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Heffing op onroerend goed in twee jaar 30 procent hoger

Belastingen gemeenten
opzienbarend gestegen

Van onze redactie economie

J^HAAG - De gemeentelijke belastingen en andere plaat-
je-Oke heffingen zijn de laatste jaren sterk gestegen. Vooral de
j riool- en precariorechten alsmede de parkeergel-

-1 vlogen, met meer dan 70 procent, omhoog. Het Instituut
sti_. nderzoek van Overheidsuitgaven stelt dat vast na een
tyjjftoe die het in opdracht van de ondernemersorganisatie

N(J heeft verricht.
Het onderzoeksinstituut heeft de
ontwikkelingen gevolgd vanaf 1988.
Sinds dat jaarzijn de gemeentelijke
belastingen gemiddeld eenvijfde
hoger geworden. Vooral de onroe-
rend-goedbelasting voor gebruikers
van gebouwen (zowel woningen als
bedrijfspanden) is gestegen. Ze ligt
op het ogenblik bijna eenderde (31
procent) hoger dan in 1988. De on-
roerend-goedbelasting die eigena-
ren van panden moeten betalen, is
sinds 1988 gemiddeld met veertien
procent gestegen.

8.000 werklozen
krijgen baan in
gezondheidszorg
JHECHT - Volgend jaar zul-
i" circa 8.000 werklozen in de
kjj^nurale gezondheidszorg

bijvoorbeeld) aan
w baan worden geholpen. Bo-

ttaien moeten er de komende
jj" jaar in deze sector nog eens
'ü° allochtonen aan de slag.

tte hebben werkgevers en werk-
■fiers in de gezondheidszorg,

(J^idsvoorziening en het minis-
j, le van welzijn, volksgezond-
£<- en cultuur (WVC) afgespro-

{. «spraken komen voort uit
w overeenkomst die in maart
C u Werd afgesloten tussen het
L.^raal Bestuur voor de Ar-

(CBA), WVC,
Se> vers en vakbonden om
"jr de arbeidsmarkt-

in de gezondheids-
f. § aan te pakken. Daarnaast

het CBA experimen-
O onderzoek en projecten (on-
v '"fileer voor allochtonen) waar-
ij °r voorlopig 1 miljoen guldenuitgetrokken.

Verdubbeling
Veel sterker zijn de stijgingen ge-
weest in de zogeheten retributies,
heffingen waar specifieke over-
heidsdiensten tegenover staan. Met
bijna een verdubbeling slaan de rei-
nigingsrechten daarbij alles: ze lig-
gen op het ogenblik gemiddeld 87
procent boven de tarieven die er in
1988 voor golden. Onbewaakt par-
keren op de openbare weg is sinds
1988 gemiddeld 75 procent duurder
geworden.

Rioolrechten zijn gemiddeld met 73
procent gestegen. Opvallend is dat
de stijging in 1992 bijna net zo groot
was als de verhoging van de drie
voorafgaande jarenbij elkaar.
Ook de precariorechten (heffingen
wegens gebruik van gemeente-
grond voor bijvoorbeeld terrasjes,
containers en uithangborden) lie-
pen op met 70 procent. Alle retribu-
ties bij elkaar genomen (waaronder
ook verontreinigingsheffing, bouw-
leges en gelden die de gemeentese-
cretarieën in rekening brengen) was
de stijging sinds 1988 gemiddeld 72
procent. De gemeentelijke belastin-
gen meegerekend stegen de lasten
met'gemiddeld 40 procent.

Zie ook pagina 7

" 'Forse lastenverzwaring
bedreigt bedrijfsleven'

het weer

l-t^ST ZONNIGEI^IODEN«tJ|e vroege ochtend is het
ft ' nevelig met plaatselijk

H^. "«istbank. Geleidelijk ko-
ije "er zonnige perioden. In
kk^'ddag neemt de bewol-
v*l? toe vvaaru't een Du' kan
li*j'en. Onweer is daarbij niet
o-j s, sJoten. De wind is noord--0|)'eüjk en matig, tijdens een
lt-.j eersbui toenemend tot
i-ju Cfttig. De maximumtempe-
.et Ur "igt met 20 gradenrond

Va gemiddelde voor juni.
1- nlacht daalt het kwik naar
V Braden.'Ooi-'"._. verdere informatie be-
kuh, nde het weer in Limburg
y.at" bellen 06-91122346.
»iNDAAG:C°P: 05.19 onder: 21.59
|u*->n 0p: 18.23 onder: 02.41S*N:

05.19 onder: 22.00
**>--op: 19.37 onder: 03.08

PvdA wil grotere
btw-verlaging

DEN HAAG - De door het kabinet
aangekondigde btw-verlaging met 1
procent moet worden verhoogd tot
1,5 procent. De extra halve procent
moet gefinancierd worden door de
investeringspremie voor kleinere
bedrijven te schrappen. Dat levert
ongeveer 700 miljoen gulden op.
Dit plan heeft het PvdA-Kamerlid
Melkert (financieel specialist van
zijn fractie) gisteren in de Kamer
ontvouwd. Hij deed dat in een be-
raad met de directeur van het Cen-
traal planbureau (CPB), Zalm, over
devooruitzichten voor 1992 en 1993.

Vader van beoogde
VS-ambassadeur was

NSB-burgemeester

DEN HAAG/WASHINGTON - In de Ver-
enigde Staten is commotie ontstaan over
nieuwe onthullingen over de beoogde Ame-
rikaanse ambassadeur in Nederland, de
voormalige Nederlander Don Alexander.
Alexander blijkt de zoon van een zeer fana-
tieke NSB-burgemeester (gestorven in 1964).
Een medewerker van de Senaatscommissie
diezich moet buigen over Alexanders benoe-
ming, noemde het „een bizarre draai aan
deze benoeming. Het minste wat je erover
kunt zeggen, is dat het de regering Bush ver-
der in verlegenheid brengt."

De succesvolle zakenman Alexander was al
eerder in opspraak gekomen doordat htj vlak
voor de beoogde benoeming honderddui-
zend dollar (ongeveer 200.000 gulden) in het
verkiezingsfonds van Bush heeft gestort.
Alexander werd geboren als Donald Herman

Buitenhuis. Vader Titus Buitenhuis is in de
Tweede Wereldoorlog benoemd tot burge-
meestervan het Noordhollandse Schagen en
daarna van vestingstad Naarden. Buitenhuis
bleek een zeer fanatieke NSB'er. Tegen hem
werd na de oorlog tijdens een zitting van het
Buitengewoon Gerechtshof in Amsterdam
tien jaar gevangenisstraf geëist. Buitenhuis
heeft ondermeer een drukker van Vrij Ne-
derland bij de Duitsers aangegeven toen hij
burgemeester was in Schagen. De verzets-
man is later door de bezetter om het leven
gebracht.

vandaag
Denemarken vooral

rustig en lieflijk
PAGINA 9

Crime Time gaat
derde seizoen in

PAGINA 11

in het nieuws
NedCar hanteert

stofkam
PAGINA 20

sport

Rijkaard fit voor Schotland
PAGINA 25

Wanklank in
Duits kamp
PAGINA 25

Pieter Huistra baalt
van vakantie

PAGINA 27

John McEnroe
stelt zich aan

PAGINA 29

BARBECUE VISTIP

Goed idee: rooster
eens een visje. In onze
winkel hebben we ver-
schillende (gemarineerde]
soorten die er heel ge-
schikt voor zijn. Zuurstof-
arm verpakt. Dus lek- en
geurvrij. Pak de vis in
aluminiumfolie en legde
pakketjes op het rooster.

Scholfilet in groene
kruiden- r\ Af\marinade, J /\_\A
100 gram 2.99 _____T"*-f
Visspies in Cajun-
marinade, r~ f\vier stuks, per J -^\v>l
100 gram 2.79 t—sJ<J
Aanbiedingen gelden -
van 9 tot en met I 2
13 juni a.s. \_wïï |3

Albert Heijn, Schiffelerstraat 8, Brunssum; Walstraat 71, Sittard.

Benoeming door kabinet in juli verwacht

Pleumeekers nieuwe
burgemeester Heerlen

DOOR JOOSPHILIPPENSEN
LAURENS SCHELLEN

HEERLEN - CDA-gedeputeerde
Jef Pleumeekers wordt 'voor 99
procent zeker' de nieuwe burge-
meester van Heerlen. De landelijke
CDA-top, PvdA-minister Dales van
Binnenlandse Zaken, de Heerlense
coalitiepartners en ook Pleumee-
kers zelf gaan akkoord met de be-
noeming.

Dit hebben diverse betrouwbare
bronnen gisteren bevestigd. Als het
kabinet in juli de benoeming van
Pleumeekers bekrachtigt dan kan
hij al per oktober in functie treden.
De huidige Heerlense burgemeester
Piet van Zeil gaat per 1 september
met pensioen.

Geboren Eijsdenaar Pleumeekers
(46) woont in Simpelveld, is ge-
huwd en heeft twee kinderen. Hij

studeerde economie en was van
1979 tot 1983 voorzitter van het pro-
vinciale CDA-bestuur in Limburg.
In 1983 werd Pleumeekers lid van
de Eerste Kamer en tot 1987 was hij
tevens rector van scholengemeen-
schap Grotiuscollege in Heerlen.
Pleumeekers werd in dat jaar lid
van Provinciale Staten en meteen
ook gedeputeerde. Bij de vorig jaar
gehouden Provinciale Staten-ver-
kiezingen was hij lijsttrekker. Op
dit moment is hij loco-gouverneur
met in zijn portefeuille ondermeer
Financien, PNL Oostelijk Zuid-
Limburg, Luchthaven Zuid-Lim-
burg en bestuurlijke organisatie.

Bij gemeenten tot 50.000 inwoners
kan minister Dales zelfstandig een
besluit nemen over burgemeesters-
benoemingen. In het geval van
Heerlen is een formeel kabinetsbe-
sluit over de burgemeestersbenoe-
ming vereist.

Ook grote twijfels over kosten reorganisatie

Kamer: regio-politie
niet democratisch

DEN HAAG - Een meerderheid
van de Tweede Kamer heeft forse
kritiek op het gebrek aan democra-
tische controle op de nieuwe regio-
nale politiekorpsen. Maar over de
manier waarop dit 'democratische
gat' op korte termijn gedicht 'kan
worden lopen de meningen sterk
uiteen.

Dat bleek gisteren bij de behande-
ling op hoofdlijnen van de nieuwe
politiewet van de ministers Dales
(binnenlandse zaken) en Hirsch bal-
lin (justitie). Door de omvorming
van de huidige gemeente- en rijks-
politie in 25 regionale en één lande-
lijk politiekorps, wordt de politie
niet meer in alle gevallen recht-
streeks door de gemeenteraad poli-
tiek gecontroleerd.

De plaatselijke burgemeester blijft
wel verantwoording schuldig aan
de raad over de lokale ordehandha-
ving en hulpverlening door de poli-
tie (de zogeheten 'gezagsfunctie').
Maar het beheer (de zorg voor on-
dermeer materiaal, personeel en de
jaarlijks begroting) wordt in het
nieuwe bestel geregeld in het regio-
nale college van burgemeesters,
waaraan de korpsbeheerder leiding
geeft. Aangezien ons land op dat
bestuurlijk niveau tussen gemeen-
ten en provincie geen democratisch
gekozen bestuur kent, sprak menig
Kamerlid van een 'democratisch te-
kort.

Het CDA-kamerlid Van derHeijden
is als enige niet pessimistisch over

de politieke controle. Volgens hem
verandert er weinig in vergelijking
met nu, omdat de burgemeester bij"
problemen momenteel de Commis-
saris van de Koningin of de minis-
ter als de hoofdschuldigen voor het
gebrek aan voldoende politie(bij-|
stand) aanwijst. De PvdA wil de-
controle verbeteren door gemeente-
raden het recht te geven in beroep
te gaan tegen besluiten van het re-
gionaal college.

Kritisch was deKamer ook over de
kosten van de reorganisatie. Alleer
het CDA denkt dat het met de 38C
miljoen gulden moet lukken. Maai
andere partijen hadden huntwijfels
hierover, ook na een kritisch rap-;
port waarin gewag wordt gemaald
van een dreigend tekort van onge
veer 100 miljoen.

Meerdrinken vlakvoor het sporten

(ADVERTENTIE)

GELEIDELIJK
WARMER

Prettig, maar niet ombij
te werken. Zoekt u vandaag

nog dekoelte van ,
Carrier airconditioning.

C Ww
JosSmeetsLuchtbehandeling BV

Tel. 046 - 743865

sfeer in de met 28.000 toeschouwers gevulde
arena. Enige overdaad of opsmuk was de
plechtigheid vreemd. Koning Carl Gustav
verrichtte de officiële openingshandeling.
De monarch stelde de bal voor de openings-
wedstrijd tussen Zweden en Frankrijk (uit-
slag 1-1) aan scheidsrechter Spirin (GOS)
ter beschikking. Foto: EPA

" Kleurrijk, vriendelijk en vrolijk. Bij een
stralende zon werd het toernooi om de Euro-
pese titel gisteravond in het Rasunda-sta-
dion te Stockholm op passende wijze offi-
cieel geopend. De ceremonie kwam overeen
met het motto van het evenement: klein,
maar fijn. Scholieren brachten met zang,
dans en sportieve acties een sympathieke
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uit dekunst

Omroeporkesten
DOOR JOS FRUSCH

Natuurlijk, Jan Smeets van
Pinkpop doet al meer dan twee
decennia voortreffelijk werk.
Maar toen ik afgelopen maan-
dag op televisie leadzanger
Henk Koorn van 'Hallo Ven-
ray' zijn broek zag laten zak-
ken - ter visuele versterking
van zijn 'hotpants'-act - be-
kroop mij toch een onbehaag-
lijk gevoel. Temeer daar ik op
dat moment een artikel aan het
lezen was over de dreigende be-
zuiniging van tien miljoen, die
de orkesten van het Nederlands
Omroep Bedrijf boven het
hoofd hangt.

Bezuinigen. Niemand schijnt
er aan te ontkomen, maar de
klassieke-muziekwereld zit de
laatste tijd wel erg nadrukke-
lijk in de hoek waar de klap-
pen vallen. Na de regionale
symfonie-orkesten is het nu de
beurt aan de omroeporkesten -
het Radio Symfonie Orkest, het
Radio Filharmonisch Orkest,
het Radio Kamerorkest en het
Metropole Orkest. Tachtig mu-
sici dreigen hun baan te verlie-
zen; weer een volgende stap in
het proces van cultuurver-
schraling dat ons land zo na-
drukkelijk blijft teisteren.

Na de Tweede Wereldoorlog
nam de Vara het initiatief tot
de oprichting van de omroe-
porkesten, om zodoende kracht
bij te zetten aan haar 'muziek
voor het volk-ideaal. Ook bete-
re amusementsorkesten als de
Ramblers en de Skymasters
danken aan die rode daden-
drang hun ontstaan. Hilver-
sum liep over van de muzikan-
ten, alle omroepen deden mee
en zonden de muziek ook uit.

Maar de komst van de televisie
betekende het begin van het
e.inde van de euforie. Muziek is
immers niet televisie-geniek.
De populaire omroeporkesten
verdwenen geruisloos omdat ze
toch geen pop konden spelen.
Nu lijkt de wens tot verdieping
van de relatie tussen de media
en de podiumsector, zoals mi-
nister d'Ancona hetformuleert
in haar Kunstenplan, te resul-
teren in de afbraak van de
klassieke afdeling. Want het
dagelijks bestuur van de NOS
kiest de lijn d'Ancona, dusvoor
film en drama, niet voor mu-
ziek.
Dat is een betreurendswaardi-
ge keuze. Want de omroepor-
kesten leveren met interessante
en hoogwaardige podiumseries
als Vara-matinee en KRO-Bij-
zondere Concerten een belang-
rijk aandeel aan de symfoni-
■Sche-muziekvoorziening in ons
land. Die initiatieven blijken
nu in het nadeel van de radio-
orkesten te werken. Als ze zo
nodig op podia als Vredenburg
en Concertgebouw willen spe-
len, dan moeten ze maar uit het
omroepbestel oprotten. Boven-
dien kunnen regionale en
randstedelijke orkesten als Het
Brabants Orkest, het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest
en het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest hun taken best
overnemen, is de opvatting die
ln Den Haag, en nu ook in Hil-
versum, te horen is.

Minder muziek voor het volk
dus in de toekomst, de tijd is
blijkbaar niet gunstig voor
idealen. Wel meer drama en
film. Wat in Nederlandse ter-
men vaak betekent 'de broek
omlaag', ofwel met de billen
bloot. Ook op dat gebied blijkt
Jan Smeets een trendsetter te
zijn.
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Geen 'Kniertje', toch 'Op hoop van zegen'

Vissersspel in kader
Holland Festival

DOOR MVA MAAS

MAASTRICHT - In samenwerking met het Holland Festival
brengt theaterwerkplaats het Kruis van Bourgondië een eigen
versie van het toneelstuk 'Op hoop van zegen' van Herman
Heijermans. Oorspronkelijk een oer-Hollands, realistisch fa-
miliedrama, dat in de visserswereld speelt. December 1900
werd het door Het Nederlands Toneel voor het eerst opge-
voerd, binnen een halfjaar was het meer dan honderd keer op
de planken gebracht.

De actrice Esther de Boer speelde
er als 'Kniertje' de rol van haar le-
ven in? Wie denkt 'Kniertje' op-
nieuw te ontmoeten, komt bedro-
gen uit. Het gaat in de meest recen-
te versie van 'Op hoop van zegen'
om een heel nieuw stuk, een eenak-
ter, waarvoor het toneelstuk van
Heijermans het idee leverde. Uit het
oorspronkelijke stuk worden wat
tekstjes gepikt, en natuurlijk de
meest bekende uitspraak: 'De vis
wordt duur betaald. Al heeft die
uitspraak op de dag van vandaag
een heel andere betekenis gekre-
gen.

neemt het ad hoc gezelschap echter
afstand van het script van Heijer-
mans, omdat het gegeven geen
actualiteit meer heeft. Er komt
vooral veel fantasie bij kijken, het
thema is speels en volks verwerkt.

Bewegingsregisseur Ted Keijser
(44) heeft zijn sporen in het kleine
theatercircuit wereldwijd verdiend.
Sinds 1988 woont hij in Rome, van
waaruit hij Italië bestrijkt van Pa-
lermo tot Turijn. Voordien woonde
hij in Parijs. Begin 1992 bracht hij
'Andorra' van Max Frisch in Mün-
chen. Ook in Rusland werkte hij
voor het jeugdtheater, terwijl hij les
gaf in Denemarken, Australië en
Amerika. Als acteur/regisseur was
hij vóór 1988 werkzaam bij theater-
ensemble 'Het Vervolg', Maastricht.
Met 'Op hoop van zegen' maakt hij
zijn rentree in Nederland. De beide
Amsterdamse acteurs Loek Beumer
en Koos Elfering, eveneens veerti-
gers, kregen een mime-opleiding,
wat een duidelijke stempel drukt op
de voorstelling. Keijser heeft al eer-
der met het kleine team van ac-
teurs, musici en technici gewerkt.
Dat zijn Laura Josselin de Jongh
(decor), Dorine de Jonge (cos-
tuums), Edwin Vermijs (compo-

In dit geval gaat het om twee vis-
sers die geruime tijd met elkaar op
een kotter moeten doorbrengen.
Dat brengt spanning mee èn ontla-
ding, maar ook plezier en kame-
raadschap. Om in de sfeer te komen
hebben regisseur en acteurs een
week lang op een kotter gevaren.
Het stuk heeft geen diepliggende
betekenis, maar het is, zoals bij
Heijermans, een beetje melodrama-
tisch. Daarbij komisch en aange-
naam om naar te kijken, volgens
regisseur Ted Keijser. Hij koos 'Op
hoop van zegen' om voor het Hol-
land Festival een Nederlands uit-
gangspunt te hebben. Tegelijkertijd

nist), Bert Vermijs (musicus). Een
mobiel blaasorkest van acht perso-
nen werkt mee. Voor het lichtont-
werp tekent Johan Vonk. Guido
Wevers van 'Het Kruis' gaf artis-

tieke adviezen.
Van 10 t/m 13 juni zijn de try-outs
van dit jeugd/familiestuk in theater
Kruis van Bourgondië, Maastricht,
aanvang 20.30 uur. Van 17 t/m 20

juni is de voorstelling te zien in
Jeugdtheater 'De Krakeling', Am-
sterdam, van 25 september t/m 3
oktober in Maastricht, met uitzon-
dering van zondag en maandag.

" Scène uit 'Op hoop van zegen' van het Kruis van Bourgondië. Foto: CARRYGISBERTZ

kunst

Sainte Cécile bekoort Polen
DOOR JAN VAN LIESHOUT

KRAKOW - „In de afgelopen vijf-
tig jaar heb ik niet meer zon goede
muziek gehoord." Dat was fris van
de lever het commentaar van de
pastoor van Wadowice, Kasimir Su-
der (70), op de aubade waarmee de
Koninklijke Harmonie Sainte Céci-
le uit Eijsden vóór de kerk, waar
paus Johannes Paulus II in 1920
werd gedoopt, vorige week haar
zesdaagse tournee door Zuid-Polen
begon. De dorpsherder herhaalde
dit compliment aan het einde van
de concertreis van de Limburgers,
in de eetzaal van de voormalige ka-
zerne waar de Cécilianen zes dagen
logeerden.

Vol lof waren ook de pastoors van
de St.-Agnesparochie in Krakow, de
H.Hartparochie in Bielsko-Biala en
de O.L. Vrouwparochie in Olcza,
een kerkdorpje van Zakopane. In
koor roemden zij kwaliteit en veel-
zijdigheid van het harmonieorkest
onder leiding van Alex Schillings
uit Schinveld. Een hoogtepunt was
voor kenners de finale van dë Acht-
ste Symfonie van Antonin Dvorak.
Ontroerde vrouwen liepen de tra-
nen over de wangen. Voor het eerst
werd in de kerken spontaan geap-
plaudiseerd en meegeklapt op de
(Belgische) marsen waarmee Sainte
Cécile haar indrukwekkende con-
certen besloot.

Veel waardering was er ook voor de
straatoptredens van het trommel-
en klaroenkorps onder leiding van
John Purnot in Krakow, Wieliczka
en Zakopane, het ski-oord aan de

voet van het Tatragebergte dat Po-
len van Tsjechoslöwakije scheidt.
Gezamenlijk traden harmonieor-
kest, trommel- en klaroenkorps op
in het voetbalstadion van Krakow,
waar een taptoe voor het tweede
jaar veertien militaire kapellen uit
landen van de NAVO en het voor-
malige Warschaupact samenbracht.
Stal Sainte Cécile tijdens de presen-
tatie van de deelnemers aan het fes-
tival in de straten van de oude
binnenstad de show als het grootste
korps met de jongsteen oudste mu-
zikanten, tijdens de galavoorstelling
voor plusminus 2.500 toeschouwers,
onderwie een aantal Poolse en Rus-
sische generaals alsmede de militai-
re attachés van de overige deelne-
mende landen, moesten de ama-
teurs uit Eijsden in de beroepsmusi-

ei hun meerdere erkennen. De
Amerikanen genoten veel bijval
met hun Glenn-Miller-sound, de
Russen met hun wervelende dan-
sen en welluidende liederen.
De Johan Willem Frisokapel uit As-
sen marcheerde schijnbaar met de
schrik in de benen. Twee tambours
waren kort te voren door een jeugd-
bende overvallen. Ook Cécilianen
werden winkelend in Zakopane be-
laagd door jongeren met getrokken
messen. Veel kansen kregen de
rovers niet. Want de politie van Za-
kopane verleende de Limburgers
met loeiende sirenes escorte.
„Moesten wij dat tot voor twee jaar
voor hogere Russische officieren
doen, nu doen wij het voor wie wij
het willen," aldus een van de bege-
leiders.

Ook bezochten de Cécilianen
Auschwitz, het voormalige concen-
tratie- en vernietigingskamp van de
Duitsers. Tussen Block 10 en Block
11, waar gevangenen met nekscho-
ten werden afgemaakt, roerde
Etienne Spits de trom, blies Eddy
Steijns op klaroen de 'Last Post' en
legde de burgemeester van Eijsden,
Frans Cortenraad, een krans van
aronskelken voor de anderhalf mil-
joen mensen die in Auschwitz en
Birkenau de dood vonden. Onder
hen een Joods echtpaar dat evenals
een aantal vooraanstaande be-
stuursleden van Sainte Cécile
slachtoffer werd van een verrader-
lijk Duits spel dat eind 1942 leidde
tot de ondergang van een wijd ver-
takte verzetsorganisatie die begin
1942 in Eijsden was ontstaan.

" Het klaroen-
korps van
Sainte Cécile
musicerend in
de omgeving
van Zakopane.

Veldsla mei feta en
knoflook vinaigrette

DOOR HUUB MEIJER

Veldsla kan slechttegen warmte,
blaadjes worden snel slap. Be-
waar de groente daarom altijd in
de koelkast. Om ze langer te be-
waren de blaadjes in ijskoud
water wassen, zorgvuldig laten
uitlekken en in plastic zak op-
bergen, die na het vullen opge-
blazen en dichtgebonden wordt.

Benodigdheden: 200 g veldsla, 1
kleine rode ui, 2 el azijn, peper
en zout, mespunt suiker, 4 el
olijfolie, 1 grote teen knoflook,
125 g feta.

Was de sla en draai blaadjes in
slacentrifuge droog. Pel de ui en
snijd in ragfijne ringen. Klop
azijn, peper, zout en suiker door-
een en schenk de olie hierbij.
Meng opnieuw.
Pel knoflookteen en knijp boven
de vinaigrette uit. Snijd de feta-
kaas (of neem eventueel een
zachte andere kaas) in blokjes.
Meng de veldsla met de vinai-
grette en verdeel de blokjes feta
hierover.

verderin

MAASTRICHT - Drie P*
winnaars van het derde Lis2l'
concours treden vanavond W
in het Theater aan het VflJ1'
hof: Sergey Pashkevich, E)*
lina Vorontzova en EveMJ
Borbély. Ook in MaastricN
worden alleen compositie
vanLiszt uitgevoerd. Het col*
eert begint om 20.00 uur.

In de Awwe Stiene aan *Kesselkade heeft zondag °®\
15 uur het eerste contfjj!
plaats in de serie 'Bel - Can'
Maastricht. Begeleid d°°
pianist Roger Moens zing"-11
Mariëtte Janssens, Thea Vef'
meulen, Adriaan van LiH-l*
en Ber Schellings aria's va"
Verdi, Puccini, Boroduj
Saint Saens, Mascagni &
Bernstein.

Het Universiteitsorkest Li^burg geeft zondag een conc-j-J
in de zaal van de StedelÜ1-
Muziekschool, St. Maarte11'
spoort 2. Op het prograrnrtj*
staan werken van Schubel^Bon en Andriessen. Aanval»
20.30 uur.
In de Matthiaskerk, Bosd-'
straat 99, geven koor en °r'
kest van de Camera Musi#
Mosana een cantateconce1;
Op het programma Höchsy
erwünschtes Freudenfë5*1

BWV 194 van Bach en <**n
compositie van Purcell. Aa11'
vang 16 uur.

KERKRADE - Negentig
Limburgse koren nemen W
mende zaterdag en zond»
deel aan het Limburgs Kore 11'
festival 1992 van de VNK »'
deling Limburg. Plaats va£handeling is het Wijngrach''
theater van Kerkrade waar d£
jury de keuzekoren in de di-
verse categorieën bekend z*
maken aan het efhde van b--* 1'

de avonden. Deze keuzekorei 1

dingentrjdens desslotmanieSfeS
tatie op 26 en 27 septernb®
mee naar de titel Limburg'
koor van het jaar. Het Pf°j
gramma in Kerkrade begin
zaterdag om 18.30 uur en zofl'
dag om 19.00 uur.

Francesch
solist

bij LSO
HEERLEN - Niet de Engelse
pianiste Imogen Cooper, maar
de Uruguayaanse pianist Home-
ro Francesch is de solist tijdens
het eerste concert in de Beetho-
ven-cyclus van het LSO. Van-
avond voert hij het Tweede Pia-
noconcert uit in De Maaspoort
van Venlo, morgen in de Stads-
schouwburg van Heerlen en za-
terdag in het Theater aan het
Vrijthof in Maastricht. De con-
certen beginnen om 20.00 uur.
Homero Francesch is afkomstig
uit Montevideo. In 1965 - op
18-jarige leeftijd - won hij het
concours van de Jeunesses Mu-
sicales. Vanaf 1967 studeerde hij
in München in de meesterklas-
sen van Hugo Steuer en Ludwig
Hoffmann. Sinsdien concerteer-
de hij onder meer met het Lon-
don Symphony Orchestra en de
Wiener Philharmoniker. Ook zijn
er talloze grammofoonplaten van
Francesch verschenen.
Op het programma van het eer-
ste Beethoven-concert staan ver-
der de ouverture Die Geschöpfe
des Prometheus en de Tweede
Symfonie

Horizontaal
1. zuivelprodukt; 4. dier; 8. huisdier; 11.
afstandsmaat; 13. keurig; 14. kledingstuk;
15. azijngeest (scheik); 18. rangtelwoord;
20. hevig; 21. brandstof; 22. vaartuig; 23.
riv. in Ned.; 25. danspartij; 27. touw,
spandraad; 28. fust; 30. hakwerktuig; 32.
americium (scheik.afk.); 34. gerief; 36.
ondernemingsraad; 37. bast of schil v. no-
ten enz.; 38. bep. aantal stukken geschut;
39. ambtshalve (lat.afk.); 40. tafelfles; 42.
riv. in Friesl.; 43. zich gezond/opgewekt
voelend; 44. brandje; 45. gewicht; 47.
jong dier; 50. omvangrijk; 52. groente; 53.
sap uit de zaaddozen v.d. slaapbol; 55.
klein plantje; 57. vogel; 59. populier; 60.
bergpas; 62. loot, spruit; 64. bijb. figuur;
65. samengeklonterde massa; 66. kloos-
terzuster; 67. teug, dronk.

Verticaal
1. vogel; 2. eiergerecht; 3. spinachtig d' .
tje; 5. voegwoord; 6. zonder gezelscf^
7. heilige (lat.afk.); 8. vliegengaas; 9. #~
gerskoor (kath); 10. stuk geweven si '12. hooggaande bal (tennis); 14. hert; V.
vertrek in c. gevangenis; 17. nieuw ('3K
18. Sp. ex-koningin; 19. grote hoeV«*j,
heid; 24. met kunst vervaardigd; 25. ° r
dersteuning; 26. dik zwaar touw; 28. v.
verwijderd; 29. genotmiddel; 31. rniona* ■33. grap; 34. idioot; 35. hulzen v. ge°°■ste korenaren; 36. vr. munt; 41. beving
43. mislukking; 46. eenvoudig; 47. vro"r
48. ijzerhoudende grond; 49. bewoner_
lapland; 51. vrouwelijk dier; 52. niet §
spannen; 53. plaats der verdoemden; s'
schrijfmiddel; 56. modder; 58. boven*.
gedeelte; 60. kleine vis; 62. riv. in Fries-*
63. beweging v.d. zee.

(ADVERTENTIE)

CONCERT

maandag 22 juni
RODAHAL

KERKRADE
Entree: voorverkoop ’ 45,-
-(excl. voorverfcoopkosten)

avondkassa f 50.-
Entreekaarten verkrijgbaar bij:

VVV-Wijngrachttn.at-r,
Kerkrade

alle VVV-bespreekburo's
Satistactlon

Oranje Nassaustraat 29
Heerlen

Voor meer informatie
045-454141
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Bouwplannen
«JAbij aa!!r s°utendijk sloot zich daar-

in en herhaalde dat het delen
v°or v° Ce' m°gelijk moet worden
S E^erdachten die zichzelf heb-
Vatlg-h ld bij Justitie en een ge-
hand Sstraf var> minder dan zesvan ven te wachten staat. Privacy
k'-diik °nten mag volgens Sou-
PriVac met zwaarder wegen dan de

0rI an zieken of bejaarden.
"isper

e Dezwaren van het gevange-
°b-*ossi°neel moeten volgens haar
en. ngen gevonden kunnen wor-

Serin„ in net debat vroegen de re-
«i-te,. Hracties CDA en PvdA mi-
Wis jf**-rsch Ballin en staatssecre-

van justitie 75 miljoen

Nijpend
Volgens Soutendijk en Zijlstra
heeft het heenzenden van verdach-
ten vorig jaar en begin dit jaar vol-
doende aangetoond dat het cellen-
tekort dermate nijpend is dat extra
investeringen bovenop de bouw-
plannen tot en met 1996 nodig zijn.
Zij wijzen er daarbij op dat de ande-
re ministers bereid moeten zijn het
bedrag vrij te maken, omdat justitie
het geld niet heeft.

Maatregelen beter op elkaar afstemmen
Miljarden te besparen
door veiliger verkeer

J_s" parlementaire redactie

eteri n - Een aanzienlijke ver-
'l Ned g

i
Van de verkeersveiligheid

feikt d and kan alleen worden be-
eH a*i °°r aanpassing van de wegen
[Heii- er _yai daar bijhoort, aan de

Ur^
ljke beperkingen. Zon

'"aar aam veilig wegverkeer' kostbchatting 60 miljard gulden,

uitgesmeerd over een periode van
dertig jaar. De besparing op de
schade door ongelukken wordt ech-
ter geschat op 110 miljard gulden.

Dat staat in een verkenning over
veilig verkeer in de toekomst, opge-
steld door eenreeks wetenschappe-
lijke instellingen.

In 1991 vielen in het Nederlandse
verkeer 1.300 doden en 12.000 ern-
stig gewonden. Bij voortzetting van
het huidige beleid, zal de doelstel-
ling om in 2010 het aantal verkeers-
slachtoffers ten opzichte van 1986
met 50 procent te hebben terugge-
drongen, niet worden gehaald, al-
dus deverkenning. Dat komt vooral
omdat de maatregelen die worden
genomen niet op elkaar zijn afge-
stemd.

Egypteverklaart
Islamitische

Jihad de oorlog
*-eid hp.f ~De Egyptische over-

Isi- ft de oorlog verklaard aan
°P deTï!tlscne Jihad, na de moord
ka* Pol . ■ÏFale schriJver Farak Fou-

en e en veiligheidsdiensten
i uden lsteren 2°o mensen aange-'"d te 7? ervan worden verdacht
1-0 Veru Van de Jihad. maar in Caï"
uagennCht men in de komende

nderH g V6el meer arrestaties.
61 acaH n sc*lrÜvers, journalisten

11 'W e^lei die volgens de islami-enes erse neigingen' vertonen
vQtidst ZWaar bewaakt na devan te Van een lijst met de namen
ltond u,errr-oorden personen FoudaSe*. Van°ïenaan de UJst.
oa,lslae tWee "motorrijders die de
<6-j ari° OP Fouda uitvoerden, de
dar> is Abdelshafi Achmed Rama-
iNlêdi aangehouden en hij zou een
'e-d jfe bekentenis hebben afge-
'ïi-e. namadan zou de politie nog
.ie 0t

°e§evens hebben verstrekt
ei<3den ♦lddelliJk na het incident

de aanhouding van 25

b°ek 'h? Van een van hen zou het
Sche a. Handvest van Islamiti-
Schreve a Z^n aangetroffen, ge-

_?°r vier extremistische
£»eer "*" Het boek bevat onder-
zot. ~n

--st met de namen van
£e« verten die 'Westerse neigin-
het int_^°nen en steun verlenen aan'"-ernationale zionisme.

Afwijken
Concreet wordt in de toekomstver-
kenning geopperd het wegennet in
Nederland onder te verdelen naar
functie (bijvoorbeeld de doorstro-
ming van snelverkeer of de ontslui-
ting van wijken en gebieden) en
deze functies niet door elkaar te ge-
bruiken. Bovendien moeten grote
verschillen in snelheid, richting en
massa bij hogeen matige snelheden
worden voorkomen.

Snelverkeer op autowegen moet
waar nodig worden vertraagd door
middel van rotondes en verkeers-
lichten. Ook moet de regelgeving
voorspelbaar zijn en zullen voertui-
gen betere bescherming moeten
bieden aan de inzittenden. De ver-
keersdeelnemers op hun beurt,
moeten goed zijn opgeleid.

Opbrengst
Het bereiken van een duurzaam vei-
lig verkeer kost naar schatting 2
miljard gulden per jaaren vergt on-
geveer 30 jaar. Daar staat volgens de
verkenning tegenover dat het aantal
verkeersongevallen nu jaarlijks 9
miljard gulden kost en bij het huidi-
ge beleid ook zal blijven kosten.

Konvooi op weg

Hoop groeit op opening van vliegveld

Eerste VN-soldaten
bereiken Sarajevo

BELGRADO/SARAJEVO - De
eerste militairen van de vredes-
macht van de Verenigde Naties
hebben afgelopen nacht Saraje-
vo bereikt. Zij moeten daar het
vliegveld bezetten, zodat de rond
300.000 hongerende inwoners
van de Bosnische hoofdstad
hulp geboden kan worden. In
Sarajevo zelf gingen de beschie-
tingen en straatgevechten ge-
woon door.
Het VN-konvooi naar Sarajevo
bestond uit een vijftigtal VN-
officieren en 41 VN-auto's,
vrachtwagens en gepantserde
personeelsvoertuigen. De 300 ki-
lometer lange tocht voerde langs
veel militaire controleposten,

maar het konvooi kon toch
steeds zijn weg vervolgen. De
VN-soldaten hadden voorraden
bij zich voor de waarnemers die
nog altijd in de belegerde hoofd-
stad vastzitten. Zij zijn de voor-
hoede van 1.100 VN-militairen,
die binnen enkele dagen Saraje-
vo moeten hebben bereikt.
De troepen moeten in de Bosni-
sche hoofdstad de heropening
van het vliegveld voorbereiden,
dat nu nog in handen is van Ser-
vische milities.
„Het zou een knappe prestatie
zijn als het vliegveld binnen ze-
ven tot tien dagen geopend
wordt. Dat zou de volledige sa-
menwerking van alle betrokken
partijen vereisen", aldus VN-

woordvoerster Shannon Boyd in
Belgrado.
In de tweede fase moeten de Ser-
viërs hun zware artillerierond de
luchthaven terugtrekken. Vol-
gens plan zullen dan zon 1.000
VN-blauwhelmen de controle
overnemen en daarmee is de
weg vrij voor de leverantie van
de dringend noodzakelijke le-
vensmiddelen en medicamen-
ten.

De Verenigde Staten deelden
gisteren mee dat zij Servië en
Montenegro als opvolgerstaat
van Joegoslavië uit belangrijke
internationale organisaties wil-
len weren. Zij willen daarvoor de
hulp van hun NAVO-bondgeno-
ten inroepen. Het Amerikaanse
initiatief heeft tot doel de druk
op Servië te vergroten.
In Belgrado betoogden gisteren
rond 5.000 studenten tegen de
Servische sterke man, Slobodan
Milosevic. Deze zal toch vandaag
door het net nieuw gekozen par-
lement weer tot leider van
'Klein-Joegoslavië' worden ge-
kozen. De oppositie boycotte
overigens de verkiezingen.

" De VN-voertuigen vertrokken in alle vroegte vanuit Belgrado op weg naar Sarajevo.
De tocht zou een hele dag duren. ■ Foto: AP

Privacy van gevangenen niet langer heilig voor PvdA

Twee man in één cel mogelijk
°el n AAG ~ °ok voor de PvdA zijn twee gevangenen in één
tiedpK 1 lanSer taboe. Dat bleek gisteren tijdens het interpella-
-Hh °ver het cellentekort in de Tweede Kamer. Al eerder
Beon n CDA en VVD gezien het enorme tekort aan cellen
Hu ?perd> meerdere mensen in één cel te plaatsen. Er bestaat
-tabi

n °°k een ruime Kamermeerderheid voor dit plan. Het
net zal in september met concrete voorstellen komen.

b

*.! v vdA-Kamerlid Zijlstra stelde
"ftitig rwaarden aan zijn toestem-
aut%_h^ar Zei dat -*indien twee
liet bet 1

zi**n oPgepakt na het
H_ft van boetes, zij wat mij
worde_Samen in één cel kunnenen ondergebracht".

gulden te investeren in twee extra
gevangenissen. Deze bouwplannen
komen bovenop de uitbreiding met
750 cellen tot 1996 en de noodmaat-
regel voor 200 cellen die justitie
vorige week afkondigde. De extra
500 cellen zouden ter beschikking
moeten komen aan Amsterdam en
Rotterdam.
WD-kamerlid Korthals, die het de-
bat had aangevraagd, vroeg de be-
windslieden in een motie de justi-
tiebegroting voor 1993 met 100
miljoen te verhogen.

binnen/buitenland

Britse regering geeft papieren 'Hess-zaak' vrij

Openen archief levert
weinig schokkends op

___l!2nzeredacKe buitenland

JENDEN-Rudolf Hess,
"e derde man in de nazi-ftierarchie, ondernam in
Zl op eigen initiatief5?« vredesmissie naar

Dit
v«_ _ uit oorlogsarchie-ven die gisteren in Lon-

Afolf Hitler was niet oph°°gte van Hess'mis-
__-*'_ de nu geopende

kwamen geen«"euwe gezichtspunten°P de 'affaire-Hess' te-voorschijn

J". olf Hess landde in
'el 1941 per parachute

in Schotland na een
vlucht van 1.500 kilome-
ter in een Messerschmitt
110. Hij werd gevangen-
genomen en in de Tower,
een middeleeuws gebou-
wencomplex in Londen,
ondervraagd. De Britten
namen aan dat hij in op-
dracht van Hitler boven

Schotland was gepara-
chuteerd voor minder
edele doelen.
Maar na Hess te hebben
ondervraagd verklaarde
Lord Simon tegen Churc-
hill, de Britse regerings-
leider: „Hess is op eigen
initiatief gekomen. Als
hij zich realiseert dat zijn

missie is mislukt, wordt
hij neerslachtig en begint
te vrezen dat hij zichzelf
belachelijk heeft ge-
maakt."
De archiefstukken geven
ook aan dat Hess niet op
de hoogte was van Ope-
ratie Barbarossa, de aan-
val op Rusland. De Rus-

sische inlichtingendienst
KGB beweerde later dat
de Britse inlichtingen-
dienst Hess ertoe had
overgehaald naar Enge-
land tekomen. Terwijl de
Engelsen gemene zaak
maakten met Hess, zo
meende de KGB, kon Hi-
ter in alle rust de Sovjet-
unie binnenvallen.

Hess wordt in de archief-
stukken afgeschilderd
als een wanhopige man.
Hij was zo bang dat hij
door de Britten vergif-
tigd zou worden dat hij
voedsel en drinken vaak
weigerde. Anderzijds
poogde hij zichzelf van
kant te maken.

Tientallen
doden bij

busongeluk
LIMA - Zeker 40 mensen zijn
gisteren om het leven gekomen
bij een busongeluk in Peru. Het
voertuig met 65 passagiers raakte
door onbekende oorzaak van de
weg en viel in een 300 meter diep
ravijn in de buurt van de stad
Corongo. Zeker 18 mensen heb-
ben verwondingen opgelopen.

De meeste passagiers waren opwegnaar een festival in Corongo,
dat 420 kilometer ten noorden
van de hoofdstad Lima ligt.

Decentralisatie
De werkgevers in ons land
maken zich met recht en re-
den ernstig bezorgd over de
toenemende decentralisatie
van taken van de rijksover-
heid naar de lagere overhe-
den, met name de gemeen-
ten. Het afstoten van die
taken door het Rijk gaat na-
melijk niet gepaard met een
evenredige verschuiving van

de geldstromen. Daardoor worden gemeenten in toenemende
mate gedwongen hun belastingen te verhogen om de begrotingen
rond te krijgen.

De werkgevers vrezen niet ten onrechte dat dat alleen nog maar
erger zal worden. Zij staven die vrees met een onderzoek waaruit
naar voren is gekomen dat de afgelopen vier jaar de tarieven en
opbrengsten van lokale belastingen al scherp omhoog zijn ge-
gaan, bijna twee keer zo hoog als die van het Rijk. Gevolg: lasten-
verzwaringen, niet in de laatste plaats voor de burger zelf. Die
wordt dan bovendien ook nog geconfronteerd met sterk stijgende
sociale heffingen en belastingen door het als een Holle Bolle Gijs
functionerende Rijk, de schrokop die blijkbaar nooit genoeg heeft.

Uit het onderzoek van het Instituut voor Onderzoek van
Overheidsuitgaven blijkt dat de gemeenten dit jaarvoor 6,2 miljard
gulden binnenhalen, waarvan ongeveer de helft in de vorm van
onroerend-goedbelasting. Dat draagt, vooral in psychologisch
opzicht, bij aan de loon-prijs-spiraal.
In wezen komt het erop neer dat we moeten uitkijken niet in een
situatie te belanden waarin de tekorten worden gedecentraliseerd
in plaats van de taken. Met andere woorden: een stijging van las-
tendruk op lokaal niveau dient op rijksniveau te worden goedge-
maakt. Want als er taken verdwijnen zou er in principe bij de rijks-
overheid ook minder geld nodig moeten zijn, althans dat gebiedt
de logica. Maar wat is logisch voor een overheid, die met steeds
grotere tekorten wordt geconfronteerd?
Er is nog een andere reden waarom voorlopig maar beter pas op
de plaats gemaakt kan worden met de decentralisatie. Zijn de lo-
kale overheden wel op hun taak berekend, kun je jebijvoorbeeld
afvragen. Recent is er vooral in Limburg een aantal zaken aan het
licht gekomen, die duidelijk maken hoe lokale overheidsdienaren
met gemeenschapsgeld plegen om te springen. Corruptie, vriend-
jespolitiek en handjeklap lijken schering en inslag. Da» kan alleen
maar erger worden bij het ontbreken van een adequate controle.

P.S.

Westen denkt aanfonds voor Derde Wereld

Geld speelt hoofdrol
op milieuconferentie

Rlü DE JANEIRO - Onderhande-
lingen over financiering door het
Westen van milieumaatregelen in
de ontwikkelingslanden, blijver
uiterst moeizaam verlopen. Op de
wereldconferentie voor milieu er
ontwikkeling (UNCED) in Rio d<
Janeiro heeft Frankrijk gisteren d<
andere Europese landen voorge
steld om de komende drie jaar in
totaal zeven miljard gulden voor
milieu aan de Derde Wereld be-
schikbaar te stellen. Over het voor-
stel werd gisteravond faat in EG-
verband nog steeds onderhandeld.

Nederland is niet tegen de bijdrage,
maar eist wel dat dat bedrag niet
ten koste gaat van andere fondsen
voor ontwikkelingshulp. Gevreesd
wordt echter dat verschillende lan-
den, zoals Duitsland en Engeland
slechts met het voorstel kunnen in-
stemmen, als het hun niets, of
slechts weinig extra kost.
Het voorstel van Frankrijk heeft
ook tot doel landen als de Verenig-
de Staten en Japan financieel over
de streep te trekken. In Rio circu-
leert het bericht dat Japan met on-
geveer zeven miljard gulden voor
vijfjaar over de brug zou willen ko-
men. Onduidelijk is wat de Verenig-
de Staten gaan doen. De Amerika-
nen hebben aan het begin van de
conferentie laten weten, dat zij het
behoud van bossen-als verreweg het
belangrijkste onderdeel van de con-
ferentie beschouwen.
Hoewel het beschikbaar stellen van
geld aan de ontwikkelingslanden

zeer belangrijk wordt gevonden, isminister Pronk van ontwikkelings-
samenwerking bang, dat de wester-se landen eenmalige bijdragen zul-
len schenken onder voorwaarde dat
zij geen vergaande beleidsuitspra-
ken voor de lange termijn hoeven te
doen.

Europarlement
wil doorgaan met

'Maastricht'
STRAATSBURG - Het Europeet
Parlement is het eens met de rege-
ringen van de EG-landen dat mei
opnieuw onderhandeld mag wor-
den over de verdragen van Maas
tricht. De ratificatie daarvan in d.
twaalf parlementen moet doorgaan
ondanks het 'nee' van de Deense
kiezers in -het vorige week gehou-
denreferendum.

In een debat over dat referendurr
spraken gisteren de socialistische
christen-democratische en liberalt
fracties zich uit voor het doorgaar
met 'Maastricht. Er was wel kritie.
op de akkoorden, maar dan voora
over de democratische tekortko
mingen. Overigens blijkt nu ook ir
lerland het verzet tegen de verdra
gen van Maastricht te groeien. Vol
gende week donderdag wordt ir
lerland een volksraadpleging ovei
de Europese Unie gehouden.

Groeiende interne kritiek op Gaddafi wegens VN-sancties

'U jaagt een droom na, wij
zullen u niet meer volgen'

Van onze redactie buitenland

TRIPOLI - Felle aanvallen in
staatsbladen op de politieke leiders
zijn in dictaturen zeer ongebruike-
lijk. En als het gebeurt, dan wordt
daarmee vaak het politieke einde
van de heerser ingeluid. De Libi-
sche leider Muammer Gaddafi
kreeg er gisteren in het weekblad
van het revolutionaire comité, Al-
Jumahiriyah, flink van langs. Zelfs
het officiële persbureau Jana
schroomde niet het artikel in een
uitvoerig bericht te citeren. „U jaagt
een droom na, droomt u gerust al-
leen verder, maar wij zullen u niet
meer volgen", zo liet het weekblad
de 'gids en ideoloog' van de Derde-
Wereldtheorie onverbloemd weten.
Het is duidelijk dat de Libische
pers Gaddafi verantwoordelijk
houdt voor het internationale isole-
ment als gevolg van de aanslagen
op een Pan Am-toestel boven Loc-
kerbie (1988) en een Frans vliegtuig
boven Niger (1989). De Veiligheids-
raad legdeLibië in april sancties op,

omdat het blijft weigeren twee ge-
heim-agenten uit te leveren die van
de aanslagen worden verdacht.
Aanvankelijk dacht Gaddafi dat de
massa - 23 jaar lang gekneed in
diens revolutionaire openbaringen- hem daarin onvoorwaardelijk zou
blijven steunen. Maar dat blijkt nu
een vergissing.
Als de voortekenen niet bedriegen,
is in Tripoli een machtsstrijd uitge-
broken waarvan de uitkomst uiterst
onzeker is.

De vraag is echter wie er achter die
verbeten kritiek schuilgaan. Aan de

citaten uit het weekblad die Jana
verspreidde, valt dat niet direct af te
leiden. Al-Jumahiriyah waarschuwt
Gaddafi bijvoorbeeld dat 'het volk'
hem niet langer meer zal gehoorza-
men als hij niet duidelijk naar de
realiteit terugkeert. „We zullen geen
woord meer geloven als u spreekt
van de 'Arabische voorbestem-
ming', 'het Arabisch bloed' en 'het
Arabisch gevoel." Dit citaat is in
elk geval een verwijzing naar prag-
matisten binnen het, leiderschap,
Idie met het Westen over de Locker-
bie-affaire tot een vergelijk willen
Ikomen.

Een andere opmerkelijke uitspraak
in het weekblad lijkt echter terug te
slaan op de politieke haviken bin-
nen het regime. „Uw Arabieren la-
chen ons uit, hebben ons gechan-
teerd en steunen degenen die een
blokkade tegen ons hebben inge-
steld. Zn' werken mee aan onze
dood op afbetaling", aldus de ano-
nieme schrijver(s) van het staatspe-
riodiek. Dit citaat bevat een regel-
rechte aanval op de pro-Westerse
Arabische landen en waarmee in
het bijzonder Egypte is bedoeld.

Gaddafi's tweede man, majoor Abd

al-Salam Jallud, is in feite aanvoe-
der van de factie die een bikkelhar-
de hjn tegenover het Westen voor
staat en niets moet hebben van dï
Egyptische bemiddeling in het con
flict over Lockerbie. Volgens be
richten uit Tripoli gaapt er eer
diepe kloof tussen Jallud en zijr
baas.

Aan de andere kant van het poli-
tieke spectrum manifesteert zich
een factie die meer openstaat vooi
het Westen en bereid is tot compro-
missen over. de Lockerbie-kwestie.
Mentor van deze groep is de minis-
ter van buitenlandse zaken, Ibra-
him al-Bishari, die openlijke steun
krijgt van Gaddafi's zwager, Abdul-
lah Sanusi.

En een derde politieke groepering
houdt het midden tussen deradica-
len en gematigden. Het is een pro-
Egyptische factie die onder leiding
staat van Ahmad Qadhafadam, eer
neef van de Libische leider, die eer
sleutelpositie bekleedt op de Libi
sche ambassade in Cairo.
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De tegenaanval van
Charles en Lady Di

DOOR CEES VAN ZWEEDEN

Woede richt zich op 'werk'
royalty-correspondenten

LONDON - De tegen-
]i-i.Val was onvermij de-
s*"Nadat de Engelseagbladen over de rug

prins Charles hunPlagecijfers danig had-en opgeschroefd, sloeg
let establishment dezer e.ek terug. Het Lager-/uishd van Labour: „Het
geroerde met de krantendat ze geld slaan uitJ^aermans ellende". De

„De berichtge-
£g is in strijd met deearagscode voor journa-«sten". De aartsbis-30P- „Een gevoelloze

liiv euk op het Perso°n-J«e leven van mensen".

J^ar de felste kritiek kwam nog
ftipL ■ kranten. die niet direct
het - ng hadden gemaakt van{^ .sensationele nieuws. Max
ö_Si gs' hoofdredacteur van de
genn Telegraph, sprak de vol-
gde gedenkwaardige , woor-
geJJ: -Als je geen baan kunt krij-

a's pianist in een bordeel,rdt je royalty-correspondent".

inrt andel in koninklijk vlees isj^erdaad profijtelijk. De Daily
o_i zag afgelopen vrijdag haar
s^ lage met 130.000 stijgen. De«nday Times, die 825.000 gul-

-^betaalde voor de publicatie-
bo° vnvan net Serucritmakendekuf verkocht zondag een
g art miljoen extra exemplaren.
-f* Andrew Morton zelf, auteur
Vat Diana: HerTrue Story', kan
,^st gaan uitkijken naar eeneuw huis van een paar miljoen.

t °--'alty-correspondenten zyn
lief» Paleize natuurHJk niet ge-d- „Ik heb met Diana een
Ja

9 zeiames Whitaker ooit. „Ik hebJ r̂ lief. Zij haat mij". Maar zeJn geliefd bij het volk, dat aln roddels wil lezen, en dat is*at telt.

" Een stellage, speciaal
voor fotografen, is opge-
bouwd langs de rand van
het veld, waar de Britse
prins Harry deze week een
sportdag had, waarnaar
zijn moeder, lady Di, kwam
kijken. Een bewijs te meer
hoe 'bezeten' de Britse pers
is van hetkoningshuis.

Foto: REUTER

Gevolgen
s
,er de gevolgen van hun

rovPpende arDeid maken de..yalty-correspondenten zich
tis kte veel zorgen* Eendrach-
cjS. hebben zij de Britse monar-'e nu een zodanig imago be-- rgd dat prins Charles zich
llroet afvragen of hij ooit nog ge-
jO°nd door het leven zal gaan.
j.- 3̂1" Andrew Morton vreest de
go h

ek geenszins. „Ikkan een
'de e boterham verdienen aan
srLa? Van het Huis van Windsor",
ste h -ni-- welgemoed. „Nog
t« . zi Jn er mensen dieover de

schrijven".
Oe ♦
k tweede vraag dan: hoever
l ftnen de kranten gaan metqJ\ sleutelgat-journalistiek?
gev regeringsingrijpen werd
i a reesd, riepen de media twee*ar geleden zelf een college vanwaakhonden in het leven dat de

ergste excessen moest voorko-
men. Deze week blaften de
waakhonden vervaarlijk. „Dit is
een onwelriekende tentoonstel-
ling van het werk van journalis-
ten die met hun vingers in de
zielen van andere mensen roeren
op een wijze die op generlei wij-
ze van betekenis is voor de ge-
wettigde algemene belangstel-
ling voor de troonopvolger",
oordeelde de voorzitter van de
Press Complaints Commission
streng.

Algemeen belang
Ging de pers deze keer te ver?
De maatstaf is duidelijk: sleutel-
gat-journalistiek mag, als het al-
gemeen belang daarmee gediend
is. Maar wat is het algemeen be-lang?

Voor de boulevardkranten en de
Sunday Times was deze vraag
eenvoudig. Onthullingen zijn in
het algemeen belang, zo betoog-
den zij, als daar algemene be-
langstelling voor bestaat.
Schoorvoetend en onder verwij-
zing naar de boulevardkranten
hebben de andere media in feite
dezelfde redenering gevolgd. Al-
le, ook de BBC, brachten het
nieuws over de zelfmoordpogin-
gen. Slechts één krant volharddein haar weigering ook maar een
letter af te drukken over het le-
ven aan het Hof, The Indepen-
dent.
In de storm van verontwaardi-
ging die politici, kerkleiders en
andere moraalridders hebben
ontketend boven de hoofden van

de media, werd één vraag nau-
welijks gesteld. Toch was dat de
belangrijkste: is het allemaal
waar?
De achilleshiel van de roddel-
journalistiek is dat het om rod-del gaat. Bronnen zijn altoos
anonieme vrienden, ex-vriendin-
nen en chauffeurs. Omdat de
journalist zijn bronnen 'be-
schermt', valt voor derden niet
na te gaan of het betreffende ver-
haal klopt.

Verklaring
Niets van dit alles is echter van
toepassing op Andrew Mortons
boek. De onthullingen over Dia-na', zelfmoordpogingen worden
toegeschreven aan bij naam ge-
noemde vrienden en familiele-den. Morton zegt dat hij hunverklaringen op de bandrecorderheeft vastgelegd, en waarschijn-
lijk is dat waar. Een van zijnbronnen, Diana's goede vriend
James Gilbey, deed gisteren devolgende verklaring uitgaan: „Ik
kan bevestigen dat de prinses bij
talloze gelegenheden haar pogin-gen tot zelfmoord met mij heeft
besproken, en dat heeft ze ook
met andere goede vrienden envriendinnen gedaan. Mijn woor-
denzijn eerlijken nauwkeurig in
het boek weergegeven. Ik hebdaar geen geld voor gekregen of
gevraagd".

De meest geloofwaardige tegen-
aanval was een bevelschrift ge-
weest. Maar Andrew Morton of
de gewraakte kranten hebben er
geen ontvangen.

binnen/buitenland
Kl et grootste nieuws in de Britse (roddel)
Dia PerS Was ai£el°Pen weekeinde dat prinses
te h' tot warmo°P gedreven door haar misluk-
gen lJWellJk met kroonprins Charles, vijf pogin-
i-ir. zelfmoord had gedaan. Over het waar-
iedp ehalte wordt druk gediscussieerd. In
__li_T__ geval laten de sensatiebladen niets na omre details te 'onthullen.

et nieuws riep tenmiste twee vragen op. Waar-

om zwelgen kranten in het leed van 's lands
blauwgeaderde telgen? En: mogen zij de infor-
matie daarover wel afdrukken? De eerste vraag
werd onlangs door James Whitaker, royalty-cor-
respondent van de Daily Mirror, zonder veel
scrupules aldus beantwoord: „Een foto van
prinses Di op de voorpagina betekent een extra
oplage van 60.000 kranten. Mensen houden van
roddel. En als het goede roddel is, doet het er
niet toe of hij waar is".

Duitse vliegtuigindustrie kwakkelt

DASA reus op
lemen voeten

DOOR BILL MEYER
AMSTERDAM - Het gaat niet
goed met de Duitse vliegtuigin-
dustrie. Samengebracht onder het
vlag van Daimler-Benz-dochter
Deutsche Aerospace XDASA)
kampen de fabrieken met een
enorme overcapaciteit. Tot over-
maat van ramp overweegt de
Duitse regering serieus de Jager
90, het nieuwe Europese ge-
vechtsvliegtuig, te schrappen.
Tienduizend hoogwaardige banen
staan op het spel.

Op civiel gebied kan DASA het
wegvallen van de Jager niet com-
penseren. Een eigen verkeers-
vliegtuig bouwen de Duitsers
niet. Topman Jürgen Schrempp
moet nu kiezen tussen een eigen
vliegtuig met de Fransen en Ita-
lianen of zich inkopen in Fokker.Maar door de vliegtuigen in Am-
sterdam te laten ontwikkelen en
bouwen vult hij de loze produk-
tiecapaciteit in zijn eigen fabrie-
ken niet.
„Wenig Hoffnung, grosse lasten",
zo kopt Der Spiegel deze week
een artikel over Deutsche Aeros-
pace. „Desastreus", zo noemt Der
Spiegel het besluit van de Duitse
regering om uit bezuinigingsover-
weging de Jager 90 niet te bou-
wen. Het parlement in Bonn stak
in de ontwikkeüng van het proto-
type al 6 miljard D-mark. Tot het
jaar 2005 zou de Duitse belasting-
betaler nog 12,5 miljard mark
moeten ophoesten. Het vliegtuig
is door het wegvallenvan de drei-
ging uit het oosten onbruikbaar
en daarom te duur.

" Volgens voorzitter E.J. Nederkoorn (midden) van de Raad van Bestuur blijven de eigenvliegtuigmodellen van Fokker bestaan. Maar desondanks bestaat er twijfel of de Duitserszich aan de afspraken zullen houden. Foto ANP

Ramp
Voor Deutsche Aerospace, en in
het bijzonder voor haar vliegtuig-
firma MBB, is dezenuchtere rede-
nering een ramp. Alleen al in de
vestigingen van MBB in Manc-

hingen Ottobrun staan 2500 inge-
nieursbanen op het spel. In het
totale concern gaat het volgens
Schrempp om tienduizend banen.Schrempp vreest dat als het su-
pervliegtuig niet wordt gebouwdde hooggekwalificeerde technici
naar het buitenland vertrekken.
Met hen gaat veel kennis defini-
tief voor de Duitse vliegtuigindus-
trie verloren. Een nogal vervelen-
de situatie voor de man die zich
heeft voorgenomen de leidende
rol te spelen in de Europese vlieg-
tuigindustrie.

Zonder Jager 90 en succesvolle
eigen civiele programma's heeft
DASA het meeste weg van een
reus op lemen voeten. Daimler
Benz, die de Duitse vliegtuigin-
dustrie (MBB, Dornier, MTU en
Telefunken Systemtechnik), en
later ook de Europese, in een
keurslijf tracht te persen, zal mo-
gelijk haar lucht- en ruimtevaar-
tambities moeten temperen, aldus
Der Spiegel.

Het omvormen van alle losse be-
drijven tot een krachtig concern
is nog altijd niet gelukt. De min-
derheidsaandeelhouders van Dor-
nier verhinderen nog altijd dat
het bedrijf uit Friedrichshafen in-
tegraal onderdeelvan het concern
wordt. In tegenstelling tot het
winstgevende MBB, de dure rom-
penbouwer van de Fokker 100,
noteerde Dornier een verlies van
184 miljoen D-mark. Dornier, die
als enige binnen DASA een com-
pleet vliegtuig maakt, de Do 228
(een klein propellorvliegtuig), ziet
nu de afzet stagneren. Er staan
achttien kant en klare toestellen
te wachten op een koper. Zijn op-
volger, de DO 328.' een concurrent
voor de Fokker 50, loopt ook niet.
Deskundigen twijfelen nu of het
vliegtuig überhaupt een kans
maakt. De vyftig miljoen winst
die DASA vorige week bekend
maakte is volgens Der Spiegel uit-

sluitend te danken aan het door
overheidsubsidies opgepoetst re-
sultaat van Deutsche Airbus.

Door het wegvallen van de Jager
90 moet Schrempp nu duizenden
mensen ontslaan. De omzet daalt,
hogere winsten büjven uit en
Deutsche Aerospace dreigt een
blok aan het been van Daimler te
worden. De DASA-bazen hebben
volgens Der Spiegel de allergroot-
ste moeite hun produktiecapaci-
teit ten volle te benutten. In de
MBB-fabrieken in Augsburg en
Manching is er weinig werk sinds
de afloop van de Tornado-bom-
menwerper. In de hallen van Dor-
nier in Oberpfaffenhofen is plaats
voor meer vliegtuigen dan alleen
de Do 328:

Druk
Om de ruimte te benutten wilde
Schrempp aanvankeüjk met deFransen en Italianen een nieuwefamilie regionale straalvliegtuigenbouwen. Het project staat nu on-der druk door het aanbod vanNederkoorn om deel te nemen in
Fokker. Maar Nederkoorn eist ga-
ranties dat Fokker de leidenderol
behoudt bij de ontwikkeling,
bouw en verkoop van regionale
jets en wil verder dat DASA zyn
plannen met Fransen en Italianen
afblaast.

Hoewel niet iedereen in Neder-
land daadwerkelijk gelooft dat de
Duitsers zich op lange termijn aan
eventuele afspraken zullen hou-
den, staat Schrempp nu in ieder
geval met zyn rug tegen de muur.
Komen DASA en Fokker tot el-
kaar, dan kan Schrempp zijn aan-
spraak op een eigen Duits vlieg-
tuig voorlopig wel vergeten. De
Duitse fabrieken büjven voorlo-
pig leeg. Gaat hij met de Italianen
en Fransen alsnog in zee, dan be-
staat er grote kans dat een nieuw
vliegtuig in de toch al overvolle
markt niet aanslaat. Fokker zou
kant en klare plannen hebben om
samen met het Canadese Bom-
bardier de Fokker 70 en Fokker
130 op de markt te brengen. Bier-
der dan de Duitsers dat kunnen.
Bombardier zou ook de rompen-
bouw van MBB over kunnen
nemen, mogelijk in haar Shorts-
vestiging in Noord-lerland waar
de vleugels van de Fokker 100
sinds jaar en dag worden ge-
bouwd. Welke optie Schrempp
ook kiest, voorlopig blijft DASA, een reus op lemen voeten.
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(ADVERTENTIE)

Gaaf!
tachtig hersteld,
Perfect op tijd.
,al|ebekende merken)

_i_______^________F^

(ADVERTENTIE)

SPAAR DE HEINEKENSTERDOPPEN EN WIN 1 VAN
DE SOO POCKET-TV'S- ■■■■■■HII^^^HHH^
Van 25 mei tot 25 juli 1992zijn alleflesjes Heineken Bier _________
voorzien van gekleurde sterren onder de dop. Eerst \z!f9^'^t._________
komen de rode, dan de blauween tenslotte de groene. "VM___ ___f5_F-)-_fi2 __?^__
U kunt al meedoen met 12 rode doppen. Als u wilt,

12 rode doppen: kans op een van de kunt U die direct in-
-25 pocket-TV's _i , . _#_ :.*_J^-zenden (voor 12 __W__U

12blauwe: kans op eenvan de __■__[
2Bpocket-TVs Juni) om meete doen

12groene: kans op een van de aan de Rode-dpp-

-12 rode + kans op een vande . WÈÉÈ ' fJF
12blauwe: 50 Pocket-TV*s

spaarders. Maar u fM,
12rode + kans op een van de" maakt veel meerkans | j^_ _jk .
12blauwe. kans opeen van de ,

k ... ff nMMffITM
12 rode +12 blau- kans op eenvan de dan detjJd tot 15 au_ M

staatje hierboven ziet u precies wat er bij een bepaalde Ji
doppencombinatie te winnen valt. Overigens mag „ IE JF*_|
uzo vaak meedoen als u wilt. Ga naar de winkel en f JE \WÊ^^Ê_W__m
kijk in het krat Heineken Bier. jt jÈ WkW^ÊÈ
De 25 winnaars van de Rode-doppen-ronde zullen op 17/18 juni in :*ii_^_i-____zowel landelijke als regionale dagbladen bekend worden gemaakt.

BIER ZOALS BIER BEDOELD IS. Winkelwaarde f 1295,-.



.mmm^^ \W

2___rj__l hkMW! ilrffiiffe^l w

bv% S^J &^ Éii !■■■■ § __
"■ mm^^ *jlt 'W^mm WQI _F üf L .1Wofr\

fgebeeld: P"-""""""! i_^^^^^^^^^^^^^^^B^___S| P P BJ
e Astra Sedan GLS. B^ » B |orei.|B^^

Onvoorstelbaar veel ruimte... systeem met gordelspanners en de dubbele stalen balken in onderga de nieuwe Opel Astra Sedan! De Astra Sedan "
Als ruimte voor u van doorslaggevend belang is bij de alle portieren. Daarnaast is iedere Astra leverbaar met het leverbaar in de volgende uitvoeringen: GL, GLS, GT en CV>

inschaf van een auto, dan is de nieuwe Opel Astra Sedan elektronische ABS-remsysteem. met een uitgebreid motorenprogramma.
e voor de hand liggende keus. Door zn dynamische Onvoorstelbaar veel komfort... De Astra Sedan is leverbaar vanaf ’ 29.950,-.
i

Jitstraling is de Astra Sedan niet alleen de ideale zakenauto, Ook op het gebied van komfort is de Astra Sedan
jiaar door een onvoorstelbare hoeveelheid binnenruimte toonaangevend. Het unieke luchtrecirculatiesysteem, het ,— /"~*V""^ / 1/ „ / /*jL />/ />Wv ) /
ok de vrijetijdspartner bij uitstek. Dat deze styling niet Dual-Function-display en de in delen neerklapbare achter- /" «^« LJz ** UA^isssi/*-

i leen het oog streelt, bewijst zn kofferruimte van 500 liter! bankleuning zijn hier een goed voorbeeld van. —""
Onvoorstelbaar veel veiligheid... Noemen we dan nog de nieuwe voorwielophanging die )l "l mTTm%mX-

De Astra Sedan stelt de absolute norm op het gebied zorgt voor sublieme rijeigenschappen, dan kunnen we u
OPEL FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. Prijzen inclusief 8.T.W.,exclusief kosten

in veiligheid, o.a. dankzij het aktieve veiligheidsgordel- slechts één advies geven: ga snel naar de Opel dealer en rijkiaar maken. prijS- en specifikatiewijzigingenvoorbehouden.



VNOverwerpt wijziging gemeentelijke onroerend goedbelasting

'Forse lastenverzwaring
bedreigt bedrijfsleven'

Vjal**A_--G - Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen
iVe, -I'vreest een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven met
(g ® "°n(----rden miljoenen guldens" wanneer ook de Eerste
et) ,er instemt met een wijziging van de gemeentelijke onroe-
_ie oe<^r-)elastingen. Met name de energie- en procesindus-
.ftr-f en onevenredig zwaar worden getroffen, zo vreest
1 Rinnooy Kan.

Van onze redactie economie

in de nloor Jf'e"we voorschriften - dieal
'ot-ie_ rweede Kamer zijn aange-
ogen' ~ vervalt grotendeels de
ing' -\j?de 'werktuigenvrijstel-
le ge u betalen de ondernemingen
■gd eenten waarin ze zijn geves-
ÖQg onroerend-goedbelasting
"-"oud V°°r de gebouwen en de
'en hetnSt ZOals dat met woonhui-
bnroer geval is. Over de waarde van
"^nes _*

werktuigen', veelal ma-
fatsen C niet of nauwelijks te ver-
V b_u Z^n' wordt nu geen belas-tn« geheven.
Ie tt-a. _°rstel wordt de waarde vani-et beri wel meegerekend bij
*°rdt Kag waarover belasting ge-
jond en- Van de totale waardev. gebouwen èn machines)
S,^ ervolgens wel weer 25 pro-

cent aan 'werktuigenvrijstelling'
worden afgetrokken.
Gemiddeld heffen de gemeentenin
Nederland ongeveer flO per
f 10.000 gulden aan waarde van het
onroerend goed, aldus Rinnooy
Kan. Maar in de grote steden loopt
dat al snel op tot f 17 a f 18. „Op-
nieuw dreigen de ondernemers te
worden uitgezogen als een soort
geldspons", aldus de VNO-voorzit-
ter. Ook noemt Rinnooy Kan het
„een verkeerd signaal aan buiten-
landse bedrijven die overwegen
zich in Nederland te vestigen.
Bovendien zouden de rechters het
wel eens nog drukker kunnen krij-
gen, want het aantal beroepsproce-
dures zou wel eens heel groot kun-
nen worden

Bond wil meepraten bij reorganisaties

FNV toch akkoord
met cao in zuivel

lt^vECHT - De Voedingsbond
d " on danks grote bezwaren

■-üivgij e lnnoud toch de cao voor de
%dert uUstrie (190u0 werknemers)

I ers h , nen- De bond vreest an-hisSenelangrijke slagen te zullen
r^asri ln de door reorganisaties ge-
öe e bedrijfstak.
JUive-:le andere vakbonden in de
Vdi'ndustrie, de Industrie- en
*lli_> gsbond CNV, de Unie
Vkg 6n de VHP- bereikten met de
Veen rs op 1! april in beginsel

p. stennming over een nieuwe

*"" de 1
Voedingsbond FNV deed

ïe ni_» aatste onderhandelingsron-de bo mee.
?e Voo nad grote bezwaren tegen

e Wiute^en van de werkgevers.
Jan 50 en de vut-leeftijd verhogen

1 vut naar 60 -*aar en bovendien
**n 4q"recht voor werknemers met
"■*— 'Jarige dienstverband in de

bedrijfstak schrappen. Uiteindelijk
werd overeengekomen dat de vut-
leeftijd per 1 januari 1994 met een
jaar omhoog zou gaan. Werknemers
met 40-dienstjaren kunnen dan ook
niet meer vervroegd uittreden.
Op het bereiken van het principe-
akkoord volgde een door de FNV-
bond georganiseerde staking van
enkTele dagen. Uiteindelijk werd de
staking afgeblazen zonder dat de
werkgevers ook maar één stap in de
richting van de stakers hadden ge-
daan.
De stap om na een verloren staking
toch de cao te ondertekenen, moet
echter niet worden gezien als een
nederlaag, zo betoogde vakgroeps-
secretaris A. Lagarde gisteren. Het
is volgens haar een tactische ma-
noeuvre om bij de komende reorga-
nisaties een vinger in de pap te hou-
den.

beurs
Fokker trekt aan

f 6 'oorfRDAM - Fokker heeft in
e gt

Vari de handel gisteren een
h n'feliik

g
l
ing te zien gegeven. Aan-

n als .. gde vliegtuigbouwer er
Pariet rest van de aandelen-
ftj. °Pnieuw tamelijk roerloos
_a^r
h

de dag -s"ll* er wat vraag.
■■"Wpi ï 1 Wat posities ingenomen

tntkno D
a een duidelijk is, dat de

f^spr jP.lrig in de samenwerkings-
s itse Angen tussen Fokker en het

p ,asa nu echt voor de deur
N'h« ker verliet de markt 90
vr'Jkte irop f 35-10- Het fonds
_.n rtw zevende op de ranglijst
«et KpV. S vei"handelde fondsen.. nt Üet?^?*?e stÜging van 2,7 pro-
i okker relatief voorop in

dieer verder weer weinig
>en ria_end bijlag. De markt sloot
>in armcc aan bij andere beur-zot odo wereld. De EOE-index

Punt lager op 316'97' De
o- ef lier Slndex veranderde niet en
?"lg Valg .n op 130-4-De koersindex
V"215,5 naar 215,3. De omzet%rva glsJeren op f 1.293 miljoen,
,'lg v" ** 485 miljoen voor reke-
7-Ügat, n de aandelen kwam. De

markt gaf overwegend
_'j de .nle dalingen te zien.
i_ nvanl ,ernationals kon Akzo een
h een u,*3 jk licht verlies omzetten
31ev«,mst van 60 cent op f 157,40.Nr pu-f.choof f 1 op naar f 186,
v m Ps' Koninklijke Olie enn "oesten licht terrein prijsge-
ld11_5?.80y v brokkelde f 1,10 af tot

h 6 benrc. °0r Heineken was het op>U_n 'svioer minder zomers dan>ü\ver Ff Werd uiteindelijkvoor de
tJ? f ]_<-. ~.'BO minder neergelegdrNter. '20- Wessanen moest 70Jolt g naar f 93.
.'-^nd. optiebeurs bood weer eenJtvanto^tige aanblik. Een om-
;h* laa_tt contracten betekende
£-t m^le dagomzet van dit jaar.
_?s oD !, erhandeld werden op->rtL e EOE-index. Deze optie-
*n. ds goed voor 3.600 contrac-

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 44,30 44,20 e
ABNAmroA.inF. 80,80 80,70
ABN Amro Obl.Gr.f. 178,90 179,00
Aegon 62,00 61,80
Ahold 88,60 88,30
Akzo 156,80 157,40
Alrenta 196,40 196,40
Amevcert. 56,00 55,90
Bols eert. 46,40 46,10
Bührm.Tet.c. " 52,20 52,60
CSM eert. 97,20 97,30
DAF 23,10 23,20
Dordtsche Petr. 147,30 147,00
DSM 115,10 115,20
Elseviercert. 114,40 114,20
Fokker eert. 34,20 35,10
Gist-Broc. eert. 39,60 39,60
Heineken 167,00 165,20
Hoogovens nrc 58,30 58,20
HunterDouglas 70,50 70,00
Int.Miiller 68,50 68,50
Int.Ned.Gr.c. 48,70 48,80
KLM 40,50 39,90
Kon.Ned.Papier 50,20 50,40
Kon. Olie 159,40 159,00
Nedlloyd 58.-0 57,80
Océ-v.d.Gr. 71,80 72,00
Pakhoed eert. 45,10 45,20
Philips 38,60 38,20
'Polygram 50,50 51,10
Robeco 97,60 97,50
Rodamco 48,60 48,40
Rolinco 96,00 95,90
Rorento 73,40 73,40
Stork 45,80' 46,00
Unilever eert. 185,00 186,00
Van Ommeren nrc 42,40 42,10
VerßezitVNU 86,60 86,90
Wessanen eert. 93,70 93,00
Wolters-Kluwer 74,10 73,60

Avondkoersen Amsterdam
KLM 39,80-39,90(39,90)
Kon.Oue 158,60-159,00(159,00)
Philips 37,80-38,20 (38,20)
Unilever 185,00-186,00(186,00)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54,50 54,50
ABNAmroHld.prf. 6,24 6,26
ACF-Holdingc. 34,80 34,90
Ahrend Groepc. 144,00 144,00
AsdOptionsTr. 9,70 9,60
Asd. Rubber 3,85 3,80
Ant.Verft 400,00
Atag Hold. eert 138,00 137,70
Athlon Groep 51,30 50,30
Athlon Groepnrc b1.30 51,30
Aut.lnd.R'dam 84,00 84^00
BAM Groep 87,50 87^00
Batenburg 155,50 156,00
Beers 131,50 131,70
Begemann Groep 124,50 123,50
Belindo 298.50 298,40
Berkels Patent 0,86 0,96 I

Blydenst-Will. 39,00 38,50
Boer De, Kon. 245,00 248,00
BoerDeWinkelb. 64,50 64,50
BorsumyWehiy 64,00 64,00
Boskalis Westm. 24,40 24.00
Boskalis pref. 24,40 24,00
Braat Beheer 32,60 32,60
Breevast 8,60 8,70
Burgman-Heybroèk 2700,00 2700,00 a
Calvé-Delft pref 780,00 780,00
Calvé-Delftcert 1178,00 1180,00
CinduIntern. 134.00 134,00
Claimindo 289,00 289,00
ContentBeheer 23,30 23.10 e
CreditLBN 29.50 29,60
Crownv.G.cert. 130,50 129,00
CSM 97,20 97,60
DAFcert. 17,50 17,50
Delft Instrura. 25.00 25,00
Desseaux 45,00 44,70
Dorp-Groep 43.00 42,70
Draka Holding 26,60 26,10
Econosto 28,40 28,30'
EMBA 225,00 220,00
Eriks Holding 84,00 84,20
Flexovitlnt. 59,50 59,50
Frans Maas eert. 83,00 82,50 .
FugroMcClelland 36,40 36,10
Gamma Holding 112,00 111,50
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 34,10 34,10
Geveke 35,70 35,50
Giessen-deN. 102,00 102,50
Goudsmit 38,50 38,50
Grolsch 213,50 213,00
GTI-Holding 223,00 222,00
Hagemeyer 138,60 137,50
HALTrust B 14,20 14,20
HALTrustUnit 14,20 14,20
HBG 208,50 209,00
HCSTechnology 0,40 a 0,45
Heineken Hold. 149,30 147,80
Hoek'sMach. 253,00 253,00
Holl.SeaS. 0,58f 0,54
Holl. Kloos 422,00 423,00
HoopEff.bank 6,90 6,90
HunterD.pref. 2,08 2,15
IHCCaland 75,50 75,00
Kas-Associatie 33,30 33,40
Kempen _ Co 8,70 8,70
KondorWessels 31,90 31.70
KBB 78,30 78,50
Kon. Sphinx 56.00 56,10
Koppelpoort 335,00 335,00
Krasnapolsky 258,00 254,50
Landré&Gl. 50,00 50,00
Macintosh 38,60 38,10
MaxwellPetr. 126,00 126,00
MoearaEnim 1265.00 1265,00
M.EnimOß.cert. 16400,00b16500,00
MoolenHolding 33,60 33,60
MulderBoskoop 60,00
Multihouse 5,60 a 5,60 a
Naeff 525,00
NAGRON . 58,50 58,60
NIB 598,00 598,00
NBM-Amstelland 9.20 9,20
NEDAP 348,00 348.00
NKFHolding 179,00 179,00

Ned.Part.Mij 50,70 50,80
Ned.Springst. 7200,00
Norit . 23,50 23,80f
NutnciaGß 149,00 a 148,80
NutnciaVß 157,50 a 158,50
Nijv.-TenCate 113,50 114,50
OmniumEurope 8,05
OrcoBank eert. 72,30 72,30
OTRA 348,00 351,00
Palthe 55,50 55,50
PirelliTyre 29,50 29,60f
Polynorm 172,00 173,00
Porcel. Fles 138,00 138,00
Randstad 46,70 46,50
Ravast 28,50 27,00
Reesink 74,00 74,30
Samas Groep 42,60 43,20
Sarakreek 14,40 14,10
Schuitema 1645.00 1645,00
Schuttersveld 56,00 56,00
Smit Intern. 38,80 38,30
St.Bankiers c. 15,00 15,00
StadRotterdam c 43,00 43,60
TelegraafDe 89,50 89,00
Textielgr.Twente 90,00 89,50
Tulip Computers 21,20 20,80
Tw.Kabel Holding 135,20 134.30
Übbink 72,60 72,70
Union 81,60 81,80
Un.DutchGroup 2,70 2,70
Vereenigde Glas 514,00 514,00
Vertocert. 30,50 30,30
VolkerStevin 63,00 62,50
Volmac 28,00 27,40
Vredestein 20,20 20,00
VRG-Groep 46,50 46,50
Wegener 67,90 67,90
WestlnvestF. 16,00 16,00
Westlnv.F.wb 107,50 106.80
WoltersKluwer .294,00 294,00
Wyers 30,50 30,20

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,00 80,00
ABN Amro Albefo 49,00 49.00
ABN Amro Amer.F. 68,70 69,00
ABN Amro Eur. F. 79,30 78,40
ABN Amro Far EF. 51,10 51.30
ABNAmro Liq.Gf. 164,30 164,30
ABN Amro Neth.F. 91,50 90,50
Aegon Aandelenf. 35,60 35,00
Aegon Spaarplus 5.20 5,20
AldollarßFS 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 235,00 235,00
AllianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 69,50 69,70
Amvabel 79,20 78,70
AsianTigersF. 67,10 67,80
AsianSelect. F. 64.30 65,80
AustroHung.F. 4,70 4,70
Beleg.f. Ned. 66,70 66,50
BemcoßentSel. 56,20 56,20
Bever Belegg. ' 3,00 3,10b
CLN Obl. Div.F. 112,00 112,00
C_NObl.Wa__.ef. 115,90 115,80
DeltaLlovdlnv. 31,80 31,30
DP America Gr.F. 33,20 33,90
Dp Energy.Res. 41,00 41,00
ECFlnvestm. 135,80 135,80

EMFRentefonds 71,80 71,10
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 49,50 49,50
Esmeralda part. 33.80 33,70
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60.
EMS Growth Fund 106.40 106,30
EMS IncomeFund 105,60 105,30
EMS Offsh. Fund 106,30 106.10
EOE IndexFnd 343,00 342,00
Euro GrowthFund 50,10 50,60
Euro SpainFund 7,20 7,30
FarEastSel.F. 58,10 58,10
Gim Global 52,20 51,70
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 76.30 76,40
Holl. Eur.Fund 51,30 51,00
Holl. Obl.Fonds 127,00 127,00
Holl.Pac. Fund 97,50 96,50
Holl. SelFonds 87,00 87,00
Innovest 53,00 53,00
Interbonds 520,00 518,00
Intere„ektsoo 29,00 29,00
Intereffektwt 70,30 70,00
Investapart. 74,50 74,50
ISHimal.Funds 8,20 8,20
JadeFonds 152,20 151,00
JapanFund 18,10 18,00
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr. $ 7,80 8,00
MalCapitalF.s 7,10 7,40
MeesObl.Div.F 112,70 112,50
Mexico IncomeF. 22,00 22,00
MX Int.Ventures 11,20 11,20
Mondibel 78,10 78,10
Nat.Res.Fund 1260,00 1250,00
NedufoA 109,00 109,00
Nedufoß 109,00 109,00
NMB Dutch Fund 47,20 47,10
NMB GeldmarktF. 55,26 55,28
NMBGlobal Fund 46,00 45,60
NMBOblig.F. 37,00 37,00
NMB Spaard.F. 101,88 101,92
NMB Rentegr. F. 119,60 119,50
NMB VastGoed F. 35,60 35,40
New Asia Fund 5,20 5,20
NomuraWarr.F. 0,63 0,63
Obam. Belegg. 258,50 257,70
OAMF Rentefonds 11,75 11,70
OrangeFund 22,70 22,70
Pac.Dimensions 88,50 88,50
Pac.Prop.Sec.F. 29,20 28,40
PiersonRente 114,80 114,50
Postb.Aand.f. 51,30 51,30
Postb.Belegg.f. 57,20 57,20
Postb.Verm.gr.f. 55,00 55,00
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 153,00 153,00
Rentotaal NV 35,90 35,90
RG America F. 106,30 106,00
RGDivirentF. 50,30 50,30
RG Europe F. 102,40 102,40
RGFlorente 115,90 116,00
RG Pacific F. 94,20 94,50
RG SP Groen 54,70 54,70
RG SP Blauw 51,30 51,30
RG SP Geel 48.40 48,30
RodinProp.S 84.00 84,00
Rohncocum.p 81,20

Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
Sci.echS 12,20 12,20
Suez Liq.Grf. 183,60 183,60
Technology Fund 19,40 19,40
TokyoPacHold. 180,50 180,10
Trans Eur.Fund 85,00 84.50
TranspacF.Yen 272,00 272,00
Uni-lnvest 18,30 18,50
Unicolnv.Fund 79,10 79,10
UnifondsDM 33,00 33,00
VasteWaard.Ned 64,50 64,00
Vast Ned 101,00 101,00
VIBNV 53,50 53,30
VSB MixFund 51,50 51,50
VSBObl.Gr.f. 100,50 100,60
VSBRente Fonds 105,30 105,30
WBO Intern. 67,00 67,00
WereldhaveNV 110,30 111,00
Yen Value Fund 76,10 76,30
ZOM Florida F.s 35,80 35,80
Parallelmarkt
Alanheri 26,00 26,00
ABF 109,00 109,00
AustriaGl. 1082,00 1082,00
Berghuizer Papier 40,20 40,00
Besouw Van eert. 48,80 47,50
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Obl.F.l 99.30
Comm.Obl.F.2 99,40
Comm.Obl.F.3 99,40
De Drie Electr. 13,90 13,50
Delta U.Dollarf. 63,90 63,90
Delta Lloyd ECU 59,70 59,50
Delta Lloyd Mix 62,00 62,00
Delta Lloyd Rent 55,10 55,20
Delta Lloyd Vast 51,60 51,60
Dico Intern. 84,00 d 84,00
DOCdata 7,40 7,40
DutchTakeOv.T. 44,90 44,90
Ehco-KLM Kleding 42,50 42,50
E_LBelegg.l 72,80 72,80
E&LBelegg.2 74,00 74,00
E_LBelegg.3 107,40 107,40
E&LBelegg.4 75,50 75,50
E_LKap.RenteF. 106,00 106,00
Free Record Shop 25.50 25,10
Gaia Hedge I 100.20
Geld. Papier c. 67,60 67,40
German City Est. 34,20 34,00
Gouda Vuurvast 73,50 73,50
Groenendijk 38,00 38,00
Grontmij 51,20 52,00
HCA Holding 51,10 51,10
Heivoet Holding 38,80 38,90
HesBeheer 45.700 44,90
Homburg eert. 0,60 f 0,55
InterView Eur. 3,90 3,90
Kühne+Heitz 41,70 41,70
LCI Comput.Gr. 4,10 4,00
Melle, vannrc 47,70 48,00
Nedcon Groep. 60,80 59,00
Nedschroef 85,10 85,10
Neways Elec. 8,20 8,00
NewEur.Htls DM 18,00a 14,00a
NewtronHold. 2,10
Pan Pac. Winkel 10,30 10,00
PieMedical 5,60 5,60
Simac Techniek 15,10 15,20

Sligro Beheer 55,50 55,30
Suez Gr.Fund 52,80 52,70
VHS Onr. Goed 0,80 0,70
Vilenzo Int. 27,50 27,40
Welna 320,00 325,00
Wereldhave 4,10
Weweler 47,20 46,80

Wall Street
0906 10/06

alliedsignal 59% 57%
amer.brands 46% 46%
amer.tel.tel 42li. 42%
amoco corp 48% 49%
asarcoinc. 31Vï. 30%
bethl. steel 16% 16%
boeing co 44Va 43%
can.pacific 15% 15%
chevron 72% 72.8
chiquita 17% 17.8
chrysler 20% 20V_
citicorp 19% 19%
cons.edison 28.8 28%
digit.equipm. 39% 38%
dupont nemours 513/_ 51 '/'s
eastmankodak 40% 40%
exxoncorp 63% 62%
ford motor 47 47%
gen.electric 76.8 757/s
gen. motors 43V< 43%
goodyear 68V2 65V.
hewlett-pack. 72.8 705/b
int. bus.mach. 90% 90V«
int. tel.tel. 64.« 64.8
klmairünes 22 3/a 22Va
mcdonnell 40% 41
merckco. 48.4 48%
roobiloil 66.8 675/s
penncentral 20% 20%
phüips 21V. 21
primerica 37V. 36'/b
royal dutch 88% 88V2
sears roebuck 41% 41%
sfe-south.pac. 12V. 12'/s
texaco mc. 64% 65%
united techn. 51% 51%
westinghouse 17% 17/2
whitmancorp 13% 13%
woolworth 26% 26%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,730 1,850
austr.dollar 1,30 1,42
belg.frankllOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,440 1.560
deense kroon (100) 27,65 30,15
duitse mark(100) 110.00 114,00
engelse pond 3,16 3,41
finse mark(100) 39,80 42,30
franse frank (100) 32,05 34,80
grieksedr.ÜOO) 0,84 1,04
lerse pond 2,85 3,10
ita_.lire(lo.ooo) 13,95 15,65
jap.yen(10.000) 137,00 143,00

Noorse kroon (100) 27,35 29,85
oost.schill.(100) 15,74 16,24
port.escudo(lOO) 1,25 1,43
spaanse pes.(100) 1,71' 1,87
turkse lira (1000) 0.0225 0,0325
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 121.00 125.50

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,79735-1,79985
antill.gulden 0.9900-1,0200
austr.dollar 1.3650-1,3750
belg.frank(loo) 5,4705-5.4755 'canad.dollar 1,50425-1,50675
deense kroon (100) 29,205-20.255
duitse mark(100) 112,6100-112.6600
engelse pond 3,2890-3,2940
franse frank (100) 33,460-33,510
grieksedr.(lOO) 0,8820-0,9820
hongk.dollar(lOO) 22,9250-23,1750
iersepond 3.0030-3,0130
ital.lire(10.000) 14.875-14,925
jap.yen(10.000) 141,015-141,115
nwzeel.dollar(lOO) 0,9725-0.9825
noorse kroon (100) 28,800-28.850
oostenr.sch.(lOO) 16,0000-16,0100
port. escudos (100) 1,3370-1,3770
spaanse pes.(100) 1,7870-1,7970
surin.gulden 0,9875-1,0275
zweedsekr. (100) 31.190-31,240
zwits.frank(lOO) 123,420-123,470
ecu. 2,3070-2,3120

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 215,50 215.30
idexcl.kon.olie 206,90 206,80
internationals 221,20 220,90
lokaleondernem. 211.20 211.00
id financieel 141,40 141.30
id niet-flnanc. 278,30 278,00
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 314,90 314,60
id excl.kon.ohe 284,80 284,70
internationals 336,90 336,50
lokale ondernem. 290,90 290,60
idfinancieel 214,80 214,70
id niet-financ. 361,80 361,50

CBS-stemmingsindex (1990= 100)

algemeen 130,40 130.40
internation 149,20 149.10
lokaal 127,10 127.00
fln.mstell 125.00 125,00
niet-financ 127.20 127,10
industrie 137.50 137,70
transpopsl 135,60 134,20

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,240-19.840, vorige
19.110.9,710,bewerkt 21,440 laten,vorige
21,310 laten.

Zilver onbewerkt 200-270,vorige 195-265,
bewerkt 310.1aten,vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 3343.23
-26.69

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

ah pjul 85,00 100 0.40 0,50
ah pokt 85,00 142 1.30 1,30
amev c jul 55,00 108 1,00 1.00
dfl cjun 180,00 153 1,00 1.20
d'fl cjul 185,00 98 0.80 1,00
d/fl c aug 180,00 100 3,50 4,50
dfl paug 180,00 115 3,80 2,50
coc cjun 310,00 195 8,10 7,50 a
coc cjun 315,00 234 4,00 3,30
coc cjun 320,00 797 1.20 1,10
coc cjul 315,00 104 7.20 6.60
coc pjun 310,00 117 0.40 0,40
coc pjun 315,00 328 1,20 I_o
coc pjun 320,00 171 3,30 3,90 '-
coc pjul 315.00 124 2,40 2,40
coc pjul 320,00 137 4,30 4.50 *
coc pnov 285,00 170 1,20a 1,20 j-
eoe pn94 290,00 150 8,00 8,20 1
fokker cjul 32,50 137 3.20 a 3,20 j
fokker cjul 35.00 306 1.40 1,80 C
fokker c ju) 37,50 109 0.60 0,90 [
fokker c okt 37,50 213 1,50 2,20 *E
goud c nov 360,00 101 3,80 a 3,20
goud c nov 370,00 107 2,00 a 1,60
gist c okt 40,00 165 2.00 2,00
hoog pokt 55,00 120 1,50 1,70
ing cjul 50,00 135 0,60 0,60
ing c okt 50,00 140 1.30 1,40
ing c okt 55,00 392 0.30 0,30
kim c 093 35,00 1168 8,50 7,70
knp cjul 50,00 96 1,60 1,70
phil cjul 37,50 147 1,70 1,60
phil cjan 42,50 134 1,10 1,10 \.
phil c093 30.00 146 10,50 10,40
phil c 096 35,00 589 10,00 9.80
phil pjul 37,50 145 0,40 a 0.40 1
polyg c nov 52,50 114 2,30 a 2,10
polvg paug 52.50 100 2.30 a 2.10
olie cokt 135,00 311 27,10 27,10 j«
olie cokt 155,00 97 9,40 a 9.00
ohe c okt 165.00 399 3.10 3,00
ohe cokt 170,00 150 1,90 1,60 .
ohe cjan 165,00 150 5.60 5.60 "'olie c 094 145.00 141 25,50 25,00
ohe pjul 155,00 100 0,90 1.00 .
ohe pokt 160,00 105 5,00 a 4,80 'C
tops pjun 610,00 187 2^o 2,50
unil cjun 185.00 123 1,80 2,30
umi cjul 190,00 128 1.90 2_>o »1
unil cokt 190,00 139 6.30 6,80

a laten g bieden " ei-di» I*
b bieder h laten - ei-div.
c ei claim k gedaan - h
d=ei-dimdend I gedaan - g
e gedaan 1 beden vk = slotkoers «orige dag
f gedaan + laten sk ■ slotkoers gisteren

economie

Plan voor opkrikken
banengroei bedrijven

DEN HAAG - Een verlagingvan de btw met 2 procent leidtlot het jaar 2000 tot een toenamevan 11.500 banen in het midden-en kleinbedrijf.
Een verhoging van de export'net 0,5 procent levert in die pc-"ode 7.500 banen op. Matigingvan de lonen met 0,5 procent per
o Art tot 2000 15000 banenP* Als die maatregel wordt ge-
combineerd met verlaging van"e lastendruk met 0,25 procentvan de loonkosten, het verklei-nen van het verschil tussen bru-

to- en nettoloon, levert dat nog
eens 10.500 banen op.
Deze berekeningen staan in het
rapport 'Kleinschalig Onderne-
men', dat het Economisch Insti-
tuut voor het Midden- en Klein-
bedrijf (EIM) gisteren heeft
aangeboden aan minister De

Vries van sociale zaken.
Het midden- en kleinbedrijf was
vorig jaar goed voor 75 procent
van de groei van het aantal werk-
nemers, tegenover dus 25 pro-
cent in het grootbedrijf. De groei
van het aantal banen is dit jaar
minder groot, maar ook nu

neemt het midden- en kleinbe-
drijf het leeuwedeel voor zijn
rekening.

Nederland kampt met het pro-
bleem dat het aantal mensen dat
betaald werk verricht te klein is.
Om deze arbeidsparticipatie vol-
doende te vergroten, zijn volgens
eerdere berekeningen van de
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid in de perio-
de 1991-2000 minstens 750.000
banen meer nodig. Volgens het
rapport van het EIM vraagt dat
om nieuw beleid.

ABP-miljarden nog niet geïnvesteerd

Rodamco wacht op
dieptepunt markt

Van onze redactie economie

HEERLEN/ROTTERDAM - Het
onroerend-goedfonds Rodamco
houdt de 2,5 miljard gulden die het
door de participatie van het ambte-
narenpensioenfonds ABP ter be-
schikking heeft, nog 'even' vast.
Deze middelen zullen worden geïn-
vesteerd op momenten dat de direc-
tie van Rodamco van mening is dat
de vastgoedmarkten op een diepte-
punt zijn beland, aldus het gisteren
gepubliceerde jaarverslag van Ro-
damco.

Het vastgoedfonds van de Robeco
Groep in Rotterdam erkent overi-
gens in het verslag volmondig dat
de vooruitzichten voor onroerend
goed in de nabije toekomst bepaald
niet gunstig zijn. Met name de waar-
de van het onroerend goed zal door
de marktsituatie (leegstand plus het

feit dat tegenover het grote nieuwe
aanbod van kantoorruimte onvol-
doende vraag staat) nog verder kel-
deren, vooral in Engeland en de
Verenigde Staten. Zolang er geen
vooruitzicht bestaat dat de leegstan-
den op een redelijke termijn kun-
nen worden weggewerkt, zullen de
huurniveaus zeker ook niet stijgen,
aldus Rodamco.

Al met al heeft Rodamco over zijn
eigen indirecte beleggingsresulta-
ten (de waardeveranderingen in het
onroerend goed plus valutaverschil-
len) bepaald geen positieve ver-
wachtingen. Beter gaat het met de
directe beleggingsresultaten: de
huuropbrengsten minus kosten.

Over de Nederlandse vastgoed-
markt schrijft Rodamco dat de
vraag naar kantoorruimte stagneert
hetgeen tot uiting komt in een da-
lende opname van (nieuwe) ruimte.
Tezelfdertijd komt er veel nieuw
aanbod op de markt, met name in
de vorm van ontwikkelingsprojec-
ten buiten de stadscentra. Het ge-
volg is: toenemende leegstand en
stagnerende huurprijzen.

Over de samenwerking met ABP
heeft Rodamco ook nadere bijzon-
derheden bekend gemaakt. Per 1
maart heeft ABP slechts 1,1 miljard
gulden van de in t0taa1.2,5 miljard
aan toegezegde participaties over-
gemaakt. Het restant maakt ABP in
de loop van het nieuwe boekjaar
over. Zolang betaalt het ambtena-
renpensioenfonds wel 4 procent
rente aan Rodamco.

Mammoetwinkel

Handelsdrukkerij in Beek verkocht
HEERLEN De Hilversumse
drukkerij en uitgeverij Koninklijke
De Boer Boekhoven neemt de Lim-
burgse drukkerij De Nieuwe Mijn-
streek in Beek over. De overdracht
zal vermoedelijk op 30 juni plaats-
vinden.
De Nieuwe Mijnstreek is een regio-
nale handelsdrukkerij met veertien

medewerkers. De omzet bedroeg
vorig jaar 2,3 miljoen gulden. Het
bedrijf beschikt over een modern
machinepark en is goed renderend.
De huidige eigenaar/directeur J.
Frijns zal tot eind 1993 als directeur
aanblijven. Een bij de drukkerij be-
horende boekhandel gaat zelfstan-
dig verder.

Het Hilversumse concern beschikt
al over twee werkmaatschappijen in
Limburg. Dat zijn Leiter-Nypels in
Maastricht en Van der Marck in
Roermond. De Boer Boekhoven is
de grootste onafhankelijke grafi-
sche groep in Nederland. De omzet
bedraagt ruim 300 miljoen. Bij de
groep werken 1.400 mensen.

" Het geheel gerenoveerde en vernieuwde
warenhuis Tobu in de Japanse hoofdstad
Tokio is gisteren geopend. De winkel heeft
een totale vloeroppervlakte van 82.963 vier-
kante meter en is daarmee het grootste
warenhuis in Japan. In het kolossale pand

zijn ondermeer ondergebracht een schoe-
nenwinkel voor vrouwen met 6.000 paar
stappers en een kledingzaak voor mannen
waarin 25.000 verschillende stropdassen
zijn uitgestald.

Foto: AP

Injectie
De Franse staatsbank Credit
Lyonnais neemt via een kapi-
taalinjectie een minderheidsbe-
lang in het eveneens door de
staat gecontroleerde vliegtuig-
bouwconcern Aerospatiale, één
van de partners in het Europe-
se consortium Airbus Indu-
strie. Over de omvang is nog
geen definitieve beslissing ge-
nomen, zo hebben de twee be-
drijven gisteren desgevraagd
meegedeeld. Volgens berichten
in de Franse pers steekt Credit
Lyonnais 1,5 miljard frank
(f 500 miljoen) in het vliegtuig-
bouwconcern en krijgt de bank
op basis daarvan een deelne-
ming van tien procent. Een
woordvoerster van de bank zei
dat deze cijfers onjuist zijn,
maar voegde daaraan toe dat
het werkelijke bedrag dicht in
de buurt ligt.

Loonstijging nu
op 4,47 procent
DEN HAAG - De gemiddelde stij-
ging van de cao-lonen in de markt-
sector en de niet-commerciële
dienstverlening in 1992 ligt nu op
4,47 procent. Dat is 0,44 procent
hoger dan in maart, omdat er daar-
na een aantal dure coptracten is
afgesloten. In de cao's die nog in
1991 zijn afgesloten, lag de loonstij-
ging voor dit jaar op 4 procent.

Een tweede oorzaak van de hoger
uitvallende loonstijging hangt sa-
men met de prijscompensatie die in
een aantal cao's per 1 juliwordt toe-
gekend. De prijzen zijn hoger uitge-
vallen dan in maart werd aangeno-
men (1,01 in plaats van 0,67 procent
zoals in maart geraamd).

De stijgingen lopen aanzienlijk uit-
een. De laagste stijging doet zich
voor in de cao voor vervoer van per-
sonen met personenauto's (2,88 pro-
cent), de hoogste in di£ voor het
stukadoorsbedrijf (6,16).

De cijfers hebben betrekking op 77
grote cao's, van toepassing op 70
procent van de werknemers die on-
der de grote cao's vallen.

In de meeste cao's zijn afspraken
gemaakt om ziekteverzuim en ar-
beidsongeschiktheid terug te drin-
gen. In dertien cao's zelfs afspraken
gemaakt over verdergaande maatre-
gelen (inleveren van vakantiedagen)
als de gewenste daling van het ver-
zuim niet wordt gehaald.

Tv-dominee
Tv-dominee Pat Rob. rtson is
tegen de verwachtingen in niet
van plan het noodlijdende
Amerikaanse persbureau Uni-
ted Press International (UPI) in
zijn geheel te kopen. De be-
langstelling gaat nu alleen uit
naar de naam van het persbu-
reau en slechts een deel van de
activiteiten, zo heeft Robertson
gisteren verklaard. UPI ver-
keert sinds augustus 1991 in
surséancevan betaling. Robert-
son, die vorige maand onder
voorwaarden een bod op UPI
heeft gedaan, liet de rechtbank
in New Vork gisteren weten
dat hy binnenkort met een
nieuw bod zal komen. Desge-
vraagd zei hij ondermeer nog
interesse te hebben in de radio-
activiteiten van UPI.

Tegenvaller
Curator mr P. Heidinga van het
failliete Medicopharma NV is
niet tevreden over de hoogte
van deverkoop van bezittingen
en deelnemingen van het Zaan-
se geneesmiddelenconcern.
„Drie maanden geleden zag het
er nog naar uit, dat de bank er
nog redelijk uit zou springen,
maar dat zie ik nu niet meer zit-
ten. Voor de schuldeisers zit er
nog wel iets in het vat, maar de
aandeelhouders zien zeker
niets terug. Ook de obligatie-
houders krijgen waarschijnlijk
niets."

munt uit

Lucifers
Swedish Match, de grootste fa-
brikant van lucifers en weg-
werpaanstekers ter wereld,
komt vrijwel zeker weer in
Zweedse handen. Het conglo-
meraat Procordia heeft laten
weten een voorlopige overeen-
komst te hebben gesloten voor
overneming van het bedrijf van
het internationale consortium
dat in 1989 eigenaar werd. Met
de transactie is inclusief de
overneming van schulden naar
schatting twee miljard kroon
(ongeveer 625 miljoen gulden)
gemoeid. Het is de derde keer
binnen enkele jaren dat Swe-
dish Match een nieuwe eige-
naar krijgt.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax:o4s-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag Vm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C__uco Sum-i _. SeeMMfJ 079

Personeel gevraagd
_______________.^_________________________-______________

Flexmen
Zoekt per direct:

Vakbekwame slagers
voor de slagerij en industriële projecten.

Bel gratis voor informatie van maandag t/m vrijdag tussen
10.00 en 17.00 uur op nummer: 06-0223122.

Doe het vandaag nog!!!!!!!!!!
Gevraagd

Metselaars, betontimmerlieden,
ijzervlechters, kraammachinisten

Voor werken in Nederland en Duitsland. Nederl. verz., vast
werk en hoog loon. Inl. Bouwbedr. Maessen. 04752-4424.
■ ■■ ■ m —Breko B.V.

te Heerlen vraagt:
Centralisten m/v

* flexibele instelling.
* leidinggevende capaciteiten

* enige straten kennis gewenst.
Inl. en sollicitaties tussen 10-12 v.m. Tel. 045-215555.

Breko B.V.
vraagt te Heerlen.

Chauffeurs fulltime/parttime
* representatief voorkomen

* flexibele instelling
* enige straten kennis gewenst.

Inl. en sollicitaties tussen 10-12 uur v.m. Tel. 045-215555.

Adia Keser komt naar u toe!
Bezoek ons mobiel inschrijfkantoor op het Lindeplein in

Brunssum. Hier kunt u tussen 10.30 en 16.00 uur terecht
voor uitgebreide informatie over werken via Adia Keser.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595

ADIAKESER
" UITZENDBURO

Installatiebedrijf J. Daniëls B.V.
vraagt:

Pijpfitters met las-ervaring
zelfst. loodgieter en grondwerker

in bezit van rijbewijs
Soll. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Horeca-medewerker m/v
oor een relatie in Kerkrade. Het werk vindt plaats op part-
ime basis. U bent bereid om ook in*de avonduren te wer-
;en. Uw taken bestaan uit het bedienen van de gasten en
jnige keukenwerkzaamheden. Hebt u ervaring in de hore-
■a of een opleiding in deze richting en kunt u verantwoorde-
jkhekj dragen, neem dan contact met ons op.

Informatie: 045 - 46 56 66, Tineke Tullemans
KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35

Kapper / ster gevraagd
voor filiaal in Gulpen. Inl. Mudo Kappers, 04450-4224.

Wij vragen

2 chauffeur-bestellers
net een groot rijbewijs en evt. chauffeursdiploma voor vis-
averanties in Duitsland: Hamburg, Frankfurt, Berlijn en
Vken, Duren. Enige ervaring in bestellen en enige kennis
'an de duitse taal is een pré.

Solliciatie telefonisch richten aan:
W.J. Zegel b.v.

Haring en Zeevis Groothandel, Langheckweg 20, 6468 EL
Kerkrade. Tel. 045 - 460140.

Wil je kapper
of kapster worden ?
Dan kies je voor 'n beroep

met toekomst!
Dag- en avondopleidingen

INLICHTINGEN BIJ (
i

i
i

KAPPERSVAKSCHOOL■■«■■■.'■■■M,M;i.ia
LEO HAND . I S j

Dautzenbergstraat 53, Heerlen. Tel. 045-715771. -tette part-time TAXI- Met spoed gevraagd TAXI- i:HAUFFEUR gevraagd. CHAUFFEURS MA/ partti- |
"axi Brunna, Maastrichter- me en weekend. Met erv. \
■tr. 157, Brunssum. Tel. voorkeur. Tel. 045-318898 *145-257777. na 19.00 uur. '"

Tot

’ 50.000,-
-per maand verdienen?

Bel: 043-650063
Wil jij jonge zelfbewuste
vrouw 1 of 2 avonden per
week werken, kom dan bij
Arm Summers Lingerie.
Door DEMONSTRATRICE
te worden krijg je een leuke
bijverdienste. Bel voor meer
info naar ons kantoor, tel.
046-529012.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmeriie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Verkoopervaring in de par-
fumerie-branche? Of een
opleiding in cosmetica? Fijn!
Wij hebben voor de juiste
VROUW in een goed wa-
renhuis leuk werk in de
beauty-stand, geregeld te-
rugkerend en free-lance.
Bel even tijdens kantoor-
uren: 02940-10806.
Gevraagd BUFFETBE-
DIENDES en medewerkers
voor div. horeca-werkzaam-
heden. Soll. na tel. afspr.
045-415794. Weekends:
045-417890 na 20.00 uur.
Gevr. KINDEROPPAS v. 2
kl. kind., 5 dagen p.wk. van
11-15 uur. 045-253803.
Gevraagd ervaren FRITU-
REHULP. Tel. 045-230661
v.a. 11.00 uur.
WERKSTER gevraagd voor
1 midd./avond in de week,
tel. 045-270108 na 15 uur.
Meisjes of vrouwen ge-
vraagd voor hele of halve
dagen voor hotelwerkzaam-
heden. Hotel LIMBURGIA
Valkenburg. Grendelplein
19. Tel. 04406-12318.
Gevr. WERKSTER (leeft,
plm. 40-45jr) voor 3 halve
dagen per week, regio
Landgraaf. Bellen na 18.00
uur: 045-312598.

Wij zoeken PERSONEN,
b.v. jong gepensioneerden,
in bezit van auto voor het
uitvoeren van eenvoudige
controle-werkzaamheden in
Limburg op free-lance basis
voor ongeveer 1 dag per
week. Wij denken aan per-
sonen in de omgeving
Maastricht, Venlo en Roer-
mond. Condities worden in
een persoonlijk gesprek na-
der besproken. In ieder ge-
val moet u telefonisch be-
reikbaar zijn. Uw reactie
verwachten wij vóór 20 juni
1992 onder Postbusnummer
71055, 1008 BB Amsterdam
Gevraagd energieke JON-
GEMAN voor de verkoop
van groenten en fruit, full-
time met goede omgangs-
vormen, in bezit van BE-rij-
bewijs, 20 uur. Tel. 04451-
-2548 na 20.00 uur.
WINKEUUFFROUW gevr.
plm. 18 jr. liefst met erv. Tel.
045-252733. Slagerij Huben
Kerkstr. 79, Brunssum.
Gevr. SERVEERSTER of
kelner met cafe-bedrijfs
diploma. Bel ma t/m vrij va.
22.00 uur 045-272807
Dringend leuk MEISJE gevr.
voor goedlopend privehuis
te Kerkrade, zeer hoge ver-
dienste. Tel. 045-425100.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Joh. Kasper en Co zoekt
voor haar regio Brabant,
Limburg en Vlaams België
twee bekwame VERTE-
GENWOORDIGERS m/v of
personen die als zodanig
willen worden opgeleid. Wij
bieden salaris, provisie, on-
kostenvergoeding en auto.
Kandidaten die representa-
tief, enthousiast en welbe-
spraakt zijn. Schrijven direct
aan: Joh. Kasper en Co
sinds 1931. Maatschappelij-
ke zetel: Design Studio Lim-
burg BVBA, Kapelaansblook
18, 3600 Genk.

Personeel aanbod
Kleine AANNEMER biedt
zich aan voor verbouwen en
nieuwbouw. 045-460764.

Te huur gevraagd
HOBBYIST zoekt ruime ga-
rage voor diverse oldtimers.
Huurpr. max. ’ 150,- per
mnd. 045-232189 na 19uur.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electrc-
nica Brunssum
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop Gustin TROMMEL-
SCHUDDER, drinkbakjes,
kipkar 3-zijdig 10 ton, stol
hooischudder, 5.20 mtr. Tel.
045-241776.

Kachels/Verwarming
KACHELS: grote zomerkor-
ting. De Kachelsmid, Walem
21, Klimmen, 04459-1638.
VERWARMINGSKETEL
Nefit-plus met hoog rende-
ment, type 46-54. Nog geen
jaar oud, pr. ’ 1.500,-. 046-
-521702.

Qardens öbow
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~. . ■ '*"'' l' '^.' _r -—-_^^^3_ »__. "** I

.1' .*■—-t- * VI —■' -^—^ ._^^^^^^^_^.^,.Jfc- ■"- — :-^—fc in "' ' .ii^^^h ui.-. —-^———i^^33 I

„ii -'■'"- * - —*- —. —■ ... ..*

Met trots presenteren wij in ons wooncenter de
kollektie van American Cardens. Smeedijzeren

meubelen voorzien van vier speciale, geharde laklagen voor

optimale bescherming en houten meubelen die een mensenleven
lang meegaan. In de ______________________i

Verenigde Staten zijn ze al ' ft-3] II — 1 __\ I
jarenlangeen groot sukses. z\m\ £

Sijben brengt ze naar
Nederland zodat ze ook in en cdffl^f]ff [ÏK ___^BB
rond uw huis een sfeer van 3 _»__r-—-
warmte en gezelligheid
kunnen brengen.

1 1 '

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN, goede
prijs, heymans, Zutendaal
(B). Tel. 0932-11611290.
Te k. 45 m2ongeglazuurde
PLAVUIZEN, terra cotta
kleur, tel. 045-463946.

Hobby/D.h.z.
Voordelig zelf wijn, bier,
cosmetica maken. PUUR-
O-SANA. Tel. 045-312575

Woningruil
Woningruil: HEERLEN Pas-
sart-Zuid hoekflat 2 slaapk.,
huur ’ 372,- te ruil tegen flat
op Peter Schunckstr. Heer-
lerbaan, met 3 slaapk. Tel.
045-454741.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,- wasautom
’175,- diepvr. ’175,- was-
dr. ’ 275,-. 045-725595.

Literatuur
Maastricht. BOEKEN op het
Vrijthof, zaterdag 13 juni van
9.00-17.00 uur. Voor zeld-
zame, mooie, bijzondere,
oude en interessante boe-
ken. Bond van handelaren in
oude boeken.
Te koop STUDIEBOEKEN 5
HAVO: handel, wisk., mij.
leer. Tel. 045-215943.

Aanhangwagens
Te k~ AANHANGWAGEN
Barents dubb. asser. bak
boven de wielen, laadver.,
2.000 kg, afm. 3.50x2.00m,
bwj. '84, ’ 1.950,-, met reg.
bewijs, i.z.g.st. 045-323178.

Vakantie
Te h. mooie bungalow voor
5-pers. compl. inger. met
gar. in MIDDELBURG van
21-8 tot 4-9-92. Tel.
01180-26270.
Te huur 4 _ 6 pers ZOMER-
HUISJES en sta-caravans,
bosachtige omg. van de O-
verijsselse Vecht. Vrij Pony-
rijden en zwemmen. Tel.
05246-1229 Gramsbergen
Overijssel.
Te k. STARLIGN Zandbed-
filter 30", 2 zichtglazen
compl. 6 wegkraan van 2 pk
Espe-pomp. Nog geen jaar
gebr., ’4.950,-. Tel. 046-
-521702.

Motoren
Te koop HONDA Goldwing
GL 1200 Interstate, bwj. '91,
2.500 km, alarm en radio, pr.

’ 22.000,-. Tel. 046-376835
Te k. Honda GOLDWING
K 1bwj. '75, geh. orig., vr.pr. i’ 7.000,-. Tel. 045-313295.

(Bromfietsen
Te koop HONDA MTX, bwj.
'89, als nieuw, i.z.g.st., Kie-j
vietstr. 27 Kerkrade na 18 u. j
Te koop PUCH Maxi, bwj.
'86, Lz.g.St. 045-456320,
bellen na 15.00 uur.
Ben je GESLAAGD kom dan
voor 'n mooie mountainbike
of bromfiets naar: Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen, tel. 045-211486
(Financiering mog. v.a.

’ 40,- per mnd.)
Te koop MOUNTAINBIKE,
Broek Sittarderweg 180,
Sittard.
DAYTONA-SHOP Kerkrade
vraagt bromfietsen en on-
derdelen, Vespa, Püch Maxi
M. Gorettistr. 1: 045-459555
Te koop MOUNTAINBIKE
met versnelling, voor jongen
va. 9 jr., vr.pr. ’ 150,-. Tel.
045-457073.

Gevr. part-time VERKOOP
STER v. slagerijen Locht-
man. Enkele dagen p.wk.
Keurslagerij Lochtman Holz
str. 28, K'rade, 045-452998.
TAXICHAUFFEURS gevr. v.
dag- en nachtdienst. Hee-
renweg 267, Heerlen.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland, METSE-
LAARS tot 13U.045-214500
na 13.00 uur 04499-4479.
Erv. SCHOONMAAKHULP
gezocht. Meerdere keren
per week. Tel. 045-427711.
Gezellige collega's en vast
werk? St.Gez. Lich. zkt. een
MEDEWERKSTER Ift. 16-
-18 jr. Tel. soll. 045-352044.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. STIEN-
STRA Hypotheek Service.
Gevraagd woonhuis in
HEERLEN of omgeving, op-
knappen of aanvaarding op
lange termijn geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Wilt U zekerheid bij de VER-
KOOP van uw huis? Bel vrij-
blijvend. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen 045-
-728671. Brunssum 045-
-274700.

I

Studenten en scholieren uit
Zuid Limburg opgelet!!! Wij
hebben voor jou, het hoogst
betaalde VAKANTIEWERK/
bijverdiensten (’ 70,- /
’l3O,- p.d.) min. leeft. 17 jr.
Info uitsl. tussen 15.00 en
17.00uur. Tel. 03469-2374.
Wij vragen voor direct een
spontane en klantvriendelij-
ke MEDEWERKER voor
mag. en winkel. Leeftijd 17-
-21 jr. Liefst met rijbewijs of
hiervoor lerende. Schrift,
soll. aan Eka Automateria-
len, Strijthagenweg 127,
6467 BR Kerkrade.

OG te huur
Te huur gemeubileerde
BOYENWONING ’ 600,-
-per mnd. all-in. Te bevr. na
12.00 uur Holzstr. 95, Kerk-

rade.

Bedrijfsruimte
Te huur BEDRIJFSRUIMTE
450 m2, afm. 30 x 15 mtr.,
hoogte 5 mtr. Handelsweg
19, Geelen, ind.terrein Bor-
rekuil. Tel. 046-745245. Te
aanv. per 15-692.
——^—————^^^—^———

Kamers

Studente (18) opl. tolk/verta-
ler zoekt kamer in MAAS-
TRICHT of omg.. Tel.
03436-1518.
2 gem. kamers, liefst wer-
kende. Te bevr. Anjelierstr.
48, HEERLEN-Nrd. Tel.
045-213308, na 13.00 uur.
Studente zoekt met spoed
een kamer in MAASTRICHT
Tel. 08855-72179.
Te huur gevr. KAMER m. tv-
aansl., zond. kookgel. v. net
werkend persoon, liefst in
Brunssum. 045-272683.

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 AO v.a. ’595,-; magazijn of
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’5O,- per stuk
tekentafels v.a. ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whipeborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’425,-. Palletwagens
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

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

ÏT^-<n_\UUJ.VM

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16

Speciale AANBIEDING:
nieuwe buro's en directie-
stoelen Rock type 295 adv.
’395,- nu ’ 195,-; Rock ty-
pe 4050 adv. ’495,- nu
’295,-; zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie-
stoelen tot 40% korting; le-
deren conferentie fauteuils
van ’ 795,- voor ’ 425,-;
conferentiefauteuil code 240
adv. ’375,- nu ’245,-. Al- 'les uit voorraad leverbaar, t
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. 045-723142.

Bedrijven/Transacties

Gevraagd aannemerspapieren
Burgerlijke- en utiliteitsbouw

Br.o.nr. B-1739 LD.. Postbus 2610. 6401 DO Heerlen.

Te koop INVENTARIS, vitri-
nekasten accessoires-shop.
Tel. 06-52983940.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

RENAULT KERRES

0 Kerkrade 045-452424
Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Wilt u uw auto verkopen
of een andere kopen ?

Oude Maastrichterweg 27, Geleen.

Ford Scorpio 2.4 i CL
bwj. '89, 78.000 km.

Te bezichtigen: Parallelstr. 49, Amstenrade.

Exclusieve auto's van de
Opel dealer.

Alfa 75 twinspark 2.0i 01-1990
Audi 80 10-1987
BMW 524 turbo diesel 03-1989
Citroen BK 05-1988
Ford FiëstaXß2 03-1987
Honda Prelude 2.0iEX 08-1988
Mazda 323 Sedan I.6iLX 08-1990
Mercury Sable Sedan 03-1988
Opel Calibra 2.0i01-1992
Opel Calibra 2.0i07-1991
Opel Omega 2.0iSedan 08-1990
Opel Veetra I.BIGT 5-drs 07-1991
Opel Veetra 2.0iCD 4-drs. ABS 01-1990
Opel Fontera 2.4i4x4 nieuw
Opel Kadett 5-drs. 1.6 diesel caravan 01-1989
Porsche 924 05-1979
Renault 21 GTLSymphonie 08-1989
Suzuki Swift 1.3GS 10-1990

Ruime keuze in Opel en andere merken.
Inruil en financiering mogelijk.

/ OF-^EELe

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.
Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87; Audi 80
'85-'88;BMW316'88; Dai-
hatsu Charade TX '90; Fiat

Ritmo 60 CL '87; Escort '85-
-88; Orion 1.6 CLX 91; Siër-
ra '87-'9O; Honda Civic '88;
Izusu Trooper TD '87; Maz-
da 323 '85; Ascona 84-88;
Corsa '85-'9O; Kadett '85-

-'9l; Omega '87-'B9; Omega 'aut. '87-'9l; Veetra '88-91; :Peugeot 309 '86-'9l; Toyota i
Corolla 1.6 16V'88; Volvo
340 DL '88; Volvo 440 '89- ,

'90; VW Jetta '86;
Vw Passat '83.

H"

P. iIJ
'—__f_"M __t^rl ■■■__. i-1 -lil f _,! ~| ■ "Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs- !auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076 !
Te koop Ford ESCORT D, ]
1600, bwj. '86, APK tot juni''93, pr.n.o.tk. Tel. 045- -416205 na 17.00 uur.
Te koop PEUGEOT 205 GE
1.1 bwj. '87. I.z.g.st. Tel.
04498-52641.

Te koop zeer zuinige VW
PASSAT 1600 D automaat,
'83, APK, i.z.g.st., ’2.750,-.
Dorpstr. 19, Bingelrade.
Te k. OLDSMOBIL Cutlass
Suprème V8automaat, met
of zonder LPG, i.g.st., bwj.
'78, 1 jr. APK, mr. mog.

’ 2.750,-. Tel. 045-453497.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, U belt, wij kopen!
045-427671, ook 's-avonds.
Te koop MITSUBISHI Ga-
lant GL HB, bwj. '89, LPG,
bordeaurood, 68.000 km.,
nwe. banden, i.z.g.st.,

’ 18.000,-. Tel. 045-421847
Te koop MAZDA 929 L au-
tomatic APK bwj. 11-'BO
trekh. verbr. 1:10 ’1.600,-;
Opel Ascona 1.9 N APK bwj.
'77 motor '80 trekh.

’ 1.200,- tev. Opel-onder-
delen. Tel. 04498-57107 b.
g.g. 04754-87995.
Inkoop AUTO'S, wij betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
Ford FIËSTA 1.1 model '86,
5-bak, APK, z. mooi,

’ 5.950,-. Tel. 045-454087.
Te k. mooie en zuinige Ci-
troen VISA E, bwj.'B3, APK
gek. 06-93. Pr. ’1.950,-.
Tel. 045-410750

Bovag automobielbedriji
LEIJENAARS'S-autocen-
trale: VW Passat GT roodm
77.000 km., nieuw model
1988; Ford Escort 1.4 mei
orig. SR pakket, 1989; Forc
Escort 1.6i met spoilerpak-
ket, wit, 1987; Mitsubish
Colt 1.4 GL, rood, 1989;
Mercedes 190 Diesel, wit,
1990; Audi 80 I.BN, blauw-
met., 1988; Corsa Hatch-
back 1.2 N Swing, wit, 1988;
Corsa Hatchback 1.3 N
Swing rood, 1989; Kadett
Hatchback 1.4iLife, 1990
Kadett Hatchback 1.41, s-
deurs, LS, 1990; Kadetl
Hatchback 1.3 i 5-versn.,
36.000 km., 1989; Kadett
Hatchback 1.6iLSm 49.800
km., 1989; Kadett Hatch-
back 1.3 Euro club wit, 1989
Kadett Hatchback 1.6i staal-
grijsmet, 1989; Kadett Ca-
ravan 1.6 Diesel, 5-drs, rood
1988; Kadett Hatchback 1.6
Diesel LS 103.000 km.,
1988; Kadett 1.2 SC Sedan,
wit, 55.000 km., 1987; Ka-
dett Sedan 1.6iJubilé rood,
1989; Kadett Sedan 1.3 Eu-

ro 51.000 km., 1989; Kadett
Sedan 1.3 Euro Club, staal-
grijsmet., 1988; Opel Asco-
na 1.6 S Hatchback 65.000
km., 1987; Opel Ascona 1.6
S Luxus 4-drs, 75.000 km.,
1985; Opel Ascona 1.9 N,
Sedan 1980 en 1982; Opel
Rekord 2.0 S de luxe met
LPG, nieuw typ. 1983; Opel
Rekord 2.0 S de luxe, 1982;
Opel Rekord 1.8 S de luxe,
1983; Opel Veetra I.Bi GL
automatiek, 45.000 km.,
1990; Opel Omega 1.8 SV

LS, 1989; Ford Escort 1.6
Bravo 5-versn., 1985; Ford
Siërra 2.0 Ghia Sedan, 1988
Ford Siërra 2.0 combi spe-
cial megentardm., 1989; VW
Golf 13i uitv., Madison,
zwartmetallic, 1990; VW
Golf 1.6 GTS 70.000 km.,
wit, 1985; VW Golf 1.8 div.
spoilers, rood, 1985; VW
Golf 1.6 Diesel, wit, 110.000
km., 1988; VW Golf 1.6 GTD
Turbo diesel, 127.000 km.,
1985; VW Golf 1.1, 1979;
VW gesloten transporter 1.7
D, 54.000 km., 1987; Seat
Ibiza 1.7 XL Diesel, 73.000
km., 1989; Mazda 323 HB
1.5 met LPG, ’8.950,- 1987
Toyota Camry 2.0 XLI met
LPG, roodmet., 1990; Hon-
da Civic 1.3 de luxe, wit,
16.000 km., 1990; Suzuki
Swift 1.3 GS, zwart, 29.500
km., 1991; Nissan 100 NX
T-bar SLX geel, 8.500 km.,
1991; Nissan Sunny 1.4
Hatchback XL rood, 49.000
km., 1989; Volvo 240 GL
met LPG en iets motorscha-
de, 1983. Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek. Info: 045-
-212091. Ook uw adres voor
een APK keuring. Auto's
met bovaggarantiebewijs.
Uw lening ook zonder aan-
betaling wordt zeer discreet
door ons geregeld.
Ford ESCORT 1100 L, bwj.
'83, APK 4-93, vr.pr.
’3.950,-. Tel. 045-426416.
Ford ESCORT User 5-bak,
5-drs, m '84, ’4.900,-. In
nw.st. Tel. 045-725984.
Citroen VISA Diesel, bwj.
aug. '86, i.z.g.st., 121.000
km. Tel. 045-324247.

|*k DONDERDAG

Elke donderdag de nieuwste vacatures (M/V) bij ASB.

Gemotiveerde krachten. Met spoed gevraagd: stevige
gemotiveerde mannen die voor een netto maandsalaris
van f 2070 = in 5-ploegendienst bij een bedrijf in Maastricht
hun handen uit de mouwen willen steken. Heeft u in-
teresse neem dan contact op met onze vestiging.
Vakantiekrachten. Bent u 18 jaarof ouder en komt u
uit Kerkrade, Eygelshoven of Landgraaf en bent u hard
op zoek naar vakantiewerk, bel ons dan zo spoedig mo-
gelijk want wij hebben verschillende vakantieprojecten
in Kerkrade en omgeving.

Enthousiaste medewerker. Voor een supermarkt in
Bom zoeken wij een enthousiast medewerkster dievoor
langere tijd beschikbaar is. Het isten full-time-functie
op de afdeling verswaren. De voorkeur gaat uit naar een
medewerkster die in Bom of de omgeving van Bom
woonachtig is.

Produktiemedewerksters. Voor twee bedrijven in Sittard
zijn wij op zoek naar produktiemedewerksters die nauw-
keurig kunnen werken. Bij één bedrijfwordt in dagdienst
gewerkt, bij het andere bedrijf in een 5-ploegendienst.
U moet geconcentreerd kunnen werken.

ASB heeft nog veel meer soortgelijke en andere func-
ties. Bij de onderstaande vestigingen vertellen ze er graag
alles over. ASB Uitzendbureaus:
Grote Beekstraat 4, Venlo, 077 - 548360
Houtmaas 6, Maastricht, 043 - 218484
Kloosterwandstraat 1-3, Roermond, 04750 - 18400
Emmasingel 89, Weert, 04950 - 43500
Dr. Poelsstraat 15, Heerlen, 045 - 719600
Rosmolenstraat 11, Sittard, 046 - 580150
De overige adressen van de ASB vestigingen staan ver-
meld in de Gouden Gids.

Te k. Ford ESCORT 1.6 au-
tomaat, ’5.750,-. Winterstr.
1, Heerlen.
Te k. MAZDA 323, 179,
APK 11-92, i.z.g.st.,

’ 1.250,-. Tel. 045-253075
Wegens lease-auto MAZDA
626 1.8 GLX sedan met gas,
wit, 81.000 km, 10-'B9, met
radio, trekh. en allesdrager,

’ 16.000,-, electr. ramen.
04492-6118.
MAZDA 626 bwj. 79, auto-
maat. Caumerweg 38,
Heerlen.

Te k. prachtige Fiat PANDA
bwj.B4, met nw. APK, vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-228238.
Fiat REGATTA bwj. '88 LPG
’4.900,-. Tel. 045-223169,
na 18.00 uur.
Fiat RITMO bwj. '83 i.g.st.,
APK 1-93, vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 045-453860.
Te k. Ford SIËRRA Van 1.8,
bwj. '85, grijs kent., i.z.g.st.
Tel. 045-325692.
Te k. Ford SIËRRA 1.6 GL
sedan bwj. '88, LPG, pr.

’ 12.900,-. 045-255247.

Honda ACCORD 2.0 EX nw.
mod. bwj. '86, div. extra's, kl.
zilvermet., nwe. banden, i.z.
g.st. keuring toegest. pr. n.o.
t.k. Tel. 046-527379.
Te k. 2 CV 6 EEND bwj. '85,
km.st. 82.000. Beukstr. 15,
Heerlen-Passart.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
DODGE Ariës '87, 4-cyl.,
aut., airco, grijs kent.,

’ 9.500,-, inruil mogelijk.
Tel. 045-21.1071.

if AUDI 80 1.8 S bv. j i
bak, verlaagd, alum*l_____!

i. enz. mr. mog., ;-n
I, Tel. 045-211071^ ,'

J BMW 316 i1.8 M4o;'
* bwj. '90, blauwmet-'. omst., t.e.a.b. 046-jg;r Weg. omst. BMW 3] 6

' '87, wit, LPG, i.z.gf',
- weg. 04498-54294g7];- Te koop BMW 316. JJ; '82, ’ 3.500,-, met *»
i tra's. Tel. 06-529839J.
i! Te koop BMW 316 b* i

" i.z.g.st., wit, ’10.750.'j mr. 045-316940. ✓

" Te k. CHEVY Van <$
t '77, vr.pr. ’6.000,-.'*) '93. Te bevr. Toren»- Brunssum. 045-2503^

■—'J Ford ESCORT 1.3L.

' bwj. '82, nw. banden*; eu, APK '93, ’2.95"1i 045-323178.

' ESCORT 1.3 L Zen*

' geb., wit, 15" RS, «f: bwj. '86, ’ 7.500,-. T* I
■ 724568.- Goed onderh. cnw* jnt 14 E, wit, bwj. '85, .'\ a ,- Mijnlamp 15, Undgg^ d
;Te koop Dames-* 11 a'

Citroen VISA 4, && «en

' APK '93, i. z.g.st., 7*' «jd

' Tel. 045-323178. gen
i LADA 2105 1.5 &*, plaj
t LPG, i.st.v.nw., J lari:I ’2.250,-. Tel. 046^ n..

' Zeer mooie MER<£ Eei
190 E bwj. '83, verlag h0(-
-uitgebouw. Q46-7562>> m _

' MERCEDES 200 D de> cv., alarm, stuurbej" ,
1 ’ 11.250,-.04450» 'let

AUTOMATIEK dir. ,"', Merc. 260 E, aug. "^
e

extra's oa. electr. *J öe]; kanteidak, ABS, l"1'^ Pei
alarm, centr. deurve'9 -^" di°-cas?-( £--irirts* -Ur/ mog. Autobedrijf bl^ 'Heerlerweg 67, Voen-1, Tel. 045-751605. S. Oe,
Mitsubishi COLT GL^'i 'jet; APK 6-93, ’1.550.'* Jut

' 045-721474. ___^ .rus
| Te k. Mitsubishi COLT. *ae

APK juni '93, &* ’ 1.250,-. Tel. 045^ «a

■ Wegens auto v.d. 2fë * gra. koop van 1e eig- m °
SUNNY coupé (sp^ w'i 2 en 2), nov. «a,*- "*j 44.000, kl. Ferrari «*f^ .

[ orig. spoiler, lichtme'-j
brede banden. Bijz. *V *";i kelijke, sportieve au^ sd

j de liefhebber! 046-jl->j *><:. NISSAN Cherry I„_V v_■ coupé bwj. '82, AgU 3t ’1.500,-. Tel. 045-25^: g

" Prachtige Opel KAD-=*Ti au
[ S HB, '83, APK

' ’3.700,-. Tel. 045jll^ a

i Opel KADETT 1-2 A|| Hit APK '93, 3-drs., f na
na 18.00 uur. Pr. BefT- str. 15, Nieuwenhagg!,^ Vc! KADETT 1600 HB auS in
tic, bwj. '82, .* kj

" ’ 3.750,-. In|. 045-726^ ei
i Opel MANTA 1.9 b*L. P
’ 2.000,-. Inl. 045-7261^ i, la

" Te koop OpelKADE^^ ?j

i uitgeb., i.g.st-, ■ '’ 8.800,-. 046-513456^ «5

" -tb,' viTe k. A Ascona, bvv)- '/$ \_
heel jaar APK, pr* ' . „
Tel. 045-750237. <_[
Opel ASCONA bW)*
Caumerweg 38, HggfJ-^ E
Te k. PEUGEOT 305 jjji zi
APK, bwj. '85, div- cV f),
vr.pr. ’3.750,-. Tel- S<
620924 of 612131 j-ff o<
Te koop PEUGEOT T> e]

bwj. '85, pr. ’5.700." k
045-258432. —--y G
Te k. weg. omst. zeerJT «
PONTIAC Firebird ESP -i t
cyl., bwj. 74, APK *% *mi Old-timer. 046-757^ U

RENAULT 11 Diesel JQ 1 \
Renault 5 TC nw. rn^i; f

u

zilver. Inruil mog. Aut(-~ji
Boschker, Heerlerweg «
Voerendaal. 045-751g%s *
SAAB 99 Super, AP* 1>
nwe. banden, t.e.a* D

04493-4929. ___-<> \
Te k. Seat IBIZA I*s 'Ij^ r
zwart, bwj. 7- '89, lr%-i* )
alarm, sportst., Solar ' p*RVS-uitl. 04406-16^ **
g. 043-640400. ___-~--^ JSuzuki ALTO 3-drs-.
'83, als nieuw, J

’ 3.650,-. 045-453572*^
Te k. TRIUMPH TR 6' ff
73, blauw, i-Z-S-Srtó,

’ 20.000,-. Tel. 045^^1
VW GOLF type '80, Ap^
'93, ’1.650,-. Tel-
-724993. —--T^Te k. VW GOLF GTi. y
ATS-velgen, 5-gang.
puntgave prachtauto. $
f 3.250,-, evt. mr*
Baanstr. 140, Undgrag!^
Wij kopen alle AUTO'S*^'of zonder APK, ook du

U belt wij komen.
's avonds, 045-422j>l^fr
VW Passat TD '87; F°rV
cort 1.3 L '87.82;; "V,
Corolla 1.3 DX 3-drs- 0 Jtorn. '85; Ford Capn *£.
'80; Triumph TR7 <^f»'81. Div. inruilers nf:M\we APK vanaf f.„s
ABC AUTO'S, Hoofds-'-^
Hoensbroek. Tel- .
227395. <"$
Te k. BMW 316, f
motor '83, APK S-^f T.500,-. Tel. 04674gg^,
Te k. Ford FIËSTA nW-^j,-
in perf. cond., )°_ ,. Winterstraat 1, Heerjgn-^
Opel OMEGA 1.8.J-f^
vr.pr. ’13.000,-. Tel- >
353767. ____^-^<$
Te k. Opel REKORD >. schadevrij zilvermetai*. jfr
access. o.a. 5-bak, bw
i.z.g.st. Tel. C4499j4o_^|
Te k. Opel KADETT D^j,-
-'Bl, APK 6-93, Z 1 v
Tel. 046-743588I__^<^' AUTOMATIEK Opel. £f>■ 16S, m.'B3, 1e lak, !*nv" .
’ 3.800,-, 045-72441/.^-^

Voor Piccolo's
zie verder pagina



Uitstapjes
?fvo0r Voor één verblijfplaats
'and K; Zuid-Jut-
?verdr " ook al door de niet
*-e m^6o grote afstanden, tal-
Jes. g°pl -kheden voor uitstap-

voorbeelden: Vlak

over de grens liggen Tonder en
Mogeltonder; het eerste is een
stadje met prachtige straatjes,
een bijzondere kerk en aardige
variatie aan winkels. Het tweede
is voornamelijk een idyllische
dorpsstraat in pure staat, met
aan het einde een fraai slot, waar
een Deense prins zich binnen-
kort als heréboer wil vestigen.
Slaat u na de Deens-Duitse grens
rechtsaf, dan is Sonderborg een
aanrader. Het kasteel is de moei-
te waard, in het bijzonder de
slotkapel in Oudhollandserenais-
sancestijl.

Er is een interessante geschiede-
nis verbonden aan dit kasteel,
waarin de door zijn onderdanen
niet gepruimde liefde van de
progressieve koning Christian II
voor de jongeNederlandse scho-
ne Dyveke (Duifje) centraal
staat. Het verhaal is te lang om
hier te vertellen, maar v kunt er
alles over vernemen, zelfs in Ne-
derlandse vertaling. Bent v geïn-
teresseerd in geschiedenis, dan

komt u in het uitstekend opge-
zette museum in het slot volop
aan uw trekken. Alleen als u
overmatig bent geïnteresseerd in
historie, zou u vervolgens ook
nog naar het nabijgelegen Dyb-
bol kunnen gaan, waar de Denen
een oogverstuikend museumpje
hebben opgericht om hun groot-
ste militaire nederlaag in 1864
tegen de Pruisen te etaleren.

Maar pas op: het gebouw, waai*»
aan niets 'gewoon' is, en omlig-
gend terrein worden beheerd
door een man die zich gedraagt
als een oud-strijder die er een tic
aan over heeft gehouden.

Zomerverblijf
Overal in Denemarken zijn oude
kastelen, burchten, kapitale bui-
tenverblijven en monumentale
hofsteden rijkelijk aanwezig.
Niet ver van Sonderborg bij
voorbeeld ligt Grsten Slot, het
zomerverblijf van het Deense ko-
ningspaar, waar u niet in mag,

behalve in de barokke kerk,
maar waar u wel in het park mag
rondwandelen als de majesteit er
niet is. Vraag naar de boom
waaronder Hans Christian An-
'dersen op een fraaie zomerdag
zijn beroemde sprookje 'Het
meisje met de zwavelstokjes'
heeft geschreven.

Schuiven we wat verder op naar
het noorden, dan verdient Benra
een rondwandeling. Meer bijzon-
der evenwel is het kleine Chris-
tiansfeld, tot in alle hoeken
bewandelbaar. Het plaatsje is in
1773 gesticht door Hernhutters
en draagt nog alle kenmerken
van de sobere bouwstijl van deze
solidaire broedergemeente.
Vooral de begraafplaats ver-
beeldt hun opvattingen van ne-
derigheid en gelijkwaardigheid.

Zuid-Jutland leent zich heel
goed voor korte vakanties of als
pleisterplaats op een wat langere
rondreis. Voor vissers bieden
zalm en zeeforel, rijkelijk aanwe-

zig in beken en langs de on-
Nederlands ogende oostkust, on-
gekende uitdagingen. Strandlief-
hebbers kunnen bij goed weer
ook terecht aan de Noordzee-
kust, waar bijvoorbeeld het Wad-
deneiland Romo via een dijk met
de auto te bereiken is en waar de
auto ook het onwaarschijnlijk
brede strand op mag. Afwisse-
lender en on-Nederlands verras-
send echter zijn de kusten, met
smalle zand- of keienstrandjes,
maar zonder merkbare eb en
vloed, aan de Oostzeekant.

Legoland in Billund ten slotte is
ongetwijfeld een van de kind-
vriendelijkste vermaaksparken
van het continent, in opzet ver-
gelijkbaar, maar qua schaal en
geliktheid de tegenpool van het
aller aandacht trekkende Euro
Disney. Ook daar kenmerkt zich
de aard van land en bevolking:
gewoontjes, gemoedelijk en ge-
zellig, maar ook goed-doordacht
en met een eigen, onmiskenbaar
provinciaals karakter.

Grote prijsverschillen
benzine in Europa

DOOR SIEMLEEUWENKAMP
Op--
°p vak_ mmst tot 1993 bl«ven er
Scn>Uen nogal grote prijsver-topp- n. aan de pomp. Absolute
"-k-Aut ls Frankrijk, waar langs
Vrije hpr°* Jte voor een liter lood"
f 2,i5 fnzme een prijs van bijnaWordt gerekend.

Vaaket
tpVerieden werd in dat land

teller h^T1 berekend omdat de
edienri start door de pomp-

-6 al een aantal 'loze li-Met aan,gaf.
Cer»tra_i telfservice' en het later

p.,, betalen bij een kassa is
ï°ute n! uverdwenen. Wie de
!<Uw?ar net zuiden kiest langs. nDurg, via Brussel ofLuik,

is bij het tanken heel wat minder
kwijt. Het scheelt ruim een gul-
den per liter met de dure brand-
stof in Frankrijk. Luxemburg is
een paradijs om te tanken en dat
merk je zeker vlak bij de grens-
overgangen: in de vakantietijd
staan daar gigantische rijen bij
de vele tankstations. Diesel kost
in Luxemburg drie kwartjes en
super ongeveer f 1,20 per liter.

Niet langs de snelweg tanken
kan in de meeste landen redelijk
voordeliger zijn. Een tank vol-
gooien scheelt bij de grotere su-
permarkten in Frankrijk al gauw
drie rijksdaalders en in Duits-
land bespaar je naast de Auto-
bahn met tanken ongeveer vijf
gulden.

Er kan alleen in België en Frank-
rijk langs de snelweg lpg getankt
worden. In Luxemburg zijntwee'
lpg-stations, in Duitsland is er
slechts een bij Koblenz en in
Zwitserland zijn vijf stations. In
Engeland is lpg zeer beperkt ver-
krijgbaar en in Spanje mogen
personenauto's officieel geen lpg
tanken. Het wordt toeristen ech-
ter wel oogluikend toegestaan.

De locaties van de lpg-tanksta-
tions staan in de jaarlijks ver-
schijnende lpg-gids die o.m. bij
de ANWB en tankstations te
koop is. Wie naar het zuiden reist
kan ook besparen op tolkosten
van de Autoroute de Péage. De
'eerder gemelde route via Lu-
xemburg is niet alleen rustiger
maar het scheelt heen en terug
zeker f 150,- aan tank- en tolkos-
ten.

Hiernaast een brandstof-prijzen-
overzicht van de ANWB per 1
juni, omgerekend in de Neder-
landse bedragen. Het zijn 'self
service'-bedrageh langs snelwe-
gen in de meest populaire vakan-
tielanden.

# Uitgekiend loodvrij tanken scheeltal gauw eenfiks bedrag. Foto: GPD.

Brandstofprijzen in vakantielanden

_B. Dld. Fr. E. It. Lux. Ned. O. Sp. Zw.
L I I ■ ■ ■

0 VriJ 1.66 1.62 1.77 1.51 2.28 1.20 1.87 1.62 1.78 1.28
142 1.23 1.22 1.50 -1.75 0.94 1.16 1.30 1.37 1.31

■L-pg
°*56 1.44 1.16 1.07 1.12 0.59 0.52 1.22 0.75 1.28

tijdje vrij

Denemarken komt steeds dichterbij

Zuid-Jutland vooral
rustig en lieflijk

DOORREINIER HOPMANS

_L °meters afstand ver-fden er uiteraard niets,"aar toch komt Denemar-ti?d T.te^ds dichterbij. InaS" ,rnk 2ij de betere we-Dl_\ Vanuit vrijwel elkelaS ■ ln Nederland is het
nenri

m e-,en niet al te inspan-«nae dagrit te bereiken
hoef?,?1 °P. de snelweg
meer VOOr Jutland niet
de »; at- En eenmaal over
het }tS"Deense ërens kan
■W en beginnen. Wie
Wen „ Wll doen, kan trou-
Soh; u tegenwoordig van

behalve naar Ko-
ine« gen ook rechtstreeks,
lunrurTUim uurt->e* naar Bil"'a (Legoland) vliegen.

het Dp aantrekkingskracht van
JutlanH emarken waar u in Zuid-
füst mee kennismaakt, is de
2acht_? n ■de "eflijkheid. Hetciatipfoolende land roept asso-
Markii .P met net decor vanvel^ "Heintjes. Gele koolzaad-
graan ;_"_. et voor Jaar. goudgeel
Mondain zomer. De jachtige,
Weg Tr , wereld lijkt er ver
Weg' ptf aat de (enige) autosnel-
fietsen U kunt volop toeren of
Wege- .over aangenaam rustige
sch ' ??or een vriendelijk land-
met p' Mondam vermaak moet u
dan i s h

lantaarntj e zoeken, en
van -~ n°B de vraag of u wat
die e jj*.gading vindt. Vrienden
kie 2e tlsche bestemmingenver-
altijfj ' Zullen net na de vakantie
dan u

s erker weten te vertellen

Ru dat is het voor-
den hp .dat -Denenmarken te bie-
v°orh i ' Want met het weer bij
in cic dis net net zon tref als
kan s j n̂ !and, al wordt de zon-
e'lan<_ oostelijk deel van het
De rjie-nriJk een tikkeltje groter,
land ""Verschillen met Neder-
ding f

n Slnds de Deense toetre-
kt 2°lfde EG drastisch geslon-
«xtree s alcohol is niet meer zo.rij 2e

m duur. Voedsel en logies-
heejg gunnen de vergelijking
n'n_ i. doorstaan; dienstverle-
Sr-ivpa door het hoge welvaart-eau> nogal duur.
Een r>
yinen 3r algemene tips: voor ge~
&rij2e ,zUn er tegen redelijke
Se jeu uis**es te huur. De Deen--oVer beschikken
er de« lnskamers en men kan
karnap ewenst zelf koken. DeoVer is riant.
■*-i_h k ?'aalbare hotels kan men-neren t?est tevoren laten infor-

verkeer is merkbaar'and J_ aëressief dan in Neder-
k'd-ov ar de ooetes op snel-
1-Uiten ertredingen zijn dan ook

f. dt 'gewoon pittig. Overdag''cht P
en er overigens met dim-

veel,nn benzine verschilt niet
■^Ui4rc j prUs> maar autogas is veel

# In menig
Deens stadje
en dorpje
vindt
men zulke
schilderachtige
straatjes.

Foto: GPD
ertussenuit

Picasso in Bern
De tot 26 juli durende Picasso-
tentoonstelling in Zwitserlands
hoofdstad Bern trekt drommen
publiek. Trans, de reisorganisa-
tie van de Nederlandse Spoorwe-
gen, maakt er daarom elke vrij-
dag weekend-trips naar toe.
Prijzen zijn er vanaf 280 gulden
en voor wie het nog niet wist:
Bern zelf is ook een reusachtig
aardige stad. Info: 033-63.46.50.

Spaanse autowegen
Het gaat nu flink hard in Spanje.
Krioelde het er voorheen nog
van de drie- en zelfs tweebaans
snelwegen, nu wordt de ene na
de andere autovia of autopista
opengesteld. De belangrijkste
'doorbraak' was op 10 april de
ingebruikneming van de 69 kilo-
meter in Andalusië die nog ont-
brak in de verbinding Barcelona-
Sevilla-Madrid. Het moet nu mo-
gelijk zijn, luiden de berichten
uit Spanje, om ruim binnen de
10 uur van Barcelona naar Sevil-
la te rijden zonder een keer de
snelheidslimiet te overschrijden.

Gratis entree
55-plussers
In Avonturenpark Hellendoórn
hebben 55-plussers na het 'ge-
weldige succes van vorig jaar'
(directeur Hans van den Berg)
ook in 1992 op de vrijdagen weer
gratis toegang. Leuk voor opa's
en oma's die er eens een dagje op
uit willen met hun kleinkinde-
ren. Info: 05486-5.55.55.

Rinderhotels
Oostenrijkse hoteliers, verenigd
in de 'Vereniging van Kinderho-
tels' hebben een brochure uitge-
geven waarin uitgemeten over
zestig pagina's wordt beschreven
hoe fijn kinderen het wel hebben
in de aangesloten accommoda-
ties. Plus hoe goed de animatie
voor kinderen is verzorgd, de op-
pas voor baby's en hoe groot en
hoe goed voorzien de speelruim-
ten wel zijn. Kortingen worden
er ook nog gegeven en de bro-

chure is aan te vragen bij het
Oostenrijks Verkeersburo, Stad-
houderskade 2, 1054 ES Amster-
dam, telefoon 020-612.96.82.

Racen in
Autotron
Uitvoerig getest en goed bevon-
den. Sterker nog, de jeugdige
coureurs (tot 10 jaar) waren tij-
dens de proefperiode zo dolen-
thousiast dat ze niet achter het
stuur van hun vehikels waren
weg te slaan. Vandaar dat de 4x4
jeepbaan van het Autotron in
Rosmalen vanafHemelvaartsdag
officieel is geopend. Zelf'gas' ge-
ven (de jeeps lopen op accu's),
zelf sturen en toch veilig rond
blijven tuffen, dat is de garantie
die het Autotron biedt. Meer in-
formatie: 04192-190.50.

Spaanse pyreneeën
De 'verkeerde kant' van de Pyre-
neeën wordt de Spaanse zijde
van het Iberische gebergte wel
eens genoemd. Er verscheen
kort geleden een folder in de Ne-
derlandse taal met beschrijvin-
gen van onder meer de winter-
en bergsportmogelijkheden en
de Nationale Parken. Ook ko-
men de provincies Navarra,
Huesca, Lleida, Girona en Zara-
gozza uitgebreid aan de orde. De
folder is gratis aan te vragen bij
het Spaans Nationaal Verkeers-
bureau, tel. 070 - 346.59.00.

Telefoonkaart VS
Begin deze maand heeft het
Amerikaanse bedrijf AT&T een
zogenaamde full-service-tele-
foonkaart geïntroduceerd. De
kaart is bestemd voor buiten-
landse bezoekers aan de Ver-
enigde Staten en biedt gebrui-
kers de mogelijkheid via de
telefoon te luisteren naar onder
meer internationaal nieuws en
het Amerikaans weerbericht die
in het Nederlands worden uitge-
sproken. De kaart (prijzen res-
pectievelijk 6, 15 en 30 dollar)
kan worden besteld via het
telefoonnummer
09 - 1- 408.428.2739.

korte toer

DONDERDAG 11 JUNI
GELEEN: Kermis tot en met
dinsdag.
GELEEN: Avondwandeling in
de omgeving van Wijlre. Vertrek
om 19 uur vanaf de parkeer-
plaats bij kasteel Wijlre.

VRIJDAG 12 JUNI
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.
ROERMOND: Tour d'Asperges,
fietsdriedaagse. Voor meer infor-
matie 04750-33205.

ZATERDAG 13 JUNI
MAASTRICHT: Antiek en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
GELEEN: Expositie zijdeschil-
ders verenigd in de Cocon van 11
tot 17 uur in centrum.

ZONDAG 14 JUNI
MHEER: Processie en folkloris

tisch feest.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
ARCEN: Beestenboel, dierendag
in de Kasteeltuinen.
SUSTEREN: Middagwandeling
IVN-Born door het Nieuwstadter
bos. Vertrek om 14 uur bij sta-
tion Susteren.
STEIN: Middagwandeling in
Stammenderbos, vertrek om 14
uur bij gemeentehuis Stem.
MEERSSEN: IVN-fietstocht,
vertrek om 10.30 uur bij station
Meerssen.
WIJLRE: Ochtendwandeling
IVN-Sittard. Vertrek om 10 uur
vanaf parkeerplaats de Kwak-
kerpool achter Kasteel Wijlre.
EPEN: Middagwandeling in om-
geving Epen. Vertrek om 14 uur
bij kerk.

DINSDAG 16 JUNI:
HEERLEN: Start avondvier-
daagse WSV Liwalk, wandel-
tocht 5-10-15 km. Start tussen 17
en 19 uur bij speeltuin Het Baan-
rakkertje, Tarwehof Heerlen.

WOENSDAG 17 JUNI
HOENSBROEK: Ochtenwande-
ling IVN omgeving Valkenburg.
Vertrek om 9.30 vanaf Markt
Hoensbroek.
VALKENBURG: Ochtendwan-
deling in het Gerendal. Vertrek
om 9.30 uur vanaf parkeerplaats
Gerendal in Oud-Valkenburg.
HEERLEN: Ruben's Poppen-
theater speelt in De Nor aan de
Geerstraat 304 het spel 'Verhaal
van Niks. Aanvang 14.30 uur.

# Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Reisnieuwslijn
Mensen die in Europa op reis
gaan en daar informatie over wil-
len, kunnen vanaf woensdag 3
'juni de nieuwe Reisnieuwslijn
van de ANWB bellen. Zij kun-
nen daar 24 uur per dag terecht
met vragen over niet alleen ver-
keersdrukte, benzineprijzen, tol-
tarieven en stakingen maar ook
over bij voorbeeld bosbranden
en algenplagen.
De ANWB krijgt zijn informatie
door samenwerking met het Eu-
ropean Road Information Centre
en de zusterclubs in Europa. Het
nummer is: 06-91091010, de kos-
ten zijn 50 cent per minuut. Het
nummer is (nog) niet vanuit het
buitenland te bellen.
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Auto's

VW JETTA SL, '82, blauw-
met., Im-velgen, lage prijs,
inruil mog. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
Te k. VW JETTA, '81, kl.
rood, APK 6-93, auto roest-
schadevrij, 93.000 km., pr.

’ 2.950,-. 045-226869.
VOLVO 340 GL automaat,
bwj. '84, 3-drs., ’4.950,-,
inruil schakel mog., APK '93.
Tel. 045-320457
VOLVO 340 GL automaat,
bwj. '90, 30.000 km. Inruil,
mogelijk. Tel. 046-334411.
VOLVO 343 bwj. '81,
km.st. 109.000, APK 12-92,
i.z.g.st., vraagpr. ’1.900,-.
Tel. 04454-5701/3511.
VOLVO 340 bwj. '85, zeer
mooi. Caumerweg 38,;
Heerlen.
Inruil KOOPJES: VW Derby
S '80 APK tot juli '93 ’ 600,-;
Taunus 16L '80 kl. rood perf.
cond. APK tot sept. ’BOO,-'
Autobedrijf Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
MAZDA RX7 '80 ’6.750,-;
Toyota Tercel '84 1e eig.
’4.250,-; Taunus Bravo '82
aut. 1e eig. ’3.750,-; Hon-
da Prelude '84 ’9.750,-;
Golf '78 Zender ’1.950,-;
BMW 1602 ’1.500,- '73.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek. Tel. 045-211071.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!! 045-411572.
Met bovaggar. Ford Siërra
2.0 stationcar special '89;
Mercedes 230Eautom. '86;
Opel Kadett autom. '86 '87;
Opel Corsa '86; Datsun
Cherry '83 ’4.000,-; Ford
Escort '83 ’4.250,-; Ford
Scorpio 2.0 '87; Opel Asco-
na 1600 '83 ’4.250,-; Opel
Kadett 1200 '83 ’4.250,-;
Ford Escort '85; Citroen Vi-
sa 1400 S '85 ’4.900,-;
Opel Ascona 1600 LS '85
’6.500,-; Renault 18 '79
’900,-; Opel Kadett Sedan
1300 '87.; Autobedrijf WE-
BER Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.

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

Te koop gevr.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Gevr. BANKSTEL-slaapk.-
eethk.-kasten-inboedels-
antiek enz. 045-725595.

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg |
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. orginele BMW VEL-
GEN, 3-serie met nw. ban-
den. Tel. 045-224363.

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

’ 2.000,-.
De OLDE Caravan b.v. voor
totale rekreatie o.a. Wilk,
Beyerland, Sprinter, Vitesse
Quartz en Award tourcara-
vans, onderdelen, accessoi-
res en campingbenodighe-
den. Reparatie en verhuur.
Ruime keuze in gebruikte
caravans en vouwwagens.
Doorlopend speciale aan-
biedingen in onze camping-
shóp. Voor de echte vak-
handel is uw adres: Dr. No-
lenslaan 141, md.park Nrd.
Sittard. Tel. 046-513634,
donderdag koopavond.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
MUNSTERLAND 510.
Zwaluwstraat 10, Heerlen-
Heksenberg.
Te k. HOBBY Deluxe 545,
bwj. '90; Bürstner Luxe 590
met nwe. voort. bwj. '90. Tel.
045-462622 b.g.g. 227293.
Te koop BUNGALOWTENT
6-pers., met toebehoren.
Tel. 045-242632.
Te k. Caravan CHATEAU
Viktorie 475 1981. Broeksit-
tarderweg 180, Sittard.
Te k. 6x TOURCARAVANS
o.a. Kip 470, Kip 460, Adria
410, Adria 310, Predon 360,
Hobby 440, alle met kachel,
ijskast, voortent en i.z.g.st.
v.a. / 1.500,- tot ’4.500,-.
Tel. 045-323178.
Te koop HOBBY 420 TM,
1990, vast toilet, luifel enz.
Tel. 04498-54390.

(Huisdieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. SCHARRELKIPPEN.
Zilstraat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse berghond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
Dierenartsenpraktijk Nuth
cocktailenting met RABIES

’ 49.-. Tel. 045-244247.
Met sp. te verk. grijze POE-
DEL met stamb. 2 jr. oud,
reu, kan niet alleen blijven.
Tel. 045-227202.
Te koop PUPPIES kruising
witte Bouvier Bobtail, 6 wkn.
oud, ontw. en ingeënt. Pr.n.
o.t.k. M. v. Rossumstr. 21,
Sittard.
Te koop ROTTWEILER reu,
2 jaar oud met stamboom.
Tel. 045-415753.
Te k. VOLIÈREVOGELS.
Vignonstr. 34, Meezen-
broek/Heerlen na 15.00 uur.

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

TV/Vldeo

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc.

} WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

| 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
JVC Hifi Mide set

W34, met compactdisk, digitale uitvoering en dubbel
cassettedeck

geen ’ 1.229,- of ’ 898,- maar

’ 598,-
Amstrad VHS Videorecorder

met afstandsbediening en longplay funktie, 8 uur speelduur
geen ’ 898,- of ’ 598,- maar

’ 398,-
Zanker Diepvrieskast

26550, lade diepvries
geen ’ 558,- of ’ 448,- maar

’ 348,-
Holland Elektra stofzuiger

Splendy 2000, 950 Watt
geen ’ 299,- of ’ 198,- maar

’ 99,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
; Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

KLEUREN TV'S vanaf '88; Piccolo's in het Limburgs
video en stereotorens gevr. Dagblad zijn groot in RE-Tel. 04406-12875. SULTAAT! Bel: 045-719966.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. —’75,-. Afstbed. v.a. ’125,- Een PICCOLO in het Lim-
oa. Philips. Radio/TV burgs Dagblad helpt u op
FRANK BV, Bokstr. 33 weg naar snel succes. Bel:
HeerlerhekJe. 045-213432. 045-719966.

Opleiding voor motor, auto,
vrachtauto, aanhangwagen,
trekker, oplegger en bus en
al uw chauffeursdiploma's.
Verkeersschool LEO
CREMERS, Reeweg 139,
Landgraaf. Tel. 045-312558

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Jongeman, 29 jr. wil graag
kennism. m. lieve JONGE-
DAME voor een eerlijke,
vaste relatie. Een klein kind-

lje is welkom. Hobbies: wan-
delen, zwemmen, uitgaan,
dansen of iets willekeurigs
ondernemen. Br.o.nr.
B-1740 LD., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Wed. z.k.m. WEDUWNAAR
65-68 jr. om samen de een-
zaamheid op te lossen. Br.o.
nr. B-1741 LD., Postbus
2610, 6401 PC Heerten.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

JONGEMAN 24 jr., zoekt
leuke vrouw, v.a. 22 jr. om
een eerlijke relatie op te
bouwen, kind geen bezwaar
altijd antwoord!! Br.o.nr.
B-1742 L.D., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-WERK-
ZAAMHEDEN, tev. ontwerp
aanleg bel vrijbl 045-726366
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Superbruiners voor lage prijzen

’ 895,-; ’ 995,-; ’ 1.095,-; ’ 1.195,-; ’ 1.295,-; ’ 1395,-;

’ 1.495,-; ’ 1.595,-. Met Wolff lampen, gratis montage en
bezorgen met superservice. Deskundige voorlichting.

Bij van ERP, Limbrichterstraat 18, Sittard, tel. 046-513531.
Te k. 24 lamps prof. ZON-
NEBANK met plafondlift,
’2.000,-. Tel. 045-214628.
Wat VERKOPEN? Adver-!
teer via: 045-719966.

ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huurpr. ’5O,- p/wk., 3 we-
ken ’140,-. Bez. en pi.
’20,-. Inl. 045-312956.

In en om de tuin

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

Exclusieve tuinmeubel-show
in natuurlijke materialen

o.a. teakhout, rotan, pitriet en manou.
Dealer voor Zuid-Limburg van o.a.

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand. Hout-
handel Jos Kuijpers, Holstr.
43, Margraten. Tel. 04458-
-1982.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te koop Combi KINDER-
WAGEN 3 in 1; maxi-cosi
z.g.a.n. Tel. 045-312480.
Te k. Herlag BUGGY compl.
m. toebeh., IV2 jr. oud, pr.
’250,-. Tel. 045-326100.

Diversen

* Kerp Vaderdagtip *
KARCHER 580 HOGEDRUKREINIGER

Werkdruk regelbaar 10-100 Bar, mcl. hoge drukslang,
pistool, lans, 1 Itr. universele reinigingsvloeistof,

Verkrijgbaar bij KERP, uw officiale Karcher Dealer!
Nu ’ 595,- mcl. BTW

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

Hallo handelaren. Te koop
T-SHIRTS 140 gr. a ’3,75/
100 st. Tevens boetiekkle-
ding tegen scherpe prijzen.
Bel naar 04754-87502 h.o.
Schmeico.
Te koop Technics VER-
STERKER ’50,-; Technics
platenspeler ’ 50,-; Schnei-
der CD-speler ’ 75,-; Boxen
Philips ’35,-; Buggy ’40,-.
045-726804, na 18.00 uur.
Te k. GASFORNUIS wit,
turbo-vario, Etna 1643E, 2
jr. oud, nw.pr. ’1.600,-;
bureau gefin. hoekcomb.
Tel. 045-320622.

Te k. waterdichte dubbele
TL-ARMATEUREN, nw. pr.
’340,-, voor ’ 120,- per st.
Tel. 045-215969/210942.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
Te k. IJSKAST, kopere af-
zuigkap; 4-pits Butaan gas-
stel met regelaar en lege
fles en steiger materiaal.
Tel. 04405-1424.

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

06-lijnen
- : : ' ".

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu: 06-9661 - 75 et p/m

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

ook het bed in willen. 75cpm

Vluggertje
Wendy beleeft een

heet hoogtepunt
06-9662 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje.
06-9663 - 75 et p/m.

sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm
Waar gebeurd,
echt live

06-320.327.01 (75 et.p/m)

Op zn Fra
Debbie: de eerste »

watlekkef ■
06-9664 -_75gJ

06-9665
Hete meisjes wi*J

kontakt met t-lnf-J?
Suzanne h»-* ~

hele grote
06-9667 - 75*

Wie wil ze yajggü
Debbie's SexdatinS
afspraak met haaf

75 et p/i"
06-350.222
**Gay Privé

Ben je op zoek <&
heet afspraakje"r

lekkere jongen?^
opwindend gespl"^.,

lekkereknul. B»
06-9614 -J753.

06-Gay C^
Limburg,

06-320.327
75 ct.pj^

Voor Piccolo's
zie verder pag|oB
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u aan de kwaliteit BBMW

Wat jammernou, dat u I
een toupetje heeft
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Weliswaar is de nieuwe CRX ook dicht een dijk van een al dan niet elektrisch, ophcrgt, de zijruiten omlaag doet en dakje kan er natuurlijk af. Zij het niet elektrisch. Wie du

wagen. Met zn 125 pk en zn top rond de tweehonderd, met een druk op deknop ook het achterruitje laat verdwijnen. hek-maal uit zn dak wil, stapt nu even bij C\~\
afhankelijk van het type (vanaf f.51.900,-*). Maar het leukste Want dan geniet je opeens van een onvervalste cabrio. ons binnen. Want je moet zon CRX ge- \J^
wordt het natuurlijk als je deze hardtop coupé stript. Het dak, Beetje jammer dus, als u een toupetje heeft. Hoewel, ook dat zien hebben, al is het maar eens in je leven. HOÏ*

Wordt 't geen tijd dat u ook eens naar de Honda-dealerrijdt?
*Prijs nul BTW, exd. kusten rtjkUar maken.

Garage Knops B.V. Crombag Auto's B.V.
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434 Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260
AutobedrijfRotor B.V. Auto Centrum Amby B.V.
Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900 Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880



Zorgvuldig
'km6301165 °P het 'Crime Time'-
liet ah-^6r °"e bewaarder waren<ul-d even jubelend. „De ad-

vocaat van de verdachte man was
vanzelfsprekend niet erg bly met
onze opnamen. Hij probeerde van
alles om zyn cliënt te redden.
Maar de rechtszaak die hij tegen
ons aanspande heeft hy in eerste
instantie niet gewonnen. De rech-
ter vond zelfs dat wij erg ver wa-
ren gegaan met het in acht nemen
van dezorgvuldigheid. Er is in die
zaak hoger beroep aangetekend,
dus die loopt nog. Hoe die af gaat
lopen weet ik niet, het kan in elk
geval nog lang gaan duren. Maar
uit bijvoorbeeld de journalistieke
hoek kregen we maar een enkele
negatieve reactie. Andere colle-
ga's lieten weten dat ze het juist
erg spannende tv vonden, mooi
gemaakt ook."

Ook aan andere primeurs denkt
Jongbloed met genoegen terug.
„De ontvoering en verkrachting
van dat Australische paartje waar
we in samenwerking met Pano-
rama-journalist Bas van Hout de
twee verdachten achterhaalden
byvoorbeeld. Die zaak heeft ook
nog lang doorgewerkt en nog niet
zo lang geleden zyn de daders tot
drie en acht jaarveroordeeld. Na-
tuurlijk niet alleen dankzij ons,
maar 'Crime Time' heeft in die
zaak toch wel een rol gespeeld."

„Op het dossier over de overval
op het filiaal van Albert Heyn in
Oosterbeek, waarbij direct werd
geschoten en mensen om het le-
ven kwamen, ben ik ooktrots. De
officier van justitie heeft byvoor-
beeld gezegd dat hij door onze
beelden het recherche bystands-
team weer op volle sterkte heeft
gebracht."

Jaap Jongbloedkoestert ook war-
me gevoelens voor de ontmaske-

ring van 'het witte boordenboef-
je'. De man werd, alweer met de
verborgen camera, betrapt op
fraude. HJj zoog diverse eigenaren
van verschillende bvs financieel
leeg. Twee gedupeerden klopten
met hun verhaal aan by 'Crime
Time', dat de praktijken van de
man vastlegde op beeld. „Ik zou
het komende seizoen graag wat
meer aandacht besteden aan
witte-boorden criminaliteit. Maar
het is helaas vaak heel moeilijk
om die zaken op een begrijpelijke
wijze in beeld te brengen. De 'wit-
te boorden criminelen' hanteren
vaak zeer ingewikkelde metho-
den voor hun praktyken."

Verborgen camera
Crime Time' zal in elk geval ze-
ker ook het komende seizoen
weer met de verborgen camera op
stap gaan. „Die manier van wer-
ken is erg in het oog gesprongen

het afgelopen seizoen, maar be-
slist niet nieuw. Ik kan me herin-
neren dat toen ik in begin tachti-
ger jaren bij de televisie kwam,
Veronica's Nieuwslyn al met een
verborgen camera de werkwyze
van de Scientology Church bloot-
legde. Het is dus vaker gebeurd,
maar misschien valt het bij ons
meer op omdat het over zware
misdaad gaat."

Al na een paar uitzendingen van
'Crime Time' bleek dat de formu-
le navolging kreeg. Reconstruc-
ties van misdaden waren bijvoor-
beeld steeds vaker in tal van
actualiteitenrubrieken te zien. „Ik
vind dat alleen maar mooi," ver-
telt Jongbloed. „Het is toch een
compliment als anderen je ideeën
overnemen."

Mede door het succes kan 'Crime
Time' inmiddels bogen op een ei-
gen netwerk van tipgevers en in-
formanten. „Peter de Vries kent

natuurlijk al verschrikkelijk veel
mensen, maar zo langzamerhand
komen toch steeds meer mensen
uit eigen beweging met tips naar
ons toe. Het lykt er op dat de kij-
kers denken 'Criminaliteit? 'Cri-
me Time' bellen. Daar zyn we
natuurlyk heel blij mee, maar wat
ik zelf nog meer prijs op stel, is de
verbeterde samenwerking met
justitie en de verschillende poli-
tiekorpsen. Met de Haagse politie
ging het al heel goed, maar van
het Amsterdamse en het Rotter-
damse korps krijgen we ook
steeds meer medewerking.Alleen
de reactie van justitie varieert
nogal. Ze zyn bang dat ze te veel
op hun vingers worden gekeken.

Ze vinden het ook niet leuk dat
wij soms ergens in slagen waar zij
nog niet in geslaagd zijn. Maar
ook zij kunnen zo langzamerhand
niet meer om ons heen, daar zul-
len ze mee moeten leren leven

Resultaat
„Ik verwacht het meest van de
horizontale programmering op
Radio 1 en Radio 3. Het meest
directe resultaat van 1, omdat

die nieuwsjongens altyd bezig
zyn met hun produkt, en niet
met 'hun club. Daarbij komt dat
'onze' Allard Berends zender-
coördinator is en ik veel vertrou-
wen in hem heb. Van 3 verwacht
ik op termijn een goed resultaat.
Het duurt waarschijnlijk even
voor iedereen zijn plaats heeft
gevonden. Het minst verwacht
ik van Radio 2. Die zender is wel
horizontaal geprogrammeerd,
maar verticaal ingedeeld. Daar
verandert niet zo veel, en eigen-
lijk is dat niet eens zo slecht. En
4 en 5, ja. Dat zal allemaal onge-
twijfeld leuker worden, maar ze
blijven in het geheel toch margi-
naal."

Veronica krijgt op de doorde-
weeksedagen maar één horizon-
taal uur, 's middags van vijf tot
zes, pal voor De Avondspits.
Harding verwacht dat Veronica's
top-diskjockey Jeroen van Inkel
dat uur gaat vullen. Zijn och-
tendprogramma verdwijnt dan.
„Want hij pleegt toch een aan-
slag op je bevattingsvermogen,
zo 's morgens vroeg. Hij richt
zich daarnaast ook op de jonge
luisteraars en zit dus tussen vijf
en zes uur veel beter op zyn
plaats. Ik denk dat Goud van
Oud een ideaal zaterdagmorgen-
programma is. De Top 40 willen
we een uur naar voren halen.
Van twee tot vijf. Gevolgd door
weer een uur Van Inkel, dat pro-
gramma is er dan zes dagen per

week en loop. dus parallel met
De Avondspits. Met de invulling
van de avond zijn we nog niet
klaar. Dat hangt af van de inde-
ling van de nachten. We hebben
aangeboden onze Radio 1-nacht
af te staan. Dan kunnen de zeven
dagen op 1 tussen zeven omroe-
pen verdeelt worden. Maar daar
willen wel een eXtra nacht op 3
voor terug. Dan hebben we dus
de nacht voorafgaand en de
nacht volgend op onze zaterdag.
Als dat doorgaat, kunnen we
Countdown Café vrijdagnacht
van twaalf tot twee uitzenden.
Kees Schilperoort kan dan, als
hij dat tenminste wil, naar de za-
terdagnacht. Staverman en Van
Inkel verdwynen."

show

Jaap Jongbloed: 'Ze kunnen niet meer om ons heen'

'Crime Time'
gaat derde

seizoen
tegemoet

Van onze rtv-redadie

ÜILVERSUM - 'Crime Time', zonder twijfel één vande meest spraakmakende programma's van de
twee televisieseizoenen, krijgt weer een

vervolg. Jaap Jongbloed en zijn team komen in
oktober weer terug met vijftien nieuwe afleveringen.

°ngbloed zelfroest in elk geval niet vast gedurendeac zomermaanden. Hij presenteert momenteel twee
Nieuwe programma's: op woensdagavond InKort

Geding en voorts VrijdagRobinson.

niet *g obinson lykt helemaal
meest

°p . Cnme Time'," vertelt
over rln de rechten Jongbloed
avond Pr°gramma dat gister-
bms £Joor de eerste maal op de
achy am- "Het is een magazine-
trop-^-P^gramma, zeg maar een
men £, experiment, dat ik sa-
llyv r* Leonie Sazias en John-mPerveen presenteer."

qua f 1 Geding lykt, in elk geval
Time' w Ud' meer op 'Crime
tal e. h*

e vo**gen daarin een aan-bèe]( j'}te rechtszaken. Byvoor-
-e-Trii<J-et kort Beaing van de

ca 0v exploitanten tegen Veroni-
tïia r/ £■ naam van bet program-

Kermis-pornoshow Petit

eneJ°Plg richt Jongbloed al zyn
Üve_:fe n°g op 'Crime Time', hetplits amma dat een vaste
°VerH °p net tv-scherm heeft ver-
aadi_ * magazine met mis-

ineen mallst Peter R- de Vriesschü]iadviserende rol, haaldever-
tes ,!nde keren de landelyke
°nthu.-et oPmerkelyke beelden en
nietzfTtlgen* Jongbloed is daar,
op h °nder reden, trots op. Vooral
borg- I*ern waarin met een ver-
Van (j 2„camera een bewaarder
Ver,j, Scheveningse gevangenis
Wapen etraPt op het verkopen van
log n

s aan criminelen. „Dat was
tnanj °oit vertoond, dat op zon
Werd hi 'n keeld, zo iets dergelyks
JUstiü° otgelegd. De zaak is door
***_n er Ool< hoog opgenomen. Wy

_~_^"S door de Ryksrecherc-°Ve>- verhoord."

" Jaap Jongbloed: „Crime Time zal in elk geval zeker ook het komende seizoenweer met de
verborgen camera op stap gaan." Foto: kippa

Lex Harding blij over nieuwe programmering

'Radio 3 voor Veronica
van wezenlijk belang'

DOOR PETER VAN DE KRAATS

HILVERSUM - De Hilversumse
radio gaat eindelijk horizontaal.
Vanaf oktober zijn de vijf publie-
ke zenders zo ingedeeld dat de
verschillende programma's vrij-
wel dagelijks op hetzelfde uur te
beluisteren zyn. „Horizontale
programmering werd in 1967 in
Nederland geïntroduceerd," ver-
telt Lex Harding, 'Mister Radio'
van de Veronica Omroep Organi-
satie. „Precies 25 jaar later pakt
Hilversum dat eindelijk eens een
keer op. Ze lopen hier al sinds de
dinosauriërs de wereld verlieten
achter de feiten aan en dat zal
ook wel nooit veranderen. Maar
ik ben blij dat ik bij beide intro-
ducties aanwezig kan zijn," sluit
Harding zijn statement minzaam
af.
Veronica's directeur radio Lex
Harding is blij met de verander-
ingen die de Nederlandse radio
op dit moment doormaakt. Blij,
maar niet tevreden. „Dat ben ik
pas als Veronica een eigen fre-
quentie krijgt waar we dagelijks
op uit kunnen zenden. Maar er
gebeurt nu tenminste iets, dat is
al heel wat. Want alle verander-
ingen op het gebied van radio in
Nederland zyn in '74 stilgeval-
len. De overheid heeft de deur
toen gewoon op slot gedaan. De
publieke omroepen hadden een
monopoliepositie en er was dus
geen reden om te veranderen.

Elke aanpassing die er wel heeft
plaatsgevonden, kwam tot stand
door druk van buitenaf. Dat dat
beleid van protectionisme nu
overboord is gezet, hebben we te
danken aan de eenwording van
Europa. De Nederlandse over-
heid moest zich aan de Europese
regelgeving aanpassen."
„Het is heel frustrerend als je om
je heen op radiogebied vanalles
ziet veranderen, en je kunt daar,
omdat je in het keurslijf van de
omroepwet zit, niet aan mee-
doen. Er gebeuren op dit mo-
ment vreselijk leuke dingen,
zaken waar ik vijfentwintig jaar
voor gevochten heb, en dan vind
ik het echt heel vervelend om te
moeteh constateren dat wij nu
buitenspel staan. Maar we heb-
ben echt alles onderzocht. Voor
de tv is het financieel gezien on-
mogelijk om commercieel te
gaan. Voor de radio is het daar-
entegen zéér aantrekkelijk. Maar
wij kunnen de radio niet van de
televisie loskoppelen. Dan houdt
dus alles op. Je kunt rustig stel-
len dat de politiek hier een steek-
je heeft laten vallen. Dat de poli-
tiek dit alles juist gewild heeft, is
trouwens niet eens uitgeslo-
ten..."

stilg_va_Iiard>in9: "AUe veranderin9en op het gebied van radio in Nederland zijn in '74
' en" Foto: ROLAND DE BRUIN/GPD

Nieuwe
opnamen

voor tv-serie
in Limburg
van de baan

Theaterprodukties Van
de Rest in problemen

UTRECHT/HEERLEN - De ar-
rondissementsrechtbank van
Utrecht heeft dinsdag het thea-
terproduktiebedrijf van John
van de Rest uit Baarn voorlopig
uitstel van betaling verleend.
Van de Rest had onder andere
plannen om de uit 1974 dateren-
de tv-serie 'Een mens van goede
wil' gedeeltelijk en in aangepaste
vorm opnieuw op te nemen.
Hiervoor zouden een aantal
boerderijen in Limburg worden
gefilmd. De nieuwe, veel kortere
serie zou, net als destijds, aan de
Avro en de BRTN worden aan-
geboden voor heruitzending. De
echtgenotevan John van de Rest- actrice Josine van Dalsurn, die
hij destijds in 1974 tijdens de op-
namen leerdekennen - en Hugo
Metsers zouden opnieuw de
hoofdrollen voor hun rekening
nemen. Maar vanwege de precai-
re financiële toestand gaan de
opnamen in Limburg nu niet
door.

„Het Theaterproduktiebedrijf is
vooral in de problemen gekomen
door de tegenvallende omzet in
de drierelatief nieuwe dramastu-
dio's in Hoevelaken," aldus Van
de Rest. „De windstilte in de af-
gelopen tijd in omroepland voor-
al als gevolg van de onduidelijk-
heid over de zenderindeling op

televisie heeft ons in de proble-
men gebracht." Volgens de pro-
ducent zijn besluiteloosheid en
een afwachtende houding in de
Nederlandsetelevisiewereld oor-
zaken van kopschuw gedrag van
opdrachtgevers.

Van de Rest heeft nationale be-
kendheid verworven met zowel
theater- als televisieprodukties.
Zo zijn 'Kinderen van een min-
dere god', 'Zondagskinderen' en
'Jeanne D'Arc' van zyn hand. Op
televisie is de producent onder
meer bekend van de komedie
'Laat maar zitten', 'Suite 215' en
de 'Mankementenshow'.

Fekort
Bewindvoerder mr. A van den
End heeft nog geen duidelijk
beeld over de financiële situatie
bij Van de Rest. „Ik denk in elk
geval dat het tekort minimaal
tussen de 500.000 gulden en één
miljoen gulden uitkomt." De be-
windvoerder is van plan om bin-
nen enkele weken met een red-
dingsplan te komen. Hy is
optimistisch over de toekomst-
mogelijkheden voor de onderne-
ming. Op 19 augustus zullen de
schuldeisers beslissen over de
verlening van een definitieve
surséance.

RTL Plus populairste
buitenlandse tv-zender

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Nederlan-
ders kijken gemiddeld ruim
zeventien uur televisie per
week. Dat blijkt uit een on-
derzoek van de Afdeling
Kijk- en Luisteronderzoek
(KLO) van de NOS. Van die
zeventien uur wordt onge-
veer eenzesde deel - dat
komt overeen met 2,5 uur —naar buitenlandse zenders
gekeken. „In vergelijking
met tien jaar geleden is dit
marktaandeel iets terugge-
lopen," zegt René van Dam-
men van KLO. De totale
tv-kijktijd is ietsje toegeno-
men. In absolute zin is de
belangstelling gelijk geble-
ven.

De zender RTL Plus is het
meest populair onder de
buitenlandse zenders. Ge-
middeld kijken we er 30
minuten per week naar. De
BRTN 1 staat op de tweede
plaats met 23 minuten en

Duitsland 1 haalt brons met
17 minuten. Vooral de laat-
ste jaren stijgt het aantal
RLT Plus-kijkers. Oorzaak
daarvan zijn zonder twijfel
de (licht) erotische films, die
deze Duitse commerciële
zender in de kleine uurtjes
tijdens het weekeinde uit-
zendt. „Het publiek van
RTL Plus kenmerkt zich
door een oververtegenwoor-
diging van laag opgeleiden
en van Brabanders en Lim-
burgers," aldus NOS-onder-
zoeker Van Dammen.

Van Dammen is er ook ach-
ter gekomen dat zenders als
RAI UNO, Turkije (TRT),
Moskou, Super Channel, TV
5, RTBF, Lifestyle, CNN
etc. etc. slechts door een en-
keling wordt bekeken. En
dan nog vaak per toeval, al
zappend. De totale tijd die
we aan die gezamenlijke
zenders besteden is niet
meer dan 27 minuten per
week.

'Fout'
Harding zal er beslist voor wa
ken niet het voorbeeld van Sta
tion 3, het horizontaal gepro
grammeerde samenwerkingsver-
band tussen Avro, KRO en
NCRV op Radio 3, niet te volgen.

„Zy hebben de fout gemaakt al-
les overboord te zetten en hele-
maal opnieuw te beginnen. Ook
leuke programma's zoals Het
Weeshuis van de hits en De Ar-
beidsvitaminen verdwenen op
die manier van de radio. Maar je
moet juist de goede dingen be-
waren, want de luisteraars wen-
nen maar moeilijk aan vernieu-
wing. De successen van dit
moment zijn ook de program-
ma's die al lang lopen. Goud van
Oud, Muziek terwijl u werkt, 50
Pop of een envelop. De Steen en
Beenshow is het enige 'nieuwe'
programma dat erg populair is,
maar dat loopt toch ook al weer
een paar jaar."

De horizontale programmering
lijkt opgezet om enig weerwoord
aan de groeiende commerciële
zenders te bieden. „De cijfers be-
wijzen dat decommerciële radio-
zenders een steeds groter markt-
aandeel krijgen.

Donderdag 11 juni 1992 " 11
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06-lijnen
Lady Bizar!

HANDBOEIEN 37,5 cphm
06-320.324.68.
Direkt Kontakt
Met hete meiden of rijpe
vrouwen. BEI ons op via
06-320.324.97 (100 cpm)

Echte Sex-Live
Alleen jij en ik of een trio.
Wij gaan genieten tot het

uiterste 06-320.370.90
75 cpm

Afspraken
Vele meisjes/vrouwen

wachten snakkend op jou!!
50 c.p.h.m. 06-

-320.331.40
*Vera*

06-320.331.09. Heb je olie
bij de hand? Dan weet je
precies hoe het met Vera

voelt. 75 c.p.m.

Ruige Porno!
Wil jij horen hoe het er in
Nederland aan toe gaat?
06-320.320.79 (75 cpm)

Als ze naakt is stapt die man
achter het gordijn vandaan.
06-320.323.85

50 cp'/2m
2 jongens geven een blonde

lifster alles in de cabine
Grieks

06-320.326.73 - 50 cpV2m
Hans verleidt een blonde

knul, dan komt iemand thuis
Boos 0f...

06-320.326.91 - 50 cp 1/2 m
Als de mooie vrouw van zijn

, vriend naakt voor hem staat
wordt het de

eerste keer
voor Peter

06-320.329.23 - 50 cp'/2m
Zelfs haar slipje moet uit als
ze 2 mannen gehoorzaamt.

06-350.250.50
50 cp 1/2m

Filmtest.
Sonja en de naakte boys die

haar voor en achter..
06-320.340.45(50 ct.p.Vam)

Bevend gaat ze in haar
koordslipje voor de man de

trap op. 50 ep V_m.

06-320.330.17.
Lia betaalt!!

Een maand lang moet ze
zich laten... 06-320.329.25

50 et.p. V, min.
Geen b.h. zelfs geen slipje.

Wel hoge hakken en kousen
Boeiend SM

06-320.326.92 50c.p. 1/_ m.

Homosex voor 2
(’ 1,- p.m.) draai eerst

06-320 en dan
SM voor 2 .. 325.10

Gaysex Limburg .. 325.73
Jack off privé .321.16

Darkroom .. 324.16
Gay Pervers .. 329.16

Bi-sex .. 323.36
Jongens-sex .. 325.19
Studenten .. 327.56
Travestie .. 325.09

Transsexueel .. 321.36
Jurken & Pumps .. 325.94

Vanavond al een afspraakje!
altijd succes

Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreekln 06-9533 75 cpm

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (75 et.p/m)

06-9511
Duik in bed met n hete meid
vraag haar tel.nr. - 75 et p/m

Vrije meiden
zoeken regelmatig

sexcontakt
06-320.320.55 (75 et. p/m)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken... 06-9530 - 75 cpm
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 cpm

Slippertjes
meisjes zoeken sexcontact!
06-320.320.36 (75 et.p/m)

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

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 75 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (75 Ct. p/m)

Sexkontakt:
Zoek jij tel.nrs. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 - 75 cpm.

Bi-sex, voor 2 direkt apart met een
heet meisje of 'n lekkere

jongen
06-320.330.87 - 75 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 - 75 et p/m

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

06-320.330.91 - 75 et p/m

1Met een PICCOLO in hetjLimburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Limburgs Dagblad
Sex-kontakt?

Trek in een afspraakje met
een meisje die graag een

middag of een avondje met
de (B ) bloot gaat?

06-320.320.87 (75 et.p/m)

Nu al: 610!
vrouwtjes vertellen wie ze

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

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

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

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live
/Vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel. 75 cpm.
06.340.340.10.

Naakt
lag het meisje vastge-

bonden op de betonnen
vloer, trillend van angst zag
ze hem binnenkomen (S.M.

v. boven de 18 jr.)
06-340.340.90 1 g p/m

Het stoute

schoolmeisje
moest nablijven bij de
strenge meester: "Je

broekje uit en bukken, je
krijgt STRAF met de lineaal"

06-340.340.20 1 g p/m

Livesex
Wij zijn Simone en Linda, 2

meisjes van 18 jr. Wij
hebben onze eigen 06-lijn
en vertellen jouover onze
allereerste sexavonturen

06-9670 1 g p/m

Naakt
kroop het meisje in zijn bed.
Voorzichtig het is de eerste
keer, fluisterde ze verlegen.

06-340.340.30 - 1 g p/m
Ik weet helemaal niets van

seks en wat is een
Nummertje

vroeg het meisje verlegen ,
toen gebeurde "het" voor de

eerste keer.
06-340.340.21 - 1 g p/m

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

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

06-96.85- 100 cpm.

Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 et.p/m

06-320.325.55
Frans!Grieks!Russisch!

Lekker ordi! 37,5 cphm 06-
-320.320.59

EROX-CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
madam verbindt je door
naar de lekkerste meiden

die alle standjes met je doen
Wij helpen je snel 37,5 cphm

06*95*06
Zin in een

Avontuur?
Vrije vrouwen en meisjes

zijn op zoek naar een
avontuur op sex/gebied! Heb

jij ook zin? 06-340.340.95
(75 cpm)

Griekse porno! Kies uit 3
meiden 18 jr. die gek zijn op
een Grieks standje 37,5 chm

06-320.320.62
Wilde

stoeipartijen
Hete hartstochten.

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

Rechtstreeks vanuit Club
Lambada eerlijke

Live sex
met onze 06-chicks

06-320.330.72 75 cpm
Vanuit het Faj Lobi sexhotel
hete opwindende live sex-

gesprekken met onze
hete bunnies.
06-320.330.71 75 cpm

Nieuw!
De live Sex/Belcentrale!

Heel snel brengt de operator
je live bij een meisje dat

hunkert om (...) te worden.
06-340.340.25 ’ 1,- p/m

RIJPE dames live neem ik
het lekkerste op. Spaans

standje. We liggen zijwaarts,
jij tegen m'n rug. 37,5 cphm
06-320.320.38.
Sex Top 10

De computer kiest de sexlijn
die jij wilt, 0,75 pm 06-

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

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

320.322.23
06-/ 100 cpm

De man lijdt, de vrouw
geniet. Ga op je knieën

S&M 37,5 cphm

06-320.332.32
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Dames die zich vervelen.
Sexkontakt

06-320.326.66 - 75 Ct p/m
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs
Nieuwe meisjes in Rustica, en er komt meer!!!

Sauna Club Rustica
Kerkrade-Spekholzerheide, v.d. Weijerstr. 9.

Tel. 045-412762, geopend ma. t/m vr. 11.00-24.00 uur.

Nieuw, nieuw, nieuw!
Shirley bij Porky's Pretpark!!

g 045-228481
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verwennen u. Pikante lingerie, ma-zat.

11-24 u„ zond. 15-23 u. Kapelweg 4, K'rade, 045-425100
Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle

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

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

Sex-O-Theek Liberta
Privé Club met 10 sexy dames. Van 18-26 jr. in lingerie,
tanga slip of topless, 4 blondines Brigit 18, Lana 26, Kim 21
en Kristien 28. Rosie lang en getint. Naiomi halfbloed met
grote borsten. Anna lekker mollig. En nieuw onze Franse
sterren Chantal 22 en Vanessa 21, met grote DD cup ook
klein Nicky Lolita type. Net als altijd 3x relaxen met 3 ver-
schillende meisjes voor 1 all-in prijs. Gratis dranken, open
sex of privékamers met spiegels of bubblebad. Nieuw 8
persoons Whirlpool en sauna. Alles kan niets moet. Ma., di.
don. 12-02 uur; woe. en vrijd. 12.00-18.00 uur.
Maaseikerweg 24, Susteren, 04499-4346, privéparking

Nieuw Nieuw
Jongens voor dames, heren en echtparen.

Katja's Relax Place
Privé v.a. ’ 50,--assistente gevraagd. 045-423608.

SACHA'S Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
Info: g 045-463386

!Privé/Escort!
simply the best!

.'Angel en Boy!
1000 en 1 mogelijkheden

Info: ■___ 045-274587
Open van 11.00-02.00 uur. (Zondags gesloten).

CLUB 2000
!! JE WEET NIET WAT JE MIST!!!

!! 7 DAGEN GEOPEND OOK ZATERDAG EN ZONDAG !!!
Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315.

Club Amorosso
Op veler verzoek. Alleen deze week Meesteres JENNY

aanwezig. Tel. 046-656335.
Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte v.

11-23 u. 045-254598.

Love escort
045-320905

De beste....

LYDIA
dat voel je met een natte
vinger aan!! 046-749662

van 11 -23 uur. We zoeken
nog 'n meisje.

Privé Daisy
heden trio-dag !_ uur

’125,-. Tel. 045-229091.

Peggy privé
en escort

Tevens meisjes gevraagd.
Ma-vr. 11.00-22.30 u., wo.
tot 19.00 u. 046-374393.

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

Buro Geleen
Bern. op nivo. 046-748768
Inschrijving nog mogelijk.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

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

045-413887
Ik, 30 jaar

Volslank
lange benen, volle b...

v. 10-22 uur, van ma t/m
dond. Tel. 043-473309.

Escort all-in
045-326191
Meisje 24 jr.
Wil dolgraag sex per

telefoon. Ik ben wild en heet.
06-320.324.96 (75 cpm)
Nieuw Escort
Kimberly, snel bij u

thuis* of in hotel.
Q 045-418606
Even tijd en geen spijt?

Videoclub
een leuke film en nog meer.

Bel eens 045-718067.

Jaqueline
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.
Contactburo
Sittard

S 046-523203
Nieuwe inschr. gevr.

Monika's escort
Bel dan 045-727854.

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

SM Rachel
Tel. 045-414338

Tev. meesteres gevraagd.

Maastricht
Privé

Altijd meerdere lieve en
mooie meisjes aanwezig.

Eerlijke behandeling
gegarandeerd.

Jodenstraat 2
Tussen WV en Kesselkade.

043-254183
Muziek

Muziekliefhebbers opgelet!!!
v.a. ’3O,- per maand direct eigenaar van o.a. keyboards,
drumstellen, orgels, gitaren, piano's, accordeons, orkest-
apparatuur enz. Vraag naar onze speciale klantenkaart.
Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond.
Het meest complete prijsbrekende MUZIEKPARADIJS.

NERGENS BETER NERGENS GOEDKOPER.
PIANO'S te koop en te huur.
Tev. stemmen. J. Somers &
Zn. Pianohandel Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.
Te koop Wiener HARMONI-
KA Zupan G-C-F-B. Tel.
045-311619.

PIANO'S te huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.mnd. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Tel. 010-4363500.

Rijles
Auto, motor, vrachtwagen, bus en aanhanger

Rijbewijzen
binnen 8 dagen op SABA, CURACAU, ST. EUSTACHIUS.

Info. ma-zond. van 09.00-20.00 uur.
Tel. 010-4767872/4761359/4761506.

Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Uw adres voor verkeers-
theorie A B en C D, chauf-
feursdiploma CCV-B, diplo-
ma vervoer gevaarlijke stof-
fen ADR certificaat, brom-
fietscursus, rij-opl. voor mo-
tor, personenwagen, vracht-
wagen, vrachtwagen met
aanhangwagen, trekkerop-
legger, cursus voor allé rij-
opl. in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.
Bel voor info of afspr. 045-
-217487. Nieuwstr. 86
Hoensbroek.

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

S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 14
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Leeuwarden, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Sittard, Spijkenisse, Stadskanaal, Tilburg, Uden, Valkenburg (Z.H.), Wagend
Woudenberg, Zaandam, Zoeterwoude.

—-^^^^^^

OOK DIE 50 FOLDERS VERSPREIDEN WE. 7^
NET ZO GOED ALS DIE 5 MILJOEN...g3

Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet worden! f!pV
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 1)1 I) /l Jj



Nederland 2

00.00-00.05 "" Journaal

Veronica
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.25 After school special. Educatief

jongerenmagazine.
17.50 Eerste en tweede trekking van
de Staatsloterij.

18.00 "" Journaal
18.20 The new WKRP in Cincinnati
Amerikaanse comedyserie.

18.50 "" Top 40.Popmuziek
19.25 Nieuwslijn..
19.55 Run the gauntlet.Off-road, mo-
tor- en watersportevenementen van-
uit vakantiepark Schloss Dankern te
Haren (Duitsland).

20.50 "" Nederland muziekland.
21.40 Veronica goes America.Ver-

slag van een reis dwars door Ameri-
ka.

22.10 Nieuwslijn
22.40 From the dead of the night.

Amerikaanse 4-delige thriller uit 1989
van Paul Wendkos. Met: Lindsay
Wagner, Bruce Boxleitner, Diahan
Caroll e.a. Deel 2. Joanna Darby
wordt bedreigd door zes wezens van
gene zijde. De enige manier om ze
uit te schakelen is ze een geweldda-
dige dood te laten sterven.

23.30 The Arsenio Hall show, talk-
show gepresenteerd door Arsenio
Hall.

Duitsland 1
m '09.03 S6Ute-soan. er De nver-Clan. Amerikaanse

°9.45Pperie-
9rar__f!.nermassage - ein Pro-

ÏC-Oo u ,ur Körper und Seele.
10.03 ,e"
I°3S ,£D-Ratgeber: Reise.
Il.on *DF-info Verbraucher.
11.03 a9esschau.
1?.5S !* Musikantenstadl.
13.0q Lesoverzicht.13.45 w.PF"Mittagsmagazin.
13.58 p lrtschafts-Telegramm.
14.0q l!rogramma-overzicht.
14.02 L,a9esschau.
14.3q [Ja|lo Spencer. Kinderserie.
Tek B_;ner ,ür alle. Al|e W' enen.

I4.s^>serie.s OO t 'PP- Kinderserie.
15.03 la9esscha"--'S.3q !?ackstage. Serie reportages.■W.?88 Deutsche Fernsehballett.IB.oopo^ge.
18.03 -J.a -3esschau.
Serie e Munsters. Amerikaanse

l6'3o<TTv
r Vale Tudo ' Urn jeden

I^-S8 p razi|iaanse soapserie.
1?.0o p°9ramma-overzicht.
1?.1s rnkt 5 - Landerreport.
1?.2S ifgesschau.
I>.3S J^P-STudio.18.30 !jfaxis Bülowogen. Serie.
18.4S wer und Heute.
19-20-io rstehen Sic Spass-

er» int °EK Voetbal. Reportages
Göt. k lews vanuit deARD Studio inpor9*

*-o.Oq programma-overzicht.
?o.i s jrr)Tagesschau.

n .el EK VoetDal- Joegoslavië -ca2i n' vanuit Malmö. In de rust:
'ï-30 t 0"21 *10 Tagesschau.
J3.00
9eTa cht|g- Portret van de 17-jari-
v6r-|

nJe uit Hamburg die al twee jaar

Ser je Jfrhingo Road. Amerikaanse
vvoeJ heriff Ti,us Semple doet ver-
Ven > P°9ingen Lane Ballou het le-
C9 |Uur te maken, want Fielding
dg^g I°ont te veel interesse in die
Corw Dat vindt ook Fieldings vrouwOl.ostance*OLl^gesschau.
"on l; 15 2"schaven - Entspan-

Duitsland 2

01.20 Heute

23.30 Ich will nicht nur, dass ihr
mich Hebt. Documentaire t.g.v. de
tiende sterfdag van de cineast Rainer
Werner Fassbinder. Met: Volker
Schlöndorff, Michael Ballhaus, Hanna
Schygulla e.a. Aan de hand van film-
fragmenten, analyses en interviews
wordt Fassbinders ontwikkeling van
theater-outsider tot sterregisseur be-
licht.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Neues aus Uhlenbusch. Kin-
derserie.

14.15 Singen macht Spass. Muzikaal
avontuur met Rolf Zuckowski.

14.20 "" Musik-Zeit. Europees mu-
ziekfestival: Istanbul.

15.10 Ein zauberhaftes Biest. Jeugd-
serie.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 (TT) 1 - 2 oder 3. Raadspel voor

de jeugd met kinderen uit Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland.

16.45 logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.55 Der Querkopf von Kirch-
brunn. Serie. Rudi ontdekt dat de te-
lefoon van de nieuwe burgemeester
wordt afgetapt. Samen met Kaspar
en de plaatselijke politiecommissaris
spoort hij de spion op. Kaspar krijgt
intussen zijn oude baan bij radio Isar-
tal weer terug.

19.00 Heute.
19.20 Die Pyramide. Spelprogramma

met Dieter Thomas Heek. Gasten: El-
mar Horig, Howard Carpendale en
Kristina Bach. (ca. 19.45 Reclame).

20.15 "" Die volkstümliche Hitpara-
de im ZDF. Presentatie: Carolin Rei-
ber.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine. Vandaag over de problemen
die bejaarden ondervinden bij het
boodschappen doen, en de nieuwe
mogelijkheden voor vrouwen op pen-
sioengebied. Presentatie: Hans-
Ulrich Spree.

21.45 Heute-journal
22.15 "" live. Talkshow vanuit de Alte

Oper te Frankfurt, 0.1.v. Elke Heiden-
reich en Rudolf Radke.

TV FILMS VIDEO
RTL4

< _cHuik Ihe Death °* ,he Incredible
l!_90 Arr*erikaanse speelfilm uit
öan- van Bill Bixby. Dokter David
Huik' i probeeil nog steeds om de
le6 'n zichzelf te vernietigen en
?0eksi 66n Daantje bij een onder-op. rt' tuut van de regering. Hij

ike n he ' dokter Pratt's onderzoe-
Nij||<' 71 bunnen helpen om van de
'er d a',e komen. Praat komt ach-
%r en9fneime identiteit van ban-
staat tussenin de mannen ont-

6en diePe vriendschap.
_etischo Sem Proberen ze de ge-öanne Codes te ontcijferen om
Wen-? Van de 'Hulk' ,e bevriJden.'ns'itunt 6en exPeriment wordt het

r' s<isch °Vervallen door een terro-
ais Thf'u nde- Met Lou Ferrigno
_*\. c.r ken voorts met Eliza-
ara Ta._en' Philip s,erlin9 en Bar-

" Lou berringo in 'The Death of the Incredible Hulk'.(RTL4- 12.35 uur).

Duitsland 3 West
efilrn narley Varrick. Stevige ac-
N wli." sPec'alist Don Siegel,kr°ver ri*

Mat,hau als een ban-
.■iaa.rl6 nou net witgewassen

6erMik- bui,maakt. Dat leidt tots^^se achtervolging. Uit 1973.

België/TV 1
23.15 Talk Radio. Ongewoon 'klei-
ne' film van Oliver Stone uit 1988,
met Eric Bogosian (die zelf het to-
neelstuk en het scenario schreef)
als een zogenaamde shock-deejay.
Hij beledigt zn luisteraars en krijgt
steeds engere dreigementen. De
kleine ruimte van de studio werkt
heel claustrofobisch.

Nederland 3

00.23-00.28 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

vandaag gespeelde wedstrijden.
23.30 De Kelten. Informatieve serie.Af1.6.: Keltisch erfgoed. Wat hebben

deKelten ons nu werkelijk nagelatenen wat houdt de Keltische identiteit
in?

22.20 NOS Laat. Achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland over poli-tiek, economie en wetenschap. Pre-
sentatie: Maartje van Weegen.

23.00 EK-journaal. Informatie over de

22.10 "" Journaal

20.00 (TT) Europees Kampioen-
schap voetbal. Voorbeschouwing en
vanbaf 20.15 uur: Rechtstreeks ver-
slag van de wedstrijd in groep I Joe-
goslavië - Engeland.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00-11.30 Bio-bits. Afl.l t/m 6
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal
18.15 Sesamstraat
18.30 (TT) Jeugdjournaal
18.40 (TT) Het klokhuis
19.00 Tennistoernooi Rosmalen.

Verslag van de vandaag gespeelde
partijen.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus techno-
logie. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Te-
letekst-overzicht. 11 .48 Programma-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben,
Braziliaanse soapserie. 12.15 Portret
van de acteur Uwe Friedrichsen. 13.45
Auslandsreporter. 14.15 West 3 ak-
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.40Tages-
gesprach. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Drei im Morgen-
land, serie. 16.30 Schooltelevisie.
17.30 Cursus natuurkunde. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Katze mit Hut,
poppenspelserie. 18.30 Abenteuer
überleben, natuurfilmserie 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Der grosse Coup, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1942. 21 .44 West
3 aktuell. 22.00 Kulturreporter: Die
Künstlermacher, reportage. 22.30 Ber-
lin Alexanderplatz, serie. 23.30 Wie
man in seiner eigenen Utopie verreckt,
reportage. 00.05 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus natuurkunde. 09.00 Schooltelevi-
sie. 10.45 Non-Stop-Fernsehen. 14.00
Schooltelevisie 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15Auf der Suche nach Golf
und Glück, documentaire. 16.00 Giftier
reportage. 16.30 Sag' die Wahrheit!spelprogramma. 17.00 Cursus natuur-
kunde. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.58 Spass im Driften. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwestjournal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Die
Sendung mit dem Stier. 20.00 Linden-
strasse, serie. 20.30 Deutschhaus-
platz, regionaal politiek magazine.
Presentatie: Christoph-Michael Adam
21.00 Nieuws. 21.15 Video only, uitrei-
king van de Duitse Videokunstprijs
1992. 22.00 Goethe, Schiller & Co., li-
teratuurmagazine. 23.00 Hinter der
Ziegelmauer, Hongaarse speelfilm uit
1979 van Karoly Makk. Met: JosefKro-
ner, Mari Töröcsik, Antal Pagar e.a.
1950. Plaats van handeling: een fa-
briek in Hongarije. 00.00 Aktuell. 00.05Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.55 Ochtendprogramma. Geva-

rieerd programma met nieuws, teken-
films en spelshows.

12.30 The death of the incredible
Hulk. Amerikaanse speelfilm uit
1990. Regie: Bill Bixby. Dokter David
Banner probeert nog steeds om de
Hulk in zichzelf te vernietigen en
neemt een baantje bij een onder-
zoeksinstituut van de regering. Hij
hoopt dat dokter Pratt's onderzoeken
hem kunnen helpen om van de Hulk
af te komen. Pratt komt achter de ge-
heime identiteit van Banner en tus-
sen de mannen ontstaat een diepe
vriendschap. Ondertussen proberen
ze de genetische codes te ontcijferen
om Banner van de Hulk te bevrijden.
Tijdens een experiment wordt het in-
stituut overvallen door een terroristi-
sche bende. Met: Lou Ferrigno, Eliza-
beth Gracen, Philip Sterling, Barbara
Tarbuck e.a.

14.05 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

14.55 De draagmoeder. Braziliaanse
serie.

15.25 The bold and the beautiful,
Amerikaanse serie.

15.50 Telekids.
16.40 Liefde op het eerste gezicht,

Spelprogramma.
17.25 Wie is wie. Spelprogramma.
18.00 Journaal en weerbericht.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazen.

18.50 RTL4minispel: Scattegories.
19.00 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma met Hans van der Togt.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie met Joep Sertons. Francine
studeert in Leiden, Patty is beter en
kan een plaatje opnemen.

20.30 Wedden dat?
22.00 Life goes on.
22.55 Capital news.
00.30 Geldwijzen
00.40 Jouyrnaal.
00.55 M.A.S.H.
01.20 The Oprah Winfrey Show.
02.05 De draagmoeder.
OVO RTL4Text.

SAT 1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1, ontbijt-televisie.
08.30 Bezaubernde Jeannie, Ameri-
kaanse comedyserie. 09.00 Nieuws.
09.05 Punkt, Punkt, Punkt, woordspel.
09.30 Booker, Amerikaanse misdaad-
serie. 10.20 Isola Bella, Duitse speel-
film uit 1961. 11.55 Glücksrad, spelpro-
gramma. 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse, met Nieuws. 13.35 Unter
der Sonne Kaliforniens, Amerikaanse
serie. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse comedyserie. 15.05 Ho-
tel, Amerikaanse serie. 16.00Rückkehr
nach Eden, Australische serie. 17.05
Geh aufs Ganze!, spelprogramma.
17.45 Regionale programma's. 18.15
Bingo, spelprogramma. 18.45 Nieuws.
19.20 Glücksrad, spelprogramma.
20.15 Herz ist Trumpf, spelprogramma.
21.15 Ulrich Meyer: Einspruch! 22.15
Dirty Harry, Amerikaanse speelfilm uit
1971 van Don Siegel. 00.05 EM-Fuss-
ballmagazine. 00.25 Nieuws. 00.30
AKUT, Actualiteiten. 01.00 Pro-
gramma-overzicht. 01.10 SAT 1 Text.

RTL Plus
22.15 America 3000. Ongelooflijk
slechte exploitatie-science fiction,
over een groep vrouwen die na een
kernramp in stamverband proberen
te overleven. Mannen worden als
slaven opgekweekt. Regie in 1986
van David Engelbach, met Laurene
Landon, Chuck Wagner.

televisie en radio donderdag
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België/TV 1
17.30 Boes. Tekenfilmserie.
17.51 Duupje. Tekenfilmserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

18.35 Avonturenbaai. Canadese
jeugdserie.

19.00 Buren. Australische serie.
19.22 Vakantieviinder. Toeristische

tips.
19.25 Zoölympics.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-kenhuisserie. Met argusogen volgt

mevrouw Michaelis de levenswandel
van Carola.

20.45 Under cover. Amerikaanse
spionageserie. Het NIA ontfermt zich
over enkele waardevolle ex-Oostduit-
se spionnen. Hans, een gewezen
Oostduitse dubbelagent, staat echter
op straat zonder inkomen, omdat zijn
informatie voorbijgestreefd is.

21.30 Panorama. Gladio, 3-delige
BBC-documentaire over Gladio in Ita-
lië en België.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van Televisie en

Onderneming.
23.15 Talk radio. Amerikaanse speel-

film uit 1988. Barry Champlain lokt
met zijn uiterst agressieve live radio-
show 'Night talk' dé meets uiteenlo-
pende reacties uit.

01.00-01.05 Coda. Asturiana, van De
Falla, uitgevoerd door Michel Dispa,
cello en Jeanine van Mever, piano.

België/TV 2
17.30 Zie BRT 1.
19.00 Programma van de Vlaams-

Nationale Omroepstichting.
19.25 Mededelingen en Programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.10 EK voetbal. Joegoslavië - En-

geland, rechtstreekse reportage van-
uit Malmö. Commentaar: Frank Raes.

22.00 Lichtpunt. Programma van deVrijzinnige Verenigingen.
23.00-01.05 Zie BRT 1.

RTL-plus
06.00 Guten Morgen Deutschland

Ontbijt-magazine.
08.55 Gevarieerd ochtendprogram-

ma. Met tekenfilms, series en spel-
programma's

10.15 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie.

11.05 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
11.30 Familienduell.Spelprogramma.
12.00 Punkt Zwölf. Middagmagazine.
12.30 Wie das Leben so spielt. Ame-
rikaanse soapserie.

13.15 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.05 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

14.50 Der Chef. Amerikaanse serie.
15.45 CHiPs., Amerikaanse misdaad-

serie.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Glück am Drücker. Spelpro-

gramma.
18.00 Elf 99. Magazine
18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Soapserie.
20.15 Mini Playback-Show. Kinder-

playbackshow.
21.15 Notruf. Serie.
22.15 America 3000. Amerikaanse sf-

film uit 1985 van David Engelbach
met Chuck Wagner, Laurene Landon,
William Wallace e.a. Amerika in het
jaar 2890. Na een oorlog zijn de laat-
ste overlevenden barbaren uit het
stenen tijdperk geworden. Strijdlusti-
ge Amazones hebben de mannen
gevangen gezet in werkkampen.

23.55 RTL aktuell.
00.05 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: Gefangener der Vergangenheit.
(herh.).

01.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse serie. Afl.: Das Wet-
termadchen. (herh.).

01.30 Der Chef. (herh).
02.30 Dr. mcd. Marcus Welby.

(herh).
03.30 Explosiv - Das Magazin. Pre-

sentatie: Barbara Eligmann.
04.00 CHiPs. (herh.)
04.50 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

(herh.).
05.15 Elf 99. (herh).

Radio 1 radio7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30
Nws.; 7.32-7.42 Euro '92 journaal;
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 15.05
NOS-Aktueel 16.05 Echo-magazi-
ne (17 30 Nws.) 19.04 Goal (19.40
Man en paard) 20 04 Voor wieniet
kijken wil. 23 07 Met het oog op
morgen (23.20 Euro '92 journaal)
0.02 VPROs nachtleven met om
0 02 Midnight hour; 1.02 Viva mu-
sica exotica; 2.02 Atterhours; 3.02
Les heures du mal; 4.02 De VPROop herhaling; 5.02-7.00 Q, Q, le Q

Radio 2
704 Goedemorgen Nederland.
753 Het levende woord 8.04
NCRV's Hier en Nu 8.20 Goede-morgen Nederland 9.04 Wie weetwaar Willem Wever woont? 10 04
Plein publiek. 12.04 Goud &
nieuw. 13.20 De kleine k. 14.04
NCRV's belspel. 15 04 Reislustig,reislastig 16.04 Discogram. 16.47
lets anders 17.04 Ook goeien-
avond 1904 De hits van... 20.04
Listen to the music 22.00-07 00Zie Radio 1

Radio 3
6.02 De TROS op 3 7.04 De ha-
vermoutshow 904 TROS gouden
uren 1204 50 Pop of een envelop.
14.04 Popformule presenteert: de
nationale top 100 18 04 De
avondspits. 19.04 TROS Dance-
trax. 2104 De CD show.
23 04-24 00 Sesjun

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws.) 9 05 Veronica's mees-
terwerken I Beiers Radio Symf
Ork met cello. 10.33 Muziek voor
miljoenen Radio Filh. Ork. met
Groot Omroepkoor, piano en viool.
12 02 Veronica's meesterwerken
11. 13.00 Nws 1304 Nederland
muziekland klassiek 14.00 Metro-
nomium, 15 30 Zeggen en schrij-
ven. 16.00De beweging: 16.00 Het
portret: De grote oversteek (18)
18.00 Nws; 18.04 Muziek|Ournaal;
19.00 Concert. Nederlandse muz
20 00 Nws. 20.02 Holland Festival
1992.Kronos kwartet Het Podium:
22.30-24.00 Audio Art. Radiokunst

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 8.30 De fascinatie 9 00 Nws
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen 9.30 De hof van heden.
10.00 Dilemma. 11.00 Gezond-
heid, een zorg 1200 Nws. 12.05
Aardewerk. 13 00 Nws 13 10 Em-
mastraat 52 14 00 Gasten van de
KRO. 15.00 Ezelsoor 15 30 Leren
geloven 15.50 Het levende woord
16.00 NOS Cultuur. 17.00 De ron-
de tafel van Pam. 17.25 Boeken-
wijsheid 1735 Postbus 51 radio-
magazine 17.55 Mededelingen en
schippersbenchten 18.00 Nws
18.10 Pop-Eye. 18.40 Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-

briek in het Chinees 2030 Om-gaan met stress 21.00 Database-
management. 21.30-22.00 Pronto?

BBC 2
07.45 Open universiteit. 09.00 Break-
fast news. 09.15 Westminster. 10.00
(TT) Reviving antiques, informatieve
serie. 10.05 Help your child with scien-
ce, informatieve serie. 10.15 Japanese
language and people, informatieve se-
rie. 10.45 Schooltelevisie. 14.20 The
Brollys, kinderserie. 14.35 Crystal
Tipps and Alistair, kinderserie. 14.40
Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en weer-
bericht. 15.15 Travel show traveller.
15.20 It's Eileen. 16.00 Nieuws en
weerbericht. 16.50 Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 17.00 Tennis.
19.30 Beating retreat. 20.30 (TT) Busi-
ness matters, zakenmagazine. 21.00
On the line, magazine. 21.30 (Tr)
Wildlife on two, natuurfilmserie. 22.00
(TT) Rab C. Nesbitt, satire uit Schot-
land. 22.30 (TT) Pandoras box. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show. 00.5.5
Weerbericht. 01.00 Weekend outlooK.
01.05 Open universiteit. 04.00 RCN
Nursing update.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta,
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.15 Willy Mereier aux
Jeux Olympiques de Tignes. 16.45
Nouba nouba, kinderprogramma.
17.35 La loi est la loi, Amerikaanse se-

rie. 18.30 Mariés, deux enfants, Ameri-
kaanse serie. 19.00 Ce soir, actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Un seul monde: Autant savoir,
magazine. 20.45 Sur la route de Nairo-
bi, Engelse-Keniase speelfilm uit 1987.22.35 Grand écran, filmmagazine.
23.25 Weerbericht en laatste nieuws.
23.30 Bourse. 23.35 Emission politi-que.

België/Télé 21
18.30 Le coeur et l'esprit, katholiek
magazine. 19.00 Emission politique.
19.30 Journaal, weerbericht en beurs-
berichten. 20.00-22.30 EK voetbal1992, Joegoslavië - Engeland te Mal-
mö.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Olympische spe-
len. 09.30 Golf. 10.45 Golf report.
11.00 Futbol Espanol. 11.30 Eurobics12.00 Boksen. 14.00 Bowlen. 15.00
Eurobics. 15.30 Autosport. 16.00 Atle-tiek. 17.30 Tengo. 18.00 Motorsport.
18.30 Revs. 19.00 Tennis. 19.30 Ar-
gentijns voetbal. 20.30 Boksen. 21.30
NBA basketbal. 23.00 Futbol Espanol
00.30 Wielrennen.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Eurojournal. 10.00 Feu
vert. 10.30 Carré vert. 11.00 Montag-
ne. 11.30 Magazine agricole. 12.00
Nieuws. 12.05 La chance aux chan-
sons. 13.00 Nieuws. 13.30 La bonne
aventure. 14.00 Bouillon de culture.
15.30 Ramdam. 16.00 Nieuws. 16.15
Temps présent. 17.10 Bonjour bon ap-
petit. 17.40 Cursus Frans. 18.00 Ques-
tions pour vn champion. 18.30 Nieuws.
18.50 Weerbericht. 19.00 Télétouris-
me. 19.30 Nieuws. 20.00 Faut pas re-
ver. 21.00 Nieuws en Europees weer-
bericht. 21.30 Babel. 22.40 Autant
savoir. 23.20 Cargo. 00.10 Dossiers
justice.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 10.05 Una mattina
economia. 11.00 Nieuwsflits. 11.05 Se-
rie. 11.55 Weerbericht. 12.00 E' proibi-
to ballare. 12.30 Nieuwsoverzicht.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti di....
14.00 Linea verde speciale. 14.30 Lo
scudo dei Faworth. 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al parlamento. 18.00
Nieuwsflits. 18.10 Occhio al biglietto.
18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
19.50 Weerbericht. 20.00 Nieuws.
20.40 Luna di miele. 22.45 TG 1 linea
notte. 23.00 Europea. 00.00 Laatste
nieuws en weerbericht. 00.30 Oggi al
parlamento. 00.40 Atletiek.

Eurosport
09.00 Eurorun. 09.30 Road to Barcelo-na. 10.00 EK Truckracen. 10.30 Duitserallysport. 11.00 EK Voetbal. 12.30Tennis. Biathlon. 16.30 EK Voetbal.
18.00 Tennis in Londen. 19.30 Eur-
sportnieuws. 20.00 EK Voetbal 22 00Tennis. 23.00 EK Voetbal. 00.00 Trans
world sport. 00.30 Eurosport nieuws

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00The report. 17.15 At tho
movies. 17.30 News at night. 17.45 3From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Mo<-.t
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The
report. 23.15 At the movies. 23.30News at night. 2. .45 3 From 1. 00.00Kristiane Backer. 03.00 Night videos.

BBC 1
07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Perfect stran-
gers, Amerikaanse comedyserie. 10.30
Today's gourmet. 11.00 Nieuws, regio-
naal nieuws en weerbericht. 11.05
Playdays, kinderserie. 11.25 Stoppit
and Tidyup, kinderserie. 11.35 Disco-
vering animals, dierenfilmserie. 12.00
Nieuws, regionaal nieuws en weerbe-
richt. 12.05 (TT) Travel show guides,
serie. 12.35 The Hogan family, serie.
13.00 Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht. 13.05 Summer scène.
13.55 Regionaal nieuws en weerbe-
richt. 14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 (TT) Neighbours, Australische
soapserie. 14.50 Tennis. 16.50 Pingu,
animatieserie. 16.55 Chucklevision,
kinderserie. 17.15 Watt on earth, sf-
serie. 17.30 (TT) Uncle Jack and Ope-
ration Green, serie. 17.55 Newsround.

18.05 (TT) Blue Peter, kindermaga_i-
ne. 18.35 (TT) Neighbours, Australi-
sche serie. 19.00 (TT) Nieuws en
weerbericht. 19.20 Regionaal nieuws.
19.30 (TT) Eastenders, soapserie.
20.00 E.K. Voetbal: Joegoslavië-Enge-
land. 22.10 (TT) Nieuws. 22.40 (TT)
Porridge, comedyserie. 23.10 Question
time. 00.10 Paradise, Amerikaanse se-
rie. 01 .00 Weerbericht.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World today. 17.30
Crier and Co.. 20.00 World business
tonight. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voorgebruik schudden 12 00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken 17.00 Limburg Aktueel
18.00-1830 Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6 05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co Muziek
en culinaire geneugten. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschi|f met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje 1315 Roddelradio
14.00 Hitbox Met aardige cursief-
jes van Wiet van Broekhoven.
1700 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18 10 Overstuur, automa-
gazine. 20.00 Het gelag: pop, folk
en kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop 23.30-6.00 Nachtradio

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

streffer (6 15 Wort in den Tag; 6 45
Hörergrusslotterie; 7 15 Veranstal-
tungstips; 830 Presseschau) 9 10
Gut Aufgelegt Tips und Themen
am Vormittag 12 05 Musik a la
carte (1230 BRF Aktuell) 13.00
Presseschau. 13.05 Musikbox
16.05 Popcorn 1805 BRF-Aktuell
(Aktuelles vom Tage) 18 40-20.05
Jazz a la BRF

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
07 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen 10 03 Koffie-
khngen, Jan de Hoop 12 03
Goeiemiddag Nederland. Mare Ja-
cobs 14 03 Oorwarmers, Ron Bis-
schop 17 03 Vrijheid-Blijheid, Jan
van de Putte. 19 00 Seven o'clock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshift

WDR4
04.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing 900
Nieuws 9 05 Musikpavillon (10.00
nieuws) 12.00 Nieuws en weer
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache
(1300 nieuws). 14.00 Nieuws
14 05 Stichwort Wirtschaft Auf der

Promenade. 1500 Café-Konzert.
1600 Nieuws 16 05 Heimatmt-lo-
die 17.00 Der Tag urn fünf Aan-
sluitend Musikexpress (18.00 en
19.00 nieuws; 19.30 Ohrenbar).
20.00 Nieuws 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm 21.00
Musik zum tr_umen (22 00
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpre:>s.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Money and politie:».
07.00 Business tonight. 07.30'Europee
reports. 08.00 ITN world news. 08.210
Supersports news. 08.35 The mix.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
10.30 The mix. 12.00 Super shop.
12.30 Europa Journal. 13.00 Japan bu-
siness today. 13.30 The travel magazi-
ne. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00Wanted . 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 Earthfile. 21.30 East Europe ro-
port 22.00 Nieuws. 22.30 Super
events. 22.45 US market wrap. 23.00 Ispy. 00.00 Jazz specials. 01.00 Music
news. 01.10 The mix. 01.30 Super
shop. 02.00 The mix all night.

(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CD-afdeling
ruime keus

inbeeld en muziek

______£&___. <'*..i_B____

CD: QUEENLIVE AT WEMBLEY
In 1986 gaf Queen een schitterend
concert in Londen. Dit alles is nu uit-
gebracht op een dubbelCD. Bekende
nummers: "We are the champions",
"We will rock you". 70^5

CDDRAAGTAS
Zeer goed te gebruiken voor mensen die
een CD speler in de auto hebben, of
gewoon om CD's te vervoeren ot te bewa
ren. ZOMERPRIJS

KQ9Svoor 60 CD's w-7
0495voor 30CD's W*T

TEKENFILM ROBIN HOOD
De slimme vos, rover meteen gouden
hart. De enige rover die steelt van de
rijken en geelt aan de armen. Een schitte-
rende Disney classic die de legende van
Robin Hood met humor en fantasie
nieuw leven inblaast. 0Q95

& uocELznnc
Daar kun jenietomheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN
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_ \SWEEKENDVOORPEEL J

.'’ |i Hfe____. Wwf' '__^^!\. "**__. -v~^J|wi ______ ________"- \J__K __B_re-:£- ■<" ---x-: kSt ''--. ______ ■^■^Él.^.^l-
_______
'%É:__f _______ ____É__t ______fel .F " _:,■-.,,:-■ _H_P^'* - ______8 1&--^ '■„■&--__ __fl__7-_______. wßSk^^

________ __Plsi___l_»^i» _■_§___! ■ __«**^^^ __ïM ' H . """■ k 1yfl j^ M 11 Electronische schakelklok. Instelbaar per 30 minuten. #1 _______ Himalaya 3-pers. koepeltenL Polyester-alu coating. Met m % Va/l ___k__lÊ__ I »t_ Ideaal bijvoorbeeld voor inschakeling van -**■ f |l :^__i bergruimte en vensters. ü Vai
,j____i ___-. 1 ______! TtfA Uk verlichting tijdens uw afwezigheid. L-rTS XO_" Verpakt: 17x70 cm. Gewicht 4,5 kg. .299^ éLjFjZ M p\ fj? IzuK: _■__?***_____ ___B _____ '"_.-' H ..

3rjO/ |fOPT|Nf_i OP '^ videorecorder VS-F2lO. Met uniek Intelligent-HQ World Wide Sport rugzak Matterhorn. Nylon, met 2 Star printer LC 2420. 24 naalds matrix printer. Stan- Zijden herenjack. Zuiver zijde. In de kleuren:"'
2"sO -Wlxl ll^m v' (automatische tape-afstemming) voor verbeterde beeld- afsluitbare kompartimenten. Voorgevormde kap met daard printerbuffer van 16 KB; uit te breiden tot 48 KB. blauw, zwart, rood en groen. Maten: S-M-L-XL

_3J IF -/PIIFTIin^PAtfkFN* kwaliteit. 45 voorkeuzezenders, inclusief __" #.fl| ritsvak. Inhoud 65 Itr. 149.- 129.- 44Q 5 Standaard lettertypes. ___/__} AlHLLt VKIJI I IJLOmiVIUIN afstandsbediening met LCD-display. .799. 649 r Inhoud 55 Itr. JMT- 119.- ,249. MJ." _I*T 1* J

V&D MAAKT DE EK-VOETBALAVONDEN NOG SPANNENDER! \UM
Doe mee aan het grote V&D-EK-kassabonnenspel en maak kans op duizend gulden aan kadobonnen en de hoofdprijs: Een Philips g^
breedbeeld TV (ter waarde van FL 4.499.-). C_J ü
Bewaar uw V&D kassabonnen op de volgende EK-speeldagen: 12-6,15-6,18-6, 20-6, 22-6 en 26-6; en voorspel de uitslag van de wedstrijd

5Q £? O' hE:
die dag. Bel de Voetbalsterrenlijn 06-9621 (100 cpm.) met uw voorspelling en voor meer informatie. V&D wenst u en Oranje veel succes! i\/U-^ 5

___-
"__-*,«reedsa^sdevn^spakken XIRJ) I JW WARFNHI lISAanbiedingen geldig f m zaterdag 13 juni (zolang de vooiraad strekt) VV_X_// \_J ¥ ¥ VVI ll\__l .1 IV_r_«_/ T U_|-j

% __-*-'fer,

Opleidingen

Cursus Scheppend Denken
Bewustwording van het zijn

door: Evert Möller.
U leert uw angsten, depressies en lichamelijke klachten te
overwinnen en een toekomst te creëren vol zelfvertouwen,

harmonie in uzelf en succes in alles wat u doet.
De Mystieke Aarde

School voor kosmische heelheid en metafysische kracht.
Morenstraat 9, 6211 GE Maastricht, 043-255976.

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& 'Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding mogelijk,
25/6 start avondcursus
chauffeursdiploma. 20/6
start cursus gevaarlijke
stoffen.

Als u ons voor 12 uur
''s morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag

■ al in het Limburgs Dagblad.
1Tel. 045-719966.. Met een PICCOLO in het1Limburgs Dagblad raakt u; uw oude spulletjes 't snelst
! kwijt. Piccolo's doen vaak

' wonderen... Probeer maar!
! Tel. 045-719966.

J-H-1... ' ' -Wonen Totaal

I Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden

Moderne wit grijze hoekkeuken
Afm. 160x280

Normale prijs ’ 8.543,-, Hornprijs ’ 6.498,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Nostalgische witte hoekkeuken

Afm. 220 x 220
Normale prijs ’ 8.140,-, Hornprijs ’ 6.298,-

Nu slechts ’ 2.998,-
Exclusieve gepatineerde massief

eiken hoekkeuken
Afm. 240 x 220

Normale prijs ’ 12.462,-, Hornprijs ’ 9.998,-

Nu slechts ’ 4.498,-
Zanussi elektrische inbouw oven

type BN 30
Normale prijs ’ 949,-, Hornprijs ’ 648,-

-\ Nu slechts ’ 498,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

Echt, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Zkt u 2e hands MEUBELS?
Veel keus ook antiek Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.

Wegens verhuizing te koop
aangeboden massief eiken
EETHOEK (fabrikant OisteC-
wt|k) best. uit tafel met ver-
tengdelen en 6 stoelen;
Eiken toogkast; salontafel;
bijzettafel en TV kast. Tel.
046-519492.

Te koop eiken EETHOEK
met 4 stoelen, i.g.st., pr.

’ 200,-. Tel. 045-453497.
Zwaar massief donker eiken
EETHOEK, 6-hoekig, 6
stoelen, z.g.a.n., nw.pr.
’4.800,- nu ’1.900,-; Mas-
sief licht eiken bankstel, leer
3-1-1 met eiken salontafel,
z.g.a.n., nw.pr. ’6.800,- nu
’2.300,-. Inf. Bergstr. 18,
Kerkrade. 045-458666

/# ALARM nm^(, 06-11£
ALSELKESECONDE TELT

lees dekrant
in deklas

StichtingKrant in deKlas
Joh.Vermeerstraat 14
1071DR Amsterdam
Tel.(020) 664753.

JUBILEUMFEESTEN
Voetbalvereniging

Banholtia
met de

JANSE BAGGE BEND
Vrijdag 12 juni
om 20.00 uur: RECEPTIE en huldiging

jubilarissen met het orkest
'All Out'

Zaterdag 13 juni
om 20.00 uur: de JANSE BAGGE BEND

met in het voorprogramma
'Special Edition'

Zondag 14 juni
om 11.00 uur: FRÜHSCHOPPEN met de

Boemelkapel en reünie
leden en oud-leden

13.00 uur: INDOOR ZESKAMP voor de
jeugd

De jubileumfeestenvinden plaats op het terrein van Loon-
en grondverzetbedrijf v.d. Houdt aan de Molenweg 14in
Banholt.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668 221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458| HOENSBROEK

TOYOTA &
KOMATSU

HEFTRUCKS

VERKOOP, SERVICE EN VERHUUR

Collé'SITTARD¥
MACHINEHANDELB.V.
Nusterweg 90 (Ind. park Nrd.)

Telefoon 046-519980

Vriendenreis naar gouden stad Praag
5-daagse busreis

Een bezoek aan Praag is zeer de moeite waard. Vandaar dat
wij in samenwerking met Schmitz-Reizen uit Susteren drie
5-daagse trips naar deze veelbezochte hoofdstad voor u
hebben samengesteld.
U reist per luxe, comfortabele touringcar, verblijft in een
uitstekend hotel en maakt natuurlijk diverse excursies, steeds
begeleid door een Praagse gids.

Reisdata: 14 t/m 18 juli, 1 t/m 5 oktober.
Prijs: ’ 664,- pp. Toeslag 1-pers. kamer ’ 140,-.
Extra vriendenkorting ’ 35,- p.p.

Inclusief: * vervoer per luxe touringcar
* 4 overnachtingen in hotel International
* verzorging op basis van halfpension
* diverse excursies 0.1.v. Praagse gids
* reis- en annuleringsverzekering

Diverse opstapplaatsen in Limburg. Reserveren voor deze reis
kunt u bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de VVV
Vaals en VVV Simpelveld. Aanbetaling ’ 100,- p.p.

Vrienden van het^k'
Wilt u lid worden van da vereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel 045-739881 (tijdens kantooruren)
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS 5
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? gg 5

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! <>w *?
Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. tj 1)V 11 /IJ. r,^1

.lig
°8t

1 , , ,

Computers voor JÉÉCIeen zonnige prij-TjP^g
Vobis heeft een fantastische zomeraanbieding: een rappe 386 Hiajfscreen corrjputer inclusief 5
een SuperVGA kleurenscherm èn een 24-naalds printer voor een zeer zonnige prijs. Aarzel
langer en loop nu een van onze winkels binnen. U kunt daar zien hoe compleet onze computefS H
zijn, inclusief een zeer bruikbaar ( Epson LQ 570 printer S
pakket software, met o.a C- ~^ZT| t
M9Winrlnwc *. 1 Ml I pn voermogelijkheden / 9fonts j-,
IVIÖ VVinOOWSvJ.. IML", en ✓ scalable fonts ✓8 Kb printen
natuurlijk een prima service. xm^jL^L NeAeMe ml%; \

WJ j___Sil?3Ïs__^ Tornado Super Mode^ j

ü|g / 2400 baud (V21.V22.V22t> 15' „
m / Hayes compatibel Ofl9'--_b_______i ■ intern "'Z.a <i— ' ~ 323»

——■■■"t ~!..,.,.,...J (,.t . Extern **"
'mjm^fgmm Tornado Faxmodem "'r"* ***"*"^^^^^^''^^SP^^w V22bis, V42bis, MNPS. G3

_UFi_fTÏflS_n___lv__r_Ci^__? ® _HTm?_____9lM_l HHH M 9600) ✓ inclusief software en
lim:ti^iinMi^SUmiCiCitnMl * MM M f |Wi telefoonstekker s

KOMPAKT 386SX 25MHz RpT] ZrXI 'ntern cfl9,'!
/2Mb RAM/52 Mb harddisk/16 bit W[n ["" L__M __________ j Extern 3 j
SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25" en *~~j HIGHSCREEN CD ROM
3,5" (1.2 Mb en 1.4 Mb) / 2 seriële /——■■ _____! / opslagcapaciteit 600 Mb
poorten, 1x parallel, ixgameport /flDgfcgg^ ✓ inclusief WinWare software 1/ gratis softwarepakket /SÊ^^Ê^^^È'' n»<JÖ^a^ *^^|^A\ 59"' |

- ) HIGHSCREEN Greysca'6
m scanner

Kompakt 386SX 25MHz / 100-200-300-400 dpi
-f Super VGA kleurenmonitor (SV2B/3) / 256 grijstinten
+ Highscreen MP24, 24-naalds printer WittW^frl&KÏF'N;' ' s°nmre 3&
(compleet) El KOMPAKT2B62O MHz Diskettes ,
I --.^^F--' Jr* Jf J^^i / 3,5 HD . C I*+M / IMb RAM /52 Mb harddisk/ 16 bit Per 10stuks vanaf ID'm SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25" + 3,5". , (1.2 Mb en 1.4 Mb) / 2 seriële poorten, 1x WWÏÏÏ\TJTF_,TvTffi_W^

Gratis software! parallel (printer), 1x gameport BfcË_l_______l_____liß»--B^

Het softwarepakket dat gratis bij elke computer wordt -ra*ls softwarepakket
geleverd bestaat uit: MS-DOS 5.0 of . A t 14" SVGA kleurenmonitor SV2B/3 _W

DR-DOS 6.0, MS Works (geïntegreerd 10^ _^T
pakket bestaande uit: spreadsheet, tekst- "4 _ _^r
verwerker, database en communicatie^^[^3i_Tv___a^^^ ■ «J mJ mJ ■ "" __P________ _■___ __ __-

of MS Windows 3.1, Powerbasic, PC ToolsThß p| ■www J m^T^^wM 11^
/^^ T 0p alle apparatuur geldt een garantieperiode «an 1 jaar. r H_^" qC

Pri|S- en modelwi'Zigingen voorbehouden Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt Alle voorgaande aanbiedingen zijn hiermee vervallen. /\4ICROCOMr U_J^éA
m Amsterdam Centuurbaan 133/135 (Ferd. Bolstraat) Tel. 020 - 6716992 ■ Eindhoven Emmasingel 35 Tel. 040 - 432600 lï-la'V'.'l.l.'iiif Vil <«iTT*****^■,
Bi Groningen Herestraat 95 Tel. 050-140999 «Haarlem Gedempte Oude Gracht 82 (Grote Houtstraat) Tel. 023 - 326017 Bi HOOFDKANTOOR: n -
BlHeerlen Stationstraat 18Telefoon 045-718873 ■ Hilversum Groest 86, Bus 100 (Hilvertshof) Tel. 035 - 236426 Postbus 9104,1180 MC Amstel
BKeiden Haarlemmerstraat 239 (parkeergar. Driessen) Tel 071 -122164 BlRotterdam Rodezand 17 Tel. 010-4331604 Fax 020 - 6472761
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" 'Ik dachtdat ik kanker had'

an onze verslaggever

Van j^LEN - De bewoners
Gt-Verontreinigde Laura-

fUim n ln Eygelshoven vragen
,em_ anderhalve ton van de

\den*ente Kerkrade. Zij vin-I re^rt z^ *e vee-^ °^ (onroe-
betaaf°e{ibelasting) hebben

/ ten p. over de afgelopen ja.
Voor ~^lsteren kwam de zaak
het o belastingkamer van
v°Hd erechtshof die Plaats"
Heeriln het kantongerecht in
tw en- De rechter doet overe Weken uitspraak.

In de plaats van kolenlagen
Jr kwamen bestuurslagen;

die zich ondergronds
in de eigen warmte koesteren
en op zoek gaan naar nog meer

punaise

Ziekte van Graves
tamelijk onbekend

Limburgse patiënten bundelen krachtenTourkosten voor politie 4 ton nog 150.000 gulden opbrengen,
voornamelijk aan beveiliging
van het circuit, ontvangsten en
promotionele activiteiten.

tic. „Stel je voor, anders drukte
dat bedrag ook nog op onze be-
groting. Nu is dat gelukkig een
zaak van het rijk," aldus Nuy-
tens.
Voor het binnenhalen van de
Tour is Valkenburg zelf 600.000
gulden kwijt. Daarvan wordt
driekwart betaald door bureau
Alrecon. De gemeente moet zelf

Overigens is nog geen rekening
gehouden met eventuele schade-
claims van ondernemers en boe-
ren die langs het aankomstpar-
koers bedrijven of landerijen
hebben liggen. In 1979 bij de We-
reldkampioenschappen wielren-
nen op deCauberg werden enke-
le tienduizenden guldens aan
schadevergoeding uitbetaald.

JL^ENBURG - De komst
ZlliHTe T0UI" de FranCe naar
V_tL- lrnburB en speciaal naar"UKenburg op 11 en 12 julikost
E= rijkspolitie handenvol geld.
m. tWordt rekening gehouden
d. \^n bedrag in de buurt vannL TOOO gulden. Omgerekend_,««_ de ongeveer 24 uur dat het°urcircus daadwerkelijk in

Valkenburgs burgemeester Con-
stant Nuytens toonde zich giste-
ren blrj dat Valkenburg rijkspoli-
tie heeft en geen gemeentepoli-

Zuid-Limburg is, komt dat neer
op brjna 15.000 gulden per uur.
Ook de kosten die met de voor-
bereidingen op het evenement
gepaard gaan zijn in dat bedrag
verdisconteerd.

Vanaf het moment dat zich bij haar
op Tweede Paasdag 1986 de ziekte
van Graves openbaarde, werd zij in
feite van het kastje naar de muur
gestuurd. Drie door haar geconsul-
teerde oogartsen dachten dat zij aan
hooikoorts leed. Hiervoor moest zij
veertien verschillende medicijnen
slikken. Na anderhalf jaar kwam
men er eindelijk achter dat Nellie
de ziekte van Graves had, ook wel
de ziekte van Basedow genoemd.Bewoners Laura vragen

belastinggelden terug

'Te veel og-belasting aan Kerkrade betaald'
GELEEN - Veel mensen die
lijden aan de ziekte van Gra-
ves zijn zich hier niet van
bewust. Hoewel deze oogziek-
te een ware lijdensweg kan
betekenen, weten (huis)artsen
vaak geen juiste diagnose te
stellen waardoor de man of
vrouw in kwestie vaak maan-
denlang in het ongewisse ver-
keert en onnodig pijn lijdt.
Pijn die in sommige gevallen
ook nog eens met de verkeer-
de medicijnen wordt bestre-
den.

Over pijn lijden en verkeerde medi-
cijnen gebruiken kan Nellie van de
Ven uit Geleen een boek schrijven. „Het is een afschuwelijk gezicht",

zegt de 54-jarige Nelly van de Ven.
Consequentie van de klachten is
heel vaak dat lijders aan de ziekte
van Graves in een isolement te-
rechtkomen.

Door onbekende oorzaak maakt het
lichaam stoffen aan die invloed heb-
ben op de werking van de schild-
klier. Die stoffen zorgen ervoor dat
de schildklier te snel gaat werken.
Hierdoor bestaat de kans dat de
ogen van de patiënt gaan uitpuilen
en als het ware uit de kassen vallen.

Schildklier

Volgende week dinsdagavond
wordt voor Limburgse Gravespa-
tiënten een bijeenkomst gehouden
in het Golden Tuliphotel in Geleen.
Daar zullen onder anderen twee art-
sen een toelichting geven op de
ziekte en wat hiertegen te doen is.

Tien jaar cel
en acht ton
boete voor

drugtransport
CANTERBURY - De rechtbank in
Canterbury heeft de 51-jarige Jan
van O. uit Steenbergen en de 43-ja-
rige Anton de V. uit Delft veroor-
deeld tot tien jaar gevangenisstraf
en een boete van 800.000 gulden. De
Crown Court achtte het bewezen
dat de twee in maart 1991 betrok-
ken waren bij het transport van 435
kilo, in tractorbanden verstopte,
hasj van Nederland naar Engeland.

Ex-wereldkampioen karate Otti
Roethof (42) werd er door de Engel-
se justitie eveneens van verdacht
een rol te hebben gespeeld in het
drugtransport. Maar de lekenjury
verklaarde de Heerlense sport-
schoolhouder in oktober vorig jaar,
na een een proces dat ruim vijf we-
ken duurde, onschuldig.

* rt*iri w ZIJ °P een verontreinigd ter-I 'an het°Tnen' vinden de bewoners
t^de. Uraterre-*n dat hun huizen

bben w.aard zÜn* via de rechter
/Ug o!\ z-j reeds twintig procent te-
°_b. tVangen van hun betaalde
**nt r-ïJ w iUen echter veertig pro-

J^dt ,Ur* e gemeenteKerkrade
*e dat net verscnil tussen

verkoopprijs en de ogb-ue dan te groot wordt.

!} .-. lVan de zaak is honderd gul-- 320 Woning per jaar. Voor de
2<H* *>

°n'ngen op het Lauraterrein
i*iar merkrade dan 32.000 gulden per
V->n l_o»ten betalen. Over vijf jaar,
<jnderh , tot nu, bedraagt dat ruim
% (j_f Ye ton* De bewoners vin-
% at de woningen 70.000 waard

h'"%a
gemeente gaat uit van een

Silto de van een ton' Door de

' otid dewoningmarkt in Kerkra-
-g er meer door de toestroom
n
Ul*Sers, is een woning op het

V°Qr i.
oruangs tekoop aangebodennum 170.000 gulden.

Lekkerkerk■ 'te Uit van gisteren bestond in
S aano e'f -^tingen, omdat de zaakgesPannen door elf hoofdbe-
grip- ' ttet vonnis hiervan zal
*jtter staan voor alle 320 huizenbe-
a e bP

°P net L-auraterrein.
%or a^oners werden bijgestaan
ka,lZ. ocaat mr J.van Zundert.

' Sjed Uridert is specialist op het ge-
*-tiir)Van bodemverontreiniging.
,f|s heeft hij ook de bewoners

'sch u gifwijk in Lekkerkerk juri-( s^Jgestaan.

Duitserwegens
poging tot moord

aangeklaagd

Heerlense stichting Turned klaagt aan:

'Dockside Hasselt
discrimineert'

Maanden
De rechtbank in Canterbury heeft
negen maanden nodig gehad om de
straf voor Van O. en De V. vast te
stellen. De strafmaat wordt in Enge-
land mede bepaald door de winst
die een verdachte jnet zijn handel
opstrijkt. De Engelse douane kwam
na langdurig onderzoek voor de
twee Nederlanders uit op een be-
drag van bijna acht miljoen gulden.

Volgens de douane hebben zij- hoe-
wel er slechts één werd onder-
schept- verschillende drugtranspor-
ten uitgevoerd. Als Van O. en De V.
Hun boete niet kunnen betalen
wordt de gevangenisstraf met drie
jaar verlengd.

Zie verder pagina 17

" Niet alleen loon
inzetmanifestatie

Voor de actievoerders die
uit Brunssum en Kerkrade
kwamen was zelfs een spe-
ciale buslijn ingezet. Ook in
Geleen kwamen tientallen
actievoerders bijeen in het
restaurant van het zieken-
huis.

Foto: KLAUS TUMMERS

9 Met een biertje ofeen piz-
zapunt in de hand maakten
ruim vierhonderd verpleeg-
kundigen en verzorgden gis-
teren in Heerlen nogmaals
duidelijkdat met hun loon-
eisen nietvalt te sollen.
Ondanks het kabinetsaan-
bod om de lonen in de zorg-
sector met 3 procent te ver-
hogen, waren zij uit de hele
Oostelijke Mijnstreek op het
grasveldjebij hetDe Wever-
ziekenhuis samengestroomd
om hun vakbondenleiders
aan te horen.

HEERLEN - „Dit heb ik nog
nooit meegemaakt. We ston-
den daar echt als geslagen
honden. Maar ja, als je een
aanklacht indient, geven zij
gewoon een andere verkla-
ring voor de weigering om je
binnen te laten."

„Wij waren gezellig gaan uit eten
in Hasselt en wilden de avond be-
sluiten met een dansje in de dis-
co. Maar bij Dockside stonden
vijf uit-smijters, zo noem ik ze
maar, aan de deur en die wilden
de acht Turkse mensen in ons ge-
zelschap niet binnenlaten. Dan
sta je toch perplex. Volgens hen
deugde onze kleding niet, maar
die was piekfijn in orde."

(ADVERTENTIE)
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Frans van der Cruijsen, lid van
Turned, een stichting die de (cul-
turele) relaties tussen Turkse en
Nederlandse mensen wil bevorde-
ren, is nog steeds verenigd. In de
stichting zijn Nederlandse man-
nen en hun Turkse vrouwen en
vice versa verenigd.

/^-^^on onze verslaggever

lri^k._ _. et openbaar ministerie
a^ heeft de 47-jarige H. L. aan-

_e man Wegens P°gmg tot moord.
>öfre n* een inwoner van Linnich-
h febri!Zlg' wordt ervan verdacht op

' h^ben ' Van dit Jaar z>Jn vrouw te
e v " neergestoken

.6ScheiriW leefde sinds half januari
L*Jrige van haar man na lang-
_.<-. 0 echtelijke ruzies. Volgens
hl^ zii baar ministerie heeft de
h'^typ Vrouw opgewacht bij haar
%r Va woning in Titz-Rödingen,

'y^ cc acnteren vastgegrepen en
?°t*st n keukenmes vier keer in

u buik gestoken.
ri r°en u»Urtbewoners op het huip-
il -C t ekomen waren, vluchtte

C*G h *~* e *oop van e mor.gen
a 6r-t is Zi-*n zwager die politie-

nde en gaf zien vrtijwillig overv" Politie in Grevenbroich.

Van der Cruijsen en vijftien ande-
re leden werd maandagavond de
toegang geweigerd tot discotheek
Dockside in Hasselt, dat wil zeg-
gen: de Nederlanders mochten
naar binnen, hun Turkse partners
echter niet.

„We hebben in ieder geval gezegd
dat deze zaak nog een staartje zou
krijgen. Maar tot nu toe staan we
machteloos. Er is eigenlijk niets
tegen te beginnen."

Stropdas
„We zijn naar een agent gestapt
die daar op de parkeerplaats
stond en hebben hem gevraagd of
we een aanklacht wegens discri-
minatie konden indienen. Hij zei
dat we dat wel konden doen,
maar dat we er niets meê zouden
opschieten, omdat de discotheek-
eigenaar toch een andere reden
voor de weigering zou weten te
verzinnen. Dat we geen stropdas
droegen, of zo. Hij is immers toch
baas in eigen huis en hij mag toe-
laten of weigeren wie hij wil, zei
de agent", vertelt een aangeslagen
Van der Cruijsen.

HEERLEN - Een 24-jarige fietser is
dinsdagnacht door de de politie van
de snelweg Heerlen-Maastricht ge-
haakt. De uit Antwerpen afkomstige
man verklaarde van Valkenburg on-
derweg te zijn naar Breda, via de
'fietsstrook' van de autosnelweg. Hij
mocht zijn weg via een andere route
vervolgen.

Belg met fiets
op autosnelweg

Bolkestein
in Venlo
VENLO - Fractievoorzitter Frits Bol-
kestein van de VVD komt morgen met
een aantal collega-Kamerleden op
bezoek in Venlo. Bolkestein houdt om
19.30 uur een toespraak in Venlo Tra-
deport.

AKEN - De Akense kunstverzame-
laar Peter Ludwig en zijn vrouw Irene
hebben het Bundesverdienstkreuz
ontvangen wegens hun verdiensten
ter bevordering van de kunst in Duits-
land. De hoge Duitse onderscheiding
werd hen in Düsseldorf uitgereikt door
minister-president Johannes Rau van
de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Onderscheiding
echtpaar Ludwig

SITTARD - Het verzoek van Theater
Sirkel uit Sittard om spreektijd tijdens
de hoorzitting van de vaste kamer-
commissie van cultuur in de Tweede
Kamer is niet gehonoreerd. Gezien
het grote aantal aanvragen voor
spreektijd werd besloten om alleen
overkoepelende organisaties aan het
woord te laten. Sirkel had tijdens de
hoorzitting haar bezwaren willen laten
horen tegen het advies van de Raad
voor deKunst dat wat subsidie betreft
ongunstig uitpakt voor het theater.
Hoewel Sirkel zelf niet aan het woord
kwam, is de stem van het Sittardse
theater toch gehoord, aldus woord-
voerster Monique Alots. Bundeling,
een overkoepelende organisatie van
jeugdtheatergezelschappen heeft de
belangen van Sirkel behartigd tijdens
de hoorzitting.

Sirkel kreeg
geen spreektijd

Vormingscentrum
Sittard gefuseerd
SITTARD - Vormingscentrum Worm-
dael voor jeugdigen in Sittard is met
ingang van deze maand gefuseerd
met het instituut Guldenberg-Brabant
in Helvoirt. De nieuw gevormde instel-
ling krijgt één bestuur en één direc-
teur. Beide centra blijven onder hun
eigen naam doorwerken. Ze blijven
ook vanuit dezelfde lokatie hun pri-
maire taak uitvoeren: vorming, trai-
ning en advisering. De fusie is het
gevolg van nieuwe criteria die het mi-
nisterie van WVC als subsidiegever
heeft gesteld. Aanvankelijk vreesde
het Sittardse vormingscentrum zelfs
voor zijn voortbestaan. Na de fusie is
een nieuwe verdeelsleutel gemaakt
voor de financiering van de centra,
waarbij het ministerie van WVC een-
derde van de kosten van het cursus-
werk betaalt.

Dief strandt
met gestolen auto

Voorlopig geldt de regeling alleen
voor hogescholen en universiteiten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat
Nederlandse studenten voor alle stu-
dies in alle EQ-landen een Nederland-
se beurs kunnen krijgen.

De maatregel is' een eerste gevolg
van de samenwerking met het onder-
wijsministerie van Noordrijn-Westfa-
len en kan een belangrijke stimulans
zijn voor (Limburgse) jongerenom bij-
voorbeeld aan de Technische Hoge-
school van Aken, de grootste van
West-Europa, te gaan studeren.

HEERLEN/DEN HAAG - Nederland-
se studenten die in Vlaanderen of
Noordrijn-Westfalen gaan studeren,
komen vanaf volgend jaar in aanmer-
king voor studiefinanciering. Dat heeft
minister Ritzen onlangs besloten. Tot
nu toe moesten de 'buitenlanders' in
hun levensonderhoud voorzien met
(driedubbele) kinderbijslag. Ritzen
heeft ook besloten het collegegeld te
vergoeden voor studenten uit EG-lan-
den die hier komen studeren.

BORN - Een inbreker die in Bom een
kraak zette, heeft deze week zijn buit
moeten achterlaten. De inbraak werd
gepleegd in een automaterialenzaak
aan de Aldenhofweg. Met een gesto-
len auto ramde de chauffeur de pui.
Vervolgens werd de kofferbak van de
auto volgeladen met automaterialen.
Toen de dader wilde vluchten via een
groenstrook, bleef de bodemplaat van
de auto echter aan de rand van de
stoep hangen. De dader is daarna
richting centrum gerend. De politie
vermoedt dat hij er vervolgens met
een gestolen auto vandoor is gegaan.
Vanuit de naburige Wijngaardskamp
werd diezelfde nacht de diefstal van
een auto gemeld. De auto die bij de
kraak werd gebruikt, was eerder in
Sittard gestolen.

Beurs voor
studerenden

Van de directie van de discotheek
was de afgelopen dagen niemand
bereikbaar. Een woordvoerster
liet echter desgevraagd weten dat
de discotheek buitenlanders ge-
woon toelaat. „Mij is daar verder
niets van bekend, hoor."
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Haar stem is stil, haar stoel is leeg.
Al wat ze zei en wat ze deed,
blijft een herinnering
die je nooit vergeet.
De belangstelling en liefde die ze bood
zijn niet te scheiden van de dood.

Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede
zij ons gedurende haar leven heeft omringd, ge-
ven wij u met droefheid kennis dat, in haar ei-
gen, vertrouwde omgeving, geheel onverwacht
vah ons is heengegaan, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en lieve oma

Annie Verbunt
weduwevan

Jan Hettinga
Voorzien van het h. sacrament der zieken, over-
leed zij op 83-jarige leeftijd.

Thorn: JokeReumkens-Hettinga
Bert Reumkens
Pascal, Guido

Geleen: Jan Hettinga
Nan Hettinga-Mohren
Karin, JanRein

Maastricht: Harmen Hettinga
Ine Hettinga-Smeets
Jogina, Nadinja
Familie Verbunt

Geleen, 9 juni 1992
Van Goghstraat 4
Corr.adres: Chopinstraat 12, 6164 CE Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben zaterdag 13 junias. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning, Kluis Geleen, waar-
na aansluitend de crematie in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 12 juni
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Je denkt, een leven dat is niets.
Het waait voorbij als een zuchtje wind
in de orkaan van de eeuwigheid.
Pas als dat leven, dat ene wat zo dierbaar is,
je'wordtweggenomen, besef jedat het zuchtje wind
jouheeft verkoeld, en aangenaam verwend.

Fraukje, rust zacht.
Geheel onverwacht moesten wij afscheid nemen
van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, oma
en grootoma

Fraukje Elzinga
5 april 1915 9 juni 1992

echtgenote van

Jantinus Hilberdink
Heerlen: J. Hilberdink
Heerlen: G. Sobiszewski-Hilberdink

A. Sobiszewski
FamilieElzinga
Familie Hilberdink

9 juni 1992
Corr.adres: Wannerplein 32, 6413 ET Heerlen
Dé crematie zal plaatsvinden op zaterdag 13

'juni as. om 10.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis te Heerlen; afscheid ne-
men dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Oma, hiermee willen we u laten weten
dat we veel om u geven en u nooit zullen
vergeten.

IJsselstein: Prisca en Herman jan
Utrecht: Kenneth, Anita en Rodney

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze diepe droefheid is, toch nog onver-
wacht, van ons heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze dierbare moeder, schoonmoeder en oma

Lies Koumans
echtgenote van

Wim Pepels
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van de h.h. sacramenten.

Stem: W.Pepels
Puth: Pierre Pepels

Elly Pepels-Kusters
Willie, Ilse en John, Carsten

Stem: ChritPepels
Stem: HeinPepels

Henriëtte Pepels-Hakken
Ramona enRoy

Meers: Corrie Bervoets-Pepels
Huub Bervoets
Linda, Davy
FamilieKoumans
FamiliePepels

6171 XL Stem, 10 juni 1992
Van Praatstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni
om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwdorp-
Stem.
Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

9 juniwas het een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dierbaar
was, mijn lieve man, onze pap en opa

Hay Lucassen
In gedachten ben jealtijd bij ons.

JeanneLucassen-Nijsten
kinderen en kleinkinderen

Zaterdag 13 juni a.s. willen wij hem gedenken
om 19.00 uur in de St. Remigiuskerk te Schim-
mert.

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die zij
ons heeft geschonken, delen wij u mede dat he-
den, in de leeftijd van 90 jaar, voorzien van de
h.h. sacramenten, is overleden, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

Maria Anna (Anneke)
Lemmens
echtgenote van wijlen

Jozef Jonkhout
Geverik-Beek: tM. Janssen-Jonkhout

H. Janssen
Schimmert: E. Frissen-Jonkhout

M. Frissen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Lemmens
Familie Jonkhout

Geverik-Beek, 9 juni 1992
Corr.adres: Klein Haasdal 13
6333 AG Schimmert
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 13 juni om 11.30 uur in de St.-Marti-
nuskerk te Beek, waarna aansluitend de begra-
fenis op begraafplaats de Nieuwe Hof.
Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 18.40 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurit-
slaan 5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

t
Na een kortstondige ziekte is van ons heenge-
gaan, op de leeftijd van 72 jaar, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en
tante

Christina Johanna
Waanders

weduwe van

Martinus Petrus Geers
Brunssum: Mariene en Heini

Christine en Philippe
Erick

Brunssum: Martin en Henriëtte
Kandra en Martijn

Brunssum: Willyen Truus
Carmen en Gerald
Miranda

10 juni 1992
Corr.adres: Stadhouderstraat 58
6441 GW Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 13
juni as. om 15.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Byeenkomst in voornoemd crematorium, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum; afscheid
nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat,
op 82-jarige leeftijd, toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna Schiffer
weduwe van

Willem Wetzelaer
Kerkrade: A.J. Wetzelaer

J. Wetzelaer-Vreuls
Kerkrade: J.P. Wetzelaer

H. Wetzelaer-Lemmens
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Schiffer
Familie Wetzelaer

Kerkrade, 9 juni 1992
Corr.adres: Nummer 11-straat 48
6461 JCKerkrade
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium
aan de St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op
het terrein van de Lückerheidekliniek.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 13 juni as. om 10.30 uur in de
Antonius van Paduakerk te Bleijerheide-Ker-
krade.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats Schifferheide.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Voor vervoer naar de begraafplaats en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
De plechtige eerste jaardienstvan

Tina Beckers-Mulkens
zal gehouden worden op zondag 14 juni a.s. om
11.30 uur in deSt. Laurentiuskerk te Spaubeek.

FamilieBeckers
kinderen en kleinkinderen

Alexanderstraat 1
6176 BP Spaubeek

Bedroefd, namen wij afscheid van onze vader,
schoonvaderen opa

Klaas Buitendijk
Heerlen: Joop en Antoinette

Claudia, Lonneke en Ricardo
Heerlen: Karin en Jack

Cindy en Peggy
Heerlen: Bob en Monique

Heerlen, 5 juni 1992
Op verzoek van de overledene heeft de crematie
in besloten kring plaatsgevonden.

Afscheidnemen van iemand die je lief is,
[ | valt zwaar.

i . . ■ ' 't Zal lang duren voor de pijn van 't verlies
M/ afneemt,

yj; Wij zullen hem erg missen, mijn lieve man,_ ._J t onze dierbare vader, schoonvaderen opa

#1 Mart Hendrikx
Uit de vele blijken van medeleven in de

vorm van uw aanwezigheid, persoonlijke of schriftelijke condolean-
ces en bloemen bleek, dat hij door velen werd geliefd en gerespec-
teerd. Dit was voor ons een grote steun. Hiervoor danken wij u van
harte.

Ria Hendrikx-Laponder
kinderen enkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst, die zal worden opgeluisterd door het
mannenkoor St. Joseph uit Waubach, zal gehouden worden op zater-
dag 13 junia.s. om 19.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te
Nieuwenhagerheide.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
moesten wij onverwacht, in de vroege ochtend van 9 juni, na een
welbesteed leven, afscheid nemen van mijn lieve man, onze unieke
vader, schoonvader en grootvader

Remi (H.M.R.)
de la Haye

echtgenootvan

Maria J. Janssen
Hij werd 70 jaar.

Heerlen: M.J. de laHaye-Janssen
Groß Bieberau: Marjo Hermanns-de la Haye

Hans Hermanns
Caspar David
Eike Christoph

Hoofddorp: Remi de la Haye
JeanetMarkus
Martine Lisanne
Familie De la Haye
Familie Janssen

6416 BV Heerlen, 9 juni 1992
Dalpad 4
Tot zijn intentiezal op vrijdag 12 junias. om 19.00 uur een avondmis
worden gehouden in deparochiekerk Verschijning van de Onbevlek-
te Maagd te Heerlen-Molenberg.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 13 juni
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius teKlimmen,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerk-
hof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de avondmis en voor de
uitvaartdienst.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman
Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoleances, bloemen,
h. missen en begeleiding naar de laatste rustplaats van mijn lieve
man, onze dierbare vader en opa

Wim Beugels
echtgenootvan

Anna Maria Lenders
Mevr. A. Beugels-Lenders

/ kinderen en kleinkinderen
Oirsbeek, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 13
juni a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Oirsbeek.

ma.*_________________n-^s_____________----mms_________m__------------_t^s___mÊ_________M_______m_____m

In plaats van kaarten
Daar het onmogelijk is ieder persoonlijk te danken
voor het medeleven, ondervonden bij het overlijden
van onze vader

Bèr Lahaije
betuigen wij u op deze wijze onze hartelijke dank.

Namens de familie:
Armemarie en Beppie

5501 JB Veldhoven, juni 1992
Bree 71
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 13
juni 1992 om 19.00 uur in de kerk van St. Rosa te Sib-
be. «

I 1 _
De dag was voorbij,
de nacht, om te rusten, diendezich aö"*
Het kaarsje doofde in vrede;
leven en dood is de reden.

Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend door eenvoud en op-
rechtheid, is heden na een langdurige ziekte, voorzien van het h. oli--" —sel, in zijn vertrouwde omgeving van ons heengegaan, mijn geliefde n
man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader' sa
broer, schoonbroer en oom st

Herman Joseph Huijten i
echtgenoot van - e

Sophie Schiffelers *h,

op de leeftijd van 82 jaar. ?'
Landgraaf: SjefHuijten E

Annie Huijten-Baltissen t «
Landgraaf: Harry Huijten a'

Anny Huijten-Hanssen g
Landgraaf: Jan Huijten

Erika Huijten-Zanders d
Voerendaal: Johan Huijten t"

Marleen Huijten-van Dinther d
Landgraaf: Alex Huijten n
Landgraaf: Hub Huijten

Annie Huijten-Curvers P
Kerkrade: Finy Janssen-Huijten

Jo Janssen
Landgraaf: Herman Huijten

Lily Huijten-Hanssen
Landgraaf: Frans Huijten

Pauline Huijten-Harteman
Landgraaf: Bert Huijten

Mia Huijten-Salomon
Heerlen: Wiel Huijten

Kitty Huijten-Welters
kleinkinderen en 'achterkleinkind
Familie Huijten
Familie Schiffelers

Landgraaf, 9 juni 1992
Marie Koenenstraat 13, 6372 XX Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op zaterdag 13 juni as. om 10.00 uur in de dekenalekerk van
de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Rozenkransgebed, mede tot intentie van onze dierbare overledene, lS

op vrijdag 12 juni as. om 18.40 uur, aansluitend avondmis, in voor-
noemde kerk. Mj
Pap is opgebaard in de rouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra. jc j
Beuteweg 32 te Nieuwenhagen; gelegenheid tot afscheid nemen da- \_
gelijksvan 18.15 tot 18.30 uur. l
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annor*
ce als zodanig te willen beschouwen. J 2 .

-^ r"~"

Laat God onze sterkte zijll r{
in de droevige dagen.

Voor alle blijkenvan medeleven, ondervonden bij het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder & ,*"
oma aii

0t)

Paula
Meijers-Tillmans w
willen we iedereen bedanken.
De vele condoleanties, brieven, bloemen en uw aafl'
wezigheid tijdens de stemmige uitvaartdienst, voel' j

den wij als steun en troost.

Kinderen en kleinkinderen v;
Meijers V(

B<
Sittard, juni 1992 Si
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 13 juni a.s. om 18.00 uur in de H. PetruskerK i
te Sittard. J *

I 1Slechts over blijft de herinnering 'van hoe ik leefde op aarde .
en voor degene die achterblijft ir
heeft dat de meeste waarde l'tiUw gebed, medeleven en betrokkenheid bij het overlijden e» ■.

de begrafenis van onze allerliefste moeder, schoonmoeder eil a
oma .

Maria Houppermans \
was voor ons van onvergetelijke betekenis. $
Wij gevoelen bijzondere behoefte u hiervoor van harte te be- e
danken. k

i
Familie Hub Marx

Valkenburg, juni 1992 <
De plechtige zeswekendienstzal gehoudenworden op zondal ,
21 juni a.s. om 10.00 uur in de St. Nicolaas en Barbara kerk te ■Valkenburg. . } <* -______-_--------_-________i -^j, '

I___________________________________________________________
1 Dankbetuiging

Voor de belangstelling en het medeleven dat
ons werd betoond bij het overlijden en de cre-
matie van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Martha
Monse-Geerdink

betuigen wij allen onze oprechte dank.

H. Monse
kinderen en kleinkind

Brunssum, juni 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 13 juni a.s. om 19.00 uur in de dekenale
kerk van St. Gregorius de Grote te Brunssum.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de persoonlijke of schriftelijke
condoleances, de zee van bloemen en alle ande-
re blijken van medeleven betoond bij het over-
lijden van mijn lieve vrouw en zorgzame moe-
der

Roos
Slangen-Moonen

Hartverwarmend en indrukwekkend was de
overweldigende belangstelling tijdens de
avondmis en de begrafenis.
Al deze blijken van medeleven en de weten-
schap dat Roos bij zovelen geïiefd was, hebben
ons gesterkt dit, naar onze mening onterecht
verlies, te dragen.

Pierre Slangen enKevin
Simpelveld, juni 1992
Scheelenstraat 24
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zaterdag 13 juniom 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Remigius te Simpelveld.

Vervolg
familieberichten

zie pagina 24
I

___________m_------sl---M______*---u-^s_ss___-------mm_________________m

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen bij
het overlijden en de begrafenis van

Anna
Jacobs-Quadakkers

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Familie J.M. Jacobs
Kinderen en
kleinkinderen

Schinveld, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 13 juni 1992 om 19.00 uur in
de parochiekerk van St. Eligius te Schinveld.

..'.■'" i '
Stilte
draagt mij
meer dan woorden
kunnen dragen.
Onverbroken
is wat is
rondom mij heen.

Op 14 juni a.s. is het alweer eenjaar geleden, dat
wij geheel onverwacht afscheid moesten nemen
van mijn lieve echtgenoot, onze onvergetelijke
vader, schoonvader en opa

Peter Kempkens
De eerste jaardienst zal worden gehouden op
zondag 14 junia.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Christus Koning te Sittard-Lehen-
broek.

Fieny Kempkens-Prieckaerts
kinderen enkleinkinderen

t . ;
_£**

Voor uw blijken van medeleven ondervon e
bij het overlijden en de crematie van mijn *' t

,
man, onze zorgzame vader, schoonvader, $T°
vader en overgrootvader

Jacques TummerS
betuigen wij u onze oprechte dank.
De vele brieven, bloemen, h. missen en tr"
volle woorden waren voor ons een grote s^e,ep
Het deed ons goed te weten dat hij door zove
werd gewaardeerd.

Annie Tummers-Mi*-*-*1

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Geleen, juni 1992
De plechtige zeswekendienst wordt 6en£UAi)'
op zondag 14 junia.s. om 09.45 uur in de H-
gustinuskerk te Geleen.

vei*
Graag willen wij iedereen van harte bedan
voor de zeer gewaardeerde blijken van me oOK
ven en belangstelling, op welke wijze dan
betoond, tijdens de ziekte, het overlijden er*
begrafenis van onze lieve moeder, schoonm
der en oma

Truus
Verstegen-Schraven

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, juni 1992 n
De plechtige zeswekendienst wordt Ben°^3ro'
op zondag 14 juni as. om 11.00 uur in de P
chiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide-



Explosieve
toename van

kavelruil
in Limburg

Van onze verslaggeefster
Van onze verslaggever

bank t *.lang heeft de recht"
latig. Maastricht woensdag
6er D_JVsldische weg een vin-Zaker, °J. eren te kriJëen achter
°afér) I ln het Maastrichtse
fnoetpn cnaaPskooi gespeeld
last va hebben voordat dit op
geslot de burgemeester werd
i-nij,, 1!' Een vechtpartij op
«W/^dinsdag gaf aanlei-
-otl4r? een uitgebreid politie-
artiu f0 waaraan de nodige
Swlen uit het Wetboek van
alles e° te Pas kwamen. Dat
Wevpresulteerde in een com-
dacht rechtszaak met vijf ver-

AbvaKabo wijst op belang secundaire arbeidsvoorwaarden

Niet alleen loon
inzet manifestatie

derhandelingen had afgewacht

een prikactie als het draaien van
zondagsdiensten en selectievekeukenstops gehouden. Door de
acties 'breed' te houden, willen
de bonden constant druk op de
ketel houden en de directie iede-
re dag confronteren met hun ei-
sen. De directie van het zieken-
huis kon deactievoerders niet te
woord staan omdat zij in Utrecht
tijdens overleg met de NZF naar
aanleiding van het kabinetsvoor-
stel opnieuw haar standpunt wil
bepalen. Wel kon AkvaKabo-
bestuurder Ed Leunissen zijn ge-
hoor mededelen dat de directie
nog steeds een CAO 'conform de
markt' nastreeft.

Allochtone werklozen
snel aan baan helpen

Eerste Limburgse bedrijfsadviseur minderheden

De verpleegkundigen en ver-
zorgden in Sittard doen nog
steeds niet mee met de acties.

MAASTRICHT - Limburg heeft
sinds kort een bedrijfsadviseur
minderheden. Jan Jamlean moet
als intermediair gaan fungeren
tussen het bedrijfsleven, de ar-
beidsvoorziening en de allochto-
ne werklozen. „Vooral in het
midden- en kleinbedrijf zijn veel
bedrijven niet bekend met al-
lochtonen. Als bedrijfsadviseur
ga ik met name bij die bedrijven
deze doelgroep onder de aan-
dacht brengen," aldus Jamlean.

Volgens Leunissen ontbreekt
het niet aan enthousiasme maar
zijn er geen mensen die 'de kar
kunnen trekken. Hij noemde
het 'teveel gevraagd' van de Ge-
leense organisatoren om ook Sit-
tard op sleeptouw te nemen.

Ook in het Maaslandziekenhuis
in Geleen werd gisterochtend
een werkonderbreking gehou-
den. Daar verzamelden zich en-
kele tientallen werknemers in
het restaurant van het zieken-
huis om het laatste nieuws van
hun regio-bestuurders te horen.
De onderbreking van een uur
maakt deel uit van de actiema-
rathon die nu al twee weken be-
zig is. Elke dag wordt op een
andere afdeling in de zorgsector

Geleen

HEERLEN/GELEEN - De 'mas-s?_L mamfestatie' moest het«andpunt van de bonden voor-
Ü.LZVP_16 juni met de NZF
werkf andse Zorgfederatie), dewerkgevers, opnieuw aan de ta-
-1.. rTan Zltten' onderstrepen. Al-5. nw" g°ede' cao voor hetacopt. u'.wezen zaJ voor henhal2,abel Zljn' Dat betekent be-
SeCMnH°OnSVe_hoging °°k g°edehteirir^tlrearbeidsvoorwaarden,ueid AbvaKabo-bestuurder Vanongen zijn gehoorvoor. Zolangactip-g_geen cao "gt, moeten de
fiaan a _arom in zi*)n °gen door-link t

een op de onderhande-dSatum » J^ni krijgen de
te dfnJ.S cc-? retraite dag' om "d_ w? ■?■ ZlJn Publiek, dat voorze middag het noodzakelijkeCeerH fn&na" had gecom-PeS' dee„de 21Jn mening. DePlalk van de bonden werd dan

ook met een vrolijk applaus ont-
vangen.
De organisatoren, het gezamen-
lijke actiecomité van AbvaKabo,
CFO en Nu'9l, hadden deze mid-
dagruimschoots voor een drank-
jeen een hapje gezorgd en bij de
diverse stands werden naar har-
telust petjes, pennen en T-shirts(
gratis) uitgedeeld. Niet alleen de
bonden maar ook verschillende
directies voerden het woord. Zij
ondersteunden de actiemiddag
maar deelden de visie van direc-
teur Weeda van het Heerlense
ziekenhuis die liever eerst de on-

MAASTRICHT - De ruil van land-
bouwkavels in deze provincie
neemt explosief in omvang toe. Dat
gebeurt vooral in het kader van lo-
pende landinrichtingsprojecten.
Het aantal percelen dat in 1991 van
eigenaar verwisselde nam in opper-
vlakte met meer dan de helft toe in
vergelijking met het jaar ervoor. De
oppervlakte van de kavels dieop de
nominatie staan geruild te worden,is in 1991 zelfs verviervoudigd ten
opzichte van het gemiddeldevan de
drie jaren daarvoor. Het werkloosheidspercentage

onder leden van allochtone min-
derheden is nog altijd twee a drie
keer hoger dan het algemene
landelijke percentage. Lage
scholing van de allochtonen en
onbekendheid met buitenlan-
ders van de bedrijven is daar
volgens Jamlean debet aan.

Dat blijkt uit cijfers van de provin-
cie, die in dit verband spreekt van
een verheugende ontwikkeling. Ge-
deputeerde Staten schrijven de
sterk groeiende belangstelling voor
kavelruil hoofdzakelijk toe aan de
wervende activiteiten van een spe-
ciaal daartoe in het leven geroepen
werkgroep. Daarin is ook de provin-
cie zelf vertegenwoordigd.

Vechtpartij op carnavalsdinsdag in De Schaapskooi

" Jan Jamlean, de eerste
Limburgse bedrijfsadviseur
minderheden.

Foto: FRITS WIDDÉRSHOVEN

Vanuit zijn kantoor in het Regio-
naal Bureau Arbeidsvoorzienin-
gen (RBA) in Maastricht licht hij
zijn functie toe: „Ik richt mij
voornamelijk op de vraagzijde,
dat wil zeggen de bedrijven. Die
moet ik zien te motiveren om al-
lochtonen in dienst te nemen.
Een goede samenwerking met
de arbeidsbureaus is dus van
groot belang. Daar moeten ze de
allochtone motiveren zich actief
op de arbeidsmarkt te begeven.
Eerst zal ik gaan inventariseren

Café als scenario voor
complexe rechtszaak

Dank zij diens subsidie heeft de be-
wuste werkgroep inmiddels een
drietal vrijwilligers kunnen aan-
trekken. Die benaderen doorlopend
Limburgse boeren om hen te wijzen
op de belangrijkevoordelen van het
onderling uitwisselen van arealen.
Daarbij gaat het niet alleen om za-
ken als natuurontwikkeling en an-
dere vormen van landinrichting,
maar ook om bedrijfseconomische
belangen.

Tweehoofdige directie
voor conservatorium

Uitkomst van onderzoek Maastrichts bureau

bij welke sectoren mogelijkhe-
den liggen. Er is nog veel werk te
doen voordat ik echt resultaten
kan afleveren. Maar die komen
er zeker."

-__^_°^zeverslaggever

DOOR JOS FRUSCH tage verstrekkende gevolgen. Voor
de beide laatste functies wordt in
het rapport geen plaats op directie-
niveau gereserveerd.MAASTRICHT - Een tweehoofdige

directie moet leiding gaan geven
aan het conservatorium van Maas-
tricht. Dat is de uitkomst van het
onderzoek dat het Maastrichts bu-
reau Twijnstra Gudde op verzoekvan het College van Bestuur van de
Rijkshogeschool Maastricht heeft
gehouden. Een en ander heeft totgevolg dat het momenteel vierhoof-
dig directieteam moet inkrimpen.
Tijdens de algemene personeelsver-
gadering van vandaag zullen de
gevolgen van de in de eindrapporta-
ge genoemde maatregelen nader
worden toegelicht.

Lauw
Binnen het docentenkorps, dat vo-
rige week het eindrapport en het
alternatief plan in de bus ontving,
wordt vooralsnog lauw op de plan-nen gereageerd. Alleen speculaties
over de invulling van de beide di-
rectieposten vormen de nodige dis-i
cussiestof. Met name de mogelijke
benoeming van waarnemend direc-^teur Custers tot algemeen directeur
houdt de gemoederen binnen het
conservatorium bezig. Voor het toteen definitieve benoeming komt,
moet echter eerst nog het inhoude-
lijk eindrapportvan Ton Hartsuiker
in de discussie worden betrokken.Pas daarna kan met dereorganisa-!
tic begonnen worden.

Daar zal overigens niet alleen ge-
sproken worden over de voorstellen
van Twijnstra Gudde,. maar ook
over een alternatief plan dat naar
aanleidingvan het eindrapport door
het College van Bestuur is ontwik-
keld. Daarin wordt een besturings-
model voorgesteld met een directiedie bestaat uit een algemeen direc-
teur die verantwoordelijk is voor
het artistieke en financiële beleid en
een directeur algemene middelen
die de faciliteiten, de personeelsza-
ken en de administratiebehartigt.

onze verslaggever

" Twee slachtoffers van de vechtpartij op het trottoir voor De Schaapskooi. De politie houdt een oogje in 't zeil.
Foto: FRITS WIDDÉRSHOVEN

bureau Swinkels Passchier toonde
trots de structuurtekeningen waar-
uit blijkt hoe de carrévormige bouw
van de ziekenhuisvleugels omge-
vormd wordt tot ruimten waarrecht
wordt gesproken, het publieke ge-
deelte, en tot kantoren voor het
rechtbankpersoneel (340 formatie-plaatsen in totaal).

Afweging offertes eiste lange bedenktijd

Rechtbank tenslotte
toch naar 'Annadal'

Daarmee wijkt het bestuurscollege
af van het advies van het onder-
zoeksbureau, dat naast de artistiek/
financieel directeur een onderwijs-
kundig directeur plaatst met speci-fieke taken op onderwijskundig
gebied. Die worden in het college-
voorstel toebedeeld aan een coördi-
nator onderwijs. In een brief aanhet College van Bestuur vraagt het
bureau zich af of er in dat geval nog
wel voldoende basis wordt geboden
voor een evenwichtige benadering
vanuit zowel artistieke als onder-
wijskundige invalshoek.

Voor het huidige directieteam, datbestaat uit een waarnemend direc-
teur, een adjunct-directeur en tweecoördinatoren, heeft de eindrappor-

Verstrekkend
De gemeente juicht de transactie,
die gisteren in convenanten werdbekrachtigd in de feestelijk uitge-doste hal van het gerechtsgebouw,toe omdat de aanwezigheid van derechtbank een impuls betekentvoor het stadsleven in Maastricht-west. De bouwvergunning is danook geen probleem.

Het gebouw dat in 1941 verrees en
waaraan voormalig architect Swin-
kels sr. nog enige inbreng heeftgehad, zal zoveel mogelijk tot zijn
oorspronkelijke vorm worden te-
ruggebracht. De binnenruimte vanhet carré zal met glas worden over-
kapt en een centrale hal worden
waaromheen zich de zittingszalen
bevinden. De kapel krijgt op de be-nedenverdieping de bestemming
van kantine en op de boyenruimte
wordt de bibliotheek van de recht-
bank ondergebracht. In juli 1994 zal
de renovatie opgeleverd moeten
zijn.

Deade 2-**akl0°P naar behandeling van
!"ege n_Ham drie uur in beslag van-
l*H enk i

F beraad over wijzigingen
°rdra dagvaardingen en het

getuiep en'in een zaak> van dertien
llcW_ 0m half één pas kon pre-
Sa^ ,r J- Nolet met de feitelijke
U'tsluit ng beginnen om nadien,

J *^k tpnd om tijd te winnen, de
\ SteUen ten twee verdachten uit te'tot maandag 22 juni.

Travestieten
n Oe Jsdlnsdag 3 maart ontstond{.ehts e^haapskooi aan de Maas-
r Aam arkt een stevige vechtpar-,'e-dmg vormde de ontmas-
>s travo3.1 enkele lieftallige dames
„°eW* et Drie Marokkaanse be-
t n°mf>

V°elden zich daardoor beet%iy_ en en lieten dat met slaande
h^deHten' De barkeeper alar-
K^'n cri ’ boven de zaak wonendeSr " dat leidde ertoe dateen bij
mam r_ bezoek zijnde ItaliaanI'^len n elpen orde °P zaken te
__■* j)ist

e man was in het bezit van
_enardeoo. en zou daarmee in een
oficht s,ltuatic een naar beneden
ufficierSchot hebben afgevuurd.
_-n--*aehVan "*ustitie mr P. van Hil-
dB' H-i , allemaal niet zo onschul-%dsia rekende de man poging totdiëtenlan'Daal"bij gevoegd hem

rt nw_ handel in cocaïne, verbo-
u. Rla ndPei?bezit en verblijf in Ne-i *6nst als gekwalificeerd onge-
l lQk T reemdeling brachten de
ri afeis Slstermiddag tot een
.61. AlvVan cc Jaar en zes maan-
flUren v°rens in zijnpleidooi aan tea^sry!- 0-*1 vrijspraak, probeerde
Tn Onmn_mr Th* Hiddema de Itali-
V lJ -en delhJk °P vrije voeten te
d^st' .rVia een procedurele
d g exa Volgens hem was die mid-
K*6en fCt °m 15*36 uur de dertig
l?üc-*in_ erd,er verlengde gevangen-
?ltin g afgelopen zonder dat ter
(|oor-es vSu

S voldaan aan wettelijk
d eU\ve reven voorwaarden voor
f

e recu Verlenging. Na beraad wees
*n Van _>ank de geopperde bezwa--1 an «e hand.

Huisdealer
b' tbaat« nden ook de vroegere
a van bedoeld café en haar
kTn de ade afkomstige barkeeper,
_!<lr_f.i r *_.ntbank voorgesteld als

- van BRld;er- Beiden werd het be-kled- /5 gram cocaïne verweten
C<3 d_y het verhandelen van deze
ü! offici 8' de barkeeper wilde
C tic« er ?übsidiair nog genoe-
}>e.s ; nemen dat hij aspirant-
t»*-J n_TU hebben doorverwezen,Jbetl hü_Leen in het café te consul-
i?re s. £*saealer hetzij naar de eige-

a)Je tn
e verdachten ontkenden

I, lo°naarden.
1 vaWgcl e w^Kten achtte het tenlastege-
fh°u^ apK.fWezen en eiste tegen defcNden tlen en tegen de man zes
v;nisstraf0nvoorwaardelijkegevan-
V^elüb. raadsman van de
Jl&els JKe verdachte drong mr. D.
V1°P nii. ■ verschillende gronden
Vrd-nè gverklaring van de dag-_ rl -s^ afgJ^ Zaken die gisteren wer-

aak do d' zal de rechtbank uit-en op woensdag 24 juni.

De Rijksgebouwendienst zal het ge-
rechtsgebouw aan de Minderbroe-dersberg na de verhuizing verhuren
aan deRijksuniversiteit Limburg.

Dé rechtbank zal gevestigd worden
in het oostelijk deel, ofwel de voor-
bouwvan het voormalig ziekenhuis
door verbouwing van het complex
en nieuwbouw waar dat in de toe-
komst nodig zou kunnen zijn. Ar-
chitect Passchier van architecten-

Passchier

reorganisatie van de rechterlijke or-ganisatie bleek dit gebouw niet aanhet programma van eisen te kunnenvoldoen. Nadat er tal van alternatie-ve locaties in de gemeente warenbestudeerd, bleven uiteindelijktwee mogelijkheden over: het Céra-
mique-terrein en het Annadal-com-plex. Het werd na maandenlangeafweging uiteindelijk Annadal. Deofferte van Bouwmanagement
Muermans te Roermond genoot uit-eindelijk de voorkeur, ook al kwamhet ABP op de valreep met een bij-gestelde prijs aandragen. De voor-waarden van Annadal bleken gun-
stiger en de problemen daardooroplosbaar. Muermans kocht des-tijds de voorhof van het Japanse

instituut Teikyo, dat nu 'buurman'
wordt van de rechtbank.
Directeur drs. J. Barendregt vanRijksgebouwendienst heeft de
moeizame besluitvorming gisteren
op een persconferentie toegelicht.
Hij liet voorts weten dat de recht-
bank - waarin fasegewijze alle
soorten van rechtspraak zullen wor-
den geïntegreerd - voor de te huren
15.500 werkbare vierkante metervloeroppervlakte een jaarprijs van
f 3.580.000 zal moeten betalen. Per
meterbetekent dat f 230, - inclusief
aangelegde voorzieningen - en dat
is volgens de Maastrichtse wethou-
der J. Wevers, eveneens bij de pers-
conferentie aanwezig, voor deze
stad zeker geen hoog bedrag.

me weg moeten afleggen om tot demeest ideale locatie te beslissen, na-dat gebleken was dat uitbreidingvan de huidige huisvesting op deMinderbroedersberg een onhaalba-re kaart bleek. In het kader van de

MAASTRICHT - De Rijksgebou-
wendienst heeft in overleg met deMaastrichtse rechtbank een moeiza-

Von onze verslaggever

Busreizen naar EK niet
in trek bij Limburgers

Voor de wedstrijden van Oranje tegenSchotland (morgen) en het GOS (maan-dag 15 juni)waren nog honderd kaarten tekoop. Voor de wedstrijd tegen Duitsland
was aanvankelijk alles uitverkocht, maar
gisterenkon nog beslag worden gelegd op
vijftigextra kaartjes. Het plotselinge over-schot aan Oranje-kaarten zou onder meerte maken hebben met het feit, dat mensengeclaimde kaarten niet hebben betaald.HEERLEN - Slechts weinig Limburgers

reizen georganiseerd af naar Zweden om
daar de verrichtingen van het Nederlandselftal te volgen. Reisbureaus in de steden
Roermond, Sittard, Geleen, Heerlen en
Maastricht zeggen, op één na, dat Zweden
niet méér in trek is dan andere jaren.Slechts het reisbureau Paul Crombag in
Heerlen spreekt van een toename van
boekingen, die direct verband houden
met het EK. Een medewerkster praat overdertig a vijftig.

naar Zweden afreizen. De Nederlandse
autoriteiten verwachten namelijk dat de
meeste landgenoten deze week per auto
in Göteborg, waar Oranje de poule-wed-
strijden afwerkt, arriveren. Dat heeft te
maken met de prijzen, die de Holtense
busonderneming OAD vraagt. OAD heeft
de exclusieve rechten verworven voor de
voetbal-busreizen. Een toegangskaartje
plus busreis, maar zonder overnachting
en maaltijden, kost 450 gulden. Daarente-
gen komt bij vervoer op eigen gelegen-
heid een kaartje, boottocht en brandstof
voor de auto in totaal per persoon neer op
ongeveer 200 gulden.

Gisteren heeft OAD dan ook nog een aan-
tal kaarten in de losse verkoop gedaan.

Het is echter niet duidelijk hoeveel Lim-burgers losse kaarten hebben weten tebemachtigen en dus met eigen vervoer

Tot heden heeft alleen de middenstandiets aan het voetbalfestijn gedaan dooretalages met oranje slingers en vlaggetjes
te versieren. De meeste cafés in Zuid-Limburg zijn van plan tijdens het EK een
tv te plaatsen.

Ook de verkoop van Oranje-souvenirs laatin Limburg nog op zich wachten. Eenwinkelier van feestartikelen in Heerlen
verwacht dat deze week de 'run' op gangkomt. Met name landelijke winkelketenszoals Blokker, brengen een groot aantalOranje-artikelen op de markt.

Souvenirs
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Het eerste wat Kaptein deed, te
rug in Maastricht, was het schor

" Paulien Hoenderdaal,revalidatiearts in Hoensbroek. Foto: dries linssen

MAASTRICHT - Nog steeds
lijdt Teikyo aanloopverliezen,
nog steeds zijn de verblijfsver-
gunningen van de Japanse meis-
jesvan het Junior College niet in
orde, nog steeds melden zich po-
tientiële kopers voor kasteel
Vliek in Ulestraten en nog steeds
is er - officieel in alle stilte, want
praten met derden mag niet - de
ongerustheid en zelfs lichte pa-
niek onder het Nederlandse per-
soneel over de toekomst.
Maar de conclusie dat de Japan-
ners hoogstwaarschijnlijk deze
week zullen beslissen het Lim-
burgse avontuur te beëindigen,
zoals dagblad Trouw gisteren
meldde, „raakt kant nog wal en
zal gelogenstraft worden door de
tijd". Aldus de enige officiële
woordvoerder van Teikyo Euro-
pe bv, de 62-jarige Bert Kaptein,
voormalig Sphinx-topman en
sinds 12 april commissaris van
het Japanse bedrijf, dat in sep-
tember 1990 met een handvol
ambitieuze onderwijs- en ge-
zondheidszorgplannen het An-

pels, reisde met Bert Kaptein
naar Japan en kwam tot zaken.
Kaptein werd benoemd tot lid
van de raad van commissarissen
van Teikyo Europe. Een van de
Japanse commissarissen, O. Na-
kai, werd tegelijkertijd vervan-
gen. Hij was het die de volmacht
had gegeven voor 'hulp' aan Van
Beers.

horen niks, er wordt niet m^
gepraat tussen Nederlands *Japans personeel, waarom is "-

door Van Beers geschorste reCl
tor nog niet terug? Van Beers"
toch weg?
Van Beers is inderdaad weg- G*
teren verklaarde Bert Kapte'
niet te verwachten dat de ou*
journalist nog terugkeert op
nadal. Dat deed hij reagerend °<
de berichten over het einde W
het Limburgse avontuur van Te
kyo. Berichten met als
schijnlijke aanleiding het bezoe
van topman dr. S. Okinaga a*.\
Maastricht, morgen. Okinaga I
in Europa om officieel een Te
kyo-vestiging in Berlijn te pp
nen en komt hiereven een kij"
nemen. Hij brengt onder tn&
een beleefdheidsbezoek aan >"
provinciehuis. „Nee, er is niet!
vraagd om over de verblijft^
gunningen te praten," aldus a
woordvoerder van de provincie'
Teikyo in Limburg is nog ■=*
lang leven beschoren, zegt K»
tem. Er is in ieder geval één *!
der - anoniem, wie weet waar _
Teikyo nog voor nodig heb-
die het tegendeel beweert. p.

loopmoeiiijkheden en lastig per-
soneel, de immer anonieme te-
genpartij - wie weet waar ik
Teikyo ooit nog voor nodig heb?
- sprak even consequent over
falend en chaotisch management
van Van Beers. De directeur had
veel ruzies: met de administra-
teur, met de rector van het Juni-
or College en met een Ameri-
kaanse Teikyo-man die zei Van
Beers op last van 'Japan' te wil-
len helpen.
Uiteindelijk greep Teikyo Japan
in. Van Beers' advocaat, de
Maastrichtse mr. Ferdinand Tri-

sen van Van Beers als directeur.
M. Sakai, meegereisd met Kap-
tein, werd benoemd als interim-
directeur. De tweede daad van
Kaptein: een vriendelijke ver-
zoek aan het advocatenkantoor
van Tripels of wellicht voortaan
een andere meester in de rechten
Teikyo's belangen wilde beharti-
gen.

De opdracht aan Kaptein was
het in samenwerking met Sakai
opstellen van een businessplan.
De onrust onder het personeel
bleef echter. Er werd geklaagd:
we zien die Kaptein nooit, we

Begeleiding schiet tekort door gebrekkige samenwerking

Studiedag over nazorg
hersenletselpatiënten Van onze verslaggever Organisatie verwacht op 5 juli 40.000 bezoekers

OLS-virus woekert
in Kelpen-Oler

KELPEN-OLER - Drie dagen
nadat schutterij St.-Petrus uit
Kelpen-Oler bij het Oud Lim-
burgs Schuttersfeest '91 in
Brunssum (14 juli) zegevierde
over St.-Stephanus Dicteren,
startte het Middenlimburgse
kerkdorp al koortsachtig met de
organisatie van het OLS '92. De
1300 inwoners zijn allemaal 'be-
smet' met het OLS-virus. En dat
zal niemand verbazen, want op
zondag 5 juli wordt het dorp
overspoeld met naar verwach-
ting 40.000 bezoekers aan het
OLS, waarvoor 1250 medewer-
kers al volop de handen uit de
mouwen steken.

„Hersenletsel is een beschadi-
ging van het hersenweefsel dat
veroorzaakt kan worden door
een ongeluk, een ontsteking, een
hersenbloeding, een tumor of
door zuurstofgebrek als gevolg
van een hartstilstand. Een grote
meerderheid van de patiënten
kan daarna niet meer voor zich-
zelf zorgen en is aangewezen op
medische begeleiding."

tiënt op de juiste manier te be
handelen.

Tot nu toe neemt de groep pa-
tiënten met een niet-aangeboren
hersenletsel toe, vooral onder de
jonge mensen. Exacte cijfers
over het aantal mensen zijn niet
bekend. Uit gegevens van 1987
blijkt dat 14.000 mensen uit het
ziekenhuis zijn ontslagen na be-
handeling vanwege hesenletsel.
Tweederde van hen heeft zich
daarna onder verdere medische
begeleiding moeten stellen.

Via 'Beek' weg van
armoede en oorlog

" Burgemeester Irene Maks-van Veen overhandigt de oudste schutter van St.-Petrus, SeJ
Tholen, een glas-in-lood-raam van het OLS, onder toeziend oog van OLS-president Stals
en voorzitter Corsten van St.-Petrus. Foto: JEROENKU-* T'

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Aan de op-
vang van patiënten met hersen-
letsel kan volgens deskundigen
nog veel worden verbeterd. De
Provinciale Raad voor de Ge-
zondheidszorg Limburg houdt
daarom vandaag in Maastricht
een studiedag over dit thema.

Steeds meer mensen die hersen-
letsel hebben opgelopen, blijven
in leven door de verbeterde me-
dische technieken. Daardoor'
schijnen ze een nieuw probleem
te worden voor de gezondheids-
zorg, omdat vaak de juiste op-
vang te kort schiet of ontbreekt.
„Het probleem van hersenletsel
i's dat het niet voor honderd pro-
cent te genezen is," zegt Paulien
Hoenderdaal, arts van het Reva-
lidatiecentrum Hoensbroek.

Aan de juiste medische begelei-
ding ontbreekt het vaak, aldus
Hoensbroek. Volgens haar komt
dat vooral door een gebrekkige
samenwerking van de diverse
gezondheidsinstellingen. Daar-
door komt een patiënt regelma-
tig in het 'verkeerde bed' terecht.
Ook ontbreekt het vaak aan des-
kundigen om de hersenlestelpa-

Gebrekkig

Hoenderdaal hoopt daarom de
situatie van de hersenletselpa-
tiënt te kunnen verbeteren. Zij
wil dat er meer artsen komen die
hersenbeschadigingen kunnen
behandelen. Er moeten meer re-
validatiemogelijkheden komen
en patiënten moeten de juiste
medische zorg krijgen.

Van de 169 bij de OLS-federatie
aangesloten schutterijen uit Ne-
derlands en Belgisch Limburg
zullen er 157 tijdens de 76e editie
van 'Dn Ouwe Limburger' acte-
ren. Een evenaring van het re-
cord in Brunssum. Gezien het
aantal deelnemers die elkaar in
kwaliteit de laatste jaren steeds
minder ontlopen, is het niet uit-
gesloten dat de winnaar van '92
pas een week later bekend zal
zijn. In dat geval is de OLS-finale
op zaterdag 11 juli.Dat zou bete-
kenen dat het festijn samenvalt
met 'Valkenburg' waar de Tour
de France-karavaan doortrekt.
OLS-president Lei Stals ver-
wacht niet dat de belangstelling
voor het schutterfeest daardoor
minder zal zijn.

Om vaart te brengen in de wed-
strijden, gaat het federatiebe-
stuur op dezelfde voet voort als
in Brunssum: twee ronden in-
schieten op blokjes van 2 centi-
meter, en daarna op blokjes van
1,5 centimeter. Na vijfkavelron-
den, is de inschatting van Stals,
zullen er dan nog zon vijftien
schutterijen overblijven om voor
de hoogste eer te strijden.

door de douane; alweer zon hon-
derd vluchtelingen zijn weg van
de oorlog en de armoede. Sinds
december vorig jaar, toen Duits-
land de vervoersovereenkomst
met Joegoslavië ontbond, landen
er wekelijks zon vijf toestellen
uit Macedonië of Bulgarije met
aan boord mensen uitKosovo en
Macedonië. Volgens een woord-
voerder van de douane zijn er al
zon 20.000 mensen uit Joegosla-
vië in Maastricht geland. „De
vluchten die normaal naar
Frankfurt en Düsseldorf gaan,
komen sinds december naar
Maastricht. Er zijn voor reizigers
uit Joegoslavië geen extra juridi-
sche verplichtingen. Ze moeten
in het bezit zijn van een geldig
paspoort, een ticket en voldoen-
de middelen van bestaan. Als ze
dan geen asielaanvraag doen,
dan kunnen wij niet zien of het
wel of geen vluchtelingen zijn."

Van onze verslaggever

BEEK - „Wij hebben honger,
we zijn arm en hebben angst
Voor de oorlog", is het enige wat
één van de ruim honderd vluch-
telingen, die gistermorgen land-
den op Maastricht Airport, kan
zeggen. Een kleine man maakt
bruut een eind aan het gesprek
door de jongen weg te trekken"
en in een van de twee gereed-
staande bussen te duwen.
De jongen komt, net als de mees-ie van de 110 passagiers van het
toestel van de Bulgaarse lucht-
vaartmaatschappij Air Via, uitKosovo. De passagiers worden
door de douane uitvoerig gecon-
troleerd. Anders dan de passa-
giers van de vlucht uit Skopje
die dit weekeinde in Maastricht
arriveerde zijn allen in het bezit
Van de geldige reisdocumenten
en mogen ze dus het land in.
Twee mannen lopen in de aan-
komsthal van de luchthaven
druk heen en weer en loodsen de
Vermoeide vluchtelingen de

Duitse bussen in die hen verder
brengt op hun vlucht. De bege-
leiders zorgen er voor dat geen
van de vluchtelingen iets kan
zeggen tegen aanwezige journa-
listen en ook zelf zijn ze uiterst
spaarzaam met woorden. Slechts
in het Frans willen ze kwijt dat
'het gewoon toeristen zijn die
hier op vakantie komen. En na
lang aandringen zeggen ze dat
'de mensen weg willen van de
armoede en de oorlog.
Beide bussen gaan naar Düssel-
dorfen vandaar worden de men-
sen verspreid over de rest van
Duitsland. Een jongen uit Mace-
donië zegt dat hij naar een ken-
nis gaat, maar als hij in een klein
notitieboekje het adres wil laten
zien, rukt een van de begeleiders
het boekje uit de handen en zegt
dat de bus vertrekt.
Niet alle vluchtelingen gaan met
de bussen mee. Een enkeling
wordt afgehaald door een vriend
of een familielid, maar ook die
willen niets zeggen.

Alle passagiers komen dit keer

Om alle bezoekers te kunnen op-
vangen is er voorzien in ruime
parkeergelegenheid (40 hecta-
ren). De maximale loopafstand
tot het feestterrein (8 hectaren)
aan de Grathemmerweg in Kel-
pen-Oler bedraagt 500 meter.

Een woordvoerder van het mi-
nisterie van Justitie zei gisteren
dat het terugsturen van de ze-
ventig mensen naar Macedonië
het afgelopen weekeinde niet in-
gaat tegen de uitspraak van
staatssecretaris Kosto dat vluch-
telingen uit bepaalde gebieden
in en rond Joegoslavië niet gelijk
terug hoeven. Volgens de woord-
voerder hadden de passagiers
het afgelopen weekeinde in Ne-
derland kunnen blijven als zij
een asielaanvraag hadden inge-
diend, maar dat is niet gebeurd.

Voor de mars- en solistenwed-
strijden zullen voor het eerst de
nieuwereglementen worden toe-
gepast. De werken moeten geput
worden uit het repertoire van Sa-
mo Nederland en Fedekam Bel-
gië, en ze mogen maar eens in de
drie jaarworden uitgevoerd.

Zaterdag 4 juli is de ontvangst
van genodigden, gevolgd door

t T*3
Om de presentatie een e* jj
feestelijk tintje te geven, bood
de oudste schutter van "'Petrus, Sef Tholen, een gla|u0.
lood-raam van het OLS aan- 1 g
len (79) is vanaf de opricht**' ..
van St.-Petrus (in '49) lid* £,t
maakte in '55 deel uit van t
zestal dat in Meijel de OLS-v*"- 1'

pakte.

Een OLS in Kelpen-Oler is
geen primeur. Die had het o
in '56. De uitdaging blijft om' j,
OLS, het grootste folkoristis
feest van Nederland, alle glan
geven.

een mis met als hoofdcelebrant
de nieuwe moderator van de
OLS-federatie, vicaris-generaal
mgr R. Maessen. Hij is de opvol-
ger van mgr. W. Heuvelmans. De
openingsceremonie van het OLS
is zondag 5 juli om 12.30 uur met
inspectie, vlaggenparade, ven-
delgroet, ereschoten en toespra-
ken. Het vertrek van de optocht
om 14 uur valt samen met de
start van de bijwedstrijden. De
schutters treden vanaf 16.15 uur
aan. De entree voor volwassenen
is vijf gulden (kinderen tot
twaalf jaar gratis). Een tribune-
kaart voor de optocht kost vijf-

tien gulden. Het parkeren is gra
tis.
Bij de presentatie van het pro-
gramma, gisteren, straalde de
trots af van het gezicht van bur-
gemeester Irene Maks-Van Veen.
„Men kan zich a/vragen welke,
betekenis een OLS tegenwoor-
dig heeft? Het is onbetwist een
sfeervol gebeuren vol spanning
en trots, waarbij het sportieve
element, het spel, de show en de
feestelijkheden moeten prevale-
ren in een entourage van kleur
en klank, folklore, traditie, met
prachtige uniformen, vlaggen en
vaandels."

'Ze zeggen.... tien seconden'
Roermondse dierenarts met boekje over aardbeving:

Van onze verslaggever

ROERMOND - Met het vastleg-
gen van emoties na de aardbe-
ving kun je geen dag wachten,
dacht de Roermondse dierenarts
Rinus Rasenberg op 13 april. Hij
pakte onmiddellijk zijn bandre-
corder en ging in Roermond de
boer op. Om de stem van het
volk door te geven schreef hij
een boekje, met bijdragen van
stadgenote Carien van Eijden.
De titel: 'Ze zeggen....tien secon-
den. Emoties. Ook kritische no-
ten, vooral aan het adres van
minister len Dales.

'Eerst dacht ik dat het onweer,
en later dacht ik dat de vvé*
verging. Dat soort reacties ktv

de lezer voorgeschoteld, a« a\s
vuld met eigen indrukken ...
'Veel journalisten komen
ochtend op het rampgebied , g
Soms in de hoop de komen
uren zelf nog een schok^ te ,

gen meemaken. „Nog zon a u

beving en we kunnen de z -t
sluiten," tekent Rasenberg op
de mond van een makelaar.

dan haar lief was.' De auteur
voegt er zelf aan toe: 'Later
maakt zij via het NOS-journaal
bekend, dat de immateriële scha-
de een grotere omvang heeft,
dan men aanvankelijk had ver-
wacht.
De kritiek van burgers is verder
weggestopt onder het hoofdstuk
'Ingezonden brieven' die uit
kranten zijn overgenomen. Veel
briefschrijvers vragen zich af
waar de hulp aan 'Limbabwe'
blijft. Een inwoner uit Melick re-
kent voor dat de staat er wel bij
vaart: schade 150 miljoen; 18,5
procent BTW is 27,7 miljoen.

"Trek daar 7,5 miljoen steun van-
af, dan vangt de staat ruim 20
miljoen.

'In het journaal van dinsdag-
avond 14 april verklaart ze waar-
om ze niet naar het getroffen
gebied was gegaan. „Ik zou daar
maar in de weg lopen." Mis-
schien had ze wel gelijk. Er was
al genoeg aardbevingstoerisme
op gang gekomen. Ministerieel
toerisme daar bovenop was echt
niet nodig. Maar de Limburgers
voelden zich toch in de steek ge-
laten. Misschien nog meer door
hoe ze het zei, dan door wat ze
zei. Het gebrek aan warmte hin-
derde menigeen.'

De minister kwam uiteindelijk
op 22 april naar Limburg. Rasen-
berg citeert uit een krant: 'Eerst
kwam ze niet en toen ze kwam
kijken, kreeg ze meer aandacht

Een apart hoofdstuk is gewijd
aan 'len Dales, onze Minister van
Binnenlandse Zaken. „De mi-
nister bleef afstandelijk. Te af-
standelijk, voor het gevoel van
velen,", is de conclusie van Ra-
senberg.

De lezers worden verder in
hoofdzaak geconfronteerd met
emoties en losse feiten. Met wat
mensen denken en zeggen. Daar
was het Rasenberg ook om be-
gonnen, en niet om een geschie-
denisboekje te schrijven.

'Het was een brul uit de grond',

Eerste
De eerste exemplaren van ,
boekje zijn deze week aang -j
den aan loco-burgemeester
Derks van Roermond, pasto<-*,,■
Arts van Herkenbosch en , g
door de aardbeving gedupe
familie Smeets uit die Plaa^n...-eerste oplage van 'Ze zegg ja.
tien seconden' telt 6000 exemP^,
ren die via de boekhandel .
krijgbaar znn (ISBN 90-90051»
De baten zijn voor de sticn
Rampenfonds Aardbeving
burg.

Hoe hebben andere mensen nu
die tien seconden ervaren? Het
antwoord heeft Rasenberg in 100
bladzijden, met veel illustraties,
proberen weer te geven. „Gaan-
deweg kregen wij het idee: we
leggen een syndroom vast," no-
teert Rasenberg in zijn voor-
woord: „Ik kan er zelf over mee
praten. Als verlamd stond ik
naast mijn bed, het einde der tij-
den af te wachten."" Rinus Rasenberg (links) bekijkt met enkele belangstellenden de eerste exemplaren van

het boekje 'Ze zeggen....tien seconden. Foto: janpaulkuit

Speculaties rond Teikyo
Kaptein wijst geruchten over vertrek van de hand

DOOR GEERT DEKKER nadalcomplex in Maastricht be-
trok. Kaptein verwijst de berich-
ten naar het land der fabelen, de
fabelen zelfs „van een kwade ge-
nius".
Al vanaf de entree van de Japan-
ners en hun eerste directeur, ex-
journalist Lambert van Beers,
gonst het in Maastricht van de
geruchten en wilde verhalen.
Feit was dat de zaken niet zo
voorspoedig gingen. Van Beers
had het voortdurend over aan-
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Jevoelt jenu nog lekkerder
in een Peugeot 106.

SLECHTS 300 STUKS.
TOTAAL VOORDEEL: ACHTERSPOILER1.800,-.
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PEUGEOT 106 TROPHY.

35 WATT SPEAKERS.

RADIO-CASSETTE- / __
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PEUGEOT 106 DIXIE.

Nu bij Peugeot: vele spe- waarde van 3.000-, waarvoor u 1.000,-waar u nietomheen kunt. van dit grotevoordeel, kom dan
Cla'e modellen. Vol extra extra's. slechts 1.200-betaalt. Twee uitvoeringen, die zo snel mogelijkbij ons langs.

Zoals de 106 Trophy Of de 106 Dixie (vanaf beperkt leverbaar zijn. JEVOELTJE LEKKERDERVanaf 22.850,-), met extra's ter 21.150,-), met een voordeel tot Dus wilt u nog profiteren IN EEN PEUGEOT.
) S^^ GENOEMDE PRIJZEN 21JN INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN ALLE AANBIEDINGEN GELOEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.
"I HgT ' '—■ — .«LEN, AUTOCENTRUM COLWRIS BV, SCHELSBERG 45, TEL.: 045*720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045460500 MEERSSEN AUTOBEDRIJFSEEGERS V.O.F, ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER8.V., WINDRAAK 29, TEL: 046*521944

|| PEUGEOT J
V WNAMISCHOP WEG. " — '

| f 1 .1 geerlings
beddenspeciaalzaken b.v.

_!gaDvnr-iif-htorc Roermond: Heerlen:
Luitelstraat 40-42 Gringelstraat 9
(bij de Markt) tegenover Nutsbedrijven
tel. 04750 - 18624 I tel. 045 - 722493
De Slaapvoorlichter" voor Limburg

Alvorens u deuren en keuken
uitbreekt en nieuw aanschaft,
raadpleeg eerst ons Het
PORTAS-alternatief: uit
oud wordt „nieuw", staat
borg voor de beste kwaliteit,
een laire prijs en iepservice
Ook voor radiatorkasten enbadkamermeubels

r_2_Jß_ j ■r*wH
fWTiißr£Jfe |n ■;■
_!_-■ b_t_____>s

Van Wel b,v.
Hoekerweg 4, Bundei-o-m-
-043-647833 all

Bedrag Terugte Und bedrag Effectieve Mnd bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min jaarrente vlg wet. max jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 14.9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15 000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30000 72 mnd 609.22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor Rente volgens Theor
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18 000 360 1.145 14,6% 75 mnd 17,3 83
25000 500 1.11 14.2% 74 mnd. 16,9 8235 000 700 1.09 13,9% 72 mnd 16,5 80

MENSEN MET Qi Q |S
EEN LICHAMELIJKE HANDICAP f£j ftg) iSff^.^

MENSEN MET MOGELIJKHEDEN. mXl.W^^^ïï)m

Éö^ Revalidatie wfe^. '^\X/ Fonds 1 'tHfl^
Amersloorl, telefoon 033 * 75 80 50 __■■■___________

■ ■— ————^—, 1

/___P"-___i
___v*i___r/___W.____¥
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H:|: U best. uit: bank, tafel en « ■__ VBi:!; 2 bijpassende stoelen l|_____B \

■[jij! ______ÜÉ___l | f Sierpotten in wit,
|P ~-~JÈÈÊKÊ_ __L__~_«---" I verscnillende formatenlp vana. 3,50
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bioscopen
HEERLEN

Royal: Star Trek VI, dag. 18.45 .
en 21.15 uur. Rivoli: Final Ana- \\
lysis, dag. 18.15 en 20.4*5 uur j
Maxim: Stop! or my mom WÜ" >fshoot, dag. 18.30 en 20.30 uur [
H5: Basic Instict. dag. 14 18.45 ,
en 21.30 uur. Beethoven, dag-1
14.15 19 en 21.15 uur. The pof* f
must die, dag. 14.30 18.30 en 21 1
uur. My cousin Vinny, dag. 14.30 [_
18.30 en 21 uur. Boys. dag. 18.30
uur. Freejack, dag. 21 uur-J.Sneeuwwitje en de zeven dwer- f
gen, dag. 14.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Final Analysis, dag. 21.^
uur. Cape Fear, dag. 21.15 uur £Raise the red lantern, dag. 21 l 5 j.uur. Stop! or my mom willj;
shoot, dag. 21.15 uur.
Ciné-K: De Noorderlingen, dag- g
21 uur. Cinema-Palace: Basic r
Instinct, dag. 18 en 21.15 uur-l
Shining through, dag. 18 e" U
21.15 uur. Beethoven, dag. si f
uur. Silence of the lambs, t/m d" .
21.15 uur.
Lumière: Proof, dag. 20 uur Ik I
de slechtste aller vrouwen, dag £,
20.30 uur. The Lover, dag. 22*
uur. *

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30k
uur. Cape Fear, dag. 20.30 uur. j

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.3"£uur. Freejack, dag. 20.30 uur -,
Filmhuis Sittard: The adjuster- J,
wo 20.30 uur. f

ECHT
Royal-Microßoyal: Cape Fear. fdag. 20.30 uur. The prince of ""■des, do 20.30 uur. L

ROERMOND
Royal: Basic Instict, dag. 20.30T
uur. Royaline: The prince of " fdes, Xlm do 20.30 uur. U

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, RaadhuisplelJ'
19. Schilderijen en tekeningen "-T
Berend Hoekstra. T/m 6/7. Open di BjJ
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. TI>«T
menmuseum, Coriovallumstraat 9. »*
vivatis, expositie met thema wijn. IJ"1

23/8. De Konfrontatie, Putgraaf 5- ln
nstallatie van Mathilde ter Heijne e"

Francien van Dongen. T/m 28/6, oP*D
za en zo 14-17 uur.

BRUNSSUM

HBV Bleijerheide
KERKRADE - De Huurdersbe-
langenvereniging (HBV) Bleyer-
heide heeft zich deze week voor-
gesteld aan de bewoners van de
galerijflats aan de Voorterstraat/
Ursulastraat. Tijdens de bijeen-
komst werd tevens besloten dat
de vereniging zich zal aansluiten
by de Nederlandse Woonbond.

Voorzitter is Ger Smeets, secre-
taris is Jac Paulissen en pen-
ningmeester is Paul Schryen.
Het secretariaatsadres is Ursula-
straat 198, Kerkrade.

De HBV heeft onlangs een en-
quête onder de flatbewoners ver-
spreid, waarop dezen hun klach-
ten en wensen kenbaar kunnenmaken. Begin juliheeft de HBV
een gesprek met woningvereni-
gingLand van Rode.

Voor meer provincie»*" 1
nieuws zie pagina*^.

(ADVERTENTIE)

~ JAAR GRATIS p
I^NDERHOUDj

■ ln 20 tellen klaar voor gebruik
■ 8 Afdrukken per minuut, opA 4

enA5formaat.
■ Tot 50 afdrukken achter elkaar
■ Cassette voor 250 vel papier
■ Mogelijkheid tot vergroten en

verkleinen: Xerox 5009 RE
■ Slechts 44,5x42.9x25,1 cm
■ Drie jaargratis onderhoud, md

arbeidsloon, onderdelen en
voorrijkosten.

Kom hem
snel halen!

Want u betaalt nu
geen ’ 2495,-- maar

[7Ï7S(JV-1
En dat is eigenlijk toch

geen prijs voor deze
veelzijdige copier!

Telefoon 043-253444
Adres: Boschstraat 75A,

Maastricht. _^^

Schaapscheerdersfeest kort TREEBEEK

" De chr. harmonie De Bazuin
geeft zaterdag 13 junivanaf 19.30uur het voorjaarsconcert in deBaptistenkerk. Entree gratis.

HEERLEN

" In Heerlen is een Vrienden-
club voor alleenstaanden vanstart gegaan. Het programma
voor deze maand ziet er als volgt
uit: Vrydag 12 en 26 juni: ont-
moetingsavonden in 't Leiehoes;
zondag 14 juni: wandelen op deBrunssummerheide; woensdag
17juni: bowlen. Voorinformatieen aanmelding: Corrie©045-72.50.30, Anneke'®72.25.61 of Caroline, ®42.48.91!

" De Verzamelaar houdt zater-dag van 13.30 tot 16.30 uur een
gratis ruilbeurs in 't Volkshuis,
Dennestraat 2 in Passart.

LANDGRAAF

" De carnavalsvereniging DeGeete uit de Groenstraat viert inde loop van het seizoen 1992/93het 55-jarig bestaan. In dit kaderwil men in het gemeentehuis vanLandgraaf een tentoonstellinghouden. Men is reeds gestart methet inzamelenvan foto's en oudecarnavalsattributen. Inwonersvan de Groenstraat wordt ver-zocht hun oude foto's en andere
artikelen tydelyk af te staan aande Geete. Het materiaal wordtzorgvuldig gefotografeerd en te-rugbezorgd. Men kan contactopnemen met Hub Dortants
S-.977.5315 °f Sjaak JanSS6n'

Schutterijfeesten
VOERENDAAL - De Koninkly-ke Schutterij St.-SebastianusVoerendaal houdt zaterdag
schietwedstryden op oefenter-rein Dr Lindeboum nabij hoeveCortenbach in Voerendaal. Van-
af half drie 's middags worden deschietwedstryden met zwarebuks voor drietallenen het twee-de open kampioenschap wind-buksschieten gehouden.

HOENSBROEK

" In Hartje Hoensbroek wordt
zaterdag vanaf 12 uur een jazz-
happening gehouden.
KERKRADE

" De Harmonie St.-Aemiliaan
Bleyerheide vertrekt zaterdag
naar Meinerzhagen in het Sauer-
land. Zondag geeft het korps
daar een galaconcert in de Stadt-
halle. Op zondag 28 juni vindt
om 11 uur het jaarlijkse Vrien-
denconcert plaats in de Harmo-
niezaal Bleyerheide. Op zondag
5 juli wordt een openluchtcon-
cert verzorgd by buurtvereni-
ging deKant. In de aula van het
gymnasium te Baesweiler wordt
op 12 juli een galaconcert ver-
zorgd en op 17 juli vindt een
concert plaats in verzorgingste-
huis Vroenhof.

KERKRADE - Dit jaar kunnendud-camavalsprinsen uit Kerk-
rade-West wederom deelnemen
aan een koningsvogelschietwed-
strijd die zondag speciaal voorhen wordt gehouden. De wed-strijd, die dit jaarvoor de tweede
n.a&l georganizeerd wordt, start
om 14 uur en vindt plaats op desichuttersweide van schuttery St.Sebastianus Spekholzerheide,
aan de Schoolstraat.

Oud-prinsen in
strijd om titel

" Kinderboerderij Schrieversheide viert
op zondag 14 juni het jaarlijkse schaap-
scheerdersfeest. Op het feest wordt deschaapskudde van de Brunssummerheide
geschoren. Bovendien wordt er ook wol ge-
kaard en gesponnen, wol geverfd en wol
verwerkt tot stof. Tevens worden er kinder-dekbedjes met wollen vulling gemaakt.

Voor de poort van deKinderboerderij staat
een luchtkussen en in het Bezoekers-cen-
trum wordenfilms over schapen vertoond.
De 450 schapen, zogenaamde Schonebekers,
die grazen in de Brunssermerheide en de
Schinvelder bossen, zijn overigens een met
uitsterven bedreigd ras en daarom een zeld-
zaamheid in Nederland.

VOERENDAAL

" De uit Eysden afkomstige Jet-
ty Janssen-deKrey exposeert toten met 15 juni in het gemeente-
huis. De expositie is te bezichti-
gen opwerkdagen van 9 tot 12.30
uur en op dinsdagmiddag van
13.30 tot 16.30 uur.

BjRUNSSUM - Voor 2,50 gulden
per stuk kan by het BrunssumsComité voor Kinderpostzegels
een eerste dag-enveloppebesteld
worden, die in beperkte oplage
Wordt uitgegeven ter gelegen-
heid van de 10e InternationaleFolkloristische Parade. Deze
vindt plaats van vrijdag 17 juli
tot èn met donderdag 23 juli.

Eerste-dag-envelop
Parade Brunssum

Om half negen begint de feest-
avond in het feestpaviljoen ach-
ter sporthal De Joffer met dans-en showorkest De Dorsvlegels;
het feest is gratis toegankelyk.Voor zondag 14 juni staat het171efeest van de Zuidlimburgse
Schuttersbond op het program-ma van organisator St.-Sebastia-nus. Om een uur maken de acht-tien deelnemende verenigingen
hun opwachting op sportparkDe Joffer. Om drie uur wordt de
openingsplechtigheid verrichten een kwartier later trekt de
schutteryenoptochtdoor de kern
van Voerendaal. Om vier uur be-
ginnen de diverse wedstrijden
op en om het sportpark.

HULSBERG

" Het Gospelkoor Hulsberg
houdt op zondag 14 juni een jon-
gerenkorenfestival, waaraan ze-
ven koren deelnemen. Het eve-
nement vindt van 13.30 tot 18
uur plaats in de St.-Clemens-
kerk.

Behalve van het parade-logo in
kjeür is de enveloppe voorzien
van- twee Europazegels met spe-
ciale eerste dagstempeling.

Bestellen via gironummer
1_29657 t.n.v. J. Walraven,
Brunssum. Jo Cuypers vertelt vervolgens

De maandelijkse column wordt
verzorgd door dichter Leo Her-
berghs, terwijl de diashow 'On-
deraardse Gewelven; HemelsLicht' voor het visuele spekata-
kel zorgt.
Het Cultureel Café, een initiatief
van de stichting Kerkplein, be-
gint om 13.00 uur in café Fellini..
De entree is gratis.

Marokkaanse
muziek bij
Cultureel Café
HEERLEN - Het Cultureel Café
in Heerlen wordt aanstaande
zondag opgeluisterd met Marok-kaanse klanken. Wahbi Azdin
verzorgt luit- en trommelmuziek.
Daarmee geeft hij een voorzet
voor het Interculturele Festival
dat op 5 juli in het Heerlense
centrum gehouden wordt. Na-
mens de organisatie daarvan
geeft Larbi Edriouch een toelich-
ting op het programma.

over het grootste culturele fes-
tijn dat Brunssum kent. Tydens
de Internationale Parade van 17
tot 23 juli komen dansgroepen
uit de hele wereld naar de stad
die zichzelf de Parel van deMijn-
streek noemt. Presentator Ger
Houben van het Cultureel Café
zal Cuijpers alle ms en outs pro-
beren te ontfutselen.

Ballonvaart
BOCHOLTZ - Tijdens het zes-
tigjarig bestaansfeest van de rui-
terclub Sportvrienden Bocholtz,
dat op zondag 21 juni gehouden
wordt, worden vanaf 13 uur op
het Bongerdplein demonstraties
gegeven met een hetelucht bal-
lon. Tussen 13 en 14, 16 en 17 en
19 en 20.30 uur kan een korte op-
waartse rit gemaakt worden voor
vyf gulden per persoon. Daarna
kunnen vier personen deelne-
men aan de jubileumvaart. De
kosten hiervoor bedragen
fl 250,- per persoon. Wie aan dejubileumvaart wil deelnemen
kan zich aanmelden op de Hins-berg 3 te Bocholtz.

BRUNSSUM

" Het Jongerenkoor Jokola
neemt zaterdag deel aan het con-
cours voor de titel 'Jongeren-
koor Limburg 1992. Het con-
cours vindt vanaf 18 uur plaats
in het Wyngrachttheater in
Kerkrade.

De entree bedraagt hier 2,50 gul-
den per persoon; kinderen van
tien jaaren jonger hebben, mitsonder begeleiding, gratis toe-gang. Van vijf uur tot elf uur 's
avonds tenslotte zorgt een drive-in disco nog voor muziek in het
feestpaviljoen.

HELMOND - De woordenvloed
van Frans Sevenstern (51 jaar) is
b .na niet te stuiten. Enthousiast
_waait hij met zijn sigaartje. Zijn
nieuwe, zware taak heeft geen
invloed gehad op zijn optimisti-
sche levenshouding.Alleen daar-
om .al lijkt het een wijs besluitom Sevenstern tot opvolger vanAndré Deleye te bombarderen.
Want enig optimisme is wel no-
dig in het zicht van de enorme
krachtmetingen die NedCar te
wachten staan.

kwam hij in 1982 bij Volvo bin-
nen als lid van de raad van be-
stuur. In de schaduw van be-
stuursvoorzitter André Deleye
was Sevenstern aanvankelijk
verantwoordelijk voor de pro-
duktie-afdelingen, later voor
commerciële zaken en overleg
met de vakbonden en de onder-
nemingsraad. Tot veler verras-
singwerd hij vorig jaaraangewe-
zen als opvolger van Deleye. De
alom gerespecteerde Belg De-
leye had Mitsubishi, Volvo Zwe-
den en de Nederlandse Staat bij
elkaar gebracht om de autofa-
briek in afgeslankte vorm voort
te zetten als het ontwerp- en pro-
duktiebedrrjf NedCar. Vrijwel
meteen daarna stapte hij op. Aan
Sevenstern de taak om de rol
van NedCar als fabrikant voorVolvo en Mitsubishi verder in te
vullen.

De vrees van de Unie BLHP dat
er na de drastische afslanking
van vorig jaar nu een nieuwe sa-
neringsronde op komst is,
spreekt hij tegen. „We hebben

181^ "* "* V°lV° UÜ de 40°-serie ' de auto ""rmee NedCar de komende drie, vier jaar moet zien te
Foto: JEROENKUIT

Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk V»"
Martin Smeyters en Guido AncioJ1*T/m 24/6, open ma t/m vr 10-12, l*'1
en 19-12 uur, zo 15-17 uur.

nodig om aan de eisen van onze
aandeelhouders te kunnen vol-
doen, die hebben niet voor niks
700 miljoen in dit bedrijf ge-
stopt." LANDGRAAF

Galerie Gaudi, Hereweg 83. Mix-?
Media van Gerald Derksen. T/m *''Open do t/m zo van 10-17 uur. Ipon»»1'Kerkberg 2. Expositie van Jerzy V^*.
kiewicz. Van 14/6 t/m 19/7, open *"17-20 uur, za en zo 14-17 uur.

Het vroegere Volvo Car BV moet
de huidige Volvo 400-serie blij-
ven produceren, moet daarnaast
ontwikkelingswerk doen voor
het nieuwe automodel dat Volvo
in de tweede helft van de jaren
negentig in Bom wil laten bou-
wen en moet tegelijk het ontwik-
kelingswerk van Mitsubishi en
Volvo op elkaar afstemmen. On-
dertussen krijgt de fabriek in
Bom een heel andere bedrrjfs-
voering en wordt de capaciteit
verdubbeld om straks ook Mit-
siubishi's te kunnen maken. En
dwars door dat alles moet nog opallerlei manieren op de kosten
worden bezuinigd.
Éegin daar maar eens aan. Se-
yenstërn: „Een belangrijke voor-
waarde voor succes is dat je erliol in hebt. Dat werkt effectieveren je trekt anderen mee in je en-thousiasme."

vong jaar in één grote stap de
herstructurering door gevoerd.
Een herhaling is niet nodig,
maar nu we een halfjaar verder
zijn, weten we welbeter wat Mit-
subishi wil en hoe NedCar er in
de praktijk uit gaat zien. Hier en
daar moeten we nog de stofkam
hanteren om de bezetting aan te
passen aan de huidige situatie.
Dat zal op kleinere schaal perso-
nele consequenties hebben,
maar er komt geen afslanking."

ling van NedCar zich wat de Ja-
panse auto's betreft vooral moet
richten op het aanpasen aan de
Europese markt, hebben hem
niet verontrust. „Er zit nog veel
meer ontwikkelingswerk in het
vat als we kunnen bewijzen wel-
ke know-how we hier hebben. "

duktie in Limburg zit er wel in,
maar de Japanse norm zal de fa-
briek niet halen, laat Sevenstern
doorschemeren. „NedCar is een
complex bedrijf, dat tegelijker-
tijd twee verschillende auto's
moet gaan produceren. Ons doel
is gewoon veel efficiënter produ-
ceren. We moeten ons niet fixe-
ren op de Japanse cijfers."

Hij is 'aangenaam verrast' over
de intensieve samenwerking met
Mitsubishi. De recente uitlatin-
gen van Mitsubishi-president
Nakamura, dat de ontwerpafde-

Met het bedrijfsresultaat vanNedCar gaat het weer de goede
kant op. „We zullen dit jaar onge-
veer op de nullijn uitkomen: een

Nullijn
MAASTRICHT

Galerie Artisart, Grote Gracht i 3' 'Expositie met werk van Marijn teK" 1'sté en Annete van Roosmalen. T/IJJ13/6, open di t/m za van 13.30-17-'
uur. Galerie Anny van den Be-sela***:
Tafelstraat 6a. Werk van Jan VeW*
en Leo Huijg. T/m 28/6. Open vr t/j"
ma van 13-17.30 uur. Galerie Wan"*
Reiff, Rechtstraat 43. Werk van Pete'
Wehrens en Elly Strik. T/m 27/6, oPe"
van di t/m za 11-17 uur. Bonnefante"'
museum. Werk van Ray Smith. T/j"
6/9, open di t/m vr 10-17 uur. Gale"'
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Ha"*
van der Weyden. T/m 28/6. Open "*"-"t/m zo 13-18 uur. Galerie ConteinP0'Rechtstraat 96. Recent werk van Hen*
van Vessem. T/m 28/6. Open do t/ml°
12-17 uur.

situatie waarbij we winst noch
verlies maken. Dat is een stuk
beter dan de twee voorgaande ja-
ren, toen Volvo Car BV (in een
heel andere opzet) flinke verlie-
zen boekte. „We hebben nu de
kosten veel beter in de hand. De
Volvo 400-serie is bezig in alle
landen van Europa marktaan-
deel te winnen. Bovendien lopen
we veel minder risico's, nu we
alleen nog voor de produkie van
de Volvo's verantwoordelijk zyn
en niet voor de verkoop. Dat
hebben de Zweden ons uit han-
den genomen."

Om de beste van Europa te wor-
den, is de hulp van Mitsubishi
onontbeerlijk. Bom heeft de Ja-
panse procestechnologie nodig
om straks met hetzelfde aantal
mensen 200.000 auto's per jaarte
kunnen maken. In Japan wordt
in 17 uur een auto in elkaar ge-
zet, Bom doet daar nu meer dan
30 uur over. Een efficiëntere pro-

Frans Sevenstern werd aan hetbegin van de oorlog geboren in
Maastricht. Hy werd bhna dertig
jaar, later in Delft natuurkundig
ingenieur en volgde manage-
mentcursussen in de Verenigde
Staten. Via Shell en Rank Xerox

Sevenstern heeft grootste plan-
nen. „NedCar moet snel bij de
beste autofabrieken van Europa
horen, op het gebied van kwali-
teit en doelmatigheid. We moe-
ten ook flexibeler worden. Dat is
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DOOR PETER BRUIJNS

Sinds destart van autofabrikant NedCar begin dit
jaaris het nog nietrustig geweest in Bom en
Helmond. Een dreigende verschuivingvan

onderzoekswerk naar Zweden, onrust
veroorzakende opmerkingen van

Mitsubishi-topman Nakamura vanuit het verre
Tokio en een onderzoek van de Europese

Commissie naar het NedCar-contract: het is slechts
een kleine greep uit de reeks problemen waarmee
NedCar kampt. Na de drastische afslanking van
drieduizend werknemersvorig jaar, dreigt nu

volgens de UnieBLHP bovendien opnieuw een
flinke afslanking in de fabriek in Bom.

Reden genoeg om te praten met Frans Sevenstern,
de nieuwe voorzitter van de Raad van bestuur van

NedCar.

NedCar hanteert stofkam
Topman Sevenstern beschikt over nodige optimisme

limburgLimburgs dagblad

in het nieuws

streeksgewijs



vindt brede raadsmeerderheideen zwembad voor heel

van het Sportfondsenbad over te
nemen.
Welterhof zou, volgens D66, niet
onwelwillend staan tegen het in
eigen zwembad toelaten van
mensen die therapeutisch belang
hebben bij zwemmen. Het colle-
ge zegde toe beide alternatieven
te zullen bestuderen.
Het nieuwe bad moet vervolgens
in het Geleendal verschijnen.
Met private partners zou daar bij
voorkeur een hotel-restaurant,
vergaderruimten, parkeerplaats
en een citypark bij moeten ko-
men. Ook deze mogelijkheid
wordt bestudeerd.Om het tussentijdse gat op te

vullen, werden door de raad
twee alternatieven aangedragen.
Het CDA liet weten dat Van der
Valk bereid is zijn zwembad uit
te breiden en tevens personeel

Heerlen te weinig. Op termijn
moet er daarom toch een nieuw
bad komen.

Alternatief voor Sportfondsenbad

Uitbreiding zwembad
motel Van der Valk

Flauw (2)

" Telefoontje van een motorrij-
der uit Utrecht. Hij bezocht een
paar weken terug een Heerlen-
se vriend die aan de Promena-
de woont. Wandelgebied, dus
hij stapt af en duwt de motor
naar de ingang van de flat
waar hij moet wezen. Daar
parkeert hij zijn tweewieler
keurig uit de loop aan een lan-
taarnpaal. De volgende mor-
gen, even na negen was hij
vertrokken. Weer keurig de mo-
tor eerst van de Promenade
geduwd en toen pas gestart.

Flauw

" De koningsvogel in Klimmen
hangt er nog steeds. Afgelopen
weekend zou de vogel aan flar-
den worden geschoten, maar
vanwege het belabberde weer
heeft het dier een week genade
gekregen. Het schieten is ver-
plaatst naar aanstaande zon-
dagmiddag om drie uur, we-
derom aan de Schutterheiweg
in Klimmen.

Al eerder wees BLOM een eenmali-
ge subsidie van 50.000 gulden af
„Een leuk gebaar van het college
maar meer ook niet."

Actie
# Een inzamelingsactie voor
vluchtelingen uit het voormali-
ge Joegoslavië kwam gisteren
in Meezenbroek tot een voorlo-
pig hoogtepunt toen voedsel,
medicijnen en kleding daar
werden ingeladen en verzon-
den. De actie loopt al sinds ok-
tober en was het initiatief van
verscheidene Sloveense groep&
ringen uit de Mijnstreek. De
ingezamelde goederen hebben
een geschatte waarde van drie
ton, alduseen woordvoedervan
de actie.

Nu ook formeel het verzoek tot jaar-
lijkse subsidie is afgewezen, staakt
BLOM alle activiteiten. De stichting
zal voortaan een slapend bestaan
voeren, in de hoop dat er later wel-
licht betere tijden aanbreken.

BRUNSSUM - Brunssum krijgt
geen lokale omroep. De gemeente-
raad besloot dinsdagavond om de
stichting BLOM geen structurele
subsidie toe te kennen van 65.000
gulden. „Dit is definitief het einde
voor de lokale omroep Brunssum,"
reageert woordvoerder Jo Fox van
BLOM.

Paaltjes gestolen
in Meerssen

CDA trekt steun aan 'pro-ouderenmotie' in

Verrassende wending
aan slot raad Heerlen

In 1989 liet het Brunssumse college
de haalbaarheid van een lokale om-
roep onderzoeken. De stichting
BLOM werd opgericht en deze vol-
deed al in 1990 aan alle formele ei-
sen, inclusiefzendmachtiging. Maar
verder dan een paar proefuitzendin-
gen is het nooit gekomen.
„Het financiële tij is helaas gekeerd.
We begrijpen de problemen van de
gemeente," zegt Fox: „Maar zonder
gemeentelijke subsidie kunnen we
niks. We hebben geen geld, geen ca-
mera's- geen huisvesting."

Genade

MEERSSEN - Uit een weiland ach-
ter een woonhuis langs de autosnel-
weg Maastricht-Eindhoven in
Meerssen zijn tachtig groene afras-
teringspalen gestolen. De palen zijn
vermoedelijk in een vrachtauto met
aanhangwagen getransporteerd.

Van onze verslaggever

Praten over oogziekte

" Deze week kreeg de Utrechte-
naar een presentje van de Heer-
lense parkeerpolitie: een bon a
vijftig gulden, 'wegens het in-
rijden van een in beide richtin*
gen voor gemotoriseerd verkeer
gesloten weg. De bekeuring
was uitgedeeld om 8.27 uur, op-
een zo goed als uitgestorven-
Promenade dus. Wat wij daar
van vinden? Flauw dus, heel
flauw.

Verhuisd

JRcht ~ -De Heerlense raadsvergadering kende dinsdag-
.l^fst °m a^ twee een verrassende wending. CDA-woord-
ißar j.er Juliette Tacken had zich eerder op de avond namens

liederetic uitSesproken tegen een verdere bezuiniging op de■T^kt e e--z--Jnswerk Ouderen. Maar een motie die dit bena-
___jiaa, /qVer^ u*-temdel-*Jk door slechts drie CDA'ers gesteund

ouderenwerk bij verdere bezuini-
gingen wordt ontzien. Dat was pre-
cies datgene wat ook de CDA-frac-
tie voor ogen stond.

Coalitiepartner PvdA liet weten dat
de houding van het CDA hem ver-
raste. „Onlangs ging het-CDA nog
akkoord met het voorlopige bezui-
nigingsbedrag. Over de precieze
invulling van de korting en de defi-
nitieve hoogte daarvan volgt over-
leg met de FWO zelf. Er staat op
voorhand nog niets vast," betoogde
Arie Kuijper.

Kili-Ü J_DE ~ Een 37-jarige auto-
E's on ft in de nacht van dins'
TOpg woensdag onder invloed in
«n^ een lichtmast geramd.
Ijta "alyse wees uit dat door zijn
5* De Promille alcohol stroom-__ ri,KPolitie van Kerkrade heeftHtJ;ewiJs ingevorderd. De auto, total-loss.

P ccn
epermg Heerlen-Noord dien-

iK^jnotie in die eiste dat het

Jronken man
ramt mast

Na een schorsing bleek het CDA
zich in het PvdA-standpunt te kun-
nen vinden. „Op voorwaarde dat het
verhaal van Tacken tijdens de ko-
mende commissievergaderingen
nadrukkelijk aan de orde komt,"
lichtte fractievoorzitter Hans Goijen
de opmerkelijke wending toe.

Principe
Met Tacken stemden de CDA'ers
Ger Wagemans en Jan Verheugen
toch voor de motie. „De motie van
de Groepering Heerlen-Noord
kwam aardig in onze richting. Daar-
om mochten de drie ze om princi-
piële redenen steunen."

Voor directeur Gijsen van de FWO
komt de ommekeer van de christen-
democraten als een grote teleurstel-
ling. „Na aanvankelijke blijdschap
moesten we diep in de nacht met
een geweldige kater naar bed. Dit
kan ernstige gevolgen hebben."

Verhuisd (2)

" In een van onze ziekenhuizen
moest een oudere patiënte op
zekere dag de kamer delen met
een jonge vrouw die net een
zware operatie had ondergaan.
Met moederlijke bezorgdheid
leefde zij intens mee met haat
lijdende kamergenote. Zij nam
zich voor ook 's nachts een oogje
in het zeil te houden, maar de
eerste de beste nacht reeds valt
dat oog van vermoeidheid
dicht. Plots schrikt zij wakker
om zich onmiddellijk te keren
naar de patiënt naast haar.

Ziekte van Graves: diagnose vaak in laat stadium

'Ik dacht dat ik kanker had'
" Annie Bruis (links) en Yvonne Rademaker: opticiens en huisartsen moeten alert zijn op de ziekte van Graves.

Foto: PETER ROOZEN

Zakkenrollerij in
kerkradeneemt toe

TO^ADE - Bij de politie van
r V(-*. ■ 2'-*n de **aatste weken on-
tken *-'en aangiftes gedaan van
«ii* r°Herij. Volgens de politie
k dor,jZa-i*senro-l-iers vooral actiefPfgroti rdag. vrijdag en zaterdag
P-1 de supermarkten. Zij slaan toe
N f^-nkelende mensen zich met
%6jn. dfaaien naar nun winkel-
i%oh?e'De tas met daarin de Por-iSltt r. is °P dat moment onbe-

Politie waarschuwt het
Kde tas in het oog te houden.

Gestolenauto
leruggevonden
W^BRoek - Een maandag-
Jt.)-^ door de politie gevonden

' k'^ ntra blÜkt gestolen in Roer-
Nlt e°P de Markt in Hoens-
ficiac?eParkeerde wagen trok- de
iN-U _ Van een Politiepatrouille
Jj. ty. de kentekenplaten afkom-NeJ:re n van een Ford Escort. Na
%kv°e.k bleek de Opel vorige
v r.dag te zijn gestolen.

De gemeenteraad heeft officieel nog
geen besluit genomen over hoe de
1,4 miljoen bezuinigingen op het
welzijnswerk ingevuld worden. Er
is een indicatieve verdeling ge-
maakt tussen de diverse instellin-
gen. Over de haalbaarheid daarvan
wordt de komende . tijd met hen
overlegd.

vervolg van pagina 15

DOOR BENTIBANACH

ziet Yvonne af en toe dubbel maar
verder zijn alle nare verschijnselen
verdwenen.

ven de 60 jaar moeilijk te herken-
nen. " Paniek;... het bed is leeg! On-

gerust en vol zelfverwijt legt zij
laken en dekens af om op on-
derzoek te gaan in kamer, toilet
en douchecel. Niemand te zien!
Ten einde raad besluit zij naar
de kamer van het nachthoofd te
gaan om de plotselinge ver-
dwijning te melden.' Met een
ondeugende glimlach laat de
dienstdoende verpleger haar
uitspreken om dan geruststel-
lend te antwoorden: „Maakt u
zich maar niet ongerust, me-
vrouw. Wij hebben uw kamer-
genote moeten verhuizen omdatzij niet kon slapen van uw ge-
snurk..."

„Omdat je niet wist wat het was ont-
stonden er irritaties. Ik ging ner-
gens meer mee naar toe. M'n sociale
leven ging naar de knoppen." Na
anderhalf jaar kwam Nelly in het
Academisch Medisch Centrum
(AMC) in Amsterdam terecht waar
specialisten een voorhoofdsnede
maakten en wel 10 millimeter ach-
ter de haargrens van oor tot oor.
Hierdoorkon de inhoud van de oog-
kas worden vergroot.

Verschijnselen zijn verder onder
andere overmatig transpireren, een
snelle polsslag of hartkloppingen,
gewichtsverlies ondanks een goede
eetlust, een onregelmatige men-
struatie, onrust, het snel warm heb-
ben, onrust en verandering van'de
stemming. Hoewel mannen ook het
slachtoffer kunnen worden is die
kans bij hen veel kleiner. De ziekte,
die in 1825 werd ontdekt, is voor
zover bekend niet erfelijk.

Nu gaat het weer redelijk goed met
Nelly. Ze is tevreden met haar uiter-
lijk en is dolblij dat ze lotgenoten
heeft getroffen waarmee ze regel-
matig byelkaar komt. "

Voor zover bekend lijden in Lim-
burg 60 mensen aan de ziekte van
Graves. „Maar," zegt Annie Bruis
uit Nuth op besliste toon, „in feite
hebben veel en veel meer mensen
deze ziekte. Op straat haal ik ze er
zó uit." Annie kreeg drie jaar gele-
den 'n waas voor haar ogen. En
hoewel ze dat zelf helemaal niet in
de gaten had puilden haar ogen uit.
In eerste instantie dacht Annie dat
ze een nieuwe bril nodig had en
ging naar een opticien die niets bij-
zonders ontdekte.

Cauberg

GELEEN - Artsen omschrij-
ven de oogziekte als Graves'
ophthalmopathie. Zij wordt
gekenmerkt door zwellingen
van het onder- en bovenooglid
in de vorm van worstvormige
verdikkingen. De oogspieren
worden dikker waardoor het
oog naar voren wordt ge-
plaatst en gaat uitpuilen. Door
de ontsteking kan de patiënt
alles dubbel zien terwijl het
gezichtsvermogen zelfs tijde-
lijk kan wegvallen. Omdat de
man of vrouw in kwestie een
behoorlijk schrikachtig uiter-
lijk krijgt, durft hij of zij niet
meer de straat op.

„Het schijnt wel bij heel actieve en
emotionele mensen voor te komen,"
zegt Annie Bruis. „Zoals wij metzn
drieën aan den lijve hebben onder-
vonden is het heel belangrijk dat
opticiens en huisartsen alert zijn op
de verschijnselen van de ziekte van
Graves. Want heel vaak is het een
kwestie van onwetendheid."

„Ik werd echter steeds magerder en
had bottepijn waarmee ik bij de
reumatoloog belandde. Ik dacht
echt dat ik kanker had," zo huivert
ze nogbij die gedachte. Een oogarts
paste later iriscopie toe en kwam
achter de werkelijke oorzaak. Bin-
nen anderhalve week zat Annie
Bruis in het AMC. Daar werd haar
schildklier stopgelegd en langzaam
weer geactiveerd. Ook werd ze aan
haar ogen geopereerd. „Gelukkig
had ik de ziekte in een lichte vorm.
Maar als je af en toe andere patiën-
ten ziet...verschrikkelijk. Je houdt
het niet voor mogelijk."

Dat overkwam ook Nelly van de
Ven. Sinds die vermaledijde dag in
1986 ging het met haar bergaf-
waarts, óók mentaal. „Vroeger was
ik een fuifnummer en ging graag
naar feestjes en verjaardagen. Dan-
sen en plezier maken, dat vond ik
fantastisch. Maar toen ik op 'n keer
door V&D liep en in een spiegel
keek schrok ik me te pletter. Ik
keek achter mij om te zien wie dat
was maar ik was het zelf."

Cauberg (2)

"Eindelijk weten we het pre-
cies: de Cauberg in Valken-
burg, toch wel ongeveer Neder-
lands meest beroemde bult, is
1450 meter lang en overbrugt
een hoogte van 71 meter. Maar
degenen die de opmeting heb-
ben verricht en in kaart ge-
bracht, zijn wel niet met meten
begonnen aan de voet van de
berg zelf, op het Grendelplein
dus, maar reeds bij de Geul-
brug in de Wilhelminalaart.
Want daar begint de weg al te
stijgen.

De informatie-avond in het Golden
Tuliphotel in Geleen begint op 16
juni om 20 uur. Dr M. Mouris van
het Academisch Ziekenhuis in
Utrecht zal spreken over de medi-
sche en chirurgische behandeling
van de ziekte van Graves terwijl
ook dr B. Looy, als internist en en-
docrinoloog verbonden aan het
Maaslandziekenhuis in Geleen, een
toelichting zal geven. Voor verdere
informatie kan men bellen met An-
nie Bruis in Nuth (045-243087) oi
Nellie van de Ven in Geleen
(046-751371).

Nelly sloot zich op in haar woning,
bracht veel tijd door op bed en ru-
ziede wat af met haarhuisgenoten.

Stress
Bij Yvonne Rademaker (27) uit Am-
stenrade begon de ziekte van Gra-
ves met tranende, ontstoken ogen.
Huilbuien volgden elkaar in snel
tempo op. De dokter constateerde
stress. „Ik wilde niemand meer
zien, sloot me in mijn kamer op.
Uiteindelijk constateerde men een
afwijking van de schildklier. Ik was
dolblij dat de oorzaak was gevon-
den." Maar hiermee was voor
Yvonne de ellende niet achter de
rug. Ook haar oogleden werden dik-
ker en dikker waardoor de pupillen
bijna uit de kassen kwamen te han-
gen. De Amstenraadse werd na tien
bestralingen in het Heerlense zie-
kenhuis verder geholpen in het
AMC waar in november vorig jaar
haar ogen werden teruggezet. Nu

Ouderën
De ziekte van Graves treft vooral
vrouwen in de leeftijd van 20 tot 50jaaren is met name bij ouderen bo-

Ongelijke strijd
kermis Bocholtz

„Zal Bocholtz echt bij de kermisexploitanten
zijn afgeschreven? Waarom draagt de ge-
meente al enkele jaren in deene kern bij aan
een kermisvuurwerk en neemt ze in de ande-
re kern een lijdzame, afwachtende houding
aan? Is er voor de promotie van de kermis in
Bocholtz sprake van een stille diplomatie?",
zo vraagt deTroef-redactie zich af.

" Met de stijging van twaalf
procent valt het eigenlijk nog
wel mee. Op het steilste gedeelte
zijn er stukken van honderd
meter van respectievelijk ne-
gen, twee keer elf en acht pro-
cent. Er is maar een klein stuk-
jevan niet meer dan vijf meter
waar het maximale stijgings-
percentage van twaalf wordt
bereikt. De gegevenszijn te vin-
den in het zojuist verschenen
boek over zestig jaar wielren-
nen op de Cauberg.

de gemist

we lokatie aan de Wilhelminastraat in Bo-
choltz, waar veel oude charme is terug te
vinden. Maar nieuwe impulsen van gemeen-
tewege om publiekstrekkers en sensationele
attracties naar Bocholtz te halen, worden no- een groeiend gevoelvan kennisdiscriminatie

- bij het college van B en W aan te kaarten.

Tenslotte wordt bij de raadsleden uity Bo
choltz er op aangedrongen deze kwestie -

In Simpelveld een schitterend schouwspel
met ontvangst van de kermisexploitanten op
het gemeentehuis en een oorverdovend en
oogverblindend vuurwerk als afsluiting. In
Bocholtz echter niets van al dat fraais.

BOCHOLTZ - De naweeën van de herinde-
ling blijken sinds 1982 nog niet te zijn over-
wonnen. Het huis-aar-huis weekblad 'Troef
constateert een ongelijke behandeling van
de zijde van het gemeentebestuur waar het
de viering en promotie van de kermis in bei-
de plaatsen betreft.

Niet alleen toonde de Kerkraad-
se ambtenaar het nut (of onnut)
van het bestaan van regels aan,
ook miste hij een kans om een
nieuwe stap in derichting van de
openheid te zetten.

% 0
z,Jnregels. Ze zijn er niet

■■til ver na te denken, ze zijn er
V^ te leven. Wie zich gaat af-
Qf g-11 Waarom regels er zijn en
\m n'e* van af geweken kan
**-f j^h, kan zich al snel een Jo-
&>a**i lr> Kafka's Der Prozess
*-teeds'oelen' Veiliger is het nog

°m met na te denken over
%htun regels juist als schild of

"tneuvel te gebruiken.
'st6'^ts en vonden de zittingen

''■'terf Van de bewoners van Lau-
j'ee* eiri die vinden dat zij te
,ebbe onroerendgoed-belasting

" Hm Detaald aan de gemeen-
N e]f

betrof in feite één zaak
!. 6ent J?ewoners tegen de ge-
Üe v 0 kerkrade. De zaak speel-
16t G_"r de Belastingkamer van
Benhrechtshof dat voor de §e-
n irfv. zi-*n intrek had geno-

vcht 7. * Heerlense kantonge-
t n6k_ ittingen van de Belas-
\.n**: _ h

er zi-*n niet °PenDaar,
e*igk ■de Partijen tegen aan-
\l?e"i van publiek en/of pers

°ezwaar hebben.

„Kunt u ook uitleggen waar-
om?", vroeg de rechter. „Zittin-
gen voor de Belastingkamer zijn
nooit openbaar", aldus de Kerk-
raadse ambtenaar. „Nee, dat
klopt", antwoordde de rechter,
„maar als beide partijen daar
geen moeite mee hebben, kun-
nen we daar van afwijken. Dus?"
„Het is nooit openbaar, dus vind
ik dat het niet openbaar is", hield
de ambtenaar vol. Waarop de
rechter niets anders kon doen,
dan de pers de deur te wijzen.

pit-bulletin
Regels zijn regels Gisteren hadden tijdens de zit-

ting pers en twee leden van de
bewonersvereniging PAK's in de
rechtszaal plaatsgenomen. De
advocaat van de Lauraterrein-
bewoners had daar niets op te-
gen. „En heeft ü bezwaar tegen
hun aanwezigheid?", vroeg de
rechter aan het hoofd van de af-
deling Belastingen van Kerkra-
de. „Ja, en niet alleen tegen de
pers, ook tegen de andere twee
heren."

Het weekblad is erg te spreken over de nieu-
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SancteMaria in één gebouw
K-3ft_*
"^et* ■^*DE _ Het college Sancta Maria in Kerkrade-West wordt
fek lngang van het volgend schooljaar gevestigd in één gebouw. Het
St* aan de Elbereveldstraat wordt uitgebreid met acht lokalen
°oile e "evenruimtes. Sinds de fusie met de Pius XH-mavo zit het
<!<■. §e verspreid over twee gebouwen. Het voormalige gebouw van

e v° wordt overgedragen aan het Lambertuscollege, dat een gro-
nevenvestiging hard nodig heeft. De nieuwe lokalen van Sancta

0(>Uc
a Worden voor de herfstvakantie opgeleverd. De directie van het

v°or ge is momenteel in onderhandeling met scholen in de buurteen tijdelijke opvang.

EERLEN Uitbreiding van
Va,l_ Wfmbad van motel Van der
het Q

gelijk alternatief voorEeli'uPortfondsenbad- Deze mo-
He. h

eid -3aat de gemeente
nader onderzoeken.

Van onze verslaggever

Einde van lokale
omroep Brunssum

BLOM geeft moed op na raadsbesluit

ba__ "4 moet de grondige op-«Pbeurt van het Hoensbroek-
Zijn H

d Terveurdt afgerond
het g college wil vervolgens
trum P. rtfondsenbad in het een"

bouw en en geen nieuw bad

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad
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DSM-ramp in Botlek
wordt nagespeeld

ROTTERDAM - Bij de ontplof-
fing op het terrein van DSM,
waar vorig jaar op 13 december
zes mensen onmiddellijk om het
leven kwamen en een zevende
slachtoffer enkele maanden later
aan de gevolgen overleed, is veel
misgegaan met detelecommuni-
catieverbindingen tussen de be-
trokken hulpdiensten. Komende
vrijdag, een halfjaar later, wordt
de ramp nagespeeld. Daarbij
wordt gepoogd om samen met
de hulpdiensten die er destijds
bij waren, alle problemen van
toen te analyseren.

onmiddellijk boven de ontludjj
tingspijp van de tank een bran<H
baar mengsel heeft bevonden-I
aldus de DSM in een brief aan #1
Milieudienst Rijnmond.

Het strafrechtelijk onderzO*J,
naar het bedrijf - dood doj
schuld - is nog niet begonnöj
Volgens de Rotterdamse offic*^van justitie L. de Jonge is I>Jonderzoeksrapport van DSM, de|
Arbeidsinspectie en de poW*|
samen nog niet bij haar binnenl
Het opstellen van dit rappolr
duurt volgens haar blijkbaar &\
lang omdat „ogenschijnlijk sil-'l
pele dingen" - de openlijke b^i
kentenis van DSM - „soms ing-*"!
wikkeld blijken te zijn".

De slachtoffers, allen in dienst
van onderaannemers, waren be-
zig met laswerkzaamheden.
DSM erkende al binnen een
week na de ontploffing dat het
bij het afgeven van vergunnin-
gen voor het werk aan de tank
geen rekening had gehouden
met de mogelijkheid dat zich een
explosief mengsel boven de tank
had gevormd. „Niet uitgesloten
had mogen worden dat zich in of

Volgens de diensten die toen ac
tief waren zoals politie, brand
weer, GGD, Havendienst en Mi

lieudienst Rijnmond was de
ether na het uitbreken van de
ramp zo vol dat daardoor storin-
gen optraden in ondermeer het
06-autotelefoonnet. Daardoor
moest worden uitgeweken naar
het marifoonnet. Ook Radio
Rijnmond, dat bij calamiteiten
dienst doet als rampenzender,
kampte met storingen.
Op het DSM-terrein ontplofte
een tank met resten benzoëzuur.

Van onze verslaggever

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij de ziekte, het overlijden
en de begrafenis van onze lieve broer, zwager en
oom

Hubert Voutz
betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Otten en
collega en het verplegend personeel van het
Groene Kruis.

Familie Voutz
Jabeek, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 14 junia.s. om 10.00 uur in de St.
Gertrudiskerk te Jabeek.

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

Elisabeth
Bleijlevens-Colleije

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
P. Bleijlevens
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 14 junia.s. om 11.00 uur in de St.
Josephkerk te Heerlerbaan.

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder

Klara
Kwiaton-Widenka

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Heerlen, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 14 juni a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Cornelius te Heerlerheide.

t Truus Ramaekers, 67 jaar, echtgenote van Lei
Vrancken, Adelbert van Scharnlaan 38G, 6226

EL Maastricht-Heer. De plechtige eucharistievie-
ring zal gehouden worden op vrijdag 12 juni a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus
Banden te Heer-Maastricht.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervon-
den tijdens de ziekte, het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve vrouw, onze moeder en
schoonmoeder

Thea
Hendriks-Vleugels

betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.
W. Hendriks
kinderen

Kerkrade, 7 juni 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 13 juni a.s. om 19.00 uur in de St. Lam-
bertuskerk te Kerkrade-Centrum.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de crematie van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, mijn schoonmoeder, onze
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Dinie Gouw
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Dhr. K. van Geenen- Huub, Ilona en Jos
Brunssum, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op 13 juni a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Vincentius te Rumpen-Bruns-
sum.

tAgnes Heijmans, 66 jaar, echtgenote van Jan
Louisse, Welterstraat 9, 6067 GK Linne. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 12 juni om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Martinus te Linne.

t Annie Engelen, 78 jaar, echtgenote van Marti-
nus Engelen, St. Louis 219, 6001 JK Weert. De

crematieplechtigheid zal plaatshebben heden, don-
derdag 11 juni om 11.15 uur in het crematorium te
Heeze.

t Herman Timmermans, 70 jaar, echtgenoot van
Greta van Ass, Kast. Annendaelstraat 4, 6043 KT

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden vrijdag 12 juni om 11.30 uur in de H.
Hartkerk te Roermond.

tMien Damoiseaux, weduwe van Pierre Nijssen,
78 jaar, Severenstr. 123, 6225 AD Amby-Maa-

stricht. De plechtige eucharistieviering zal gehou-
den worden a.s. vrijdag 12 juni om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Walburga te Amby.

Stalins archief voor
onderzoek toegankelijkModehuis Baks

MI^^W _^itm Uw adres voor exclusieve damesmode

Êm&M ZOMERAANBIEDING
Japonnen „a„_ 69.50

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

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

LAAT
CARAPATIENTEN

NIET STIKKEN
AstmaffFonds
Giro 55055
bank 70.70.70.120

ö i
terre des hommes
hulp aan kinderen in nood

070-3637940

GIRO 646900

Commotie groeit over
Duits zandwinproject

Statenfractie PvdA eist opheldering GS

MAASTRICHT - De PvdA-fractie
in Provinciale Staten eist van het
dagelijks bestuur van de provincie
volledige opheldering over een ge-
plande grootschalige ontzanding in
het Duitse grensgebied. De Duitse
autoriteiten hebben een Nijmeegs
bedrijf onlangs toestemming gege-
ven om jaarlijks 700.000 ton zand af
te graven in een nieuwe groeve ter
hoogte van het Noordlimburgse
Well.

Tot woede en verbijstering van met
name de Wellse bevolking heeft de
onderneming inmiddels aangekon-
digd elke werkdag liefst 30 vracht-
wagens per uur in te zetten om het
gedolven zand naar de haven in
Wanssum en naar Noord-Brabant te
transporteren.
In een brandbrief aan GS plaatsen

de beide woordvoerders Mieke Ver-
straelen en Jan Sonnemans van de
PvdA-Statenfractie een aantal le-
vensgrote vraagtekens bij de gang
van zaken. Eerst en vooral wil het
PvdA-duo exact weten óf, en zo ja,
hoe en wanneer GS door de Regie-
rungspresident van Noordrijn-West-
falen op de hoogte is gebracht van
de ontgrondingsplannen.
Daarbij wijzen Verstraelen en Son-
nemans erop dat de Duitse deel-
staat daartoe verplicht is in het
kader van het onlangs met Limburg
gesloten milieuconvenant. De so-
ciaaldemocratenwillen dan ook van
GS weten of zij bereid zijn stappen
te ondernemen in het geval zij over
de kwestie taal noch teken hebben
vernomen van hunDuitse collega's.

volledig aan bij de ernstige zorgen
die de plaatselijke bevolking van
Well zich maakt over de voorspelde
grote overlast van het zware vracht-
verkeer. Verstraelen en Sonnemans
willen van GS dan ook weten of de-
zen zich actief bemoeien met het
zoeken naar oplossingen voor de
problematiek.

Daarnaast benadrukken de beide
PvdA-politici dat het bewuste Duit-
se zand naar verluidt volledig be-
stemd is voor de Nederlandse
markt. Volgens hen kan een derge-
lijk grootschalige import van be-
langrijke invloed zijn op de jongste
behoefteberekeningen voor de re-
gionale en zelfs nationale zandwin-
ning in Limburg. Datzelfde verhaal
zou dan ook opgaan voor de buur-
provincies Noord-Brabant en Gel-
derland, die net als Limburg in de
nationale zandbehoefte voorzien.

Overlast
Bovendien sluit het fractie-duo zich

ROERMOND - Vicaris-gen-*^, ■mgr. R. Maessen heeft tot PaS j) .
van de H. Christoforusparoch1

tevens tot deken van het deke<|o<
Roermond benoemd, J. Snij^ -j
thans pastoor van de parocW &
Oda te Weert.

Benoemingen
in bisdom

Eerste open
hartoperatie

in Genk
GENK - In het St.-Janszieken11"
in Genk is dinsdag de eerste 0?
hartoperatie uitgevoerd. De i*,
kundige ingreep is geslaagd^
werd achteraf bevestigd. On^jj -^van de privacy van de patiënt«
het ziekenhuis geen mededeling
doen over de identiteit van de*
peerde. Het St.-Jansziekenhui^ ;
Genk is hiermee het tweede
huis in Belgisch-Limburg, waar^open hartoperatie heeft P- 13*-I*s^*,1*5^*,
vonden. Ruim twee maandend/aden al gebeurde dat in het v T
Jesse-ziekenhuis in Hasselt.

Tussen de stapels documenten zijn
persoonlijke bevelen van Stalin te
vinden over de verdrijving van ge-
hele volkeren als de Volga-Duitsers,
de Tsjetsjenen, deKrim-Tataren en
anderen uit hun woongebieden.

Tot rector van de Verpleegd'ie
ken Heerlen benoemde hij F- ~*i
go. Aan pastoor L. Creemers v* ,J.
parochie H. Augustiunus te E'^-wis op zijn verzoek per 1 oktober lj:
vol ontslag verleend. Hij zal Jf-benoeming aanvaarden in h-yj!
dom Hasselt, met name ten *\

van de internationale kerkelij
meenschap 'Het Werk.'

LUIK - Op Place St.-Lambe^■ iLuik is het gisteren weer tot ons J
geldheden gekomen tussen b° J
vakkers die daar een parking |J
leggen en actievoerders, die
plein als archeologische plaats^,.
waard willen zien. Toen na de j|
dekkign van een archeologl jjj|
vondst de graafmachines zich
richting in beweging zetten, *^de doorgang door een zestal a j

voerders versperd. De politie n 1
tussenbeide komen.

Weer rumoer ofop
Place St.-Lamben

Tot dusver hebben slechts drie
mensen toegang tot het archief van

MOSKOU - Het privé-archief van
de vroegere Sovjetdictator Jozef
Stalin zal vanaf morgen geopend
zijn voor onderzoekers. Een specia-
le commissie van president Boris
Jeltsin zal de geheimhouding van
de dossiers geleidelijk opheffen en
ze aan het Russische Centrum voor
Vaderlandse Geschiedenis overdra-
gen.

de dictator, zo meldde het dagblad
Izvestija gisteren: de voorzitter van
de archiefcommissie, vice-premier
Michail Poltoranin, en zijn twee
plaatsvervangers. Volgens Poltora-
nin bestaat het archief uit 'meerdere
hopen niet-gesorteerde papieren' in
de verzegelde ruimtes van het ge-
bouw van het centraal comité van
de communistische partij. De ge-
heimhouding was er zo streng dat
zelfs schoonmaaksters hier niet
werden toegelaten.

Ook had Stalin zelfrechtbanken op-
geroepen aangeklaagden tot het
vuurpeleton te veroordelen, en het
vonnis in de plaatselijke pers te la-
ten publiceren.

Daarnaast hield hij compromitte-
rende dossiers bij over zijn naaste
medewerkers, onder wie het ge-
vreesde hoofd van de geheime
dienst, Lavrenti Beria, openbaar
aanklager Andrej Visjinski, en zijn
getrouwen Nikita Chroesjtsjov en
Georgi Malenkov.

I*T wWt/a 11tl H.l JrrU£a______L

STEUN DE
ARTSEN ZONDER GRENZEN

Giro 4054 Amsterdam

*!*___ J% \ u»m.i.._M-irH-ii_s_fiagH

w frjni\ 'm._^,r^ _^*(\ .=S=-_=. AACHEN- RICHTERICH\Jf JfZQéP ■■ H 11 H RODER WEG* * Al \ _ AD^ ___<
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* Specialist in brede eiken
planken (geborsteld)

* Eiken lamellenparket
van 119,-voor «#9j* p/m2

* Eiken mozaïek. j±j _>91■ p/n.

* Lamett >^t| Wr-
de keiharde W£laminaatvloer -^E J^"bv. 22 m2

Vanaf vandaag
betaalt u voor benzine .

diesel en gas 't zelfde.
__r^ -_J__^-':: _____I"W_B__l*^^:^ '■''■ :" .ir ''.■'■'. P^vß^H

_r # ___Hil __L_jM. il». "%. ir m * '|IL ~^i./f M_W Bi \
_^ _/ _■_____ H^n ES__kt-C. lp i 5:: ::::::'!:^Ht________*_tt _______?%_ t____^n~. *_

i __________- _fl_ _Br * - i__l _F* * «H ____p * *^s_l _0F
_Pl_.-__ I ■ _f:"s- _■ B * "■ __________
I _S Hf **___ if ■ *!__ __f i! :-_i ü^

CITROEN ZX AURA 1.61 BENZINE: F 30.750,-' CITROEN ZX REFLEX 1.9DIESEL: F* 30.750,-* CITROEN ZX AVANTAGE 1.41 GAS: F 30.750,-* I STANDAARDvoowÏÉn^
Van drie Citroen ZX uitvoeringen met verschil- Met o.a. meesturende achteras, centrale ver- Standaard o.a. meesturende achteras, Compleet met o.a. meesturende achteras, cass^etspeakersspec*** 1'
lende brandstofsystemen zijn de prijzen tijdelijk grendeling, getint glas, elektrisch bedien- elektronisch geregeld EGR uitlaatgas recircula- gescheiden en bekrachtigd remsysteem, in | vooboezx.

genivelleerd. Zodat u naast veiligheid en bare ramen, velours bekleding, verschuifbare tie-systeem, 5-versnellingsbak, van binnenuit hoogte verstelbaar stuur, toerenteller, verlichte
degelijkheid (o.a. zeer stijve carrosserie met 6 achterbankmet in 2 delen neerklapbare leuning. verstelbare buitenspiegels en koplampen, bagageruimte, verschuifbare achterbank met PVvl
jaar garantie) en het Citroën-comfort van alle Vakantie-tip: de identiek gemotoriseerde ZX geluidssignaal bij vergeten verlichting, verstelbare rugleuning in 2 delen. En voorzien K__-_-_9
drieeen extra reden hebt om vóór 1 julilangs te Avantage 1.6iwerd in zijn klasse ANWB/KCK neerklapbare achterbank: bagageruimte 324- van een keurig ingebouwde, betrouw- — .—— /—>rf*lk|
komen: economisch voordeel! Trekauto-van-het-jaar 1992! 1146 dm3! mixumma bare en zuinige autogas-installatie. V_»l II r^V-JC
* Prijzen mcl.BTW, excl. kosten njklaar maken en uitsluitend geldigbij aankoop vóór 1 julien tenaamstelling vóór 15 juli 1992.Wijzigingen voorbehouden.

CITROEN ZX VOORDELIG OP BENZINE, DIESEL EN AUTOGAS: F 30.750,-*. __s__^

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051.
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sport
ek in cijfersOpeningswedstrijd eindigt in traditioneel gelijkspel: 1-1 Zweden-Frankrijk 1-1 (1-0). 25 Enks

son 1-0, 58. Papin 1-1. Scheidsrechter:
Spirin (GOS). Toeschouwers: 28.000
(uitverkocht). Gele kaart: Schwarz,
Thern (Zwe), Angloma en Cantona
(beiden Fra).

Zweden: Ravelli, Nilsson, Eriksson,
Patrick Andersson, Björklund, Inges-
son, Thern, Brolin, Schwarz, Limpar,
Kenneth Andersson (73. Dahlin).

Frankrijk: Martini, Boli, Blanc, Caso-
ni, Amoros, Angloma (65. Fernandez),
Cantona, Sauzee, Deschamps, Papin,
Vahirua (46. Perez).

Fransen nog te labiel
DOOR HENRI VAN DER STEEN

STOCKHOLM - Daarom winnen Franse ploe-
gen zo zelden een prijs: ze zijn te labiel. De ope-
ningswedstrijd van het Europees kampioen-
schap tegen gastland Zweden had voor de
ploeg van Platini om diereden desastreus kun-

'Apin nen aflopen. Gelukkig voor de Fransen had
een briljant moment, goed voor één punt: 1-1.

GROEP 1
Zweden-Frankrijk 1-1 ' 'Zweden 1 0 1 0 1 l-\. * I
Frankrijk 10 10 11-1 j
Denemarken 0 0 0 0 0 0-0
Engeland 0 0 0 0 0 0-0
Vandaag 20.15 uur:
Denemarken-Engeland
Zondag 17.15 uur:
Frankrijk-Engeland
Zondag 20.15 uur:
Zweden-Denemarken
Woensdag 20.15 uur:
Zweden-Engeland
Frankrijk-Denemarken

GROEP 2
Morgen 17.15 uur:
Nederland-Schotland
Morgen 20.15 uur: _, . 'GOS-Duitsland __
Maandag 17.15uur:
Schotland-Duitsland
Maandag 20.15 uur:
Nederland-GOS
Donderdag 18 juni 20.15 uur:
Nederland-Duitsland
Schotland-GOS

Johnson weer
boven limiet

LISSABON - Ben Johnson heeft I
zich nog altijd niet gekwalificeerd Jvoor de komende Zomerspelen. De I
Canadese dopingzondaar klokte 1
gisteravond tijdens een gala in Lis- i
sabon op de 100 meter een tijd van f
10,43. Hij moet 10,3 of sneller lop£ft_f
om in Barcelona te mogen deeljifr,-
men. Over tien dagen krijgt John- |
son bij de nationale titelstrijd zijh I
laatste kans. De ex-wereldkaiprv- f
pioen overweegt overigens een 1
loopbaan in American football. Hy j
is al door twee profteams benaderd, J

-_■____■

Becker en Lendl
roemloos af

springende Jan Eriksson hard bo-
ven Martini tegen het net kopte: 1-0
na 25 minuten.

Bij de Fransen lukte ineens niets
meer. Het was onthutsend te zien
hoe bij Cantona de ballen van de
voet bleven springen, hoe Papin on-
zichtbaar was, hoe het middenveld
volledig instortte. Zowel Angloma
als Vahirua werd uiteindelijk ook
vervangen, de komst van Perez
voor Vahirua bleek goud waard te
zijn.

Jlen J m̂aker kwam uit de lucht
iver^"aar was toch niet helemaal
"■-den Tot net moment dat de
■TaSs "\a een klein half uur een
at*kriit if voorsProng namen had

i «ge n £ het fijne van het spel. Bij■B van e
S het zelfs de subtiele gra-

i "oe g en ballet tegenover het ge-
i aPpen af ruSbyers die met lange
iHet. rreinwinst proberen te

Pin k

* eeri al vroeg kunnen scoren
I -fl $aU7

Wonderscn<_on hakballetje
(«lele d ldie Deschamps in staat
)-tjaarf EuroPees voetballer van

' * sPit<- n.eoede positie te brengen.
'S"faald d.e' zoals hiJ anderhalf

k minus het moment van
>'Vn lde treffer. En dat was er
"; van grote schoonheid.iNerpn larip uez dreigde op links met
""■-at p bal die achterwege bleef
jj dat a*?m §edekt stond. Ineens
''Dir. niet meer het geval en kon

/■"Me __°,rden aangespeeld. Hij
1**-■ kp aan en scoorde alsof er
iVer de tPer in de ë°al stond; het

tf|i|-<-e VV m meteen de titel Man
f 11-i Ver( jed.str_d op, aan welke prijs
I ?c*-t iv,er 'n ne* toernooi geen aan-
,*(.(■ hoeft te worden be-

Tevreden
Michel Platini ontweek na afloop de
vraag naar de labiliteit van zijn mid-
denveld. „Ik heb Scifo niet, Mara-
dona niet, ik doe het met de spelers
die ik heb. En die zijn zo slecht nog
niet." De 36-jarige oud-kampioen
had het „een typische openings-
wedstrijd van een groot toernooi"
gevonden en toonde zich tevreden
met het resultaat. De Zweden iets
minder. Coach Svensson: „Ik moet
content zijn, maar met wat geluk
hadden we gewonnen. In het begin
hadden we moeite, vooral op het
middenveld, maar na onze goal zijn
we goed gaan spelen, met veel zelf-
vertrouwen".

DOOR ALBERT GEESING

DOOR JANMENNEGA

Nieuwe pillen
doenwonderen

bij Rijkaard

ADVIDABERG - Stefan Ef-
fenberg zit sinds kort aan een
tafel met Voller, Klinsmann,
Brehme en Hassler. Het is de
gevestigde orde in de Duitse
nationale ploeg. De blonde
middenvelder van Bayern
München, voor twaalf mil-
joen verkocht aan Fiorenti-
na, heeft Matthias Sammer
uit de basis verdrongen en
neemt op het middenveld de
verdedigende taak over van
Lothar Matthaus. Morgen-
avond al, in de openingswed-
strijd tegen het GOS.

een speler van geweldig formaat en
wellicht dat Papin met zijn doel-
punt van de grootste druk is verlost
en in het vervolg vrijuit kan gaan
spelen.

Status quo
T° die ■ betekende dat de status

eto 'n °Peningswedstrijden op_ er vInooien vaak neel wat eer"

-w bereikt- In zijn geheel
S gt^den-Frankrijk weliswaar

j ? *eker 0t' maar wel een amusant
**rv0 j sPannend duel in een zeerj de Stadion. De wedstrijd kreeg

i 'I. 'de pcneidsrechter die nodig
W,, Us Spirin liet de ploegeni V°etballen.
Nej eden als Frankrijk pro-
\t_ , mers aan te haken bij de

aan- .ditie van EK'S die rede-
rsch. end- mannelijk voetbal
Hal even- Zweden als ploeg
%n mStlel niet erg veel voor te
i^Uitt ar zag er -neens een stuk
Hr* f?en de 1-0 een feit was ge-

Litr. goal viel uit een corner
s^^ Par die de geweldig hoog

De belangrijkste vraag is hoe de
Haantjes volgende keer op een ach-
terstand reageren. Tegen Zweden
kwamen ze met de schrik vrij. Het
verschil in overtredingen (Zweden
26, Frankrijk 17) sprak gisteren al
boekdelen; fysieke en psychische
hardheid gaan immers hand in
hand. In dat opzicht zullen de Fran-
sen dus zondag tegen Engeland an-
ders voor de dag moeten komen om
niet heel snel heel gefrustreerd naar
huis te moeten.

Op de golven van de sfeer in eigen
huis kunnen de Zweden een eind
komen en dat blijft natuurlijk ook
gelden voor de Fransen. Libero
Blanc toonde zich gisteren opnieuw

Jean-Pierre Papin had aan een briljant moment voldoende om de vreugdevolle gelijkmaker tegen Zweden te scoren.
Foto: Foto: REUTER

LONDEN - Nog geen twee weken ■voor het begin van het tennistqjk- ',
nooi op Wimbledon heeft het z^j* *vertrouwen bij Boris Becker^BJIvan Lendl een flinke deuk opggfi(?
pen. Beide toppers werden tijdelfs 1
hun eerste optreden bij het gras- \
toernooi van de Londense Queens
Club uitgeschakeld. Het toernooi !
geldt traditioneel als laatste voorbe-
reiding op de Open Engelse titel-
strijd. Becker kon op de drijfnatte
mat tegen de Zuidafrikaan Christo
van Rensburg niet uit de voeteTTT"
4-6, 3-6. Lendl verkeek zich op de»,
nog onervaren Duitser Patrik Küji-
nen: 6-7, 6-3, 1-6.

Onrust bij Mannschaft
Vogts hekelt mentaliteit: 'Ze praten alleen over Holland'

Becker maakte gisteren op de baan
bij vlagen een wanhopige indruk..
Hij vloekte en smeekte, maar fttuL
spel bleef pover. „Man, je speelt^^H
een idioot. Waar is je opslag? Ga
toch naar huis...". Het publiek keek
en luisterde verbijsterd naar de
drievoudige Wimbledon-kampioen,
die ouderwets in gevecht was met
zichzelf. *■*

werd het hem te gortig, posteerde
hij Reuter (naar Borussia Dort-
mund) en Voller (naar Olympique
Marseille) achter detafel en rust er
nu een taboe op vragen omtrent
transfers. „Dit is geen wk voor on-
der vijftien, maar een EK voor
professionals", sneerde Vogts.

De introverte Lendl kon in zijn par-
tij tegen Kühnen zijn teleurstelling-j
over zijn slechte weerwerk goed
verbergen. Stilletjes droop hij nard-~
roemloze derde set (1-6) af. ftj«B
overwinning op Wimbledon
voor de voormalige superster
der weg dan ooit.

Het is boter aan de galg gesmeerd.
In Advidaberg, de pleisterplaats
van de Duitsers, laat Brehme hei-
melijk weten dat hij een dezer da-
gen de (Spaanse) club bekend zal
maken waarvoor hij gaat spelen.
En mijmert Heimer hardop over
de banvloek van Vogts in het ge-
val de libero koers zet naar het
Franse Auxerre. In dat geval, zo
heeft de bondscoach hem laten
weten, is hij geen kandidaat meer
voor het Duitse elftal. Om die re-
den zag Reinhardt vorig seizoen af
van een Frans avontuur en koos
hij voor Bayer Leverkusen.

Goodwill Games
in St. Petersburg

MOSKOU - De derde editie van
de Goodwill Games wordt in
1994 gehouden in St. Petersburg,
het voormalige Leningrad. D»
wedstrijden, die ongeveer eefï
week duren, zullen in juli of ai**-,
gustus worden afgewerkt.
Alexander Koslovski, de voorzit-
ter van het Russische Olympi-
sche Comité, maakte dat woenag
dag in Moskou bekend. Het pro»!
gramma zal 24 sporten omvattejjj:
In elke discipline starten achf
sporters: 1 uit Rusland, 1 uit de
Verenigde Staten en zes toppers
uit de rest van de wereld.

Vogts heeft geen hoge pet op van
het Franse clubvoetbal, wel daar-
entegen van de Italiaanse Serie A.
Een goed voorbeeld voor hem is
Thomas Hassler. „Na die prachti-
ge goal van hem in Leverkusen te-
gen Luxemburg is hij met veel
zelfvertrouwen in Rome terugge-
keerd en is hij vervolgens met
sprongen vooruit gegaan. Hij is nu
veel verder dan twee jaar geleden
bij het WK. Bij dit EK krijgt hij
van mij ook een optimale vrij-
heid".

lukte hem niet. Tavanna: „Als ik
belde, werd me gezegd: 'Frank is
aan het fietsen. Frank is aan het gol-
fen. Nee, Frank kan nu niet ge-
stoord worden."

Een tafel verderop zit tegenwoor-
dig Andreas Möller, het grootste
talent uit de Bundesliga. Tussen
de reserves. Vanwege zijn fluwe-
len balbehandeling noemde Matt-
haus hem al eens likkebaardend
de 'Platini van het Duitse voetbal'
en zwoer bondscoach Berti Vogts
eeuwige trouw aan de on-Duitse
en wispelturige spelmaker van
Eintracht Frankfurt.

Omdat de tam-tam met Milan niet
doorkwam, besloot Kessel Rijkaard
zetpillen voor te schrijven. Maar
omdat de 'patiënt' bleefklagen, zet-
te Kessel zich dinsdagmiddag aan
tafel met Rijkaard voor een soort
van evaluatiegesprek, waarin deze
zich ineens herinnerde dat hij bij
Milan nooit zetpillen kreeg om de
pijn in zijn lies te onderdrukken,
maar tabletjes. Wat de naam van de
tabletjes was, wilde Kessel logi-
scherwijze weten. Maar die wist
Rijkaard niet. Kessel: „Ik heb toen
een aantal middelen opgenoemd
totdat Frank zei: 'Ja, dat komt me
bekend voor. We zijn toen onmid-
dellijk naar een apotheek gegaan,
hebben die tabletjes gehaald en
daar reageerde hij goed op."

Sinds Vogts twee jaar geleden de
ondankbare baan van bondscoach
overnam van 'Weltmeister' Franz
Beckenbauer nam hij zijn oogap-
pel altijd en overal in bescher-
ming. En riep hij 'Andy' Möller
ook meteen tot 'mijn chef uit toen
hem de jobstijding bereikte dat
Matthaus vanwege een gescheur-
de kruisband het EK moest mis-
sen. Möller stelde het geduld van
Vogts echter meer dan eens op de
proef en kreeg anderhalve week
geleden tegen Turkije de laatste
kans het gelijk van zijn peetvader
te bewijzen. # Ook de transfers van Matthias Sammer (links) en Stefan

Reuter naar Italië hebben voor onrust gezorgd in het Duitse
kamp. Foto: AP

Het elftal van nu is een verbeterde
uitgave van de ploeg, die in Italië
wereldkampioen werd. Van die
formatie zijn nog zeven spelers
over en zijn Binz, Effenberg, Doll
en Riedle de nieuwe gezichten.
„Deze ploeg", zo meent Vogts,
„heeft genoeg kwaliteit om op het
veld de dienst uit te maken. Dat
hebben wij vorig najaar tegen Wa-
les en België laten zien. Er wordt
alleen steeds gepraat over de wed-
strijd tegen Holland, terwijl we
eerst nog tegen de GOS en Schot-
land moeten spelen. Dat soort
my".

fi nsda ~ Frank Rijkaard had
Jdag jaB nog een hard hoofd in
bi *V_2 i oPeningswedstrijd van
4l van i.ands elftal ie&en Schot-
J:s il( de Partij te kunnen zijn.
ii n°rgen zou moeten spelen
Ll°en «et m°gelijk zijn," stelde. encj g somber voor zich uit-
fc*Qn K--Vast* Eén dag later bleek
ifr te J -e 'Milanees' evenwel al
\ 'Jn doorgebroken, trainde

Vr°'.k met de groep mee
I J zich 'speelfit' te voelen.
_*" 1 *J 5vari u op net trainingscom-
«l^rrn Nederlands elftal in
■'_ er b 6 Varberg de hamvraag,
♦1* St-ell lntlen vierentwintig uur
jh esbl(.e Verbetering optreden in
ï'Oje» r?s"re van Oranjes zorgen-
.t haU antwoord is even ko-

KLhiJ w. _lmpeL Negen dagen na-
Plf Ure h kreeg van de lies"Kjhaar' le nem al meer dan eenUi. **-rd ?arten speelt, herinnerdeK^'lan^K h Plotsklaps dat hij bij
_■ °. hV paalde tabletjes' kreeg,

■ UJ Positiefreageerde.

Het zint de voormalige rechter-
hand van Derwall en Beckenbauer
evenmin dat de Duitse pers zo
luchthartig over de wedstrijd te-
gen het GOS heenstapt. „Het zijn
nu bijna allemaal professionals en
stuk voor stuk goede voetballers.
De Russen zorgen heel vaak voor
een verrassing en zijn op een EK
altijd succesrijk".

(ADVERTENTIE) *»:; |

HOcNSB
INDUSTRIEEL^

Hofkomp2o,6l6l DC Geleen

Meer don 25.000produkten voer
industrie en bouwwereld , "',

'i
__W ____ ■■ Ji______ 1______ m ___ * : i

: i
E^__H ■__rv"^_______

____W^ 4 m_^l_____^S*ol**fÊ_\___V-**'

Toen stond de ploeg al heel vroeg

vast en was ik kansloos. Dat is dit
keer niet het geval, denk ik".
Het gekrakeel rond Möller, die
volgend seizoen voor Juventus
gaat spelen en voor het vervroeg-
de vertrek een boete van vijf mil-
joen Mark moet betalen aan
Frankfurt, was niet de enige wan-
klank in het Duitse trainings-
kamp. Tot grote ergernis van
Vogts was een deel van de selectie
de laatste dagen meer met zichzelf
bezig dan met het EK. Dinsdag

Te laat echter om nog een basis-
plaats af te kunnen dwingen. Möl-
ler ziet dat iets anders. „De bonds-
coach heeft mij gezegd dat ik mij
moet prepareren op de tweede
helft. Dus wie weet, misschien
krijg ik toch nog een kans om te
bewijzen dat ik in het elftal thuis-
hoor. De situatie van nu is in elk
geval totaal anders dan die van
twee jaar geleden bij het WK.

Die vriendschappelijke interland
liep op een complete mislukking
uit. Vier dagen later tegen Noord-
lerland zat Möller op de bank en
mag hij zn handen dichtknijpen
dat Vogts hem niet naar huis heeft
gestuurd. Dat beseft hij nu zelf
ook. „Na afloop van de Bundesli-
ga heb ik een week vrijwel niets
gedaan, dat was achteraf niet erg
slim. Ik ben in die week drie kilo
aangekomen en heb me vervol-
gens suf moet werken om die ki-
lo's weer kwijt te raken. Dat is me
gelukt".

SeJ^^^^^^^^^B
«K_aBennelde gistermiddag enke-il beH in Vergeefs geprobeerd te
C-club_S°ntact te komen met
-. k etn t Tavanna om wellicht

_■ e ste u Vernemen hoe Rijkaard< _-% J^er speelklaar te krijgen
■.h ItalidVanna' °P zi Jn beurt- las
it. W(-'er hanse kranten dat Rijk-
CSbl. «er had gekregen vanb*yier e en trachtte met de"i contact te komen. Het

Bondscoach Rinus Michels hield
gistermiddag ten aanzien van Rijk-
aard nog een slag om de arm. Hij
wees daarbij op het gevaar van een
mogelijke terugslag na de trainings-
inspanning van gistermiddag. Ook
Jan Wouters (enkelblessure) en Pe-
ter Bosz (hamstringsblessure), die
dinsdag nog aangepast trainden,
zijn hersteld ■en kunnen tegen
Schotland worden ingezet. Frank
de Boer is voor de openingswed-
strijd van het Nederlands elftal af-
gevallen. De verdediger van Ajax
kreeg weer last van zijn lies en
haakte in de oefensessie van gister-
avond voortijdig af.
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_C?____-________n___ni r-_ /\/^\ BADKAMERMEUBEL badkamer amando
■WR__f¥l'«S!__l I__Ho^__^ BRUGMAN KRETA Luxe badkamer in de kleur
_w4_n_rff^fèif\fT^T___\ '". nCt^"* £*_i - i>- Wlt ho°g_'ans meubel, pergamon. Bestaande uit Uco-
|^2iJL------------------U-----_----[ o.tt^ >T^ **' _. breedte 200 cm. Compleet san ligbad, wandcloset en

I —j—- "i*-=--**yUo* V ' met 2 witte wastafels en Brugman badkameimeubel
~-é , l"n \ Grohe kranen 120 cm breed. Compleet met

U»i« „. :- ■</ V i Van 6.l»T^voor zwarte kranen en accessoires.

BADKAMERMEUBEL « -^^v-^p-^T-fl Van '2-^^- voor
BRUGMAN GOLDEN ,jf VKI* LTI JË ________>__r"^____
beach fyfcVy^__f___> _»"_P_ ___
Wit hoogglans meubel met flj \W\___\^^^^^.\W^

W»"i^T goudenkader, breedte 150 Verknigbaar in alle filialen
\7- ■W' cm- Compleet met witte Verknigbaar in alle filialen
i2i£_»^ wastafel en luxe kraan.

Van 5,508^ voor LUXE DOUCHEWAND Van?M^vooi-^^^_^^^^^^m_^^^&B Fraaie hoekmstap Adnette. ______"---^r"^^^__ ____i
w Lg-'-' , Ti bestaande uit wit profiel met -H | "^* L Jf JVi^- _r __T___> kunststof streepglas. verstel- WP_È_^t^*-^^^^1 —*-■ --I "TL 1» m baar van 80 tot 90 cm.

aAi-<_ AM.DMCi idci B------—^ Verknigbaar in alle filialen
bAU_AI.bKnbU._L Verknigbaar in alle filialen

_______________
rondo K__nnr^r7___rfT__^__'____P¥,__«T7T3
Compact meubel. 80 cm BADKAMERMEUBEL __l____l___h_Pvlw"J_lvUv'V_^_________H
breed. Uitgevoerd in wit BRUGMAN Hl _ *_l _-L____i
met afgeronde deuren en CASABLANCA■ elegante beugelgrepen. Wit meubel met chroom/ a^g.Compleet met wastafel en goudenhandgrepen, breedte _fsi______Grohe kraan. Zijkasten te- 160cm. Compleet met witte \ WÊf JÊ, - gen meerprijs leverbaar wastafel en chroom/gouden \ x ■ % 'M \iM JÊ

____T__r^*_»"_P! JE _____w_\__\^*t*'^!-__\ jisS^-^m. .
Verknigbaar in alle filialen : § .s__ -_

BRUGMAN LMOTUBSL BADKAMERMEUBEL M §__^*l^~*—" "'^ ■"■Klassiek meubel m jasmijn, BRUGMAN IBIZAbreedte 90 cm. Compleet met W,t softlme meubel, breedte ' __..___.___.__._... "~~"
luxe onderbouw wastafel en ,60cm c leet met luxe .- j BADKAMER MARINO
chroom/gouden kraan.. wastafel en Grohe kraan f' stijlvolle, uiterst complete badkamer. Leverbaar in diverse
Van 5-3-W"- VOOr V 7 -ib«^ glanskleuren. Uitgevoerd met wandcloset + mbouwreservoir,
__^LL^^"^^^ Van/^ö^-voor-^^ hoekligbad en luxe badkamermeubel met 2 wastafels."^M _____N__"-l^P^—r—__M_ _'l Compleet met accessoires en Grohe kranen.¥n±£l&l%Y±Et 'k Van 7^C-voor fTPg

M A^m^m-^^ Meerpnts bruisende Spapool 2.500.- M^W Ar A^ V W^K
■-vnjgbaar mallefilialen Verknigbaar ,n alle filialen V 1 Verknigbaar in alle filialen » _T___\\té

V tki i_rMl,»iL.._i_..___f^

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR. Noorderkade I, 072-153226. BEVERWIJK. Parallelweg 95 (Meubelboulevard). 02510-15354. CAPELLE A/D IJSSEL, Hoofdweg 46. 010-
-4585446. GRONINGEN, Peizerweg 82 (Meubelboulevard). 050-258638 HEERLEN, In de Cramer 166 (Woonboulevard). 045 754248. HOOFDDORP,
Kruisweg 785, 020-6533482. LEEUWARDEN. Franklmstraat 48 (Wmkelplem De Centrale). 058-160330. UTRECHT, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland), 030-883038 ZOETERWOUDE-RIJNDIJK. Hoge Rijndijk 195, 071-414054
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. TEVENS KEUKEN SHOWROOM.

ledereen is anders. Ook u. PP~_~H
U wilt daarom een auto die ■^-SB_J
precies bij u past. Die lek- |{^
ker rijdt, economisch in daihatsu
gebruik is, maar óók pinig, comfortabel, veilig

I I en scherp geprijsd is. Dus wilt u een auto 'op
R I^^ _*^_ rl _^ maat', die rekening houdt met al uw wensen en

B^É #J W^wj If] I Ê eisen. De Daihatsu Charade. De Charade 1,0
I _^ï ■ I WT^ bijvoorbeeld. Met 4-, 5- of automatische ver-

~^^^JL—Lv-^fl-——■ w^^V^v^L^^—^ snellingsbak. Zelfs 'standaard' is-ie al bijzonder
compleet. Wilt u nog meer power? Daaivoor is
er de Charade 1,3. Met zn krachtige 66kW/

_p^_^«_^. —— ■—. _g^_

___________ _^L 90pk 16-kleppen motor en zelfs leverbaar met
M '^ÏW^^k fl^fl^fl C^fll fIT 4-wielaandrijvmg! Wilt u extra veel bagage-
H ruimte? Geen probleem. De Charade is er ook

Wl[ _f _L^_^w^^^ % in ruime sedan-uitvoering. En wilt u een super-
snelle stoplichtsprinter? Dan hebben we de

_^L Charade zelfs in GTti-uitvoenng. Die zit van 0
op 100 in 8,2 seconden! Het enige wat elke
Daihatsu standaard heeft, is de zekerheid van
3 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar lakgarantie en
6 jaarcarrosseriegarantie. Dus als u geen '13 in
een dozijn-auto wilt rijden, komt u nu bij ons
langs. We hebben al een Charade als 2-zitter-

/_^__% /ïSÊSËk K^^ï__ Afgebeeld is de Charade TX 1.3 i
*c_*>* // '''^mm Bllffr \\ x_ Pri|zen incl'BTVV'Af il___-l: \ \\ in!S^ eXC'* 'CoS,en n^33'/// w_i_______i ___■____ ______make" SEöo!

DAIHATSU
GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, te1.046-753010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach,

Benzenraderweg 295, te1.04- 424444. LANDGRAAF Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112,
te1.045-321810.

{GRANDIOZE PRIJSVERLAGING
SHOWROOMMODELLEN! 1

De verkoop is in volle gang en velen hebben al geprofiteerd die u wenst en natuurlijk tegen dezelfde gunstige kondities.
van de uitzonderlijk lage prijzen. Maar wat u ook koopt, de garantie blijft onverkort van kröd* 1

Showroommodellen én magazijnvoorraad moeten ruimte
maken voor de nieuwe kollekties die binnenkort arriveren. We gaan dóór, zolang de voorraad strekt. Pak die kans als *- r-—.
En dat is voordeel voor ü! er héél voordelig héél mooi bij wilt zitten.
Er is nu nog volop keus. En door afspraken met K°m °an }Ne' sne-' «S
diverse fabrikanten kan een aantal modellen JJP^ In deze advertentie tonen wij een aantal voorbeelden, maar'
zelfs nog worden nabesteld, met de bekleding . JL - is nog véél meer!

DGKiwOino... _* 0 iii

_PÉ|| I Moderne bank, waarbij de kubistische vormgeving wordt geaccentueerd door de H^"-lerll^lP^^SP'* extra dikke kussens en brede zijkanten. Soepele, leren bekleding. I Sd

£. -**■*■ _.
_ . .san— ______ ~_T __-__¥ __ Romantisch-klassiek model met een P tlaatl3+2-Zlts _J6VST -"i * * m^W «ge 'hoekzif door de hoge armleg^ t> d-*»"Wi Hf-fe -^m^« ';::i^i_______________i _____________________„___t " -_ bekleed met dekoratieve weefstof- lOty

Romantisch-klassiek model met verwissel- ;i_l*_l9 __^___ü-^ .__■_ o' 4-0 -,;■_ . _»— _ _ lOV--" >„I _ i I- __S_v ' 34h_3___£___ __K'-^-^__K¥s>: R. ' ' ' '''' W_l 2l Z" Zllb_^+TJ," V.(J. ■ *Vyti-bare zit- en rugkussens. Storten bekleding [p;- m^inifi», *^_^^3ES_Ï ______kIIÉ'I'II- _
.qq. i_ <_i~^~7T fi

■ P^fl^si[s______l___P^B Semi-klassieke zitkombinatie met stoffen bekleding. Eigentijds model met komfortabele hoge rug / C""'neren voet
S' S"^ cht

Sierlijk, stijlvol en elegant. Houten sierlijsten lever- en overbloesende armleggers. Keus uit diverse I^Jok kleine __" nz- &nz. '._]
baar in 4 kleuren. IQOC gedessineerde weefstoffen. IQOC __T^_r__r»«____J ■'2e-70fe/ti__— 2. zits bank-f fauteuil ._&-.-v.a. lÖV3#- 3+2-zits_-WST- v.o. lTf_.3#- ■iIJL [jjjj^ |~^ — >".*'
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■OTENBURG/CURACAO - Het boek Pieter
uistra werd eind dit jaar met één ferme klap
Dor Rinus Michels dichtgeslagen. De tengere
ollander in Schotse dienst zag een wreed ein-
- komen aan een voorstelling waarin hij zich
ng van tevoren al een hoofdrol had toebe-a- Links voor op het toneel, droomde hij zon beetje.

ek-stipjes

" VALS - Enkele Engelse voetbal-
fans hebben speciaal voorbereidend
werk verricht alvorens naar Zwe-
den te trekken. De politie van MaJ-
mö heeft woensdag twee jeugdige
supporters gearresteerd, die valse
ponden inwisselden voor Zweedse
kronen. Inmiddels is een waarschu-
wing naar alle banken uitgegaan.
Het tweetal was ook in bezit van
valse creditkaarten. Maandag sloe-
gen ze hun eerste slag door 150
pond (ongeveer 450 gulden) te wis-
selen.

" SAFE-SEX - Zoals bij alle grote
titeltoernooien denkt ook de
Zweedse overheid aan safe-sex. In
de weken van het EK zijn er voor de
verzamelaars en andere liefhebbers
50.000 condooms met het logo vanhet evenement beschikbaar. Er zit
een beschrijving in verschillende
talen bij hoe het voorbehoedsmid-
del moet worden gebruikt.

" TERREINKNECHT - Anders
Limpar is meer dan wie thuis in het
Rasunda-stadion van Stockholm.
Hij is er 'om de hoek' geboren, heeft
als aspirant zijn eerste wedstrijden
op de bijvelden gespeeld en weel
dat het gras perfect onderhouden
wordt. Zijn broer Robert is terrein-
knecht.

" VANDAAL - De Zweedse poli-
tie heeft gisteren een beruchte En-
gelse vandaal per vliegtuig terugge-
stuurd naar Londen. De man, wiens
naam op de Britse zwarte lijst voor-
komt, probeerde Zweden binnen te
komen via een veerboot van Dene-
marken naar de havenstad Lim-
hamn.

Het middenrif van de Schotter^kande vergelijking met Oranje nauwe-
lijks doorstaan. Huistra: „Het enige
wat je ervan kunt zeggen is dat het
bestaat uit harde werkers. Stuk
voor stuk jongens diezich de benen
uit het lijf lopen. Maar veel voetbal
zit er niet in. Over de verdediging
hoeft Nederland zich niet bijzonder
druk te maken. Dat is het zwakste
onderdeel van het elftal." Niet de
tactiek met vaste mensen op de
vleugels zal de équipe van Andy
Roxburgh met grote problemen op-
zadelen, maar de vierde aanvaller
van Oranje. „Dat zijn ze immers to-
taal niet gewend, dat een tegenstan-
der met vier echte spitsen ope-
reert."

Weinig vertrouwen

heeft Schotland een klasse-spits in
huis. Waarschijnlijk de enige echt
talentvolle speler in de hele selectie.
Hij is een jongen die werkelijk elke
wedstrijd scoort. Een soort Papin,
dus."

_—_—_—_—_—___,i
____________ , , ii., .„._ „___i.i ,_.,., _.., ~ in . . ,„„~ i

" Pieter Huistra voor Glasgow Rangers in actie op de hem vertrouwde linksbuitenplaats. Foto: D.C. THOMSON

Roda bijna miljoen rijker

fent
nhoaliS het op net laatste mo-

P°J-«en 6 rg gaat kriebelen, wil hij
F» luie*' .3g een poging doen
i^den ü

op een terras met tv te
r^anri '"»

zal hier toch wel
P^it nW n zien hoe Rijkaard enlp dit Maar inderdaad,lelem a^°ment staat m'n hoofd err°°dzipLmet naar"
fing ui! k was hij van de verwijde-Kc tle v°orlopige (25-koppige)

»aand i\rVan OranJe, eind vorige
h (Je l', Na een bijna perfect seizoen
!o\v jTauw-witte kleuren van Glas-

I F* on
ngerS reRende de vleugels-

pelen A6n smakelijk toetje in
<gen " Al geeft Huistra met enige

t V) toe dat zi Jn Plaats op de
|H het f ?ns de Schotse bekerfinale
üist on T dat Brvan Rov biJ Ajax

1,1 al valreep goed presteerde,
J)at . enigszins deden twijfelen.
SaletlH°0r Michels waarschijnlijk

'^JPelru geweest. Voor mij onbe-frlar, het bliJft een vreselijke
r^td 6r dat ik er niet bij ben.
Np,„°odziek ben ik geweest. Nog

n1(i m °t°rd heeft hij meer gewis-
Tanje A de technische staf van
ehii't niet over de Schotten,

ln de details had kunneni ah<^n' pieter Huistra meent bij
k staan !Ute topclub op de loonlijst, *> 'n h' tMaar van het Schotse voet-
ka,H in u en het nationale

1'Saau het bijzonder heeft hij niet
lQ een hoge pet op.

6tkofe Otii^1 n°S net niet helemaal bot
athi anceerd uit ziJn mond.

echter wil zeggen is dit: het
Ss, !?Ie team van Schotland stelt
.Nr' {?aar dan ook helemaal niets
fe Sch Ulstra: --Als Nederland van
H ri '°tten verliest, dan moet heta°°d.schamen."
ei do Val van de Schotten kan nog

Vipp
0r de beugel, vindt de voor-
Werknemer van FC Gronin-

lw n FC Twente. „Met McCoist

'Wst.a ZelfS geen bi-*roL Pieter
«n Tnt mocnt vakantie gaan vie-
b 2vvLh IJn groot verdriet. Het EK
lfer J? en ls voor hem een soort
«et 2iin

n m'n bed-show' geworden.
Ük w" vnendm is hij zo ver moge-
i_ar c, ggevl°gen. „Ik ben maar
-eerlüuracao gegaan. Daar zit ik nu
le ,J* °P het strand. Het gros van

" ScanHen weet hier amper dat er
"oei-K. unaviè een Europees karn-aap plaats vindt."

„Het bestuur moet daar nog over beslissen, maar
er bestaat een mogelijkheid dat we versterking
gaan zoeken", aldus algemeen directeurr Serve
Kuijer van Roda JC. „We zullen in elk geval ook
met Adrie Koster (die op dit moment met vakantie
is, red.) overleggen wie een versterking voor de

Roda JC overweegt het verdiende geld voor een
deel te besteden in de aankoop van een aanvaller.

KERKRADE - Roda JC is aardig op weg het be-
grotingstekortvan afgelopen seizoen te vereffenen.
Na het definitieve vertrek van Graham Arnold naar
Club Luik, goed voor een half miljoen gulden,
werd gisteren de transfer van Mario Been naar
Wacker Innsbruck beklonken. Roda ontving van
de Oostenrijkse topclub naar verluidt vier ton voor
de transactie.

tip zou willen geven. „Storen, heel
vroeg storen. Nederland vanaf de
eerste minuut achterin keihard aan-
pakken. Dat is volgens mij de enige
kans die je hebt tegen Oranje."
Of de 'Highlanders' daarvoor vol-
doende kracht bezitten, lijdt vol-
gens Huistra geen twijfel. „Het blij-
ven merkwaardige jongens. Ze
kunnen hem 's avonds raken zoals
jij en ik nooit van ons leven hebben
gedaan en de volgende dag een we-
reldpartij spelen. Ja, ook de vedet-
ten. McCoist, Goram, Durrant en
Brown, die kunnen écht drinken,
hoor. Ze hebben het mij ook ge-
leerd, ha.ha. Voordat ik in Schot-
land speelde, dronk ik nooit bier.
Nu wel. Kan ook niet anders, want
van Spa rood hebben ze nog nooit
gehoord."

Alles wat Huistra voor zijn vertrek
naar het Caribisch gebied heeft op-
gepikt in de Schotse pers, heeft niet
de indruk gewekt dat de Schotten
zelf veel vertrouwen in hun team
hebben. Het gros van de bevolking
is volgens een opiniepeiling in de
grootste krant van Schotland ('Dai-
ly Record') van mening dat het hui-
dige elftal het slechtste is dat ooit
naar een groot toernooi is afgevaar-
digd. Huistra lachend: „Nee, de
mensen in Schotland geloven er to-
taal niet in. Ze zijn zich bovendien
doodgeschrokken van de briljante
vorm die Nederland in de aanloop
naar het EK demonstreerde. En dat
was ook indrukwekkend. Wat ik
moet eerlijk toegeven dat er weinig
aan het elftal mankeerde. Zo ben ik
dan ook wel weer."
De wetenschap dat Schotland wel
eens vaker voor sensatie heeft ge-
zorgd, houdt de hoop bij een enke-
ling levend. Tijdens het WK in 1978
kregen Johnny Rep en de zijnen
met 3-1 een flinke draai om de oren,
mede dank zij een 'beauty' van de
kleine dribbelvirtuoosArchie Gem-
mil. „Een goedresultaat zou alsnog
het vuurtje kunnen aanwakkeren.
Want op dit moment is in Schotland
van een EK-koorts totaal geen spra-
ke. ledereen houdt zijn hart vast
voor de eerste wedstrijd," aldus
Huistra, die de Schotten slechts één

ploeg zou kunnen zijn". Mario Been, die vorig sei-
zoen op uitleenbasis bij Heerenveen speelde, te-
kende een tweejarig contract bij Wacker Inns-
bruck, het vroegere FC Tirol. Zijn verblijf in
Nederland ging gepaard met veel kritiek, maar on-
danks de magere prestaties gaat de middenvelder
bij de Alpenclub een topsalaris verdienen. Roda
JC was namens Serve Kuijer uiteraard in zijn nop-
jesmet de verkoop van Been. „Hij was niet de eer-
ste speler waarvan ik had verwacht dat we hem
zouden verkopen", bekende Kuijer. „Daarom is dit
een meevaller voor Roda JC". Voor Bert Verhagen
en Michel Boerebach, twee andere spelers die de
Kerkraadse club hoopt te verkopen, hebben zich
nog geen clubs gemeld. Wel zou het Turkse Fener-
bahce geïnteresseerd zijn in Boerebach.

Ajacied beperkt in zijn mogelijkheden door rol Van Basten

Bergkamp zoekt
Haar juiste vorm

GÖTEBORG - Alle spelers
van de Schotse voetbalselectie
zijn fit voor hun eerste optre-
den op de Europese titelstrijd
in Zweden, morgenavond in
Göteborg tegen Nederland. De
blessure aan de achillespees
van verdediger Malpas is gene-
zen, doelman Goram onder-
vindt geen hinder meer van de
operatie die hij onlangs aan de
knie onderging.

„ledereen is beschikbaar", ver-
klaarde bondscoach Roxburgh
in Göteborg. Wie er speelde
wilde hij nog niet kwijt. „Dat
bepaal ik pas kort voor de wed-
strijd. Voorlopig vieren we
feest. Waarom? Omdat we voor
de eerste keer op dit toernooi
zijn.". Roxburgh herhaalde an-
dermaal vertrouwen in zijn
spelers te hebben. „ledereen
denkt dat over ons wordt heen-
gelopen, maar ik verzeker u dat
daarvan geen sprake zal zijn.

Schotland heeft goed gepres-
teerd in een moeilijke kwalifi-
catie-poule. We beschikken
over jonge, enthousiaste spe-
lers die hard werken". Hij
hoopte op een verrassing. „Wij
Schotten hebben een rare men-
taliteit. We spelen goed als we
worden uitgedaagd. In Zweden
spelen we tegen de Europees
en de wereldkampioen. Een
mooiere uitdaging bestaat
niet".

Huistra gevlucht naar Curacao
Bij Glasgow Hangers actieve Oranje-speler 'doodziek' van missenEK

Amateurs naar
Nieuw-Zeeland
ZEIST - Het Nederlands ama-
teur voetbalelftal vertrekt zon-
dag met zestien spelers naai
Nieuw-Zeeland. In de selectie
zijn slechts vier man overgeble
ven van de groep die anderhall
jaar geleden op de Antillen voet-
balde, Van Doorn, Van Utrecht
De Bruyn en Maasdam. Geen en
kele spele van de hoofdklasse C
is opgenomen in de selectie. Hel
amateurelftal zal op 18 en 20 jun:
tegen Nieuw-Zeeland spelen, op
23 juni wordt de toernee afgeslo-
ten tegen een regionale selectie.

Marco Koers
naar Jekerdal

sing is dat ik me zal moeten aanpas-
sen. Bijvoorbeeld, zoals vorige
week tegen Frankrijk, meer van
achteruit spelen. Helaas zijn er wei-
nig mogelijkheden geregeld met
Van Basten te trainen. Daarom is
het moeilijk een ingespeeld koppel
te worden."

VARBERG - Bij Ajax was hij afgelopen sei-
zoen dominant aanwezig, in het Nederlands elf-
tal zoekt Dennis Bergkamp naar zijn vorm. Het
verschil is voor een groot deel terug te voeren
op één man: Marco van Basten. De artiest van

{j-Tiiar Ajax speelde in zijn nog jonge loopbaan als in-
ta«(j lon.al nog geen goede interland. Dat is zijn eigen, nogal

-■ uitC°nclusie- >-Het heeft maar met een ding te maken", legt

" >»De bezetting van de positie in de spits."

MAASTRICHT - Barcelona-kandi-
daat Marco Koers doet op 12 juni
mee aan een ingelaste 800 meter-
loop in het Jekerdal. De Molenhoe-
kenaar neemt om 20.15 uur Kim-
briaan Jürgen de Haan, Unitagser
Paul Hagedoren en enkele ander-e
uitgenodigde atleten op sleeptouw.

Koers stelde enkele weken geleden,
zijn Olympische kandidaatuur door
in Champaign een tijd van 1.46.43
neer te zetten. Hij studeert daar aan
de universiteit van Illinois. Het pro-
gramma voor senioren en .". Bijeugd bestaat verder uit de 200
ter, 1000 meter, 100- en 110 n
horden, hoogspringen en dis>
werpen, terwijl de mannen ook nog
verspringen en polshoogspringen
doen.

" BEMELEN - Kimbria en AV'34
Maastricht houden op 14 juni een
stratenloop in en rond Bemelen. De
start van de lopen over 5 en 13,5km
is om 14.30 uur. Info: Ellen Gelauff,
tel. 043-470231.

" SITTARD - De KNAU heeft het
NK halve marathon 1993 toegewe-
zen aan AV Unitas. De atleten kun-
nen het parkoers door het grens-
land van Sittard op 14 juni alvast
verkennen tijdens de Grenslandma-
rathon.

Riskant
— S/'__iV,.Ullg vuil

___. i».

iNdi_,mp is' zoals dat heet, de
V t its' HiJ sPeelt kort achter
h &ii a Vooruit_eschoven aanval-
-6t Nrir -'^ax is dat Pettersson, bij

h ecierlands elftal Van Basten.
.-■jf., schuilt het verschil. „Bij
-^J egt Bergkamp, wordt diep

Acties

gespeeld op Pettersson of mij. De
verdeling is fifty-fifty. Bovendien,
als Pettersson de bal heeft, legt hij
hem in negen van de tien gevallen
terug op mij. Ik ben voortdurend bij
het spel betrokken en krijg alle
ruimte. Pettersson sleurt van links
naar rechts en daardoor ontstaan de
gaten."

Kritiek op Orarye heeft Bergkamp
echter niet. „We spelenriskant voet-
bal. Dat is heerlijk om te doen. Het
past bij ons en ik denk dat we met
dit systeem de meeste kans op suc-
ces hebben. Tot nu toe is het goed
gegaan, waarom zouden we danwij-
zigingen doorvoeren? Zelfs in onze
laatste wedstrijd tegen Frankrijk
vond ik dat er, ondanks het gelijke
spel, goed werd gespeeld. We mo-
gen best enigszins optimistisch
zijn." " Bij Ajax is Dennis Bergkamp meer in zijn element dan bij Oranje. Foto: ANF

Mager programma voor Oranje-fans
En Van Basten? „Die speelt anders.
In Italië is hy niet gewend met een
tweede spits achter zich te spelen.
Hij staat voorin en maakt zelf de ac-
ties. Dat is geen verwijt, dat is zijn
maniervan spelen. Daarnaast wordt
hij door de andere jongens van
Oranje altijd als eerste gezocht. De
meeste ballen gaan naar Van Bas-
ten. Niet naar Bergkamp. Ik word
vaak overgeslagen."

ring heeft met grote groepen
supporters."

GÖTEBURG - De Nederland-
se politie is niet erg onder de
indruk van het programma dat
Göteburg in elkaar heeft ge-
draaid om de Oranjesupporters
te vermaken. „Het is allemaal
mager", zegt Piet Grasmaaijer,
woordvoerder van de Nederland-
se politie-delegatie in Göteburg.

teburg een ambitieus program-
ma samengesteld waarbij kunst
en cultuur de boventoon voeren.
Een tikkeltje naïef, want de
doorsnee voetballiefhebber heeft
niet de dure reis naar Zweden
gemaakt om uitgebreid kunst-
werken in musea te bewonderen
of zich te vergapen aan ballet en
folklore.

Desondanks behoeven de Oran-
jefans zich niet te vervelen in
Göteburg. Het voor Zweedse be-
grippen uitzonderlijk fraaie weer
zorgt ervoor dat de binnenstad
een groot paradijs is met stamp-
volle terrasjes. Van voetbalsfeer

is evenwel nog geen sprake. De
lokale bevolking ligt nog geen
seconde wakker van het duel
Nederland-Schotland. De nu
langzamerhand gestaag binnen-
druppelende Nederlandse en
Schotse supporters worden on-
danks hun fraaie uitdossingen
slechts meewarig aangekeken.
Een groep van vijf fans uit de
kop van Noord-Holland in oranje
gekleed, met beschilderde ge-
zichten en voorzien van de Gul-
lit-haarlokken, moest gisteren
zelfs tot drie maal toe aan om-
standers uitleggen dat zij Hol-
landse en geen Duitse suppor-
ters waren.

Alleen in het Hedenpark, samen-
geklemd tussen het uitgaanscen-
trum van Göteburg en Ullevista-
dion zijn speciale maatregelen
getroffen om de Oranje-fans te
amuseren. In een grote tent tre-
den vanaf vandaag (tweede-
rangs) popgroepen op en zijn
snacks en bier, met een mini-
maal alcoholpercentage, be-
schikbaar. De Schotten hebben
aan de andere kant van het park
dezelfde faciliteiten.

Of is Bergkamp wellicht, ondanks
zijntalent, nog te bescheiden tussen
de grote jongens van Oranje? Zou
hij zich meer moeten laten gelden,
nadrukkelijker aanwezig zijn.
Zoals, met groot succes, in Amster-
dam. „Ik denk het niet. Het heeft
puur te maken met het systeem.
Dat is bij Oranje heel anders dan bij
Ajax. In dewijze waarop het Neder-
lands elftal speelt pas ik minder.
Daarom zijn de prestaties van mijn
tot nog toe tegenvallend. De oplos-

„In eigen land zouden we dit an-
ders aanpakken. De Zweedse
politie heeft over veel dingen
diep nagedacht en adequate
maatregelen getroffen, maar echt
goed bezig gehouden worden de
supporters niet. Je kunt daaraan
merken dat Zweden weinig erva- Daarnaast heeft de WV van Go
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BELANGRIJKE VEILING
5 van KUNST, KUNSTNIJVERHEID, ANTIEK en DESIGN 5

lopmaandag 15 juni om 19.00 uur op bovenvermeld adres, 5
ten overstaan van mr. Wim Nelissen, notaris te Sittard. |

Meubilair: 17de eeuwse eiken dressoir, 18de eeuwse Muziekinstrumenten: kinderviool en strijkstok, piano ■»
JJ 4-deurs kast, Engelse tinkast, boekenkast, garderobe- Austin, vleugel Ibach, 19de eeuwse trekharmonica, r?
S kast, 2-deurs linnenkast, 2-deurs kasten, tafels, nco- cilinderspeeldoos, platenspeeldoos, koffer-pathofoon _
" Louis XVI armstoelen, Biedermeier bank, Empire dres- en 78-t platen; H!s| soirkast, rolluikkastjes, diverse kleine tafeltjes; Porselein/aardew.: serviesgoed, tafelgoed sierstuk- W

lArt deco: Amsterdams dressoir, tafel, stoelen en com- ken, w.o. Brussel, Delft, Japan Satsuma, Maastricht, E
plete slaapkamer, eiken rolluikbureautje, Leerdam Makkum plaquette, Sarreguémines, R. Venton, Sam-
vazen en diverse kleingoed, 80-er jaren design lam- son, Victoria;
pen, Amsterdamse beschilderde hanglamp, hanglamp Kristal/glas: divers tafelgoed;

n Muller & Frère, zakhorloge; zj |ver: tafelbestek, beursbeugeltjes, portretlijstjes, If
tj Tapijten: Afghaan, Anatol, Baloudj, Gashgai, Hama- fruitcouverts; G
% dan, Heriz, antieke Kasak, Sarouck, Shiraz; Schilderijen: w.o. Bellefroid, G. Dake, Dircks, Hul, H. E*
| Klokken/barometers: 18de eeuwse stoelklok, 19de Levigne, Mauve, J. Meerten, van Puyenbroeck, Quan- g
=| eeuws staartschippertje, 19de eeuws tafel-Boulleklok- -el;

" je, bronzen pendulestel; Aquarellen, tekeningen en grafiek: w.o. C. Branden-
£ *- _ _,_. burg, H. Brood, Defer, Hartman, Hutschemakers, Je--5 Brons, koper, ijzer, Kn: diverse 19de eeuwse kronen , , H p|eck jLa H R K Sa|entjj
7T| en wandlusters, vergulde Godslamp, monstrans, re- c

3 5 'I monstransdoos, portretlijstjes, cachepots, beddepan, Moreau, Hingre; „

' 16de eeuwse haardplaat; apothekersweegschaal, Etnografica: houtsnijkunst uit Ivoorkust, Zaïre, Nieuw- ~
mijnlampen; Guinea;

jjl Varia: spiegels, bladmuziek-liedjes, ansichten, verga- £"___ dertafel, bedspreien. !_
■f ———————__—_—_—_—__——________■_i ________——_______ ________________——____________________n ■

___________ _ ■
5 Kijkdagen: 13 en 14 juni, telkens van 14.00 tot 17.00 uur.
S Volgende veiling: 7 september. Inbreng: tot uiterlijk 27 augustus. ona. -

i—— ■■■-1 ' —■■ ' * —■ i

Lancia Dedra,
Altijd Bereikbaar

> ÉÉ£Bflßj|^^^H '-* jtifa.'■-.■>- **■« -''' \W_I l_____M<______________r-____.
_&____* __P^__Mb______ IU BP'^--~■■ - ''liaS

__r Ii __________________________________________________ _L 4 !______ ____P*'*HHi"n^mé l_r a'^

" ' at» ' --V- - ;-.>

■'■'S _' ' '" ;,"«.*»- " :,
f

u^:v^_r .>'■ ____S?ïi*9>**i(___ if- ■ '*■_■. *-■'■-:■ ***

De Lancia Dedra geeft een extra .ÊS^^Pém markante styling, de imposante
dimensie aan uw wendbaarheid. jfSp^PjK rijeigenschappen en uiterst scherpe
Als Lancia dealer rusten wij de Jr**fc/^ ' leaseprijs. Geen wonder dat ook de

___.' #^#*^_b ij

Dedra in meien juni gratis uit met IPf^/yp za-^e''j-<e rijder zn draai vindt in de
een Panasonic autotelefoon. J____nF^3F Lancia Dedra.
Voeg daarbij zn uitstraling, JEI^T^W Rij nu langs voor een testrit!

LVV IA IMPORTEUR: LANIM BV jÊk ' LANCIADEDRAV.A. FL 39Mi,-INCt. BTI
■t^ï^, MARCO .l«_<;*_VUREN BÊ W LEASEPRIJS KL.-.8. I4_ MNO/2U.WKIKM/P.J.I gt£nr^%C'-S-H.'A TEL. 10473-73934 i^^^^H f/___PWvlg 90-.i g .*# \ ___s_b ’

Lancia Dedka: Optimaal Wegcontact

'. KOMPIER - HEERLEN, AKERSTRAAT 150,TEL. 045 - 717 755
'~ " KOMPIER - MAASTRICHT, GALJOENWEG..S(BEATRIXHAVEN), TEL. 043 - 632 547 J

■ HORECA BUREAU I
NEDERLAND BV

OMGEVING MAASTRICHT HEERLEN
Te huur : Te huur:
Goed lopend café mcl. friture. Hotel-Café-Restaurant opA2lokatie.
Vraagprijs voor inventariscafé Overname inventarisF 1.95.000,-.
en friture Fl. 95.000,-. Aantrekkelijke huurprijs.
HuurFl. 1.500,-p.m., md. friture

KERKRADE - CENTRUM
HEERLEN Te huur:
Te koop: Dagzak/Cafetaria/Petit-Restaurant.
Hotel-Café-Restaurant opA 1lokatie. Goede lokatie
Goede omzetmogelijkheden. Goede winstmogelijkheden
Geen drankverplichting. Vraagprijs mcl. Vraagprijs inventaris Fl. 75.000,-
-inventaris en woning op aanvraag.

SUSTEREN
GELEEN Te koop:
Te huur: Horeca-objed met bungalow en eigen
AMokatie Dagzaak/Lunchroom/ grote parking, langs drukkeverkeers-
Tearoom/Crossaintene weg. Zeer geschikt voor wegrestaurant
Hoge omzetmogelijkheden. met hotelaccommodatie.
Aantrekkelijke overnameprijs. Vraagprijs mcl. grond, inventarisen
Huurprijs Fl. 2.500,- per maand. bungalow op aanvraag.

Voor informatie: Postbos 3051, 6460 HBKerkrade
Tel. 045-427777, Fax 045-413521

UW ADVISEUR IN HORECA-EXPLOITATIE

OPROEP
Op verzoek van Henricus
Johannes Petrus Maria
CRANEN, wonende te
Heerlen, voor deze zaak
woonplaats kiezen te 6411
ET Heerlen aan het Temps-
plein 33 ten kantore van
Mr. J.P.G. Hautvast, advo-
caat en procureur, wordt
opgeroepen: Peter Sergei
SOLOWIEW, laatstelijk ge-
woond hebbend te 6463 VX
Kerkrade aan de Dir. Cor-
tenstraat 192, en handelend
onder de naam Graficom
Intereuro Estate, laatstelijk
gevestigd te 6137 RK Sit-
tard aan de Verdistraat 8,
om op donderdag 18 juni
1992 te 9.30 uur te verschij-
nen voor de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht, die dan zitting houdt
in het gerechtsgebouw aan
de Minderbroedersberg nr.
4 te Maastricht, teneinde te
worden gehoord op het in-
gediende verzoek tot fail-
lietverklaring.

Heerlen, 10 juni 1992
Mr. J.P.G. Hautvast
Tempsplein 33
6411 ET Heerlen

1 : 1

fauteuilerie
voor uw "persoonlijke" fauteuil

Fauteuilerie, dé speciaalzaak in fauteuils, opende in '91 haar
3e vestiging op de Woonboulevard te Heerlen. Door de specifieke

collectie, de grote keus, de talloze mogelijkheden, maar niet in
. minst de sublieme aankoopbegeleiding verheugen wij ons in. "n uitstekende omzetgroei.

In verband hiermee willen wij graag op korte termijn in contact
komen met kandidaten voor de functie van:

FULL-TIME
MEUBELVERKOPER/STER en/om

PART-TIME
MEUBELVERKOPER/STER

Ervaring in de meubelverkoop is wenselijk, echter niet noodzakelijk.
Daarbij zijn goede contactuele eigenschappen en een dienstverlenende
instelling onmisbaar om onze cliënten deskundig te kunnen adviseren.

Werktijden inzake de part-time functie zijn in overleg te regelen.
Wij stellenvoor beide functies 'n absoluut goede honorering

beschikbaar.
» Heeft u belangstelling? Bel dan vrijdag 12 juni a.s. tussen 17.30 en

19.30 uur ons telefoonnummer 045 - 75 42 24.

§ _________aiuliïi
DIVERSE OVERCOMPLETE
ROERENDE GOEDEREN

De Inspecteur derDomeinen te Helmond, Mierloseweg 2c,
Postbus 233, zalop dinsdag 23 juni 1992v.m. 10.00 uur te
zijnen kantore in het openbaarbij inschrijving verkopen di-
verse overcompleteroerende goederen welke zijn opge-

■ slagen te:
Herkenbosch, Opslagplaats derDomeinen, Veldweg 1:
meubilair o.a. spiegels, ladekast, koffertafeltje, bijzettafeltjes,
stoelen, ledikanten, kandelaar, lampen, tafels, linnenkast,

rieten stoelen en tafels etc. eenpartij slopen, lakens, bad-
handdoeken, champagneglazen, wijnglazen, cognacglazen,
theelepeltjes, div. tapijten, kasten, bureaus, kleding, gereed-
schap, radio's, motoren, bromfietsen, stacaravan, schotel-
maaier, etc.
Nederweert, Opslagplaats van Rijkswaterstaat, Rijksweg
zuid 19; 5 stalenroeiboten.
Terneuzen, Opslagplaats van Rijkswaterstaat, Westelijke
landtong; een partij ijzerschroot.
Scharendijke, Opslagplaats van Rijkswaterstaat; 1 laad-
transporteur.
Burgh Haamstede, in het Ing. J. W. Topshuis, Stormvloed- Kavellijsten envoor-

! kering Oosterschelde; 1partij ijzerschroot, hardhouten waarden zijn gratis
paalresten, 1 stalenwerkbak 38 ml, 7,7 m breed, 1,60m diep. verkrijgbaar tijdens de
Vrouwenpolder, Opslagplaats van Rijkswaterstaat aan de kijkdagen ter plaatse
Veersedam; 1 houten kantonniersverblijf met carport afm. waar de goe-eren
9,05 x 5.10 x 2,60 m. - z„n opgeslagen.

Er worden geen
Bezichtiging: maandag 15en dinsdag 16 juni1992telkens kavellijsten per
van 9.00-12.00 en van 14.00-16.00uur. post verzonden.

\WE_________m____________m_m____________m __m mm m_rf i__■_■_■
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________________________________________________m_____t___________________\^ e

>■'-'___________________________-________-_-_-_-_-^-^s_______________________^^ oor c
aak "reak

AMERIKA HEEFT DE tt
DOODSTRAF NIEUW |!
LEVEN INGEBLAZEN, s— :«e n

S_ 2an r___________________________________________________________-_H_-_---^ ":

In Amerika is de üoodslral nic. levenslang. Maar hei einde. Ook als je pas Iti bent Ook als je p -
lijk gehandicapt bern, Er is geen weg icrug. Ook niei als je onschuldigblijkt. GIRO -4-J^lP^

AMNESTY INTERNATIONAL

ws^^_^nr__li
FIJNE VAKANTIE |
maar.... laat ons even weten wanneer u gaat. J.

U hebt devakantieplannen al gemaakt? En u gaat langer dan één week- v
danonderstaandebon in en u maakt het uzelf en uw bezorger gemakkei. a

Laat de bezorging van het Limburgs Dagblad tijde"L-i \.y
mjSo^W___P~""^^ stoppen. Dan heeft u straks geen stapels oude ktfn
]^S|* achter de deur. Het door u teveelbetaalde

MÉh^ abonnementsgeld wordt automatisch Iliet
h ,t IkVU W^L- eerstvolgend betaling verrekend. Wilt u h-* .jjT^^ Limburgs Dagblad tijdelijk op een ander ad t.IIÉ HmMi bezorgd hebben?Of ook op uw vakantie-adres nie _.f,-^

missen? Geef ons dan uw tijdelijke adres op en wij i°x° Sq
ervoor dat uw krant elke dagwordt bezorgd. jU.

i 'fi
I Naam:

Adres: V

' Postcode: Woonplaats: "". I Vakantieperiode van : t/m : "" \{,
■| (tenminste 1 aaneengesloten week)

I O s.v.p. geen krant bezorgen
■ O s.v.p. Limburgs Dagblad wel bezorgen, maar op het volgende adres:

■ Adres: "

I k. Postcode: Woonplaats:
I Land*:
I "4

lt?*) Bezorging per post is duur, vooral naar het buitenland. Wij zullen o u I
portokosten helaas in rekening moeten brengen. Bovendien, het Limburg

Dagblad kan niet instaan voor de(tijdige) postbezorging van de krant-
De portikosten bedragen: -jA I'

Nederland en België: / 0,55 per dag (in Nederland alleen van toepassing BÜ-^
het verspreidingsgebied van het Limburgs Dagblad)

Overige landen: ’ 3,50 per dag

Vul bovenstaande bon in en stuur deze in open envelop, zonder postzegel/
Limburgs Dagblad, Antwoordnummer 46, 6400 VB Heene

Limburgs Dagblad WÊÊBk
r_t_chtl«k"röótu^^ '[su_a lt>f^lßvia brutfvttrmui f * '.^T"" Aa -/-"-—' U^P_'_^:^B

Zalmkttrl Urutt in dr Mail- ' 'W"(Lt ._, - ' ..':__p_lß
MilieuLimburg <-M&^SÊêM

DE KRANT VANLIMBURG _J
WÊÊmÊmÊÊÊmmÊÊmÊmmmÊÊÈÊmÊÊÊÊ^*



Van onze sportredactie

Indurain geeft geen krimp

aan te doen is. Jekunt je ook afvra
gen of maatregelen mogelijk zijn"
aldus Van Gerwen.

DEN HAAG - De organisatie van
de Ronde van Midden-Zeeland wil
dat in de toekomst maatregelen ge-
troffen kunnen worden tegen een
lanterfantend peloton. In een brief
aan de Sectie Beroepswielrennen
(SBW) van de KNWU (wielrenunie)
vraagt voorzitterLouwerse op korte
termijn een oplossing te vinden
voor de „laffe werkwijze" van de
renners, zoals tijdens de wedstrijd
op 30 mei. De profsectie heeft in-
middels de klacht van „Midden-
Zeeland" behandeld.

Meelopers
wacht straf
LONDEN - De meelopers van
Harry „Butch" Reynolds moeten
het nu ook ontgelden. De Inter-
nationale Amateur Atletiek Fe-
deratie (lAAF) wil de zeven
Amerikaanse atleten, die het za-
terdag in San Francisco opna-
men tegen de wereldrecordhou-
der, schorsen. Bij de lAAF zyn
alleen de namen van Marvin Sa-
muel en Christopher Taylor be-
kend. In lAAF-regel 53.1 staat
dat het atleten is verboden uit te
komen tegen een geschorste at-
leet. Reynolds is wegens doping
tot 11 augustus 1992 uitgesloten.
Hij won de race in 44,98.

De organisatoren van deRonde van
Midden-Zeeland, dit jaar gewonnen
door de Belg Capiot, menen dat het
peloton zowel op het sportieve - als
commerciële vlak heeft gefaald. Dat
het een loopje neemt met de be-
roepsernst. „En dat geldt niet louter
voor onze koers. In België gebeurt
het ookregelmatig. Het lijkt ons dat
in deze kwestie een taak ligt voor de
profsectie. Wellicht dat overleg met
de organisatoren van andere (een-
daagse) wedstrijden het overwegen
waard is", aldus Louwerse.

Gerrie van Gerwen van de profsec-
tie deelde woensdag mee dat de
'noodkreet' van Louwerse en zijn
medewerkers doorgespeeld wordt
aan de renners, andere organisaties
en werkgevers (sponsors). „Samen
zullen we dienen te bekijken wat er

lotto

" MINIVOETBAL - Voetbalclub
Zwart-Wit houdt op zaterdag 4 juli
het jaarlijkse minivoetbaltoernooi.
Inschrijving kan bij de volgende
personen: Jo Neelis (04451-1429),
Cyrille Scheepers (04451-1358) en
Jos Muyrers (04451-1913).

EK voor
handballers
WENEN - Met ingang van 1994
zal elke vier jaar om een Euro-
pees kampioenschap worden ge-
handbald. De Europese Handbal
Federatie heeft daartoein Wenen
besloten. Volgens de Nederland-
se afgevaardigde Jan Tuik is het
waarschijnlijk dat het toernooi
twaalf deelnemers zal tellen. Tij-
dens het congres van de Interna-
tionale Handbal Federatie, vol-
gende maand in Barcelona, die-
nen de EK-plannen teworden af-
gestemd met het voornemen om
elke twee jaar een wereltitel-
strijd te houden. Kandidaten
voor de organisatie van de eerste
Europese kampioenschappen
hebben zich nog niet gemeld, de
WK-toernooien-nieuwe-strjl vin-
den in 1995 in IJsland (mannen)
en Duitsland (vrouwen) plaats.

Amateurs aan de slag in
Schinveld en Heythuysen

Gleeson was na een gelijkopgande
eerste set toch te sterk voor La-
croix. Hij verloor met 7-5, 6-1.

Qn~-Il2j]zetenniscorrespondent

Torn Nijssen
bubbelt verder

Weer blessure Evelyne Dullens

" OLIVEIRO - Anique Snijders is
in de eerste ronde van het 10.000
dollar toernooi in hetPortugese Oli-
vefro uitgeschakeld. De Spaanse
Sanchez, niet de nummer vier van
de wereldranglijst, versloeg haar
met 7-6, 6-2. In de kwalificatie voor
het dubbelspel heeft Snijders sa-
men met Armemarie Mikkers de
eerste ronde door een 9-4 winst
overleefd. Duitse midlotto: Trekking A: 14 - 18 - 19 -35 - 41 - 42. Reservegetal: 25. Trekking B: 2- 14 - 18 - 29 - 38 - 39. Reservegetal: 34. Spel

77: 3966208. (ondervoorbehoud).In Schinveld klinkt vrijdagavond
het startschot om zeven uur. De 90
km-koers voor A-amateurs (andere
categorieën komen niet in actie)
kan als een revanche worden gezien
van de bedevaartsronde, die een
paar dagen geleden in een overwin-
ning eindigde voor Max van Hees-
wijk uit Baexem.

Wk he_!.EN -Torn Nijssen en CyrilNss c en zich bij de Continental
fjaietl °urt Championships in Ros-
ESst oor de kwartfinale ge-
il''"bhi Australisch/Amerikaan-
K eHon Carl Limberger en Brian
!k. n servWerd met 6"3, 6"4 verslagen.?1vo ]j lce break was in de eerste
_°°r _jj°ende voor setwinst. Bij 4-3kJ CeVan T

sen en Suk werd de ser-
h"* serv mberger gebroken. Nijs-
£■ In eerde daarna de eerste set
raer £e tweede set verloor Lim-
_, |knri_eer snel ziJn service. In het
L^bele f

Spel begon Suk met een
LV6rde ,°ut- Hij werd onzeker en
t^id Kin service ook in. De onze-re k_ ef gelukkig maar tot een
C serv?erkt- By 4"4 kon Sheltone Wet- c.e niet vasthouden en was
%

ustryd afgelopen. .
Nh^^E " Gijs Verheijen
lachen de ELTC Twente Open in
V net 4de tweede ronde bereikt,
j^hei*- sterren A-toernooi won

met 6'4* 4"6- 75 van de
j'-k, 2ijener Richrad van Steen-

-1 volgende tegenstander is
* rgenaar Johan Vekemans.

S VaY 1,?11*3 -In het tweede toer-
Hul 'M V et Belgische Satellite cir-
.köeekerviers is Ramon Lacroix

4 alteIH lri. de eerste ronde uitge-
IKs^J' De Australiër Stephan

Smitslaat
verstek gaan
rea__L Rik Smits doet niet
balWet Pre Olympisch bas-n°°i- De Nederlandse

k 1(1 v_* Is onvoldoende her-
S6rnieuw/en knieblessure. Een
H°orde onderzoek, verrichtINa pmedische staf van de In-

U? h_ .. Cers' heeft uitgewezen
'__*lifip_1ifip_^t °P trJd klaar is. Het> g'ntoto toern°oi in Spanje. p22 juni.

Met Evelyne Dullens gaat het slech-
ter. Na de kwalifciatie waarvoor ze
vier partijen moest winnen, mocht
zij voor het hoofdtoernooi aantre-
den. In de eerste ronde moest zij
echter opgeven. De tenniselleboog
waarvan ze voor vertrek al last had,
begon op te spelen. Ze moest de
strijd gedwongen staken.

SCHINVELD/ECHT - Naast de
drukte aan het wielerfront bij de
profs (Italië, Luxemburg, Zweden
en Route du Sud) hebben ook de
amateurs volop startgelegenheid.
Limburg maakt hierop geen uitzon-

dering. Te beginnen met het avond-
criterium van Schinveld (vrijdag 12
juni) is er drie achtereenvolgende
dagen koersactiviteit. Tijdens het
weekeinde vindt namelijk ook de
tweedaagse Pijl van Limburg voor
licentiehouders van de NWB plaats
en zondag draaien de wielen in
Heythuysen.

Hoofdklasse C: BW, Chevremont, EHC,
Geldrop, Halsteren, Longa, Margriet, Par-
mingen, SV Meerssen, SVN, TSC, Venray,
Vinkenslag, Wilhelmina'oB.
IF: SV Blerick, Eijsden, Heer, Limburgia,
Lindenheuvel, Miranda XP, RKONS,
RKVCL, Roermond, Waubach, Deurne, Ha-
pert.
2A: Almania, Bom, Heerlen Sport, Heksen-
berg, Kolonia, LHB/MC, Polaris, Quick'oB,
RKVVL, SCG, Schuttersveld, Standaard.
2B: Belfeldia, EW, FCV, Haslou,RKMSV,
Sittard, De Ster, SVEB, Tiglieja, Veritas,
Volharding, VW'O3.
3A: SV Berg'6B, Bunde, Caesar, GSV'2B, SV
Hulsberg, Mheerder Boys, MXC, RVU,
Scharn, SVME, Vilt, SC WW2B.
3B: Bekkerveld, Buchten, Coriovallum,
Groene Ster, Heerlen, Heilust, Minor, Ob-
bicht, RKBSV, Vaesrade, VKC'B9, Helios/
Passart.
3C: Brevendia, DESM, EMS, Merefeldia,
FC Oda, PSV'3S, Rios'3l, RKSVO, Rooste-
ren, Susteren, SVM, Swift'36.
3D: Baarlo, Egchel, Helden, SV Meerlo, Me-
terik, MVC'I9, RKDEV, Sparta'lB, SC ire-
ne, Venlosche Boys, Vitesse'oB, Witten-
horst.
4A: Amicitas, Leonidas, Maastr. Boys,
Oranje Boys, Rapid, RKASV, RKBFC,
RKHSV, Schimmert, Sint Pieter, Walram,
Willem I.
4B: Banholtia, Gulpen, Keer, Klimmania,
Lemirsia, RKMVC, RKWM, Simpelveld,
Slenaken, Vylen, Wit Groen VC, Zwart
Wit'l9.
4C: Abdissenbosch, Centrum Boys, FCGracht, FC Hoensbroek,KEV, KVC Oranje,

De Ronde van Heythuysen omvat
zondag het navolgendeprogramma:
12.30 uur, nieuwelingen 40 km;
13.45 uur, junioren60 km; 15.30 uur,
A-amateurs 80 km. Practisch alle
bekende Limburgse renners zijn
present.

RKSVB, RKTSV, SCKR, SVK, WaubachseBoys, Weltania.
4D: Amstenrade, BVC'2B, Heidebloem,
Kluis, Langeberg, Mariarade, Passar.
Helios, RKDFC, RKSNE, Schinveld, Sus-
terse Boys, Voerendaal.
4E: Armada, Holturn, IVS, Linne, OVCS
RKAVC, RKSVW, Sanderbout, Stevens-
weert, SVH'39, Thorn, Urmondia.
4F: Beegden, Crescentia, Eindse Boys, Hae-len, KOC, Leveroy, Megacles, Moesel
RKESV, RKVB, SWH, Vesta, Victoria R
4G: BEVO, Boekoel, GFC'33, HBSV, Ka
ningslust, KVC, Quick Boys, Reuver
RKSVN, Swalmen, VCH, Venlo.
4H: Achates, EWC, IVO, Leunen, Lottum
Melderslo, Montagnards, SSS'IB, Stormvo
gels'l9, Swolgense Boys, Wanssum, Yssel-
steijn.
Res. le kl.: Almania 2, EHC 2, Eysden 2,Parmingen 2, Rapid 2, RKMSV 2, RKWL
2, SVN 2, Venray 2,Veritas 2, Volharding 2,
VW'O3 2.
Res. 2A: Caesar 2,Haslou 2, Heerlen 3, Leo-
nidas 2, SV Meerssen 2, RKVCL 2, RVU 2,SCG 2, Scharn 2, Schimmert 2, Standaard2, Vinkenslag 2.
Res. 2B: Bekkerveld 2, Chevremont 2,Groene Ster 2,Heerlen 2, Heksenberg 2, FC
Hoensbroek 2, Kolonia 2, Minor 2, RKBSV2, RKONS 2, VKC'B9 2, Waubach 2.
Res. 2C:Blerick 3, Kluis 2, Lindenheuvel 2
Moesel 2, FC ODA 2, Sittard 2, Sparta'lB 3.SC irene 3, De Ster 2, Susteren 2, SVM 2
Wilhelmina'oB 2.
Res. 2D: Blerick 2, Helden 2, IVO 2, Mere-
feldia 2, Meterik 2, RKMSV 2, Sparta'lB 2,
SC Irene 2, Venl. Boys 2, Venray 3, Wilhel-
mina'oB 3, Wittenhorst 2.

In de Pijl van Limburg bestaat het
deelnemersveld uit amateurs van
de Nederlandse Wielren Bond
NWB, met voorts een aantal Belgen
aan de start. Traditiegetrouw is
Echt begin- en eindpunt van deze
etappewedstrijd. Zaterdagmorgen
(10.00 uur, Bovenste Eind) wordt
een individuele tijdrit over 8 km
verreden. Om 14.00 uur begint op
de Nieuwe Markt (waar ook de
eindstreep is getrokken) een etappe
over 123 kilometer door Midden-
Limburg. De zondagetappe trekt
grotendeels door het zuiden van de
provincie. Om 13.00 uur wordt op
de Nieuwe Markt aan de 140 km-
opgave begonnen. Drieëneenhalf
uur later is de finish.

TENNIS
Rosmalen. Mannen, 420.000 gulden,
tweede ronde: McEnroe-Grabb 6-2 7-6
(9-7), Volkov-Kinnear 6-3 6-4, Reneberg-
Zoecke 6-2 6-4, Stich-Wibier 6-4 6-4. Kra-jicek-Olhovski 6-4 6-7 (1-7) 6-4.
Birmingham, grastoernooi 275.000 gul-
den Vrouwen, tweede ronde: Schultz-
Radford 7-5 4-6 11-9, Durie-Nagelsen 6-3
6-4, Byrne-De Swardt 6-4 6-4, Stubbs-Santrock 6-3 6-4, Shriver-Allen 6-4 6-2,
Po-Sampras 6-0 3-6 6-1,Temesvari-Endo2-6 6-4 8-6.
Londen Queen's, grastoernooi 1 miljoen
gulden Mannen, eerste ronde: Pech-
Patrick McEnroe 6-4 7-6; tweede ronde:
Ivanisevic-Stolle 7-6 6-3, VanRensburg-
Becker 6-4 6-3, Kühnen-Lendl 7-6 3-6
6-1.

Route du Sud: Eerste etappe Arcachon-
Tonneins: 1. Wust 177 km in 4.31.19, 2
Boucanville, 3. Bouillon, 4. Aldag, 5
Hermans, 12. Akkermans.
Laarne 1. Dierickx 150 km in 3.43, 2
Van Leeuwe 0.05, 3. Roelandt 0.22, 8
Kools , 21. Le Grand 8.15.
Ronde van Zweden.Stersund-Stersund:1. Andersson 129 km 3.05.06, 2. Hambur-
ger op 3.03, 3. Lafis 3.32, 4. Laukka 4.36,
5. Jacobsen 4.43, 6. Adrie van der Poel
5.02, 10. Pieters.

Algemeen klassement: 1, Indurain
86.36.58, 2. Chiappucci 2.18, 3. Vona
3.14, 4. Hampsten 3.30, 5. Conti 3.35, 6.
Chioccoli, 7. Giovannetti 3.43, 8. Herrera
6.50, 9. Giuppohi 9.12, 10. Cornilet 10.45,
136.Lammerts 3.12.47.

Chioccioli 0.23, 8. Philipot 0.32, 9. Herre-
ra 0.36, 10. Conti 0.43, 102. Lammens
25.33.

Indurain, goed gesteund door zhn
teamgenoten, kwam in de zware
bergrit geen moment in de proble-
men. De Spanjaard controleerde
vrijwel moeiteloos de koers, die het
peloton door de Alpen voerde. In de
laatste klim van 3000 meter richting
de Mont Viso, met een stijgingsper-
centage van twaalf procent, plaatste
Marco Giovannetti één kilometer
voor aankomst zrjn beslissende de-
marrage. Hij vluchtte uit een groep-
je van acht renners, met alle kop-
stukken. De dertig-jarige Italiaan
bezorgde zijn ploeg Gatorade in een
tijd van 5.38.19 de eerste ritzege in
de Giro, acht seconden later ge-
volgd door zijn landgenoot Lelli.

MONVISO - Miguel Indurain blijft
de Italianen in hun wielerronde
kwellen. De Spanjaard straalt ook
in de slotfase van de Giro zelfver-
trouwen en kracht uit. De 27-jarige
Tourwinnaar stelde in de achttien-
de rit over 200 kilometer van Ver-
celli naar Monviso met de derde
plaats, op negentien seconden van
winnaar Marco Giovannetti, voor de
vijftiende opeenvolgende keer zijn
leidende positie in het klassement
veilig. De voorsprong van Indurain
op zijn naaste belager Claudio
Chiappucci bleef 2.18, waarschijn-
lijk ruim genoeg om zondag in Mi-
laan als winnaar van de Ronde van
Italië te worden gekroond.
Chiappucci heeft de hoop op een
succesvolle machtsgreep echter nog
niet opgegeven. De kleine Italiaan
wil vandaag in de 260kilometer lan-
ge bergrit tussen Saluzzo en Pila
zijn slag slaan. „Vandaag had ik en-
kele fysieke problemen, waardoor
ik in de eindfase niet kon versnel-
len", zei Chiappucci, die in het
spoor van Indurain als vierde ein-
digde. „De negentiende etappe is
aanzienlijk langer, waardoor ik
meer gelegenheid heb tot aanval-
len."

" Marco Giouannetti grijpt de overwinning in de eerste Alpen-
etappe. Foto: EPA

Zeelenberg
gokt op TT

1_^en_«-.~ Motorcoureur Wilco
T.h in 7<H start vermoedelijk
|tii_Vi*-n A? cc-klasse tijdens de
isivSs dffon' De coureur raakte
C ele l?J°te Pr«s van SPanJe
'C°nd n geleden ernstig
lb!f mepi.Ue Bleiswijker liep on-
it. 6r>bre,.ueen enkel- en sleutel-s-teer* °P' zeelenberg werd
m n _ in °eoPereerd en de kansVloten 7n, Z°U Fijden leek
Cer- ni*. mag zes
VT1 echt loPen. Motorrijden
C^orfier. ,W_2l, verklaarde hy
hotie v_^n "Jdens depersconfe-
k^Uio£ de TT- De coureur
VSn. ; m leder geval voor de
Stn de rein, Assen. Afhankelijk
"O in d.U^ten beslist h« ofh-OX^_~e l-T van Assen.

WIELRENNEN
Ronde van Italië: achttiende etappe
Vercelli-Monviso: 1. Giovannetti 200km
in 5.38.18, 2. Lelli 0.09, 3. Indurain 0.19,
4. Chiappucci, 5. Vona. 6. Hampsten, 7.

SCHAKEN
Manilla. Olympiade, tweede ronde ge-
detailleerd. Mannen. Brazilië-Nederland

Surhuisterveen. NK, twaalfde ronde:
Van derKooij-Scholma 1-1,Van Berkel-
Jansen 1-1, Clerc-Van der Pal 2-0. Heus-
dens-Wesselink 0-2, Van Aalten-Van der
Zee 2-0, Van Leeuwen-Van der Wal 0-2,
Meijer-Wiersma 1-1. Stand: 1. Wiersma
17 punten, 2. Van Berkel, Scholma 15,
4. Meijer 14, 5. Clerc, Jansen, Wesselink
13, 8. Van Leeuwen, Van der Zee 12, 10.
Van Aalten 11, 11. Van der Pal 10. 12.
Van derKooij 9, 13. Heusdens 8, 14. Van
der Wal 6.

DAMMEN

1-3 (Timman-Milos 1/2-1/2, Sunye-Piket
0-1, Van der Wiel-Lima 1/2-1/2, Braga-
Sosonko 0-1). Vrouwen.Rusland-Neder-
land 2-1 (Proednikova-Sziva 1/2-1/2,
Benschop-Sjoemikina 1/2-1/2, Stepa-
vaja-De Vries 1-0). Rusland-Nederland 2
1/2-1 1/2 (Kasparov-Timman 1/2-1/2, Pi-
ket-Khalifman 1/2-1/2, Dolmatov - Van
der Wiel 1/2-1/2, Van Wely- Kramnik
0-1), Letland-Israél 1 1/2-1 1/2voorlopig,
Zweden-Kroatie 1-3 . Vrouwen. Neder-
land-Duitsland 2-0 voorlopig (Sziva-
Burchhardt 1-0, Heinatz-De Greefafg ,
De Vries-Jahn 1-0), China-Armenië 2-1,
Rusland-Tsjechoslowakije 1/2- 1/2, Ka-
zakstan-Verenigde Staten 1-2, Georgië-
Oekraine 1 1/2-1 1/2.

?6en0v 6 siond McEnroe lijnrecht
tin 2e

er Richard Krajicek, die na

*" me op Olhovski (6-4 6-7 6-4)
Dr ot) J_ iTië was dat de toevalsfac-

een grote sPeelt- *-Ik heben door een paar geluksbal-

Problemen met zijn eerste „clinic"
had de Hagenaar, nummer twaalf
van de wereld en nummer twee in
Brabant, niet. Hij sloofde zich uit
voor de kinderen. Nam ruim de tijd
voor alle vragen en kreeg een lam-
me hand van alle handtekeningen.
Al keek menige tiener ondertussen
met een schuin oog naar de trai-
ningsbaan. Daar stond een nog gro-
ter idool, JohnMcEnroe, te oefenen
met zijn trainer.

WW[lot met6/.kte de eerste set na 4-0
e'twep . 2 ln* Grabb kwam pas in
oor de °P dreef* brak twee keer
aak zu opslag, maar verloor even-
F-ak n e»gen service. In de tie-
h die t !rwierf hij vier setpunten.
Mn best ( __lenten was McEnroe op
Bk en £■" Hij maakte ze onschade-
frabb ,P zlJn eerste matchpunt was
Put te , vriendelijk een dubbele
k" slaan. „Toeval? Niks daar-.6e-w_)nd McEnroe. „Ik heb hetw°ngen."

stand om in 5-3. „Met een paar for-
tuinlijke klappen", vond hij be-
scheiden. Hij wikkelde af naar 6-4.
In de tweede ronde staat hij tegen-
over de Duitser Saceanu, de win-
naar van het vorig jaar.

Olhovski sleepte er een tiebreak uit
en won die met 7-1. De Moskoviet,
die vorig jaar de als nummer één
geplaatste Forget in de eerste ronde
Rosmalen uitsloeg, nam in de derde
set zelfs een voorsprong van 3-0.
Krajicek werd wakker en boog de

Fortuin

letjes", gaf hij aan. Het duel was
dinsdag door noodweer gestaakt op
6-4 5-4. Krajicek had toen juist twee
matchpunten verspeeld. In de
voortzetting kwam de Hagenaar
traag op gang. „In de training liep
het al niet lekker. Ik miste alle ti-
ming."

et be^re °P de persconferentie
et Bert.'P Van de ideale vader voor
ids S van de kinderen. „I love
aar ten

n klnderen kijken nooit
Uld n

, "ls- Daar hebben ze het ge-
""_ stil ._oor- Ze kunnen niet zo
)ch ni. . "■ Dat zal in Nederland
ad y,- . a"ders zijn." Geïrriteerd
'el aan

zich niet aan de kinderen,
Die ki_..ZlJn eigen stommiteiten.
in, -^"aeren maakten geen fou-
*aad ' Daar werd ik soms
'aaijg ~ m_ Toen het even te la-
faagd h, ' heb ik de umpire ge-
ls cc ac kinderen toe te spreken
en 2e ,ondenvijzer. Misschien zou-aaar rustiger van worden."

Nederland, de regerend Europees
kampioen, op zijn minst een olym-
pische medaille met het team weg
slepen. Hom denkt dat de equipe in
dezelfde situatie zit als vorig jaar
omstreeks deze tijd. „De paarden
Ratina Z en Egano, van Raymakers
en Lansink, hebben zich bevestigd.

Tops begint met Top Gun aan de
weg terug. Plaats vier blijft net als
vorig jaar een kwestie van afwach-
ten hoe het uitpakt".

Bert Romp is met zijn paard Waldo
de grootste aanwinst van dit sei-
zoen. „Hij is steeds zeer constant
geweest. Heeft goede dingen ge-
daan voor de equipe. Roelof Bril
kan met Ahorn ook over de hinder-
nissen heen. En Emilie Hendrix
heeft met Aldato een slechte perio-
de afgesloten". Bij het CHIO van
Aken, begin juli, moeten de kandi-
daten zich bevestigen. Alleen Jan
Tops mag die wedstrijd laten schie-
ten.

Jan Tops heeft het voordeel van de
twijfel. „We zullen zijn paard in Bar-
celona hard nodig hebben", meent
Hom, „daarom krijgt hij min of
meer de vrije hand in de voorberei-
ding. Al moet hij nogwel een zware
wedstrijd rijden". In Barcelona wil

Werklust wielrenners
aan de kaak gesteld

BAARN - Bondscoach Hans Hom
heeft zijn olympische equipe van
springruiters gisteren nog niet defi-
nitief vorm durven te geven. Voor
de vierde plek en de reserveplaats
wees hij voorlopig drie ruiters aan:
Emile Hendrix, Bert Romp en Roe-
lof Bril. Jos Lansink, Piet Rayma-
kers en Jan Tops zijn voor hem ze-,
kere waarden. „Alleen moet Tops
nog wel laten zien dat zijn paard
blessure vrij is", aldus de bonds-
coach uit Oud-Ootmarsum. Het zes-
tal is door de Nederlandse Hippi-
sche Sportbond bij het NOC voor-
gedragen.

Tops krijgt de tijd
Hendrix moet in Aken ticket verdienen
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Schooljeugd brengt 'Big Mae' in verlegenheid
I ümburgs dagblad

"Richard
Krajicek kan weer
voluit slaan met
zijn
probleem-schou-
der.

Foto: ANP

McEnroe kinderachtig Von onze sportredactie

lij heP N ~ Het was de dag van het schoolkind, gisteren
200 l grastennistoernooi van Rosmalen. Er kwamen er liefst
P von TrGu °rd" Voor de raadgevingen van Richard Krajicek.
n rrïi f. n McEnroe. Die wist zich geen houding te geven
)e 33 akte er een Jekyll-Hyde show van.
& zün

ange Amerikaan, vader van drie kinderen, ergerde zich
ieroez P&rtlj tegen Jim Grabb (6-2 7-6) pimpelpaars aan het
**oest einoes- HiJ schopte tegen de boarding, smeet drie keer
ehoidZyn racket in het gras, sloeg de bal wild in het net en
i_n u de luidruchtigsten de huid vol. De umpire keek van
"ihp °J**e P°s--t--e toe en liet de incidenten zonder waarschu-s ot strafpunt passeren.

sport

sport kort

indeling amateurvoetbal

sport in cijfers



Albertheijn uut Zaen I
maakt hiereen I

heerlijkkaasje van. I

In plaatsjes als Zalk en Wisp wordt er al **sTSWwF i*^ * ons daarom net beste dat ude brand- I
jaren gebruik gemaaktvan al het moois dat *£ 'ïêtpff-'/f^ifcVv 3* .^i^V netelkaas zelf even proeft. En om u over de streep I
de natuur ons biedt. Maar wij in Noord- „^ i Vffi Vm >\lr k « te na'en ' hebben we 'm in de aan- ■

j^r * f% Smt" .■%■ _B .. ij,__|

Holland kunnen er ook een aardigwoordje over '^.-j JléikJL .^^rfU*L_. bieding gedaan. |
P" *A\ ÊMmV mW\^mmm mmm ** rY* C" :W^~^ ir "^^^i^l mmmmmmwmmmmmr^^'*^Ët%^^ ~ff*^^Af\*.AmtA^Am9^^^ __ ij_^H

fm yf *Bf "^H ' V /' V. 'S '^''^^''^^^^^^"^^■teSSS?^
meepraten. Neem brandnetels. Hebben we If^ i ' f f / /\ ijiÉl Sf>_ Wist u trouwens dat er ■
aan een van onze boerenkazen toegevoegd. V *^ !T"—\Wl aan de brandnetel geneeskrach- I

'rt 1 j ''S " ' H
En het resultaat is beslist het proberen waard. '¥ ! jl tige werkingen worden toegeschreven? Maar ja, I

Nou denkt u misschien dat ver blaasjes van jk v.\_L' V we zÜn 's lands grootste kruidenier en niet 's lands I
|

op uw tong krijgt. Enkele klanten zullen zelfs nog *gt P% *? ~, % \' \, , grootste kruidenvrouwtje. Dus snel weer over naar onze I
voordat ze ook maar iets geproefd hebben, V andere aanbiedingen. Want behalve brandnetelkaas heb- I
vieze gezichten trekken. En als ze 'brand- jêT^ '/m f #*S^ \ ben we no^ v'Jf boerenkazen (waaronder bieslookkaas I
netelkaas' willen zeggen, komen ze waar- I é I met een aangename, scherpe I
schijnlijk niet verder dan brrr... *\ " jb / \ V*__j^ . /A/O* /^' J__T smaak) in prijs verlaagd. I,_„„. a.,...„"..,.. wmmyf(hué^ f --- * -'Staedse Fraetsen'. kW cjê^' &[9S+ z3* *-*-C «I |, A op ambachtelijke wijze bereid. Ze I

Wees gerust, u hoeft echt niet , £ zijn lekker èn voordelig. Dus gebruik I
bang te zijn voor prikkende kaas. j "^f^ uw aBrarjscn verstand en ga deze week I
Trouwens, dat kan iedereen op zn klompen aan- *; '/^L ËSt E** even bij Albertheijn langs. Tot Zaen! I
voelen. Ga maar na: twee uur nadat een brandne- -^Hk I
tel is geplukt, kunt u'm zonder problemen tj r"/' I |-t v^ /^^^^V^^v /(0 \^\ I
vastpakken. Het rijpen van een brandne- "S 3HI jf \ V**. . >a« I
telkaas duurt minimaal vier weken. Dus J^gS^xT^ ▼% % Ch Boeren brand- tfl Boe^SaT I
hetenigewaaruzichaankuntbezeren 3 ff 4 R ftvftw \ \ Selkaas^ Qn Sï,"in»on I4 0% % )\ t\ I'l W kil° -^^Ao.yu küo4^§ü in.yu I
is uw kaasschaaf. jLArt*Sft f f \W/{W I

De brandnetel geeft de _J !r #1 I >^ r^^ — /êf é^ I
kaas iets dat we nauwelijks kunnen :' 1 ft f^,,,,.-..^^ V.^ J^lA \ ±
beschrijven. De een vindt'm pittiger. ÊfßÊm % \\ !\ --c^mÊ^Êt\w —-^Amwß -__^j|p^ _^—^"^

■"« ** j? *& & Jfi»!B Jff Crl Boeren Cd Boerenkaas tfl Boeren tfl Boeren Leidse
np anrlpr kmiHiapr Wppr anriprpn JmkïïV P 3» * " I bieslookkaas 48+, zacht belegen 48+, oude kaas 48+, belegen kaas 30+.ue anaer Kruiaiger. weer anaeren k\BB \ Ijii » 1Q QH IOQH 17QH -h 170 HHr küo 4&90- IO.^U wio 4§se-IZ«yU kdo wio 20.90-IAÏ7v
Zeggen dat-ie 'natuurlijk' Smaakt. Jr 3. Onze boerenkazen zijn vers van 't mes verkrijgbaar

Boerenwit met maanzaad of De Jager Hollandse nieuwe Mondétour, Aquafresh tandpasta, 0 Qf- Uit onze bloemenafdelingT
boerentarwe met sesam, ÊlÊmÈimW i«hm » haring varuüm vPmakt ~ 'n droge, witte of rode r_r 2 tubes a5O ml 1.4SéL.VD
heel IQQ narng, vacuüm verpakt, qqq Franse wijn, fles 0.75 I D.yO Bloeiende of groene +n *I"yy 3^513^ NuO.W H

ost|er^ Schouderkarbonade, planten, 3 stuks ,10^
tfl WittP nimtipc -. bakje 150gram im 79 i^E^3i 'n verrassend tussendoortje, choco- 500 gram--fe9f- 5.75 'IHAQ ah service lijn: bel gratis 06-0305. iIoAHM l wine puntjes, -1 QQ Calvé Br iliii lade/rozijnen®®®, rozijnen/hazelnoot kllo 12:90" ±W.H^7 De artikelen In deze advertentie kunt vin alle

neverpakt, zak 6 stuks Ufr I.JZf pinda satésaus, «■» I of abrikozen/kokos©®, o7Q RihkarhonadP "}s*s?k^e

*' behr^lve a^lke.lentwaanSenVan Np p «ïnnra Icnffio' r .„cn L'««««m4é'»< n-,L- c ctni^c oj^o- X /H KlDKarDOnaae, cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen
1 sccio ,il„Qrwli Qciic*

Van Neiie bupra KOtTie, pot2sogram l«SS« pakfistuks -2&Ï £~t V Q *r\Ar\ kopen ln AH winkels waar één van die cijfers OP
LaSSie ZllvervliesrijSt, 01 Q snelfilter- Of grove maling, 00- +40%extra O ft/% lU «.lil , * kiln Lw 12 49 de deur staat. Reclameprijzen gelden t/m zater
pak 400 gram ®@®® Z& éL.VÓ pak 250 gram 1^7.21 Inhoud NÜ 289 feSP WhiskaS,diverse smaken, CQ7 kll° . -143* ±^.*«J dag 13 juni a.5..-Zolang dé voorraad strekt - ,■ -^ra fc.^# innouo. nu a-.\j*j 3 blikken a 400 g ®@® -«6- O.ZI/ ... \ tfl Kipfilet, IJI Q Met gratis Whiskas catmilk, pakje a 180 ml. rj£''-^Wl*^) \" n ow-«7K mf /

npPHHH MichaeUackson. PEPS! W * ILC rn IËtË/J
Nu bij AlbertHeijn: de exclusief voor MM 8 " Sfhf'ÏÏ 00?3'1 °f k"' - «-50- IO.OÜ \« M^T"BHV^P^WS Pepsi uitgebrachte Michael Jackson fl BkS^ iZLyi miditijh cumpdci, v<A%,*"^^^,"»l Lw<&rWom#*Wk song "Someone put your hand out" plus f_A $2f_ fpltn^Ni-i ' L 99IP^t^CKSO^ een medley van de beste nummers Pepsi «fA/Jlil 1.25 kilo Nu X±.^^ Grote mango, IQQ géf JWitiëjmÊém

WÊÊËSÊÉÊS> van de CD "Dangerous". Bij aankoop van ColaofLight, iLUUtiiIH .4 -; Badedas douche, perstuk ±,W . !

WËÏ%ÈÊÉfrm*^m\ bijbetaling vanf 2.95 komt dezecassette 9IQ IIÜ3 nI^IjH CQC Nieuwe oocst Alnha I
single in jouw bezit, bij de kassa van AH. fc.IÏJ Ll__*; ? Pgp^l öftilii ®®®®-B^v.^O weuwe oogst Aipna

!____ ttÉÉB Zonder Pepsi-aankoopkun je'mvoor f 6.95 +porto- f
, . ||t -' _. _ï Éé^^«JlH!l 'jfc* Rphu-tkciiPC

kosten bestellen Izie hiervoor het specialebestel- Ties 1 Hier tt ?/".,' * . , -vi^^—rTu^sür 'I S■MnHÉMiÉMMH formuliermdewinkeif ±.<J%J bus 100 stuks + ®®»s TQC Sperziebonen, o_n aioejFt rteijn .
I navulpak 100 stuks 40^0/""7J 500 gram Z..DU __... ~

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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