volgens de nieuwe grondwet
'onschendbaar' zijn. Andere repu-
blieken mogen zich bij het nieuwe
Joegoslavië aansluiten.

De landen van de Europese Ge-
meenschap woonden gisteren het
protocol bij de oprichting van de
nieuwe 'bondsrepubliek Joegosla-
vië' niet bij. De EG wilde vermijden
de door Servië en Montenegro uit-
geroepen nieuwe staat automatisch
als rechtmatige opvolger van de uit-
eengevallen veelvolkerenstaat te
erkennen. Wel willen Nederland en
de andere EG-landen de nieuwe
Servisch-Montenegrijnse republiek,
onder voorwaarden feitelijk erken-
nen.

Christelijke bonden kritisch over voorstellen

CDA: Ziektewet op
termijn afschaffen

DEN HAAG - De christelijkewerk-
nemers- en ondernemersorganisa-
ties CNV en NCOV hebben kritisch
gereageerd op de voorstellen van
een CDA-werkgroep voor de sociale
zekerheid. Het CNV noemt de voor-
stellen met betrekking tot de wao
'onaanvaardbaar. Het NCOV wijst
de afschaffing van de Ziektewet af.

In plaats van een wettelijk verzeker-
de loon-doorbetaling bij ziekte,
moeten werkgevers en werknemers
daar zelf afspraken over maken. De
toekomstige opheffing van de Ziek-
tewet is onderdeel van een ander
sociaal zekerheidsstelsel (het op-
bouwstelsel), zoals dat gistermid-
dag als discussienota door een
CDA-werkgroep is gepresenteerd.

Het huidige stelsel van Sociale Ze-
kerheidswetten dient te worden

verbouwd, zo menen de CDA'ers.
Er wordt nu een te groot beroep op
gedaan, te veel mensen staan aan de
kant, de eigen verantwoordelijk-
heidvan de verschillende partijen is
zoek, het stelsel is te complex. Bo-
vendien ondermijnt de afstemming
op regelingen in andere Europese
landen ons sociale zekerheidsstel-
sel, aldus de CDA-werkgroep.

Op de korte termijn sluit de CDA-
werkgroep met haar ziektewetplan-
nen aan bij dekabinetsvoornemens.

Werkgevers worden verplicht de
eerste zes weken (kleinere bedrij-
ven drie) de ziektewetuitkering
voor eigen rekening te nemen.
Daarna volgt de ziektewet, die op
termijn dus moet verdwijnen.

Ook de werkloosheidsregelingen
moeten meer een zaak van de socia-
le partners worden. Wachtgeldfond-
sen binnen de afzonderlijke be-
drijfstakken moeten het eerste half
jaarvan onvrijwillige werkloosheid
vergoeden.

binnen/buitenland

Automobilist in Randstad moet betalen voor rijden in piekuren

Spitsheffing vervangt tol
Van onze parlementaire redactie

ÖEN HAAG - Er komt een
sPitsheffïng voor automobilis-
ten in de Randstad. Minister%ij (verkeer en waterstaat)

Raakte dit gisteren bekend.De spitsheffïng, dievanaf 1996
**il gelden, vervangt de huidi-
te plannen om te komen tot
fUim 20 tolpleinen in de Rand-
stad. Voornaamste doel ervan
js het aantal 'verstikkende fi-
ks' in de spits drastisch teverlagen.
Automobilisten die tussen 6 en 10["ür 's morgens van nog nader vast
* stellen wegen in de Randstad ge-
bruik maken, dienen via een kwar-
'"'alabonnenment of losse verkoop
j bepaald bedrag te betalen. Hoe-; 'Pel dat is, kan Maij nog niet zeg-

' ten. De hoogte van de heffing zal
"oor een nieuw kabinet moeten

iporden vastgesteld, omdat de in-
Iroering van het systeem vier jaar

<jUurt. In een 'rekenvoorbeeld' dat
i"*" minister gebruikt, komt eendagkaart' neer op vijf gulden. Voor"je forens in de Randstad betekent
"at een lastenverzwaring van onge-veer 1000 gulden per jaar.

"^at er met de totale opbrengst van
*on 500 miljoen gulden per jaar
Jjioet gebeuren, is ook nog niet be-
land. Maij geeft de voorkeur aan
"tvesteringen in de aanleg van we-
ten en spoorlijnen. Maar zij sluit
"tiet uit dat een ander kabinet de
opbrengstvia lastenverlichting naar

"*" burger terug zal sluizen. De
spitsheffing leidt in dit voorbeeld
t°t een afname van het verlies aan
Mistijd door files met 34 procent.

Bombardementen
Strijdkrachten van Massuds Ja-
miat-i-Islami-beweging, voerden
gisteren bombardementen uit op
posities van aanhangers van Hek-
matyar. MIG-21 vliegtuigen van
Sovjetmakelij bestookten lucht-
doelgeschut van de Hezb-strijders
aan de rand van Kaboel. Bij de ge-
vechten zouden 75 doden zijn geval-
len.

Honderden vrouwen en kinderen
ontvluchtten Kaboel, nadat rond de
oude citadel Bala Hissar, het vroe-
gere Afghaanse regeringscentrum,
de strijd tussen gematigde muja-
heddin die de stad in handen had-
den en radicale verzetsstrijders was
opgelaaid.

Vanuit de Pakistaanse stad Pesha-
war vertrok maandag Sibghatullah
Mojadidi, het hoofd van de raad van
het verzet die de macht in Kaboel
zou moeten overnemen, naar de
Afghaanse hoofdstad. Bij terugkeer
in zijn land verklaarde Mojadidi het
communisme voor dood en riep hij
op tot verzoening.

Weinig indruk
Bij arbeidsongeschikheid borduurt
de CDA-werkgroep voort op plan-
nen zoals die vorige zomer door het
kabinet zijn aanvaard. De uitkering
van arbeidsongeschikten wordt ver-
laagd, en de toetreding bemoeilijkt.

Het CNV zegt daarover: „Het brede
verzet van de vakbeweging heeft
kennelijk ook op de CDA-werk-
groep weinig indruk gemaakt. Deze
groep CDA'ers staat blijkbaar met
de rug naar de maatschappij."

Aantrekkelijker
Volgens Van Amelsvoort is het ge-
kozen bedrag voor de vrijstelling
van huur bij de belastingen, vol-
doende om tenminste één kamer ter
verhuur aan te bieden. Hij gaat
daarbij uit van een huur van 400
gulden per maand. Op dit moment
wordt 80 procent van alle kamers
voor minder dan dat bedrag aan
huur aangeboden. Buiten de grote
steden in het Westen ligt de huur
gemiddeld op 350 gulden per
maand.

De bewindsman stelt verder dat er
nog genoeg kamers bij particulieren

voorhanden zijn om te gaan verhu-
ren. Dat zal echter pas gebeuren als
verhuur aantrekkelijker wordt dan
nu het geval is. Het wetsvoorstel is
daar een poging toe. De Kamer kan
er overigens op hoofdlijnen mee in-
stemmen, zo bleek al eerder uit
schriftelijke reacties.

Genscher exit
De populariteit van Helmut
Kohl als bondskanselier is
sterk tanende, hetgeen tot
de conclusie leidt dat het
ontslag van zijn minister van
Buitenlandse Zaken, Hans-
Dietrich Genscher, hem, de
regeringsleider, zwaar op
de maag moet liggen. Gen-
scher is immers niet de eer-
ste de beste. Dat de schei-

dende bewindsman sinds korte tijd over het hoogtepunt van zijn
carrière heen leek, doet daar niet aan af. Op de politieke hitlijst
van het nieuwsmagazine Der Spiegel bezet hij al geruime tijd met
comfortabele voorsprong de eerste plaats. Als de vervulling van
zijn diepste politieke wens typeert Genscher zelf zijn aandeel in de
totstandkoming van de Duitse hereniging in het najaar van 1990;
een prestatie die mogelijk werd door Gorbatsjovs politiek van
glasnost en perestrojka en die internationaal grote bewondering
afdwong. In het verlerigde hiervan ligt een parallel streven van de
Duitse buitenlandse politiek: de geleidelijke integratie van Oost-
Europa met het Westen.

Genscher ging, Irmgard Schwatzer treedt in zijn voetsporen. Haar
benoeming heeft niet lang op zich laten wachten. Voor de continuï-
teit van de bestaande coalitie en het buitenlandse beleid van Bonn
alsmede voor het parlementaire voortbestaan van de liberale FDP
was zon snelle aflossing van de wacht noodzakelijk.
Het heengaan van Genscher betekent geenszins dat het rege-
ringsverbond van christen-democraten en Vrije Democraten ver-
zwakt wordt, maar dat gevaar zit er wel in. Immers, Genscher heeft
zich in de achttien jaarvan zijn ministerschap gaandeweg ontwik-
keld tot een alom gerespecteerde zwaargewicht, die het - zoals
is gebleken - met gemak tegen kanselier Kohl kon opnemen; zelfs
heeft de scheidende bewindsman bij herhaling misstappen van
Kohl moeten gladstrijken. Genschers opvolgster, niet helemaal
zonder ervaring op Buitenlandse Zaken, moet daarentegen nog
aantonen over de gaven te beschikken om de moeilijkste van alle
ministersportefeuilles volwaardig te beheren.
Bijkomend probleem voor de nieuwe minister is, dat zij aantreedt
op het moment dat de miljoenen Duitsers de financiële weerslag
van de staatkundige eenwording beginnen te ondervinden. De
arbeidsonrust in het westelijke deel van Duitsland die thans tot
uiting komt in een golf van stakingen, geeft aan dat de periode van
sociale en vaderlandslievende compassie met de oostelijke helft
van het land, waarvan kort na de hereniging sprake was, groten-
deels voorbij is. De Westduitse werknemers zijn niet meer vanzelf-
sprekend bereid hun welvaart met het vroegere Oost-DuiHland te
delen. Voeg bij dit aspect ook nog de hulpkreten uit de armlastige
GOS, andere verpauperde Oosteuropese landen en het uit elkaar
gespatte Joegoslavië, dan is de complexiteit van de taak van me-
vrouw Schwatzer genoegzaam aangetoond.
Genschers ministerschap heeft de Vrije Democraten - hoewel zij
er vaak slechts met de grootste moeite in slaagden de vereiste
kiesdrempel van vijf procent te overschrijden — geen windeieren
gelegd. De scheidendebewindsman groeide in deze periode door
zijn daden en uitstraling uit tot een echte stemmentrekker. De ko-
mende minister van Buitenlandse Zaken krijgt het in alle opzichten
heel moeilijk.

F.S.

Fiscus belast eerste 5000 gulden niet

Meer kamers verhuurd
door belastingvoordeel

DEN HAAG - Het aantal kamers
dat particulieren te huur aanbieden,
zal met 20.000 tot 30.000 toenemen.
Dit voorspelt staatssecretaris Van
Amelsvoort (financiën) in een nota
aan deKamer. De uitbreiding is een
gevolg van het eerdere kabinetsbe-
sluit de eerste 5000 gulden aan op-
brengsten uit kamerverhuur vrij te
stellen van belasting. De regeling
moet op 1 januari 1993 ingaan.

Op dit moment worden door parti-
culieren, voor zover bekend, 140.000
kamers verhuurd. Het gaat dan
vooral om kamers in grote steden.
Overigens geeft Van Amelsvoort
toe dat er veel kamers worden ver-
huurd zonder dat de fiscus er weet
van heeft. Hij verwacht dat met het
plan de eerste 5000 gulden aan huur
vrij te stellen van belasting, ook een
deel van deze zwarte verhuur, wit
wordt.

Nieuwe ronde:
vredesoverleg

Midden-Oosten
WASHINGTON - De Arabische
landen, Israël en de Palestijnen zyn
gisteren aan de vijfde ronde van on-
derhandelingen begonnen voor een
vredesregeling in het Midden-Oos-
ten. Belangrijkste agendapunt lijkt
de strijd tussen twee voorstellen om
tot verkiezingen onder Palestijnen
in de bezette gebieden te komen.

De Likudpartij van de Israëlische
premier Yitzhak Shamir wil blijk-
baar als pragmatische vredesduif de
verkiezingen in en heeft voorge-
steld gemeenteraadsverkiezingen te
houden, waarna de Palestijnen op
enkele gebieden, zoals onderwijs,
zelfbestuur zouden kunnen krijgen.
Dit echter zonder het ook voor het
zeggen te krijgen over de ongeveer
100.000 joodse kolonisten in bezet
gebied en zonder dat er ook maar
enig zicht is op terugtrekking van
het Israëlische leger.

De Palestijnen willen een 180-kop-
pig parlement kiezen dat in Oqst-
Jeruzalem zal zetelen en alle zaken
zal bestieren, met uitzondering van
defensie en buitenlandse politiek.
Dit parlement moet in de Palestijn-
se visie vervolgens gaan onderhan-
delen over de details van een volle-
dige machtsoverdracht aan een
onafhankelijke Palestijnse staat.

Tanker breekt in tweeën

De Griekse tanker Kantina P. breekt in twee stukken 150
kilometer uit de kust van Mozambique. Bij de scheepsramp
- de precieze oorzaak is nog niet vastgesteld - kwam naar

schatting twintig miljoen liter olie in de Indische Oceaan
terecht. In de tanks van het schip zit nog drie keer zoveel
ruwe olie. Foto: AP
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Grijze eminentie
Blijkbaar speelde hij echter toen
al met de gedachte het rustiger
aan te willen doen. Twee zware
hartinfarcten zijn ook aan deze
workaholic niet zonder littekens
voorbij gegaan. De sterke man
achter de liberale partij schermen
en populairste politicus van
Duitsland had al eerder zijn FDP
laten weten bij de algemene ver-
kiezingen van 1994 niet de partij-
kar te kunnen en willen trekken.
De man, die op 21 maart 1927 in
het Oostduitse Halle werd gebo-
ren, heeft tientallen jaren zijn
stempel gedrukt op de Duitse
politiek. Al als ministervan Bin-
nenlandse Zaken in het kabinet-

Brandt (1969-1974) hoorde hij tot
de 'grijze eminenties' zonder wie
in Bonn niets liep. Dieptepunten
in die periode waren de RAF-
moorden en natuurlijk het
bloedbad, dat Palestijnse com-
mando's tijdens de Olympische
Spelen in München aanrichtten
onder de Israëlische sporters.
Genscher overleefde politiek en
volgde - zij het met behoorlijke
tegenzin - zijn partijvriend
Scheel op als minister van Bui-
tenlandse Zaken. Hij hield niet
zo van dat grote buitenland, was
zelden buiten de Duitse grenzen
geweesten beschikte nauwelijks
over enige talenkennis.

Intussen is hij wereldwijd het
klassieke voorbeeld van de mi-
nister van buitenlandse zaken.
Zeer intelligent, ervaren, soepel,
diplomatiek uiterst, maar toch
berekenbaar. Praten met Gen-
scher is meestal een genoegen,
hoewel bij de latere analyse van
het gesprek vaak blijkt dat de
man alleen maar tot niets ver-
plichtende gemeenplaatsen
heeft gedebiteerd. Dat bracht
menig journalist dan ook tot de
ietwat vertwijfelde conclusie dat
het makkelijker is een kwal aan
de muur te spijkeren dan Gen-
scher op een concrete uitspraak
te betrappen. Anderen omschre-
ven hem ietwat positiever als de
behoedzame super-tacticus uit
Saksen.

Passie
Toch mag iedereen deze diplo-
maat met zijn passie voor vlie-
gen wel. Als het ergens brandde,
zat Genscher al in het vliegtuig
om s avonds op alle tv-netten het

Duitse volk kond te doen van
zijn eerste ervaringen. Zijn vroe-
gere collega Kissinger vertelde
graag de volgende mop: „Boven
de Atlantische Oceaan zijn twee
VIP-jets van deDuitseLuftwaffe
frontaal met elkaar in botsing ge-
komen. Bij het onderzoek naar
de oorzaak bleek dat Genscher
in beide toestellen zat."
Als verklaring voor zijn moor-
dende werktempo zei Genscher
eens: „Tussen mijn 20e en 30e
jaar had ik zwaar tb. Drieëneen-
half jaar heb ik in ziekenhuizen
en sanatoria door moeten bren-
gen. Sindsdien beleef ik elke dag
waarop ik 's morgens opsta en
kan werken als een geschenk."

Maar het grootste geschenk voor
deze man, die in 1952 uit de toen-
malige DDR naar het Westen
vluchtte, was de val van deMuur
op 9 november 1989. Nooit was
hij zijn landgenoten achter de
Muur vergeten en elk jaarreisde
hij meerdere malen incognito
naar Halle. De Oostpolitiek van
Willy Brandt steunde hij niet al-
leen uit politieke motieven, maar
ook omdat zijn geloof aan het
herenigde vaderland nooit verlo-
ren was gegaan. Hij wist dat de
Duitse deling niet geïsoleerd,
maar alleen in samenhang met
de overwinning van het Oost-
Westconflict te realiseren was.
Omdat Genscher dit zo zag, was

het niet meer dan logisch dat hij
eerder als veel anderen de
draaiende wind in het Oosten
opmerkte. Daarna was het niet
meer dan consequent dat hij er
op aandrong Gorbatsjov op zijn
daden te beoordelen. Deze on-
verbloemde steun voor de pere-
strojka, waarbij hij zich voor het
eerst behoorlijk bloot gaf, wekte
het ongenoegen van deAmerika-
nen.

Afscheid van dogma’s
bij het inkomensbeleid

DOOR CAREL GOSELING

DEN HAAG - „Ik wil hier dus toch even gezegd hebben
dat ik zonder meer voorstander ben van werk boven inko-
men. Niemands inkomensplaatje, of dat nu bruto of be-
steedbaar inkomen betreft, is dan heilig".

Een citaat van Wim Kok. PvdA-
leider, vice-premier en minister
van financiën. Nog niet eens zo
lang geleden uitgesproken. Op
31 maart 1992 namelijk in deEer-
ste Kamer bij de bespreking van
de begroting Financiën.
Kok ging in de Senaat uitgebreid
in op de begrotingsbesprekingen
1993 waar het kabinet ook toen
al mee bezig was. Kok zei echter
nog iets meer. Sprekend over de
relatie tussen inkomensplaatjes
en koppeling slaakte hij de vol-
gende hartekreet.
„Ik zou graag zien datwij met el-
kaar in de coalitie, in de Tweede
Kamer en in deze Kamer ervoor
zouden zorgen dat, als dit soort
opmerkingen gemaakt worden,
alle dogma's verdwenen".

Afgelopen vrijdag leek het zo
ver. Het kabinet besloot de kop-
peling tussen lonen en uitkerin-
gen in 1993 niet toe te passen. En

premier Lubbers onthulde een
voorlopig koopkrachtplaatje
voor het komende jaar: de mini-
ma leveren maximaal 1 procent
koopkracht in, mensen met in-
komens van 90.000 gulden bruto
of meer (twee maal modaal in
vaktermen) gaan er 1 tot 1,5 pro-
cent op vooruit.
Of dat beeld evenwichtig was te
noemen, wilde iemand van de
eerste minister weten. De PvdA
immers had verlangd dat indien
de koppeling overboord werd
gezet, daar een evenwichtig in-
komensbeleid voor in de plaats
zou komen.

Onthullend
Het antwoord van Lubbers was
onthullend. Maar spoorde met
Koks opstelling, nu een maand
terug in de Eerste Kamer. „Het
kabinet wil af van discussies
over tienden procenten koop-
kracht. De maatschappelijkerea-

liteit is heel anders. Wij willen af
van het cijferfetisjisme. Van een
kwart procentje erbij of eraf.

„Dergelijke discussies zijn onte-
rend ten opzichte van de maat-
schappij. Een belediging van de
burger zelf. Men weet dat het
heel anders is. We moeten niet
de pretentie hebben het precies
te weten in Den Haag".

Heldere taal. Desalniettemin
voegde de eerste minister er wel
aan toe dat het kabinet tegen de
zomer wilde bezien hoe het
koopkrachtnadeel voor de mini-
ma nog zoveel mogelijk beperkt
kon worden. Hoe de min een
minnetje kon worden. Waarmee
de discussie toch weer start over
de tienden procenten koop-
kracht. Zo moest ook Lubbers
erkennen.

Het beeld nu is denivellerend.
De inkomensverschillen worden
groter. In ronde guldens gaan de
minima er bruto 240 gulden op
achteruit: twee tientjes per
maand. Netto twaalf gulden.
Twee maal modaal gaat er 900 tot
1350 gulden bruto op vooruit.
Per maand 75 tot f 112,50 erbij.
Netto komt dat neer op f 30 tot
f 45 erbij.

Het echte verschil waar we het
nu dus over hebben, ligt tussen
f 42 en f 57 per maand netto. En
dat wordt straks, mocht het ka-
binet tegen de zomer nog gaan
proberen er iets aan te doen,
hoogstens enkele guldens min-
der.
Voor de PvdA is het nu door
Lubbers geschetste inkomens-
beeld echter onaanvaardbaar.
Waarbij vice-premier Kok voor-
op gaat in de strijd. Zijn woor-
den uit de Eerste Kamer verge-
tend.

Opsomming
Desalniettemin kan ookKok we-
ten hoe het meestal met de koop-
krachtplaatjes vergaat. Zo ver-
spreidde zijn collega Bert de
Vries begin februari nog een
brief met een fraaie opsomming
van de koopkrachtverwachtin-
gen voor de minima en de uitein-

delijke uitkomsten. En wat bleek
daaruit? Dat de verwachtingen
sinds 1983 vrijwel nooit zijn uit-
gekomen(zie bijgevoegd staatje).
Daar komt nog iets bij. De men-
sen met de hoge inkomens zijn
tussen 1987 en 1992 altijd beter
af geweest dan de minima. Men
ging er of veel meer in koop-
kracht op vooruit, of veel minder
op achteruit dan de mensen met
een smalle beurs. Er is dus
steeds gedenivelleerd.
Alleen voor dit jaar (1992) heeft
het kabinet die trend doorbro-
ken. De koopkrachtdaling is bij
de mensen met 90.000 gulden en
meer 1,4 procent. Er treedt dus
een inkomensnivellering op. Het
is die trend die Kok kennelijk
wil vasthouden, daar waar pre-
mier Lubbers de andere kant op
wil.

" KOK EN LUBBERS
worstelen met koopkrachtplaatjes—

Foto: ANP
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’Supertacticus’vindthetnaachttienjaarwelgenoeg

Hereniging hoogtepunt
in carrière Genscher

DOOR HANS HOOGENDIJK

BERLIJN - „Op 17 mei leg ik mijn functie neer als minis-
ter van Buitenlandse Zaken. Na 18 jaar acht ik de tijd ge-
komen uit eigen vrije wil en duidelijk vóór de algemene
verkiezingen van 1994 mijn functie ter beschikking te stel-
len". Dat verklaarde Hans-Dietrich Genscher, de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken die mondiaal het langst
in functie is, gistermorgen voor het bestuur van zijn libera-
le FDP.

Genscher weg. Nog geen twee
maanden geleden zweeg de slu-
we oude vos tijdens een lang
gesprek met buitenlandse cor-
respondenten in alle talen over
zijn politieke toekomst. Hij wist
dat het pokerspel om Buiten-
landse Zaken na de verkiezingen
van 1994 al weer in volle gang
was en dat Kohls CDU en de
Beierse CSU dan 20 jaar Gen-
scher wel genoeg vonden.
Het liefst zouden ze hem hebben
weg willen promoveren tot op-
volger van president Richard
von Weizsacker. Maar de 65-jari-
ge zag die bui al aankomen en
verklaarde plechtig 'onder geen
enkele omstandigheid en op
geen enkel tijdstip' ter beschik-
king te staan. Dat werd toen al-
gemeen als een tactische zet
uitgelegd, omdat Genscher net
zo goed als de christen-democra-
ten weet dat wie de president
levert Buitenlandse Zaken wel
kan vergeten. " HANS-DIETRICH GENSCHER

...een bezeten werker...

Genscherisme
Het begrip 'Genscherisme' was
geboren: de Duitsers werden er-
van verdacht het niet meer zo
nauw te nemen met de trouw
aan de Westerse alliantie. Maar
Genscher kreeg gelijk: de her-
vormingsgezinde man in het
Kremlin maakte de weg vrij voor
de Duitse eenwording, die uit-
eindelijk ook de zegen kreeg van
de andere overwinnaars uit de
Tweede Wereldoorlog. Op 1 ok-
tober 1990 ondertekenden Gen-
scher, zijn toenmalige DDR-col-
lega Meckel en de minister van
Buitenlandse Zaken van de VS,
de Sovjetunie, Frankrijk en En-
geland het zogenaamde vier plus
twee akkoord, waardoor het he-
renigde Duitsland zijn volledige
soevereiniteit terug kreeg.

Het was een van de hoogtepun-
ten in Genschers carrière. „Het is
toch fantastisch als je in depoli-
tiek niet alleen gelijk krijgt,
maar dat ook nog mag beleven
terwijl je in functie bent", zei hij
later. Dat Genscher daarna be-
hoorlijkeproblemen had met het
invullen van de nieuwe rol van
dit grotere Duitsland op het
mondiale toneel, zij hem verge-
ven.

Kanselier Helmut Kohl mag nu
op zoek naar een opvolger van
deze bezeten werker, van wie ei-
genlijk iedereen ervan overtuigd
was dat hij uiteindelijk in het
harnas zou sterven. Eén man zal
zich waarschijnlijk de haren uit
het hoofd trekken. En dat is de
christen-democraat Volker Rü-
he. Hij had zijn zinnen gezet op
Buitenlandse Zaken, maar liet
zich een paar weken geleden
door Kohl overhalen om de op
defensie onhoudbaar geworden
Gerhard Stoltenberg af te lossen.
Zou de sluwe vos Genscher mis-
schien daarom hebben gewacht
met zijn besluit?

Roet
Desondanks blijft de Haagse dis-
cussie een 'ver van mijn bed-
show'. Ook al zouden de daar be-
dachte koopkrachtplaatjes uit-
komen, dan nog gooien gemeen-
telijke heffingen en andere las-
ten die niet meegerekend
worden, roet in het eten. Veel
roet zelfs als je bedenkt dat er
gemeenten zijn die heffingen
met 250 gulden of nog hogere
bedragen, optrekken.

De dogma's blijken in de poli-
tiek hardnekkiger dan de reali-
teit. En ook weerbarstiger dan
de erkenning dat men het eigen-
lijk allemaal anders wil. Woor-
den die de dames en heren politi-
ci kennelijk toch niet in daden
kunnen omzetten.

in gesprek

Duitsers
Naar aanleiding van de publica-
ties over het steeds toenemende
aantal Duitsers in de grensstreek
het volgende: onlangs waren wij
in Kerkrade op de Hoofdstraat
bij de dierenwinkel. Wij parkeer-
den de auto op de parkeerplaats
zoals dit hoort. Maar toen wij
wegreden arriveerde er een Duit-
se auto en jawel hoor, meneer
reed de stoep op.
Tegelijkertijd kwam een oud da-
metje uit de dierenwinkel. Als zij
niet aan de kant was gegaan was
zij aangereden. Op dat moment
had ik die Duitser wel uit de
auto kunnen sleuren. Maar dan
moet jeje maar weer eens inhou-
den en je goed gedrag tonen. Dit
moet echter vlug veranderen,
want Kerkrade is aan het verzie-
ken. De volgende keer is het
raak, zon gedrag kan niet door
de beugel. De zakenmensen wil-
len zaken doen met deze men-
sen, dan moeten- zij daar ook
maar de zorg voor dragen.
Verder heb ik nog een idee voor
de winkeliers: de deuren groter
maken, dan kunnen de Duitse
klanten met de auto naar binnen
rijden.
KERKRADE H. v.d. Poel

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienenbetrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beled'fgingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

Milieu
De internationale milieu- en ont-
wikkelingsbeweging heeft er
voor gewaarschuwd dat de grote
VN-conferentie over Milieu en
Ontwikkeling (UNCED), die in
juni in Rio wordt gehouden, een
mislukking van historische om-
vang dreigt te worden die deaar-
de en haar bevolking zich niet
kunnen veroorloven. Een fatale
mislukking die te voorkomen is,
indien onze regering de macht
van Amerika zou trotseren en de
'American way of life' zonder te-
rughoudendheid ter discussie
zou stellen op de eco-top. Zo
langzamerhand is het immers
voor een ieder duidelijk dat deze
levensstijl debet is aan veel van
de problemen in de wereld en
het daaruit voortvloeiende on-
recht! ,
Het schrijnende onrecht, waar
het in Rio in wezen om draait,
bestrijden is enkel mogelijk via
een rechtvaardig mondiaal be-
leid, gestoeld op de wereldwijd
onderschreven 'Universele Ver-
klaring van de Rechten van de
Mens. De boven elke discussie
verheven morele standaard die
in tegenstelling tot de volledig
onbetrouwbare financiële stan-
daard, bij uitstek geschikt is de
koers van de VN-conferentie te
bepalen. Deze zal daardoor geen
noodlottige mislukking maar
een doorslaand succes worden.
De niet omstreden mensenrech-
ten-koers leidt namelijk automa-
tisch tot een 'gezamenlijke, niet
commerciële aanpak van de ge
meenschappelijke wereldproble-
men. Dat daarmee tegelijkertijd
het onrecht in de wereld ade-
quaat wordt aangepakt, moge
duidelijk zijn.
Mocht deze Nederlandse inbreng
in Rio aanslaan, dan zal dat on-
getwijfeld een radicale omslag
van de wereldpolitiek inluiden,
met de daarbij behorende wisse-
ling van de wacht. Begrijpelij-
kerwijs zal dit ten koste gaan van
niet geringe gevestigde belan-
gen, maar daar zullen onze kin-
deren en kindskinderen zeker
wel bij varen.
LANGENHOLTE W. ter Heide

Toto-Lotto
Ik erger mij groen en geel aan
het nieuwe prijzensysteem van
de Toto en Lotto. Tot heden heb
ik nog nergens een reactie kun-
nen lezen. Dit is je reinste boe-
renbedrog.
Er wordt op radio en tv verteld
dat de hoofdprijs ’ 666.666,66 is.
Dat is het enige ware aan dit ver-
haal, als je zes goed hebt voor-
speld. Maar er zijn nu al vijf
weken achter elkaar geweest
waarbij niemand er zes goed
had. Waar blijft nu dat geld?
Laatst waren er drie mensen
voor de tweede prijs: bruto

’ 22.000,- en de week daarna
twee winnaars voor de tweede
prijs: bruto ’ 37.000,-. In het ou-
de systeem werd de eerste prijs
dan automatisch verdeeld onder
de tweede-prijswinnaars: prijs

’ 300.000,-. Dus je moet er nu al-
tijd zes goed hebben, anders heb
je nog niks. Dan maar liever
geen computer, maar wel het ou-
de systeeln.

HOENSBROEK M. Spulnik

Staking
Het is een enorme schande dat
een handjevol vakbondsbestuur-
ders stakingen in gevoelige indu-
strie-sectoren kunnen uitroepen.
Het ontbreekt de vakbonden
vaak aan verantwoordelijkheid
en realiteitszin (zie de recente
treinstaking). Té snel worden
stakingen uitgeroepen. De bevol-
king, die niets met deze stakin-
gen hebben uit te staan, wordt
mede gedupeerd.
De boeren is de melk letterlijk
tot aan de lippen gestegen. Je
kunt nu eenmaal niet bij de
koeien de kraan dichtdraaien en
zeggen: 'Dames tot nader order
moeten jullie de produktie even
staken. In deze tak van industrie
zou staken alleen in het aller ui-
terste geval mogen worden toe-
gestaan met een maximum van
één dag per veertien dagen, dat
komt ook hard aan.

Bij coöperatieve melkfabrieken
zijn de meeste boeren mede aan-
deelhouder weliswaar, maar de
vakbonden zetten de boeren,
door de lengte van de staking het
mes op de keel. Het gedrag van
de boeren valt niet goed te pra-
ten al is het wel te begrijpen;
maar wat moeten zij anders?
De vakbonden hebben dit waar-
schijnlijk voorzien in de ver-
wachting dat de publieke opinie
zich tegen de boeren keert.
SITTARD W. van Wijk

Honden 6
Graag wil ik reageren op de inge-
zonden brief van W. Jansen te
Heerlen. Persoonlijk heb ik er
niets op tegen om belasting te
betalen voor mijn vier katten,
die nooit buiten komen, maar
daar schuilt een groot gevaar in.
Mensen die nu al geen cent over
hebben om hun dier te laten
inenten, castreren of steriliseren,
betalen zeker geen belasting en
laten deze dieren aan hun lot
over. Mishandelingen van katten
komt veel voor, heel erg en jam-
mer! Het is erg droevig wanneer
mensen zich vervelend gedragen
tegenover een dier, dat zich niet
kan verweren. Het werpt natuur-
lijk ook een licht op deze men-
sen zelf en hun gedrag in de
maatschappij; er zit eigenlijk
overval minachting van waarden
achter.
Wij hebben vier katten en twee
honden. Hoe deze dieren met el-
kaar omgaan is zo geweldig
mooi, dat de mensen daar nog
veel van kunnen leren. Het beste
is de katten binnen te houden, of
de tuin zo afmaken dat ze niet
weg kunnen. Dat katten vies zijn
en ziekten overbrengen is na-
tuurlijk de grootste onzin die ik
ooit heb gehoord.
BRUNSSUM mevr. Z. Snoeijer

(Discussie gesloten)

Koninginnedag
Op de dag van de aardbeving, 13
april, kwamen koningin noch
ministers naar Limburg toe.
Heeft de viering van de dertigste
april, koninginnedag, voor Lim-
burg nog wel zin? Misschien pas
na een dag of tien, na een evalua-
tie waarom we zouden moeten
feesten?
MUNSTERGELEEN

G.J. Janssen

Kennedymars
Allereerst lofvoor de organisato-
ren van de 'grootste lange-
,afstandsmars in Nederland', de■Kennedymars. Nog meer stuk-
ken van de route waren autovrij.
De verzorging was mijns inziens
prima. De ontvangst in Maaseik
was 'groots. Bedankt Belgen,
jullie weten wat sfeer is.
Dan de ontvangst in Sittard! We-
tend dat Sittard zichzelf 'sports-
tad' noemt en de Kennedymars
een prachtig stuk Sittard-promo-
tion is, of ten minste zou moeten
zijn, zou je toch zeker hetzelfde
verwachten als in Maaseik. Maar
helaas, die kans liet 'sportstad'
Sittard liggen. Vooral de aan-
komst in de stadsschouwburg
liet zéér veel te wensen over. De.
toch wel behoorlijk vermoeide
loper kon er, na ontvangst van
zn medaille c.g. speldje, ofwel
beneden aan een nauwelijks be-
reikbaar barretje staande een
drankje drinken; ofwel moest hij
twee lange trappen beklimmen
naar boven in de foyer waar voor
zon 6.000 wandelaars pakweg 40
stoelen 'gastvrij' opgesteld wa-
ren. Bij gebrek aan bediening
mocht hij dan zelf aan de bar een
pilsje halen met het risico dat de
eindelijk veroverde stoel weer
bezet was.
Mensen die door de EHBO'ers
verzorgd moesten worden moch-
ten volgens.de Sittard-sportstad-
logica nog een trapje extra be-
klimmen (of moet ik opkruipen
zeggen). Men had moeten zorgen
dat de foyer beneden open was,
en voorzien van voldoende zit-
plaatsen. Dat was beter voor de
wandelaars, de schouwburg en
Sittard geweest. Zou Maaseik
trouwens geen mooie finish-
plaats zijn?
HOLTUM J. Stel
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Ultimatum
Morgen gaan de bonden als laatste
redmiddel een ultimatum stellen
aan de werkgevers, dat waarschijn-
lijk halverwege mei afloopt. Heb-
ben zij dan nog steeds geen geld
gevonden, dan moeten de bejaar-

den in ruim 1.500 bejaardenhuizen
rekenen ,op werkonderbrekingen.
In elk geval gaan de werknemers
niet, zoals twee jaar geleden, ballon-
nen oplaten of limonade uitdelen.
De toestand in de zorgsector is te
serieus voor ludieke acties, vinden
de bonden.
G. Werdmüller von . Elgg van de
VNB: „We kunnen ons niet voor-
stellen dat het parlement deze pre-
caire situatie accepteert." Volgens
de VNB zijn „er bewegingen gaan-
de" die erop wijzen dat het kabinet
toch geld wil vrijmaken voor de
zorgsector, en dus ook voor de
80.000 werknemers in de bejaarden-
oorden. De VNB gaat er vanuit dat
zij eind deze week een gesprek
heeft met beide bewindslieden.

beurs

Saai
Sf/STERDAM - De Amsterdamse
i-,.^tenbeurs is de nieuwe week in
"v"? stemming begonnen. Was er
\ jag nog sprake van enig opti-
'ttlltle vanuit het buitenland, giste-
-s^l waren de omstandigheden
l^. eel anders. De buitenlandse
«,ir

_
r*"en gaven niet veel richting

Li en de sociale onrust in Duits-
"H /*" de hoogblijvende rente daar
"*) 6?°litieke strubbelingen in zowel
lü|_, 'and als bij de Oosterburen
\ik

bepaald geen activiteiten
lot uit. Zonder dat het
i^^hte groteverschuivingen in detlrjselenmarkt kwam, zakte de
v-u*""'ndex uiteindelijk licht weg
tic ' 313,70 naar 312,28. De koersin-
C verloor 0,1 punt op 210,6. De
V êt kwam uit op f 1297 miljoen,
i-^^an f 435 miljoen betrekking

rj(__- °P de aandelensector. Op de
iv Satiemarkt kon het koerspeil
V^ n>et op peil blijven.
*W internationale aandelen kon
%,, olijke Olie wel geleidelijk

' f lsn kken- Het slot kwam °P
■*n r °' wat een winst betekende
&_. ' 150,20. Amev was 90 cent la-
'l]ft°P f53,30, terwijl Heineken
Stori? m°est inleveren op f 160,80.
"I^ * noteerde ex-dividend en
I*o3 'nee rekening houdend ging de
"w s 2elfs nog twee dubbeltjes om-
tfi d naar f 42>10--lig e uitgeverssector ging het gril-
*"Cr|t0e- Elsevier leverde hier in de
Itor, nduren een gulden in, maar
\„"et verlies later weer enigszins
hetsperken. Op f 111,60 bedroegr _, verlies nog 60 cent. VNU trok
sCrian. naar f 86,30. WoltersKluwer
\]rt cent weë naar f 75,10.
Vf S trok f 5 aan naar f 58' Ganv
f ? "in naar f I°B en Begemann
S'n'gp naar f 113 Norit en Pirelli

'eSh een g-lden omhoog naar"CClleveliJl* f 21 en f 27 en Vre-
twee kwartjes naar f 17,80.

''** i°P e optiebeurs was het rus-
Hem de aandelensector werd de
"W"f

ning saai genoemd. De totale
Ijl J-„°P de EOE kwam gisteren op"^3-400 contracten.

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABN Amro 46,50 46.50
ABNAmroA.inF. 80,00 80,10
ABN AmroObl.Gr.f. 177,80 177,70
AEGON 129,40 128.90
Ahold 85,60 85,20
Akzo 154,80 154,60
Alrenta 194,80 194.80
Amev eert. 54,20 53.30
Bols eert. 48,40 48,30
Bührm.Tet.c. 47,60 47,20
CSM eert. 98,40 97,90
DAF 24,80 24,10
DordtschePetr. 138,40 139,30
DSJ* 111.70 111.20
Elseviercert. H2,20d 111,60
Fokker eert 34,20 34,00
Gist-Broc.cert. 37,90 37,60
Heineken 161,90 d 160,80
Hoogovens nrc 57,30 56,60
Hunter Douglas 72,70 73,00 'Int.Muller 60,30 60.30
IntNed.Gr.c. 50,80 50,30
KLM 37,20 37,20
Kon.Ned.Papier 48,90 48,20
Kon. Oüe 149,30 150,20
Nedlloyd 58,30 57.40
Océ-v.d.Gr. 75,00 75,30
Pakhoed eert. 44,60 44,60
Philips 37,30 36,90e
Polygram 48,30 d 48,50

Robeco 96,60 96,50
Rodamco 49,90 49.90
Rolinco 94,90 94,90
Rorento 72,60 72,50
StorkVMF 43,50 42,10d
Unilever eert. 191,10 190,70
Ver.BezitVNU 84.30 86,30
VOC nrc 42,90 43,00
Wessanencert. 94,10 93,60
Wolters-Kluwer 75,80 75,10

Avondkoersen Amsterdam
Heineken 160.60(160.80)
Kon.Olie 150,30-152,10(150,20)
Unilever 190,701190,70)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,30 55,30
ABN AmroHld.prf. 6,13 6,15
ABN AmroHld.div. 44,90 44,90
ACF-Holdingc. 34,00f 34,00
Aegon div.92
AhrendCroepc. 133,00 133,00
Asd Options Tr. 10.60 10,50
Asd. Rubber 3,65 e 3,65
Ant Verff. 426,00
Atag Hold.eert 124,70 124,90
Athlon Groep 49,80 49,80
Athlon Groepnrc 46,80 46,80
Aut.lnd.R'dam 90,00 90.00
BAM Groep 90,00 90,00
Batenburg 139,00 139,50
Beers 126,90 127,00
Begemann Groep 105,50 113.00
Belindo 301,00 299,00
Berkels Patent 1,04 1.04

Blydenst-Will. 41,00 40,80
BoerDe, Kon. 249,50 249,50
BoerDeWinkelb. 69,00 68,50
BorsumyWehry 63,70 63,90
Boskalis Westm. 24,60 24,90
Boskalis pref. 26,00 26,70
Braat Beheer 33,50 33,70
Breevast 9,80 9,90
Burgman-Heybroek 2700,00 2700.00
Calvé-Delft pref 805.00 805,00
Calvé-Delft eert 1227.00 1230,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290,50 290,50
Content Beheer 23.50 23,40
Credit LBN 28,40 28,70
Crown v.G. eert. 121,00 121,00
CSM 99,00 97,80
DAF eert. 18,20 18,20
Delft lnstrum. 24,80 24,50
Desseaux 43,00 43,20
Dorp-Groep 43,60 43,30
Draka Holding 24,50 24,60
Econosto 28.90 28,40
EMBA 225,00 b
Enks Holding 82,00 82.00
Flexovitlnt. 53,50 53,10
Frans Maas eert. 81.30 81,80
FugroMcClelland 38,70 38,50
Gamma Holding 106,00 108,00
Gamma pref. 5,90 5,90
Getronics 33,10 32,80
Geveke 39,80 39,80
Gevekediv'92 38,10 38,10
Giessen-deN. 95,10 96,00
Goudsmit 38J0 38,00
Grolsch 197,00 197,40
GTI-Holding 238,00 b 238,00 b
Hagemeyer 144,00 143,00
idemdiv'9l 14030 140,00
HALTrust B 15,60 15,50
HALTrust Unit 15,50 15,40
HBG 200,50 203,00
HCSTechnology 0,80 o,Boe
Heineken Hold. 143,00 d 142,20
Hoeks Mach. 240,00 240.00
Holl.SeaS. 0,44 0,44
Holl. Kloos 450,00 450,00
HoopEff.bank 7,30 7,30
Hunter D.pref. 2,50
IHCCaland 68.00 68,00

Kas-Associaüe 33,00 32,60
Kempen & Co 9,30 9,20
Kiene's Suikerw 1020,00
Kondor Wessels 32,00 32,00
KBB 77,50 77,50
KNP div. 46,40 46,00
Kon Sphinx 54,80 55,00
Koppelpoort 310,00 310,00
Krasnapolsky 250,00 250,00
Landré&Gl. 48,50 48,50
Macintosh 39,50 40,00
MaxwellPetr. 118.50 118,50
Moeara Enim 1210,00 1208,00
M.EnimOß-cert. 16200,00 16000,00
Moolen Holding 36,00 36,00
MulderBoskoop 53,00 58.00
Multihouse 4,70 f 4,60
Naeff 525,00 f
NAGRON 58,70 59,90

NIB 598.00 598,00
NBM-Amstelland 8,90 9,00
NEDAP 348.00 348,00
NKF Holding 196,00 196,00
Ned.Part.Mij 55,20 55.30
Ned.Spnngst. 7200,00
Nont 20,00 21,00
Nutricia GB 147,00 146,50
Nutricia VB 157,00 157,20
Nutricia VB div92 160,00
Nijv.-TenCate 106,00 105,80
Omnium Europe 8,05
Orco Bank eert. 71.80 71,80
OTRA 344,00 346,00
Palthe 58,00 59,00
Philips dn'92 37,20 36,80
PirelliTyre 26.00 27,00
Polynorm 161,00 161,00
Porcel.Fles 136.00 136,00
Randstad 46.00 46.00
Ravast 2630 2630
Reesink 74,10 73,90
Samas Groep 38,50 39.00
Sarakreek 15,30 15.40
Schuitema 1680.00 1680,00
Schuttersveld 47,50 47.80
Smit Intern. 41.80 41,80
Stßankiersc. 15,30 15,10
StadRotterdam c 40,50 40,50
TelegraafDe 84,50 84.50
Textielgr.Twente 95.00 9!,00d
Tulip Computers 21,40 20,80
Tw.Kabel Holding 122,00 122,00
Übbink 66,50 68.00
Union 76.00 76,00
Un.Dutch Group 2,50 2,50 e
Vereenigde Glas 510.00 510.00
Vertocert. 30,00 31,00
VolkerStevin 64,00 a 64.00
Volmac 28,90 28,50
Vredestein 17,30 17,80
VRG-Groep 45,70 46,00
Wegener 66,50 66,80
WestlnvestF. 16.50 16,50
Westlnv.F wb 110.00 110.00
Wolters Kluwer 297,00 294,00
Wyers 29,60 29,60
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 79.50 80,00
ABN AmroAlbefo 48,80 48,70
ABN AmroAmer.F 70,50 70,00
ABN Amro Eur. F. 75.20 75.60
ABN AmroFarEF. 51,00 51,00
ABN Amro Uq.Gf. 163,60 163,60
ABN Amro Neth.F. 88,50 88,50
Aegon Aandelenf. 35,50 35,30
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg fonds 64,40 65,40
AldollarßF* 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 232,50 232,50
AllianceFund 1030 10,30
AmroNorthAm.F. 71,40 70,70
Aimabel 82.80 82,40
AsianTigersF. 66,50 66,60
Asian Select. F. 61.50 61,80
AustroHung.F. 4,70
BemcoRentSel. 55.70 55,70
Bever Belegg. 2,85 2,90

CLNUbI.Div.F U1,30 111,30CLN Obl.Waardef. 114.90 114,90Delta Uoyd Inv. 3030 30,50
DP America Gr.F. 33,70 33,80
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 130,40 130.60
EMFRentefonds 69,50 69 50
Eng-Holl.Bel.Tl 9,80 d 9,80
Envir.GrowthF. 48,50 4830Esmeralda part. 3430 34.00
Eur Ass. Trust 6,50 6.50
EMS Growth Fund 106.20 106,10
EMS IncomeFund 108.40 10830
EMS Offsh. Fund 106.10 105.90
EOE Index Fnd 330,00 331,00
Euro Growth Fund 50,00 49,70
Euro SpainFund 7,00
FarEastSefF. 55.00 55,80
GimGlobal 52,60 52,40
Groeigarant 1.50 1,50
Holland Fund 74,30 74,30
Holl. Eur. Fund 50,40 50,60
Holl. Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl. Pac. Fund 94,00 94.10
Holl. SetFonds 85,70 85,30
Innovest 59.00 a 58,00a
Interbonds 508.00 508.00
lntere(Tektsoo 28,60 28,70
Intereffekt wt 73,40 71,50
Investa part. 74,00 73,50
ISHimal.Fund" 9,50
JadeFonds 145,70 145,70
JapanFund 20,90 20,90
Jap.lnd.AlphaF 6400.00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208.00
Korea Pac.Tr.S 9.00
Mal.CapitalF.s 7,60
MeesObl.Div.F. 112.40 112,30
MexicoIncome F. 22,00
MXInt.Ventures 10,50 10,50
Mondibel 78,00 78.00
Nat.Res.Fund 1190.00 1190,00
NedufoA 117.00 b 119,00b
Nedufoß 119.00 b
NMBDutch Fund 44,60 45,00
NMBGeldmarkt F. 54,86 54,89
NMBGlobal Fund 46,70 46,70
NMBOblig.F. 36.70 36.70
NMBSpaard.F 103.38 103.46
NMBRentegr.F. 119,00 119,00
NMB Vast GoedF. 35,30 35,50
New Asia Fund 5,40
NomuraWarr.F. 0,63 0,61f
Obam, Belegg. 254,70 254,80
OAMF Rentefonds 12,75 12,75
OrangeFund 21,70 21,80
Pac.Dimensions 91,50 9130
Pac.PropSec.F. 28.80 28,50
Pierson Rente 114,30 114.20
Postb.Aand.f. 50,70 50.70
Postb.Belegg.f. 56,50 56,50
Postb.Verm.gr.f. 54,50 54,50
Prosp.lnlHlPs 3,90
Rentalent Bel. 152,10 152.10
Rentotaal NV 35,70 35,70
RG America F. 108,60 108,00
RGDivirentF. 49,80 49.80
RG Europe F. 101,00 101.20
RGFlorente 114,70 114.70

RG Pacific F. 93,00 92,50
RG SP Groen 54,60 54,60
RG SPBlauw 51,40 51.40
RG SP Geel . 48,50 48,40
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,40
Schrod.lntPr.F 29.20 29,20
Sci,Techs 12,50 12,50
SuezUq.Grf. 182,40 182,40
TechnologyFund 19,40 19,40
TokyoPacHold. 175.00 178,00
Trans Eur.Fund 83,30 8230
Transpac.F.Yen 268,00 268.00
Uni-Invest 17,00 17,00
Unico Inv.Fund 78,80 78.80
UnifondsDM 323 32.20
Vaste Waard.Ned 65.80 65.80
Vast Ned 105,00 d 104,50
VIBNV 54,40 54,40e
VSB Mix Fund 51,30 51,30
VSBRente Fonds 103.80 104,00
WBO Intern. 67,30 67,30
WereldhaveNV 112,30 112,00
Yen ValueFund 74,80 7430
ZOM Florida F.s 33,70 33.70
Parallelmarkt
Alanheri 29,30 2930
ABF 112,30 112.10
Berghuizer Papier 44,20 44,00
BesouwVan eert. 48,90 48.90
Biogrond Belegg. 11.00 11,00
Comm.Obl.Fl 99,50
Comm.Obl.F.2 99,60
CommOblF.3 99.60
De Drie Electr 14.30 1430
Delta Ll.Dollarf. 64,80 64,40
Delta Uoyd ECU 60.00 60.00
Delta Uoyd Mix 60.80 6030
Delta LloydRent 54.70 54.60
Delta UoydVast 57,50 52,»0d
Dico Intern 85,00 85,00
DOCdata 7,10 7.10
Dutch TakeOv.T. 44,90 44.80
Ehco-KLMKleding 40,00 40,00
E&LBelegg.l 70.50 70,80
E&LBelegg.2 72.60 72,70
E&LBelegg.3 106,70 106,80
E&LBelegg.4 74,40 74,40
EiLKap.RenteF 105.50 105,50
Free Record Shop 3130 3130
GaiaHedgel 102.10
Geld. Papier c. 69,80 6930
German CityEst. 36,00 35,80
Gouda Vuurvast 7230 72,20
Groenendijk 45.40 45.40
Grontmn 53,30 523f1d
HCA Holding 46.90 46,70
Heivoet Holding 38,50 38.50
HesBeheer 46.10 46.20
Homburg eert. 0,70 f 0.65
Inter/View Eur. 3,80 3.70
Kühne-Hertz 44,40 44.50
LClCompulGr. 4,50 4,40
Melle.vannrc 47,90 47.70
Nedcon Groep 58,50 5830
Nedschroef 81,70 ' 8130
Neways Elec. 6,50 6.20
New Eur.Htls DM 18.00 a 17,50a

Newtron Hold. 1,85 1.85a
Pan Pac. Winkel 10,70 10,80
PieMedical 5,60 5.60
Simac Techniek 14.90 14,80
ShgroBeheer 55,00 55,30
SuezGrJund 53.00 53.00
VHSOnrGoed 1.15 1,20
Vilenzo Int. 33,00 32,80
Welna 287,00 287.50
Wereldhave 4,10 4.00
Weweler 47,10 46,60k

Wa"Street 2404 2704
alhedsignal 58 572
amer.brands 47% 17V*
amer.tel.tel 43'i OVi
amoco corp 447» 45%
asarcoinc. 2634 26%
bethl. steel 14% 13%
boeingco 45% 45
can.pacific 14"» 14/2
chevron 67% 68Vs
chiquita 20*6 19%
chrysler 18' 2 18"*
citicorp 18% 18%
consedison 27% 27%
digitequipm. 45% 44/2
dupont nemours 51 49%
eastmankodak 39 385/8
exxon corp 59 58%
ford motor 43% 43%
gen. electric 75% 75"»
gen. motors 39% 39%
goodyear 73% 72%
hewlett-pack, 784 77'4
int.bus.mach. 88% 88%
int.tel.tel. 63' '2 63%
klmairlines 19% 19%
mcdonnell 57» 58
merckco. 140% 141%
mobiloil 61% 63%
penn central 21% 21%
philips 20% 19%
primerica 38% 38%
royal dutch 80% 81%
sears roebuck 43% 42%
sfe-south.pac. 13 12%
texacoine. 61 61%
united techn. 53 53%
westinghouse 18% 18%
whitman corp 13% 14
woolworth 28% 28%
Advieskoersen
amenk.dollar 1,795 1.915
austr.dollar 1.33 1,45
belg.frank(lOO) 5,32 5,62
canad.dollar 1.500 1.620
deense kroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 110.00 114,00
engelse pond 3,17 3,42
finse mark(100) 39.80 42,30
franse frank (100) 31,75 34,50
grifksedr.il001 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
ïtal.lire 110.000) 13,80 15.50
japyen (10.000) 135,00 141,00
joeg.din.t'm 100

Noorse kroon(100) 2735 29,75
oost.sehill.Uoo) 15,75 1635
poitescudo(lOO) 1,22 1.40
spaanse pes.(100) 1,71 1,87
turkse pond (100) 0,0250 0,0350
zweedse kr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 118.75 12335
Wisselmarkt
amenk.dollar 1.86005-1.86255
antill.gulden 1,0250-1,0550
austr.dollar 1,40181,4118 "belg.frank(lOO) 5.4665-5.4715
canad.dollar 1.55925-1.56175
deense kroon (100) 29,085-29,135
duitse mark (100) 112,5100-112.5600
engelse pond 3.3040-3,3090
franse frank (100) 33.345-33.395
gneksedr (100) 0.9110-1.0110
hongk.dollar(lOO) 23,9250-24.1750
lerse pond 2.99953,0095
ital.lire(10.000) 14,940-14.990
japyen(10.000) 139,845-139.945
nwzeel dollar(100) 0.9908-1,0008
noorse kroon (100) 28.790-28.840
oostenr.sch.OOO) 15.9840-15,9940
port. escudos(100) 13110-1,3510
spaanse pes. (100) 1,7905-1.8005
surin.gulden , 1.0225-1.0625
zweedse kr. (100) 31,145-31.195
zwits.frank(lOO) 121.550-121.600
e.e.u. 23075-23125

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 210.70 210,60
id excl.kon.ohe 206.60 205,90
internationals 213.10 213,50
lokale ondemem. 210,00 209,30
id financieel 145.80 145,00
id niet-financ. 272.00 271,40
CBS-herbeleggingsiridex (1983=100
algemeen 301,00 300.90
Idexel.kon.olle 279.20 278,30
internationals 316,20 316,90
lokale ondemem. 283,80 283,00
id financieel 215.10 214,00
id niet-financ. 348.60 348.00

CBS-stemnungsindex (1987=100)
algemeen 128.60 12730
intemation 146.20 145,70
lokaal 125,40 124,70
fin.instell 128.00 127,00
niet-financ 124,80 124.20
industrie 136,10 135,30
iranspopsl 132.10 131,80

Goud en zilver
AMSTERDAM - Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 19.850-20.450. vorige
19.790-20.390,bewerkt 22,050 laten, vonge
21.990 laten,zilver onbewerkt 200-270. vo-
rige 200-270,bewerkt 310 laten, vorige 310
laten.

Dow Jones

Industrie 3304-56
-19,90

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k

abn amro c okt 45.00 234 2.00 2.00
abn amro c jan 40,00 489 6.70 6,70
abn amro cjan 47.50 695 1.40 130
abn amro Cj9s 45,00 135 5,10 5.10
ah cjul 85.00 115 2.70 2.60
akzo c mei 155.00 104 1.50 130
akzo c okt 150.00 138 7.80 8.10
akzo c okt 160.00 110 3.50 330
d'fl c scp 195.00 202 3.80 a 330
d'fl cdec 185,00 202 1130 a 11.00
dsm Cjul 115.00 112 2.50 2.20
dsm c okt 115.00 122 3,70 330
dsm cjan 115.00 1051 5.30 430
dsm Cj94 95.00 120 2130 2030
dsm pjul 110.00 212 1.80 1,70
dsm pokt 115.00 110 5,50 5.50
coc c mei 300.00 466 1030 930
coc c mei 305.00 262 6.00 b 5,10
coc c mei 310,00 421 2,90 230
coc c mei 315.00 359 1,20 030
coc pmei 305.00 643 1.20 1.40
coc pmei 310,00 701 3,00 3.70
coc pmei 315.00 114 6.50 7,10
coc pa93 320,00 211 13.00 13.00
gist cokt 37,50 146 2,20 2,10
gist c okt 40,00 144 1,20 1.00
hoog cjul 60,00 110 1,80 1,40
hoog pjul 55.00 169 1,30 130
mg cjul 50.00 262 130 130
ing Cj94 47.80 151 6,10 5.90
kim p093 35,00 108 230 2,40
knp cjul 45.00 116 3,80 330
knp cjul 4730 111 1,70 1,40
nedl cjul 55,00 113 6.00 4,70
nedl c jul 60.00 403 160 230
phil c mei 37.50 247 0.80 0.70
phil c 093 30,00 155 10.00 9.80
phil c 094 45.00 164 3.40 330
ohe c okt 155.00 170 230 2,60
ohe c 094 145.00 303 1730 18.00
olie pjul 145,00 187 230 2,40
ohe p096 160.00 115 15,40 16.00
tops c mei 580.00 268 12,00 11.00
tops c mei 600.00 208 230 1,90
tops pmei 590.00 132 5,80 5.50
tops pmei 600.00 342 12.00 1230
tops pmei 610.00 218 21,00 20.00
tops pokt 580,00 210 B.ooa 8,00
tops pokt 600.00 216 15.00 16,00
und cjul 195.00 366 2.50 2,40

a laten g=buot» +ei-("i».

b bieden »=laten + ei-di«.
c ei-claim k gedaan " h
d ei-dividend I gedaan +9
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
f gedaan 1 laten sk slotkoers gisteren

Jurist ministerie vervloekt termijnhandelaren

’Stelletje oplichters

en bloedzuigers’

DEN HAAG - Een stelletje op-
lichters en uitzuigers met niets
dan slechte bedoelingen. Dat
Was de teneur van het verhaal
dat jurist mr J. Hillen van het
ministerie van Financiën giste-
ren hield tijdens een kort geding,
aangespannen door zeven goede-
rentermijn-handelaren. Het ge-
ding speelde voor het College
van Beroep voor het Bedrijfsle-
ven in Den Haag.

Vorige week haalde het ministe-
rie de bezem door de termijn-
handel. Het besliste dat de zeven
bedrijven met onmiddellijke in-
gang moesten stoppen met hun
activiteiten, omdat zij 'onbe-
trouwbaar en niet deskundig'
zouden werken. Volgens het mi-
nisterie berekenden de handela-

ren veel te veel transactiekosten,
„iets dat regelrecht neerkomt op
een economisch delict".
De handelaren bemiddelen tus-
sen grondstofleveranciers (zil-
ver, tarwe, olijven, enzovoort) en
hun afnemers. In een contract
dat beide partijen afsluiten
wordt vooraf bepaald wat de
grootte, prijs en levertijd van de

partij goederen zal*ijn. Zo kan
een leverancier in een contract
vastleggen om volgend jaar an-
derhalf miljoen chocoladeletters
te leveren voor een rijksdaalder
per stuk.

Hij gokt er dan op dat de markt-
prijs voor chocola in december
lager zal zijn dan die rijksdaal-

der. De afnemer op zijn beurt
hoopt dat de marktprijs tegen
die tijd veel hoger is, zodat hij
een relatief goedkope partij let-
ters krijgt. Een speculatiespelle-
tje waarbij volgens het ministe-
rie te veel geld blijft hangen aan
de strijkstok van de betrokken
termijnhandelaren.

De zeven bedrijven zijn woe-
dend op de aantijgingen van het
ministerie. „De termijnhandel is
de kurk waar de wereldhandel
op drijft", vond een advocaat gis-
teren. „De overheid kan iemand
niet beletten om te speculeren
met geld. Zij belet mensen ook
niet om het casino in te gaan. En
dan nog, iemand moet veertien
handtekeningen zetten vóórdat
de handelaar toestemming krijgt

om voor hem contracten af te
sluiten. Hij weet dus van de hoed
en de rand."
Volgens raadsman Hillen van
het ministerie is uit onderzoek
gebleken dat de zeven bedrijven
(met gemiddeld zon dertig
werknemers) systematisch mis-
bruik hebben gemaakt van het
vertrouwen dat de klant in hen
stelde. De bemiddelingskosten
die de bedrijven in rekening
brachten bedroegen 83 procent
van hun totale jaaromzet. Meer
dan de helft van het door de
klant ingelegde geld ging op aan
provisiekosten.

Op 13 mei beslist het College of
de werkvergunning de zeven
handelaren inderdaad mag wor-
den geweigerd.

Frans Maas
ziet winst

weer stijgen
VENLO - De nettowinst van vracht-
vervoerder Frans Maas in Venlo
steeg over 1991 met 17 procent van
f30,3 miljoen tot f35,5 miljoen. Het
bedrijfsresultaat klom van f 57,9
miljoen naar f 63,5 miljoen. De
netto-omzet steeg met dertien pro-
cent tot f 1,26 miljard. De winst over
het lopende boekjaar zal op het ni-
veau van 1991 liggen, zo verwacht
de onderneming. De minder gunsti-
ge economische ontwikkelingen in
Europa en de onduidelijkheid over
de openstelling van de Europese
markt zijn er verantwoordelijk voor
dat het bedrijf geen winststijging
voorspelt. Frans Maas ziet zichzelf
als een Europese onderneming. Van
de omzet wordt 79 procent in het
buitenland behaald. De divisie 'Net-
work Services' - binnen deze sec-
tor valt het Europese netwerk van
Frans Maas - behaalde een hogere
omzet en winst. De netto-omzet
steeg met dertien procent ten op-
zichte van 1990.

De afdeling Speciaal Vervoer voor
het transport van confectie zag het
resultaat echter 'aanzienlijk' dalen,
terwijl de omzetten nauwelijks toe-
namen. De winst per aandeel steeg
van f 5,98 naar f 7. Er wordt een di-
vidend voorgesteld van f 2,80 te-
genover f 2,40 over 1990.

economie

Vakbonden grijpen ultimatum aan als laatste redmiddel

Actiesin bejaardenhuizen
Van onze redactie economie

*N HAAG - Werknemers in de bejaardenhuizen gaan in mei
botschalige acties voeren. De werkgevers hadden tot giste-

de tijd gekregen om met een 'aanvaardbaar' loonbod te
"[nen, maar dat bod bleef uit. De vakbonden maken morgen
(kend vanaf welke dag de 80.000 werknemers in de bejaar-
'ihuizen in actie komen. Dat is in elk geval een aantal dagen
y dan de 260.000 werknemers in de ziekenhuizen, die op 6

in actie komen.

?is in alle sectoren van de zorg-
Jw hetzelfde liedje. De vakbon-
? eisen een loonsverhoging vansProcent, maar de werkgevers
Jgen van het kabinet geen geld

'die te financieren. Overleg tus-Jbeide partijen zit danook muur-JJ- Acties in de vorm van werkon-fbrekingen zijn - volgens deJoonden - de enige mogelijk-" om uit de impasse te raken.

CFO, AbvaKabo en
P hadden de werkgevers, ver-
'M in de Vereniging van Neder-

landse Bejaardenoorden (VNB), tot
gisteren de tijd gegeven om een pot-
je met geld te vinden. „Lukt dat
niet, dan stuur je maar een fax. Dan
weten wij genoeg", stelden de bon-
den. En aldus geschiedde.

Fonds voor vergroten salarisverschillen

Fiscus krijgt meer
geld en mankracht

DEN HAAG - De belastingdienst
krijgt meer geld en meer mensen.Dat heeft directeur-generaal Boers-
ma het personeel gisteren laten we-
ten.

Er wordt tien miljoen gulden extra

uitgetrokken voor het inhuren van
tijdelijke arbeidskrachten, voor het
betalen van overwerk en het vergro-
ten van beloningsverschillen.

Daarnaast wordt meer geld gestopt
in een fonds waardoor permanent

grotere salarisverschillen mogelijk
worden. In dat fonds zit nu 4,2 mil-
joen gulden. Dat wordt 6,3 miljoen.
De belastingdienst zal 100 extra
mensen op tijdelijke basis aantrek-
ken. Ongeveer 250 mensen die nu
een tijdelijk dienstverband hebben
worden definitief in dienst geno-
men. Er worden ook 100 mensen
extra opgeleid.
Ondanks de maatregelen zal de
voorgenomen vermindering van het
aantal arbeidsplaatsen bij de belas-
tingdienst doorgaan, waarbij ge-
dwongen ontslagen tot 1 juli 1994
uitgesloten zijn. De personeelsin-
krimping vindt ondermeer plaats
door een vacaturestop voor ver-
schillende functies.

Verbond met grootste baggeraar ter wereld

Miljoenenorder voor
Koninklijke Boskalis
PEKING - Koninklijke Boskalis
Westminster zal vandaag een sa-
menwerkingsovereenkomst sluiten
met het grootste baggerbedrijf ter
wereld, het Chinese staatsbedrijf
China Harbour Engineering Com-
pany (CHEC). De omzet van het
Nederlandse bedrijf zal hierdoor
naar verwachting in de komende ja-
ren met 'enkele honderden miljoe-
nen guldens' toenemen.

Dit maakte W. Lubberhuizen, lid
van de Raad van Bestuur van Bos-
kalis, gisteren in de Chinese hoofd-
stad Peking bekend. Het is het eer-
ste grote contract dat tijdens de
zevendaagse reis van minister An-
driessen van Economische Zaken
wordt afgesloten. De bewindsman
toonde zich gisteravond opnieuw
optimistisch over het donderdag te
melden eindresultaatvan de econo-
mische missie die hij leidt in de
jacht op contracten.

Lubberhuizen noemde de overeen
komst „voor ons van groot belang
omdat de Chinezen steeds mcci
naar buiten treden". Het Chinese
bedrijf CHEC heeft meer dan hon
derdduizend werknemers in dienst
Het had vorig jaar een omzet var
ongeveer 800 miljoen gulden.

Boskalis hoopt in de komende jarer
een graantje mee te pikken van d«
geplande verbetering van de infra
structuur in China, zoals de aanleg
van wegen en spoorlijnen. Ook d«
verbetering van de bevaarbaarheic
van de grote rivieren en landwin
ning krijgt een voorkeursbehande
ling van de Chinese overheid en he
bedrijf kan daarbij een grote in
breng hebben. Boskalis is de groot
ste baggeraar in het Westen.
Twee andere bedrijven kondigdei
gisteren een te verwachten succe:
aan in onderhandelingen met d<
Chinezen. AT&T Nederland za
schakelapparatuur gaan leverei
voor 200.000 telefoonlijnen in d<
provincie Hubei. Met de order
waarvoor vandaag een principe
overeenkomst getekend zal worden
is ongeveer honderd miljoen guldei
gemoeid.

Digital schrapt
opnieuw 10.000
arbeidsplaatsen
BOSTON/UTRECHT - Het compu
terconcern Digital Equipment, n;
IBM het grootste van de Verenigde
Staten, zal in het boekjaar dat be
gint op 1 juli 10.000 tot 15.000 ar
beidsplaatsen schrappen. Dit boek
jaar heeft Digital het personeelsbe
stand al met 10.000 mensen vermin
derd. In 1989 werkten nog 126.00(
mensen bij het concern, halverwege
1993 zullen dat er minder dar
100.000 zijn.

Het is nog niet bekend of de forst
maatregelen gevolgen hebben vooi
Nederland. In de vorige ronde zijr
er 250 arbeidsplaatsen bij Digita
Nederland verdwenen. Bij Digita
in Nederland werken 3.265 mensen
Van hen werken er 1.299 in Utrecht
593 in Nijmegen, 591 in Apeldoorr
en 782 in Den Haag.

Tienduizenden
banen weg bij
Mercedes-Benz

STUTTGART - Bij het Duitst
autoconcern Mercedes-Benz ver-
dwijnen in de komende twee jaai
ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen, ze
heeft Topman Werner Niefer in eer
vraaggesprek met het dagblad Die
Welt gezegd. Het is voor het eerst ir
zijn ruim honderdjarige bestaan dal
het autoconcern banen gaat schrap
pen. Op het ogenblik werken ir
Duitsland bij Mercedes ongeveei
180.000 mensen. Natuurlijk verloop
voortijdige pensionering en ontsla
gen moeten leiden tot de enorme
banenvermindering. Vooral buiter
de produktiesector gaat het concerr
de bezem doorzijn personeel halen.

" Terwijl een grote Nederlandse grutter beweert 'op de kleintjes' te letten, pakt zijn Por-
tugese collega in Lissabon de zaken veel grootser aan. Getuige althans dit reusachtige
'winkelwagentje', naar verluidt het grootste ter wereld. De kolos wordt natuurlijk niet
werkelijk gebruikt, maar is bedoeld als publiekstrekker tijdens een spraakmakende recla-
mecampagne. Foto: EPA

(ADVERTENTIE)

486 SX
IN A4FORMAAT

TqsHIBA bijvoorbeeld de nieuwstevan Toshiba, de

J
eerste 486SX notebook! Bij ons vindt u

_2_^j~===3_n_ vanzelfsprekend het complete Toshiba-
assortiment draagbare computers. Maar■i-J II M ook andere grote merken computers.

/ /) ff randapparatuur, software, faxen en tele-

■ jl f TOSHIBA T44OOSX NOTEBOOKJJJ^~~~~j|L Supersnelle notebook met een intel 486
SX processor, 2S/12,b MHzkloksnelheid.

ojv^,. SÊr*/ Heefteen intern geheugenvan 2Mb(uit-
SeSö^jK breidbaar tot 18 Mb). 3.5 inch diskdrive.~ttsvA'y 80 Mb Harddisk met 19 ms toegangs-
-5*59^/ snelheid, voorzien van een sidelit Super-
—»«»J/ twist LCD beeldscherm met een resolutie

eenvoudig tot uiterst geavanceerd van 640 x 480 pixels, 64 grijstijnten, VGAbiedt Toshiba zelfs de meest veeleisende compatible. DOS 5.0 besturingssysteem.
Professional de juisteoplossingDat geldt Afmetingen slechts 297 x 210x56 mm.
°ok voor Vogelzang centrum voor auto- vocelzanc AAACtiatisering en telecommunicatie. Neem professioneelprijs S*SJSJQ

excl. BTW

uocELznnc
W" PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.
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Bedrag in terug te mnd bedrag eflektieve mnd bedrag volgens eflektieve Huisbezitters, eXtT3 lage laStef"
handen betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente ZOüdS!" tSXdtJSkOStGn
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% krediet looptijd in

12 000- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden

18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 350, 240 x 180 x 120 x
35.000,- 84 mnd 645,12 | 14.3% 653,65 14.8% —— — — —7
50.001,- 84 mnd, 915,07 ,££ 933,79 14.8% | JJJJ; «£ «j. JJ.

_________§ ■ _.%%! .1f-l _] -i Ijl I J_-M 'ai "] -I »] I-1 i ri\_\ I 25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,-
-________Lé é iM! J-lil ■ '■illll 1 1 1_-l-----~~~~~— 40000 . 334. 484 . 520,. 610,-

Krediet U betaalt rente volgens min tanet Theor. rente volgrens max. tarief Theor. 75.000,. 625,- 908,- 976,- 1144,-
-limiet per maand per maand efl. laarrente, looptijd per maand eff jaarrente looptijd .rjo.OOo'. 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
-6.000- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd | Efl. jaarrente 1ehyp. in vooiteeld 9.2%, 2e en 3e Hyp. 13,5%

15 000- 30o|- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd ITfTrTT__i
26.000,-! 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I ■V-|iUU^U^MiUWIH
35.000,- 700,- 1.113% 14-% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I W\\\f/\f _t_ IM E"Ml
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81mnd|| ||lMlv _. Jl-lKl-ll
VLOTGEREGELD. Ook bezorgen wij het geldkosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen V^Tl^vT'-T"^^lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. ___-Wwf!W«VTfT»^^
Hierboven vindt u enkelevoorbeelden van min. en max. taneven voor pers. leningen en HI^TDILL^ILILIEQH
doorlopendekredieten. Andere bedragenen boptijden (12 l/m 120 mnd) zijn ook mogelijk. BbEm 'Wi'iA'{:i'i'iA'ii'rfiiff
Leningen vanat ’. 1000,- lot ’. 200.000,- zijn mogelijkZÓNDER onderpand of borg. 323553ÖÏÏ
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.

DOUGLAS INTRODUCEERT:

De nieuwe herengeur van de Italiaanse
mode-ontwerper Romeo Gigli.

j; ik Wie in de week van 27 april t/m 2 mei
fik een fles Romeo Gigli voor haar koopt,
Pi: krijgt een miniatuur voor hem cadeau.

Kl Graag tot ziens bij

%__. Promenade 29 - 6411 JB Heerlen
-"*-*""-■ - , |,^^]g^P^ Tel. 045-716952

Ondercuratelestelling
Rek.nr.r 91/3553.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 22.4.1992, is
onder curatele gesteld: Sa-
cha Antoinette Cornelia
Kuijpers, geboren te Heer-
len op 8 november 1971,
verblijvende in Stichting
Pepijnklinieken te Echt,
met benoeming van J.H.C.
Kuijpers, wonende te 6417
TM Heerlen, Horatiusstraat
15 tot curat»r/curatrice en
met benoeming van D.A.J.
Kuijpers, wonende te 2133
XC Hoofddorp, gem. Haar-
lemmermeer, Stoholm 23
tot toeziend curator/curatri-
ce.
Procureur aanvrager: mr.
H. Hilkens
Ondercuratelestelling
Rek.nr.: 91/3605.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 22.4.1992, is
onder curatele gesteld: Pe-
ter Johannes Martin Rijks,
geboren te Kerkrade op 3
januari 1947, verblijvende
in Stichting Pepijnklinie-
ken te Echt, met benoe-
ming van M.A. Vandenhof,
wonende te 6466 XH Kerk-
rade, Tulpenstraat 37 tot
curator/curatrice en met be-
noeming van J.J. Vanden-
hof, wonende te 6461 VA
Kerkrade, Prof. Cobbenha-
genstraat 35 tot toeziend
curator/curatrice.
Procureur aanvrager: mr.
H. Hilkens

Ondercuratelestelling
Rek.nr.: 92/7007.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 5.2.1992, is
onder curatele gesteld: Ge-
rardus Henricus Dei man,
geboren te Heerlen op 22

' juli 1930, verblijvende in
Nieuw Spraeland te Ven-
ray, met benoeming van J.
Borghans, wonendete 6418
HT Heerlen, Vullingsweg
50 tot curator/curatrice en
met benoeming van M.H.
Borghans-Deiman, wonen-
dete 6418 HT Heerlen, Vul-
lingsweg 50 tot toeziend
curator/curatrice.
Procureur aanvrager: mr. J.,
Schaminée

" "

LAAT
CARAPATIËNTEN

NIET STIKKEN
AstmaSFonds
Giro 55055

bank 70.70.70.120 .
|M| Provincie Bureaußlb|lotheek
"SWahï I iivtki iiti Postbus 5700
_S^gl L I ITI UU I y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Commissie Beroepszaken Administratie
m 144/W-92 Geschillen

Op woensdag 29 april 1992 om 9.30 uur vindt
een openbare hoorzitting plaats ter behande-
ling van de ingekomen beroepsschriften in het
Gouvernement, Limburglaan 10te Maastricht.

__________Jg,________________________W^^^^^^^BlUÊßlK^ÊaaaaaaaaWa\\aaaaaaaaa

Tijd is geld,
maar

sommige
tijd is

goedkoper.
fl, il 1, H»J .A'J ■_ -I ifl| ■■■■■■■■■■■■ÉÉ--B-P-B _-.

Goed nieuws. Bellen I 1-J r^"__ dc nachttarieven (van

naar Westeuropese landen ll|HHflÉHflflHP_l maandag t/m vrijdag tusse*"

is tijdens de avonduren |Ij-^j\ j^J j \ J [1 H j 020° en 0600 uur)

en in het weckendrond 20% I ABHflfli gewoon bestaan. Bn die zii*1

goedkoper! Bijpraten met oma in Spanje kost nu een stuk helemaal laag: 30 % minder dan het normale dagtarief.

minder. Tenminste als je het doet tussen 's avonds acht uur Wilt u deexacte tarieven weten ofheeft u anderevrag<"n'
en 's morgens acht uur. Bel dan 06-0386 voor het gratis boekje met internationa <"

Net als voorbespreken met je Parijse zakenvriend of tarieven. Ofhaal het zelf bij Primafoon, """"""""""""■__*""""""n^"""""""""fffl
zelf even dat theater in Bonden bespreken. Natuurlijk blijven de winkel van PTT Telecom. -BDV

Zondertelefoon ben jenergens.

C&A's eenmalige prijsval aktie
KINDERAFDELING; DAMESAFDELING: HERENAFDELING:

De mooiste kleuterjacks De mooiste damesjacks De mooiste herenkostuums
van; \A29r \ van: |J_lS>| van: [250>| IIÜ 198«*\mmr\ü29r mm nüB9.- van:S nu 2so.-
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Op eigen verzoek nu media-directeur bij Veronica

Rob Out stapt op als
algemeen directeur

Van onze rtv-redactie

(ÜLVERSUM - Rob Out|53) stapt vandaag op als al-
fltemeen directeur van Vero-
[Rica. Hij wordt op eigenverzoek benoemd tot me-
J Üa-directeur van deze om-
|roep. Het algemeen bestuur

■an Veronica moet de be-
noeming van Out vandaag
Jog officieel bekrachtigen.

i Volgens de persdienst vanI deze omroep is dat niet
! "teer dan een formaliteit.

«Rob Out heeft als algemeen di-
recteur een hoop te vertellen
"innen de omroep. Dus als hij
vrijwillig een stap terug wil doen

* er niemand die dat kan tegen-
houden," aldus de persdienst.
j*Ver de taken die de nieuwe
junctie van Out met zich mee
Wengen wil de woordvoerder
[Jog niets kwijt. „Het is nog niet
helemaal duidelijk wat zijn dage-
Hikse bezigheden en bevoegdhe-
den zullen zijn."

J?Ut is sinds middenjaren zeven-
"**, toen Veronica een officiële
"Tnroepvereniging werd, alge-meen directeur van de omroep.
"ij kreeg de laatste maanden
J_*"el kritiek op zijn functioneren,
binnen de Veronica-top ont-
bond irritatie rond zijn grillige
Jjlanier van werken, zijn veelvul-
j|ige afwezigheid en een geringe

met de dagelijkse
Sang van zaken.

" Rob Out: binnen
de Veronica-top
ontstond
irritatie rond
zijn grillige
manier van
werken en zijn
veelvuldige
afwezigheid.

Foto: ANP

Reorganisatie
overigens wijst de zegsman erop[jat de nieuwe functie van Rob

niets te maken heeft met de
reorganisatie van

*eronica. Het dagelijks bestuurv*»n de omroep besloot onlangs
tot een drastische reor-

ganisatie van de structuur van
**et bedrijf. Op advies van het
"onderzoeksbureau KPMG wordt

nieuwe topstructuur inge-
steld. De directie die op dit

moment volgens het bureau te
zwaar is moet ingekrompen wor-
den tot drie personen: een alge-
meen directeur met onder zich
een directeur radio en televisie
en een directeur voor de beheer-
sing van de bedrijfsprocessen.

„De nieuwe functie van Rob Out
is zeker niet bij voorbaat de
voorgestelde baan van directeur

radio en televisie. De benoeming
van Rob Out is niet het begin
van de reorganisatie binnen de
omroep. Die moet nog helemaal
beginnen." Door het terugtreden
van Rob Out als algemeen direc-
teur ontstaat er in de directie een
constructie waarin Out leiding
geeft naast televisiedirecteur
Joop Daalmeijer en radiodirec-
teur Lex Harding.

De reorganisatie van Veronica
heeft enige vertraging opgelopen
door het plotselinge vertrek af-
gelopen week van interim-mana-
ger Carel van Leeuwen. Van
Leeuwen die sinds februari in
dienst was om de zakelijke kant
van Veronica in goede banen te
leiden, had volgens de woord-
voerder „onvoldoende draagvlak
om zijn werk goed uit tekunnen

voeren." De omroep is naarstig
op zoek naar een vervanger voor
Van Leeuwen. „We verwachten
op zeer korte termijn iemand te
benoemen."

Zodra de nieuwe interim-manger
in dienst is, kan de directie de
voorgenomen reorganisatie gaan
uitvoeren.

Mannenstripshow
ook in Aken

Van onze showpagina-redacrie

- Na Nederland heeft ook Duitsland de onvervalste mannen-tripshow ontdekt. Amerika's beroemde mannenstrip/showgroep
J^ouch of Class' uit Florida geeft op woensdag 20 en donderdag 21"tei voorstellingen in zaaltheater Geulen in het Akense Eilendorf. Degroep, die momenteel tijdens haar Europese tournee overal voor uit-
erkochte zalen zorgt, is dus ook voor de Limburgse fans slechts op

j?n steenworp afstand te bewonderen. Kaarten voor deze 'Ladies'ghts' zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij alle vestigingen van TVC
"^eyden in Brunssum, Geleen, Heerlen, Kerkrade, Hopensbroe*k en
cnaesberg. Mannelijke toeschouwers worden tijdens deze dans/

rui^,snows niet toegelaten. Voor meer info is het telefoonnummer045-715484.

" Amerika's beroemde 'All American Male' mannenstrip/
showgroep Touch of Glass op 20 en 21 mei in zaaltheater'Geulen. i

Showoptreden en
concert in Eijsden

Aan hetwoord drummer en zanger Raymond Herveille uit Hoensbroek,
die samen met beroepsmuzikanten uit Genk, Zolder en Boeholt deeluitmaakt van Mannheim. De groep brengt repertoire uit de 'Top 100 al-
ler tijden': herkenbare muziek van hitmakers als Toto, Queen, HueyLewis en Allanah Miles, alsmede stevige 'gouwe ouwe' van AC/DC,
Yes, Van Halen en Pink Floyd. Aanstaande donderdag geeft men vanaf21.00 uur een speciaal concert in uitgaanscentrum 'White Horse' in Eijs-
den.

Met veel, onverwacht solowerk en vooral een eigen stijl wil Mannheimzich onderscheiden van andere orkesten. De band bestaat uit de Itali-aanse zangeres Antonietta Papasidero, gitarist en oprichter CarloOoms, de uit de Oekraïne afkomstige bassist Roman Korolik, drummer %

en zanger Raymond Herveille en toetsenist Patric. Meer info bij BertLacroix: telefoon 04457-1953.

show

Mannheim: muzikanten
uit beide Limburgen

EIJSDEN - Vanwaar de naam Mannheim voor een orkest met muzi-
kanten uit de beide Lintburgen? „Toen de band in 1989 werd opgericht,
hadden we geen ideevoor een naam. Uiteindelijk is het er eentje gewor-
den van de verzekeringsmaatschappij waarbij oprichter en zanger Carlo
Ooms werkte."

" Mannheim: show,
herkenbare
covers en muziek
van hedendaagse
hitmakers.

Veel tv-programma’s rond
Amerikaanse verkiezingen

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De presidents-
verkiezingen in de VS zijn door
de NOS-televisie aangegrepen
om de komende maanden met
grote regelmaat uitgebreid aan-
dacht te besteden aan de proble-
men van het land en het dage-
lijks leven van de Amerikanen.
Zowel het Jourjiaal als NOS-
Laat gaat uren uitzenden over
het fenomeen dat eens in devier
jaar de hele wereld bezighoudt.

Tot aan de eindstrijd op 3 no-
vember dit jaarwordt in de Jour-
naal-uitzendingen en NOS-Laat
verslag gedaan van de verkie-
zingsslag zelf. NOS-correspon-
'dent Paul Sneijder verzorgt de
berichtgeving vanuit deVerenig-
de Staten. Tevens besteedt NOS-
Laat'aandacht aan actuele the-

ma's waar de verkiezingscam-
pagnes op drijven. Zo komen
onderwerpen als de gezond-
heidszorg, de wapenwet, de posi-
tie van de zwarte bevolking en
de kloof tussen arm en rijk uitge-
breid aan bod. De actualiteiten-
rubriek doet dat aan de hand van
maandelijkse reportages over
het wel en wee in de Amerikaan-p
se stad Richmond in de staat'
Virginia.

Inmiddels zijn al afleveringen uit
deze serie op het scherm te zien

geweest. De verkiezingen wor-
den door de NOS afgesloten met
de All American Night. Een
groots opgezet programma dat 's
avonds om zeven uur begint en
tot drie uur in de nacht duurt. De
volgende ochtend wordt om ze-
ven uur de draad weer opgepakt
tot negen uur.

Door deze uitzending, die vanuit
Hilversum gepresenteerd wordt
door Charles Groenhuijsen, Mart
Smeets, Pieter de Vink en Maar-
tje van Weegen, lopen de verkie-

zingsdag en de uitslagen als een
rode draad. Er is regelmatig live
contact met Paul Sneijder om de
laatste stand van zaken door te
nemen. Daarnaast krijgt de Ne-
derlandse kijker in All American
Night vooral te zien hoe het
'Amerika van de Amerikanen' er
werkelijk uitziet.

Cabaretier
Volgens eindredacteur Torn

Kamlag van NOS-Laat wordt op
de Nederlandse televisie altijd
het geijkte beeld van Amerika
getoond. „Wij willen juist de an-
dere kant van Amerika laten
zien. De kant diewij meestal niet
kennen, zoals de vele televisie-
shows waarin alles gezegd kan
worden en die zelfs van Paul de
Leeuw een ingehouden en keu-
rig nette cabaretier maken."

Kamlag noemt de grote belang-
stelling van de NOS voor de ver-
kiezingen een inhaalslag. „De
laatste jaren is Amerika al een
hele tijd uit het nieuws. We heb-
ben weliswaar veel gezien van
Amerika in de Golfcrisis en op
internationaal niveau, maar ver-
halen over de toestand in het
land zelf hebben we gemist. Met
de reportages in NOS-Laat van-
uit Richmond laten we het echte
Amerika zien."

Rentree van
Bennie Jolink

uitgesteld

Van onze showpagina-redactie

ZELHEM/DOETINCHEM - De rentree van Normaal-zan-
ger Bennie Jolink is uitgesteld. De frontman van de Ach-
terhoekse rockband, die ruim twee weken geleden zwaar
gewondraakte bij een auto-ongeval, zou op koninginnedag
terugkeren op het podium. Een woordvoerster van het
Normaalmanagement bevestigt dat het optreden in Pijnac-
ker niet doorgaat omdat Jolink voorlopig aan het zieken-
huisbed gekluisterd zal zijn.

De onfortuinlijke rocker raakte donderdag 9 april vlakbij zijn woning
in Hummelo van de weg en botste tegen een boom. Jolink, die be-
klemd raakte in zijn wagen, verbrijzelde daarbij zijn elleboog. Een
dag later werd de Normaalzanger in het Slingelandziekenhuis in
Doetinchem geopereerd. Hoewel hij de paasdagen thuis doorbracht,
bleek vorige week dat de toestand van Jolink er niet beter op werd.
Onder meer omdat een in de arm aangebrachte pen was afgebroken
moest hij enkele dagen geleden opnieuw onder het mes.

Botsplinters en een infectie maken dat de rocker naar het zich laat
aanzien nog geruime tijd- in het ziekenhuis zal moeten verblijven.
Hoe ernstig Jolink er aan toe is wilde het management van Normaal
vanochtend niet zeggen. Eerder al verklaarde de behandeld chirurg
dr A. de Ruiter dat er een kans van zestig procent is dat Jolink zijn
linkerarm nooit meer als vanouds kan gebruiken.

De zanger was van plan om donderdag, tijdens een concert in Pijnac-
ker bij Rotterdam, weer het podium te beklimmen. Omdat Jolink
door de blessure in ieder geval voorlopig geen gitaarkan spelen heeft
Normaal de 23-jarige Robert Colenbrander uit Halle als vervangend
slaggitarist ingehuurd. De vuurdoop van de Hallenaar, die op het
ogenblik nog deel uitmaakt van de amateurband Why Not, is nu voor
onbepaaldetijd uitgesteld.

BENNIE
JOLINK

Voorlopig
nog aan
ziekbed

gekluisterd

Foto: AP
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JSJIBI HB OPEL. EURO'92S-SJ Afgebeeld: Opel Astra GL 3-deurs #f OFFICIAL SPONSOR ,

Als je een nieuwe auto koopt, dan wil je er het liefst meteen ideale gezinsauto dus. De Opel Astra stelt eveneens de norm op het antenne en 6 speakers. Zeg nou zelf, in zon auto wil je toch direct
in kunnen rijden. Met de Opel Astra is dat geen enkel probleem. gebied van veiligheid en milieu. Door het hoge standaard uit- wegrijden. Opel maakt de keuze dus wel heel gemakkelijk. Want

De allernieuwste produktietechnieken zorgen er namelijk rustingsniveau is de Astra bovendien uiterst komfortabel. wachten doe je toch alleen voor een stoplicht. De Opel Astra

voor dat de Opel Astra, ondanks de enorme vraag, snel leverbaar is. Met onder andere het interieur-luchtrecirculatiesysteem met is leverbaar vanaf’ 28.350,-. . p\A*êQ iL&iV»
En daarmee stelt de Opel Astra een belangrijke norm in zijn klasse. mikrofilters, het Dual-Function-display, een 5-versnellingsbak, een opel financiering. Uw parmer in geldzaken. _ __

prijzen inclusief 8.T.W., exclusief kosten rijklaar B JP_■ *T"___4-Daarnaast is de Opel Astra een auto die enorm veel ruimte biedt. De in delen neerklapbare achterbank en een stereo-inbouwset met maken. Prijs-en spedficariewijzigingen voorbehouden. _P^ ___■ ___■ v /

ONDERGA DE ASTR A :
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Duitsland 1
iNo Heute.; j>o3 Der Denver-Clan (Dynasty).I?AS Medizin nach Noten VU/3.
! °00 Heute.j°03 Auslandsjournal.
j'Ö-45 ZDF-info Gesundheit, mcdi-, sche tips. Vandaag: Hart- en vaat-

L .«ektes (2).
.Loo Heute.
1 103 Urnschau (VPS 12.40).'L2O JA oder NEIN (VPS 11.30),
I . sPelprogramma.
I '2.05 Karl May (VPS 11.50), gedra-
i "natiseerde serie over het leven van
| Karl May. Afl.: Der Schund- und

Schmutzliteratur (1899-1912). Herh.
'■40 Urnschau.'«"55 ARD-Sport extra, WK IJshoc-
key: Duitsland - Finland, vanuit
'"raag. Met in de eerste rust om
""a.13.40-13.53 Wirtschafts-Tele-
9ramm en in de tweede rust om

.pa.14.35-14.40 Tagesschau.
5-30 Familienjournal, magazine.
5.00 Tagesschau.

'5-03 Talk taglich - Termin in Berlin,
.gevarieerd middagmagazine.

'8-30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
./"reis. Braziliaanse soapserie.
5.58 Programma-overzicht.
'00 Punkt 5 - Landerreport.

.'■ls Tagesschau.
'■35 Jolly Joker, serie.«"30 Hier und Heute, actualiteiten.'«"45 Der Fahnder, serie. Afl.:
j^chmutzige Geschafte.
£-00 (TT) Tagesschau.

(TT) Liebling - Kreuzberg,
JJuitse serie. Afl.: Das eigene Geld.
£"59 Tagesthemen-Telegramm.

JOO Pleiten, Pech & Pannen, ama-teur-videofilms.
'"25 Giftgas in der Ostsee, docu-mentaire over het giftige oorlogsafvaldat destijds in de Oostzee gestort

J^erd en nu weer boven komt.
Die Rumpelkammer, fragmen-ten uit het archief.j2-"*0 Tagesthemen.

g-00 "" Boulevard Bio.
Magnum, Amerikaanse detec-

Afl.: Mordanschlag im Pa-
Orjadies-jjr-45 Tagesschau.

Zuschauen - Entspan-
D*»n - Nachdenken. Auf den Kykla-
°en: Unvollendete Statue.

FILMS TV VIDEO
BBC 1
J5-15 House Calls (1978-USA).
''m van Howard Zieff, waarin Wal-

®r Matthau een weduwnaar speelt
a'e tracht de energieke en vindin^9rijke Glenda Jackson voor zich te
*"nnen zonder zijn onafhankelijk-
neid prijs te geven.

" Dean Martin, Strother Martin, Oliver Reed en Elizabeth Ashley in 'The great Scout and
Cathouse Thursday'. (RTL4-22.10 uur).

BBC 2
Five Card Stud (1968-USA).

'"rrt van Henry Hathaway over een
a|sspeler bij het kaarten, die ge-
yiched wordt. Dean Martin, de
ni 9e die zich er tegen verzet,ordt bewusteloos geslagen.

RTL 4
«2.10 Great Scout and Cathouse'"ürsday (1976-USA). Wijdlopige,
geinig subtiele komedie van Don

'aylor, die speelt in het Colorado

"*" 1908. Zwendelzaakjes, gekid-
'aPte prostituees en diefstal van de
Pbrengst van een bokswedstrijd.

""eL Lee Marvin en Oliver Reed.

BBC 1
hö Physical Evidence
''SB9-USA). Slaapverwekkendurama van Michael Crichton, waar-

in Burt Reynolds plichtmatig een
van moord verdachte ruwe politie-
man speelt. Teresa Russel is zijn
advocaat.

Super Channel
23.00 The Escapist (1984-USA)

Film van Eddy Beverly jr. Stuntman
leert van een boeienkoning de fijne
kneepjes van het vak. Goede
stunts. Met: Bill Shirk en Milboume
Christopher.

RTL Plus

03.45 Joyride (1977-USA). Verhaal
van Joseph Reuben over twee jon-
ge echtparen die op avontuur naar
Alaska gaan en daar misdadigers
worden. Met 0.a.: Desi Arnaz jr,
Robert Carradine en Melanie Grif-
fith.

Nederland 2
VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Skoalle-tv: Twadde

Wraldriich, de hongerwinter.
17.05 Dommel, tekenfilmserie.
17.18 Boes, tekenfilmserie. Afl.: Dat is

dus een octopus.
17.29 De grote meneer Kaktus

show, kinderprogramma met Peter
Jan Rens e.a. (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.17 Comedy Krakers met om:
18.17 Dubbeldekkers (On the buses),
Engelse comedyserie. Arthur heeft tij-
dens een dartswedstrijd meer oog
voor een mooie jongedame dan voor
Olive;

18.42 Daar komen de schutters
(Dad's army), Engelse comedyserie,
(herh.). Samen met Godfrey bewaakt
korporaal Jones een wapendepot.

19.16 Vijf tegen vijf, spelprogramma.
Presentatie: Peter JanRens.

19.45 Police rescue, Australisch/
Engelse serie. Afl.: Eens een dief...
Angel, een jongen met een crimineel
verleden, komt in dienst van het red-
dingsteam. Als er wordt ingebroken
verdenkt Mickey zijn nieuwe collega
ervan nog steeds klusjes op te knap-
pen voor zijn 'oude baas.

20.40 De Vereenigde Algemeene,
Nederlandse serie. Afl.l: Een voor-
oordeel. De Vries, een nieuwe colle-
ga op het bijkantoor van de bank,
loopt wel erg hardvan stapel en wil te
snel de puntjes op de i zetten. Dat zet
kwaad bloed.

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

21.54 Achter het nieuws, actualitei-
tenrubriek.

22.29 Golden Girls, Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Per minuut wijzer.
Dorothy mag meedoen aan de finale
yan haar favoriete televisiequiz. In-
tussen moet een klein hondjeRosé in
een beter humeur brengen.

22.58 impact, actuele documentaire.
23.43 Museumschatten, prof. Henk

van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Imitatie - Inspiratie.

23.54-23.59 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland1.
13.45 Das Geisterschloss, kinderse-

rie. Afl.: Tolly kehrt heim.
14.10 Trompeten-Anton, Ein Junge,

der vom Zirkus traumt, tv-film van
Wolfgang Hübner.

15.10 Die Pyramide, spelprogramma
met Dieter Thomas Heek. Gasten:
Andrea L'Arronge, Werner Veigel,
Franz Lambert, e.a. Herh.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Stemensommer, serie. Afl. 2:

Der Mann, der in die Kalte geht. Mi-
chael en Jochen worden al snel
vrienden. Op een dag ontmoeten ze
een oude man, die beweert van een
andere planeet afkomstig te zijn.

16.50 Logo, jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute, sportprogramma.
17.15 "" landerjoumal, regionaal

magazine.
17.50 (TT) Unsere schönsten Jahre,

serie. Afl.: Schau den Mond an.
19.20 Forsthaus Falkenau (VPS

19.19), serie. Afl.: Liebeskummer.
20.20 Studio 1, reportages gepresen-

terd door Olaf Buhl.
20.55 Wiedersehen in Kanada, tv-

film van Rolf von Sydow. Dorothea
Saalbach onderneemt vanuit Mün-
chen na 22 jaareen reis naar Cana-
da om daar haar kinderen Katrin en
Peter terug te zien, die na de schei-
ding met hun vader mee emigreer-
den. Daar aangekomen, hoort ze van
Katrin, dat Peter besloten heeft zijn
leven in eenzaamheid in de bossen
van Canada te slijten.

21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte, cultureel magazine.
23.00 Das kleine Femsehspiel: Die

fünfte Rubrik, Russische documentai-
re van Mark Awerbuch over anti-
semitisme en discriminerende identi-
teitspapieren onder Stalin.

00.10 "" Tatjana und Onegin, aria's
en duetten uit Tsjaikovsky's opera.
Uitgevoerd door het Groot Symfonie
Orkest van de Russiche Omroep o.
I.v. Vladimir Fedossejew; Lidia Scher-
nik, sopraan en Alexander Nena-
dowskij, bariton.

00.55 Heute.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal, af1.23.
10.30 (TT) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken, afl.6.

11.00 (TT) Nieuws uit de natuur.
11.30-12.00 (TT) Stille getuigen.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 (TT) Opening nieuwe gebouw

van de Tweede Kamer. In aanwe-
zigheid van o.a. Koningin Beatn*,
prins Claus en prins Willem Alexan-
der. Rechtstreekse uitzending. Pre-
sentatie: Charles Groenhuijsen.

16.55 Ca va, Frans voor beginners,
afl.lo.

17.25 Steden des tijds, voorlichtings-
programma.

17.35 Thuis in geldzaken, voorlich-
tingsprogramma.

17.45 De Kelten, voorlichtingspro-
gramma.

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. comedyserie. Afl.:
Dobbin. Desmond besluit zich in te
zetten voor behoud van de kinder-
speelplaats.

19.25 Antilliaans verhaal: Sprekende
getuigen, documentaire over het An-
tilliaanse verleden, verteld door be-
woners.

20.00 "" Journaal.
20.25 Opening Tweede Kamer, sa-

menvatting van de feestelijkheden.
20.53 De nacht van Schmelzer, to-

neelstuk van Martin van Amerongen,
uitgevoerd door het Nationaal To-
neel. Regie: Jules Royaerds.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat (vanuit de Tweede

Kamer), achtergrondinformatie uit
binnen- en buitenland. Presentatie:
Maartje van Weegen. (Met om 23.00
Den Haag vandaag).

23.15 Parlement en politiek, afl.1.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltv. 09.40
Cursus biologie. 10.10 Schooltv. 11.40
Teletekst. 11.50 Das Recht zu lieben,
serie. 12.15 Report. 13.00 Signale:
Mem Kind ist homosexuell. 13.45 Kai
Life. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.25 Gesicht der Zeit. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Omaruru. 16.30 Dortmunder
Schachtage. 17.00 Schooltv. 17.30
Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle Minu-
te. 18.01 Hallo Spencer. 18.30Besuch
aus Lilliput. 18.57 Progr.-overz. 19.00
Aktuelle Stunde met om 19.45 Raam-
progr. 20.00 15 Minuten intern. 20.15
Reportage over straatkinderen in Duits-
land. 20.45 Home-videofilms en toe-
kenning van huiskamer-Oscar. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Reportage over
het toenemende fundamentalisme in
Algerije dat de positie van de vrouw
bedreigt. 22.30 Plus 3 extra. 23.00 Re-
portage over de processen tegen voor-
malige Oostduitse grenswachters.
23.45 Laatste nws. Aansl.: Zur Nacht.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful, Ame-

rikaanse soap.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H, Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spelprogr.
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Floramagazine. Herh.
11.15 Teletext.
12.45 A girl called Halter Fox, Ameri-

kaans speelfilm uit 1977. Regie:-
George Schaeffer.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder.
15.35 The bold & the beautiful soap.
16.00 Telekids, kinderprogramma.
17.00 5 uur show, gev. magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 RTL 4minispel: Taboe, tele-

foonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo, showprogramma.
21.40 Mag het iets meer zijn? Neder-
' landse comedyserie.
22.10 The great scout and cathouse

thursday. Amerikaanse speelfilm uit
1976. Regie: Don Taylor. Sam Long-
wood en zijn vriend Knox zijn op zoek
naar het grote geld. Ze kidnappen
een stel prostituees en hun madam.
De meisjes ontsnappen al vrij snel,
behalve een 17-jarige dievan het duo
de naam Thursday krijgt. Vervolgens
ontvoeren de beide heren de vrouw
van Jack Colby, de man die hen nog
60.000 dollar schuldig is. Colby komt
echter niet met het geld over de brug
waardoor Thursday wordt ingescha-
keld om de kost te verdienen.

23.50 Laatste nieuws.
00.05 Cops, Amerikaanse serie.
00.30 M.A.S.H., Am. serie. - Herh.
00.55 The Oprah Winfrey Show.
01.40 De draagmoeder. Herh.
02.05 The great scout and cathouse

Thursday, Amerikaanse film. -Herh.
03.45 Teletext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
wiskunde. 09.00 Schooltv. 10.50 Cur-
sus dataverwerking. 11.20 Non-Stop-
Fernsehen. 14.00 Schooltv. 14.30 Cur-
sus Engels. 15.00 Hallo, wie geht's?
Vandaag: Ideaal gewicht. 15.15 Sonde,
magazine over techniek, milieu en we-
tenschap. 16.00 Reportage over alles
wat met de sauna te maken heeft.
16.30 Solo für 12, quiz. 17.00 Cursus
wiskunde. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Natuurfilm over het overbrengen van
de steppenzebra's. naar een ander na-
tionaal park in Namibië. 18.23 Philipp.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjourn. 19.00 Gezondheidstips.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Lindenstras-
se, serie. 20.30 Landesspiegel. 21.00
Journ. 21.15 MuM: reportage over het
gebruik van chloor in de chemische in-
dustrie. 22.00 One desire, Am. speel-
film uit 1955 van Jerry Hopper. 23.30
Geschichten aus dem Regenwald: do-
cumentaire over de zoektocht naar een
7-jarig jongetje, die ontvoerd werd door
een vijandige stam indianen. 00.20 Ak-
tuell. 00.25 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

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

the world turns), soap-serie. Afl. 15.
09.50 Reich und schön (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Serie.

Afl.: Eine schwere Entscheidung.
11.10 Lassie (New Lassie), Ameri-

kaanse seerie. Afl.: Das Attentat.
11.35 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig, magazine.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

(Married ... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Die beste Schülerin.

13.20 Califomia Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.10 Die Springfield Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

14.55 Der Chef (Ironside), serie.
15.45 Chips, Amerikaanse serie.

Herh.
16.40 Riskant! spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider, Am. actieserie.
20.15 Columbo: Der erste und der

letzte Mord (Caution: Murder can be
hazardous to your health), Am. mis-
daadfilm uit 1991 van Daryl Duke.

21.55 Explosiv - Der heisse Stuhl,
magazine met Olaf Kracht.

22.55 Fernsehfieber (W.1.0.U), Ame-
rikaanse serie. Afl.: Das Gestandnis.

23.55 RTL aktuell.
00.05 Airwolf, Amerikaanse serie. Afl:

40 Millionen für Santini. Herh.
01.00 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy), Amerikaanse serie. Herh.
01.50 Twilight zone, Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Die Frau in Bronze. Herh.
02.10 Haute Tension: Das zweite Ge-

sicht (Le visage du passé/Caucha-
mar sous plastique), Franse mis-
daadfilm uit 1988 van Patrick Drom-
goole.

03.45 Joy ride - Ein gefahrlicher
Trip, Amerikaanse actiefilm uit 1977
van Joseph Ruben. Met: Melanie
Griffith, Desi Arnaz Jr., Robert Carra-
dine, e.a.

05.15 Elf 99, magazine. Herh.

" Zanger Howard Carpen-
dale als acteur. (Duitsland
2 - 20.55 uur).

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
W) (TT) Vrouw-zijn, gevarieerd
Jouwenmagazine. Presentatie: Henk
'nnendijk en Tonneke Bijker.
"50 TV-Fruitmand, geestelijke lie-teren op verzoek.
'10-11.30 Een wereld van ver-
"chil, praatprogramma over geloven
"God. (herh.).
00-13.12 Nieuws voor doven en
'techthorenden.
00 "" Journaal.

'09 Het kleine huis op de prairie
'uttle house on the prairie), Ameri-
"""anse serie. Afl.: Een goed hart. Als
k dikke John, klusjesman van deNindenschool, hoort dat zijn dochter
''ch voor hem schaamt, besluit hij
üch voor een tijdje in deze blinden-

te verstoppen. Hij zegt even-
*el tegen zijn vrouw en dochter datH bij de spoorwegen gaat werken.
'00 (TT) Kinderkrant, kindermaga-üne.
'"30 Tijdsein 1, nieuwsprogramma,presentatie: Janny Fijnvandraat.
■"10 50 kamers, jongerenmagazine.
'■esentatie: Bernard van den Bosch»n Mare Dik.
*^5 Blackout, woordspelprogram-
Jia. Presentatie: Bert van Leeuwen.
"05 Op weg naar Avonlea (The
'*>ad to Avonlea), Canadese serie.*1.: De familiejuwelen. Gus is ergorider de indruk van Amanda Stone,
"laar Felicity heeft zo haar eigen
"feeën over diens motieven. Intussen
"teeft Robert Rutherford zijn oog laten
gallen op Amanda's juwelen.
'"50 Mijmeringen, overdenking van
*<of. dr. W.J. Ouweneel.
00 (""+TT) Journaal.'"25 25 Jaar EO - wereld van ver-

schil, gevarieerd live-programma
B.v. de oprichting van de EO, 25
öar geleden. Centrale presentatie:£ert van Leeuwen.'"50 De mens: een unieke schep-
Nrig, Amerikaanse documentaire uit
'987. (herh.). Er zijn er meer dan vijf

[biljard, ze leven in zeer uiteenlopen-
de culturen, hebben zon 50 verschil-lende huidskleuren en zijn in te delenLi"1 verschillende rassen.
W-23.52 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie met om:
14.30 Aardrijkskunde: Geografisch

kennen en kunnen. Afl. 4: Hoogte-
punten en reliëf, dichtheid.

14.50 Geschiedenis: De vergissing
van Columbus. Afl. 1: Abya Yala.

15.00-15.30 Verkeersopvoeding (1)
17.30 Plons.
17.35 Liegebeest, kinderserie.
17.50 Duupje. Afl.: Van pa naar ma.
17.55 Tik tak, animatieserie. Afl. 118.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren, (Neighbours). Afl. 836.
19.25 Lotto-winnaars en overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen, spelprogr.
20.35 Zeker weten? praatprogr.
22.00 NV De Wereld, magazine.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Boulevard naar het verleden,

Monarchie en macht, historische se-
rie over macht en invloed van het
Belgisch vorstenhuis. Afl. 2.

23.25-23.30 Coda, Wandeling in de
lentemorgen, van Gustaaf Olislae-
gers en Jozef Simons.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Geografisch kennen en kun-

nen, serie. Afl. 5.
19.20 De vergissing van Columbus,

Afl. 2: Ontdekking of verovering?
19.30 Het Capitool (Capitol), Am. se-

rie. Afl. 393.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Progr. van Socialistische Om-

roep.
20.30 National Geographic. Afl.:

Great moments.
21.30 Journaal en Sport.
22.00-23.35 Joe Daneer: Big black pill

Am. tv-film. De vermiste broer van
een verleidelijk meisje wordt door
privé-detective Joe vermoord aang-
troffen. Men verdenkt Joe van de
moord. Deze stelt echter zelf een on-
derzoek in waardoor corruptie en
schandaal aan het licht komen.

SAT 1
05.30 Sat 1 Regional-Report. Herh.
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh.o9.oo Sat 1 News. 09.05
Dr. Kulani - Artzt auf Hawaii. Ameri-
kaanse artsenserie. 10.05 Die schone
Lügnerin. Duits/Franse speelfilm uit
'59. speelfilm uit 1990. 11.55 Glücks-
rad. Herh. 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse. (13.00 Sat 1 News). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens. Am. fa-
miliedrama. 14.30 Bezaubernde Jean-
nie. Am. comedieserie. Aansl. Sat. 1
news 15.05 Falcon Crest. Am. familie-
serie. 16.00 MacGyver. Am. krimiserie.
Aansl. Sat. 1 News. 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelshow. 17.45 Regionaal
programma. 18.15 Bingo. 18.45 Sat 1
News. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter-
News. 20.15 Die Goldene Hitparade
der Volksmusik. 21.15 Guadalcanal -Entscheidung im Pazifik. Am. speelfilm
uit 1950. 23.05 Fünf vor zwölf, milieu-
reportage. 23.35 Sat.l News. 23.45
Smiley's Leute - Agent in eigener sa-
che, deel 2. Engelse spionageserie uit
1981. 00.45Auf der Flucht. Amerikaan-
se krimiserie. 01.35 MacGyver. Am.
avonturenserie. 02.25 Vorschau/Video-
text.

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7 30 Nws).
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die
gebeuren 1005 M'V-magazine.
11.05 Schone kunsten. 12.05
Echo-magazine ( 12.30 Nws 12 55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw) 14 05 De nieuwe Tweede
Kamer 16.05 Veronica nieuwsra-
dio (17.30 Nws) 18.00 Veronica
nieuwsradio (vervolg) 19 04 Vero-
nica sportradio. 20.04 Confrontatie
21.04 God zij mef ons. 22.53 De
T% regeling. 23.07 Met het oog op
morgen 002 For the record 2.02
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel.
5.02-7 00 VARAs ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal) 9.04 De muzikale
fruitmand. 10 04 Ik zou wel eens
willen weten 10.30 Vrouw zijn
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14 04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen:
14.43 De jazz van Pete Felleman:
15.04 Het spoor terug; 16 04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17 04 Het na-

bije westen; De Plantage (vervolg)
met om: 18.04 Boeken; 19.04 Pas-
sages, passanten; 20 04 Timboek-
toe. 21.04 Music all in. 22.00-07.00
Zie Radio1.

Radio 3
602-24.00 VARAs Verrukkelijke
Dinsdag. Met om 6 02 Doorloper.
7 04 Carola op de radio 9 04 Denk
aan Henk. 12.04 VARAs Steen &
Been show 14.04 Twee meter de
lucht in 16 04 VARAs Happy

Hour 18.04 De avondspits 19 04
Dubbellisjes. 20.04 VARAs vuur-
werk 21 04 Popkrant. 22*04-24.00
VARA's poppodium

Radio 5
630-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON-vroeg 8.55 Snip-
pers. 9.00 Nws 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden 9.30 De we-
reld in Nederland 1000 De wereld
zingt Gods lof. 10 50 Tekst en uit-
leg. 11 00 Studio 55. 12.00 Nws
12.05 Rondom het woord. 12.30
Middagpauzedienst. 12.50 Lied
van deweek. 13 00 Nws. 13.10De
verdieping. 14.10 Dagvaardig.
14.30 Ruimteschip Aarde. 15.00
Radio Vrijplaats 16 00 NOS recht

17 35 Postbus 51 radio-magazine
17 55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18 00 Nws. 18 10 Rele-
vant. 18 20 Uitzending Groen
Links. 18.30 Vertel me wat. 18.40
Taal en teken 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Britse en Amerikaanse literatuur
21.00 Japan na 1945. 21.30-22.00
Het fantastische in de kunst.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerber. 13.00 Journ. 13.35
Guns of the magnificent seven, Am.
speelfilm van Paul Wendkos. 15.20
Natuurmagazine. 15.50 Genies en her-
be, spelprogr. 16.20 Clips a la Une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 Supercop-
ter (Airwolf), Am. misdaadserie. 18.25
La fete a ia maison (Full house). 19.00
Ce soir. 19.22 Joker-/lottotrekking.
19.30 Journaal. 20.05 Trois caravelles
pour Seville, spelprogr. rond wereldten-
toonstelling. 20.40 Le point de la mé-
decine. 21.45 Muziekspecial rond jazz-
pianiste Nathalie Loriers. Met o.a. Phi-
lippe Lafontaine. 22.40 Laatste nws.
23.00-23.05 Bourse.

België/Télé 21

15.45 Filmportret van Patrice Chérau.
16.45 Portret van Parijs. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Tribune economique et
sociale. 19.00 Radio 21. 19.30 Journ.
20.00 The wreeking crew, Am. speel-
film van Phil Karlson. 21.35 Laatste
nws. 22.10 Alice. 23.05-23.30 Ce soir.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion, spelpro-
gramma. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt, Affiches en Clin d'oeil. 19.00 Le
Canada sur deux roues, toeristisch
magazine. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Envoyé spécial, magazine met
reportages. 21.00 Nieuws en Eur.
weerbericht. 21.30 L'affaire Saint Ro-
mans, serie. Afl.3. 23.25 Bouillon de
culture, cultureel magazine. 00.00
Nieuws. 00.20-00.50 Lumiere, filmma-
gazine.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale uno. 18.05 Vuoi vincere?
18.40 II mondo di quark. 19.35 Una
storia. 19.50 Che tempo fa. 20.00Tele-
giornale uno. 20.40 II Telegiornale uno
presenta TG sette. 21.45 Alta classe.
22.45 Telegiornale uno - linea notte.
23.00 Alta classe. 24.00 Telegiornale
uno - che tempo fa. 00.30 Pallacane-
stro. 01.10 Praga. 01.40 Mezzanotte e
dintorni. 02.00 Produzione DSE. 02.30
Telegiornale uno - linea notte/repljca.
02.45 Le milieu du monde, film. 04.40
Stazione di servizio, telefilm. 05.25 Di-
vertimenti. 05.55 Giancinta.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news en om 7.30-7.55 Business Break-
fast. 10.05 Gloria, talkshow. 10.50 Hot
chefs. 11.00 Nws. 11.05 Playdays.
11.25 The family Ness. 11.35 Gibbe-
rish. 12.00Nws. 12.05 Verslag van WK
snooker. (13.00 Nws. 13.20 Pebble
Mill. 13.55Reg nws. 14.00 Nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Turnabout, quiz.
15.15 House calls, Am. speelfilm uit
1978 van Howard Zieff. 16.50 Just so
stories. 17.00 Chucklevision. 17.20
Happy families, serie. 17.35 Pirates of
dark water. 18.00 Newsround. 18.10
The lowdown: Kinderen die te maken
hebben met Aids of het HIV-virus, het-
zij direct als slachtoffers, hetzij indirect
als familieleden of schoolkinderen, ge-
ven hun mening. 18.35 Neighbours.
19.00 Nws. 19.30 Reg. nws. 20.00 Ma-
gazine over de passies, obsessies en
verslavingen van bekende en onbeken-
de Engelsen. 20.30 EastEnders. 21.00
Just good friends. 21.30 Crime limited.

magazine. 22.00 Nws. 22.30 Physical
evidence, Am. speelfilm uit 1989 van
Michael Crichton. 00.05 Filmmagazine:
Howard's End en Grand Canyon. 00.35
Private eye. 01.25-01.30 Weerbericht.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met architect Pi de Bruin. (8 00
Nws ) 900 Continu klassiek 11.00
TROS concertzaal. Radio Symf.
Ork. Stuttgart met piano. 12 30
Nieuwe klassieke cd's. 1300 Nws.
13.04 De klassieke top 10 13 45
Beloantorium: La rencontre impré-
vue, opera van Gluck. Orchestre
de l'opera de Lyon 0.l v. John Eliot
Gardiner met sol 16 00 Het grote
werk. 17.00 Leger des Heilskwar-
tier 17.15 Muziek in vrije tijd. 18.00
Nws. 18.04 Muziekjournaal. 19.00
Orgelconcert. 19.45 Barokmuziek.
20.00 Nws. 20.02 Het concert Lu-
lu, opera van Berg. Wiener Philhar-
moniker 0.1.v. Christoph von Doh-
nanyi metsoll. 22.30-24.00 Schuim
en as.

Omroep Limburg
7 00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten 8.30
Limburg op dinsdag 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs
12.00 Limburg Aktueel. 13 00
Overname Radio 1 actualiteiten
17.00 Limburg Aktueel
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06 00 Nieuws 605 De Ochtend-
ploeg. (6.30. 700, 730 nieuws).
800 Nieuws. 8 10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws 10 03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest.
12 00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws 13.10 Kjokoesen 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra-
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws
22.10 Haverklap: voor studerende
jongeren 23 30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur).

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Gaucho.
Portret. 10.05 Save a life. 10.15 Super-
sense. 10.45 You and me. 11.00 Seal-
ladh is Seanchas. 11.15 Zig Zag. 11.35Great experiments. 12.00 Watch. 12.15
Sex education. 12.35 Movable feasts.
12.50 Child slaves. 13.15 Update Euro-
pe. 13.35 Art show. 13.55 Take nobo-
dy's word for it. 14.20 Mr. Berm. 14.35
King Greenfingers. Serie. 14.40 Land-
marks. 15.00 Nws. 15.15 Sec hear!
15.45 Verslag WK snooker. Met om
16.00 en 16.50 Nws. 19.00 Five card
stud, Am. speelfilm uit 1968 van Henry
Hathaway. 20.40 Animation now. Ani-
matiefilm. 20.50 The lion's den. Serie.
21.30 Ex-S: Annie Lennox. Gesprek.
22.00 World snooker. 22.50 40 Minu-
tes. Documentaire. 23.30 Newsnight:
00.15 World snooker. 00.55 Weerbe-
richt. 01.00-01.30 Open university.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. 09.30
NHL action. 10.30 Autosport. Brits
kampioenschap. 11.30 Eurobics. 12.00
IJshockey. Zweden-Finland. 13.30
Revs. 14.00 Powersports intern. 15.00
Eurobics. 15.30 World Masters Rock
'n' Roll. 16.30 American football. 18.00
Golf. PGA Eur. tour. 19.00 Futbol
Espanol. 19.30 NHL ijshockey, finale.
21.30 Boksen, live. 23.30-02.00 Forte
snooker league.

Eurosport
09.00 Tennis. ATP-toern. 12.00 Wiel-
rennen. Ronde van Spanje. 13.00 WK.
IJshockey. Duitsland-Finland. 15.30
Motorcross. 16.30 WK. IJshockey.
Zweden-Polen. 19.00 Eurogoals. 20.00
Ronde van Spanje. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosport nws. 22.00 Catch.
Worstelen. 23.00 W.K. IJshockey.
Duitsland-Finland. 01.00-01.30 Euro-
sport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory. 06.00 Super shop. 06.30
Business insiders. 07.00 Business to-
night. 07.30 Frans nws. 07.55 Super-
sports news. 08.00 ITN world news.
08.30 Super events. 08.40 The mix.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
10.00 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Hang loose.
13.00 Japan business today. 13.30
Survival. 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 The science show. 21.30
Media Europe. 22.00 Nieuws. 22.30
Europe reports. 22.45 USA market
wrap. 22.50 Super events. 23.00 The
escapist, Am. speelfilm van Eddie Be-
verley jr. 00.35 Music news. 00.45 Blue
night. 01.15 Super shop. 01.45 The
mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

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

België/BRF
Nieuws op elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück (6 15 Wort in
den Tag; 645 Hörergrusslottene
7.15 Veranstaltungstips; 8.30 Pres-
seschau) 9 10 Gut Aufgelegt (Tips
und Themen am vormittag) 12 05
Musik è la carte (12 30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn 18 05
BRF Aktuell. 18.35 Klassik Musik-
journal 20 05-20 35 Lessons of
English by Forem/Deutschsprachi-
ge Gememschatt

RTL Radio
04.00Frühschicht Voor vroege vo-
gels. 6 00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9 00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten 12 00RTL am Mittag
14.00 RTL Café. 16.00 Feiera-
bend. 1800 Classic Hits 21.00 Je
t'aime 24 00-4.00 Die Radio-
Nacht

WDR4
0405 Radiowecker 600 Nieuws
6.05 Morgenmelodie (8.00
Nieuws). 905 Der Musikpaviljon
(1000 Nieuws). 1200 Nieuws
12.05Zur Sache 12.07Gut aufge-
legt. 14.00 Nieuws 1405 Sach-
wort Wirtschaft. 14.07 Auf der
Promenade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Der
Tag urn funf. 1707 Musikexpress
(18 00 Nieuws; 19 00 Auf ein Wort;
19.30Ohrenbar, voor dekinderen)
20.00 Nieuws. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen (22.00
Nieuws) 2230-04 05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws).
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Pleumeekers kandidaat
burgemeester Heerlen

HEERLEN - Leo Hauben (31) is benoemd
tot programmaleider bij Omroep Limburg.
In deze functie, die ingaat op 15 juni, wordt
hij verantwoordelijk voor de redactieleiding
en voor de uitvoeringvan het programmabe-
leid.

Leo Hauben
programmaleider
Omroep Limburg

Leo Hauben werkt sinds november 1989 als
financieel-economisch verslaggever bij De
Volkskrant in Amsterdam. Hauben, geboren
in Heerlen, is geen onbekende bij Omroep
Limburg. Voor zijn vertrek naar Amsterdam
werkte hij al vijfjaar als verslaggever bij de
omroep en daarvoor bij het Limburgs Dag-
blad. DEN HAAG - Gedeputeerde Sjef Pleumeekers is de belangrijkste

kandidaat voor het burgemeesterschap van Heerlen. Het CDA heeft
hem naar voren geschovenals opvolger van de huidige burgemeester
Piet van Zeil, die in augustus met pensioen gaat.
Pleumeekers (46) is behalve gedeputeerde, lid van het partijbestuur
van het CDA. Hij is jarenlangvoorzitter geweest van het provinciale
CDA-bestuur in Limburg. Eerder was hij rector van een scholenge-
meenschap en lid van de Eerste Kamer.

In de nieuwe organisatiestructuurkrijgt Om-
roep Limburg tevens een afzonderlijke direc-
teur. Deze krijgt de eindverantwoordelijk-
heid voor de totale bedrijfsvoering en heeft
in detoekomst - samen met de programma-
leider - de leiding van Omroep Limburg.

Tot nu toe werd Omroep Limburg geleid
door een directeur/hoofdredacteur. Tot me-
dio 1991 was dat JanTieland. Hij kreeg geen
opvolger bij gebrek aan belangstelling, c.g.
omdat er geen geschikte kandidaat werd ge-
vonden. Daarop besloot het bestuur van

Omroep Limburg de organisatiestructuur te
wijzigen. De functie van programmaleider
(laatstelijk was dat Pieter Beek) is met de
komst van Hauben weer in ere hersteld bij
Omroep Limburg.

Stakingen in Duitsland breiden zich verder uit

Busverkeer Aken vandaag plat
Van onze verslaggever Jonge Limburgers

helpen Deetman
bij opening feest

Van onze Haagse redacteu
MAASTRICHT/DEN HAAG - De
feestelijke en officiële ingebruikna-
me van het nieuwe Tweede-Kamer-
gebouw in Den Haag krijgt een bij-,
zondere Limburgse tint. Twee
jonge Limburgers mogen Kamer-
voorzitter Wim Deetman by de ope-
ningshandeling van de feestelijkhe-
den - het oplaten van een tros bal-
lonnen - terzijde staan. Auke
Tummers uit Helden en Bob van
Uden uit Mook en Middellaar zijn
de uitverkorenen van de Kamer-
voorzitter, en wel om twee redenen.
Zij zijn vrijwel de enige kinderen
die als gastaan de festiviteiten deel-
nemen en bovendien zijn ze van-
daag allebei jarig: Auke Tummers
wordt negen jaaren Bob van Uden
elf.

Dat beideknapen vandaag jarig zijn
is overigens geentoeval. ledere pro-
vincie mag 150 mensen afvaardigen
naar het verhuisfeest van de Twee-
de Kamer. Gouverneur Emiel Mas-
tenbroek heeft de Limburgse bur-
gemeesters gevraagd daartoe in hun
gemeenten iemand te zoeken die op
de feestdag, 28 april, zijn verjaardag
viert. Die jarelingen kunnen dan
vergezeld van een partner naar Den
Haag afreizen. De beide Limburgse
jongens worden door hun vader
vergezeld.
Daarnaast gaan ook de leden van
het college van GS, de fractievoor-
zitters in Provinciale Staten en ver-
tegenwoordigers van de Limburgse
pers als gast de festiviteiten bijwo-
nen.

HEERLEN - Het openbaar vervoer in Nordrhein-West-jalen gaat vandaag naar alle waarschijnlijkheid plat. De
»SL-bussen zullen niet verder rijden dan de grens. De
Sevolgen van de ambtenarenstaking in Duitsland wor-
den voor Limburg dan ook pas vandaag zichtbaar. Giste-
fen hebben wel ruim 100.000 ambtenaren in andere de-
«n van Duitsland het werk neergelegd. Zij eisen een
loonsverhoging van 9,5 procent.

ming Duitsland rijdt, rekent met
ernstige vertragingen. Hinder on-
dervond gisteren wel de binnen-
vaart, als gevolg van de staking van
de Duitse sluiswachters.

Chaotisch
In vele groteDuitse kwam het giste-
ren tot chaotische toestanden. Bus-
sen, trams en metro's bleven in de
garages. In een aantal steden werd
de post niet bezorgd, bleven post-
kantoren dicht, legde het service-
personeel van de telefoonmaat-
schappij het werk neer en bleef het
stadhuispersoneel thuis.

De voorzitter van de overheidsbond
OTV, mevrouw Wulff-Mathies, kon-
digde voor de komende dagen een
drastische uitbreiding van de sta-
kingen aan. In de Duitse hoofdstad
Berlijn leek het alsof de Muur was
herrezen. In het oosten van de stad
werd niet gestaakt, maar trams,
bussen en metro's stopten bij de
vroegere grens.

Ook in andere grote steden, vooral
in het zuiden van Duitsland, stond
alles stil, behalve voor mensen die
hun fiets uit de schuur hadden ge-
haald.

Kanselier HelmutKohl maakte gis-
termiddag opnieuw duidelijk dat de
overheid er niet aan denkt boven
het cao-aanbod van 4,8 procent te
gaan.

'erwacht wordt dat vandaag in de
Aken ongeveer tienduizend

JJDbtenaren het werk zullen neer-
*Bgen. Klaus Wiesmann van de?kense afdeling van de vakbond

wil het openbare leven zo veel
jjtogelijk lam leggen. „We willen'Hidelijk maken dat de openbare
Jjensten niet alleen uit ambtenaren

maar ook uit verpleegsters,
'Uschauffeurs èn vuilnismannen",
"dus de vakbondsman.

Staken
Jandaag zullen de werknemers van
"*■ Akens busmaatschappij Aseag

evenals de buschauffeurs in
"e regio Geilenkirchen. Woensdag

de vuilnismannen zich waar-
bij de demonstratie aan--s)uiten. De Limburgse VSL-bussen

fiiden vandaag tot aan de grens.
Min 44 van Heerlen naar Aken zal
?rj grensovergang de Locht keren.
Mjn 154, Maastricht-Aken, rijdt tot
j^n de grens bij Vaals,
bisteren was in Nederland nog niet
{"""el te merken van de staking. Het

naar Duitsland konv°lgens de normale dienstregeling
J^iden. Ook de vrachtwagens kon-|jen gisteren Duitsland binnenrij-
den. De douaniers zullen ook mor--B*"n niet staken, maar vanwege de

in het openbaar vervoerborden grote opstoppingen op de
invalswegen bij steden verwacht.
*»et Nederlandse wegtransport, dat
'Oor vijftig procent met bestem- Voerendaal

komt met sticker
tegen drukwerk

VOERENDAAL - Inwoners van
Voerendaal kunnen vanaf aan-
staande vrijdag 1 mei ongewenst
reclamedrukwerk weren, door
een sticker op hun brievenbus te
plakken.

Voerendaal is hiermee de tweede
gemeente in Nederland, die met
een dergelijke sticker op de
markt komt. Groningen heeft de
sticker al sinds februari in ge-
bruik.

In het Middenlimburgse Beesel
wordt het label volgens een
woordvoerster rond de tweede
week van mei in omloop ge-
bracht.

Voerendaal verspreidt de sticker
gratis onder zijn inwoners. Wie
geen ongeadresseerde folders
meer wenst te ontvangen, dient
de sticker op de klep van de brie-
venbus te plakken of op een
andere zichtbare plaats binnen
tien centimeter van de bus.

Schrijnend tekort aan
Werknemers aspergeteelt

RBA verleent vergunningen buitenlanders

Van onze correspondente alle eisen van de Dienst Inspectie
Arbeidsvoorwaarden.

Wervingsacties
Het RBA wil de tewerkstellingsver-
gunningen verlenen tot 1 juli, het
einde van het aspergeseizoen. De
instantieverwacht dat aspergetelers
deze vergunningen vooral voor
Poolse werknemers aanvragen, die
reeds in Nederland zijn of aan de
Nederlandse grenzen wachten op
een verblijfsvergunning. Het RBA
gaat geen wervingsacties op touw
zetten in het buitenland. „Gezien de
situatie van het vorig jaar gaan we
ervan uit dat de aspergetelers de
buitenlandse werkzoekenden zelf
weten te vinden", aldus Cootjans.

# Mozart heeft genoten. Samen met zijn bazinnetje Natasja de Bas heeft hij in de Heer-
lense bioscoop H-5 vol aandacht naar de leuke en spannende film Beethoven zitten kijken.
Toen het Natasja even te veel werd en ze een paar tranen moest wegvegen, drukte Mozart
troostend zijn kop tegen haar aan. Net zoals Sint Bernardhond Beethoven bij de kleine
Emüy in de film deed,, nadat het meisje bijna was verdronken. Mozart kreeg een vrij-
kaartje omdat hij net als zijn soortgenoot in defilm de naam van een componist draagt.

Foto: KLAUS TUMMERS

Van onze verslaggever

5^,
de asielzoeker die nog binnen mag
isoleren wij zo lang

tot wij hem kunnen verwijten
dat hij maar niet wil integreren

punaise

Gijsen roept op
Acht Mei te negeren
ROERMOND - Bisschop dr J. Gijsen
van Roermond heeft de priesters, dia-
kens en religieuzen in zijn bisdom
opgeroepen zich verre te houden van
de Acht Mei Beweging en dus net als
hijzelf niet deel te nemen aan de ma-
nifestatie van deze beweging op 9
mei in Utrecht. 'Laat U niet in met de-
ze beweging, want 'niemand is op den
duur bestand tegen de verleidelijke
idealen' die er naar voren worden ge-
bracht', waarschuwt de bisschop. De
Limburgse priesters zullen zich weinig
aantrekken van Gijsens brief, zegt
voorzitter J. Rademakers van de Ver-
eniging van Pastoraal Werkenden in
het bisdom Roermond. „De mensen
hebben hun keus al lang gemaakt en
zullen bl] die keus blijven. Ze liggen
al lang niet meer wakker van dit soort
brieven." Daarvoor is de situatie in het
bisdom volgens Rademakers al te
veel gepolariseerd.

Luikse politie
in hongerstaking
LUIK - Maandagmorgen zijn Luikse
politiemensen begonnen aan een
hongerstaking. Zij willen op die ma-
nier aanpassing van hun wedde af-
dwingen en betere werkvoorwaarden
krijgen. De vakbond deelde niet mee
om hoeveel agenten het gaat. Ver-
wacht wordt dat heel wat ordehandha-
vers, gezien hun gedemoraliseerde
toestand, in de eerstvolgende dagen
nog aan de actie zullen deelnemen.
Maandag functioneerden de politie-
diensten nog redelijk normaal, maar
voor vandaag worden organisatori-
sche problemen verwacht.

Overval op
sexclub Well
WELL - Twee gewapende mannen
hebben in de nacht van zondag op
maandag rond half vier een sexclub
overvallen in het Noordlimburgse
Well. Twee bezoekers aan de club
werden onder bedreiging van een
vuurwapen gedwongen hun geld af te
geven. Ook de barkeepster moest de
omzet aan de daders overhandigen.
Het gaat in totaal om enkele duizen-
den guldens. De overvallers gingen
professioneel te werk. De overige per-
soneelsleden, die elders in het pand
werkzaam waren, hebben niets van
de overval gemerkt. De twee gemas-
kerde mannen wisten met hun auto te
ontkomen. Van de daders ontbreekt
verder elk spoor.

Nutherweg
nu ontlast
SCHINNEN - Zo gauw er op de afrit
Nuth een verkeersregelinstallatie is
geplaatst, zal de Nutherweg tussen
Schinnen en Nuth voor zwaar vracht-
verkeer worden afgesloten. Momen-
teel overlegt de gemeente Nuth met
Rijkswaterstaat om die tijdelijke ver-
keerslichten geplaatst te krijgen. Met
deze maatregel wordt tegemoet geko-
men aan de klachten van de bewo-
ners van de Nutherweg in Schinnen,
die dagelijks worden geconfronteerd
met zware vrachtwagens die afkom-
stig zijn van het industrieterrein en die
richting A76 moeten. Voor diverse be-
woners van de Nutherweg is de toe-
komst trouwens hoogst onzeker
omdat hun woningen hoogstwaar-
schijnlijk moeten worden afgebroken
om plaats te maken voor nieuw aan te
leggen op- en afritten op de A76.

Overval in
Brunssum
BRUNSSUM - In een flatwoning in
Brunssum is gisteravond om onge-
veer elf uur een vrouw door twee
gewapende mannen overvallen. Na
de daad vluchtten zij met de buit in
een grijze Opel Ascona. In het belang
van het onderzoek kon de politie he-
denochtend nog geen mededelingen
verstrekken over de identiteit van de
vrouw en de lokatie van de overval.
Ook over de omvang van de buit was
nog niets bekend.

Open tbc
bij Pool
KERKRADE - Bij een Poolse werk-
nemer van een Kerkraads textielbe-
drijf is onlangs open tuberculose
geconstateerd. De in Duitsland wo-
nende Pool en zijn naaste omgeving
zijn onderzocht door de GGD in Heer-
len en de gezondheidsdienst in zijn
Duitse woonplaats. Volgens de direc-
teur van deGGD zijn er geen verdere
gevallen van tbc geconstateerd en is
er geen reden tot paniek.

Voerendaals geld
voor aardbeving
VOERENDAAL - De gedupeerden
van de aardbeving in Midden-Limburg
kunnen een bijdrage van 13.250 gul-
den tegemoet zien van de gemeente
Voerendaal. Uit solidariteit met de
slachtoffers stellen B en W één gul-
den per inwoner beschikbaar aan het
comité 'Help Limburgers over de
schok heen. Voerendaal betaalt de
schenking uit de post onvoorziene uit-
gaven.

Wyckenaar in geweer tegen
begin bouw op ’Céramique’

Gemeente geeft Pensioenfonds ’gedoogvergunning’

- Aspergetelers in
J°ord- en Midden-Limburg kame-n sinds enkele dagen met eenj?hrijnend tekort aan werknemers.
{**"t Regionaal Bureau voor de Ar-
beidsvoorziening (RBA) voor
"■oord- en Midden-Limburg slaagt,r niet in om voldoende mensen te
j^jgen, die de- massaal binnenstro-mende - vakatures bij aspergetelers

opvullen. Het RBA heeft
sisteren besloten om de telers een
gelijke tewerkstellingsvergun-
D^g voor buitenlanders te verle-en.
J7ezegsman van hetRBA kon giste-.er> niet zeggen hoeveel vakatures
i 1de aspergeteelt om een onmid-
dellijke invulling vragen. „Wij heb-
7*n nu echter al geconstateerd dat
l^ niet voldoende kandidaten heb-
P^n. Voor de aspergetelers is het
j^Jfover twaalf. We kunnen hen niet

laten wachten. Acute maatre-|elen zijn nodig". Het Regioaal
r^nt Agrarische Personeelsvoorzie-r>g in Horst wil alle aanvragenvan
"^Pergetelers voor tewerkstellings-
vergunningen voor buitenlanders!"}et een positief advies doorgeven
j?h het centraal bestuur van het

Ja Volgens woordvoerder Coot-
jTns van het RBA moeten deze va-
atures uiteraard wel voldoen aan

Studenten
Het aanbod van arbeidskrachten in
de aspergeteelt is volgens de zegs-
man van het RBA de afgelopen ja-
ren afgenomen, doordat veel scho-
lieren baantjes zoeken, die niet
seizoensgebonden zijn. „Een groot
deel van de studenten werkt tegen-
woordig regelmatig. De scholieren
geven hun baantjes niet graag op
om slechts twee maanden per jaar
in de aspergeteelt te werken". Bo-
vendien vangen de aspergetelers nu
nog bot bij werklustige studenten,
omdat veel scholieren om deze tijd
van het jaarmetexamens bezig zijn.

stemmingsplan van Oud-Wyck
was vastgelegd.
In november heeft de Raad van
State deze zaak behandeld; de
Kroon heeft daarover nog geen
uitspraak gedaan.

Risico
,Een woordvoerder van de ge-
meente deelt desgevraagd mee dat
de gemeente Maastricht op 27
maart het ABP een 'gedoogver-
gunning' heeft verstrekt op basis
waarvan ook op het nog niet goed-
gekeurde terreingedeelte met de
bouw kon worden gestart. Het
ABP is tevens te verstaan gegeven
dat het, in afwachting van de af-
ronding van de procedures han-
delt op eigen risico.
De bezwaarden hebben van de ge-
meente een brief gekregen waarin
zij attent worden gemaakt op de
mogelijkheid beroep aan te teke-
nen tegen de anticipatieprocedu-
re. „Dat om de procedure zo zui-
ver mogelijk te laten verlopen,"
aldus de woordvoerder van de ge-
meente.

MAASTRICHT - Assuradeur
Van Groeningen uit Wyck/
Maastricht heeft het gemeen-
tebestuur gedreigd met juridi-
sche stappen nu hem gebleken
is dat er op het Céramique-ter-
rein een aanvang is gemaakt
met bouwwerkzaamheden.
Het betreft hier de bouw van
een blok van 48 woningen, die
deel gaan uitmaken van een
groter complex van 142 wonin-

gen. Voor een hoek van het
bouwterrein is het bestem-
mingsplan nog niet goedge-
keurd, zodat de gemeente by
de Raad van State een antici-
patieprocedure heeft opgestart
om de bouw te kunnen laten
beginnen.

Omdat deze procedure nog niet is
afgerond - de termijn van tervi-
sielegging loopt nog - is Van
Groeningen via zijn juridischadvi-
seur in het geweer gekomen om
de bouw stilgelegd te krijgen. Hij

spreekt van het 'summum van on-
behoorlijk bestuur. „Men dient
volgens de regels een bouwver-
gunning af te geven; de gemeente
heeft gedoogd dat het ABP al met
de bouw is begonnen, zonder de
procedures af te wachten," aldus
Van Groeningen. Zoals bekend is
hij al eerder met onder anderen
Milieu Defensie Maastricht naar
deRaad van State gestapt omdat
volgens de bezwaarden in het be-
stemmingsplan Céramique te wei-
nig aandacht was geschonken aan
de overgang van Wyck naar het
nieuwe plan, zoals dat in het be-
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Geboren 26 april 1992

Floor
Sophia

Riek, Sylvia en Wim
Vaessen

Kunostraat 29
6367 CS Voerendaal

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefdeen zorg
waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden, na een
dappere strijd van ons is heengegaan, op de
leeftijd van 71 jaar, mijn lieve man, onze pa en
opa

Sel Segeren
echtgenootvan

Ans Segeren-Chabot
In dankbare herinnering:

Bom: J.M.A. Segeren-Chabot
Huizen: Godfried Segeren

Heleen de Goede
Hein

Buchten: Armepeet Canisius-Segeren
Léon Canisius
Iris, Roel

Eindhoven: Huub Segeren
Marianne Vereijken

26 april 1992
Hondsbroek 32A, 6121 XC Bom
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 29 april a.s. om 15.15 uur in cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de aula van het crematorium.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, I
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met leedwezen namen wij kennis van het over-
lijden van onze oud-medewerker, de heer

A.J. Segeren
Van 1975 tot 1984 is hij in de funktie van hoofd
reproduktiekamer werkzaam geweest. Met veel
enthousiasme en kundigheid heeft hij altijd zijn
werk gedaan. Ook zijn plezierig omgaan met de
leerlingen mag hier niet onvermeld büjven.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe
om dit verlies te kunnen dragen.

Namens het bestuur, de direktie en het
personeel van het College Sittard
drs. N.J.M.M. Bitsch
algemeen direkteur

Geschokt hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons erelid

Sel Segeren
Jarenlang heeft hij, samen met zijn echtgenote
Ans, als bestuurslid en competitieleider zijn
beste krachten gegeven aan onze vereniging.
Wij wensen Ans en de kinderen veel sterkte.

Bestuur en leden Tennisclub Panta Rhei
Limbricht

Geheel onverwacht ging op 23 april van ons
heen

Jan Schols
lid en nu nog medewerker van de CV deKraoë.
Jan, bedankt voor alles en rust zacht.

Bestuur en leden
CV de Kraoë, Limbrichterveld

tßoos-Eijkenboom, oud 91 jaar, weduwe van Hu-
bert Ploemen. 6231 RW Meerssen, Veeweg 16.

De eucharistieviering zal gehouden worden woens-
dag 29 april om 10.30 uur in de basiliek van het H.
Sacrament te Meerssen.

f
Als jij blij was,
waren wij blij mee.
Als jijverdrietig was,
waren wij verdrietig mee.
Als jij pijn leed,
leden wij pijn mee.
Nu jij gestorven bent,
sterft iets in ons mee.

W.K.
Bedroefd geven wij u kennis, dat op 71-jarige
leeftijd, voorzien van de h. sacramenten, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, broer, zwager,
oom en neef

Peter
Mathieu Wolthuis

echtgenoot van

Maria Antonia
Petronella Vervoort

Heerlen: M.A.P. Wolthuis-Vervoort
Franny
Eric
Familie Wolthuis
Familie Vervoort

6411 GD Heerlen, 26 april 1992
Op de Nobel 45
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 1 mei om 14.00 uur in de paro-
chiekerk H. Pancratius te Heerlen-Centrum,
waarna om 15.30 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, donder-
dag om 18.10 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar heden, dinsdag, en woensdag be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, ge-
ven wij u kennis van het onverwachte overlij-
den, op de leeftijd van 49 jaar,van mijn innigge-
liefde man, schoonzoon, broer, zwager, oom en
neef

Theodoor Maria
Joseph van Ooijen

echtgenootvan

Christina Elisabeth Bos
In dankbare herinnering:

Heerlen: Ine van Ooijen-Bos
Familie van Ooijen
Familie Bos

27 april 1992
Corr.adres: Benzenraderweg 269 C
6417 SP Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 1 mei as. om 9.30 uur in de St. Jose-
phkerk te Heerlerbaan, gevolgd door de crema-
tie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Theo is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekgelegen-
heid dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven1 deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

Met verbijstering vernamen wij het onverwach-
te overlijden van ons 40-jarig trouwe lid

Theo van Ooijen
Zijn bescheidenheid en zijn inzet voor onze har-
monie zullen ons steeds aan hem herinneren.
Theo, bedankt voor alles
Ine en familie sterkte toegewenst.

Dirigent, bestuur, leden en
damescomité
'Harmonie St. Joseph'
Heerlerbaan-Heerlen

f
Moegestreden, maar zich bewust van zijn nade-
rend einde en in volledige aanvaarding daarvan,
is, voorzien van het h. sacrament der zieken,
van ons heengegaan, mijn inniggeliefde man,
mijn lieve papa, onze broer, schoonzoon, zwa-
ger, oom en neef

Jannes Antoon
Bernhard Brouwer

* echtgenootvan

JosefinaLeonie
Gerarda Keularts

Hij overleed in de leeftijd van 54 jaar.

Heerlerbaan: J.L.G. Brouwer-Keularts
Jacqueline
Familie Brouwer
Familie Keularts

6418 AN Heerlen, 26 april 1992
Hodgesstraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 30 april a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Jozef te Heerlen-Heer-
lerbaan, waarna aansluitend de begrafenis zal

"plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene heden, dinsdag 28 april, om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met diep leedwezen en grote verslagenheid ge-
ven wij u kennis van het overlijden van ons lid
en wandelvriend

Jannes Antoon
Bernhard Brouwer

Zijn hartelijke vriendschap zal steeds in onze
herinnering blijven voortleven.

W.S.V. 'De Veldlopers'
Gulpen

t
Als leven lijden is,
is sterven een verlossing.

Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons
betekend heeft, geven wij u kennis, dat in haar
vertrouwde omgeving is overleden, mijn lieve
echtgenote, onze moeder, schoonmoeder, mijn
oma, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Martha Geerdink
echtgenotevan

Hans Monse
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 60 jaar.

Brunssum: Hans Monse
Hulsberg: Rob Monse

Corry Monse-Capellen
Kevin

Brunssum: Ed Monse
Yvonne Monse-de Haan
Familie Geerdink
Familie Monse

6441 ER Brunssum, 25 april 1992
Drossaard 15
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 1 mei om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Gregorius te Brunssum, waarna om
12.30 uur decrematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van het ziekenhuis te Brunssum, al-
waar dagelijks bezoekgelegenheid is van 17.30
tot 18.30 uur.
Op de vooraf tekennen gegeven wens van Mart-
ha liever geen bloemen, maar een gift aan het
Koningin Wilhelmina Fonds.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.
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Op vrijdag 1 mei a.s. zal door veilingbedrijf Olympic,
t.o.v. de weledelgestrenge heer S.M.J. Quaedvlieg,
gerechtsdeurwaarderte Kerkrade, bij opbodworden
geveild:

EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN
w.o. diverse handgereedschappenen elektrische, w.o.
boormachines, lastravo's, tafelboormachines,
lintzagen, slijpmachines, Co2-lasapparaten,
compressoren, diverse luchtgereedschappen,
verder een
PARTIJ NIEUWE T.V.'S EN VIDEO'S
een partij stereo-apparatuur, w.o. prachtige
stereocombinaties met CD, losse CD-spelers,
stereo-boxen, radio's, auto-radio's en
wereldontvangers.

verder een

PARTIJ HUISHOUDELIJKE
GEBRUIKSVOORWERPEN

W.o. stofzuigers, magnetronovens, koffieapparaten,
atoomijzers, pannensets, tafelbestekken, diverse
siervoorwerpen, horloges,klokken, delftsblauw
aardewerk, verlichting, dekbedden, een partij eiken
Weinmeubelen en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Alle artikelen worden onder volledige garantie geveild.
De veiling wordt gehouden in Cult. Centrum De Jreets,
Kaalheidersteenweg 105, te Kerkrade.
Kijkuur 12.30uur, aanvang veiling 13.30 uur.

VEILINGBEDRIJF OLYMPIC
Vianen,tel/faxnr. 03473-72783
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officiële mededelingen
Gemeente Venray GEMEENTE

bekendmaking VALKENBURG AAN DE GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente De burgemeester van ValkenburgVenray maakt bekend, dat: aan de eul brengt ler voldoenin|
aan het gestelde in artikel 26, lid 1,

le. ter voldoening aan artikel 72a in junctoartikel 23, lid 2 van de Wet op
verband met de artikelen 63 en de Ruimtelijke Ordening, ter open-
-10 van de Onteigeningswet, een bare kennis dat:
commissie uit Gedeputeerde „ „„_„, „n ~ ,„M .
Staten van Limburg, bijgestaan a" vanaf 29 aprill992 ter gemeente-
door deskundigen fn het hoofd rHfS' f^^A Ruimtelnke
van het bestuur van de gemeen- Ordening, gedurende een maand
te Venrav in het raadhuis zit- voor eemeder ter inzage is ge-tf-« Jl\ ZA.ÏaJ^ " a aaL 'egd, het besluit van deraad vanting zal houden op donderdag „„ . .„„„. . . . „.
14 mei 1992 om 11.00 uur. 30 maart 1992 tot vaststelling van
Belanghebbenden kunnen h* ontwerp-bestemmingsplan
mondeling of schriftelijk be- ..Burgemeester Henssmgel/Oos-
zwaren indienen tegen het plan
van het werk en/of tegen de de «aart, geöruiksvoorscnritten

voorgenomen onteigening ten , en toelichting,

name van het Rijk ten behoeve b" h
t
et door de [aad vastgestelde be-

van de aanleg van het gedeelte stemmingsplan afwijkt van het
van de Rijksweg 73 (A 73), plan zoals dit voor deeerste maal
Maasbracht-Boxmeer-Nijme- ter inzage heeft gelegen;
gen, van het Rijkswegenplan c' f« dle zxcJ^.t3^ g met he"*"n
1984, tussen km 58.815 en 66 324 1 tot de raad hebben gewend gedu-
met bijkomende werken in de rende bovenvermelde termijn

gemeente Venray. van ien..maand tege? het Plan
schriftelijk bezwaren kunnen ïn-...... dienen bij het college van Gede-2e. de stukken, bedoeld m het eer- puteerde Staten van Limburg;

ste en laatste lid van artikel 12 d hjke bevoegdheid tot het in-van de Onteigeningswet ter in- dienen van bezwaren bij Gede-zage worden gelegd op hetraad- puteerde Staten toekomt aanhuis van de gemeente Venray eenieder die bezwaren heeft te-
(kamer nr. 202) van 29 april 1992 gen de wjjziging die bij de vast-totdat de commissie haar werk- stelling van het bestemmings-zaamheden binnen de gemeente plan „Burgemeester Henssingel/heeft volbracht. Oosterweg"*in het ontwerp zijn

aangebracht.
Venray, 24 april 1992 Valkenburg aan de Geul,

28 april 1992
De burgemeester voornoemd, De burgemeester voornoemd,
drs. J.F.H.A.B. Waals drs. C.A.C.M. Nuytens

DRAAG EEN STEENTJEBIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooiteenverandering in
de leefsituatie van deze kinderen
tebrengen isveel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

Ukur.t ditbedragovermakennaar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, toch nog onverwacht, voor-
zien van de sacramenten der zieken, in het Gregoriusziekenhuis te
Brunssum, in de leeftijd van 72 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Frits Stevelmans
echtgenoot van

Greetje Vrij
Brunssum: G. Stevelmans-Vrij

Einighausen: Ellie en Mai Ramakers-Stevelmans
Wendy

Schinveld: Jan en Mientje Stevelmans-Beckers
Joyce

Sittard: Mien Stevelmans
Gilbert, Pascale «

Brunssum: Douwina Stevelmans
Roy

Brunssum: Lies Stevelmans
Familie Stevelmans
Familie Vrij

6444 GL Brunssum, 26 april 1992
Ridder Bexstraat 28
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 30 april
a.s. om 11.00 uur in de Fatimakerk, Essenstraat IA te Brunssum,
waarna aansluitend begrafenis op de begraafplaats aan de Merkel-
beekerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is'tot schriftelijk condole-
ren.
Woensdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur in
het mortuarium van het Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

4-Math van Engels-
l hoven, oud 60 jaar,

echtgenoot van Els
Kerkhofs. 6227 BB
Heer-Maastricht,
Dorpstraat 112. De eu-
charistieviering '■>
heden, dinsdag fö

april, om 11.00 uur in

de parochiekerk van
St. Petrus-Banden te

Heer. Er is geen con-
doleren.

4- Gerrie Souren, oud
I 61 jaar. Maastricht,
Jekerweg 2. Corr-
adres: Weert 69, 62J1
RE Meerssen. De uit-
vaartdienst zal plaats-
hebben op woensdag
29 april om 11.00 uur
in de parochiekerk
van de H. Petrus, b*-
Pieter Beneden *e

Maastricht. Er is geen
condoleren.

+Net Leenders, oud
1 85 jaar, weduwe

van Leo
Kesler. 6217 CH Maas-
tricht, Widelanken 20.
De uitvaartdienst zal
plaatshebben °P
woensdag 29 april om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze
Lieve Vrouw van
Goede Raad te Mal-
pertuis-Maastricht. Er
is geen condoleren.

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Lim-
burg maakt, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend
dat bij hem zijn binnengekomen aanvragen om ver-
gunning ingevolge de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren van: a. Vecom Metal Laundry Services
Zuid BV, Wijngaardsweg 46 te Hoensbroek, voor
het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afval-
water en hemelwater via de gemeentelijke riolering
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hoens-
broek op oppervlaktewater, (V92-5); b. Rositta BV,
Dr. Phillipsstraat 6 te Sittard, voor het lozen van be-
drijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemel-
water via de gemeentelijke riolering en de rioolwa-
terzuiveringsinstallatie (rwzi) Susteren op oppervlak-
tewater, (V9O-I09). Dat zij voornemens zijn om op
de aanvraag positief te beschikken onder een aantal
voorschriften. De ontwerp-beschikkingen, alsmede
de aanvragen en andere ter zaken zijnde stukken
liggen vanaf 29 april 1992 tot en met I juni 1992 ter
inzage en wel: - op het kantoor van genoemd zui-
veringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op
werkdagen van 09.00 uur tot 1 2.00 uur en van 14.00
uur tot 1600 uur (afdeling Vergunningen); - ten
aanzien van de onder ad. a genoemde aanvraag op
het stadskantoor van de gemeente Heerlen, Pro-
menade 54 te Heerlen (kamer 619) gedurende de
kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en na tele-
fonische afspraak (tel. 045-765555) van 14.00 uur
tot 16.00 uur en bovendien elke zaterdag van 10.00
uur tot 13.00 uur in de openbare bibliotheek, Pas-
sage 20/30 te Heerlen; - ten aanzien van de onder
ad. b genoemde aanvraag ten gemeentehuize van de
gemeente Sittard, Huub Dassenplein I te Sittard,
sector Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
gedurende de kantooruren van 09.00 uur tot 13.00
uur en bovendien elke zaterdagmiddag van 14.00 uur
tot 17.00 uur in het Kritzraedthuis, Rosmalenstraat
2 te Sittard; Bovendien liggen alle ter zake zijnde
stukken ter inzage tijdens de kantooruren na boven-
genoemde datum op het kantoor van genoemd zui-
veringschap en de hierboven genoemde gemeente-
secretarieën tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikkingen op de aanvragen. Indien daarom telefo-
nisch wordt verzocht (afdeling Vergunningen, tel
04750-94349), kunnen tot één week voor boven-
genoemde datum mondeling bezwaren worden inge-
bracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gege-
ven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag
tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overi-
ge aanwezigen. De aanvragers, alsmede degenen die
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleidingvan de ontwerp-
beschikkingen. Degene die een bezwaarschrift in-
dient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan het Dagelijks Bestuur van het Zuive-
ringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH Roer-
mond.
Roermond, 28 april 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

Gemeente Roermond
UITNODIGING

Bij Koninklijk Besluit van 3 april 1992 is met ingang van
1 mei 1992 benoemd tot buigemeester van Roermond

de heer

drs. H.J.Kaiser
Op vrijdag 1 mei 1992 bieden wij u de gelegenheid
om met de heer en mevrouw Kaiser kennis te maken.

Graag nodigen wij u uit voor deze receptie, die
gehouden zal worden van 1 8.30 tot 20.00 uur in de
Statenzaal van het stadhuis, Markt31.
Roermond, april 1992.

Het stadsbestuur van Roermond,
drs. H.L.H. Derks, loco-burgemeester,
mr. R.J.T. Schurink, secretaris.

Burgemeester Kaisei heelt te kennen gegeven bij zijn
installatie te willen afzien van persoonlijke cadeaus.
In plaats daarvan kunt u die middag in het stadhuis een
bijdrage deponeren voor de gedupeerden van de
aardbeving op maandag, 1 3 april j.l
U kunt uwbijdrage ook storten op gironummer 777 van
het Rode Kruis.

Jl M i".
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I "DE OVERWINNING fB
ii■ ■■ 2h|^bVAN y| '

MARCEL PEPER" \ v||p|
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.

Sport helpt gehandicapten overwinnen
Giro 5855 / ABN-AMRO Bank 70.70.70.058 t.n.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
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Van onze showpagina-redactie
Kamer vindt eigen
bijdrage redelijk

Fracties verdeeld over mate samenwerking orkesten

Von onze Haagse redacteur

Feestmuziek voor LSO

Muziek
Minister d'Ancona van WVC
heeft de donkere wolken,
die zich zo dreigend boven
cultureêl-Limburg hadden
samengepakt, in één klap
verdreven. Er zit beduidend
meer muziek in het uiteinde-
lijk ministeriële Kunstenplan
dan in de kakofonie, die de
Raad voor de Kunst twee
maanden geleden in zijn ad-

vies aan de minister veroorzaakte. d'Ancona heeft eieren voor
haar geld gekozen en zich de kritiek op dat advies ter harte geno-
men. De wetenschap dat zij nooit een kamermeerderheid zou krij-
gen voor een voorstel, waarin de regio ten opzichte van de Rand-
stad op onbeschaamde wijze werd uitgemolken, zal bij die beslis-
sing een belangrijke rol hebben gespeeld. Electoraal niet interes-
sant, heet dat in politieke kringen.

Tevredenheid alom gisteren in de Limburgse culturele en politieke
wereld, al klonk in de reacties van de betrokkenen ook voorbe-
houd door.
Er zitten immers in het ministeriële Kunstenplan ook enkele adder-
tjes onder het gras. Wat moet nu precies worden verstaan onder
één bestuurlijke en organisatorische constructie tussen' HBO (Het
Brabants Orkest) en LSO. Is dat een eufemisme voor fusie? Wil de
minister uiteindelijk naar één orkest van 145 musici, waarmee het
al jaren nagestreefde plaatjevan drieregionale orkesten in Neder-
land eindelijk zou worden gerealiseerd? En waarmee de autono-
mie van het LSO volledig verloren zou gaan? Vragen die voorlopig
nog niet beantwoord kunnen worden, temeer omdat de kracht van
de politieke lobby vanuit de provincie Noord-Brabant - die zeer
teleurgesteld op het Kunstenplan heef* gereageerd - niet onder-
schat moet worden.
Een ander heet hangijzer is de financiering van de producties van
Opera Zuid. Deputé Kockelkorn blijft bij zijn standpunt dat de ope-
ra een onderdeel is van het landelijke subsidie-bestel. Hij heeft
geen zin in een spelletje, waarin d'Anconavoortdurend de bal te-
rugspeelt naar de provincie, temeer daar een lege beurs nieuwe
uitgaven op het gebied van cultuur naar zijn zeggen niet toestaat.
Maar een Kamermeerderheid vindt het aanbod van de minister
zeer royaal en gaat uit van een eigen bijdragevan hetZuiden. Een
principiële kwestie, die voorlopig geen halszaak is, maar met de
hoogste zorg afgehandeld moet worden. Het gaat immers om de
intentie om de discussie over de regionale orkest- en operavoor-
ziening definitief af te sluiten, zoals d'Ancona het in haarKunsten-
plan verwoordt.
Met andere woorden: het moet ook volgens de minister eindelijk
maar eens afgelopen zijn met al die speculaties over LSO weg,
LSO fuseren, LSO inkrimpen of welke andere variant dan ook. Dat
mag ook Zuid-Nederland geld waard zijn.
Het Limburgs Symfonie Orkest en Opera Zuid als belangrijke po-
ten in een definitieve orkest- en operavoorziening voor het Zuiden
des lands. Het blijft in ieder geval tot de uiteindelijke beslissing van
de Tweede Kamer nog toekomstmuziek. Maar de glorieuze slotac-
coorden dienen zich reeds aan...

J.F.

MAASTRICHT - Wegens een
ernstige sternaandoening zal
Toon Hermans zeker tot 15 mei
niet kunnen optreden. In ver-
band daarmee gaan de voor van-
avond en morgen geplande voor-
stellingen van Toons' show 'Ik
heb je lief in het Maastrichtse
Theater 'aan het Vrijthof niet
door. Ook de tv-registratie van
de Vara, voor uitzending in het
winterseizoen 1992/93, is afge-
last. Die zou, op verzoek van
Toon, ook vandaag en morgen in
Maastricht plaatsvinden. De be-
doeling is nu dat alsnog in au-
gustus in Maastricht met Toon
tv-opnamen worden gemaakt.
De voorstelling van vanavond
wordt, zo is gisteren besloten, nu
verschoven naar 13 oktober. De
kaarten blijven voor deze nieuwe
datum geldig. Eind mei zal de
vervangende datumvan de afge-
laste voorstelling van woensdag
worden bekendgemaakt. Ook
hier blijven de kaarten van 29
april geldig. Personen, die hun
kaart inleveren, krijgen hun geld
terug.

IpdA-woordvoerder Frits Niessen
8Zeer lovend over het Kunstenplan
*n d'Ancona. De Randstad heeftt *recht geld moeten inleveren ten
tonste van 'de regio. Het zuiden'es lands komt er in het Kunsten-
i volgens het kamerlid zeer goed

anaf, het oosten redelijk en het
gorden niet erg goed. „Het zuidenloet nu op de eerste plaats ingaan
?t> het voorstel bestuursovereen-komsten te sluiten om tot één be-

beheer te ko-Jjen", zegt Niessen. „Daarnaast zijn
* nog relatief kleine bedragen no-
*■** voor Opera Zuid.. Het zuidenJoet daar een bijdrage aan leveren., et LSO krijgt immers ook een vol-waardige taak."

door d'Ancona 'gevraagde' nauwe
organisatorisch-bestuurlijke samen-
werking tussen HBO, LSO en Ope-
ra Zuid, die voor de beide orkesten
'desgewenst' in een fusie mag resul-
teren. De minister denkt voor wat

WD-woordvoerder Hans Dijkstal
reageert nog zeer terughoudend.
Het Kunstenplan vormt volgens
hem een vooruitgang ten opzichte
van het advies van de Raad voor de
Kunst, maar hij wil eerst het plan
goed bestuderen. Het voorstel van
d'Ancona om daarvoor het budget
voor de podiumkunsten met vijf
procent te verminderen, noemt de
WD'er 'ongelukkig.
De Kamer vergadert in juniover het
Kunstenplan..

«EN HAAG - De woordvoerders cultuur van PvdA, CDA enr66 in de Tweede Kamer reageren positief op het door minis-
rr Hedy d'Ancona van WVC uitgebrachte Kunstenplan. Alle
me de fracties, en daarmee een brede Kamermeerderheid,
rinden het ook zeer redelijk dat hetzuiden des lands een eigen
Pnanciële bijdrage levert aan Opera Zuid. CDA en D66 vinden
Miter dat de door de minister geëiste nauwe bestuurlijke sa-
menwerking tussen Het Brabants Orkest (HBO), LSO en Ope-
ra Zuid wel erg ver gaat.

„Als er maar een behoorlijke coördi-
natie komt tussen de drie onderde-
len", zegt een vrij terughoudende
Beinema. Hij wil een 'lichtere' sa-
menwerking dan d'Ancona. „Ik be-
twijfel of we al halverwege de
vorming van 'eén orkest (LSO en
HBO, red.) zijn." Het CDA-Kamer-
lid wil in de beginfase een autono-
me positie voor LSO. „Van daaruit
is het prima onderhandelen over
verdere samenwerking". Hij wil
hierover nog praten met d'Ancona.
Nuis sluit zich hierbij aan. Hij
vreest dat een eventuele samenwer-
king bemoeilijkt wordt door al te
grote druk vanuit het ministerie.

Zowel Nuis als Beinema willen bij
d'Ancona ook aankaarten of het
niet mogelijk is dat HBO meer dan
de nu voorgestelde 79 musici krijgt,
maar niet ten koste van het LSO.
De Raad voor de Kunst had voor
HBO 97 musici voorgesteld.

betreft LSO en HBO nu al aan het
uitlenenvan musici en verdere inte-
gratie van het artistiek beleid.

Hof bevestigt vonnis
van moorden Echt

provincies Brabant, Limburg engeland en de steden Maastricht en
pndhoven (waar LSO en HBO zete-ei) moeten de door d'Ancona ge-
daagde 1,5 miljoen jaarlijks voor
j_Pera Zuid opbrengen, vindt de
\vdA-woordvoerder. Hij wijst erop
"st het zuiden ook nog eens 750.000
joldenkrijgt om in steden met eenedelrjke accomodatie aan publieks-
werving te doen.

PvdA-woordvoerder is het dan
Jj°k niet eens met de opstelling van?** Limburgse PvdA-gedeputeerde

die de gevraagde fi-
bijdrage veel te hoog vindt.

jWVC heeft het meest royale aan-bod gedaan. De regio kan dan niet
£>et lege handen blijven staan. Men
*an van deKamer niet verwachten
iat d'Ancona het zuiden nog meer
* hulp snelt."
Pok CDA-woordvoerder Marten
fjeinema en zijn D66-collega Aad

vinden een eigen bijdrage van
zuiden redelijk, maar leggen

£ch nog niet vast op de hoogte van
?*t bedrag. „We laten het niet van
■pn paar ton afhangen", zegt Beine-
?**". „De hoogte van het bedrag is
*)tijd een kwestie van stoeien",

Nuis op. „Als er de komende
'er jaar maar een begin mee wordtSmaakt."

h .f" e "nema en Nuis reageren ook posi-
{Jef op het feit dat d'Ancona (PvdA)
s?t advies van de Raad voor de

om het LSO op te heffen en
Zuid alleen incidenteel sub-Sldie toe te kennen, terzijde heeft

Haar adviesaanvrage
viel overigens ook negatief uitv°or de Limburgse instellingen.

JjpA en D66 plaatsen anders dandiessen echter vraagtekens bij de
Vervolg van pagina 1

De procureur-generaal vond tijdens
de zitting in Den Bosch, twee we-
ken geleden, dat een lange straf op
zijn plaats is. Het tweetal toonde

Het is nooit duidelijk geworden wie
van de twee Marokkanen op het
idee is gekomen de meisjes te do-
den. Archour S. heeft steeds gezegd
dat Abdellah B. de dubbele moord
beraamde en dat hij alleen maar
heeft meegeholpen omdat hij daar-
toe met een pistool werd gedwon-
gen. Volgens Abdellah B. is het
precies andersom in zijn werk ge-
gaan.

nog steeds geen greintje spijt van
de dubbele moord. Zij noemde ze
'gevaarlijke mannen. „Ze zien men-
sen als dieren, De kans dat ze op-
nieuw een gruwelijke misdaad
begaan is in mijn ogen bijzonder
groot. Misschien dat ze in de gevan-
genis kunnen worden heropge-
voed," zei mr Mol.

DEN BOSCH - Het Hof in Den
Bosch heeft de gevangenisstraf van
18 jaar bevestigd tegen de twee Ma-
rokkanen die de vriendinnen Sonja
Hartmann en Esther Grispen uit
Echt hebben vermoord. Procureur-
generaal mr Mol eiste twee weken
geleden nog een celstraf van twintig
jaar. De rechtbank van Roermond
veroordeelde het tweetal vorig jaar
tot achttien jaar gevangenisstraf.
Zowel de officier van justitie als de
Marokkanen Archour S. en Abdel-
lah B. waren tegen het vonnis van
de Roermondse rechtbank in be-
roep gegaan.

geantwoord op vragen van het ka
merlid Lankhorst (Groen Links).

Van onze verslaggever

Statenfracties trekken
niet ’blind’ de beurs

’Operavoorzieningis en blijft toch rijkstaak’
voet door alle provincies gebeurt."
PNL-aanvoerder Wiel Derckx is te-
gen wil en dank dezelfde mening
toegedaan. Al beticht hij het kabi-
net tegelijk van 'pure handbalpoli-
tiek', met Limburg opnieuw als
voornaamste slachtoffer. Ook
D66-fractieleider Tjeu Kusters zegt
te kunnen leven met een jaarlijkse
financiële inspanning vanuit Lim-
burg, maar ook hij hamert op de
evenredigheid ervan. „We moeten
ons afvragen: wat is het ons waard?
Maar ergens moeten we natuurlijk
een streep trekken."

DEN HAAG/BEEK - Het aantal
nachtvluchten in de ontwerp-aan-
wijzing voor de uitbreiding van het
vliegveld Beek wordt niet terugge-
bracht van 36 naar 22. Dit heeft
minister J. May-Weggen gisteren

Niet minder
nachtvluchten

in ontwerp
Lankhorst vroeg de minister om
een verklaring voor het verschil in
het aantal nachtvluchten van 22 in
de milieu-effectrapportage en 36 in
de ontwerp-aanwijzing. Het verschil
is volgens de minister te verklaren
uit het feit dat de ontwerp-aanwij-
zing een uitsplitsing maakt naar
meer soorten vliegtuigen. Daar-
naast komt een verbod op niet ge-
luidgecertificeerde vliegtuigen niet
meer voor in de ontwerpaanwijzing
omdat deze vliegtuigen ten gevolge
van nieuwe Europese richtlijnen
verboden zijn.

Opera Zuid overeind te houden, wil
voorzitster Armemarie Greweldin-
ger van de CDA-Statenfractie nog
niet ingaan. „Dat zou op dit mo-
ment erg onverstandig zijn." Om er
in één adem echter aan toe te voe-
gen dat ook voor de Limburgse
christendemocraten de operavoor-
ziening primair een rijksverant-
woordelijkheid is.

even te zeggen: dat doen we even,
nee, dat is me veel te voorbarig. Stel
jevoor dat het elke keer zo gaat. Zo
van: we mogen in Limburg wel iets
houden, maar dan moeten we voor
een rijkstaak wel zélf betalen. Het
zou bovendien belachelijk zijn als
Limburg en Brabant als enige pro-
vincies zelf moeten bijspringen en
de rest van het land niet."

Corruptieproces
inLuik begonnen

J^IK - Voor de correctionele
e°htbank van Luik is maandag het

*roces begonnen tegen een aantal■^btenaren en politici, die ver-, *cht worden van corruptie metdekking tot parkeermeters en
van de stad Luik.

nder hen is ook oud-burgemeesterJ°se, zijn gewezen schepen Goldi->e> een aantal zakenlieden uit het
£j"ikse en uit Frankrijk.
'ose wordt ervan verdacht behalve■*h aantal snoep- en vakantiereis-

jeB, ook een bedrag van circa 1 mil-°*"n frank aan smeergeld te hebben.pgestreken Ook terecht had moe-*n staan de gewezen kabinetchefiar" Close, Jules Verbinnen. Die
echter op 7 januari bij een£erkeersongeval om het leven.

Ikele beklaagden mochtenl weer
huis omdat hun aanwezigheid

w
e eerste dagen nog niet vereist

Overigens toont Kockelkorn zich
tevreden over het feit dat de Lim-
burgse toneelsector van de minister
ten langen leste het krediet heeft
gekregen dat deze in zijn ogen ver-
dient. „Het Vervolg wordt eindelijk
op een werkbaarder financieel ni-
veau gebracht, terwijl het Kruis van
Bourgondië en Theater Sirkel struc-
turele erkenning krijgen." Boven-
dien wijst de deputé erop dat het
Löss-theater nu uitzicht heeft op
projectsubsidies.

Toneel

WD-voorman Wien Wijnen geeft te
kennen dat de provincie er hoe dan
ook niet aan zal ontkomen een ei-
gen bijdrage voor Opera Zuid op te
hoesten. „Doen we dat niet, dan ne-
men we onze eigen motie niet se-
rieus. Dus willen wij best wat bij-
leggen, mits dat maar op gelijke

MAASTRICHT - Kockelkorns stel-
lingname dat de door d'Ancona ge-
ëiste Limburgse bijdrage voor het
behoud van Opera Zuid niet tot
elke prijs zal geschieden, wordt
door de meeste fracties in Provin-
ciale Staten in grote lijnen onder-
schreven. PvdA-aanvoerster Odile
Wolfs laat er alvast weinig misver-
stand over bestaan: „Wij zijn en blij-
ven de principiële mening toege-
daan dat de operavoorziening een
rijkstaak is. Anderzijds is het na-
tuurlijk zo dat Opera Zuid ons wel
wat waard mag zijn. Maar de ruimte
die wij als provincie hebben, is nu
eenmaal uitermate klein. Uitgere-
kend dezer dagen moeten we ons
als provinciebestuur buigen over
bezuinigingen van bijna 19 miljoen,
die datzelfderijk Limburg heeft op-
gelegd. Dat zegt toch genoeg. Maar
al met al ben ik vreselijk blij dat al
onze protestacties vanuit Limburg
in elk geval effect hebben gesor-
teerd. Al is het nog niet voldoende."
Op de prikkelende vraag tot hoever
de provincie financieel wil gaan om

Blindelings
Ook fractieleidster Karin Kienhuis
van Groen Links rs geenszins van
plan blindelings de beurs te trek-
ken. „We hébben het al zo verdomd
moeilijk. En om dan nu zomaar

DOOR JOS FRUSCH de Kunst, naar anderhalf miljoen
structurele subsidie. Dat is nog
steeds onvoldoende voor vier ope-
raproducties per jaar, zoals Opera
Zuid aanvankelijk wilde. Nijsten is
echter bereid water bij de wijn te
doen: „Drie producties per jaarzijn
voor ons ook fysiek goed te doen.
Met vier zouden we misschien in de
problemen zijn gekomen. Maar er
moet natuurlijk wel geld bij."

drie participanten moet daarbij
voorop staan, vindt de LSO-direc-
teur. Hij kan zich vinden in de ver-
deling van 55 symfonische concer-
ten en 35 operabegeleidingen, die in
het Kunstenplan voor het LSO
wordt opgevoerd. „Dat is ongeveer
een verhouding van 60 om 40 pro-
cent. We hebben altijd al gezegd dat
reëel te vinden."

Het plan van d'Ancona om ook de
regionale overheden anderhalf mil-
joen te laten betalen, ziet Nijsten
echter niet zitten. „De productie
van opera is een taak van het Rijk,
deprovincie moet voor de spreiding
zorgen en de gemeente voor de ac-
commodatie." Waar het geld van-
daan komt, vindt Nijsten echter
minder belangrijk. Met drie miljoen
subsidie en acht ton aan eigen in-
komsten is Opera Zuid in staat drie
producties per jaar op het huidige
niveau te brengen. En daarom is
ook de iakelijk directeur van Opera
Zuid een tevreden man.

Voorlopig
Ook Jan Nijsten, zakelijk leider van
Opera Zuid, liet weten 'voorlopig
tevreden te zijn.' Zijn opera-produc-
tiekern gaat van 1 miljoen niet-
structurele subsidie, zoals voorge-
steld in het advies van de Raad voor

Wel vindt Van de Braak het vanzelf-
sprekend dat er tussen HBO, het
LSO en Opera Zuid werkafspraken
worden gemaakt en dat een Raad
van Toezicht op de naleving daar-
van zal letten. Autonomie van de

de minister aan haar plan verbindt,
vindt de LSO-directeur hoogst
merkwaardig. Vooral omdat d'An-
cona een nauwer samenwerkings-
verband niet uitsluit, waarbij zelfs
wordt gedacht aan één artistieke
eindverantwoordelijke, 'desge-
wenst uitmondend in één orkest.

„Maar dat wensen wij helemaal
niet," aldus Van de Braak, die ver-
telde ook namens zijn collega Van
Werkhoven van HBO te spreken. Al
moeten de Brabanders in het voor-
stel van de minister liefst achttien
formatieplaatsen inleveren ten op-
zichte van het voorstel van de Raad
voor de Kunst (79 in plaats van 97).

Van de Braak ziet geen argumenten

voor een formule waarin musici van
HBO en LSO onderling worden uit-
gewisseld en een verdere integratie
van het artistiek beleid van beide
orkesten wordt nagestreefd. „Orga-
nisatorisch ingewikkeld en te
duur," oordeelt de directeur. „Het
lijkt efficiënt maar musici moeten
extra reizen en werkschema's moe-
ten op elkaar worden afgestemd.
Daar is extra mankracht voor nodig.
En wat het artistiek beleid betreft;
dat doen we zelf wel."

- „Ongelooflijk. Betern ik had durven hopen." Direc-
j_
j.Ur Peter van de Braak van het

Symfonie Orkest reageer-
s.

e gisteren opgelucht op het Kun-/e nplan 1993-1997, dat door minis-_>r d'Ancona van WVC aan de, amer ter goedkeuring is voorge-
f Sd. In plaats van opheffing vijfrmatieplaatsen meer - 66 in
jSats van 61 - dan was gevraagd.
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jTji- „Het LSO is het enige orkest
j_ai. met tien procent wordt uitge-

Van de Braak herhaaldelijk
te na.arukte een zeer tevreden manj". i*'jn, wenste hij toch een kantte-er»ng te plaatsen bij de plannen
_jh d'Ancona: de voorwaarde van
SoK bestuurüjke e- organisatori-/-ne constructie tuisen Het Bra-ants Orkest (HBO) en het LSO, die

LSO en Opera Zuid opgelucht
Grote tevredenheid over Kunstenplan d’Ancona
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Toon Hermans
niet naar

Maastricht

Limburgs dagblad Limburg

" Het Limburgs Symphonie Orkest kan voorlopig verder. Na maanden van onzekerheid weer tijd voor eenfeestsonate.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN



MAASTRICHT - De Maastrichtse
wethoudervan Publieke Werken Jo
In de Braekt zegt niet bevoordeeld
te zijn door wegenbouw Baars uit
Klimmen. De reis die hij vorig jaar
met de aannemer naar Egypte
maakte, zegt hij terugbetaald te

hebben, juist om belangenverstren-
geling te voorkomen. Het college
van B en W van Maastricht heeft
gisteren in een verklaring tekennen
gegeven dat het onderhouden van
een persoonlijke relatie tussen indi-
viduele bestuurders en onderne-
mers een zakelijke relatie tussen
betrokkenen niet in de weg hoeft te
staan noch te bevoordelen. De reis
die de wethouder maakte gebeurde
op basis van vriendschap met de
wegenbouwer die al in het verleden
was ontstaan, aldus B en W van
Maastricht.

Los van het feit dat het college er-
van overtuigd zegt te zijn dat de
wethouder niet in strijd heeft ge-
handeld met het gemeentelijk aan-
bestedingsbeleid, heeft het de ac-
countant opdracht gegeven te wil-
len bevestigen of de door de
gemeenteraad vastgestelde regels
juist zijn toegepast. Het college
wijst erop dat in het huidige aan- en
uitbestedingsbeleid van de gemeen-
te, dat dateert uit 1979, strikte voor-
waarden worden gesteld om belan-
genverstrengeling tussen bestuur-
ders en ondernemers te voorkomen.

Vandaag vindt om 17.00 uur een ex-
tra vergadering van de commissie
algemene zaken plaats waarin de
verklaring van B en W zal worden
behandeld." Wethouder Jo In deBraekt

Onderzoek naar infecties
intensive care-afdelingen

UTRECHT - Intensive care- artsen
en -verpleegkundigen, microbiolo-
gen en ziekenhuishygiënisten in
zeventien Europese landen gaan
morgen, woensdag, op hun afdelin-
gen gegevens verzamelen over zie-
kenhuisinfecties. Bij dit onderzoek
zijn 2.150 inensive care-eenheden,
waarvan 155 in Nederland, betrok-
ken: 52 procent van alle Europese
intensive care (IC)-afdelingen.
Het verzamelen van de gegevens
gebeurt in het kader van de EPllC-
studie (European prevalenee of in-
fections in intensive care), de eerste
grootschalige Europese eendagsstu-
die naar het voorkomen van zieken-
huisinfecties. Het is de bedoeling
dat de IC-artsen aan de hand van de
gegevens die het onderzoek ople-
vert, de behandeling van hun pa-

tiënten nog eens bekijken en even-
tueel verbeteren.

Bijna alle Nederlandse IC-afdelin-
gen zijn bij het onderzoek betrok-
ken. Prof. dr. H.A. Bruining uit
Rotterdam, wetenschappelijk advi-
seur van de EPIIC-studie in Neder-
land, hoopt dat het nieuwe inzich-
ten oplevert in aard en oorzaak van
infecties bij kwetsbare patiënten en
in de mogelijke invloed op de prog-
nose.
De internationale resultaten van het
EPIIC-onderzoek worden dit najaar
in Parijs gepresenteerd. De uit-
komst van de studie voor Neder-
land zal begin 1993 tijdens een na-
tionaal symposium over ziekenhui-
singfecties bekend worden ge-
maakt.

Woningcorporatie mag
huur zelf verhogen

DEN HAAG - Woningcorporaties
krijgen vanaf 1 juli 1994 grote vrij-
heid bij het vaststellen van de jaar-
lijkse huurverhoging. Zij hoeven
zich dan niet langer te houden aan
de door het rijk vastgestelde jaar-
lijkse huurverhoging van 5,5 pro-
cent. Wel zijn de corporaties gebon-
den aan een minimale huurverho-
ging van 4,75 procent en een
maximale huurverhoging van 7,5
procent. Staatssecretaris Heerma
(volkshuisvesting) heeft dat maan-
dag in een brief aan de Tweede
Kamer laten weten.

De zogenaamde huursombenade-
ring, geeft de corporaties de moge-
lijkheid om beter op de ontwikke-
lingen op de markt in te spelen.

Voor goedlopende huurwoningen
kan de huur met 7,5 procent wor-
den verhoogd, voor woningen die
minder goed in de markt liggen,
kan de huurverhoging beperkt blij-
ven tot 4,75 procent of kan de huur
zelfs worden verlaagd. Heerma stelt
daarbij de voorwaarde dat de totale
som dieaan huuropbrengsten bij de
corporaties binnenkomt op hetzelf-
de niveau blijft.
Dat betekent dat de gemiddelde
stijging van de huren 4,75 procent
per corporatie zal moeten zijn. Die
stijging acht Heerma nodig om er-
voor te zorgen dat de sociale huur-
sector over voldoende middelen
blijft beschikken om woningverbe-
tering uit te voeren en om de finan-
ciële positie van de woningcorpora-
ties te waarborgen.
De Nederlandse Woonbond zegt in
reactie op het nieuwe huurbeleid
van staatssecretaris Heerma zijn
plannen als een aantasting van de
rechtszekerheid van de huurder te
zien. De Woonbond vreest dat de
corporaties gebruik zullen maken
van de mogelijkheid om een huur-
verhoging van 7,5 procent door te
voeren.

Benoeming
BOXTEL - Directeur drs T. de
Ruijter van de Gezondheids-
dienst voor Dieren in Zuid-
Nederland wordt met ingang van
1 juni lid van de hoofddirectie
van de te vormen holding Ce-
have/Encebe in Veghel. De Ruij-
ter was vanaf begin 1986 direc-
teur van de gezondheidsdienst
voor dieren in Noord-Brabant,
later in Zuid-Nederland door de
fusie met de Limburgse dienst.

GUADALARAJA - Het openbaar
ministerie in Mexico heeft gisteren
elf hoge politieke functionarissen,
medewerkers van de Mexicaanse
staatsoliemaatschappij Pemex en
ondernemers laten arresteren. Hun
arrestaties houden verband met de
explosies die vorige week in het
riool van de stad Guadalajara
plaatsvonden en voor een ramp
zorgden.
De elf, onder wie de burgemeester
van Mexico's tweede stad, zullen
vermoedelijk aangeklaagd worden
wegens doodslag en criminele nala-
tigheid. De Mexicaanse minister
van justitie, Ignacio Morales Lechu-
ga, verklaarde al eerder dat dereeks
explosies veroorzaakt werden door
kleine hoeveelheden benzine en
gas, afkomstig van Pemex. De ben-
zine stroomde via een lek in een pij-
leiding van Pemex het riool uit.

Arrestaties na
gasramp Mexico

Bij scholingsproject
flexibel produceren

Van onze redactie economie

HEERLEN - In de MTS aan de
Heldevierlaan in Heerlen wordt
morgen, woensdag, een project ge-
start voor bedrijven die makkelijk
hun produktie willen kunnen ver-
anderen. Het project heet Centrum
voor Flexibele Produktiesystemen
en heeft f 2,5 miljoen gekost.

Bedrijven moeten tegenwoordig
steeds sneller kunnen reageren op
nieuwe wensen van hun klanten.
Dat betekent dat in de fabriek in
een handomdraai andere produkten
gemaakt moeten kunnen worden.
Bedrijven die sterk zijn geautomati-
seerd, zijn daar niet op voorbereid:
hun machines kunnen maar één be-
paalde handeling verrichten. On-
dernemers zitten met de handen in
hun haar als hun klanten opeens

een iets ander produkt willen. In
het opleidingscentrum kunnen ze
zich nu oriënteren op de nieuwste
technische ontwikkelingen op dit
gebied. Door flexibele produktie-
automatisering kunnen tegenwoor-
dig verschillende produkten door
elkaar worden gefabriceerd, in ver-
schillende groottes en varianten.

In het opleidingscentrum is een
kleine fabriek nagebootst. In de
compleet geautomatiseerde pro-
duktiestraat vinden zowel de auto-
matische bewerking van materialen
plaats, als de assemblage en kwali-
teitscontrole. Met een computer
kunnen bewerkingen als fresen,
draaien en boren worden gestuurd.

MTS-leerlingen en personeel van
metaal- en electro-bedrijven kun-
nen er de mogelijkheden in de prak-
tijk ondervinden.

Van onze verslaggever

Tot 9 mei kunt u bij
Lundia sommige woonideeën ook lenen, F

dan krijgt u 3 maanden lang een te lecll jjK-y/' A \Aj ÏWm || ,El&!_&■ WÊswÊ^^È S HEERLEN (64111 IA), Akersiraat 20,

we deze aktie samen met deFederatie j f{AJt'(\'\i/W\ A\.\ \ t© KOOp W^A«SSSÊSÊ^Sa^^Ê:
realistisch? Ukunt het gewoonuitzoe- r,y II **$k lira iHI____B_BBBP S -1 f~\ \ \vAr^
ken bij de kunstuitleen in de buurt. : "J'v^l'i w:hsa^i>.M&ty.m ia-JÊ/klMm I ||Sl|ïs^^^^^^^ U Vy /^^^^^l [
Om u alvast een idee te gevenvan ~r , JL, ."y 1 EraËtti. -*?»—""""% I'■ <**_=3--—f^lt
de mogelijkheden, hebben we in al c """"j tfi |C_C_ll * KHSp**!*. '."'- ' il I V—"~~ ' T

~^^^ _;_ ——■Ss_—

De kunstuitleen-aktie loopt van 10 april t/m 9 mei —-r_^l

H

Echte fans mag je nooit teleurstellen. Voor hen ga je tot Zoals 1.3-litermotor, 5-bak, metallic lak, groenwarmtewe- prijs? Ook daar is aan gedacht. Het hele Genesis pakket ter

hetuiterste. rend glas, sportieve brede 155/70Rl3banden, CL wieldoppen waarde van f3.500- krijgt unu voor slechts f300,-, inclusief

Niet alleen de popgroep Genesis denkt er zo over. Bij en robuuste, zwarte stootprofielen. De 3-deurs uitvoering heeft kleurrijke Genesis handtekening op dezijkant.

Volkswagen hebben we precies dezelfdemening. bovendien een zwarte dakreling. _________________
Als hoofdsponsor van de Genesis Europatoer komen we Horen we daar nog steeds "we want more" roepen? TffjiiMJi^^

dan ook met een Volkswagen Polo dienietste wensen overlaat: Dan hebt u het interieur nog niet gezien. Stijlvolle be-

ledereen die roept "we want more. we want more" zal op achterbank, aparte houder voor gevaren- !SS!SS^:^f^-— «_»»! ~._________J_ii_B

(®) De Polo Genesis. Live bij deVolkswagendealer.Wie anders? \*lM— .mmjjfr__Jß_______K

De Pblo Genesis vanaf f23 990.- Prijzen zijn vanaf'-prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden Importeur: Pons Automobielhandel BV. Postbus 72, 3800 HDAmersfoort Telefoon: 033-949944

Maastrichtse wethouder
’niet bevoordeeld’ door

wegenbouwer Baars



’Met alleen studiebeurs,

slechts mager bestaan’
Driekwart van studenten verzwijgt bijverdiensten bioscopen

HEERLEN
Royal: Hook, dag. 14.30 18 en 21
uur. Rivoli: Cape Fear, dag. 15
17.30 en 20.30 uur. Maxim: JFK.
dag. 14.30 en 20 uur. H5: Beetho-
ven, t/tn vandaag 14.30 18.30 en
21 uur. Freddy's dead. t/m van-
daag 14.15 19.15 en 21.15 uur.
The last boyscout, t/m vandaag
17 en 21.30 uur. TheLover, dag.
21 uur. Silence of the lambs,
vandaag 14.30 18.30 en 21 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, t/m vandaag 14.30 en 18.30
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook. vandaag 20.30 uur.
Bugsy, vandaag 21 uur. JFK,
vandaag 20 uur. Cape Fear, van-
daag 21 uur. Cinema-Palace: Si-
lence of the lambs. t/m vandaag
18.30 en 21.15 uur. Beethoven,
t/m vandaag 19 en 21.30 uur. The
last boy scout, tm vandaag 18.45
uur, The prince of tides, t/m van-
daag 21.15 uur. Lumiere: Betty
Blue, t/m do 20 uur, za 0.30 uur.
Dood in Venetië, t/m do 20.30
uur, vr 20.15 uur. Nog niet be-
kend, t/m do 22 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.
20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur,
en wo ook 15 uur. Sneeuwwitje,
woe 15 uur.

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur. JFK, dag. 20.30 uur. Film-
huis Sittard: Barton Fink, wo
20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Harley Da-
vidson and the Marlboro Man,
dag. beh. Wo 20.30 uur. Silence
of the lambs, t/m vandaag en do
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Beethoven, t/m do 20.30
uur, wo ook 14.30uur, Royaline:
JFK, dag. 20 uur. Fievel in het
wilde westen, wo 14.30 uur.
Filmhuis Roermond: Barton
Fink. do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Barton Fink, vandaag
20.30 uur.
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Dat veel studenten in hun vrije tijd een aardig
centje bijverdienen is alom bekend.

Soms vinden zij volstrekt legaal werk via het
arbeids- of uitzendbureau, maar veelal zoeken
studenten op eigen houtje naar een bijbaantje.
Een job waar het loon zwart wordt uitbetaald.
Vooral de horeca blijkt voor dit soort 'fiscale

wensen' een populaire werkgever.

De meeste studenten verklaren zonder
aarzeling dat zeregelmatig zwartwerken. Ze

lijken het vanzelfsprekend te vinden.

Gemiddeld hebben studenten
zon 1100 gulden per maand te
besteden. Tegenwoordig mag
8000 gulden per jaar bijverdiend
worden. Vroeger was dat 2500
gulden. Deze maatregel lijktwei-
nig zinvol, gezien het gegeven
dat de meeste studenten de in-
formatiseringsbank toch in het
ongewisse laten over hun ver-
diensten.

HEERLEN:
- di. 28/4: Brutale Winterbekentenis-
sen, komedie met Ton Lutz en Arm
Hasekamp.
- di. 28/4 Vm 30/4: Volkstheater Heer-
len: Nacht Moeder van Marcha Hof-
man (20.30 uur)

KERKRADE:
- 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:
- di. 28/4 en wo. 29/4: Toon Hermans
'Ik heb je lief.

SITTARD:
- wo. 29/4: Shusaku & durmu dance
theatre: 'Matrix. Eroüsche dansvoor-
stelling.

ROERMOND:- di. 28/4: Lucia di Lammermoor.
opera van Gaetano Donizetti door
opera van Krakow.

AKEN:
- wo. 29/4: 6. Symphoniekonzert,
19.30uur.

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20 uur.

Onderzoek

" Studenten in kroeg of disco laten zich vaak bedienen door medestudenten, die zwart bijklussen.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

DOOR FRANKVAN DE HEUVEL

„Waarom zou ik," is de eerste
reactie van een student fysiolo-
gie uit Heerlen. „Ik heb nog
nooit van iemand gehoord dat
hij of zij betrapt is. Het kleine ri-
sico dat ik loop, neem ik voor
lief. Met alleen een studiebeurs,
zou het geen vetpot zijn."

De toekomstig fysiotherapeut
wenst uiteraard anoniem te blij-
ven. Hij werkt elke vrijdagavond
in een kroeg, voor vijftien gul-
den per uur. „Ruim boven het
minimumloon, dus ik mag niet
klagen." zegt hij. „Het is hard
werken, meestal tot diep in de
nacht. Maar zaterdag kan ik lek-
ker in bed blijven liggen. Dus
mijn studie lijdt er niet onder."

Voorzichtig
Uit een enquête van het studen-
tenblad SUM, blijkt dat negentig
procent van de studenten een
bijbaantje heeft, waarvan drie-
kwart de extra inkomsten niet
bekend maakt bij de informati-
seringsbank van de Stichting
Studiefinanciering in Gronin-
gen. Éénderde stelt ook de belas-
tingdienst niet op de hoogte.

Het SUM-onderzoek zegt ook
dat studenten niet erg voorzich-
tig omgaan met geld. Tachtig
procent staat wel eens rood en
meer dan zestig procent heeft
een schuld bij ouders of bank.

Behalve aan vaste lasten geven
ze hun geld vooral uit aan vakan-
tie, kleding en uitgaan. „Vooral
aan uitgaan!" reageert de student
lachend. „Voor vakantie en kle-
ding blijft meestal weinig meer
over."

ten alle tijden weer opstappen."
Ze geeft toe datbij sommige stu-
denten de studie flink te lijden
heeft onder het werken in de ho-
reca. „Op school wordt natuur-
lijk geenrekening gehouden met
slaperige leerlingen. De soepele
lesroosters, vooral op universi-

teiten, bieden de mogelijkheid
om een ochtend afwezig te zijn
zonder grote gevolgen. Maar
sommige studenten zijn zo ge-
wend om royaal te leven. Ze
kunnen niet meer zonder die ex-
tra centjes. Tijdens examens
loopt het dan vaak verkeerd af."

zich niet druk. „Je bent al blij
een baantje te kunnen vinden.
Studenten lopen het risico dat ze
uitgebuit worden, omdat ze geen
contract ondertekenen. De mees-
te kroegbazen zijn echter heel
redelijk. Daarbij heb je tenslotte
het lot in eigen handen, je kan

opleidingen is het niet moeilijk
om aan een zwartbetaald baantje
in de horeca te komen. „Je stapt
gewoon een kroeg binnen en
vraagt om er een plaatsje vrij is,"
aldus een een 21-jarige leerling-
verpleegkundige. Over arbeids-
omstandigheden maakt ook zij

Woordvoerder Wouters van de
informatiseringsbank is niet ver-
baasd over de resultaten van de
SUM-enquete. „We hebben er
nooit onderzoek naar gedaan,
maar dat het merendeel bijver-
diensten niet bekend maakt, is
niet verrassend. Het is voor ons
onmogelijk om de zwartwerkers
onder de studenten op te sporen.
Wij zijn afhankelijk van de cij-
fers die de belastingdienst ons
toespeelt."

Vooral kroegbazen spelen han-
dig in op het geldgebrek van de
studenten. Jongerenvan de mid-
delbare of hogere hotelschool
zijn daarom graag geziene werk-
nemers. „Veel horeca-bazen
doen bij grote feesten en evene-
menten via school een beroep op
ons, meestal is dat werk zwart,"
zegt een studente van de middel-
bare hotelschool in Heerlen.
Over arbeidsoondities wordt vol-
gens haar, zelden gesproken. „Je
weet vantevoren dat je hard
moet werken en lange uren
maakt. Maar geld vergoedt veel.
Ik verdien gemiddeld tussen de
tien en veertien gulden per uur.
Een mooi extra zakcentje. Het
studentenleven is duur."
Ook voor studenten van andere

exposities

10-jarig bestaansfeest in gemeen-
schapshuis In 't Ven. Van 19 tot
20.30 uur houdt het koor receptie
een aansluitend is iedereen wel-
kom op de feestavond.

KERKRADE

" In het Centrum Maatschappe-
lijkWerk, Kloosterraderstraat 20,
wordt maandag 4 mei van 14 tot
16 uur spreekuur voor ex-mijn-
werkers gehouden.

KERKRADE - Het Kerkraads
Volkstoneel brengt op 15, 16, 22
en 23 mei twee eenakters van de
Kerkraadse dialectschrijver
Hans Stelsmann op de planken
van het Wijngrachttheater.

Volkstoneel met
twee eenakters

" Alexander Debets uit Voeren-
daal is gistermiddag aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam ge-
promoveerd tot hoogleraar che-
mie.

" Math Grootjans uit Nuth is
aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg in Maastricht geslaagd voor
het doctoraal examen Neder-
lands recht met als afstudeer-
richting gezondheidsrecht.

Geslaagd

" Jo en Nelly Wijers-Luijten. Foto: KLAUS TUMMERS

" De bewoners van de Bosweg
houden op zondag 24 mei van 10
tot 16 uur voor de tweede keer
een rommelmarkt. Handelaren
worden op de markt niet toegela-
ten, maar particulieren zijn nog
welkom. Voor de kraam moet
men zelf zorgen en het standgeld
bedraagt fl 5,-. Wie spullen ter
beschikking wil stellenof in aan-
merking wil komen voor een
standplaats kan bellen naar ®35
17 82.

EYGELSHOVEN

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhui-
splein 19. De Collectie, keuze uit de
kunstcollectie 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. Aquarel-
len van André Offermans. Tm 3/5,
open ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21
uur, zo 15-17 uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw Kas-
teel Hoensbroek. Expositie van de
fotograaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5,
open ma t/m vr 10-12 uur, 13.30-17
uuren za en zo 13.30-17 uur. Middel-
eeuwse gewelven van Kasteel
Hoensbroek. Expositie, Raku tech-
nieken van de keramiste Silvia O'P-
rinsen. T/m 3/5, open dag van 10-12
en 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Exposi-
tie van Simon Woudwrjk en Joke
Brugman. T/m 15/5, open do t/m zo
van 10-17 uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
ExposiUe met werk van Ger Stallen-
berg en Ed Sleijpen. T/m 2/5, open
di t/m za van 13.30-17.30 uur. Gale-
rie Anny van den Besselaar, Tafel-
straat 6a. Expositie van Ria Lap en
Louis Wierts. T/m 24/5, open vr t/m
ma van 13-17.30 uur. Galerie In Si-
tu, Aylvalaan 10. Expositie van
Frank Van den Broeck. T/m 16/5,
open wo t/m za van 14-18 uur. Gale-
rie Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Edels-
meedwerk van Fabiola Sormani.
T/m 10/5, open wo en vr van 14-18
uur, do 18-20uur, za 10-17 uur en zo
13-17 uur. Galerie Henn . St. Nico-
laasstraat 26c. Installatie en perfor-
mance van Walpurga Paueles. Tm
4/5, open wo t/m za 16-20 uur. Gale-
rie Wanda Reiff, Rechtstraat 43.
Expositie Luc Deleu, Osvaldo Rom-
berg en Ton Slits. T/m 9/5, open van
di t/m za 11-17 uur. Galerie Fan,
Brusselsestraat 80. Gouaches van
Pieter Defesche. T/m 18/5, open do
t/m zo van 13-17 uur. Bonnefanten-
museum. Werk van Ray Smith. T/m
679, open di t/m vr 10-17 uur. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Schilderijen van
Petra Hartman. Van 25/4 t/m 20/5,
open wo t/m zo 13-18 uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keer-
der Kunstkamer', Kerkstraat 10.
Expositie van Harrie Bartels en Jan
van Wilgenburg. T/m 29/4, open do
t/m zo 13-17.30uur.

journaal HOENSBROEK

" Het Katholiek Vrouwengilde
houdt op woensdag 6 mei in ge-
meenschapshuis Mariarade een
voorlichtingsavond over
kunststofrecycling. Voor niet-
leden is de entree fl 2,50.

" In Ons Huis, St.-Josefstraat 21
wordt op maandag 4 mei van 14
tot 16 uur het spreekuur burger-
raadslieden gehouden.

HEERLEN

" Het Hoensbroeks Gemengd
koor Paluda onder leiding van
Jan Zaad luistert zaterdag 2 mei
om 18.30 uur de mis op in de
Pancratiuskerk te Heerlen. Uit-
gevoerd wordt de Missa Festiva
van Gretchaninoff.

Het echtpaar Jo en Nelly Wijers-
Luijten, Cookstraat 49 te Heer-
len, viert vrijdag 1 mei het 50-ja-
rig huwelijksfeest.
Het adres van de dag is 't Chalet,
Kommeetstraat 25a te Treebeek.
Daar kan men vanaf 18 uur het
gouden paar feliciteren.

Gouden paar

uur terecht

" Speeltuin Hulsveld gaat zater-
dag 2 mei open. De toegang is
gratis. Op schooldagen is detuin
geopend van 15 tot 19 uur, en op
woensdag en zaterdag van 13 tot
19 uur. Op vakantiedagen kun-
nen de kinderen van 11 tot 19

SIMPELVELD" De Verkenners en Scouting
St.-Gerardus Heksenberg hou-
den op 2 en 3 mei een kennisma-
kingsweekeinde voor jongens
van 10 tot 14 jaar. Alle activitei-
ten worden 'afgewerkt ' in de
vorm van een tentenkamp. Deel-
name aan het kamp kost fl 7,50.
Voor inlichtingen: Thomas Mel-
gert, ®045- 728701 of Peter Mel-
gert, ©05717-2259.

UVV in Nuth
en Voerendaal

Kaarten kosten 12,50 gulden en
zijn onder andere verkrijgbaar
bij Sigarenmagazijn Meertens
aan de poststraat in het centrum
van Kerkrade. Voor verdere ver-

koopadressen, tel. 045-710450.

'Ze krieje os durchoes nit kling'
staat na de pauze op het pro-
gramma. In dit stuk draait alles
om een burenruzie als gevolg
van geluidsoverlast. De spelers
zetten onder leiding van Wim
Kierkels, rake en herkenbare
Kerkraadse types neer.

Voor de pauze wordt 'Woa isse
da' gebracht waarin de capriole-
ren van een ouder echtpaar cen-
traal staan. Jeugdige familiele-
den hebben hulp nodig en de
mannelijke helft van het paar
staat de jeugd graag met raad en
daad ter zijde, maar heeft eigen-
lijk van het gevraagde niet veel
kaas gegeten met alle gevolgen
van dien.

Techniek voor
meisjes uit
Kerkrade

" Buurtvereniging Om het
Kruis maakt dinsdag 24 mei een
dagtocht naar de Floriade in
Zoetermeer. Leden betalen 42,50
gulden, niet-leden 47,50. tot 11
mei is opgeven mogelijk bij M.
Hofman telefoon 443416.

" Het Heerlens Dameskoor
geeft zondag om 15 uur een voor-
jaarsconcert in Auberge De
Rousch. Medewerking verlenen
het Zoetermeers Dameskoor, en
de St.-Caecilia-koren uit Schaes-
berg en Kakert.

" De collecte voor de hartstich
ting bracht in de gemeente Sim
pelveld 3136,45 gulden op.

BRUNSSUM
"De Verzamelaarsvereniging
Forum houdt zondag van 10 tot
17 uur een groterommelmarkt in
dr Brikke-oave, Lindeplein sa.
Voor inlichtingen en tafelhuur
kan men terecht bij J. Berkers,
Ridder Walramstraat 16 Bruns-
sum, _?25 51 24.

Dans/Show Orkest in schouwburg
HEERLEN - Het Groot Niet Te Vermijden Dans/Show Orkest
brengt 2 mei een theaterconcert in de stadsschouwburgHeerlen. Het
concert begint om 20.00 uur en kaarten zijnverkrijgbaar aan de kassa
van de stadsschouwburg Heerlen, tel. 045-716607. De toegangsprijs is
23 gulden, met paspoorten F. 18,50 en met JTK/Tip/CJPlus 15 gulden.

KERKRADE - Voor Kerkraad-
se meisjes van tien, elf en twaalf
jaarstarten binnenkort techniek-
middagen onder de naam Tech-
nika 10.
Organisator SCEW wil op deze
manier meisjes kennis laten ma-
ken met techniek en zo stimule-
ren een technisch beroep te kie-
zen.
Technika 10 duurt acht midda-
gen van anderhalf uur.
Tijdens de middagen kunnen
meisjes technische werkstukken
maken.
Voor meisjes in Kerkrade-cen-
trum start Technika 10 op 12 en
14 mei om 15.45 uur aan het Old
Hickoryplein 1. Meisjes in Kerk-
rade-West kunnen terecht op 14
mei om 15.30 uur aan de Lelie-
straat 31.
Aanmelden moet voor 11 mei bij
SCEW, 045-462444.

NUTH - In het Kunderhoes te
Voerendaal wordt morgen,
woensdag, om 14.00 uur de Unie
Van Vrijwilligers afdeling Voe-
rendaal en Nuth officieel opge-
richt. De vrijwilligersorganisatie
verleent hulp aan zieken, gehan-
dicapten en ouderen. De UW is
al enige jarenactiefin bejaarden-
tehuizen en de thuiszorg in Voe-
rendaal en Nuth. Door de uit-
breidingvan de werkzaamheden
is besloten de zelfstandige afde-
ling op te richten. " De zangvereniging De Brons-

heimers viert zaterdag 2 mei het

BOCHOLTZ

" Ouderensoos St. Joseph
maakt dinsdag 12 mei een dag-
tocht naar de stad Luxemburg.
ledereen kan mee. Vertrokken
wordt om 8.30 uur vanaf de Wil-
helminastraat. Leden betalen 40
gulden, niet-leden 45 gulden.

Juliana in ’t nieuw

" Fluit- en tamboerkorps Juliana uit Abdissenbosch in
Landgraaf heeft nieuwe uniformen. Zaterdagavond wer-
den de nieuwe pakjes voor het eerst aangetrokken en ge-
showd. Met eenfraaie pluim op de pet en een das onder de
Jets., ziet het korps er nu weer keurig uit. Het jongste lid
Gerard Sproken wordt 'aangekleed' door het oudste lid
Van der Putten van de vereniging. Foto: CHRISTA halbesma
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 OP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25 'Afwi|kende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogeli|ke lettergrootten
met minimaal een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1 70.
Advertenties onder nummer ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag lm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag i m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geld! donderdag 17 00 uur

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan250.000 personen ran 15 jaaren ouder.
(Bron Cetxjco Summo Scannen '"atxi

,

Personeel gevraagd

Revueshow
opgezet in de stijlen van verschillende landen zoals:

Caribisch, latijns Amerikaans, Oriëntaans
Hiervoor zijn wij op zoek naar:
Balletdansers MA/

Beginners en amateurs, die opgeleid worden in een
periode van 15 maanden en samen met ons op toernee

willen gaan voor TV ervof eigen showvoorstellingen.
Choreografie zal begeleid worden door "PERFORMANS
WORKSHOP" Barry Stevens dance Unltd Chesse Rijst.

Voor informatie J. Notermans 045-211514.
Adia Keser uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v

Medewerker filmbelichting/
filmuitdraaier

Voor een drukkerij in de regio Heerlen. Wij zoeken eer
kandidaat met minimaal een opleiding op MBO-niveau er
een goede kennis van informatica, met name van "Apple'
hard- en software. Leeftijd: vanaf 18 jaar. De werktijder
zijn van 15.30 tot 22.00 uur. Deze baan is voor zeer lange
duur.

Ervaren heftruckchauffeurs
Voor diverse bedrijven in de regio Heerlen. De werkzaam
heden worden in ploegendienst verricht. Het betreft baner
voor zowel lange als korte periode.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Lynda Lemmens of Miriam Kuiper van onze vestiging in

Heerlen of met een van de andere vestigingen.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120.

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700.
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680.

Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595.

_4
ADIAKESER

UITZENDBURO

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers voor
Heerlen en Voerendaal

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

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Müdner Bouwbedr. B.V.
vraagt dnngend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland omgev. Aken, Stol-
berg. Duits verzekerd. Tel.
045-231200.
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.
Gevraagd KAPSTER met
salon ervaring voor 23 uur
per week. Tel. 04493-3738.
CLUB te Amstenrade. zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 of 09-32.11771622.
Gevr. Meew. UITVOERDER
NL., ploeg betontimmerlie-
den Duitsland,, metselaars
Dtsl. Met NL. voorzieningen
Inl. tel. B.E.M. B.V. Gulpen,
04450-4565 Dhr, v. Tilburg.
Club Rustica Kerkrade/
Spekholzerheide vraagt
DAMES voor 's avonds en/of
overdag. Werktijden, garan-
tje in overleg. 045-412762.
Ben JU tussen 20-30 jr. oud
en wil je op 3 doordeweekse
dgn. in een friture meewer-
ken? Dan zkn wij jou. Bel
snel na 15 uur 045-319316.
Brood- en banketspecialitei-.
ten Franssen Simpelveld
bakt het grootste assorti-
ment broodsoorten en wil dit
nu verder uitbreiden en
zoekt voor direct een all-
round BAKKER met erv. in
broodbakkerij om ons team
aan te vullen. Interesse, bel
voor een afspraak: 045-
-4*1470.

CHAUFFEURS fulltime MA/
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Gevr. voor Duitsland EIN-
SCHALERS, Maurers en ij-
zervlechters voor langdurige
projekten. Zeer goede ver-
diensten. Inl. 045-216393.
Gevraagd per eind mei
ENTHOUSIASTE brood- en
banketbakker. Geen nacht-
werk, veel specialiteiten.
Goede beloning. Bakker-
specialist Piet Van Eyndho-
ven. Tel. 04406-12146.
BARDAMES gevraagd La
Tropical, Industriestr. 74,
Kerkrade. Vervoer aanwezig
garantie mogelijk, ma t/m zal
Tel. 045-421641, tussen
17-18 uur 045-223076
Bouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes ol
los. Tel. 045-250930.
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO-er, dag- en nacht
dienst. Julianastr. 6, Bruns-
sum;
Welke klantvriendelijke
VERKOOPMEDEWERK-
STER wil samen met leuke
collega's in een team in een
van onze brood- en banket
verkooppunten werken?
Geboden wordt een full-time
betrekking, CAO-salariëring
Tel, afspr. 045-441470.
WINKELMEISJE gevr. voor
in groentezaak, voor 38 uur.
Tel. soll. tussen 16-17 uur.
045-217420.
Gevr. ser. VERKOPER/
STER voor AGF spec.zaak
Hrlen. 04492-4253 na 20 u.
Privé-adres in Geleen zoekt
nog een leuk MEISJE. Tel.
046-757517.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

NEBENBERUFLICHE Ta-
tigkeiten, freie Zeiteint., DM
1.500,- Mtl., (hpt.ber. mögl.
n. Einarb.) Tel. 045-452265,
12.00-18.00 uur.

PORTIER gevraagd voor
dancing voor vrijdag en za-
terdag en leuke buffethulp
voor 's zaterdags. Inl. tel.
045-213350.

Onroerend goed te huur aangeboden

HEERLEN, VALKENBURGERWEG
Monumentaal, recentelijk geheel gerenoveerd

Kantoorpand
met een totale bruikbare vloeroppervlakte van ca. 230 m2,

verdeeld over drie lagen.
Mogelijkheid van parkeren op eigen terrein.

Huurprijs ’ 40.000,- per jaar.
Mr. Fens & van de Geer

Tel. 043 - 212100

HEERLEN, Gringelstr. bo-
yenwoning te huur. Aparte
jingang voor 1 of 2 pers. Tel.

' 046-743275.

Nette KOSTHEER gevr. met
huisel. sfeer. 043-435286.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb.. gevr.

Unieke Aanbieding
Limbricht, Vrijheidslaan 29

Op toplocatie gelegen royale in prima staat verkerende
Bungalow met ruime garage, perceel opp. 350 m2.

Royale entree, woonkamer 45 m2, gezellige eetkeuken,
badkamer met ligbad en 2e toilet, 3 ruime slaapkamers.

Patiotuin op het zuiden met vrije achterom.
Koopprijs slechts ’ 198.000,- k.k.

Inruil mogelijk
DENIS VASTGOED. Tel. 040-518428.

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

Te koop gevr.
Woningen, bedrijfs- en
beleggingspanden (ook
verhuurde staat), voor

enkele particuliere
beleggers. Inl.:

Paul Crombag Onroerend
Goed, tel. 046-580087.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr!
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,

1 opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Voor direct gevraagd in
HEERLEN of omgeving
woonhuis tot ’ 200.000,-.
Br.o.nr. B-1432, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
ABAZ taxatieburo (lid
NVBT) voor snelle en be-
trouwbare taxaties. Bel 045-
-718731
Wij zoeken voor relaties
woonhuizen in de prijsklas-
se van ’ 150.000,- tot
’300.000,- in Heerlen e.o.
ABAZ onr. zaken en taxatie-
buro, De Doom 23, 6419
CW, Heerlen. 045-718731

BRUNSSUM t.k. ruim
woonhuis md. 0.a.: hal, L-li-
ving en keuken stud. kamer,
terras, tuin, dubb. carport, 3
slpks., badk. m. ligb., zolder
(4e slpk.). Vr. pr.
’165.000,- k.k. Inl. 045-
-211335.

Kamers
STUDENTENKAMER te
huur nabij Centrum Sittard
voor ml.Tel. 046-516189.
Te huur goed gemeub. zit/
slpk. te KERKRADE, Tel.
045-464818 na 16.00 uur.
Kamer te huur aan de markt
in SITTARD. Direkt te aan-
vaarden, tel. 045-724690
HEERLEN, studentenkamer
per 1-5-92, pr. ’ 375,-p/
mnd all-in plus borg. Inl.
045-413074 417373.

bouwmat. machines

Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
Te koop van sloopwerken
1000 m 2aluminium PLA-
FONDS in strips; 40 grote
aluminium ramen die open
gaan; schuifdeuren; div.
straatklinkers; balkhout;
vloerplanken; deuren; ijzer-
en balken; div. materialen.
Sloopbedrijf L. Ravesteijn,
Schoenerweg 75, Beatrix-
haven/Maastricht.

Reparaties:

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
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.
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektro, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u

-RftSOPH
Persoonlijke bescherming?
Natuurlijk naar van Dooren !

Kompleet assortiment kwaliteitsprodukten
voor veiligheid op de werkvloer.

■■■■i fc«pijVfrjA|j Ij ■■■■
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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 A 0v.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 k. weg.verbouwing 55m2
compl. BOETIEK-interieur
(systeem van Eybergen). Te
bevr. 045-455432.

Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.

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

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Transacties

Horeca Bureau
Nederland BV

Heerlen/
Hoensbroek

Te huur: Pizzeria's, geschikt
voor combinatie met shoar-
ma-grillroom. fHEERLEN:
overname inventaris
’75.000,-, huur ’1.500,-
-per maand; HOENS-
BROEK: overname inventa-
ris ’65.000,-, huur ’750,-
-per maand.

Bocholtz
Goed geoutilleerd kegelcen-
trum met mooie, ruime bo-
yenwoning. Vr.pr.

’ 275.000,- K.K.

Sittard
Kort nabij de markt gelegen
café met boyenwoning.
Geen brouwerij-verplichting.
Vr.pr. ’ 185.000,- K.K.

Waubach
Bekend Italiaans restaurant
mcl. 2 mooie appartementen
Eigen parking, mooi terras.
Vr.pr. ’ 395.000,- K.K.

Midden Limburg
Goedlopend, exclusief cate-
ringbedriijf met riante wo-
ning en overdekt zwembad.
Hoge omzet. Eigen kapitaal
vereist. Prijs op aanvraag.

Kerkrade
Friture met boyenwoning.
Hoge omzet. Perfecte staat
van onderhoud. Vr.pr.
’210.000,- K.K. mcl. inven-
taris.

Brunssum
Te huur een zeer goed lo-
pende shoarma zaak. Hoge
omzet. Indicatie: circa 130
kg vlees per week. Huur:

’ 1.250,- p/maand. Overna-
me inventaris, goodwill

’ 97.000,-.

Voor informatie
HORECA BUREAU

NEDERLAND
Postbus 3051

6460 HB Kerkrade
Tel: 045-427777
Fax: 045-413521

Wonen Totaal
Te k. luxe INBOUWKEU-
KEN in greeploos design,
lichtgrijs, 3.30m. met oven/
magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, koelkast, blad
met doorlopende achter-
wand, lichtkloof met spots.
Voor de helft v.d. prijs. Te
bevr. Plan Keukens b.v.
Rijksweg 21, Gulpen.
Tel. 04450-2490.
Te k. luxe INBOUWKbU-
KEN in lichteiken, 2.50m.
met schouw, koelkast, kook-
plaat en tegelblad. Voor de
helft v.d. prijs. Te bevr. Plan
Keukens b.v. Rijksweg 21,
Gulpen. 04450-2490.
Te k. weg. omstandigh. ge-
heel nwe. KEUKEN in L-
vorm met plafondkasten,
hoekschouw, lichtlijsten etc.
Meeneemprijs ’ 4.000,-,
zonder apparatuur, zonder
blad. Te bevr. Plan Keukens
b.v. Rijksweg 21, Gulpen.
Tel. 04450-2490.
Te k. weg. omstandigh. geh.
nieuwe U-vorm. KEUKEN in
moderne uitv. met div. ex-
tra's, pr.n.o.t.k. Te bavr.
Plan Keukens b.v. Rijksweg
21, Gulpen. 04450-2490.
Te k. BANKST. eik. ’375,-
-eeth. ’2OO,- oma slpk.

’ 550,- eik. kast ’ 375,-.
Kouvenderstr. 208 H'broek
Te k. BANKSTEL 2-1-1 met
leren kussens, pr. ’ 450,-.
04498-54141 na 16.00 uur.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of

'045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.

i 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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. "Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u

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

Auto's

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leidentot de oplossing van een
misdrijf, gepleegd op 25 april, en tot terugverkrijging
van de Volvo 460 GL, kl. wit, kenteken ZL-77-NY,

alles ontvreemd v.a. de Henricistrasse/Bendplatz te Aken.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Te k. Opel KADETT 1.6 D
stat.car, 5-drs. bwj. '86, in
prima st. Tel. 04498-52850.
ASCONA 1.6 S, nw. mod.,
'83, nw. APK, ’4.500,-.
Jurastr. 16, Hrl/Zeswegen
KADETT 1.2 S, bwj.'Bl, nw
APK, mooi en goed,
’2.750,-. Tel. 045-726175
Opel ASCONA 1.6, autom.,
HB, 46.000 km., 1e eigen.,
vr.pr. ’12.500,-. Tel. 046-
-523319.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.800,-. Tel. 04454-2092.
Te koop Opel ASCONA,
bwj. '79, APK 4-93, met ra-
dio-cass., pr.n.o.t.k. Tel.
045-273871.
Te koop Opel KADETT 1200
automatiek, bwj. '78, nwe.
uitlaat, open dak, pr.n.o.t.k.
045-729850, na 18.00 uur.
PEUGEOT 205 XL '86, div.
extra's, APK 5-93, evt. mr.

’ 7.950,-. 045-453572.
SAAB 900 GLS bwj. '81, i.z.
g.st. Tel. 045-424622 of
416452.
Te k. VW GOLF bwj. '79,
APK 4-3-93, pr. ’1.550,-.
Tel. 045-726112.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. 81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.
VOLVO 340, bwj. '84, 5-drs.
sunroof, in prima staat.
’4.150,-. Tel. 046-512138.
VOLVO 440 GLT inj., bwj.
'90, lavendelmet., km.st.
36.000. Tel. 045-229692.
Te koop VOLVO 360 GLT,
'88, schuifdak, trekhaak,
weg. omst.heden, gunstige
prijs. Tel. 046-334411.
Mercedes 230 E '86; Opel
Kadett autom. '86/'B7; Ford
Scorpio 2.0 '87; Ford Escort
cabrio 1600 KR 3i '87; Opel
Omega '89; Mazda 323 '82

’ 2.500,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.250,-; Ford Es-
cort '85; Opel Kadett 1300
stationcar '86; Volvo 343
autom. '82 ’2.500,-; VW
GTi '82; Fiat Uno Diesel DS
'84 ’3.750,-; Opel Rekord
'79 ’1.250,-. Autobedrijf
WEBER Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Audi 80 C D autom
'83; Nissan Sunny diesel,
bwj. 87; Datsun Cherry die-
sel bwj. 86; Ford Escort 1.3
L bwj. '83; Citroen BK 16
TRS '83; Alfa Giulietta 2.0
bwj. '82; Fiat Ritmo '87; To-
yota Celica 16 ST bwj. '82;
Opel Kadett bwj. '81; Kadett
1200 83; Ford Escort Van
grijs kent, gas, '83; Samba
bwj. 82; Mazda 323 bwj. '81
Tev. laswerk. Inruil-finan-
ciering mog. Anjelierstr.
123 a Heerlerheide. Tel.
045-231448.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Autocentrum VEENSTRA.
Toyota Corolla 1300 XLi 3-
drs. bwj. '90 ’ 19.900,-;
Mazda 323 F 1600 GLX bwj.
'90 ’25.750,-; Opel Corsa
1.3 i uitgeb. sportw. '90

’ 15.900,-; VW Polo '87
’9.900,-; Mazda 626 GLX
coupé '86 ’ 12.900,-; Fiat
Panda 1000 XLi '90

’ 10.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’ 14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87

’ 12.250,-; Ford Siërra 1.6
Laser '85 ’8.750,-; Ford
Siërra 1.6 Spec. 5-bak, 4-
drs. '89 ’ 19.900,-; Opel As-
cona 1.6 LS 4-drs. '87
’11.750,-; Opel Kadett 1.3
S autom. '85 ’ 10.500,-; VW
Golf Memphis 1.3 '88

’ 15.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Suzuki
Alto '87 ’8.900,-; Lada
2105 1200 '88 ’5.900,-;
VW Jetta 1.6 Elan '86
’9.750,-; Nissan Micra GL
'89 ’12.750,-; Renault 11
GTX '85 ’6.750,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.
Te k, BMW 315, bwj. '84,
magnesium velgen, 205
banden, APK 4-93, vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 046-743588.
Honda ACCORD autom.,
oud model, bwj. '83, APK-
gek., ’2.900,-. 045-323178
Mits. GALANT 2300 GLX
Turbo diesel APK-gek. i.st.
v.nw., olievrije motor, bwj.
'82, ’2 950,-. 045-323178.

Ford FIËSTA I.IL, m.82,
wit, i.z.g.st, APK, ’2.450,-.
Tel. 045-320457.
Met pijn in het hart, weg.
verpl. auto v.d. zaak, te koop
van 1e eig. Nissan SUNNY
Coupé 1 .ei, nov. '89, kl. rood
spoiler in de kleur v.d. auto,
alu. velgen met brede ban-
den, aparte sportieve auto,
km.st. 40.000. Vaste prijs

’ 18.500,-. Tel. 046-519492
Te k. Opel REKORD 2.0 S
Traveller, bwj. '86, LPG,
mooi ’ 8.500,-. 04749-3137
Te k. Opel KADETT 1.25,
HB, bwj. '83, 1e lak, APK 3-
93, ’3.850,-. 045-218925.

Wij geven het meeste

voor uw auto!
U belt, wij komen!

045-422610 ook 's avonds.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
Wij GEVEN het meeste voor
uw auto, u belt, wij kopen!!
045-427671 ook s'avonds.
Te koop COROLLA 1600
GL, bwj. '84, i.g.st. Tel. 045-
-323986.
Te k. Ford ESCORT 1300, t.
'82, APK, vr.pr. ’3.250,-.
Tel. 045-229677.
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'81, met alarm, radio etc, i.z.
g.st, vr.pr. ’3.500,-. Tel.
045-323138.
Te k. DAIHATSU busje, in-
gericht voor rolstoelvervoer,
’4.000,-. Tel. 045-317329.
Als nieuw KADETT 12 S, '83
groenmet., APK gek., vr.pr.
’3.750,-, mr. mog. Arienstr.
2, Kakert/Schaesberg.
CITROEN GSA '83, i.z.g.st.,
APK '93, ’1.500,-, Oude
Landgraaf 101, Nieuwenha-
gen-Landgraaf.
Te k. leuke rode PORSCHE
924, uitb. 944, bwj. '76, t. '82
iets werk, pr. ’ 5.950,-.
Beukstr. 15, Passart-Hrl.
Te k. Ford ESCORT Bravo,
m. '83, zeldz. mooie auto,

’ 3.750,-. Tel. 045-253075.
Te k. Opel KADETT 1200S,
bwj. '82, kl. blauw, vr.pr.
’2.750,-. Leuke auto, As-
terstr. 26, Heerlerheide.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'81, APK '93, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.600,-. Tel. 045-227357.
Te k. ASCONA 1.9, type 80,
APK 5- '93, vr.pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-423199.
Te k. RITMO, bwj. '80, 4-drs
APK 8- 92, pr. ’ 850,-. Zien
is kopen. 045-423199.
Te k. LANCIA Delta 1300,
bwj. '84, 5-drs., APK 11- '92
’2.750,-. 045-423199.
Te k. BMW 520, LPG, bwj.
'81, APK 10- '92, 4-drs., vr.
pr. ’ 1.800,-. 045-423199.
MB 280 SE aut. '81

’ 10.750,-; MB 250 T aut.
LPG ’4.500,-; Opel Corsa
84 1.0 S ’4.900,-; Ascona
1.6 S '82 ’2.750,-; BMW
1602 '75 ’1.900,-; VW
Caddy D '86 ’7.250,-. Inr.
mog. Tel. 045-211071.
Te koop MAZDA 626 GLX
diesel, goenmet., bwj. '84,

’ 5.350,-. Tel. 046-747737.
Te k. MERCEDES 230 E,
div. extra's, in pr.st. 1987.
Tel. 046-338561.
Te k. Honda PRELUDE
autom. '82, APK sept. '92,
defect in o.d. stand, vr.pr.

’ 1.750,-. 046-755402.
Van 1e eig. Ford FIËSTA
1100 L Ghia, goudmet., m.
'85, ’7.250,-, niet van
nieuw te onderscheiden.
Tel. 045-724417.

Te k. Ford ESCORT 1.1
Bravo, grijsmetal., bwj. 1982
mcl. rad./cass. Tel. 046-
-520388.
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.
AUDI 80 1.9E, bwj. '88, me-
tallic, schadevrij, Serretinte-
rieur, vr.pr. ’24.500,-. Tel.
046-523319.
Te k. BMW 318i4-drs., dcc.
'86, extra's, ’ 12.950,-. Inr.
evt. mog. 045-316940.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
CITROEN 2CV Special, '83,
kl. blauw, APK '93, ’ 3.200,-
Tel. 045-425625.
CITROEN AX GT bwj. '88,
80.000 km, pr. ’ 15.000,-.
Tel. 045-411162.
DAIHATSU Rocky HT Turbo
D '88, ’ 24.750,-. Inr. mog.
Tel. 045-211071.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Ford ESCORT XR3
kenteken '84, vr.pr.
’4.600,-. Tel. 046-529061.
Ford ESCORT 1300, bwj.
nov.'B3, APK nov.'92, 100%
in orde. Tel. 045-419749
Te k. Ford ESCORT 1.3 L
bwj. '81, nw. type APK '93,
’2.950,-. 046-316940.
Te k. 4-drs. Opel VECTRA
1.8 i GL, aubergine, luxe
velgen, alarm, Opel garantie
2.850 km, bwj. 1-7-91, kat.
waarde ’ 40.500,- nu

’ 35.000,-. Tel. 045-254478
(Huis)dieren

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
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.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse herdershond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
DWERGPOEDELTJES te k.
m. stamb., ingeënt. Graver-
str. 24, K'rade. 045-421767
Te k. 2 DOBERMANN teef,
7 en 9 mnd oud, prima af-
stam. Tel. 04455-2596.
Te koop GOLDEN RETRIE-
VER, 12 weken oud. Tel.
046-526061.
Te k. 4 GANZEN en te k. ge-
vr. 2 woerden voor bij een-
den. Tel. 045^751588.
Zwarte middenslag
SCHNAUZERPUPS met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd, lid Ned. Schnauzer-
club 04132-73714.
Weg. tijdgebrek goed TE-
HUIS gezocht voor jonge
hond 1 jr. oud, kruising tus-
sen Duitse Herder en Gol-
den Retriever. 045-219289.
Regelmatig te koop KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
broedmachines, voer-drink-

ibak. enz. Henk Ploemen,
Rimburg. Tel. 045-320229,
ma. gesloten.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIERS pups. Te bevr.
046-520981.

||||p- a?rofieia-t! *l|||^
Proficiat

van Jochen

Stuk
Hartelijk gefeliciteerd
met je verjaardag.
Veel liefs, je meid.

Eindelijk --getrouwd hé\ ?c

*?^ "Ai*- 1
Jullie vrienden <"<

Als u ons voor 12 u"f
fc

's morgens belt, staat u-j
PICCOLO de volgende cm »
al in het Limburgs Dagbia^
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires
Alles voor uw auto [
-oliefilter - luchtfilters - bougies- remschoenen - remblokken - V-snaren- wisserbladen - onderhoudsmiddelen- uitlaten - verlichtingsartikelen - spoilers - etc.

K^BP ■■■*■ ,
i

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045 - 716951 __\ I

Bedrijfswagens
v*W TRANSPORTER geslo-
len 1.7 Diesel, 54.000 km.
Dnderhoudsboekje aanw.
87 en Kadett Bestel 1.3,
76.000 km. '87. Leijenaar's-
autocentrale, Ridder Hoen-
straat 151, Hoensbroek. Tel
045-212091.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
B dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.
Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Opl. voor, motor in 4, 8 dgr
of 4, 8 wkn., auto of vracht-
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.
vrachtauto met aanhangwa-
gen of trekkeroplegger in 6
dgn of 8 wkn. Start dagopl
chauffeursdiploma CCV-E
goederenvervoer 31 aug
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 8t
Hoensbroek. 045-217487

' !
(Brom)fletsen

Ruime keuze uit div. g 6** I
plus overj. Race-, ATB- *»' [
SPORTFIETSEN. Bert f

kers, Willemstr. 85, Heerie"
Tel. 045-726840.
Bfomfietsverzekering, , i
GOEDKOOP! v.a. Z 6,I',
Meijs. 045-317982-323gf3<i
Te koop VESPA Ciao, b_-;
'88, i.z.g.st, ’475,-. |e'
045-315825.
Te k. Vespa CIAO met ste*'
wielen, bwj. '89 en hein-
Tel. 045-455685.
Te k. VESPA Ciao met *>«_['
wielen, ’400,-. Tel. O4^
351431. _^-~.

Wat VERKOPEN? AdveI".'
teer via: 045-719966. .-

Sloopauto's
"Te k. gevr. SLOOP- fj] *

schade auto's, tev. in- , \
verkoop gebr. auto-onder " iA. Korter. Tel. 045-22904j>- .
Te k. gevr. loop, sloop- f'-
SCHADE-AUTO'S de hc_o9 ,
ste prijs van Limburg. '&' I
046-519637/046-512924_^ ,

Voor Piccolo's
zie verder pagina "B^^

/ERVCE RUBRIEK
VOOR ALLE TYPEN

ZWEMBADEN %__^
ook - opzetbaden Sol^L- chemicaliën- toebehoren

n„„ HYDRAFLEX/NUTH
KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 .

/voor 'n swingend voorjaar ../VJ
i fe ü téMÊkW WM.m 4

ÏV^m£^^^^^^2m_____^_É_l Kjjjj^ffl£js9



van onze correspondent
WILWAGENVOORT

ERKRADE - Het ooit geroemde ouderenbeleid in Kerkrade

'mislukt. De eindrapportage van het Expertisecentrum
uit Heerlen, dat in opdracht handelde van de

'ttieente Kerkrade, liegt er niet om. In de afgelopen negen
is de inspraak van de ouderen genegeerd, zijn de doelstel-

len niet duidelijk genoeg aangegeven, ontbrak een centrale
fee en werden problemen en knelpunten onvoldoende aan-
hakt. Kerkrade moet weer bij 'af beginnen.

niet aangewend om de doelstellin-
gen van het, zeker voor die tijd, zeer
innovatieve experiment te realise-
ren. Gesteld wordt dat de onduide-
lijkheid rond de geldstromen een -nog steeds niet - in te schatten duit
in het zakje heeft gedaan bij het
mislukken van het experiment.

Limburg en het minis-

**** van WVC sloten voor de perio-
!tussen 1987 en 1989 een overeen-
[Jrtst, waarbij zes miljoen gulden
Schikbaar werd gesteld voor het

ouderenbeleid. Dit be-
*B is volgens het expertisecen-
tra door 'onverklaarbare redenen

Van onze verslaggever

Radio Omroep
Kerkrade
breidt uit

Helicopterevenement
brengt 5.000 gulden op

ïOERENDAAL - Buurtvereni-
■jng Kundesj Heem heeft zon-
fcg ongeveer 5.000 gulden ver-

*end voor de aankleding van
fen speeltuin in de Voerendaalse
Yrjk, met helicoptervluchten bo-
"en Kunrade en omstreken. Vol-

" terts het speeltuincomité is het
evenement bezocht door een

|fleine 6.000 belangstellenden., jjelemaal vlekkeloos verliep 'Fly
I'Jigh Kunder' niet. „Door de har-
jfe wind moesten we de hete
'ï'l'chtballonnen noodgedwongen
»jan de grond houden", vertelt se-

Voerendaal stopt
met ouderenwerk

de organisatie van het evene-
ment zich netjes aan de regels
gehouden. „Het comité had alle
benodigde vergunningen, zowel
van de gemeente als van de Rijk-
sluchtvaartdienst.Waarschijnlijk
is Heerlen benadeeld door de on-
gunstige windrichting, waardoor
het lawaai tot ver in de stad te
horen was."cretaris Wiel Meurs van het ac-

tiecomité. „Spijtig voor de men-
sen die extra daarvoor naar
Kunrade waren gekomen."

Heerlen en Voerendaal. Bij de
politiekorpsen in Heerlen en
Voerendaal kwamen precies
honderdtien klachten binnen
over geluidsoverlast, met name
van bewoners van het Heerlens
centrum en de wijk Weiten.

De twee helicopters waren daar-
entegen vrijwel de hele dag in de
lucht, van negen uur 's morgens
tot het vallen van de avond. Tot
ongenoegen van veel mensen in

Volgens een woordvoerder van
de gemeente Voerendaal heeft

Kundesj Heem betreurt de
klachtenregen. Wiel Meurs:
„Toch liggen we niet écht wak-
ker van die telefoontjes. 'Fly
HighKunder' was een eenmalige
gebeurtenis voor het goede doel.
Dat is toch wel wat meer krediet
waard."

Zes miljoen ’verdwenen’ bij Kerkraads experiment

Ouderenbeleid mislukt
Jong Nederland onder dak

Van onze correspondent Nieuwe naam
’t Patronaat

beurd door het gebruik van te
veel verschillende materialen,
een andere keer door lelijke vor-
men of onmogelijke combinaties
van vormen. Weinig serieus oogt
een ontwerp van bamboe en in
een wolkenmotief geschilderde
zitvlak en rugleuning.

De Stichting Verpleegtehuizen en
Bejaardenoorden, de voorloper van
dehuidige ZVBM, nam op 30 maart
1983 het initiatief voor een actief
ouderenbeleid. Aanleiding was de
prognose over devergrijzing van de
Kerkraadse bevolking. Samen met
de Stichting Welzijn Ouderen Kerk-
rade (SWOK), Maatschappelijk
Werk, Gezinszorg Kerkrade en het
Groene Kruis moesten de knelpun-
ten worden aangepakt.

Fabriek maakt
olgens buurman
teveel lawaai

Het ingezette ouderenbeleid werd
zelfs in Den Haag opgemerkt. Op 13
februari 1986 was deburgerzaal van
het Kerkraadse stadhuis te klein.
Minister Eelco Brinkman van WVC,
gouverneur Sjeng Kremers (die met
burgemeester Jo Smeets de onder-
linge afspraken schriftelijk be-
krachtigde), enkele gedeputeerden
en de verantwoordelijke wethouder
Maria Strater staken hun loftrom-
pet over het project.

HAAG/KERKRADE - Rollui-
Tubée op de hoek van

' Bleijerheiderstraat in Kerkrade
*ft inmiddels zoveel voorzienin-

** getroffen dat er geen sprake
£** is van geluidhindervoor buur-
to A. Aalmans. Dit zei de woord-

van de gemeente Kerkrade
ren bij de behandeling van het

*fOep van Aalmans, voor de Raad
*"> State.

betwijfelt of de geluidwe-
voorzieningen voldoende zijn

'er uitbreiding plaats heeft van

* aantal uren dat rolluiken ge-
*6d worden. Daarom wil hij dat in
Vergunning de beperking wordt
Benomen dat slechts vier uur per
8 gezaagd wordt. Bovendien
J^kt hij Tubée het verwijt dat de-
*°p grote schaal oude houten ko-
pten tot brandhout verzaagt.
Fjt>ée zegt dat het slechts gaat om
lijnen, die door hem vervangen

creatieve geesten en een enorm
goedgeefse achterban. Al met al
ruim voldoende om de schou-
ders te zetten onder de wederop-
bouw van zowel de vereniging
als de accommodatie.

Pas nu blijkt dat het proefproject,
dat werd begeleid door de Rijksuni-
versiteit Limburg, al vrij snel mis-
lukte. Een aantal ongelukkige keu-
zen en het langdurig wegvallen van
een ambtelijke secretaris versterk-
ten dieconclusie. Volgens het giste-
ren openbaar gemaakte rapport is
eind 1989 'een ultieme poging ge-
daan om in ieder geval strijdend als
experiment ten onder te gaan.
De betrokken instellingen en de lo-
kale overheid hebben beleid uitge-
stippeld zonder de ouderenorgani-
saties fatsoenlijk te laten meepra-
ten. Via de installatie van senioren-
raad moet die situatie nu verbete-
ren. Die raad moet in eerste
instantie zaken oppakken als oude-
renparticipatie, huisvesting, verbe-
tering leefklimaat en toegankelijk-
heid van akkomodaties.

LANDGRAAF - Jeugd- en jon-
gerenvereniging Jong Nederland
Waubach heeft zaterdag het
gloednieuwe gebouw in gebruik
genomen. Wethouder Thei Gy-
bels van Landgraaf en voorzitter
JanMoors van het Nationaal Bu-
reau Jong Nederland verrichtten
de officiële opening door de
naam van het gebouw, 't Patro-
naat' te onthullen. Groeps-aal-
moezenierpastoor Kennis zegen-
de het gebouw in en de leden
van Jong Nederland en de Fan-
fare Eendracht zorgden voor de
feestelijke omlijsting.

werd gekozen voor een multi-
functioneel opvangcentrum voor
jeugdigen; overdag gebruikt
door de Stichting Humanitas en
peuterspeelzaal 't Hummelke en
's avonds door Jong Nederland.

Het resultaat van de gezamelijke
inspanning mag er zijn. De
nieuwbouw aan de Kerkstraat in
Waubach biedt aan alle gebrui-
kers een apart onderkomen. De
ruimte van Jong Nederland kost-
te ruim een half miljoen; voor
het totale project moest twee
miljoen worden neergeteld. Wet-
houder Gybels liet in zijn ope-
ningstoespraak doorschemeren
dat in deze tijden van bezuini-
gingen zoveel geld waarschijn-
lijk niet door de overheid be-
schikbaar zou zijn gesteld. Dat
het geld er toch gekomen is door
eigen inspanning van Jong Ne-
derland en de financiële steun
van particulieren en instellingen,
noemde Gybels uniek.

KERKRADE - De Radio Omroep
Kerkrade (ROK) heeft onlangs viji
nieuwe vrijwilligerskunnen verwel-
komen. Door de uitbreiding van het
aantal medewerkers is de omroep
zaterdag kunnen starten met hel
nieuwe dialectprogramma Uwei
plat jekald. De ROK is voortaan we-
kelijks, 10,5 uur in de lucht, twee
uur meer dan voorheen.

De vrijwilligersomroep telt nu der-
tig leden. Bij de nieuwe gezichten
zitten viervrouwen. Pas vier andere
vrouwen gingen hen voor bij de
ROK. Na een interne opleiding er
een korte stage bij enkele reeds be-
staande programma's hebben de
nieuwelingen hun legitimatiebewijs
gekregen en leveren nu hun bijdra-
ge aan enkele programma's.

De bewoners van het St.-Jozefzie-
kenhuis, deLuckerheidekliniek, de
Hamboskliniek, Hoog Anstel en Ka
pelhof konden zaterdag tussen 1(
en 11 uur voor het eerst naar hel
nieuwe programma Uwer plat je
kald luisteren. Het betreft een pro
gramma met informatie en amuse
ment in het Kerkraads dialect
Troubadour Sjef Diederen levert of
zaterdag 9 mei vanaf 10.00 uur enke
le bijdragen aan Uwer plat jekald
Het programma Leeuwentaai is ver
huisd van de zondag naar de zater
dag.

Vooralsnog wordt-het programma
aanbod niet verder uitgebreid. He'
verbeteren van de kwaliteit van d(
uitzendingen heeft volgens Ma>
Ruiters van de ROK de meeste aan
dacht.

Vergunning voor
carnavalsloods
terecht verleend

pN HAAG/KERKRADE- De
j*rkradenaar R. Moonen zal genoe-

gt" moeten nemen met de stalenJjds die deKirchroatsjer Vasteloa-
,l "ds Verain heeft neergezetaan de
|r|ribertistraat naast het Ambachts-
Vls- In hoogste instantie heeft de
C^tspraakafdeling van de Raad

State beslist dat het gemeente-
j^stuurvan Kerkrade de carnavals-
ji^niging terecht een bouwver-

heeft verleend.
tVj/Urman Moonen stelde tijdens
u* 1 hoorzitting bij de Raad van Sta-
_«oP 20 januari dat de stalen loods
,^reuk doet aan de rustige woon-
i^geving. Hij vindt dat het gebouwe* voldoet aan de welstandseisen.

rechtspraakafdeling verwerpt de
cfwaren. Het rechtscollege consta-jj^rt dat de loods in overeenstem-
Jjj^g is met het geldende bestem-
cv^gsplan Holz. Voorts zat de
l^avalsvereniging te springen om
v^hte zodat het gerechtvaardigd
'_*s dat alvast met de bouw werd
jj-Sonnen, aldus de rechtspraakfde-

Verzoek ouderen
nietgehonoreerd

Onder het motto: 'Help Jong Ne-
derland Waubach uit de brand'
werden tal van activiteiten geor-
ganiseerd. De opbrengst was zo
hoog dat het bestuur serieus
over nieuwbouw kon gaan den-
ken. Er werd onderhandeld met
de gemeente Landgraaf, de Pro-
vincie, Stichting Humanitas, het
Nationaal Jeugdfonds en de
Stichting Jongeren Bouwen
voor Jongeren. Na lang beraad

Drie jaar geleden brandde het
clubgebouw tot aan de grond toe
af. Ook de complete uitrusting
ging in devlammen op. Het 'eni-
ge' wat er van Jong Nederland
overbleef waren driehonderd le-
den, een enthousiast bestuur,

Het ISOK, een overkoepelende
stichting die vanaf 26 februari 1987
de samenwerking tussen instellin-
gen en beroepsgroepen op het ge-
bied van ouderen moest bevorderen
en uitbouwen, moet in de ogen van
de onderzoekers opgaan in de
SCEW.Deze instelling voor Sociaal,
Cultureel en Educatief Werk kampt
overigens met interne problemen.

Verstelbare stoelen
niet om op te zitten

DOOR BENTI BANACH Slordig
Opvallend zijn verder de vele
slordigheden die in haast iedere
stoel zijn terug te vinden. Lelijke
lasnaden, strak vormgegeven
buisjes die scheef en niet allen
even lang zijn afgezaagd, gesple-
ten multiplex, ijzerbramen en
slobberende bekleding springen
te veel in het oog..

zitten op de stoelen onmogelijk
of op zijn minst uiterst oncom-
fortabel is. Een briefje op ieder
object verbiedt ze zelfs aan te ra-
ken. Maar dat viel buiten de op-
dracht.

Stoelen in de hoogte verstellen
kan op verschillende manieren.
Enkele studenten hebben dat
met een eenvoudige simpele
pen-en-gatverbinding of met
draaihandles opgelost. Aardiger
zijn de veren diemoeten worden
ingedrukt. Zeer origineel is de
'schommelstoel' van Stephan
Haans. Op de golvende armleu-
ningen heeft hij op twee plaatsen
veiligheidsgordels bevestigd,
waarop het zitgedeelte zweeft. Of
het meubelstuk werkelijk uit-
voerbaar is, is twijfelachtig.

Mooi vormgegeven is de strakke
stoel van Manuela Gieles. De
combinatie van ijzer en rubber
wekt een harde, industriële in-
druk. Hoewel de vorm weinig
origineel is, geeft de verschuifba-
re zitting een nieuw cachet aan
het ontwerp.
Enkele studenten hebben een
zeer onrustig ontwerp afgele-
verd. Een enkele keer is dat ge-

HOENSBROEK - Stoelen heb-
ben de status van zitobject pur
sang al lang verloren. In deze
eeuw zijn er steeds meer kunste-
naars opgestaan die zich op de
meubelstukken hebben uitge-
leefd. Neem alleen al de Riet-
veld-stoel of de ingepakte stoel
van Christo. De studenten van
de Maastrichtse Academie Beel-
dende Kunsten werden niet al-
leen gehinderd door de schier
verzadigde stoelenmarkt, zij kre-
gen bovendien als extra belem-
mering mee dat hun stoel in de
hoogte verstelbaar moest zijn.
Toch staan er op de expositie
'Verstelbare Stoelen' in Kasteel
Hoensbroek enkele zitobjecten
die het een en ander toevoegen
aan de stoelenkunst.

De achttien objecten staan opge-
steld in een fris gekalkte kelder
van het kasteel. Hoewel de ruim-
te tussen de meterdikke wanden
meer geschikt lijkt voor een ex-
positie van middeleeuws martel-
tuig, komen de stoelen hier goed
tot hun recht.
Al heel snel wordt duidelijk dat

Ben van de weinige werkstuk-
ken dat vrij van fouten is, is de
stoel van Angèle Aarts. Haar lege
ontwerp heeft nauwelijks 'body.
Deze 'kunst van het weglaten'
heeft geleid tot een volkomen
evenwichtige stoel. Ingenieus is
bovendien de verstelbaarheid
van haar stoel. De lap stof die de
zitting vormt kan meer of min-
der worden opgerold, waardoor
de persoon op de stoel respectie-
velijk hoger of lager komt te zit-
ten. Aarts' werkstuk is uitge-
voerd in enkele stalen buizen,
stof en een plexiglazen rugleu-
ning.

De expositie van de vierdejaarss-
tudenten is te bezoeken tot en
met 14 juni.

JjHKRADE - De gemeenteKerk-
taf aa^ êeenverkeersmaatregelen
(^ tf"en op de Schaesbergerstraat intirade-West. Het ouderenplat-
<)/*** uit deze wijk had de gemeenter om gevraagd.
tvk. ouderen hadden bij bejaarden-

's Firenschat aan de Schaesber-
Htiktraat Sraag maatregelen gezien,
u o Driessen van het platform: „Er
tij 'dt daar hard gereden en de si-
iw " s onoverzichtelijk voor oude-■jj1 die willen oversteken." De ver-

rscommissie van de gemeenteis
"tr van mening dat langs de
_^at te weinig voetgangers lopen
L at er te weinig wordt overgesto-
u om maatregelen te wettigen.
_rkeersdrempels en het weren van
j> *chtverkeer uit de straat zijn vol-
-6a f e Semeente evenmin onge-
s^t, omdat de Schaesbergerstraat|^ duidelijke verkeersfunctie

f iimburgs dagblad _j

# Met spanning wachten enkele meisjes van Jong Nederland op de opening van het nieu-
we gebouw. - Foto: CHRISTAHALBESMA

" De verstelbare stoel van Angèle Aarts.
Foto: KLAUS TUMMERS

Wauwel
"Als het Limburgs dialect er-
gens leeft, dan is het wel in
Kerkrade. Vrijdag werd daar
door dialectvereniging dr
Wauwel de tiende dialectavond
gehouden. Tijdens de goed be-
zochte avond in een café in
Kerkrade-West traden dialect-
zangers, dialectdichters en dia-
lectvertellers uit heel Limburg
op. Kerkrade had een belang-
rijk aandeel in het repertoire,
maar ook uit Maastricht en
Reuver waren 'dialectici' geko-
men. En troubadour JefDiede-
ren ontbrak evenmin. Het leuke
was dat iedereen elkaar goed
kon verstaan. Dat is wel eens
anders als een Kerkradenaar
een Maastrichtenaar ontmoet.
ledereen wacht met spanning
op de volgende dialectavond.
Geruchten gaan dat dan een
dialectbuikspreker en een dia-
lectpantomimespeler mee zullen
doen.

Trein
# Mannenkoor Pancratius dat
vandaag zingt bij gelegenheid
van de opening van de nieuw-
bouw van de TweedeKamer in
Den Haag, krijgt vanavond bij
terugkoor de beschikking over
een speciale trein. De tachtig
Pancratianen vonden het na-
melijk heel vervelend dat ze al
aardig vroeg uit feesstvierend
Den Haag zouden moeten ver-
trekken om nog met de trein tot
in Heerlen te komen. De NS
vonden dat ook. 'U bent gast
van de Nederlandse volksverte-
genwoordiging, dan zorgen wij
ervoor dat U netjes naar huis
komt' aldus de NS en daarom
wordt er van Eindhoven naar
Heerlen vanavond een extra
trein ingezet om het koor naar
Heerlen te brengen. Nou dat
klinkt toch allemaal erg ko-
ninklijk, maar dat is Pancra-
tius dan ook.

Duits
" En plotseling stoort men zich
in Vaals, juist in Vaals, aan
Duitstalige borden, die bewo-
ners aan hun garagepoort ofop
andere plaatsen bevestigen.
Alsof de Vaalsenaar niet in
staat zou zijn om die bordjes te
lezen. Laten we eens wat betreft
dit onderwerp wat verder kij-
ken dan onze neus lang is.
Langs de hele Hollandse Noord-
zeekust worden de bordjes
'Zimmer Frei' in de ban ge-
daan. Op Schiphol zullen de
reizigers die van overal ter we-
reld arriveren en willen ver-
trekken in het vervolg alleen
nog maar informatie krijgen in
het Nederlands. Het 'English
spoken' zoals dat veelvuldig in
Valkenburgse winkels, café's en
restaurants te vinden is; dient
met zwarte teerverf te worden
uitgewist. Leve het Nederlands
en niets anders dan het Neder-
lands. Waar is dat ook nog eens
waar de Vlaams-Waalse tegen-
stellingen leiden tot allerlei
maffe toestanden met verkeers-
borden en plaatsnamen en
waar men elkaarzelfs dreigt de
koppen in te slaan? Kom, men-
sen in Vaals, laten we een beet-
je internationaal blijven den-
ken en niet vallen over een
woord waarvan men meent dat
het verkeerd is.

Oefening
" 't Leek natuurlijk net echt
gisteravond in Schimmert,
maar het was gewoon een oefe-ning. Brandweer en EHBO oe-
fenden daar op het bedrijfster-
rein van de NV Waterleiding
Maatschappij Limburg. De oe-
fening begon om acht uur, dus
wie toen een behoorlijk aantal
sirenes heeft gehoord, weet nu
dat er geoefend werd. De EH-
BO'ers moesten verkeersslacht-
offers bevrijden uit autowrak-
ken, mensen redden uit een
brand en er werd een ongeval
in een mechanische werkplaats
in scène gezet.

Dief
"Een inwoonster van Bruns-
sum met haar man op bezoek
bij haar broer in Groningen is
tijdens die logeerpartij behoor-
lijk geschrokken. Midden in de
nacht was zij genoodzaakt het
toilet op te zoeken. Ze deed heel
zachtjes, maar zonder geluid
gaat zoiets niet. Haar broer,
diep in slaap verzonken, hoor-
de iets maar realiseerde zich in
het nachtelijk uur niet dat hij
logees had. Hij sprong uit bed,
rende naar het toilet waar hij
dacht dat een diefzich verstopt
had en riep met hese stem tegen
zijn vrouw. 'Bel onmiddellijk
de politie. Zover is het gelukkig
niet gekomen, want een schate-
rende zus maakte hem vanaj
het toilet duidelijk dat zij niet
van plan was ook maar iets te
stelen.
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Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggeefster

VOERENDAAL - Voerendaal
stopt definitief met het gecoördi-
neerd ouderenwerk in de gemeente,
tot nu toe uitgevoerd door de Stich-
ting Maatschappelijke Dienstverle-
ning (SMD) Voerendaal-Nuth. Deze

oostelijke mijnstreek

stichting is volgens wethouder Ver-
hoeven 'ernstig in gebreke geble-
ven.
„Jaarverslagen werden te laat óf he-
lemaal niet ingediend", aldus Ver-
hoeven gisteravond in de raadsver-
gadering. „De urenverantwoording
werd zelfs volkomen genegeerd,
daarop hebben we zes jaar moeten
wachten." Uiteindelijk zijn van de
1648 betaalde uren slechts 500 uur
effectief gebleken. is het
onverantwoord om nog langer zo
door te gaan", bezwoer Verhoeven
de gemeenteraadsleden.

Ommekeer
Deze schaarden zich unaniem ach-
ter het college. Opvallend was de
ommekeer van PvdA-er Weijers, in
de commissievergadering burgerza-
ken van begin april nog falikant
tegen het schrappen van het oude-
renwerk. „Mijn eerdere scepsis is
totaal verdwenen nu ik kennis heb
genomen van alle stukken. De ge-
meente heeft al veertien keer de
gele kaart getrokken, té vaak! Bij de
vijfde keer had het al een rode kaart
moeten zijn", aldus Weijers nu.

Een zevental personeelsleden van
het SMD hoorden het debat op de
publieke tribune uiterlijk onbewo-
gen aan. De ouderenwerkers wilden
geen commentaar op de kwestie ge-
ven. „Wij komen wel op een andere
manier terug", aldus een van de me-
dewerkers.

B en W van Voerendaal hopen nog
dit jaar met een nota te komen over
de voortgang van het ouderenwerk.
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In/om de tuin
GERANIUMS hang ën
staande, perkplanten, kuip-
en hangplanten, vaste plan-
ten, containerplanten en co-j
niferen. Graszoden 1e kwa-j
liteit. grote partijen, speciale
prijs. Kwekerij/tuincentrum \
Dautzenberg, Locht 23,
Kerkrade. 045-428900 en j
Euverem 16, Gulpen. Tel.
04450-2131. (Gulpen iedere
zondag v. 10 tot 16u. geop.)

Caravans

Show
Dethleffs caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19, Brunssum.

Tel. 045-270388
Excl. KIP caravan Free-Line
65 TLB, vele extra's: voort.,
'88, dub.-asser 046-751119
Te k. weg. omstandigheden
HOBBY 495 met voortent,
'88, als nw. Tel. 045-322741

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Te koop stoffen RELAX-
FAUTEUIL; tev. witte vogel-
kooi met standaard. Tel.
045-210335, na 18.00 uur.

HuwJKennism.
JONGEMAN, eetl. en openl.
druk m. eigen zaak zkt.
langs deze weg een jonge
dame Ift. plm. 30-35 jr. kind.
geen bezw. mijn hobby's zijn
verre vac, kaarten en schil-
deren. Br.o.nr. B-1426 LD.,
Pb 2610, 6401 DC Hrl.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
Gevr. VIDEO'S VHS, TV's v.
a. '85 stereotorens en scho-
telantenne. 04406-12875.

Baby en Kleuter
Welke as. ouders willen te-
gen redelijke prijs goed ver-
zorgde BABY-UITZET over-
nemen? oa. buggy, cam-
pingbedje, kubusstoel, he-
meltje, hoofdbeschermer,
hanglamp, tev. div. kleine
art. Tel. 045-457633.

Zonnebank.-hemel
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huurpr. ’ 50,- p/wk., 3 we-
ken ’ 140,-. Bez. en pi.
’20,-. Inl. 045-312956.

Radio e.d.
Te koop GEVRAAGD goede
BANDRECORDER, liefst
met grote spoelen; tevens
cassettedeck Akai 325 D.
Tel. 045-270901.

Watersport
Te koop ZEILBOOTJE met
trailer, alle toebehoren, pr.
’850,-. 045-423199.

Vakantie
ERMELO Veluwe Stacar.,
bosr. omg., voorseiz. 60
plus korting; Zeeland, sta-
car./vak. huizen geen kor-
ting. Tel. 02520-17129.

Huish. artikelen
Usk., gasf. ’95,- wasaut.
’195,- diepvr. ’175,-
-wasdr. ’ 175,-. 045-725595
Kachels/Verwarming

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

Literatuur

De STRIPBOEKENSPE-
CIAALZAAK, Stationstr. 19,i
Sittard. Tel. 046-515074.

Kunst en Antiek
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156
Te k. antieke EETHOEK met
6 stoelen; antieke wastafel.
045-210335, na 18.00 uur.

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

06-lijnen
Stiekem livevnjen.

Tot diep in de nacht lekker
100% Live/vrijen
met 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)

Wie durft
Lisa live te bellen? Ze is

super, blond met grote ( )!
06-320.320.83 (75 cpm)

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 tm zaterdag open; donderdag koopavond

06-iijnen

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 50 cpm

06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter. 50 ep VS m
06-9618

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs ze geven zelf hun

eigen eigen adres en
telefoonnummer.

96.85
06/100 ctp.m.

1k....
geef je mijn telefoonnummer

geef je mijn adres,
vertel wat over mezelf,

wacht dat jij me belt
320.322.23

06/100 ctp.m.

Gratis
REAL LIVE GESPREK 0,75

p/m 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u

onze meiden ook zien. VAN
CLUB 06, DUS GOED!

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen.

06-320*330*60 (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!

06-320*320*36 (75 cpm)

Sexkontakt:
Zoek jij telnrs van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

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

Sexkontakt.
06-320.326.66 (75 cpm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje
06-320*321*44 (75 c/m)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

i_aoy Bizan Live opgen.
De Meesteres, travestie,

37,5 cp'/im
06-320.324.68
Val jevoor Dominante

vrouwen, 37,5 et.p. V2min.
06-320.332.32

Bel je meesteres
EROX-CONNECTION! Live
Sex gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de
lekkerste meiden die alle
standjes met jedoen. Wij

helpen je snel. 37,5 ep V2m.
06*95*06

Rijpe dame live opgenomen
Ze lag op bed 37,5 c V2m.
06-320.320.38

Ze bukte
Griekse Porno. Zonder slipje
over de tafel? 37,5 c V2m.
18 jr. is ze 06-320.320.62
Frans! Grieks! Russisch!
Lekker, 37 et V4m. 06-

-320.320.59
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)

24 uur stoeien
op een hete aparte sexlijn.

06-320.330.78 (75 cpm)

'Paula*
06-320.331.08

Zit je in het donker? Ben je
alleen? Bel Paula. 75 cpm

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

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

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

vrijpartij
06-320*330-45 (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)
Chantal heeft een nieuwe

hobby... Zo probeer nu maar
eens los te komen...

75 et p/m

06-320.321.50
Hare hometrainer. Haar

enkels
en polsen klikken vast. Dan..
06-320.329.23 - sQct p. V2 m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw

06-320.327.78 - 50ct p. 1/2m
Verstekelingetje. Iris met 2
man op een schip. Gebukt

voor Grieks.
06-320.326.91 - 50ct p.V2m

Ella betaalt haar schuld.
Zonder kleren

meldt ze zich...
06-320.326.73 - 50ct p. Vzm

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 23 april
1992 zijn de volgende faillissementen uitgesproken:
1. S.K. Rinkes-Pluymaekers, Neunkircherstrasse

111, 6683 Spiesen-Elversberg (Duitsland), h.o.d.n.
Transportbedrijf RBC, Herkenbroekerweg 12,
6301 EH Valkenburg aan de Geul. Rechter-com-
missaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. A.L.M, van
Uden, Kapoenstraat 26, 6211 KW Maastricht, tel.
043-216606 (flnr. 14025).

2. A. Alma, Gladiolensingel 34, 6163 AV Geleen,
h.o.d.n. Alma, Handelsstraat 28, 6135 KL Sittard.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr.
P.R.J.M. Douffet, Wilhelminastraat 49, 6131 KM
Sittard, tel. 046-524100 (flnr. 14026).

3. W.M.J. Schoonderwoert, Pater van Heldenstraat
9, 6114 KT Dicteren, gem. Susteren, v/h h.o.d.n. ,
Bobo, Feurthstraat 11, 6114 CS Susteren. Rech-
ter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. J.P.A.
Feijen, Molenlaan 18A, 6114 GP Susteren, tel.
04499-5115 (flnr. 14027).

SURSÉANCE
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 23
april 1992 is voorlopig surséance van betaling ver-
leend aan:
P.G.S. Poort, Huygensstraat 10, 6132 GR Sittard,
h.o.d.n. Gateway-Euro-Communications. Rechter-
commissaris: mr. J.J. Groen. Bewindvoerder: mr. A.M.
Th.M. Kaethoven, Mauritslaan 41, 6161 HR Geleen,
tel. 046-755993.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op don-
derdag 18 juni 1992 te 9.30 uur in voornoemde recht-
bank. Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord
gevoegd (rep.nr. 8099/92).
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 23
april 1992 is de surséance van betaling van Aanne-
mersbedrijf J.H. Leunissen BV, Strucht 76, Valken-
burg a/d Geul, verlengd met ingang van 20 maart
1992 tot 20 september 1993. Rechter-commissaris:
mr. J.J. Groen. Bewindvoerder: mr. H.J.M. Stassen, .
Cauberg 18, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, tel. '04406-13309 (rep.nr. 6185 90).

Ontbinding vennootschap
Gezien de vordering van de officier van justitie in het
arrondissement Maastricht, daartoe strekkende dat de
rechtbank de besloten vennootschapYuca Internatio-
nal BV, statutair gevestigd te Sittard, zal ontbinden,
roep ik bovengenoemde besloten vennootschap op,
om op dinsdag 19 mei 1992 te 10.25 uur te verschij-
nen ter terechtzitting van de rechtbank, Paleis van
Justitie, Minderbroedersberg4 te Maastricht, teneinde
te worden gehoord op de vordering van de officier van
justitie voormeld tot ontbinding van de vennootschap.
De griffier van de
Arrondissementsrechtbank
Maastricht
De griffier van het Kantongerecht te Sittard roept op:
Erik Jozef Wilhelmus Nicolaas Elie, geboren op 3
oktober 1964, en Wendell Johannes Goeman, gebo-
ren op 18 september 1960, beiden zonder bekende
woon- of verblijfplaats, om te verschijnen ter terechtzit-
ting van de Kantonrechter te Sittard aan de Parklaan
17 te Sittard op 11 mei 1992 te 12.10 uur, teneinde te
worden gehoord naar aanleiding van een door de ge-
meente Geleen ingediend verzoekschrift strekkende
tot verhaal ingevolge de Algemene Bijstandswet.

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)
Onderdanige jongensbellen

met strenge mannen
S.M. voor

06-320.329.99 (75 cpm)

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

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

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

Keukensex
Bel 06-96.02 (75 cpm)

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

06-320.340.41 - 50ct p. 1/2 m
Belachelijk. Maar op

zijn SM zolder
leert Ina... gehoorzamen!

06-350.250.50 - 50ct p. Vzm

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.
06-320-330-88 (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)

81-SEX voor 2
direkt apart met een heet

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

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
06-350.222.23 (50 cpm)

Live-sex
Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
wilt 06-320.330^65 0,75 cpm

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

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

Prive/adressen!
Heeft u zin in sex en bent u

op zoek naar echte privé
adressen en telefoonnum-

mers? Draai dan snel
06-320.320.80 (75cpm)
Ze vlucht in een oude

schuur. 2 Mannen vinden
haar

Grieks
06-320.323.85 50 c.p. V2m.
Zo sensueel. Zo lekker. Zo
soepel glijden haar handen
over je tintelende lichaam

maar..7s cpm.
06-320.322.00

"Ik zoek een sterke man mei
een spiegelwand en eer
waterbed" Moet dat bij jou in
de buurt zijn?" "Het liefsi
wel...want ik hou het nie
meer! 75 cpm

06-320.321.05
Voor echte liefde...rits open.

Wil je een afspraakje...
blouse uit. En., wil je spe-

len., alles uit. 75 cpm.
06-320.320.11

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 (75 et)

Hij tilt haar op het kopieer-
apparaaf'Ssst," fluistert hij
"Als we het snel doen
merken ze niets.." 75 cpm

06-320.325.53
Met een ervaren blik neemt
ze hem op. "Denk jij dat je
mij aankunt?" 75 cpm

06-320.320.02
Het is verboden om naast de

snelweg te parkeren! Hoe
komen die ruiten zo

beslagen! mag ik
meedoen????? 75 cpm
06-320.323.15

Zenuwachtig zat ze tegen-
over hem. Zijn ogen staar-
den naar haar blousje. Haar
voeten schoven tussen de
zijne..."Wat een simpele op-
oproep al niet kan doen!
75 cm 06-96.01

"Morgen ben ik jarig!"
"Wat wil je als cadeau

hebben?" "Ik wil door jou..
worden!" 75 cpm

06-320.328.30
Het siddert in de Reguliers-

dwarsstraat. Deze nacht
belooft wat...Frans heeft

geen zin om alleen te gaan,
welke jongen gaat er mee?

75 cpm
06-320.330.33
De sexuele voorlichting

maakte veel indruk op Gitta
en Evelien. Ze verstoppen
zich in de bosjes. Een ding
snap ik nog niet. 75 et p m
06-320.321.18

Onze operators zijn
meesteressen in het

beschrijven van zichzelf. Je
stoutste fantasie wordt echt

75 et p/m

06-320.329.50

Kontakten/Klubs

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.
Sex-o-theek Liberta

Susteren
Privéclub met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in

lingerie, tangaslip en topless.
Aanwezig: Elsa brunette, 4 blondines:

Elke, Brigitte, Marcia en Kristien, Rosie lang,
slank en getint, Nadin halfbloed met grote borsten, Anna
lekker mollig. En onze franse sterren Chantal en Sofie
(DD-cup). Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende

meisjes voor een all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank.
Open sex of privékamer met bubblebad of spiegels. Alles
kan!! Maand., dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd.

en vrijd. van 12-18 uur.
Info: 04499-4346. Privé Parking-Maaseikerweg 24

Visa/Eurocard welkom.

INieuw! Privé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the Best

Superstunt
"Op alle trio's", o.a. lesbisch, bi- en trio-koppel, nieuw
koppel aanwezsig! Diverse shows en massages mog. met
5 bloedjonge meisjes (v.a. 18 jaar). Alles mog. bv. soft en
harde SM! Ook slavin en slaaf; meesteres en meester ook
aanw. bij boy! Nieuw, bloedjonge jongens (vanaf 18 jaar)
voor alles in.

Bel voor info -3 045-274587
Wegens drukte, leuke jonge meisjes en jongensgevraagd.
Geopend van 11.00-02.00 uur 's nachts, zondags gesloten

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.

MET NIEUWE MEISJES!!!

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 & Than*-!*-,

Nieuw Privé Candy
met Melanie, Ela, Sofia, Chantal, Chamilla, Milanie, Cindy. 1

Angela. Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraa9g^- I

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608 ___—-1

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trios
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuK»
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-7563;^

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 0932-11766494.

Openingstijden v.a. 07.00 uur tot? Weekend gesloten^-

Lenie 24 jr.
Bel haar thuis op voor
een heet sex-gesprek

06-320.324.96 (75cpm).

Love escort
045-320905

Contactburo
Sittard

-3046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Vrangendael 154, Sittard

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
3 045-418606

G.G.D.
Geslachtsziek- j
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136 „

Club
2000 ■

Nieuw: HELEN, MIRIAM cMeM
CHANTAL. Rijksweg Nrd <*
Geleen. Tel. 046-742315^,

Unieke massage
__■ 045-228481^

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren-
Tel. 045-2181_58__^-

Escort en pnve
06-52169310__^-'

Escort-service
AKen, Boys voor ’ 15°/

Tel. 09-49241532220^
Voor Piccolo's

zie verder pagina 22
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EREZ - Op een kort trajekt kan Jelle Nijdam nog steeds uit-
tekend uit de voeten. De pupil van JanRaas kende een tegen-

klassiekerseizoen, maar bezorgde zijn werkgever giste-
_

-n de eerste leiderstrui in de Ronde van Spanje. Nijdam hield
1 de tijdrit over ruim negen kilometer in Jerez Melchor Mau-

de rondewinnaar van vorig jaar, negen seconden achter
fch.

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

ech

Breukink werd op elf seconden der-
de.

Ook Melchor Mauri -vorig jaar eind-
winnaar- reikte niet ver genoeg om
Nijdam van de zege af te houden.
Teleurgesteld incasseerde hij het
verlies met negen seconden. „Ik
ben voorzichtig begonnen, was
bang voor de bochten. Ik heb niet
alles geriskeerd. Eén val en je bent
alles kwijt," gaf de Spanjaardaan.

f ploeg van Raas stelde zaterdag
['"'ar teleur in de Amstel Gold Ra-
'r de laatste mogelijkheid in het
"°rjaar nog een belangrijke klas-
*ker te winnen. Derevanche volg-
-6 twee dagen later in de hitte (tem-
6ratuur rond de dertig graden) van
'rez. Nijdam ging als 173ste van
't en rondde het specialisten-

af in 11 minuten en 13 secon-
*"» af. Zijn gemiddelde lag iets
"Ven de 49 km/u. Toen begon het
'rveuze wachten. Enkele kandida-

voor de zege zaten nog op de

Nijdam was dolgelukkig met de
overwinning. „De zege en de leider-
strui zijn voor mij erg belangrijk,"
reageerde de Nederlander op zijn
succes. „De ploeg is het hele sei-
zoen al op zoek naar een overwin-
ning met internationale uitstraling.
Voor mij, de ploeg en Raas komt dit
op een belangrijk moment," aldus
de coureur, die vorige week in de
slotetappe van de Ronde van Ara-
gon zijn eerste overwinning van het
seizoen behaalde. „Raas heeft suc-
ces nodig in de jacht op een nieuwe
geldschieter."

Gelukkig

y eerste serieuze bedreigingvorm-
le Erik Breukink. De pupil van
'■sbers had pech. Twee kilometer
'Jor de streep reed hij lek. De echte
fecialist van het chronowerk ver-
"c,r bij het oponthoud ongeveer
Jl halve minuut. Uiteindelijk be-
'oeg het verschil met zijn landge-
*ot 38 tellen. Raul Alcala, geko-
2*n. om de ronde te winnen, nestel-
* zich wel in de kop van het

De ploeggenoot van

Bergkamp op tijd
fit voor Torino

Roermond kampioen
in tweede divisie

Proloog in Ronde van Spanje prooi voor Nijdam

Revanche voor ploeg Raas
HILVERSUM - Tu-
lip, sponsor van een
Belgisch-Nederland-
se profploeg, heeft
besloten nog één
jaar in de wieler-
sport te blijven. De
directie heeft vrij-
dag, aan de voor-
avond van de Amstel
Gold Race, overleg
gevoerd, maar wilde
zijn beslissing pas na
het weekeinde naar
buiten brengen.

Het voortgaan .met
de sponsoring bete-
kent overigens niet
dat Tulip de eerste

Tulip fietst nog
een jaar verder
geldschieter voor de
tot nu toe weinig
succesvolle ploeg
van José de Cauwer,
met onder andere de
Nederlanders Peter
Pieters en Adrie van
derPoel, blijft. Tulip
zegt dat nader zal
worden bezien of
men verder gaat als
hoofdsponsor, dan
wel als co-sponsor.

Het is weinig minder
dan een indicatie dat
men graag een stapje
terug zal doen wan-
neer een nieuwe gro-
te geldschieter kan
worden gevonden.

Een fusie met een
andere ploeg be-
hoort óok tot de
mogelijkheden.

De stand: 1. FCD Roermond 22-33 (91-47),
2. DC H.Anders 22-31 (84-50), 3. Cosmos
22-30 (102-68), 4. Fermonia Boys 22-25
(86-62), 5. Bouwkompas 22-25 (83-74), 6. Bas-
tings 22-22 (76-72), 7. VTV Vaals 22-22
(87-84), 8. SZV 22-20 (79-83), 9. Perey 22-16
(61-82), 10. Amicitia 22-16 (50-92), 11. EJA
22-15 (83-115), 12. 't Haofke 22-9 (55-122).

Hoofdklasse zuid: Sportclub-B Stap in 0-7,
Sport M.-ODV Yerna 6-2, Bouwfonds 2-E-
-gor 8-3, FC Brunssum 2-Eysden 2-4, Rene-
man K.-BW Filmclub 4-4, Bastings 2-Lau-
men/Stampede 4-3.
De stand: 1. BW Filmclub 22-35 (72-33), 2.
Laumen/Stampede 22-31 (68-41), 3. Rene-
man K. 22-28 (63-46), 4. ODV Yerna 22-26
(56-46), 5. Sport M. 22-25 (77-45), 6. Egor
22-24 (55-48), 7. B Stap in 22-20 (72-58), 8.
Éouwfonds 2 22-19 (72-77), 9. Sportclub
22-15 (34-53), 10. FC Brunssum 2 22-13
(33-63), 11. Bastings 2 22-13 (44-86), 12. Eys-
den 22-12 (46-74).

Hoofdklasse noord: Neeritter-Postert 1-5,
Apollo-'t huukske 7-4, Postert-Altweerter-
heide 8-3, Peters Geluid-Wittenhorst 8-0, "t
Huukske-Spee 6-1
De stand: 1. Peters Geluid 22-35 (90-54). 2.
H.Meyers 21-27 (83-51), 3. Heel 21-22 (75-58).
4. Postert 22-27 (100-65), 5. 't Huukske 22-25
(94-69), 6. Neeritter 21-21 (42-45). 7. Roer-
mond 2 21-20 (71-85), 8. Spee 22-20 (61-76),
9. Altweerterheide 22-19 (71-98), 10. Witten-
horst 22-16 (45-72), 11. Nederweert 21-12
(46-67), 12. Apollo 21-9 (65-101).

ROERMOND/KERKRADE - In de
tweede divisieF van het zaalvoetbal
zijn de laatste beslissingen nu ook
gevallen. Door een remise tegen
Fermonia Boys (3-3) en het verlies
van concurrent DC H.Anders tegen
Cosmos (6-2) is FCD Roermond
kampioen van deze divisie gewor-
den. In de eerste divisie vallen de
laatste beslissingen pas vrijdag.
Dan wordt beslist of Bouwfonds of
Wierts/de Haantjes promoveren.
Dousberg Pare kon de Limburgers
geen helpende hand toesteken door
een Brabantse concurrent Molier te
elimineren. De Maastrichtenaren
verloren in de slotfasemet 1-3. In de
hoofdklasse zuid degradeerde Eys-
den naar de eerste klasse.

Eerste divisie C:
Dousberg Parc-Molier 1-3 (0-1) - Kotta 0-1,
Traats 0-2, Hollanders 1-2, v.Vijfeycken 1-3.
FC Brunssum-H. Meyers 1-2 (0-1) - Gerrits
0-1, M.Rockx 1-1, Schaekens 1-2

De stand: 1. Bunga Melati 21-35 (79-33), 2.
Schoenenreus 20-27 (84-60), 3. Hooghuis
Sport 21-26 (62-50), 4. Wierts/Haantjes 21-25
(64-49), 5. Bouwfonds 21-24 (64-44), 6. Molier
21-24 (68-72), 7. H.Meyers 21-22 (59-45), 8.
Dousberg Pare 22-18 (53-66), 9. Tongelreep
21-17 (40-57), 10. V.d.Zande 21-16 (60-78), 11.
't Brikske 21-14 (49-72), 12. FC Brunssum
21-4 (25-81).

Tweede divisie F:
Fermonia-FCD Roermond 3-3 (2-1) - Houri
0-1, de Krijger 1-1, Houri 2-1, Wassenberg
2-2, Janssen 2-3, Keuren 3-3.
Cosmos-DC H.Anders 6-2 3-0) - Labayed
1-0,F.de Mey 2-0, Labayed 3-0 en 4-0, v.Hel-
vert 4-1, R.de Mey 5-1, Dehue 5-2, R. de Mey
6-2.
SZV-Perey 6-8 (4-1) - Huys 1-0, Brankaert
2-0, Wilms 3-0, Dohmen 3-1, Huys 4-1, Kies-
man 4-2, Hamacher 5-2, Sarkol 5-3,Kiesman
5-4, Sarkol 5-5. Dohmen 5-6, Paal 5-7, Huys
6-7, Kiesman 6-8.
Bouwkompas-EJA 7-4 (4-2) - Gielen 0-1,
Huyveneers 1-1, Mautarazak 2-1, Klompen-
houwer 3-1, Keltjens 3-2, breikers 4-2, Kel-
tjens 4-3, Breikers 5-3 en 6-3, S.Engelen 6-4,
Klompenhouwer 7-4.
Bastings-'t Haofke 12-3 (6-0) - Massot 1-0,
2-0, 3-0, 4-0, 5-0 en 6-0, Potter 6-1, v.Venen-
daal 7-1, Niesten 8-1, 9-1 en 10-1, Bongaerts
10-2. Cardoze 10-3, Massot 11-3, Jongen
12-3.
VTV Vaals-Amicitia 7-1 (2-1) - v.Heugten
0-1, N.v.Wersch 1-1, Merx 2-1, Vaessen 3-1,
Merx 4-1, 5-1 en 6-1, Delnoy 7-1.

Van onze sportredactie

peut Van Dord. „Het verschil met
zondag was groot. In positieve zin.
Ik ben optimistisch."

v"RUN - Dennis Bergkamp re-
Jj^t erop dat hij morgenavond kan
J^len tegen Torino, in de eerste
edstrijd van de finale van de strijd

J?1 de Uefabeker. De blessure aan
jtaknie is echter nog niet genezen.
"*J-aar de tests zijn maandagmorgen

*** goed uitgepakt," zei fysiothera-

Ehrens kiest
Voor opbouw

jjAASBREE - Kon springruiter
J^b Ehrens zich in Echt nog niet?engen in de strijd om de prijzen,? Maasbree deed hij dat zondag
j6len vierde hij zijn rentree tijdens
r Limburgse NKB-wedstrijden
??t een tweede plaats in de klasse

en een zevende in de cate-*°rie zwaar. Jelle Nijdam liet in de proloog van de Ronde van Spanje meteen zijn tanden zien.
Foto: DRIES LINSSEN

De kans dat Petersen kan spelen
daarentegenis klein. De Deen kreeg
zondagavond, na de wedstrijd tegen
WV, lastvan een knieband. Roy en
Winter hebben gisteren een zware
training onder leiding van trainer
Bob Haarms goed doorstaan. Over
Aflen (gekneusde teen) en Kreek
(buikspier) maakt Van Gaal zich
evenmin veel zorgen. Ondanks het
vrijwel zekere wegvallen van Peter-
sen is de technisch directeur niet
van plan Davids aan de selectie toe
te voegen. „Het verval in zijn presta-
ties is momenteel te groot."

De belangrijkste speler van Ajax
wil niet ten koste van alles mee-
doen. „Ik zal zeker niet met een ver-
doving spelen. Natuurlijk, het is een
belangrijke wedstrijd. Maar er vol-
gen dit seizoen nog meer belangrij-
ke wedstrijden. Ik ben wel bereid
met pijn te spelen."

Bergkamp zelf was dat ook, maar
iets gematigder. „Zoals de knie op
dit moment aanvoelt, gaat het nog
niet. Als het herstel de komende da-
gen normaal verloopt, reken ik er
op dat het wel lukt. Nog twee da-
gen, dat moet voldoende zijn."

Het aftellen is begonnen
Roda JC niet in paniek na drie nederlagen op rij

Imponerende
eindsprint

Jan Timman

_T*"ekent dit nu dat Ehrens weerj?eer in Limburg aan het werk te
w6l zal zijn? „Ik heb inderdaad
g^er startkaarten bij de NKB aan-gevraagd en ben lid geworden vanj!e LRV Nuth. In Echt mocht ik of-
i cieel niet meedoen, omdat dat een
vjlngwedstrijd was. Dat was in
j

a asbree niet het geval. Maar het|?at me niet zozeer om de prijzen.
*trioet mijn jongepaarden middel-
j?zware parcoursen laten springen.
j_.V de regeling met de startkaarten
'J de NKB wat versoepeld is, rij ik

r.et mijn jonge paarden liever inrjrriburg. De wedstrijden zijn er ge-
,'üger en ik hoef niet zover te rei-
O*1'"
Kr*"te winnaarvan dit, door deLRV
c e Cowboys goed georganiseerde
jf^cours hippique, was Peter Pee-
L.rs- Hij won zowel het springen
Jj asse zwaar als de derde groep vane klasse Licht.

KERKRADE - Nog twaalf dagen! Het aftellen voor Roda's apotheose
van het seizoen 1991/92 is begonnen. Over twaalf dagen zal deKerkraadse
club proberen Feyenoord in de eigen Kuip kopje onder de drukken en
voor het eerst in de clubhistorie deKNVB-beker te veroveren. In een klap
kan Roda JC dan een wisselvallig seizoen tot een goed einde brengen.
Afgaande op deprestaties van de laatste weken, zijn de vooruitzichten op
een feestelijk slot echter allerminst positief. Maar, trainer Adrie Koster is
ervan overtuigd dat in een bomvolleKuip op zondag 10 mei een op en top
gemotiveerd Roda JC op het veld staat.J? de zwaarste dressuurklasse

pesten de Limburgse toppers hun
j êerdere erkennen in Willeke Strij-
den uit Neerkant terwijl de Beek-
Ij amazone Monique Beckers in de
£a *>se zwaar 1 met de zege naar Z.
'rnburg terugreisde.

Willem II al een schorsing van een
duel uit. Op 'pelt' staan Arnold,
Senden, Luypers en Trost. Deze
vier spelers mogen tegen Willem II
absoluut geen gele prent krijgen, op
straffe van een schorsing in de fina-
le tegen Feyenoord. „Dit wil niet
zeggen dat ik deze spelers tegen
Willem II langs de kant houd. Als je
geconcentreerd speelt loop je niet
zo snel tegen een gele kaart aan".

" Adrie Koster

Marco Veurink
geeft goed partij
ALKMAAR - Raymond Joval,
een van de vijf voor de Olympi-
sche Spelen van Barcelona aan-
gewezen amateurs, leverde gis-
teravond tijdens bokswedstrij-
den in Alkmaar een bikkelhard
gevecht met Marco Veurink uit
Landgraaf. De Amsterdamse
middengewicht nam met het
duel een enorm risico. Veurink
heeft in de Duitse Oberliga, waar
hij in tien partijen ongeslagen
bleef, een reputatie als k.o. spe-
cialist opgebouwd. Joval ging
snel door de ring maar werd toch
enkele malen stevig getroffen.
Na drie ronden zagen twee jury-
leden de winnaar in de Olym-
piër, een gaf de partij aan Veu-
rink.

Karpov neemt
extra rustdag
LINARES - Anatoli Karpov
heeft, voor zijn laatste partij uit
de tweekamp tegen Nigel Short,
een time-out aangevraagd. Kar-
pov speelt vandaag met zwart
dus de laatste partij tegen de En-
gelsman, die een voorsprong van
5-4 heeft. In de lopende cyclus
heeft de grootmeester uit Rus-
land eerder, tegen Anand, in de
slotpartij een achterstand wegge-
werkt.

Richard Krajicek
uitgeschakeld
MÜNCHEN - De eerste wed-
strijd, de eerste verrassing. Ri-
chard Krajicek is gisteren in de
eerste ronde van het toernooi
van München, waar iets meer
dan een half miljoen gulden aan
prijzengeld beschikbaar is, uitge-
schakeld. Krajicek, als vijfde
geplaatst, verloor in het duel van
de lange mannen in twee sets,
4-6 4-6 van Markus Naewie. De
Duitser, met zijn 1 meter 91 drie
centimeter kleiner dan Krajicek,
sloeg op de winderige banen een
nog betere opslag dan de op dat
punt gereputeerde Nederlander.

lijnen te brengen. Bert Verhagen en
Michel Boerebach hoeven zich in
elk geval geen zorgen te maken. Zij
zitten na respectievelijk hun vijfde
en derde gele kaart zondag tegen

(ADVERTENTIE)

VJfJ __ J, —-
Uitgebreid assortiment

platen en montageprofielen
voor de zelfbouwer.

E ül-ENT-M
KUNSTSTOFFEN .;I !>n

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7 Geleen

Industrieterrein Krawinkel
Tel. 046 753865

VVV zondag in lege Koel

Koster wil tegen Willem II niet op
een laag pitje spelen. „Natuurlijk
wordt er veel gesproken over de fi-
nale, maar dat wil niet zeggen dat
het duel tegen Willem II niet be-
langrijk is. Tegen die ploeg moeten
we de basis leggen voor de finale.
Beetje bij beetje zullen we de span-
ning opvoeren. Voor alles en ieder-
een is de KNVB-bekerfinale van
eminent belang. En daar is iedereen
van doordrongen. Ik maak me dan
absoluut niet druk. Tegen Feye-
noord zullen we Roda JC in zijn
beste doen zien".

Eerst een 4-0 nederlaag bij Sparta;
vervolgens met 3-0 onderuit tegen
Ajax en tot slot eergisteren een 5-3
optater bij het nietige FC Den Haag.
Roda JC verspeelde in de laatste
twee weken alle kansen op Uefa-
cupvoetbal en is nu voor Europees
voetbal aangewezen op het verove-
ren van de KNVB-beker. De twaalf
tegentreffers in drie duels zijn
hoogst opmerkelijk. Na de winter-
stop kende Roda JC immers een
imponerende reeks met vooral de
defensie in een hoofdrol. De solide
verdediging stond meer dan eens
aan de basis van de opmerkelijke
opmars vaan de Kerkradenaren.

vindt Koster. „Dietwee hebbenzich
dit seizoen fantastisch gemanifes-
teerd".

Adrie Koster kan gerust zijn. De
twee vleugelverdedigers zijn, onver-
wachte tegenslagen voorbehouden,
tegen Feyenoord van de partij.
„Senden speelt morgen (vanavond,
red.) in het tweede elftal weer een
hele wedstrijd. Luypers doet weer
volop mee tijdens de training. Ik
verwacht dat ik beide spelers zon-
dag tegen Willem II kan inzetten.
Het is belangrijk dat ze nu weer wat
wedstrijdritme opdoen".

Naast de terugkeer van Senden en
Luypers ziet Adrie Koster nog meer
positieve tendensen. „Hoe gek het
ook mag klinken na een 5-3 neder-
laag, maar tegen FC Den Haag heb
ik weer een Roda JC gezien dat met
de juiste mentaliteit speelde. De
lakse houding was verdwenen en
bij vlagen hebben we zelfs uitste-
kend gevoetbald. Alleen werden er
nog te veel persoonlijke fouten ge-
maakt".

Uiteraard is Adrie Koster er alles
aan gelegen in de finale tegen Feye-
noord zijn sterkste elftal binnen de

sport kort

Met Joesoepov ging het precies om-
gekeerd. Nadat de in Duitsland
wonende Rus voor de tweede keer
zijn voorsprong was kwijtgeraakt,
stortte hij mentaal in. Zes jaar gele-
den straalde hij in de vorige con-
frontatie met Timman onverzette-
lijkheid uit. Maar de tijd vermaalde
hem sneller dan zijn negen jaar
oudere tegenstander. Een pistool-
schot in de buik, de teloorgang van
zijn vaderland; het zal er wel mee te
maken hebben gehad.

Het tweede gedeelte van de match
speelde Timman veel beter dan het
begin. Hij zag meer, concentreerde
zich beter en had met uitzondering
van de zevende partij voortdurend
het initiatief.

LINARES - Met zelfvertrouwen en
een door de jaren heen gepolijste
techniek heeft Jan Timman zich
voor de tweede keer in zijn schaak-
carrière geplaatst voor definale van
het kandidatentoernooi. Het halfje,
dat hem in Linares nog ontbrak,
werd een dikke één, waardoor de
einduitslag van de match tegen Joe-
soepov op 6-4 werd bepaald. Enigs-
zins geflatteerd, maar bepaald niet
onverdiend.

toch naar Venlo zullen afreizen
om te proberen de poorten van
het stadion te forceren. Ik denk
dat de politie nu meer mensen
nodigzal hebben om het publiek
op straat in bedwang te houden.

Een trieste zaak voor VVV, voor
de stad Venlo en het betaalde
voetbal. Dit wordt een regelrech-
te ramp," aldus Teeuwen.

stroom van circa 1.500 Haagse
supporters in goede banen te lei-
den. Uit het FC Den Haag-kamp
is al dreigende taal aan het adres
van VW geuit. Manager Wiel
Teeuwen: „Een woordvoerder
van de Haagse supportersvereni-
ging is al hier geweest en voor-
spelde weinig goeds. Hij liet
weten dat er ondanks het verbod
een kleine duizend Haagse fans

VENLO - De laatste competitie-
wedstrijd in de eredivisie van
VVV komende zondag tegen FC
Den Haag zal voor lege tribunes
moetenworden gespeeld. Burge-
meester John van Graafeiland
van Venlo nam gisteren deze be-
slissing na overleg met zijn poli-
tiecommissaris Boelens. Reden
is dat stadion De Koel niet veilig
genoeg wordt geacht om de toe-

" ZAALVOETBAL - Wierts/Haan-
tjes heeft als eerste club de halve
finale van de Nederlandse zaalvoet-
balbeker bereikt. Tegen Hooghuis
Sport werd in de reguliere speeltijd
gelijk gespeeld, 1-1. In de afsluiten-
de strafschoppenreeks toonden de
Bekenaren zich het sterkst.

Tot ruim twee weken geleden.
Sindsdien is de klad in het spel van
Roda JC geslopen. Adrie Koster
heeft echter een verklaring voor de
terugval. „De blessures van Luy-
pers en Senden zijn ons opgebro-
ken. Hun afwezigheid leidde tot
noodgedwongen verschuivingen in
het elftal, die de automatismen
uiteraard niet ten goede kwamen".
De conclusie moet zijn dat Gerry
Senden en Mare Luypers, eigenlijk
nog twee jeugdige Roda JC-talen-
ten, al onmisbaar voor het elftal
zijn. „Dat kun je gerust zeggen",
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DAMES INTERREGIONAAL
ODC -Pr. Irene 2- 0
Nooit Gedacht-Twinkle 6- 2
St.
Herpinia -BSC 1- 3
Herptse B. -Hurwenen 4- 1
SSS'IB-WW2B 0- 0
Hulsel-NOAD 6- 3
Stand:
ODC 22-39
Herptse B. 22-31
BSC 22-29
Pr. Irene 22-25
Hulsel 22-25
NOAD 22-23
SSS'IB 22-20
Herpinia 22-19
WW'2B 22-19
Hurwenen 22-16
Nooit Gedacht 22-12
Twinkle St. 22- 6
Dames le Klasse Zuid
SVH-Sportclub 2- 7
De Leeuw -Linne 0- 0
Keer-Leveroy 2 0- 2
Heilust -Heksenberg 2- 2
Rapid-Nyswiller 2- 3
Stand:. Heksenberg 18-29
Nyswiller 18-28
De Leeuw 18-23
Keer 19-22
Rapid 18-21
Sportclub 18-19
Leveroy 2 19-17
Heilust 18-16
SVH 18-11
Susteren 18- 8
Linne 18- 6
Dames le Klasse Noord
RKMSV-Wittenh. 9- 2
Reuver-RKHVC 1- 5
MVC-Venray 0- 7
Quick B. -America 2- 1
Brevendia -Merefeldia 4- 1
Bevo-RKDEV 2-11
Stand:
RKHVC 22-38
Venray 20-36
Quick B. 20-29
RKDEV 17-25
RKMSV 20-25
Brevendia 20-25
America 20-16
Reuver 18-15
Merefeldia 20-11
MVC 20- 8
Wittenh. 19- 8
Bevo 20- 0
Dames 2e Klasse Zuid
Geulsche B. -WDZ 0- 4
DBSV-Haanrade 18- 0
Weltania -Coriovallum 2- 1
Egge-RKVCL 6- 0
Treebeek -Leonidas 5- 0
Stand:
RKVCL 19-26
WDZ 18-26
DBSV 18-25
Egge 18-25
Klimmania 18-23
Weltania 19-21
Treebeek 18-19
Coriovallum 16- 9
Leonidas 17- 9
Geulsche B. 16-8
Haanrade 17-3
iJ<<"■i1fC

Dames 2e Klasse Midden
Sittard -SlekkerB. 3- 1
OVCS-De Ster 1- 8
Helden-Vesta 0- 0
Stand:
DeSter 14-26
RKVB 15-22
KOC 15-19
Vesta 13-15
Helden 14-14j
Sittard 14-10
Slekker B. 14- 8
OVCS 15-8,
Mariarade 13- 6

Dames 2e Klasse Noord
HRC-SSS2 3- 0
Egchel-Steyl 0-5:
Swolgense B. -Resia 1-4:
KVC-Sparta 1- 1
Roggel -Blerick 4- 5
Melderslo-Helden 2 1- 1
Stand:
Steyl 19-29
HRC 19-28
Blerick 19-27
Sparta 19-24
Resia 20-21
Swolgense B. 20-19
Helden 2 20-18
SSS2 20-17
Roggel 20-15
Egchel 19-13
Melderslo 18-12|
KVC 19- 9
Dames 3e Klasse A
Hulsberg-EHC 0- 3
Willem I-Daalhof 2- 0
RKIW Lemirsia 6- 0
Eijsden -Schimmert 5— 1
WW 2 -Rapid 2 4- 0
MKC-Vaesrade 2- 1
Vaesrade-Rapid 2 7- 0
Stand:
Vaesrade 19-36
EHC 20-35
Eijsden 20-28I
RKIW 19-27
MXC 19-24
Willem I 19-19I
Hulsberg 19-18i
WW 2 20-18
Rapid 2 19- 9
Lemirsia 19-7:
Schimmert 19- 6
Daalhof 20-5.
Dames 3e Klasse B

j Kolonia-Sportcl.'2s 2 11- 0
Langeberg -Passart 2- 0
Stand:
Kolonia 12-24
VKC 12-21
Langeberg 13-17
Nieuw Einde 11-16
Rimburg 13-12
Sportcl.'2s 2 13-10
Passart 14-8
Waubach 10- 4
FC Gracht 14- 0
Dames 3e Klasse C
Haelen-Haslou 0- 6
GSV-SHH 0- 2
Boekoel-OVCS 2 7- 0- RKSNA-Bom 2- 5
Armada-De Ster 2 0- 2_
Stand:
Haslou 16-32.

■ GSV 17-21
LHB/MC 17-21
Boekoel 19-20
De Ster 2 17-19,
Bom 17-18'
Haelen 17-17,

" SHH 16-15, RKSNA 18-13
Armada 18-7,
OVCS 2 16-5,
Dames 3e klasse D
RKMSV 2-RKDEV2 1-2'DESM-RKHVC 2 0-8!

1 Bevo 2 -Someren 20-13]
Brevendia 2-RKSVN 1-3!; Venray 2-MVC'I9 2 2- 2
FC Oda-Hegelsom 0- 5
Stand:

! RKHVC 2 19-36 ■Someren 2 18-33'' Venray 2 19-25
! RKDEV 2 18-21
i MVC'I9 2 19-19
I RKSVN 19-191

RKMSV 2 19-18'DESM 18-161
Hegelsom 18-16
Brevendia 2 19-11
FC Oda 17-8*Bevo 2 19- 0________________________________________________________

____~WW~~~~WT_W

Uitslagen le ronde competi-
tic KNAL' Junioren
Jongens le klasse
400 m;l.Masseurs (PSV) 50.7;
2.Van Mulken (Unitas) 51.3. .14xloo m: I.PSV 43.8; 2.Unitas|i
44.6. VER: l.Alessie (PSV); "2.Geurts (Unitas) 6.61. j

' SPEER: l.Geurts 44.76. C

Jongens 2e klasse
3000 m: I.Houten (Weert)
8.55.4;VER: l.Kremers
(V'Waard) 6.47; 2.Philips
(Avon) 6.10. SPEER: l.Emans
(Weert)49.46.

Meisjes 2e klasse
DISCUS: Ï.Berden (Tegelen)
38.72

Standen
Jl
PSV 14.4992
Prins Hendrik Vught 12.736
Unitas 11.057

J 2
Valkenswaard 6.870
Kimbria 5.954
Oss-Volo Den Bosch 5.934
Weert 5.693
Tegelen ' 5.618
Avon 5.559
Festina 5.934
Venray 5.122
HAC Helmond 4.615
Deurne 4.146
Prins Hendrik 3.743
Heythuysen 3.583
AVReusel 3.120

M 2
PSV 7.045
Unitas 6.479
Valkenswaard 6.142
Tegelen 5.994
Reusen 5.151
HAC 4.589
Venray 4.162
Kimbria 2.565

Kampioenschap van Neder-
land
JuniorenA
lason-E/O 3-10
Hellas-SEW 15-11
lason-Hellas 13-21
E/O-SEW 7-5
Hellas-E/O 12-9
lason-SEW 6-14

Junioren B
Bevo-E/O 8-8
HCV-Intemos 6-15
Bevo-HCV 5-10
E/O-Intemos 10-13
Bevo-Internos 6-17
E/0-HCV 13-8

Afdelingswedstr. IA
HVN,DES-Bevo 2 7-5
Breeton Sp.-Bevo 2 13-9

Bekerfinales Senioren
GHC-Loreal 2 7-9
Junioren
Bevo-Sittardia 9-12

Kampioenschap van Neder-
land Dames Jun.A
V+L-E+O 8-19
Ancora-Blinkert 9-15
E+O-Ancora 21-17
V+L-Blinkert 9-13
V+L-Ancora 12-9
E+O-Blinkert 16-14

Junioren B
V+L-Hercules 4-27
Hurry Up-UDSV 14-23
V+L-HurryUp 3-18
Hercules-UDSV 12-12
V+L-UDSV 9-23
Hercules-Hurry Up 13-9

Overgangsklasse C
Euro g.-Corridor 6-6
Gazelle-Rosolo 2 6-5
Vriendschap-Stormvogels 5-6

le klasse B
Merels 2-DIS 5-5
SVSH-Vonckel g. 2-5
Amby'sK.-Peelkorf 2 5-6
DIS-Peelkorf2 5-4

2e klasse G
WO-Kempenkorf 7-2
Amby's K.2-Stormvog.2 3-5
VIOD-Spaurakkers 5-4

3e klasse H
Swift 5-Erica 2 3-6
Lottum 4-Amby's K.3 5-3
Grubben-Elsene 5-4

Rayon Hoofdklasse
Rush-Den Bosch 2 86-88
Ardito-Den Bosch 2 81-92

Overgangsklasse B
Jasper-Dunatos 89-79
Kimbria 2-Attacus 2-0

le klasse A
Aeternitas-BSM 2-0

2eklasse A
Hoppers-Boemerang 75-80

3e klasse A
Giants-Kimbria 5 68-70
Kimbria 5-Kepu St.3 56-38

3e klasse B
Venlo-J.Giants 3 70-63
Aetern.4-Aetern.3 60-59

Dames
le divisie B
Dragons-WSC 61-110
Voorburg 2-Black E. 75-47
Flash-Deca 52-46

Rayon Hoofdklasse
PSV 2-Virtus 64-78

Overgangsklasse B
Lieshout-OBC Oss 80-79
Aetern.-Erp 36-69

leklasse A
Kepu St.-Alley Oop 52-56
Dunatos 2-Archers 60-48
Dunatos 2-Boemerang 46-42

Overgangsklasse
Ridderkerk-Schiedam 10-5
Cardinals-Red Caps 16-16
DVS-Gophers 11-8
Spijkenisse-Ducks afg.

Eerste klasse
Phantoms-Bullfïghters 11-1
Orioles-Cheetahs 11-11
Mustangs-Geldrop 4-4
Starlights-Meppers 5-10

Tweede klasse
Samacols-Gemert 17-2
Roef-Indians 1-13
Stealers-Maastricht 5-4

Hoofdklasse
Condors-Cardinals 9-2/10-0

Overgangsklasse
Hitters-Hawks 5-1/3-2
Mulo-Hazenkamp 13-8/afg.
Braves-AU Stars 2-6/8-9
Jeka-Roef afg.

Eerste klasse
Samacols-All In 10-6
Nuenen-Black Wings 21-5
Maastricht-HBS 4-18
Starlights-Knuppelaars 6-9

Tweede klasse
Red Caps-Cheetahs 9-5
Gemert-PSV 20-12
Mustangs-Studs 1-19

Heren Overg.klasse B
Gooische-Leiden 2-21

R'dam-Tegenb. 1-1
Nijmegen-Upward 2-0
Venlo-d.Bosch 1-1
Groningen-Breda 3-1
Forward-Concordia 4-1

Heren le klasse C
HUAC-Uden 3-2
Rapidity-HOD 3-1
Keep Fit-Nuenen 2-1
Were Di-EMHC 2-3
Blerick-M'tricht 4-3

Heren 2e klasse F
Venray-Boxmeer 4-1
Geldrop-Deurne 1-0
HMHC-Tegelen 2-1
Gemert-Sittard 2-2
Son-Basko 2-1

Heren 3e klasse F
Oirschot-DVS 0-0
HCAS-Geleen 7-0
Heeze-Weert IM)
Eersel-Horst 2-4
Groen w.-Heerlen 3-2

Heren 4e klasse F
Bosdael-Bakel 0-1
Kerkrade-Boekei 2-0
Cranend.-Helden 0-3
Meerssen-Mierlo 6-2
Hoekeer-Bergen 7-0

Dames Hoofdklasse
Groningen-Kampong 1-1
Hilversum-Laren 1-1
d.Bosch-HDM 3-3
HGC-MOP 5-0
Zwolle-A'dam 1-2
Bloemend.-Oranje Zw. 0-2

Dames Overgangsklasse B
Alliance-Tilburg 2-1
Upward-Venlo 0-1
Union-Rosmalen 3-1
Kl.Zwland-SCHC 2-0
Ede-Ring Pass 1-2
Hurley-EMHC 0-2

Dames le klasse C
Son-Rapidity 1-0
Best-Huac 0-1
Geel Zw.-B.Ensch. 1-3
M'tricht-Heerlen 2-3

Dames 2e klasse E
Deurne-Geldrop 2-0
DVS-Concordia 0-9
Horst-Tegelen 2-1
Nuenen-HMHC 3-1
Weert-Blenck 2-0

Dames 3e klasse F
Geleen-HCAS 3-1
Boxmeer-Venray 0-5
Civicum-Meerssen 2-3
Gemert-Cranendonck 6-1
Hoekeer-Groen wit 0-7

Dames 4e klasse F
Sjinborn-Bakel 1-0
Kerkrade-Bosdael 1-0
Sittard-Helden 3-2
Mierlo-Heeze 0-3

le klasse
Afd.l
Joy-Leimonias afgebr. 2-3
v.Horne-Halfweg afgebr. 1-4
Afd.2
Popeye-GTR afgebr. 3-1
Warande-Alta afgebr. 2-1
ZLTB-Hillegom afgebr. 3-1

2e klasse
Afd.2
Presikh.-Blerick afgebr. 4-0
Pellik.T.2-Lobbelaer afgebr.

2-3
Rapiditas 2-Kimbria afgebr.s-1
SLTC-HUverheide 7-1
afd.3
Joy M.3-ELTV 4 afgebr. 4-0
Rapid H-L.Raek 5-3
Tilburg-SLTC 2 afgebr. 4-1
afd.4
Zoeterm.-Wateringen afgebr.

5-0
Halfweg 2-Bast.Baselaar afge-
br. 3-1
Merenwijk-Brunssum afgebr.

2-1
Venlo-Volley 2 3-5

3e klasse
afd.ll
GTR-Tos-B 3-5
8a5t.8.2-SLTC 3 afgebr. 2-1
Brunssum 2-BLTV 3-5
afd.l2
Ivy-GTR 2 afgebr. 3-0
Kerkrade-de Helze 3-5
Uden-t Root afgebr. 2-4

4e klasse
afd.2o
Blerick 2-Nijm.Quick 6-2
Brunssum 3-Ready 3 8-0
Volley 5-Pettelaer 2 afgebr. 0-3
afd.2l
Rulec-Burght 0-8
8a5t.8.3-Wettenseindafgebr.

2-0
Ready 2-Volharding 4-4
afd.22
Ace-Doornakkers 7-1
Blerick 3-Mierlo afgebr. 2-2
Kimbria 2-GTR 3 6-2
U.0.W.-N'hagen 0-8

5e klasse
afd.44
Waalre-Frisselst.4 afgebr. 2-2
afd.4s
Vormer-Lichtenberg 7-1
Veldhoven 2-Maasbree 7-1
Eeckenrode-Carolus 7-1
'tRoot 2-Mast 8-0
afd.46
Blerick 5-Kerkrade 3 afgebr.

3-3
Kimbria 3-Brunssum 4 5-3
NIP-Keerweide 6-2
Ativu-v.Horne 2 2-6
afd.47
BRZ-Eijsden 1-7
Ready 4-SLTC 4 0-8
Keerweide 2-Kerkrade 2 3-5
N'hagen 2-Brunssum 5 5-3
afd.4B
Munstergeleen-Rulec 2 5-3
SLTC 5-Venlo 3 7-1
Maasniel-Horn 5-3
Voerendaal-GTR 4 6-2
afd.49
Grubbenv.-Dieren 6-2
Thos 3-Topspin 5-3
Avanti-Dukenburg 4-4
Grootven-Helden 6-2

6e klasse
afd.7B
Lichtenb.2-Kieneh.s afgebr.

3-3
Helze 7-Merletten 5 afgebr. 5-0
Mast 2-Bladel 2 afgebr. 1-4
afd.B2
Bunde-BRZ 2 4-4
Burght 3-Brunssum 6 1-7
Herkenb.-Berenb. 3-5
Stennis-Voerendaal 2 4-4
afd.B3
Burght 2-Gewannen 7-1
U.0.W.5-Apollo 4-4
Rapid 3-Schinveld 0-8
GTR 5-N'hagen 3 4-4
afd.B4
Eijsden 2-Kaldenborn 1-7
Kimbria 4-Urmond 1-7
Oirsbeek-NIP 2 4-4
GTR 6-U.o.W. 2-6
afd.Bs
Stevensw.-GTR 7 3-5
SLTC 6-U.0.W.4 6-2
Rapid 2-Elsloo 3-5
Ready 6-Keerweide 3 5-3
afd.B6
Echt-M'geleen 2 7-1
Brunssum 7-Ready 5 1-7
Volhard.2-U.0.W.3 3-5
Orient-Stein 3-5
afd.B7
Aldeng.-Ace 2 3-5
Venlo 4-Linne afgebr. 2-4
Weert0.-Rapid 0-8
Helden 2-Velden 7-1
afd.BB
Montf.-Aldenghoor 2 2-6
Grensm.-Arcen 3-5

Wimbledonck-Kessel 6-2
Velden 2-Vlierden 5-3
afd.B9
Baexem-Munster 7-1
Tonido-Thos 8 2-6
Elsloo 2-Horn 2 6-2
Kaetelb.-Velden 3 2-6
afd.9o
Broekh.-Haaneb.2 7-1
Park Hoeven 2-Rijkev. 6-2
Venray-Thos 5 uitgest. 4-3

7e klasse
afd.ll3
Tegelen 2-Grubbenv.2 8-0
Root 5-Packador 3 afgebr. 4-2
Veldh.4-Helden 3 afgebr. 3-3
afd.ll4
Ginneve-Tegelen 0-8
Lichtenb.3-Venlo 5 2-6
Leende-Maarheeze 2 0-8
Blerick 6-Mierlo 4 afgebr. 5-1
afd.lls
Eijsden 3-Volhard.3 6-2
Urmond 2-Burght 4 4-4
Berenb.2-Elsloo3 0-8
M'geleen 3-Stennis 2 1-7
afd.ll6
Groeselt-O.Nassau 1-7
Rakets-Kerkrade 4 1-7
Daalhof-M'beek 4-4
Stennis 3-Ativu 2 6-2
afd.ll7
Munster 2-Bocholtz 1-7
Tempo-Kimbria 5 4-4
Dousberg-Simpelveld 2-6
N'hagen 4-Stennis 4 7-1
afd.llB
Born-Bunde 2 6-2
NIP 3-Ohe en Laak 6-2
Elsloo 4-Daalhof 2 5-3
Berg-M'tricht 1-7

Victoria-Goirle 6-0
afd.s
H.Maantje 2-DDH 6-0
Simpelv.-Stobblek 5-1
H.Heide-Polanen 2-4
Apollo-Phoenix 3afgebr. 2-2
afd.6
Maarheeze-Mattenkl. 2-4
Tilburg-Vormer 2-4
Brunssum-Ativu afgebr. 1-2
Larsheim-Gennep 6-0
afd.B
Zelhem-Togo « 5-1
Maasbree-Beinum 0-6
Shot-Stoven 6-0
Topsp.-P.Hoeven 6-0

Heren Promotieklas
VCH 2-Furos 3-1
Heipoort-Jokers 3-1
Sittardia 2-Muvoc 3-2
SEC 2-Avanti 1-3
Vluco-SEC 2 2-3

Beslissingswedstrijden
Dames
Geevers 2-Jokers 2 0-3
Heren
de Heeg-SEC 3 2-3

Jeugdcompetitie
Mal
Rapid-Sittardia 1-3
Avanti-Geevers 2-3
BSV-VCH 1-3
Ma 2
Blok-Furos 2-3
MBI
SEC-Rapid 2 3-0

de heeg 3 21-18
Grovoc2 21-13
Nivoc 21-12
X=3 punten in mindering.
Jeugdcompetitie ,
Meisjes Al
Sittardia K 10-26
Geevers 10-23
Avanti 10-20
VCH 10-14
Rapid 10-5
BSV 10-2
Meisjes A 2
Furos K 8-20
de Heeg 7-14
Dynamic 7-10
Blok'B2 8-7
Sittardia 2 8-6

Meisjes Bl
Sittardia 3 K 9-24
Geevers 2 10-19
Jokers 9-16
Rapid 2 9-10
SEC 10-10
VCH 2 9-5

Meisjes B 2
Sittardia 4 K 10-26
WS 10-22
Dovoc 10-13
Elan 10-11
Grovoc 10-11
Vluco 10-7

Heren Promotieklas
Furos K 24-62
VCH 2 24-54
SEC 2 23-43
Geevers 2 23-42
Avanti 24-42

Geevers 7 K 16-48
PPTP 16-35
WS 2 16-31
VCH 7 16-28
Sport en Spel 3 16-26
SEC 5 16-21
Rapid 5 16-11
Spartak 3 16-9
Sittardia 4 16-7

Heren 3B
Rapid 3 K 18-49
Rapid 4 P 18-47
VCH 8 18-46
Avoc 3 18-34
Phoenix 2 18-26
de Heeg 2 18-24
NAC 18-19
Elsloo 3 18-16
Avoc 4 18-8
Jokers 5 18-1
Jeugdcompetitie
Jeugd C
Sittardia K 8-24
VCVj 8-21
Furos 8-16
de Heeg 8-12
Jokers 8-10
Elan 8-8
Geevers 8-8
VCV m 8-7
Avanti 8-2

Jongens A
AMVJ K 8-18
Sittardia 8-17
Vluco 8-16
de Heeg 8-9
VCV 8-0
Jongens Bl
Geevers K 7-21

Derde titel Rijnhaven

" Het squashteam van Rijnhaven uit Maastricht heeft afgelopenweekeinde de derde titel
in successie gepakt. Voor de> successen zorgden Eric van der Pluijm, Hans Frieling, Lucas
Buit en Brian Beeson. Rijnhaven rekende middels een play-off af met het Rotterdamse
Victoria en Squashworld Amsterdam. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

afd.ll9
O.Nassau 2-H'broek 0-8
Kerkrade 5-Burght 5 4-4
Simpelv.2-Rapid 4 3-5
Volhard.4-Ready 7 3-5
afd.l2o
Kaldenb.2-O.Nassau 3 8-0
Talvu-Simpelv.3 2-6
Schinv.2-Oirsbeek 2 1-7
Waterk.-Voerendaal 3 0-8
afd.l2l
Bocholtz 2-Kaldenb.3 7-1
Ativu3-BRZ3 7-1
M'beek 2-Hulsberg 2-6
Urmond 3-Orient2 8-0
afd.l22
Weert-Eind Schoor 4-4
Swalmen-NIP4 5-3
Rulec 3-Wessem 2 1-7
afd.l23
H'broek 2-Bosdael 0-8
M'geleen 4-NIP 5 6-2
GTR 8-Herkenbosch 2 1-7
Keerweide 4-Berg 2 5-3
afd.l24
Home 3-Echt 2 6-2
Potec-Weert 0.3 5-3
Nieuwst.-Maasniel 2 1-7
Wessem 3-Rulec 4 7-1
afd.l2s
Belfeld-Baexem 2 4-4
Boshoven-Meulenslag 7-1
Tegelen 3-Wimbledonck 2 1-7
Nederw.-Kaetelb.2 7-1
afd.l26
Bosdael 2-Belfeld 2 3-5
Rosus-Horst 2 3-5
Ace 3-Baexem 3 2-6
afd.l27
Grubbenv.3-Br.huizen2 7-1
Blerick 7-Bevo 7-1
Kessel 2-Moleneind 2 3-5
Tegelen 4-Venray 2 3-5

Herencompetitie
le klasse afd.2
Pettelaer-Boemerang afgebr.

0-2
R.Prickers-Halfweg afgebr. 1-3
N'hagen-Krimpen 4-2
Overw.-Alta afgebr. 0-3

2e klasse
afd.l
Rapiditas-Ivy afgebr. 2-1
Ready-Venlo 5-1
Hartel-Hakkelaars 4-2
Stein-Zuiderpark 3-3
afd.2
Boskoop-H.Maantje 0-6
Frisselst.2-Unicum 3-3
P.Rhei-Groenekan 0-6
Thor-Halfweg 2 2-4
afd.3
Rhoon L.o.Zand 3-3
BRZ-Holy 1-5
Ludica-Barendr. 5-1

3e klasse
afd.4
Tegelen-Rozenburg 3-3
Wouw-Langeland 2-4
Skinlo-Helden afgebr. 2-0

JA
Sittardia-AMVJ 3-0
JB2
Avanti-Elan 0-3

Bekerwedstrijd Dames
BSV-Jokers 3-1

Beker Jeugd
Jongens A
Geevers-Vluco 2-3
Vluco-Geevers 0-3
Geevers kampioen

Standenlijst
Dames Promotieklas
Furos K 22-58
VCH 4 22-49
Muvoc 22-42
Volharding 22-39
Dynamic 2 22-38
Fiscus 22-33
BSV 22-32
Elsloo 22-29
Jokers 2 23-27
Geevers 2 D 23-24'
Avoc D 22-16
Dovoc D 22-9

Dames IA
Furos 2 K 20-48
Sittardia 2 OW 20-46
Geevers 3 20-43
Vluco 20-42
BSV 2 " 19-37
de Heeg 20-33
Spartak 20-25
Jokers 3 20-19
Elan 20-18
Sjoahn 19-15
VCV 2 D 20-2 x
Dames 1B
NAC K 20-52
Heipoort OW 20-51
Grovoc 20-47
SEC 20-41
Sittardia 3 20-34
Avanti 20-30
Rapid 3 20-27
Geevers 4 20-22
Fiscus 2 20-17
Jokers 4 20-5
Dynamic 3 D 20-4

Dames 2A
Mutiara Maluku K 18-54
Muvoc 2 P 18-48
AMVJ 18-31
Avoc 3 18-31
Geevers 5 18-30
Dovoc 2 18-28
Elan 2 18-17
de Heeg 2 18-17
Grovoc 3 18-13
Sport en Spel 18-1

Dames 2B
Avoc 2 K 21-58
SEC 2 21-56
Rapid 4 21-34
Jokers 5 21-33
NAC 2 21-28

VCH 3 24-39
Jokers 24-35
SEC 24-34
Vluco 24-28
MuvocPD 24-27
VCV D 24-26
Heipoort D 24-17
Sittardia 2 D 22-13

Heren IA
Sport en Spel K 16-40
VCH 4 16-36
SjoahnPD 16-34
Geevers 3 16-33
Fiscus 2 16-26
Dovoc 16-23
AMVJ 16-12
Vluco 2 16-10
Fiscus 3 16-2

Heren 1B
Heipoort 2 K 18-47
Fiscus PD 20-43
AMVJ 2 19-36
Avanti 2 20-36
Avoc 20-35
Jokers 2 20-33
Rapid 2 20-33
Rapid 2 20-33
Elsloo 19-29
Geevers 4 20-14
SEC 3 21-11
de Heeg D 21-10
Heren 2A
Spartak K 20-54
Elsloo 2 P 20-47
Furos 2 20-39
VCH 5 20-37
BSV 20-34
Vluco 3 20-33
Sjoahn 2 20-28
Sport en Spel 2 20-27
Geevers 5 20-20
Dovoc 2 20-10
Volharding D 20-1

Heren 2B
Geevers 6 K 20-58
VVS P 20-53
Jokers 3 20-37
Muvoc 2 20-36
Sittardia 3 20-35
Nivoc 20-34
Mavoc 20-25
Spartak 2 20-24
Furos 3 20-16
Avanti 3 20-11
Fiscus 4D 20-1

Heren 2C
Heipoort 3 K 18-48
Volharding 2 18-44
deBastion 18-32
VCH 6 18-30
Phoenix 18-24
Jokers 4 18-23
Elan 18-19
Grovoc 18-18x
SEC 4 18-17
Avoc 2 18-12

Heren 3A

SEC 8-18
Rapid 8-12
Furos 8-6
Volharding 7-0

Jongens B 2
lClsloo K 10-25
VVS 10-23
Klan 10-19
de Heeg 2 10-13
Geevers 2 10-10
Avanti 10-0
Nationaal
Dames 2e divisie
Civitas-Henzo 2 1-3
Civitas degradeert
Henzo/Oikos 2 speelt beslis-
singswedstrijden

Ereklasse
Ziejspoar-Schachtwiel 3-13
Keizer-Brunssum N. 10-6
Tunnelb.-Spoorzicht 10-6
Boereslot-Koetsjhoes 13-3
Huizinga-Coriovallum 11-5
Duc-Picasso 7-9

Hoofdklasse A
Huizinga-Schachtw. 6-10
Landgraaf-Willem T. 12-4
Duc-Vogelzank 4-12
W.v.Susteren-Eykenboys 4-12
Hermans-Spoorzicht 8-8

Hoofdklasse B
Hermans-Sport 11-5
Sjtoet-Vink 6-10
WitteBal-St.Kruis 5-11
Boereslot-Landgraaf 13-3
Rolduc-Heukske 6-10

le Klasse A
Eykenb.-Stoufpot 14-2
Awt Dorp-Gebr.Hofke 10-6
Poat-W.v.Susteren 11-5
Brunssum N.-Holturn 12-4
Koetsjhoes-Spoorzicht 1-15
Sport-Vink 12-4

le Klasse B
Brunss.N.-Gebr.Hofke 3-13
Coriov.-Ruif 11-5
Mijnzicht-Keizer 5-11
Spoorz.-Edelweisz 7-9
Landgraaf-Gildemeesters 14-2
WiUem T.-Hofland 8-8

le Klasse C
Stenen Kr.-Rolduc 10-6
Boereslot-Landgraaf 6-10
Draver-Voske 4-12
Bokkerijder-Amstel 10-6
Brouwersw.-Palet 4-12
Schachtwiel-Hermans 12-4

2e Klasse A
Vaetje-Awt Dorp 4-12
Witte Bal-Treffers 3-13
Roadhoes-Eykenb. 4-12
Koetshoes-Barbou 5-11

Spoorzicht-Korte Keu 6-10
Stoufpot-Kr.op Tijd 8-8
2e Klasse B
Spoorzicht-Rolduc 16-0Krop Tijd-L.Kabouter 4-12
Draver-Romana 8-8
Pub-Karrerad 2-14
Neighbours-Fox 7-9

2e Klasse C
Hofland-Heukske 4-12
Hulsveld-Brouwersw. 8-8
Paddock-Stalletje 9-7
Ruif-L.Kabouter 6-10
Leeuw-Picasso 11-5
Korte Keu-Voske 14-2

2e Klasse D
Gildemeesters-Hulsveld 6-10
Smeets-Romana 12-4
Fl.Dutchmen-O.Schaesberg

10-6
Duikers-Vogelzank 0-16
Vink-Candlelight 4-12
Pub-Paddock 7-9
2e Klasse E
M.Hoek-Bokkerijder 6-10
Paletti b.-Spoorzicht 12-4
Poat-Hulsveld 11-5
L.Kabouter-O.Herbergh 4-12
Willem T.b.-Hofland 10-6
Schachtwiel-Ziejspoar 9-7

2e Klasse F
Duc-Karrerad 9-7
Sport-Duikers 8-8
M.Hoek-Auw Vrung 4-12
Brandwap.-Sjtoet 12-4
Amstel-Mijnzicht 6-10
Stoufpot-Bongerd 8-8

3e Klasse A
Heikaatsje-B.Beukers 10-6
Sjteeberg-Koetsjhoes 10-6
Wilhelmina-Fl.Dutchmen 8-8
Duikers-Sport 16-0
O.Herbergh-Holtum 10-6
3e Klasse B
Ophovense b.-Smeets 13-3
Vogelzank-L.Kabouter 3-13
Stamp-Bastille 16-0
O.Herbergh-Gorissen 2-14
Rolduc-Heikaatsje 4-12

3e Klasse C
Brouwersh.-Bastille 4-12
Stalletje-A.Pastorie 7-9
L.Kabouter-Sjtoet 11-5
Duikers-Pimpelaer 8-8
Barbou-Vraagteken 6-10
3e Klasse D
Fox-Wilhelmina 7-9
Paletti b-Stamp 16-0

■Candlelight-Trepke 7-9
Edelweisz-Wolfje 12-4
Gorissen-Brouwersh. 1-15

3e Klasse E
Orchidee-Overbroek 9-7
Heukske-Wolfje 2-14
Sjteeberg-Veldhof 2-14
Wilhelmina-Benelly 9-7

District Zuid-Limburg
week 4
Poule 1
Matchpoint-Maasband
Wilza-Volkshuis 3-4
Societeit-Quick 5-2

Poule 2
N.Klossen-Keizer 5-2
Volkshuis-BBC 2-5
Schaesberg-Matchpoint 7-0

Poule 3
HGK-Statie 3-4
Eikeboom-Kempke 2-5
Jachthoes-Sanderbout 7-0

Poule 4
Statie-Sociëteit 3-4
Baandert-Oase 0-7
Benelux-Sanderbout 2-5

Poule 5
Volkshuis-Oase 5-2
Heukske-HGK 2-5

Poule 6
Statie-Eikeboom 5-2
Kempke-Brouwerswap. 6-1
Oase-Heukske 5-2

Poule 7
Baandert-Brouwersw. 3-4
Kempke-Heukske 2-5
Volkshuis-Eikeboom 3-4

Poule 8
Lindenheuvel-GONA 7-0
Eikeboom-Kempke 5-2
Statie-Volkshuis 7-0

Poule 9
Brouwersw.-ABC 2-5
Kant je-N.Klossen 0-7
Waubach-OHVZ 2-5

Poule 10, Weustenrade-DJB 2-5
Matchpoint-Kantje 2-5
Keizer-St.Bavo 2-5

Poule 11
DJB-Vriendenkring 2-5
Treffers-Keizer 6-1

Poule 12
Bavo-Matchpoint . 5-2
Keizer-DJB 5-2
ABC-Cebusta 0-7

Bekercompetitie
Poule 1
Volkshuis-Carambool 6-1
BCH-Volkshuis 2 0-7
Volkshuis-Sibbe 5-2

Poule 2
Klosje-Statie 3-4
Keizer-Schaesberg 0-7

Poule 3
Apollo-Schaesberg 5-2
Kantje-N.Klossen 5-2

Poule 4
Statie-Heukske 6-3
Eikenboom-Oase 5-4

Poule 5
Butting-Weustenrade 7-2
St.Hoger-Irene 7-2
Poule 6
Tjoba-Nestje 9-0
Poule 7
Lange Band-BCV 2-7
Schaesberg-Treffers 9-0

Poule 8
Volkshuis-DJB 5-4
N.Klossen-Klosje 3-6
Oase-Modern 7-2

Poule 9
Modem-OHVZ 5-2
Carambool-Kantje 2-5
Poule 10
DJB-Modern 4-3
Brunssum-Carambool 3-4
District Maastricht
Poule 1
Noorbeek-Itterren 2-5
Klos-BCM 7-0
Vilt-Heer 6-1

Poule 2
Keizer-OO Heer 7-0
BC Heer 2-Vriendenkr. 4-3
Nazareth-Klos 2 5-2

Poule 3
Haverput-Noorbeek 2 5-2
Kl.Vier-Eijsden 4-2
Vnendenkr.2-BAM 2 2-5

Poule 4
Noorbeek3-Concordia 2 3-4
HeuKem-DAS2 5-2
BCM 3-BAM 4 7-0

Poule 5
Concordia-BC Oost 2-5
Ketsers-Rheingold 7-0
DAS-Wolder 7-0
Poule 6
Vilt2-Wolder 2 0-7
Berceuse-BC Heer 3 2-5
Sabena-DAS 3 5-2

Poule 7
Bunde-Gerlach 3-4
DAS 4-Itteren 2 6-1
Klos 5-MBV 3-4

Poule 8
MBV 2-Volière 5-2
Vriendenkr.3-Ketsers 3 2-5

Poule 9
Nazareth 2-00 Heer 2 6-1
Ketsers 2-Ulestraten 0-7
Geertr.-Keizer 2 0-7

Poule 10
OO Heer 3-Bookvink 2 7-0
Rheingold 2-Vriendenkr.4 7-0
Heer 4-Berceuse 2 7-0

Poule 11
Keer-Voliere 2 2-5
Berceuse 3-Klos 4 . 0-7
Ulestr.2-BAM 7-0

Poule 12
BC Oost 2-Mergelland 7-0
MBV 3-Rheingold 3 2-5
Klos 3-BAM 3 5-2

Poule 13
OO Heer 4-Bookvink 2-5
Sjaan 2-Klos 6 6-1
Rheingold 4-MBV 4 5-2

Poule 14
BCM 2-BC Oost 3 2-5
OO Heer 5-Berceuse 4 0-7
Bookvink 3-00 Heer 6 2-5
Berceuse 5-Eijsden 2 2-5

leklas A
Gulpen-Company St. 6-1
Pottebr.-Up Quelle 4-3
Tunnel-Kanaries 3-1
Delta-Erka 2-5

le klas B
Bouwkomp.2-Quelle 4-6
Soleil-Marathon 3-1
Theunissen-Meetp. 9-3
Egor 2-Vissers 3-4
Joffer-Cosmos 2 1-3
Hadow-Kolonia 6-1

le klas C
Bouwkomp.3-Postert 2 16-0
Soleil 2-Tukcon 6-3
v.d.Venne-PSM 2-2
Meetp.2-Keigel 3-6

2e klas A
Filmcl.2-Vici 11-3
Gulpen 2-Flaterke 2 1-2
Delta 2-Pottem. 4-5
Kaanen-T 1874 3-3
2e klas B
Pottebr.2-Diekske 2-8
Sjefke-UpQuelle 2 3-3
H.Anders 2-Circolo S. 17-4
B.Billy's-Yema 2 5-6
Kilo-Maasvogels 2 5-4
Boheme-Bastings 4 6-4

2e klas C
Fimlclub 3-Sportcl.2 3-3
Rood w.2-Brunssum 3 4-2
Brikske 2-Postwagen 3-6
Theunissen 2-Vissers 2 11-3
Marebos-Vaals 2 5-1
Laumen 2-Hadow 2 1-4

2e klas D
Vaals 3-DWS Boys 8-4
Rood W.-Brunssum 4 4-4
Brikske 3-Hadow 3 9-10
Reneman 2-Soleil 3 5-4
Eendr.-Cosmos 3 10-4
Egor 3-Laumen 3 4-4

2e klas E
Makassar-Born 9-2
Zwaluw-AEV Intern. 3-8
Maximiliaan-Jabeek 2 6-5
Geleen 2-Phoenix 2 7-5
Zw.Schaap-Bouwkomp.4 4-2
Lacroix-Fam.Boys 4-4

2eklas F
Adveo-Oberje 7-3
v.d.Venne 2-SZV 3 1-5
Jabeek-Neerbeek 2-4
Geleen-Sante 2-5
Laumen 4-Puth 0-8
Hanckm.-Groen w. 6-10

3e klas A
Delta 3-Vrecan 4-3
Sjefke 2-AVS 12-6
Pottebr.3-H.Anders 3 3-3
Sjotter-Br.wapen 2 7-3
Eijsden 2-B.Stap ln 4 5-2
Sport 2-Wiegert 2 10-5

3e klas B
Delta 4-Eijsden 3 6-3
Filmcl.4-Dousberg 3 7-3
Bovens-Pottebr.4 13-11
Sport 3-H.Anders 4 4-13

3e klas C
Sjotter 3-Colson 5-1
MW-Up Quelle 3 6-1
Willem I 2-Eijsden 4 1-2
Pottebr.s-Yerna 3 7-2
Company 5.2-Keer 2 15-4
Sport 4-DBSV 3-7

3e klas D
Eijsden 5-Hermsen 1-12
Tunnel 2-Up Quelle 4 4-6
Mattini-Sjotter 4 7-1
Flaterke 3-H.Anders 5 4-7
Vrecan 2-WillemI 2-2

3e klas E
Maasb.-Colson 2 8-2
Tunnel 3-Kanaries 2 5-4
Sjotter 5-Boheme 2 3-4
Voliere-Erka2 3-5
Hermsen 2-Eijsden 6 6-3
B Stap ln 2-Tornado 5-8

3e klas F
Maasb.2-Boemerang 4-9
Sjotter 6-Pottem.2 10-5
Vici 2-Sunshine 8-4
B.Stap In 3-Tornado 2 10-6

3e klas G
Paco 2-Quelle 2 5-16
Vissers 3-Varenbeuk 3-6
Hadow4-H'heide 1-8
Reneman 3-Fortuna 3-8
Diekske 2-Eendracht 2 7-1
Kolonia 2-Centraal 4-4
Fortuna-Hadow 4 14-2

3e klas H
Varenb.2-Fortuna.2 7-4
H'heide 2-Holz 5-1
Kolonia 3-Soleil 4 0-2
Sportcl.3-Goasewey 5-8
WDZ 2-Laumen 5 5-3

3eklas I
Theunissen 3-Paco 7-0
Soleil 5-Cosmos 4 3-1
Jessica-Holz 2 3-2
Varenb.3-Driessen B. 11-5
Joffer 2-Fortuna 3 2-3
Laumen 6-Kolonia 4 4-4

3e klas J
Rood W.3-Kolonia 6 6-2
Kolonia 5-WDZ 5-6

3eklas K
Makassar 2-v.d.Venne 3 6-6
Adveo 2-Born 2 4-5
Wierts 4-Likopa 2 4-5
Tukcon 2-Puth 2 6-2
Aztecs-Trechter 2 7-3
Geleen 3-Oberje 2 9-6

3e klas L
Tukcon 4-DWC 2-3
Brunssum 5-v.d.Venne 4 5-1

Groen w.2-Bouwkomp.s *"__ t_)
Adveo 3-Keigel 2 Q
3e klas M ,_,
Makassar 3-BizzieB. u;,',
Tukcon 3-SZV4 fj
AEV Intern.2-Phoenix 3
Zw.Schaap 2-Adveo 4 °v
Likopa-Puth 3 lif

3e klas N n, I»*
Puth 4-Marebos 2 g2 *SZV 5-Egor 5
Beek-Postwagen 3 . _
Zw.Schaap3-Bouwkompo «-
Groen w.3-Keigel 3

3e klas O , _"~~
Puth 5-Wagt.Weg.2 ,_.
Beek 2-Likopa 3 'Zw.Schaap 4-PSM TrechtJ^A _-

"J d
iizo.Dames Zuid . " ..

Sport-Hadow ij il
Hadow-Geleen
Jabeek-Pottebr.2 f] lel
SZV-Pottebr. ]
Zw.Schaap-Meetp. "' n .
Beker 5e ronde ,3 or
Geleen-Vissers A. , 4et
T1874-Soleil ,j k-t
Laumen-Reneman «j j __
Groen W.-Meetp. , ,
Le Soleil wns. ' k
Midden-Limburg:

1 D: g.6 ToeMVC-de Boag
Kesjotje-Inter „.j f
Lasco Weert-Peters 2
Wierts 2-Fastronoom f_j «le
Perey 2-Roermond 4 ' Jr_|
2 G: 5-2 tarHeel 2-Perey3
Bremboys-Lasco 2 . 4 4P-
Riva 2-Altw'heide 3 j Bit
Kesjotje 2-Roermond 5 4 ;_.,
DESM 2-Spee 2

2H: .7 fPeters 3-Riva ~3 Jr>
Amicitia2-DESM fj 't
Vesta-Tomado . * 5 ui
Nederweert 2-v.Seggelen ' jj'j
Knipuigske-Kesjotje 3 . _ 1
Altw'heide 2-Neeritter 2 -1 «1

'0!
3P: ~4Altw'heide 4-Nederweert J . 4
Gastronoom 2-Willie Bar ' 7 l
Neeritter 3-Riva 4

3 Q: ,o-4 *"SVH-Hercules 3 '£] *nBrevendia-Neeritter4 „2 "et.Nederweert 4-Altw'heide &
Gastronoom3-Vesta 3

3R:
Rockwool-Olympus ~ ,1 »n
Oda 2-WillieBar 3 5.8 \_\
Roermond 8-Knipuigske i _ ,
DESM 3-Wierts 3

3S: 3.8WillieBar 2-Homerhof 2 23 tg
Heiputters-Juliana 3.4 ty
Roermond 6-Hercules 4 ~ _" U
Tornado 2-Fermonia 2

Brevendia 2-SBC 34 |
Riva 3-Amicitia 3 5.1 (__
Juliana 2-Heiputters 2

3U: 5.1 E
ZWD-Amicitia 4 3.4 «E
Vesta 4-Perey 4 4.3 jj
Hakkie-Homerhof3

Beker
5e algemene ronde ~ g 1
ZwarteRidders-Boskab. _?___
Millener b.-Bl.Wit JJBaekske-Hakkers j.3
Victoria-Auwt Aelse s

5e terugvalronde Overga"*
klasse „g
Heer-Millen
Angelina b.-Heister ,4
Keulen-Heide . 4
Wien 2-Hook

5e terugvalronde le klasse
Leeuwenh.-Eck „i
Koningsw.2-Heukske „__
Sjteiweeg-Camontagne b.

5e terugvalronde 2eklasse
Beckerke-Bl.Wit 2
Gogh 2-Heide 2 JJ 0Cosy Corner-St.Servaas

Slot Caumerbron Toernooi
Hoofd en le klas Groep A ,

(
l.Cox-Mw.v.d.Weijer 62.0» "2.Dms.Herzich-Moonen „
55.83%, 3.Houben-Jans^
55.00%

Einduitslag 5 hoogste s*"or*"_s
1/2 gelijk echtpHatJ
313.64%, 3.Hamers 299.5»*
4.Hermans 286.56%

2eklas Groep B jr.l.Chorus-Gremmen . ,^nk-
-63.54%, 2.Dms.Copenen-K" kkelkoren 55.73%, 3/4 ë«"'.
Ozek-v.d.Weijer en Dms. rie
zers-Snijders 54.17%

Eindstand 5 hoogste scores
I.Chorus 296.25%, 2.Vrout
raets 294.70%, 3/4 Dms.Kre
zers-Snijders 280.04%

3e en 4e klas Groep C „-
l.Dms.Moonen-Pelzer 66.b'
2.Mw.Gielis-Spijkers 60.4i'
3/4 gelijk Dms.Benders-He ,
driks en Bom-Mw.Wiela*1

54.17%

Einduitslag 5 hoogste seor.*_tr
1/2 gelijk Dms.Moonen-Pe^302.87%, 3/4 gelijk Mw.Gie»
Spijkers 300.94%

Swalmen
Jubileum cafe-drive NeP"
muk (94 paren) «5DS.Pesch-Verhoeven 01-o
V.Gemert-Steen 6D"^Verhouden-Verhouden 65 "Ds.Maessen-Reiners 64.
Kortooms-Hout so'n4Reefs-Sillen f^Trines-Neijssen =082Kunnen-Berg
Ds.Vonk 69.J
Vogels-V.Deur 58-

BVII Dubbelleague 4 ,0
Teamwork-Brugm.ass. j 3
No Spare-Cajo 4 .0
Strike F.-Terminat. j.i
Hejo-Stap In 3.1Vog-Octopussy

Kwartettenleague
.Klim Bim-Spoilers ,3
Obies-S'92 0jWigrut-Chop 11 0.4
Roda-Marastima 4.0
3=l-Ladies nA
RavenPlum-SOS
BVH United Bears League
Uitsr.-Koala's 4.0
Kodiaks-UD II 4.0
Ice Bears-Am.Cars 3.1UD-Polar Bears

stand ,7 51827
Koala's I\% g74
Ice Bears 70-s"_Afi7l
Polar Bears 68.5-5u°
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" JUDO - Nederland zal bij de
Europese judokampioenschap-
pen, van 7 tot 10 mei in Parijs, bij
de vrouwen in alle categorien
vertegenwoordigd zijn. De Ne-
derlandfee ploeg voor Parijs ziet
er als volgt uit: Vrouwen: -48 kg;
Agnes Endel; -52: Jessica Gal;
-56: Gooitske Marsman; -61: Jen-
ny Gal; -66: Claudia Zwiers; -72':
Irene deKok; + 72: Monique van
der Lee; open categorie: Angehv
que Series. Mannen: -60: Boude-
wijn Caspari; -71: Cees Wurth;
-78: Dave de Vries; -86: Alex
Smeets; -95. Peter den Hoedt; +
95: Dennis Raven; open catego-
rie: Hans Buiting.

" VOETBAL - Competitieleider
Ton Verkoyen heeft voor don-
derdag 30 april, Koninginnedag,
een beker- en inhaalprogramma
ingelast. Aanvang 18.00 uur. Be-
ker: Wilhelmina'oB-Venray,
SCG-Rapid, Miranda-MVV 2,
Chevremont-Rios'3l, Pannin-
gen-RKBSV, De Ster-Meerssen.
Derde klasse D: MVC '19-SC Ire-
ne, Helden-Sparta '18 (17.00),
Meterik-SSS '18, SVEB-HBSV,
IVO-Vitesse '08 (14.30), Tiglieja-
SV Meerlo (wo. 19.00 uur). Vier-
de klasse C: Helios-Heilust.

" HANDBAL - Ghislaine Le-
bens, handbalkeepster bij het
Valkenburgse lason, heeft over--
schrijving aangevraagd naar
tweededivisieclub Blauw Wit uit
Neerbeek.

toto/lotto
Eerste prijs geen winnaar: tweede prijs'
2 winnaars, bruto f. 35.246.50; derde
prijs 93 winnaars, bruto f. 1.136,90;vier-
de prijs 4322 winnaars, f. 24,40; vijfde
prijs 64.691 winnaars, f. 5.00.

sport in cijfers

PAARDESPORT
Maasbree, Limburgse NKB-wedstrij-
den. Dressuur, ring 1 licht 2: 1. Peeters
met Bonheur, 2. Verhaegh, Esperanza,
3. Peters, Darnier. Ring 2 Licht 2: 1.Van
Mourik, Faron, 2. Vleeming, Epifaan, 3..
Rensen, Fleetwood. Ring 3 Licht 1: 1.
Fischer. Charlotte. 2. Van Wylick, Cae--
sar, 3. Van Rijn, Fernando. Ring 4 Licht'
1: 1. Coenen, Glamour, 2. Dorssers, Spe-
cial Dream, 3. Cuypers, Avanti. Ring 5'
Licht 1:1. Hoeymakers, Floris, 2. Sche-"
pers, Gaia, 3. Roeloper, Furiosa. Ring 6'
Licht 1: 1. Geurts, Emmy, 2. Wijnands,-
Expo BP. 3. Tunissen, Everdiena. Ring
7 Midden 1 groep 1:1. Grosfeld, Chileo-'
tor, 2. Houben, Zoraida, 3. Wetzelaar,
Jelly Bey W. Groep 2: 1. Phillipsen, Ar-
lette, 2. Nevels, Edison, 3. Janssen, Dis-
covery. Ring 8 Zwaar 1: 1. Beckers^
Arrogante, 2. Gortz, Nimble, Schattorie/Chanou. Ring 8 Zwaar 2: 1. Strijbosch,.
Sabein. 2. Linders, Bockmann Dota.!
Ring 9 Midden 2: 1. Salden, Leonardo,
2. Haenen, Corindred, 3. Hoppenreys,
Cadans. Ring 10 Beginners: 1. Coen-1ders, Candar, 2. Ewals, Gullit 3. Vaes-i
sen, Donald. Ring 11 Beginners: 1. Van.
Duren, Gino, 2. Roosen, Grandy, 3. Van,
de Pas, George. Ring 12 Beginnr
Zweers. Charmeur, 2. Braver, Zarco. 3.
Sturme, Flamingo. Ring 13 Beginners:
1. Giessen, Glamour, 2. Pouls, Freya, 3..

Kessels, Gigoio. Ring 14 Beginners: 1.
Pex, Erasmus, 2. Coenders, Joabel, 3.
Simons, Fyron. Springen: Beginners.
Groep 1: 1. Boeken. Gipsy, 2. Gubbels,.
Gino, 3. Sturme, Flamingo. Beginners
Groep 2: 1. Allers. Falco, 2. Kessels, Gi-.'
golo, 3. Berden, Fleetwood. Licht groep
1: 1. Hellebrmkers, Sorledes, 2. Schelle-

kens, Argonaut, 3. Grommen, Everdie-'
na. Groep 2:1. Van der Goor. Eppo, 2'-
Schellekens, Giadero, 3. Spreeuwen-
berg, Edina. Groep 3: 1. Peeters. Falyp-r'
so, 2. Keunen. Electric Man, 3. Thijssen,-
Egel. Midden: 1. Van der Goor, Gigoio,'
2. Ehrens, Golden Tulip I, 3. Heber, Elo''na. Zwaar: 1. Peeters. Delgado. 2. Mei'
strom, Densingqueen, 3. Aben, Fifty--
Fifty. ' -
TENNIS
München, mannen, eerste ronde
wie-Krajicek 6-4 6-4, Engel-Caratti 6-1
6-4, Vasek-Gilbert 6-2 6-4, Karbacher-.,
Koslowski 6-7 6-1 6-3.
Hamburg, vrouwen, 647.000 gulden,"
eerste ronde: Van Lottum-Lohmann 6-0,-,
6-3. Hy-Nowak 6-2 6-3, Novotna-Brjoe-■
kovetsj 6-3 6-2, Mesjki-Muns-Jagerman:
6-2 4-6 6-4. Meschki-Muns-Jagerman 6-2.
4-6 6-4, Durie-Bollegraf 6-3 6-2.
Madrid, mannen, eerste ronde: Santoro-"
De Miguel 7-5 6-3, Arrese-Gispert 6-0"
6-2, Javier Sanchez-Patrick McEnroe
6-4 6-0, Fontang-Nargiso 1-6 6-2 6-3.

AUTOSPORT
Atlanta, Grand Prix ISMA: 1. Jones1
(Jaguar) 63 ronden gem. 155,390 km/u,
2. Kandall (Chevrolet) op 3.08, 3. Fuller
(Chevrolet), 4. Larrauri (Porsche), 5.
Tennyson (Chevrolet). Race voortijdig
gestopt door ongeval Brabham. Klasse-
ment: 1. Fangio 77 punten, 2. Jones 75,"

VOETBAL
Bethlehem, Olympisch kwalificatietoer-
nooi CONCACAF: Verenigde Staten-
Mexico 3-0 (2-0) - 32. Snow 1-0. 36. Hen-
derson 2-0, 80. Snow 3-0. Verenigde Sta-
ten gekwalificeerd voor eindronde in
Barcelona.

SCHAKEN
Linares, hlve finales kandidatentwee- "
kampen, tiende en laatste ronde: Tim- I
man-Joesoepov 1-0. Eindstand Tirrt, '.
man-Joesoepov 6-4.
Wit: Timman, Zwart: Joesoepov 1 -
e2-e4, c7-c5. 2. Pgl-f3. PbB-c6, 3. d2-d4.
csxd4. 4. Pf3xd4, g7-g6, 5. c2-c4. LfB-g7 ,
6. Lcl-e3, PgB-f6, 7. Pbl-c3, 0-0, 8.".
Lfl-e2, b7-b6, 9. 0-0, LcB-b7 10 f2-f3.
Pf6-h5. 11. Pd4-b5. a7-a6, 12. Pbs-a3, 'TaB-bB, 13. f3-f4, Lg7xc3, 14. b2xc3, ,
Phs-f6, 15. e4-e5, Pf6-e4, 16. Ddl-el,d7-d6, 17. Ld2-f3, Pc6-a5, 18. f4-f5, g6xfs. ",
19. Le4-h6, KgB-hB, 20. Lh6xfB. DdBxf*r,-.
21. esxd6, Pe4xd6, 22. Tal-bl, Pd6-e4, 23Del-e3, DfB-g7, 24. De3xb6, Dg7xc3,25."
Lf3xe4, Dc3xa3, 26. Tflxfs, Pasxc4. 27
Db6-d4 + , f7-f6, 28. Tfsxf6, e6-e5, 29,
Dd4-a7, TbB-dB, 30.Da7xb7, 1-0.

WIELRENNEN
Jerez, Ronde van Spanje, eerste etappe-
individuele tijdrit: 1. Nijdam 9,2 km in"
11.13 (gem. snelheid: 49,212 km/u), 2
Mauri 0.09, 3. Alcala 0.11, 4. Zulle 0.14.
5. Kasputis 0.21. 6. Roche 0.22. 7. Weg- ~
muller 0.22, 8. Rominger 0.22, 9. Parra
0.22, 10. Oliver 0.24, 11. Garmendia. 12.-
Ruiz Cabestany 0.25. 13. Skibby. 14, _t
Diaz Zabala 0.27, 15. Tsjoejda, 20. Delga-
do 0.31, 22. Cordes 0.32, 27. Theunisse .
0.34, 32. Rooks 0.36, 36. Breukink 0.38. .
43. De Vries 0.40, 47. Harmeling 0.41. 62. .
Mulders 0.46, 63. Jakobs, 77. Nijboer
0.50, 93. Solleveld 0.55, 109. Suykerbuyk
1.00, 119.Hermans 1.02,137.Van Poppel
1.08, 143. Talen 1.09, 149. Verhoeven'
1 11, 162. Jan Siemons 1.18, 188ren laat-
ste Willems 1.49

Bartok slaat
slag op

transfermarkt

Enzo Scifo de grote vedette van Torino

Van mijnwerkerszoon
tot multi-miljonair

"Enzo Scifo weet
inmiddels wat van
hem verwacht
wordt. De naast
zijn schoenen
lopende vedette is
verandert in een
ware prof.

Foto: ANP

DOOR JAN MENNEGA

Niet spelen,
wel vangen

den per jaar,
maar krijgt
daar maar bit-
ter weinig
voor terug.

Prosinecki
speelde amper
dit seizoen, na-
dat hij in een
Uefacup-tref-
fen met FC
Utrecht de eer-
ste van een
reeks spier-
blessures op-
liep. Snel ver-

Hij kwam van
Rode Ster Bel-
grado om zijn
faam in Spanje
waar te gaan
maken. Daar-
voor kreeg
Robert Prosi-
necki al van
meet af aan
een vorstelijke
beloning. Real
Madrid betaalt
zijn midden-
velder een
slordige 5 Vz
miljoen gul-

diende centen
derhalve.
Naast Prosi-
necki schaart
collega Emilio
Butragueno
zich als twee-
de in het rijtje
grootverdie-
ners met 4 V-»
miljoen gul-
den. Bernd
Schuster (Atle-
tico de Ma-
drid) is derde
met 3,7 mil-
joen en Ro-
nald Koeman
(FC Barcelona)
is een goede
vierde met 2,8
miljoen gul-
den per jaar.

Gouden dubbel?

" Mtchae' Stich

In Duitsland
hebben de ten-
nisfans Mi-
chael Stich en
Boris Becker
weer in de ar-
men gesloten.
Niet vanwege
individuele
prestaties van
het illustere
duo, die zijn
immers niet zo
bijster goed, " Boris Becker

maar vanwege de gezamenlijke krachtsinspanning
in Monaco waar het gelegenheidsdubbel het plaat-
selijke toernooi won. In definale versloeg het Duit-
se koppel de TsjechenKorda en Novaeek met twee
keer 6-4. Leuk voor onze Oosterburen die weer van
Olympisch goud en Wimbledon-zeges dromen.
Jammer alleen dat Becker/Stich in de halve finale
afrekenden met Nijssen/Suk; 6-3, 7-5.’Unser Olaf’

Anderlecht ronseltNiets menselijks is onze Oosterburen vreemd. Ze-
ker niet als het om een scheut chauvinisme gaat.
Zo lijfde de Aachener Volkszeitung gisteren Olaf
Ludwig na zijn triomf in de 27ste Amstel Gold Ra-
ce in als rasechte stadgenoot, want de sprinter
woont sinds kort in Kornelimünster bij Aken.
Daarbij gaat men er rond de 'Aachener Dom' ge-
makshalveaan voorbij dat Ludwig uit de voormali-
ge DDR komt. Een karaktertrekje dat ons Neder-
landers echter ook niet vreemd is, want toen Olaf
in Valkenburg woonde, werd hij toch ook een beet-
je als Limburger beschouwd.

Ben je de rijkste, dan ben je ook de sterkste. Zo
redeneert de clubleiding van RSC Anderlecht dit
seizoen. Bruno Versavel (KV Mechelen), Philippe
Albert (KV Mechelen), Peter van Vossen. (Beveren)
en Mare Emmers (KV Mechelen) staan volgend sei-
zoen dan ook onder contract in Brussel. Daarmee
versterkt Anderlecht niet alleen zichzelf, maar holt
het ook de concurrentie uit. Twee vliegen in een
klap voor RSCA, want dat KV Mechelen is veel te
lastig, getuige de 0-0 op Achter de Kazerne.

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

i-T
'-"(JCHTEN _ Tafeltennisclub Bar-
.K>* heeft een goede slag geslagen

> de transfermarkt. Het komend
'Zoen kan de Bornse eredivisio-Hpt beschikken over de diensten

meervoudig international Mi-
j.lW de Boer. De 25-jarige speler
l"pï het Leidense Scylla is op kos-
P van geldschieter Eddy Posno
jforéén jaar gecontracteerd. Het is
l^ft onwaarschijnlijk dat het Bar-
i^K-bestuur, dat komend jaar mikt
i-Sji niet minder dan een klassering

fl! de eerste twee in de eredivisie,
V korte termijn een tweede natio-
'le topspeler aantrekt.

.6 '"ootse plannen van de Limburgse
■\ Pclub, die in de komende compe-
'A Jie gezelschap krijgt van Kluis uit
.2 Ween. Met Richard Aarts, Chen
ftig, Michel de Boer en Frank

te hoopt de ploeg van trainer/
h Paul van der Laar Europa-
leelname af te dwingen. Het is

3 %er lang niet zeker ofFrank Bou-
-4"zijn contract met Bartók verlengt., - inmiddels voormalige interna-
-3 *rial stelt financiële eisen waaraan
i Jt nog steeds hoofdsponsorloze
5 **tok nimmer aan kan voldoen.

Boute onderhandelt op dit
loment met het Eindhovense OKI,

i 't recentelijk ook al Vriesekoop

' *>" zich bond. Bartok-voorzitter
*né Kusters: „In principe willen
6 voor 1 mei ons team rond heb-

i *ft. Met Michel de Boer hebben we
6r> goede zet gedaan. Hij scoorde
P afgelopen seizoen in de eredivi-e zeventig procent. Als Frank
I°ute vertrekt, zullen wij niet stil-
fan en het open gevallen gat dich-
fc Ook met Bettine Vriesekoop
J^bben we meerdere malen rond de"el gezeten. Hoewel dit publicitair

aantrekkelijk is, behoort
de heren eredivisie niet tot deferkere spelers en is ze eigenlijk te

Pak voor een vooraanstaande posi-
p in ons team".

r* Limburgse tafeltenniswereld be-
P*ft met de resultaten van Bartók
c} Kluis een ware opleving. WaarNuis het in principe nog met echte
|Sionale kanonnen doet, zoekt
Pfutok haar expansie nadrukkelijk
?r buiten onze provinciegrenzen.

;°ch hoeft het Heerlense talent Ri-
,'Wd Aarts niet bang te zijn dat hijJ|t de boot valt. „Dat is een speler
'A de regio die een vaste positie in

team heeft gekregen".

TURIJN - Enzo Scifo was op achttienjarige leeftijd al de
vedette van Anderlecht. Hij werd gekozen tot Belgisch
voetballer van het jaar en groeide op het Europees kam-
pioenschap in Frankrijk (1984) uit tot één van de sterren
van het toernooi. Op zijn twintigste was Vincenzo Scifo,
zoon van een geëmigreerde mijnwerker uit Sicilië, al miljo-
nair. De wereld kuste zijn voeten, een grote carrière lag in
het verschiet. Maar het liep anders en bijna was de mooie
jongen uit Haine-St. Paul een eeuwige belofte gebleven,
want het succes had van hem een onuitstaanbaar verwend
ventje gemaakt.

woorden: het verwende kind is een
volwassen man geworden. Scifo
lacht. „Zo zou je het kunnen om-
schrijven", zegt hij.

Nummer een

Bij de bescheidenFranse provincie-
clubAuxerre kwam, nog net op tijd,
de ommekeer. Ineens zag Scifo
weer het licht ('Je kunt het, zei ik
tegen mezelf) en hij knokte zich te-
rug naar zijn vroegere niveau. „Ik
heb bij Auxerre geleerd dat klasse
alleen niet genoeg is. Maar was het
ook bij Auxerre misgegaan, dan had
dat het einde van mijn carrière bete-
kent. Een nieuwe klap had ik niet
meer kunnen verdragen", aldus Sci-
fo, tijdens het gesprek de vriende-
lijkheid zelve.

doorliep, kotste Inter Scifo al na
één seizoen uit. Hij werd uitgeleend
aan Girondins de Bordeaux, maar
toen zijn oponthoud bij de toenma-
lige Franse topclub ook op een fias-
co uitdraaide, leek het gedaan met
zijn zo veelbelovend begonnen car-
rière. Ook Scifo zelf twijfelde in die
tijd hevig. Hij speelde zelfs ernstig
met de gedachte met voetballen te
stoppen. Hij was toen teruggezet
naar het tweede elftal van Bordeaux
en had bijna slaanderuzie met trai-
ner Didier Couécou.

Scifo schafte zich een Mercedes aan
met het nummerbord ENZO 04 en
leek zich alleen nog druk te maken
over prangende vragen als: zit er
wel genoeg gel in mijn haar?, glanst
mijn snelle auto wel voldoende?, en
zijn de plooien van mijn Italiaanse
maatpak wel strak genoeg gestre-
ken? „Ik heb", steekt Enzo Scifo de
hand nu diep in eigen boezem, „een
aantal zaken toen niet verstandig
aangepakt. Ik ben geen rijkeluis-
zoontje, en als je dan ineens veel
geld verdient, besteed je dat ook
aan auto's en mooie kleren. ledere
voetballer doet dat, al heb ik dat
misschien meer gedaan dan ande-
ren".
Hij zegt van zijn fouten te hebben
geleerd. „Mijn probleem is ge-
weest", legt Scifo uit, „dat ik te jong
al een vedette was en ik wist met
die rol niet goed om te gaan. Nie-
mand heeft me daar ook bij gehol-
pen. Maar ik ben nu een paar jaar
ouder, ik ken mijn verantwoorde-
lijkheden nu beter". Met andere

Ook naar zijn supporters toe stelt
Scifo, die op 18-jarige leeftijd op
verzoek van de toenmalige bonds-
coach Guy Thijs tot Belg werd ge-
naturaliseerd, zich tegenwoordig
toegankelijk op. Na afloop van de
training van gistermiddag ging hij
uitgebreid op de foto met zijn fans,
deelde hij geduldig handtekeningen
uit en maakte hij met hen een ont-
spannen praatje. „Eigenlijk hoort
een voetballer zich ook zo te gedra-
gen", zegt hij, „maar als je jong
bent, weet je dat nog niet".

Zeven jaarna dato is Enzo Scifo, 25
inmiddels, opnieuw een vedette. En
dat nog wel in Italië, het land van
zijn voetbaldromen. Bij Torino is hij
de absolute nummer 1 en bij de
tweede club uitTurijn voelt hij zich
ook als een vis in het water. „De
spelers gaan allemaal goed met el-
kaar om, er is geen onderlinge jaloe-
zie. Torino is net een grote familie.
En ook al mag ik hier dan de vedet-
te zijn, ik gedraag me niet meer als
zodanig. Ik ben bereid me voor het
elftal op te offeren. Het is voor mij
nu eerst de ploeg en dan pas Enzo
Scifo. Er is een tijd geweest dat die
volgorde precies andersom was".

Hoewel zijn contract nog twee jaar

Scifo heeft Ajax twee keer op video
aan het werk gezien; in de uitwed-
strijden tegen AA Gent en Genoa.
De ploeg heeft op hem een uitste-
kende indruk gemaakt, maar vrees,
verklaart hij, heeft hij niet voor
Ajax. „Als je in staat bent Real Ma-
drid uit te schakelen, hoef je voor
geen enkele ploeg meer bang te
zijn. Het gevaar bestaat nu zelfs dat
we Ajax onderschatten en denken
dat we de beker al hebben. Dat zou
onverstandig zijn, want de wed-
strijd tegen Real telt straks niet
meer. De kansen van Ajax en Tori-
no zijn gelijk, een favoriet is er niet.
De vorm van de dag wordt beslis-
send".

Bij Inter Milaan, dat hem in 1987
voor acht miljoen gulden van An-
derlecht losweekte, dacht Scifo nog
alleen aan zichzelf. Hij kreeg het er
al gauw aan de stok met de locale
vedetten Bergomi, Ferri en Zenga
en gaandeweg kwam Scifo, die
dacht zich alles te kunnen permitte-
ren, steeds meer alleen te staan.
„Het is vooral mijn eigen schuld ge-
weest dat ik bij Inter ben mislukt,
maar ik kreeg er ook geen greintje
waardering. Ik begon me steeds on-
zekerder te voelen, sloot me nog
meer van de anderen af en kwam
daardoor misschien nog wel arro-
ganter over".

Belgisch voetbal
naar de zondag

BRUSSEL - Louis Tobback,
minister van Binnenlandse Za-
ken in België, is er veel aan gele-
gen, dat de resterende wedstrij-
den in de Belgische competitie
rustig verlopen. Hij heeft de
voetbalbond gisteren gevraagd
alle wedstrijden in het weekein-
de van 9 en 10 mei op zondag te
spelen.

Baden in De Baandert

In de houdgreep

Schuster wil wel

" Het ziet er
gevaarlijkeruit dan
het is. De twee
Japanse
sumo-worstelaars
dieallebei een baby
in de houdgreep
hebben, zijn niet
bezig de twee
pasgeborenen de
fijne kneepjes van
het worstelen bij te
brengen.

Integendeel, er is
hier sprakevan een
oud Japansgebruik.

De bedoeling is dat
het kroost om het
hardst gaat
schreeuwen om
zodoende de gunst
der goden af te
dwingen.Een goede
gezondheid is
daarbij het doel. De
twee worstelaars
zijneigenlijk niet
meerdan versiering.

Foto: REUTER

Voor de vuist weg
Het 'enfant terrible' van de Duitse voetbalsport,
Bernd Schuster, laat weer van zich horen. De voor-
malige sterspeler van Barcelona en Real Madrid en
tegenwoordigAtletico Madrid, is weer beschikbaar
voor de 'Mannschaft'. Schuster liet bondscoach
Berti Vogts via een Duits boulevardblad weten 'in
geval van nood aan te willen treden. Commentaar
van Vogts? 'Kein Kommentar'.

Wereldkampioene wielrennen Ingrid Haringa inOe Telegraaf:
".Voor de gemiddelde Nederlander is een vrouw
die sport een trutje of een kenau."
"ammer Jannes van der Wal op de vraag of er in
z'jn tak van sport dope wordt gebruikt:
"Nee, hooguit in de koffie of zo."
Basketballer Rik Smits van de Indiana Pacers, in
deKrant op Zondag, over het gevaar van AIDS:
;.Twee jongensuit mijn team gaan iedere zomer uit
'n LA. Ze waren ongerust dat ze dezelfde meisjes
hadden gehad als Magie (Johnson, de met het HlV-
virus besmette basketballer red.). Ze zeggen nu dat
2e condooms gebruiken."
Bondscoach Stanley Franker, over de begeleidingvan de vrouwelijke tennistop in Nederland, in hetAlgemeen Dagblad:
'h **s 'n va,t aPar*> vrouwen begeleiden. Vrouwenhouden er een vreemde logica op na. Ze denken
veel te snel dat ze hun best doen."

’Borg rijp voor museum’
Volgens de Franse sportkrant I'Equipe is het kij-
ken naar Björn Borg te vergelijkenmet een bezoek
aan een oudheidkundig museum. Een wat krasse
uitspraak, maar Borg maakt het er zelf ook naar.

De Zweed is driftig bezig zijn eigen reputatie te
slopen. Hij verloor in Nice tegen een zieke Delaitre
met 5-7, 2-6 en een week later in Monaco met 6-7,
2-6 van de Zuidafrikaan Ferreira. Een vedette in
verval.

Dinsdag 28 april 1992 "21

" Uitbundigheid troef als Fortuna Sittard zich via een 4-1-overwinning op FC Volendam
verzekerd heeft van verblijf in de eredivisie. Het grote spelersbad kreeg onvrijwillig be-
zoek van clubartsPé Ruers (door manager Jacq Opgenoord te water gelaten) en de beheer-
der van het spelershome Ria van Menxel, die door René Maessen (rechts) over haar wate-
rangst heen werd geholpen. 'Badmeester' Ruud Hesp (achtergrond) houdt een oogje in het
zeil. Foto: PETER ROOZEN
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Kontakten Klubs

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

en feestdagen
VAnaf ’ 75,- V 2uur

Jack en Brigit
Privé voor heren en echt-
paren%Tel. 043-218498.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Peggy privé en
Escort

3 leuke stoeipoezen aanw.
Ma-vr. 11.00-22.30

wo. tot 19.00 u. 046-374393

Buro Geleen
Bern, op nivo 046-748768

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

Buro Heerlen
Escort

La Femme
adressen privé en escort.

BOYS VOOR HEREN
meisjes gevr. intern mog.

S 045-225333

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

Wilt u discreet relaxen op
beter niveau met top-
meisjes?? (18-28 jr)

LYDIA
weet wat u wenst!!! Tel.

046-749662 van 11-23 uur.

Privé Daisy
Nieuw: Diana 22 jaar. Ook
geopend met Koninginne-

dag is trio-dag. Melanie voor
de echte erot. massage. Tel.

045-229091
privé en Escort

Anita
en 2 boys, 28 en 30 jr.

Tev. assist. gevr.
045-352543.

Topmassage
Nikki

09-3211304785
v.a. 13.00 tot 23.00 uur.

Wat is het toch fijn om eens
b-l

Sandra
te zijn. Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesloten.
Tel. 046-757517.

Dolores-Cherry
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

SM Rachel
Tel. 045-274810

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Totale ontsp. massage door
(nieuwe)

Leuke meisjes
045-353489.

I 3 regels, 3 dagen I
I 3 TIENTJES. 1

Bel nu I1045-7199661
\ <3Pte__otos
1 ■" l^--***ffl«--C-g"E----*

Door contact op te nemen met. _»_j^l.zijnregionale dagblad!
,*-""*"_ Daar wetenze allesover de

'AA^' -l_f~-. liriógelijkhedendiefabrikanten
/'^ /"ffl ■ biedenom met hun advertentie-

s' \lO materiaalte adverteren.En over
i</|£ devoorwaarden waaraan u en
H" uw.advertentiemoeten voldoen

ft , Jt om voor een tegemoetkoming in
_(£ !lH' tle advértentiekosten in aanmer-

taV Jd*"S te komen. Dit Co-adverteren
JQ* verhoogt heteffect van uw eigenP —-reclame-campagne!

(r _/%$" Meer weten?
tW* Jlft "" " -Bel-Cebuco 020-6242316 en wij

Cv . _tf|J sturen ude brochure

' fjX Af ",." 'Succesvol Co-adverteren. Of
ajO #fl*' i JlO6**1 contact op met een
" Aw* i\C' -dagblad tn uw omgeving.

Js^^y^yh~Q<>o: jjpjfAc/verteren
/^ 'lO_r3^^l X^'koog *^e werking vanï^^^^^jMjiwreclamegulden

———————————————■—»————i 'r ———————————————i

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
m 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 72mnd 609,22 14,2 622,29 15,2

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

11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

A I

Ipantalonl
| STUNT |

I " Schitterende lichtgewicht kwaliteit " perfekt I
Ivoor vakantie " met riem " in 7 voorjaarskleuren■I "normale waarde 59,- per stuk ■

■ 2 stuks f^Ê I
voor m m

I EEN UNIEKEKANS DIE U NIET MAG LATEN LOPEN! I
DEZEVERKOOP VINDT PLAATS IN HET PANDI RAADHUISPLEIN 17,^^, I

HEERLEN
I LET OP: I.V.M. KONINGINNEDAG ALLÉÉN

GEOPEND OP WOENSDAG
VRIJDAG EN ZATERDAG■ VAN 10.00 TOT 17.00 UUR. ■
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Kerkrade
De Kerkraadse hockeyers boek-
ten afgelopen zondag succes. De
dames wonnen met 1-0 van Bos-
dael. De heren wonnen met 2-0
van Boekei en handhaafden zich
daarmee op een eervolle tweede
positie, net onder kampioen
Hoekeer.

öe hockeyheren van Concordiahadden zondag een ware kracht-
Proef op het programma tegenkoploper Forward. De ploeg uitTilburg strijdt momenteel vooreen rentree in de hoofdklasse. De Sittardse heren kwamen zon-

Sittard

Meerssen
De Meerssense herenploeg liep
zondag met 6-2 over Mierlo heen.
Ook de dames komen dit jaar inde derde klasse zeer goed weg.
Zondag won de ploeg opnieuw
met 3-2 van Civicum.

De kampioensploeg van Hoe-
keer liep in een volkomen ont-
spannen duel met 7-0 over Ber-
gen heen. Op snelheid en met
goede combinaties sloten de he-
ren hun succesvolle seizoen af.
Zaterdag om 18.30 uur zal de
ploeg samen met coach Theo De-
lissen worden gehuldigd in het
Keer-huis in Cadier en Keer. Of

Cadier en Keer

Ondanks knap staaltje hockey in Maastricht

Heerlen nog niet veilig

Zwart Wit bekerwinnaar

Dubbele winst
voor Condors

All Stars halen vier punten weg uit Gouda

Van onze correspondent
AD HARLÉ

«Van onze correspondente
LISETTE MEYRINK

" USTRICHT - Er heerste
lp opgeluchte stemming bij

->. 'Heerlense hockeysters toen( een 3-2 voorsprong hetP^dsignaal klonk. Het was% ook wel een knap staaltje
rrk dat de Heerlense ploeg
f de tweede fase van de wed-

lSj, "'jd liet zien. Stond Maas-, 'cht bij rust nog op een for-jlPftlijke 2-0 voorsprong, in de
yeede fase werd Maastricht

Pt werkhockey alsnog met
* te kijk gezet. Met name

patrijs Gijssen was in de
W6ede helft een doeltreffende
w^alster voor Heerlen.

P linksbuiten was de speelsterPj-d voor drie treffers. Ook de man-
Cll van Maastricht lieten zich met

Paal 4-3 verlies aan de kant
door Blerick. De heren van
n verloren in een weinig in-
>nde wedstrijd met 3-2 van
Wit.

jpkKooien feliciteerde zijn ploeg
,P afloop met het behaalde resul-
'JP-- Nick Kooien: „We spelen voor
jCjssebehoud. Dat betekent niets
.Joers dan keihard werken voor

" J^ten. Dat hebben we gedaan. HetI £oie spel was van Maastricht. Het
kwam van onze kant.

I .Maastricht zit een aantal gerouti-■ prde spelers met veel ervaring.
I ?| missen wij. Daarbij was Corine
y'lekoop niet aanwezig, dat merk.."[bij de strafcorner die ze normali-
P inslaat. Verder heb ik fysiekL^ke hockeysters ingezet, puur

te forceren, en dat is geslaagd".

j?Maastrichtse coachBirgit Frede-
-1Cs was teleurgesteld: „We hebbenJ uit handen gegeven. Ons tempo: jj^'e weg en te veel verdedigsterst (0

nSen in de aanval. Toen Heerlen
I' waren er te weinig men-JJachterin. Jammer datjezo moet
l [/''ezen, maar het is niet de eersteI ""'er."__
|^or de winst van Huac op Best,S^ft Heerlen het klassebehoud nog

niet in eigen hand. Donder-
j 6 zal Heerlen het rechtstreeks_ei tegen naaste belager Huac, en
C g tegen koploper Son, in(J'st moeten omzetten om in deste klasse te kunnen blijven.

Handbaldames
Bevo naar
eredivisie

SITTARD - Voor de softbal-
dames van Sittard Condors
begon het seizoen in de hoofd-
klasse van het district afgelo-
pen zaterdag. Op het program-
ma stond een double-header
tegen Harry Vos/Cardinals uit
Oss. Beide duels werden ge-
wonnen, met 9-2 en 10-0.

op bezoek bij Red Caps uit Venray.
Ondanks verlies, 9-5, was tramster
Joyce Beenink niet ontevreden
over de prestaties van haar ploeg.
Vooral het werpen van beginnend
pitcher Francine Gorissen stelde
haar redelijk tevreden. De dames
van HSC Maastricht konden in de-
zelfde klasse tegen de sotfbalsters
van HBS uit Den Bosch niet verder
komen dan 4 runs, terwijl de gast-
geefsters er 18 wisten te scoren.

De handbalheren van
Plabos/Zwart Wit uit
Oirsbeek hebben, na de
titel in de provinciale
klasse en promotie
naar de derde divisie,
ook beslag gelegd op
de afdelingsbeker. In
de verlenging werd
Bom met 17-16
geklopt. Zwart Wit en
Loreal 2 nemen in het
najaar deel aan de
eerste landelijke
bekerronde. Bij de
dames wonnen de
reserves van Loreal
verrassend van GHC:
9-7. De bekerwinst bij
de dames junioren
was voor Stauder
Smeets/Sittard dat
Bevo met 12-9 versloeg.
Bij de heren junioren
kwam de beker in het '
bezit van Blerick dat
Hirschmann/V&Lmèt
17-16klopte.

Foto: PETER ROOZEN

Van onze correspondent
AD HARLÉ

Van onze correspondent

Honkbalcompetitie loopt
flinke vertraging op

Trainer Jan Jonkers had voor beide
wedstrijden gekozen voor eenzelfde
basisopstelling met Anouk Wij-
nands als werpster en Junesca Mar-
tina als catcher. Dit duo vormde de
basis voor de dubbele winst van de
Condors. In de eerste wedstrijd
werd door de Condors-dames een
voorsprong genomen in de eerste
innings van 2-0. In de gelijkmaken-
de slagbeurt van de derde innings
kwamen de Cardinals langszij. Door
beter slagwerk, vooral de twee-
honkslag van Claar America was
doorslaggevend, gevoegd bij het
sterke gooien van Anouk Wijnands
werd de eindstand van 9-2 in het
voordeel van Condors bereikt.

In de tweede wedstrijd was de te-
genstand van de Cardinals-dames
nauwelijks noemenswaardig.
Werpster Altema van de Cardinals
had weinig controle over de bal.
Gevolg was veel wilde worpen.
Doordat het Sittardse veldploeg
geen fouten maakten en de slag-
ploeg aardig op dreef raakte, werd
in 6 innings de eindstand van 10-0
bereikt en daarmee het einde van
deze wedstrijd.

WAALWIJK - De handbaldames
van Bevo Heidia hebben het beslis-
singsduel in de eerste divisie tegen
Hermes met 13-10 gewonnen en
promoveren door dit resultaat voor
het eerst naar de eredivisie. In een
vrij aardig duel kwam de ploeg van
trainer Henk Strik alleen in de be-
ginfase op achterstand (0-1), maar
vanaf dat moment was het initiatief
geheel in Heidense handen. De
ploeg had zich goed ingesteld' op de
defensie van de Haagse dames en
buitte dat in aanvallend opzicht en-
kele malen goed uit door Annemie-
ke van Brussel. Na de rust (8-5)
kreeg de Bevo-aanhang het nog
even benauwd toen Hermes tot
11-10 terugkwam. Maar enkele aan-
vallen later waren de slottreffers
van Annemieke van Brussel vol-
doende voor winst en promotie:
13-10.
De Swift-heren hebben de extra
wedstrijden voor een plaats in de
eerste divisie niet met promotie
kunnen afsluiten. Winst was er op
Achilles (13-7), een gelijkspel tegen
UHV/DSO (13-13), nederlagen tegen'
PSV - deze ploeg blijft in de eerste
divisie - met 11-15 en 17-20 tegen
DES "72.

HEERLEN - De honkballers
van Stelrad/All Stars hoefden
dit weekeinde niet aan te tre-

ge Paul Ladeur die een gemiddelde
van 667 liet aantekenen. In Moerge-
stel bonden de Indians uit Weert de
strijd.aan met Roef. Onder leiding
van spelend coach Eddy Tromp, dieop de heuvel acteerde, werd een
eenvoudige overwinning bereikt
door de bezoekers, 1-13. Doorslag-
gevend slagwerk was er vooral van
Eddy Tromp (home-run) en van
Raymond Mandes (2 x drie honk-
slag.

Bij de Keystone Stealers uit Box-
meer wist HSC Maastricht geen
vuistte maken. Met een krap verlies
van 5-4 moest het limburgse team
de winst in Brabant achterlaten.

Sittard Condors, uitkomend in de
derde klasse, hadden in Eindhoven
tegen de Studs geen kracht genoeg
om een rol van betekenis te kunnen
spelen. Met een verlies van 9-2 werd
huiswaards gekeerd.

Reserves Oikos
grijpen strohalm Vriesekoop toont

kunnen in Elsloo

All Stars
In de overgangsklasse moesten de
Heerlense dames van Stelrad/All
Stars op bezoek bij de Buropa Bra-
ves in Gouda. 4 punten werden er
mee naar huis genomen. Voor de
eerste wedstrijd had coach Marian-
ne Bauling gekozen voor het jeugdi-
ge koppel Marijke van Kempen en
Petra Canisius als werpster en catc-.her. Dat bleek een goedekeus, want
onder leiding van beide dames
stond All Stars weinig soringskan-
sen toe. Met een home-run van
Monique Grzelska werd de eidstand
van 6-2 voor All Stars bereikt.

De return-wedstrijd werd een wat
zwaarder bevochten overwinning.
Onder de leiding van werpster No-
colle Leijten, gesteund door het
catchen van Debby Muezers werd
opnieuw gewonnen, 9-8.

In Kerkrade dwongen de dames
van Samacols in de eerste klasse in
een redelijk gelijk opgaande wed-
strijd de winst af tegen All In uit
Veldhoven: 10-6. Het constante
gooien van werpster Lilianne La-
gerweij van de Samacols vormde de
basis voor deze overwinning.

ELSLOO - Europees kampioene ta-
feltennis Bettine Vriesekoop heeft
afgelopen weekeinde bij tafelten-
nisclub Elsloo '72 samen met de
nationale titelhouder Danny Heister
een training en een demonstratie-
partij verzorgd. Vanaf 13.00 uur
konden twaalf spelers en spelertjes
in de leeftijd van 9 tot 13 jaar' zich
vergapen aan de technische hoog-
standjes van het beroemde duo.

Voor 150 toeschouwers gaven Vrie-
sekoop en Heister in het eigen ho-
me van Elsloo '72 een gave show
weg. Tien meter achter de tafel wer-
den dte onmogelijkste ballen gere-
tourneerd. Bestuurslid Nico van
den Heuvel keek terug op een ge-
slaagd middagje toptafeltennis.

„Het was natuurlijk puur toeval dat
Vriesekoop een week geleden Euro-
pees kampioene werd en vandaag
bij ons haar talenten demonstreert.
Slechts negenhonderdvijftig gulden
heeft dit gebeuren ons gekost."

Derde plaats
reserves Selex

v *-Ert - De basketbalreserves
ü*n Selex/BSW hebben zondag-
_o.nd hun laatste seizoenswed-„ rjd tegen Blue Herons uit Vianenjonnen met 76-61. Deze zege be-j^ent een derde plaats in de ein-
jj^rigschikking van de promotiedi-
L le- Daarmee mogen de Weertena-
h!_\zich het beste tweede team van
/_*erland noemen. Deze afsluiting
jj*elde Selex zonder coach Barten

kw. 'n Tjechoslowakijke op talen-
' 'vacht was.

sport kort

" HANDBAL - De meisjes aspi-
ranten van Delmach/Caesar heb-
ben afgelopen weekeinde in
Arnhem beslag gelegd op de na-
tionale titel. De ploeg van trainer
Jean Troquet en coach JoséLeu-
nissen won van E en O (9-7) en
ADO (11-1) en speelde gelijk te-
gen Quintus (3-3).

" HANDBAL - Hij was er al ja-
ren trots op. De forse snor van
Jean Troquet, trainer van de
aspiranten van Delmach/Caesar
die de landstitel veroverden,
werd na afloop van dit kam-
pioenschap met de schaar be-
werkt. Resultaat voor Jean: een
wel wat erg kale bovenlip na de
verloren weddenschap.

" HANDBAL - Het beslissings-
duel om de titel en promotie in
de tweede klasse tussen Kaelen/
Gulpen en Auto Caubo/lason
(heren) is door Gulpen in de laat-
ste seconden met 19-18 gewon-
nen.

" DAMESVOETBAL - De voet-
baldames van Vaesrade kunnen
morgenavond op eigen terrein
kampioen worden in de de derde
klasse, mits zij winnen van
Willem I. De wedstrijd wordt om
18.30 uur gespeeld.

" WORSTELEN - In het Duitse
Langeloosheim is Huub Kessel
van Simson tijdens een interna-
tionaal worsteltoernooi in de 52
kilo klasse vrije stijl vierde ge-
worden. Frans Snijders eindigde
in de 62 kilo klasse vrije stijl op
de tweede plaats. Marcel Quad-
vlieg werd in deze klasse vijfde.
Yaya Düzgun nam in Antwerpen
deel aan de wedstrijden om de
Gouden Gordel en werd in de 57
kilo klasse eerste.

" KARATE - Patrick Cox van
karateclub Geleen heeft tijdens
de shotokan-cup in Waalwijk, in
de klasse alle categorieën 16/17
jaar, de eerste plaats gepakt. Zijn
clubgenootMark Kubben haalde
bij de senioren de bronzen me-
.daille.

ROERMOND - De volleybalsters
van Henzo/Oikos 2 uit Roermond
hebben de kans om degradatie uit
de tweede divisie te ontlopen met
beide handen aangegrepen. In een
beslissingswedstrijd in Hom ver-
sloeg de ploeg Civitas uit Venlo met
3-1 (15-7, 15-11, 6-15 en 15-4). Door
dat resultaat speelt Oikos volgend
weekeinde in Nijmegen met drie
andere ploegen een nacompetitie
om het klassebehoud veilig te kun-
nen stellen. Coach Ton Coolen twij-
felde geen moment aan de overwin-
ning tegen Civitas. „De sfeer bij ons
was zo goed dat ik niet anders dan
de zege verwacht had."

den. Door het terugtrekken
van het team van Green Sox
uit Middelburg verviel de ge-
plande wedstrijd.
In de eerste klasse kwam Cheetahs
Beek in het Brabantse Veghel uit
tegen Orioles. De regen bleek spel-
breker in deze wedstrijd die na de
zesde innings werd gestaakt. Niette-
min was het daarmee eenreglemen-
tair gespeelde wedstrijd. Ondanks
de regen speelden beide ploegen
een goede wedstrijd. Beginnend
pitcher Richard Vroomen van deCheetahs presteerde goed, hij wist
vijf innings stand te houden, en
hoefde daarbij niet meer dan even-
veel honkslagen toe te staan. Met
stootslagen wisten de Cheetahs bij
herhaling de verdediging van de
Orioles te verrassen en een voor-
sprong te nemen. Bij het staken van
de wedstrijd was de stand 11-11.
In de tweede klasse ontving hetKerkraadse Samacols de ploeg uit
Gemert. De verdediging van de Sa-
macols werd geleid door Ton Pluta,
de van Heerlen overgekomen pitch-
er. Met 7 maal drie slag en slechts 4
honkslagen tegen deed hij het bete-
re werk. Aanvallend kwam bij Sa-
macols Patrick Gante goed uit de
bus, met een slaggemiddelde van
750 en met hem ook de linkshandi-

Zilver voor Jeroen Geraedts
In de tweede klasse gingen de soft-
baldames van de Cheetahs uit Beek

Beek

Kluis is er heel dicht bij
Limburgse turnster. En in klasse
4B eindigde M. de Vooght (Wils-
kracht Voerendaal) wederom als
sterkste van de 23 turnsters.
Haar beste toestel was deze keer.
met 9.20 punten sprong. Overtui-'
gend won J. Veenendaal (Patrick
Echt) in de jongste categorie.
Het brons was voor haar clubge-
noten Regina Noija.

J^MERE - Tijdens de te Alme-e gehouden A-wedstrijden tur-jten was er in klasse 4 wederom*Uver voor het Limburgs turnta-
®nt Jeroen Geraedts van Olym-

Pa Roermond. Hij turnde 46.90Punten in de zeskamp bij elkaar
*Ji scoorde op de brug zijn hoog-ste punt met een negen. In hetKiassement eindigden zijn club-
genoten Remco van der Zee (8e),

Noija (8e), Serge Tangheu le) en Richard Classen (16e).

Dames
Aldens de laatste plaatsingswed-
*lnjd voor B- en C-turnsters is'et 15 Limburgse turnsters ge-'ukt zich voor de finales in Den

Leon Houben kon in het verleden
bij verschillende eredivisieclubs
aan de bak komen. Zo werd de ta-
feltennisser uit Nuth benaderd door
Bartók. Houben veegde alle aanbie-
dingen van tafel en bleef Kluis
trouw. Vorig jaarzijn we in de com-
petitie tweede geworden. Toen wa-
ren we ook al dicht bij dèeredivisie.
Bij Kluis bevalt het me uitstekend.

De training en verdere begeleiding
is goed. Waarom zou ik dan vertrek-
ken?"

Als Kluis promoveert naar de eredi-
visie is een sponsor de grote wens
van het bestuur. De Geleense club
wil graag nog een vijfde speler van
formaat aantrekken om een reeele
kans op klassebehoud in de eredivi-
sie te hebben.

Eerst moet de ploeg
van trainer-coach Jos Meijs 'zater-
dag het klusje tegen Veldhoven kla-
ren. „Twee punten hebben we
slechts nodig. Het kampioenschap
kan ons niet meer ontgaan", besluit
Houben.

Bosch en Krimpen a/d IJssel te
plaatsen. In de A-klasse plaatste
Sabrina Peters (Wilskracht Voe-
rendaal) zich met een negende
plaats. In klas 6A won Nathalie
Beijersbergen (Swentibold Sit-
tard) met 33.80 punten brons.
Haar beste onderdeel was deze
keer sprong (9.40). In de B-klasse
eindigde Desiree Middelkoop
(Swentibold Sittard) op een
fraaie vierde plek. In klasse 2B
werd Astrid Peeters (Patrick
Echt) tweede van de 22 turns-
ters. Een prima prestatie met een
gemiddelde score van 8,5 pun-
ten. Met 8.90 punten voor haar
vloeroefening turnde zij dit toe-
stel het sterkst. In 3B was Wanda
Berkers (KDV Kerkrade) met
een vijfde plaats de sterkste

Geplaatste zijn: A-klas Den Bosch 4A:
S. Peeters (Echt). 6A: N. Beijersbergen
(Sittard), Y. Patje (Sittard), K. Tellings
(Roermond) en N. Cuypers (Echt). B-
klasse (finale) Krimpen a/d IJssel: 1B:
D. Middelkoop (Sittard). 2B: A. Peeters
(Sittard). 3B: W. Berkers (Kerkrade), P.
Caumon (Kerkrade); R. Koenders
(Kerkrade). Reserve: N. Roos (Kerkra-
de). 4B: M. de Vooght (Voerendaal). 6B:
J. Veenendaal, R. Noya en E. van Om-
men.

GELEEN - De tafeltennissers van
Kluis maken zich op voor een histo-
rische gebeurtenis. Zaterdag heb-
ben de Geleners de mogelijkheid
voor de eerste maal in hun bestaan
met de heren te promoveren naar
de eredivisie.
Afgelopen weekeind werd uit bij
het Hazerswoudse Avanti een be-
langrijke 6-4 zege geboekt. Voor
topspeler Leon Houben is het kam-
pioenschap vrijwel zeker een feit.
„Het kan eigenlijk niet meer mislo-
pen".

Fortuna-teams
naar Wilhelmina

WEERT - Deze week spelen twee
teams van Fortuna Sittard bij Wil-
helmina '08 in Weert. Vandaag
speelt Wilhelmina '08 (onder 21) in
het kader van het Meester Joosten-
toernooi tegen de landelijke jeugd-
selectie van Fortuna. Fortuna is de
voorlaatste tegenstander van de
Weertenaren, die met vijf doelpun-
ten verschil moeten winnen om in
aanmerking te komen voor de
hoofdprijs. Morgen speelt hoofd-
klasser Wilhelmina '08 tegen For-
tuna-C. Beide wedstrijden beginnen
om 19.00 uur.

" Heather Kooien (links) van hockeyclub Heerlen probeert in haar eentje een Maastrichtseaanval af te stoppen. Foto: frits WlDDErshoven

Concordia laat
champagne vloeien

Hockeydames winnen met 9-0 van DVS
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dag niet verder dan een 2-2 ge-
lijkspel tegen Gemert. Van de 16
strafcorners die Sittard kreeg
toebedeeld, werd slechts een en-
kele benut. Met name de afwe-
zigheid van strafcornerspecialist
Frans Thöne speelde de ploeg
parten. Sittard staat op dit mo-
ment vijfde van onder. In de
vierde klasse degraderen vier
ploegen. Alleen als het volgende
week met minder dan vijf pun-
ten verschil verliest, is het zeker
van behoud in de tweede klasse.
De Sittardse dames wonnen zon-
dag met 3-2 van Helden.

coach JJelissen ook volgend jaar
aanblijft, is nog niet duidelijk.
De dames van Hoekeer verloren
met 2-1 van Boxmeer.

Dat lijkt te gaan lukken na de 4-1
winst die Forward zondag op
Concordia behaalde.

_____ Von onze correspondente

ROERMOND - De hockeyda-
"ïes van Concordia konden zon-
dagavond aan het kampioens-
"""est beginnen. Hoewel het al
«ng vast stond dat de vrouwen
''an Concordia zouden promove-ren, leidde het stoeipartijtje met&VS waarvan met 9-0 gewonnen
"erd, tot een waar pandemo-
Üum. Het kampioenslied werd
'ezongen en de champagne en
«art werden rijkelijk genuttigd.
Jen punt slechts verspeelde
Concordia in 18 wedstrijden,
"oach Joep Peters zat erbij en
Senoot. De trainer zal ook vol-
tend jaar zijn ploeg in de eersteklasse begeleiden.

Limburgs dagblad sport regio



Wie van Van Gogh houdt,
zit deze week gebakken.
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