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Bierbrouwer beetje blij
niet uitschakelen Oranje

Von onze verslaggever
SCHiNNEN _ Eerlijk is eerlijk,

er tegen Denemarken
ets van gebrouwen heeft, komtorOUwer Harrie Meens van Alfa" Schinnen goed uit.

enkele weken levert hij
i °c*r het eerst bier aan Duits-nd. Gelet op de extreme rivali-et zou Duitsland Alfa weleens

meteen de rug kunnen toekeren.
„Wij vreesden toch wel voor een
afkeer bij de Duitse consument
tegen produkten uit Nederland.
Sportief gezien is 'het wel jam-
mer dat wij eruit liggen. Maar ik
ben toch blij dat een tweede ont-
moeting met de Duitsers nu is
uitgebleven", luidt Meens' va-
riant op het gezegde: de een zn
dood is de ander zn brood.

vandaag
Oranje-spul bewaard

voor betere tijden
PAGINA 7

Limburgse Prinsjesdag
PAGINA 15
in hetnieuws

Gehandicapte mag niet
als koningin defileren

PAGINA 17

sport

Zuur afscheid
voor Michels

PAGINA 19

Van Tiggelen
bedankt voor Oranje

PAGINA 19

Bereiken finale
verbaast Denen

PAGINA 21

Ploeg Raas dreigt
uiteen te vallen

PAGINA 22

'Heel' Nederland
keek naar Oranje

JoeLVERSUM ~~ Zeker 10-2 mil-
i^

n Nederlanders hebben
la J^ndagavond via de tv Neder-
-J* zien sneuvelen tegen Dene-

en. Dat zi jn 200.000 kijkers
rj^?r dan bij de wedstrijd tegen
rjj.'^and, afgelopen donderdag,

dat 76 procent van
Jaa ederlanders ouder dan zes
BpT de afSang van Oranje heeft
fop gd' Van hen keek 8-2 m11"
s?n gewoon thuis, 1,3 miljoen
,^oof aan bij de buren of bij fa-

400.000 zat in het café. De
eß^ er'nëwas ruim voldoende:n zeven.

het weer

**n h
NVELDEN

lü^rt "ePressie boven Duits-
W o|. 2orgt eerst nog voor veel

n waaruit een buitje
*o„ \al>en. Later zijn er ruime
Öe 'ge perioden, maar tegen
op v°öd is er opnieuw kans
Vvjjj ?n lokale onweersbui. De
fto03. Waait uit het noord-
ÈC-^oosten. De middagtem-
Ö^üur loopt op tot 22 gra-
"^chf 11 net kwik daalt van-
fle at naar 12 graden. Komen-
i»Oor jagen wordt met een
Iv.cl?°°stenwind warmere
Hejj ingevoerd, daarom lo-

e ek " emPera*uren 'n net
,nde op tot zomerse**rden.

Zorgen
Het plan baart de bonden ondanks
een redelijke opstelling grote zor-
gen, aldus CFO-bestuurder A. Loh-
man. In de nieuwe sorteer-organisa-
tie wordt het huidige aantal expedi-
tieknooppunten (12) gehalveerd.
De zes nieuwe eenheden met ge-
avanceerde machines, komen vanaf
1996 in Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Zwolle, Den Bosch enDen
Haag. Het sorteren van de briefpost
op bestelwijk zal vrijwel volledig
(tot 98 procent) worden geautomati-
seerd. Nu gebeurt het sorteren voor
slechts een kwart machinaal.
De relatief lange duur van de reor-
ganisatie (zes jaar) moet het volgens
zowel PTT Post als bonden moge-
lijk maken een groot deel van de
personele pijn op te vangen via na-
tuurlijk verloop. De bonden hebben
een selectieve personeelsstop per 1
januari 1993 aanvaard.

Man snijdt hoofd
van echtgenote af

EINDHOVEN - De 25-jarige Eind-
hovenaar H.K. heeft bekend dat hij
in de nacht van 8 op 9 junizijn 24-ja-
rige echtgenote heeft vermoord.
Het echtpaar lag in scheiding. De
twee kregen in de betreffende nacht
in hun woning ruzie. De man bracht
daarbij zijn echtgenote een vuist-
slag toe. Volgens zijn zeggen is zij
daaraan overleden.
In de badkamer van de woning
heeft de man toen het hoofd van
zrjn echtgenote afgesneden. Het li-
chaam deed hij in een weekendtas
die hij met tegels verzwaard in het
Eindhovens Kanaal gooide. De tas
met inhoud werd óp 12 juni gevon-
den. Het hoofd bracht hij naar een
golfterrein in Valkenswaard waar
hij het in brand stak. Het hoofd
werd afgelopen zondag door een
golfspeler gevonden.

Volledig automatiseren bij PTT kost landelijk 6.000 banen

Postsortering in Sittard weg
Van onze verslaggever

'W ARD - De afdeling postsortering van het PTT-expedi-
Sittard, in 1982 geopend, moet evenals vijf

|aut ere knooppunten vóór 1998 weg. De geplande volledige
i^ °matisering van de postsortering kost de komende zes
sta v °lgens de bonden 6.000 PTT-ers hun baan. In Sittard
°D eT °*e Danen van 150 vaste en 250 parttime-medewerkers
H t cn^- (-)o^ m °^e voorsorteercentra in Limburg verval-
t>ia3^en- e directieheeft de bonden gisteren beloofd 'zich
d\v a^ *n *e sPannen om de reorganisatie zonder ge-

-origen ontslagen te laten plaatsvinden.
Het r_Sittar?rs°rieel van het knooppunt
"akket Waar in elk geval wel de
haaf

, postverwerking gehand-
|lim? Dl«ft, is gisteren door PTT-

jUrg directeur mevrouw Aqua-
over de gevolgen van

de operatie, die de naam 'het sor-
teerbedrijf van de toekomst' mee-
kreeg. Mevrouw Aquarius: „Het is
een harde boodschap, maar ik heb
er gelukkig bij kunnen vertellen dat
wij een goed sociaal plan hebben en
dat er voor de medewerkers nieuw
werk wordt gezocht. Het is ook zo
dat wij voor het knooppunt Sittard,
dat niet dicht gaat, ook alternatief
werk zoeken."

De bonden, die gisteren in Den
Haag zijn ingelicht, zeggen 'niet met
de rug naar dereorganisatie tekun-
nen gaan staan.' De automatisering
van de nu nog grotendeels met de
hand uitgevoerde sortering van
post is onontkoombaar.
De reorganisatie is nodig door de
stagnatie in de groei van het brief-
verkeer (fax, data-transport en elec-
tronic mail nemen dit over), de stij-
gende loonkosten en de toenemen-
de concurrentie op de Vrijere
Europese markt. PTT Post inves-
teert 1,4 miljard gulden in het geau-
tomatiseerd sorteerbedrijf. De kos-
tenbesparing bedraagt uiteindelijk
330 miljoen gulden per jaar, zo
maakte directeur A. Scheepbouwer
van PTT Post bekend.

Bij grote razzia op woonwagencentrum

Politie Maastricht vindt
wapens, drugs en auto's
MAASTRICHT - Bij een groot-
scheepse politie-actie in Maas-
tricht werden gisteren ongeveer
275.000 gulden, 300 gram hard
drugs, drie vuurwapens, meer
dan tien autoradio's en enkele
gestolen auto's in beslag geno-
men. Op negen plaatsen in en
om het woonwagencentrum aan
de Olympiaweg werden invallen
gedaan en dertien verdachten
werden aangehouden. De actie,
waaraan werd deelgenomen
door 120 leden van het Maas-

trichtse politiekorps, de rijkspo-
litie, de Fiscale Inlichtingen en
Opsporingsdienst (FIOD) en de
mobiele eenheid vond plaats
naar aanleidingvan klachten van
wijkbewoners. De invallen wer-
den om zes uur 's ochtends ver-
richt.

Zie verder pagina 11

" Politie neemt twee 'vers'
gestolen auto's in beslag

Kosto: tentenkampen
voor vluchtelingen uit
voormalig Joegoslavië
DEN HAAG - Het kabinet over-
weegt oorlogsvluchtelingen uit Joe-
goslavië op te vangen in kazernes
en tentenkampen. Staatssecretaris
Kosto van Justitie heeft dit gisteren
in de Tweede Kamer meegedeeld.
Het gaat hierbij om een nieuwe, tij-
delijke opvangregeling die losstaat
van de opvang van asielzoekers.

De Joegoslavische vluchtelingen
zullen tegen ziekte worden verze-
kerd en in hun elementaire behoef-
ten zal worden voorzien. De vluch-
telingen krijgen geen recht op bij-
stand of andere voorzieningen.
Nadere informatie kon Kosto niet
geven, omdat een en ander nog na-
der moet worden uitgewerkt.
Volgens Kosto zijn sinds begin dit
jaar op het vliegveld Beek 25.000

Joegoslaven aangekomen, van wie
zon 10.000 in Nederland zijn geble-
ven. De rest reisde door naar buur-
landen, zoals Duitsland. Gedurende
de eerste vijfmaanden van dit jaar
hebben bovendien ruim 1.300 Joe-
goslaven asiel in Nederland aange-
vraagd.
Verreweg de meesten zijn echter als
toerist binnengekomen. Zij mogen,
mits zij beschikken over voldoende
geld en een retourticket, op die ba-
sis drie maanden in Nederland blij-
ven. VolgensKosto hebben op deze
wijzevelen onderdak gezocht bij fa-
milie of kennissen. Kosto gaf toe,
dat zeker in het begin, verschillende
mensen die onvoldoende geld en
geen retourticket hadden, met het
vliegtuig zijn teruggestuurd. Hij be-
klemtoonde dat het in deze gevallen
steeds ging om mensen uit gebie-
den die niet als gevaarlijk bekend
staan. Ook waren er Bulgaren bij.
Minister Maij-Weggen van Verkeer
en Waterstaat deelde de Kamer mee
dat met ingang van de tweede helft
van deze week, tot in ieder geval 1
juli, weer chartervluchten uit Joe-
goslavië zullen worden toegelaten
op vliegveld Beek. Afhankelijk van
de situatie zal volgende week wor-
den bekeken of ook na 1 juli lan-
dingsrechten zullen worden ver-
leend. Zondag werden charter-
vluchten naar Beek op last van het
ministerie van Verkeer en Water-
staat stilgelegd. Volgens minister
Maij is dit gebeurd omdat de situa-
tie onoverzichtelijk was geworden.

Zie ook pagina 5

" Kosovo: exodus
uit wanhoop

Rabin nieuwe premier Israël

Verpletterende
nederlaag Likud
TEL AVIV - JitschakRabin van de
Arbeiderspartij wordt de nieuwe
premier van Israël. Volgens de re-
sultaten van een representatieve
schaduwstemming heeft de Likud
bij de parlementsverkiezing giste-
ren een ongekende nederlaag gele-
den. De partij van de huidige pre-
mier, Jitschak Shamir, zou in het
nieuwe parlement 33 zetels gaan be-
zetten (was 40), tegen de Arbeiders-
partij 47 (was 39).

De links-liberale Meretz-combinatie
komt volgens de zeer voorlopige
uitslag op 13 zetels, zodat het linkse
blok de helft van de 120 Knessetle-
den zou gaan leveren.
De uiteindelijke uitslag van de ver-
kiezingen wordt pas in de loop van
vandaag verwacht, maar nu al staat
vast dat Israël een radicale zwaai
naar links heeft gemaakt, mogelijk
met vergaande gevolgen voor het
vredesproces. Jitschak Rabin heeft
in zijn campagne aangekondigd dat
hij de bouw in het grootste deel van
de bezette gebieden wil bevriezen
en binnen negen maanden een auto-
nomie-overeenkomst wil bereiken
met de Palestijnen in de bezette ge-
bieden.
De Likud heeft niet alleen stemmen
verloren aan de Arbeiderspartij
maar ook aan Tsomet, een kleine
rechtse partij onder leiding van
oud-stafchef Rafael Eitan. Tsomet
komt waarschijnlijk van 2 op 6 ze-
tels. De racistische Moledet-partij
deed het met een zetel winst minder
goed dan werd verwacht. Volgens
de uitslag van de schaduwverkie-
zing zou de Techiya-partij (3 zetels
in het huidige parlement), zelfs he-
lemaal verdwijnen.

Afrika-reis premier Lubbers nu hoogst onzeker

ANC kapt dialoog af
JOHANNESBURG - Het ANC
heeft voor onbepaalde tijd de on-
derhandelingen met de Zuidafri-
kaanse regering over een nieuw
politiek bestel afgebroken. De be-
sprekingen zullen pas worden her-
vat als de regering voldoet aan een
pakket eisen.

Het opschorten van de onderhande-
lingen heeft het land in zijn ernstig-
ste politieke crisis gedompeld sinds
president F.W. de Klerk ruim twee
jaar geleden zijn hervormingen in
gang zette. Het kabinet beraadtzich
vandaag over de crisis, maar in een
eerste reactie wordt het ANC-
besluit 'verbijsterend' genoemd.

Het partijbestuur van het ANC
kwam gisteren bijeen om zich te be-
raden over de situatie die was ont-
staan na de moord op 39 mensen
verleden week in het zwarte woon-
oord Boipatong. Het ANC stelt de
regering aansprakelijk voor dit
bloedbad.
In een verklaring zei secretaris-
generaal Cyril Ramaphosa van het
ANC, dat „het regime van F.W. de

Klerk het land naar de rand van de
afgrond heeft gebracht. Het volgt
een strategie die zowel onderhande-
lingen als geheime operaties, waar-
onder moord, omvat."
ANC-leider Nelson Mandela zei dat
zijn beweging pas naar de onder-
handelingstafel zal terugkeren als
aan alle eisen is voldaan.
De eisen behelzen ondermeer: een
internationale commissie van on-
derzoek naar de moorden in Boipa-
tong; de sloop van de logementen
van trekarbeiders, vaak Inkatha-
bolwerken en permanente bewa-
king van de logementen.
Het ANC wil voorts dat een spoed-
brjeenkomst van de Veiligheidsraad
van de VN maatregelen neemt om
een einde te maken aan het geweld.
Het bezoek van premier Lubbers,
vice-premier Kok en minister Van
den Broek van Buitenlandse Zaken
aan Zuid-Afrika in de eerste helft
van augustus lijkt van de baan. Nu
het ANC zich heeft teruggetrokken
uit het Codesa-overleg om tot de-
mocratische verhoudingen in Zuid-
Afrika te komen, ziet een meerder-
heid van de TweedeKamer geen zin

meer in een bezoek op zo korte ter-
mijn. Dat bleek gisteravond uit de
eerste reactie in da Tweede Kamer
op de jongste ontwikkelingen in
Zuid-Afrika.
Minister van den Broek liet gister-
avond via zijn woordvoerder weten
niet te reageren op de jongste ont-
wikkelingen in Zuid-Afrika vóórdat
hij morgen met de Kamer debat-
teert.

Zie verder pagina 3
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# De actievoerende
Franse boeren hebben
gisteravond besloten alle
blokkades van wegen
rond de Franse hoofdstad
Parijs op te heffen. Maar
de boerenleiders sluiten
nieuwe protestacties te-
gen de hervorming van
het Europese landbouw-
beleid dekomende dagen
niet uit. Volgens de boe-
ren zelfzijn de blokkades
een succes geweest, maar
het voorafgestelde doel,
de volledige verlamming
van deregio Parijs, werd
nietbereikt. De gevreesde
verkeerschaos bleef uit.
Dat kwam deels door het
optreden van de oproer-
politie, dieondermeer
met traangas verhinder-
de dat de boeren met
tractoren de hoofdwegen
dichtbij de Franse hoofd-stadkonden afsluiten.
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Bfr. 30

Regenboog
Aan de tekst van 'Back to the real
world' heeft Angela niets toe te voe-
gen. „In elk interview komt het
onderwerp Dolly Dots terug. Ik
dacht: als ik nu eens in een liedje
kan verwoorden hoe het was, dan
ben ik daar misschien meteen van
af. Ik kan het verder moeilijk uitleg-
gen. De Dolly Dots is voor heel
Nederland een begrip, maar voor
ons bestond het eigenlijk niet. Voor
mij bestaan alleen die vriendinnen
met wie ik zoveel heb meegemaakt.

Verder staat alles in het liedje: mis-
schien waren we verdwaald tussen
het begin van de regenboog en de
pot goud aan het einde, misschien
was het allemaal bedoeld om vrien-
dinnen te 'zijn en was de rest over-
bodig. We zijn er in elk geval goed
uitgekomen."

Persoonlijk
Groothuizens teksten zijn op deze
cd zeer persoonlijk, veel meer dan
dievan de andere tekstschrijvers op
'Walking on water. „Dat heb ik in-
derdaad geprobeerd. Ik vond dat
mijn teksten op de vorige cd veel te
algemeen waren. Het is begonnen
met 'Restless heart'. De eerste cd
was net uit, ik was dertig geworden
dat jaar, de zomer kwam en ik werd
wild. Ik ging opeens stappen, wat ik
nog nooit gedaan had. Heerlijk, als
ik van het ene afspraakje kwam

stond het volgende vriendje al weer
op het antwoordapparaat."
„Ik dacht: als je over jezelf wilt
schrijven, waar moetje het dan over
hebben? Het was zon zwoele dag,
de deur van mijn grachtenpandje
stond open, ik lag zo tegen dat hek-
je aan en keek naar een jogger die
zich vreselijk in het zweet aan het
werken was. Toen dacht ik: probeer
die sfeer van Amsterdam maar eens
in twee zinnen weer te geven. En
voor ik het wist was de tekst van
'Restless heart' er. We hebben er
een tango van gemaakt. Die sensue-
le, geile muziek past er goed bij."

Sensueel is ook 'No one can stop vs
now', dat niet door Groothuizen is
geschreven, maar dat toch heel
authentiek klinkt. De zangeres
kreeg het liedjeaangereikt door een
goede vriend, die het in een mis-
troostige bui voorzong. „Hij zong
het zo mooi, zo verdrietig, en ik heb
geprobeerd het op diezelfde manier
te zingen. Het nummer zoals het op
de plaat staat is opgenomen nadat
we het een keer hadden geoefend,
Ruud zoekend naar akkoorden, ik
zoekend naar hoe ik de woorden het
beste kon plaatsen. Ruud speelt op
oude snaren en dat hoor je ook,
maar ik denk niet dat we deze opna-
me nog hadden kunnen overtref-
fen."

„Ik heb ook wel wat met de tekst.
Je staat op het punt om met elkaar
te gaan vrijen maar je doet het net
niet. Alsof je de tekst in iemands
nek zegt; ogen dicht en een paar
leuke vriendjes voor het geestes-
oog, zo heb ik het gezongen."

Angela Groothuizen is definitiefDolly Dot af
'Het leven is veel

leuker als dertiger'

DOOR KEES GROENENBOOM

De Nederlandse popgroep Angela and the Rude,
geformeerdrond Angela Groothuizen en Ruud

Mulder, bracht onlangs haar tweede cd uitr 'Walking
on Water. De groep speelt op het ogenblik op

verschillende plaatsen in Nederland en is zondag
aanstaande te horen op het Haagse Parkpop.

AMSTERDAM - Hoe precies
de wisselwerking is tussen
Angela Groothuizen en Ruud
Mulder, alias Angela and the
Rude, kunnen ze zelf niet uit-
leggen. Mulder: „We vullen
elkaar aan, Angela is veel ex-
traverter dan ik, qua alles. Ik
ben vrij rustig." Angela: „Als
Ruud op een gegeven moment
naar links helt, zal ik net naar
rechts hellen en andersom.
Het is best moeilijk onder
woorden te brengen hoe die
samenwerking precies ver-
loopt."

Een gesprek met het tweetal geeft
in elk gevalenig inzicht. Angela (32)
voert het woord, 'The Rude' (39)
luistert vooral, instemmend zwij-
gend. De muzikale samenwerking
begon vier jaar geleden, al kennen
ze elkaar veel langer. Mulders ach-
tergrond is die van gitarist bij Spar-
go, Angela Groothuizen begon ooit
als Dolly Dot. „Op het eerste gehoor
lijken dat heel andere smaken, maar
het bleek al snel dat wij het zelfde
dachten over muziek", zegt Mulder.
„We hechten allebei aan songs, aan
de ouderwetse songstructuur met
een couplet, een refrein en een solo.
En met een tekst die ergens over
gaat."
Twee jaar na het debuutalbum
'Young souls' verscheen vorige
maand 'Walking on water', een ver-
zamelingvan dertien songs die stoe-
len op de Amerikaanse rock. Melo-
dieuze, goed in het gehoor liggende
composities zonder veel poespas,
met een centrale rol voor de gitaar
en de vocalen.

Opvallend is Groothuizens terug-
blik op haar Dolly Dots-periode,
'Back to the real world'. Ze heeft in

het nummer, dat is uitgebracht als
single, met opzet de sound van de
meidenband nagebootst. Het num-
mer is daardoor niet representatief
voor 'Walking on water. Mulder en
Groothuizen zijn ook niet enthou-
siast over de singlekeuze. „Mis-
schien lag die wel het meestyoor de
hand, maar een beetje meer 'guts'
van de platenmaatschappij zou af
en toe best handig zijn", vindt Mul-
der.

" Angela Groothuizen en Ruud Mulder.

Dertiger
Dertiger: in haar teksten duikt de
leeftijd een paar keer op. Is die zo
belangrijk voor haar? Met een veel-
betekenende blik: „Ik vind het le-
ven veel leuker nu. En ze hebben
me beloofd dat het nog leuker
wordt. Maar natuurlijk is die leeftijd
belangrijk. We schrijven toch lied-
jes die een bepaald publiek aan-
spreken, zo tussen de 25 en de 50
jaar. Laatst speelden we in een jon-
gerencentrum. Beneden stonden
een paar van die prachtige jonge
meisjes een ijsje te eten. "Angela, u
speelt straks in zaal 3, hè?'. Dus ik
vroeg of ze kwamen kijken. 'Nee,
maar mijn vader en moeder ko-
men.'"

recept
Paksoi met spek

en tomaten

DOOR HUUB MEIJER

Vooral in de Oosterse keuken is
paksoi erg geliefd vanwege de kor-
te bereidingstijd.

Benodigdheden voor 4 personen:
boter, 1 middelgrote ui, 200 g ma-
gere spekblokjes, 125 g champig-
nons, 4 vleestomaten, 1 struik
paksoi, 1 tl citroensap, peper en

"zout.

Pel ui en hak fijn. Breng water aan
de kook. Smelt boter en fruit ui-
snippers. Laat spekblokjes in wa-
ter ongeveer 2 minuten koken.
Giet door zeef af en laat uitwase-
men. Voeg spek bij uisnippers en
bak al omscheppend nogmaals 5
minuten.
Maak champignons en tomaten
schoon. Snijd sehampignons in
plakken en tomaten in parten.
Voeg champignons bij spek en ui-
snippers. Snijd van paksoi 1 cm
van stronk af. Snijd bladeren en
stelen in schuinerepen van 3-4 cm.
Voeg paksoi en partjes tomaat bij
spek en schep alles om, leg deksel
op de pan en laat in 6-7 minuten
gaar worden. Breng op smaak met
peper, zout en citroensap.

pop

Id-cd
Buffy Sainte-Marie
Coincidence and other
likely stories (EMI)

DOOR PETER HAMANS

Het is een ongeschreven wet
dat degenen diehet minst op de
voorgrond treden vaak de
prachtigste songs schrijven. Als
iemand dit credo tot het hare
mag maken dan is het Buffy
Sainte-Marie wel.
Ter informatie: zij is dus niét
de zoveelste hype in de bla-bla
categorie 'meisje met gitaar',
maar deze inmiddels 50-jarige
Amerikaanse van indiaanse
afkomst schreef bijvoorbeeld de
klassieker Universal Soldier
dieDonovan in het stenen tijd-
perk tot een wereldhit maakte.
De tragiek van haar volksgeno-
ten legde zij vast in beklem-
mende nummers als My Coun-
try, Soldier Blue en 'Tis Of The
People You're Dying, waarmee
zij de spreekbuis werd van de
indianen die onder erbarmelij-
ke omstandigheden in dereser-
vaten leven.

En nu, na 16 jaar, is zij over-
tuigend terug met Coincidence
And Other Likely Stories, een
cd die een vuist maakt tegen
corruptie, rassenhaat en de
overal aanwezige moneyjunks
die op weg naar hun banken de
zwakkeren vertrappen, hand
in hand met de powerjunks die
in deze maatschappij de touw-
tjes in handen hebben (The Big
Ones Get Away).

Buffy Sainte-Marie weet onver-
minderd muzikale zeggings-
kracht te paren aan pakkende
teksten waarin zij haar Ameri-
ka schetst, het land waar de
mensen die vandaag wantoe-
standen aan de kaak stellen
morgen dood worden gevonden
met kogels in hun hoofd (Bury
My Heart At Wounded Knee).
Het schrijnende onrecht wat
mannen, vrouwen en kinderen
in de armste landen wordt
aangedaan bezingt zij treffend
in The Priests Of The Golden
Buil:

Third Wolders sec it first
The dynamite, the dozers, the
cancer and the acid ram
The corporate caterpillars co-
me into our backyards
and turn the world to pocket
change

Hoewel de teksten soms zwaar
op de maag liggen verveelt
Buffy Saint-Maries' comeback
geen moment. Zo te horen lij-
ken hordes Apache-indianen
aan de basis te staan van I'm
Going Home (van de film Whe-
re The Spirit Lives) en het met
de powwow-drums van Roger
Jacobs onderkelderde Starwal-
ker. Dat is dus niet het geval -
hiervoor tekenen namelijk San-
dra Blackbear and the Iron-
wood singers - maar het on-
derstreept wél de authenticiteit
van het produkt. Dat wordt be-
sloten met een ontroerend wie-
gelied, namelijk het prachtige
Goodnight van CliffEtyerhardt
dat tevens de enige cover op
deze CD is.

Een commerciële hoogvlieger
zal Coincidence And Other Li-
kely Stories niet worden want
zoals iedereen onderhand wel
weet gaan gezond verstand &
muziek in de popscene zelden
samen.

Buffy Sainte-Marie is hierop
de spreekwoordelijke uitzonde-
ring en moet juist daarom wor-
den gekoesterd. Dit is een klein
meesterwerk dat ik nog in leng-
te van dagen wil horen.

Concert met
voetbal als
voorgerecht

LANDGRAAF - Gaan de Renega-
des, Heaven Sent en voetballen
samen? Die vraag wordt vrijdag be-
antwoord in jongerencentrum Ka-
juit in Landgraaf. Daar begint om
22.00 uur een optreden van de twee
Limburgse groepen. Om 20.00 uur
gaat de zaal open, en daar staat een
groot videoscherm zodat voetbalfa-
naten de finale tussen Duitsland en
Denemarken niet hoevente missen.

De Renegades is overigens een sa-
menbundeling van de groepen Ven-
geance en The Box. Het repertoire
bestaat vooral uit klassiekers (Deep
Purple, Thin Lizzy etc.) uit de jaren
'70 en '80. Het zal er behoorlijk hard
aan toe gaan dus. De andere band,
Heaven Sent, zit ook op het spoor
van de klassiekers, maar heeft zich
toegelegd op een wat jongerreper-
toire. De groep zal nummers spelen
van onder andere Overkill, TNT en
XYZ.

De entree kost in de voorverkoop
een tientje, aan de avondkassa moet
een piek meer worden betaald. Re-
serveringen: 045-464968.

'Parkpop de
grootste'

DEN HAAG - Navraag in de Ver-
enigde Staten en Australië heeft de
organisatie van het Haagse festival
Parkpop gesterkt in haar al jaren
verkondigde mening: „Wij zijn de
grootste in Europa en waarschijn-
lijk in de hele wereld." Parkpop is
komende zondag, 28 juni, en wordt
gehouden in het Haagse Zuider-
park.

Van één uur 's middags tot onge-
veer negen uur 's avonds zullen
twaalf groepen op twee podia optre-
den. Publiekstrekkers zijn de Ne-
derlandse The Scène, de Walter
Trout Band, EMF en Fishbone.

Het festival trok de voorgaande
twee jaren 400.000 toeschouwers en
wordt voor detwaalfde keer gehou-
den. *
Het publiek wordt aangeraden met
het openbaar vervoer te komen.

Laatste roekavond
in café Sheltur

BRUNSSUM - Rockcafé Sheltur
in Brunssum moet zoals eerder be-
richt haar muziekactiviteiten in ei-
gen huis stoppen. Vrijdag wordt de
laatste rockavond gehouden. Voor
de vaste klanten is er iets extra's.

Voorechte voetballiefhebbers - die
niet alleen in Oranje geïnteresseerd
zijn, is er een tv, om de finale van
het EK niet te hoeven missen. Me-
dewerkers van het café zijn van
plan er deze laatste keer een knal-
lende rockavond van te maken. De
deuren gaan om 20.00 uur open.

popagenda
JUNI

" 24 Rijnhal Arnhem, Joe Cocker
"25-28Roskilde (Den.), rockfestival in

o.a. Nirvana, Crowded Hou
Extreme en Pearl Jam rt

" 25 Fenix Sittard, The Urban Dan
Squad (uitv) -25/26Festhalle Frankfurt (D.), Bru

Springsteen w
" 26 Gimmix Sittard, Captain Gum

& D-Train

" 26 Feesttent Beek, Janse oW
Bend f p

" 26 Grandtheater Landgraaf, 'c

The Cat .„
" 26 Kajuit Landgraaf, Renegades

Heaven Sent tsê." 26 Feesttent Broeksittard, *ie'
freem „ öi van

" 26 Exit in G Landgraaf, Enne'
Egmondband en Eric Gale

" 27 KWJ Stem: Hot Pants On K*

" 27 Bizarre Festival, Alsdorf met .
Urban Dance Squad, Pogues
Ramones .___.

" 27 Café Dikke Stem Elsloo, ju^,
urnreceptie Conincx P°P
optredenRud a Dub Dub

" 27 Rai Amsterdam, Emmyl°u **"ris oo-

" 27 Vorst Nationaal Brussel (BJ.
xette vaef" 27 Notenbalk Ulestraten, *KW
freem

" 27 Gimmix Sittard, WW-Band

" 28 feesttent Maastricht (Laniber1

broonk), Vivelevink /v.

" 28 festivalterrein Werchter (BJ.
nesis .&" 28 Overstehof Landgraaf, *K
freem 80.

" 28 Brabanthallen Den Bosch,
xette en Clouseau _.hi

" 28 Zaal Berghmans Maastn1-
Cosmic Psychos en Strong ,

0

_
" 28 Zeelandhallen Goes, Em«"

Harris

" 29 Theater aan het Vrijthof M""
tricht, Flaco Jimenez , „i.

" 30 Feyenoord Stadion Rottera-
Michael Jackson _?$,

" 30 Barockfabrik Aken (DJ, *°
dom

JULI

" 1 Feyenoord Stadion Rotte""0

Michael Jackson ,jttl«

" 2 Vorst Nationaal Brussel. "*Village (n.),

" 3 Parkstadion Gelsenkirchen
Genesis $$

" 3 Unitas Brunssum, Par rrji'
Lost, Chemical Breath en
Gathering „ $

" 3 Feesttent Holturn, Janse »»*
Bend K Jjeii

" 4 Müngersdorferstadion "■
(DJ, Simply Red ~vj" 4 Mccc Maastricht, Prince (U» r,

" 4 Maasvlakte, havens 9000 ri°>
dam. Euro Rave e\^

" 5 Gemeentehal Vosselaar. «
Meeting et

" 5 Luxor Arnhem,Flaco Jirne">
"5/7/BAhoy Rotterdam, Prince (un*-

" 9 Ahoy Rotterdam, Joe CocKe
"10-12Nederlands Congresgebouw

Haag, North Sea Jazz Festij■ e
"10/llFlanders Expo Gent (BJ.

AFGELAST „.tfl

" 11 Feesttent Montfort, Janse»"
Bend Maas-" 11 Theater aan het Vrijthof «Vf
tricht, Le Tout Puissant ov-
streKinois Jazz de Kinshas

" 12 Oefenbunker Landgraaf, „ï.
kerpop '92 met o.a. WhroU"
Strong, Special Edition
Hearthunters „ie1

" 12 Carna-Pop Einighausen. , u 5.
The Scène, Gotcha, Private
tice, Point en Passing Strar* „.

" 12 Katschhof Open Air {"
Dutch Swing College Band

" 12 Brugeind Mierlo, WW-Bana.te£l-" 12 Kasteeltuinen Arcen, aS
pop tv-

" 12 Café Torn Torn Heythuyse"'
xedo Buck /p.t,

" 15 Westfalenhalle Dortmund
Roxette KeUle"

" 17 Müngersdorferstadion **"(D.), Dire Straits „__s
" 18 Feesttent Hunsel, Janse "Bend feSti"
"18/19Belgium Rhythm 'n Blues

val Peer «wd

" 20 De Doelen Rotterdam. *
Chapman „ , Jji'

" 22 Festivalweide Werchter (*>"'"
chael Jackson >

puzzel van de dag

Horizontaal: 2. kledingstuk; 5. plaaggeest;
8. riv. in de 8.R.D.; 10. plek; 11. grap;
12. rekening; 13. bergweide; 15. bereide
opium (Ind.); 17. lichaamsslagader; 20.
geboden som; 22. toetsing; 25. graafwerk-
tuig; 26. scheepsvloer; 27. artsenij (Ind.);
28. slag, klap; 29. deel v.d. voet; 30. ar-
moedig; 32. vel; 33. ogenblik; 34. vrouw
v. beschaafde stand; 35. inhoudsmaat; 36.
jongere broer of zuster (Ind.); 37. vogel;
40. vr. munt; 43. klepper; 45. rolletje
geldstukken; 48. met gezag uitgedrukt ver-
langen; 51. lerland; 52. vrolijk; 53. wilder-
nis; 54. grote steenmassa; 55. waterdoor-
latend; 56. mens.

Verticaal: 1. kleur; 2. evenredige'jv?
mens (Mal.); 4. deel v.e. schoen; 5- D 4
6. deel v.e. kolenkachel; 7. rijtuig: 'j^
kante, dikke, donkerbruine vloeisW'
nen); 10. drukwerk met een aankono*^'
14. vlindertje; 16. grondvlak; 18- $"$
uitvoering door een solist; 19. werKP
21. bijbehorend gebouw; 23., fa"l"^ s!zieke; 28. model; 31. vandaag; 38. n' „(i|
tukinN-Am.;39. riv. in Gr.Br.; 41- 9
gen toneelstuk; 42. herkauwend z° oy

0/44. vr. munt; 46. schaakstuk; 4'- $.
blijfsel; 49. baardje; 50. kloosterove"

UDS volledig uitverkocht
" De Urban Dance Squad is im-
mens populair in Limburg. Op
Pinksterzondag waren de rappers
al heel enthousiast ontvangen in
Landgraaf, als voorproefje voor
Pinkpop. Dat optreden was echter
alléén toegankelijk voor degenen
die beschikten over een camping-
kaartje van Pinkpop. Het optre-
den van de Utrechtse groep in
Jongerencentrum Fenix in Sit-
tard morgen is echter ook al we-
ken uitverkocht. De organisatie
laat weten dat de kaarten die tele-
fonisch zijn gereserveerd, voor
21.45 moeten worden afgehaald.
Wie geen kaartje heeft, hoeft niet
te treuren. UDS is ook nog te zien
op het Bizarre Festival in Alsdorf
op 27 juni en op Torhout!Werch-
ter. Op defoto Rude Boy, de rap-
per van de Squad.

Foto: JOHN SMEETS
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Oplossing van gisteren

de klinkende klokken



Aantal meerlingen
opnieuw gestegen

DEN HAAG - In 1991
werden 2.900 meerlin-
gen geboren tegen 2.800
een jaar eerder. In 1991
zijn 6.000 kinderen ge-
boren die behoorden
tot een meerling. Het
overgrote deel (94 pro-
cent) van deze kinderen
maakte deel uit van een
tweeling. Het aantal be-
vallingen van een drie-

ling nam toe van 113 in
1990 tot 120 in 1991. Dit
blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) die
gisteren zijn gepubli-
ceerd.

Vanaf 1975 is het aan-
deel bevallingen van
een meerling sterk toe-
genomen: van tien per

duizend naar 14,8 per
duizend. Een verdere
stijging in de nabije toe-
komst lijkt waarschijn-
lijk.

De stijging gedurende
de laatste jaren hangt
samen met het krijgen
van kinderen op latere
leeftijd. De medische
behandeling van de

veelal dan gebleken
vruchtbaarheids-
problemen (bijvoor-
beeld hormonale be-
handelingen) vergroot
namelijk de kans op
een meerling aanzien-
lijk. Vonden er bijvoor-
beeld in 1988 nog maar
45 bevallingen van een
drieling plaats, in 1991
waren dat er al 120.

Van de totale bevolking
van Nederland maakt
1,7 procent (ruim een
kwart miljoen perso-
nen) deel uit van een
complete meerling. Er
zijn tweemaal zoveel
twee-eiige als een-eiige
tweelingen.

Garantieplan
W??* debat over de voorstellen
2ic

,rcle uitsluitend Groen Links
Sam Volledig tegen de verlagingen,

met D66 heeft Groen Links
ojjj . wijzigingsvoorstel ingediend
itj . e verlaging van de uitkeringen
kite et eerste halfjaar geleidelijk te
lja

n verlopen. Elk kalenderjaar
laa s*e leeftijdsgrens voor de ver-
derf uitkering met een jaar wor-

°Pgetrokken. Die leeftijdsgren-
de J°Pen dan op met de gegaran-
tyerJ,e banen na een halfjaar

voor jongeren krach-
(jte»_, het Jeugdwerkgarantieplan
Üega " Eind jaren negentig zijn dief>l£rran deerde banen er volgens
Jaaj/ Voor alle schoolverlaters tot 27

kenteringen bij de verlaagde uit-
der, aan jongerentot 21 jaar wor-
Qf gemaakt voor samenwonenden

' <iere wden met een of meer kin-
d4n nen voor jongeren dieal langer
(W.,een Jaar niet meer bij hun ou-s wonen.

Bedragen
Scho I,euwe uitkeringsniveaus voor

stolyerlaters van 21-27 jaar in het
V/ 0f ,e halfjaar van de werkloosheid
Ce nta e^ Jaar met hetzelfde per-
*iatwge verhoogd als de studiefi-
kitirj' ering. Alleenstaanden zonder
den ren krijgen een kleine 900 gul-

niaand, alleenstaanden met
hu^en circa 1.600 gulden en ge-
bejH en samenwonenden die
l.Rnrf Schoolverlater zijn een kleineU° gulden.

dra„ thuiswonenden liggen de be-
exactn circa 400 gulden lager. De
*anD bedragen hangen af van de
Der ï Ss'ngen van de uitkeringenl Januari 1993.

Geenvervolging na
hulpbij zelfdoding
aangeesteszieke

dirh^ERDAM _ HulP b.« zelfdo-
*elf aan ernstig geesteszieken die
tio0 J| Wrukkelijk te kennen geven
Oftw te wiHen, is onder bepaalde
techtKndigneden niet strafljaar. De

nk van Rotterdam heeft dit
CciHren bepaald. Een psychiater uit
Wer( jenen een huisarts uit Bleiswijk
gine

en ontslagen van rechtsvervol-
omdat ze bij dergelijke hulp
en 50-jarige vrouw verant-

-I^l en gewetensvol hadden ge-

l)e Dstre£t
Sychiater en de huisarts ver-

vr0u en de ernstig geesteszieke
m oktober 1985 op recept 60

d.°sis slaaPtabletten, een dodelijke
m' tm aan haar lijden een einde

inen' Volgens de rechtbank
tü.at_j „^en de artsen in een „noodsi-
d.e nat' Want zonder hun hulp zout^nd ënte op gruwelijke wijze de
be vraan zichzelf hebben geslagen.keie °uw had daartoe eerder al en-
OloriP°gingen gedaan. Zo had ze
'1 bra \nSenomen, had ze zichzelf
ï^am gestoken en was ze uit het
'iel,a gesprongen, waardoor ze ook

ehJk een wrak was gewor-
Offlc.6r Van Justitie mr G. van de

n Was eerder tijdens de behan-
sie gei_Van de zaak al tot de conclu-en s *omen dat in deze „bijzondererec htsv°lfleke zaak" ontslag vanvervolging moest volgen.

Slowakije in
juli soeverein

BRATISLAVA - Het Slowaakse
parlement zal in juli de soeverei-
niteit van de deelrepubliek uitroe-
pen en in de maand daarna een
eigen grondwet aannemen.
Dit heeft de leider van de Bewe-
ging voor een Democatisch Slo-
wakije (HZDS), Vladimir Meciar,
gisteren verklaard tijdens de con-
stituerende vergadering van het
parlement in Bratislava.
Soevereiniteit betekent echter
geen onafhankelijkheid, aldus
Meciar, die nog steeds een confe-
deratie met de Tsjechische repu-
bliek nastreeft.

Eerste Kamer eens
met verhoging van
brandstofheffing

DEN HAAG - De Eerste Kamer is
gisteren in meerderheid akkoord
gegaan met een verhoging van de
brandstofbelasting met ingang van
1 juli. Alleen de VVD was tegen. De
verhoging moet een bedrag van zes-
honderd miljoen gulden opleveren,
bovenop de huidige opbrengst van
negenhonderd miljoen. Verwacht
wordt dat hierdoor de energieprij-
zen slechts beperkt zullen stijgen.
Ongelode benzine bijvoorbeeld
wordt naar verwachting ongeveer
0,6 cent per liter duurder, de gas-
prijs stijgt met 1,5 cent per kubieke
meter.

Met name het CDAin de Eerste Ka-
mer ging niet voetstoots akkoord.
Zo vroeg CDA-senator Boorsma
zich af of de collectieve lastendruk
hierdoor niet door het afgesproken
plafond van 53,6 procent zou bre-
ken. Minister Kok van Financiën
verzekerde echter dathij alles in het
werk zal stellen om binnen die
grens te blijven.

Uitzondering voor samenwonenden en gehuwden met kinderen

Uitkering schoolverlaters lager
Van de parlementaire redactie

|^N HAAG - Een ruime
Meerderheid van de Twee-p^ Kamer van CDA ens?pA steunt het wetsvoor-
J?1 van de regering om
, en ex-stu-
ften van 18 tot 27 jaar heterste halfjaar een uitke-

toe te kennen op (on-
teer) het niveau van de

I rje Meerderheid steunt verder ook
de|^npassing van net besluit Lan-
-Bch , Normering om werkloze
b 'Oolverlaters van 18 tot 21 jaar in
'iris"t Sel een laSere (bijstands)uitke-
tLj e geven op het niveau van een
rl- Het is de bedoeling
Va« i verlaging op 1 januari 1993kracht wordt.

Mariniers enkel op 'herhaling'
ROTTERDAM - De mariniers
gingen met hun junks-razzia
maandagnacht in Rotterdam
goedbeschouwd op 'herhaling.
Immers, in 1970 gebeurde vrij-
wel hetzelfde, zij het dat de actie
toen nog gericht was tegen 'lang-
harige nozems' op en rond de
Amsterdamse Dam.
Tussen beide 'schoonveeg-
acties' bestaan opmerkelijk veel
overeenkomsten. Bijvoorbeeld
de aanleiding. Toen moesten no-

zems en Dam-slapers het orltgel-
den nadat vriendinnetjes van
matrozen en mariniers op het
Centraal Station van de hoofd-
stad waren lastig gevallen door
'langharigen'. Nu was 'de drup-
pel' de aanval van junks op de
vrouw van een korporaal. Een
andere parallel is dat de mare-
chaussee in beide gevallen getipt
was, waarbij de mariniers 22 jaar
geleden zelfs door hen in be-
scherming werden genomen.

Dan zijn er de reacties in het
land. Natuurlijk, de korpsleiding
was en is fel tegen, een groot
deel van de burgerij vond en
vindt het echter prachtig.

In 1970 kregen de agressors gra-
tis drinken in de kroegen, in 1992
staat de telefoon van de Rotter-
damse Van Ghent-kazerne rood-
gloeiend doordat talloze Neder-
landers hun adhesie willen be-
tuigen.

binnen/buitenland

Van der Stoel
bevestigt ook
'coup'-verhaal
°EN HAAG - Toenmalig pre-
ker Den Uyl is in 1975 of 1976
Jioor de toenmalige NAVO-secre-

Luns gewaar-
-SS~UWC*~ UWC* v°or een staatsgreep van
officieren. Dat heeft de oud-
minister van Buitenlandse Za-
ten Van der Stoel bevestigd. Hij
onderschrijft daarmee de lezing
'an dr Duisenberg, president
'an De Nederlandsche Bank en"testijds ministervan Financiën.Volgens Duisenberg kwam Luns
ln 1975 of 1976 naar Den Haag
"te* de mededeling dat Neder-

landse officieren op zijn NAVO-
bureau in Brussel hadden ge-
zegd dater een „eind moest wor-
den gemaakt aan het kabinet-
Den Uyl".
Van der Stoel, die nu lid is van
de Raad van State, bevestigt het
verhaal van Duisenberg. „Ik kan
Duisenbergs lezing helemaal be-
vestigen. De details herinner ik
me niet allemaal, maar Luns
kwam ermee naar ons toe".
Ook de ex-secretaris-generaal
van het ministerievan Algemene
Zaken, drs Ringnalda, was op de
hoogte van de waarschuwing.
Volgens hem heeft Den Uyl haar
niet serieus genomen. Het feit
dat Luns in zijn kortgeleden ver-
schenen boek 'De wereld vol-
gens Luns' het coup-plan in 1965
plaatst, is volgens Ringnalda
„verzonnen".

Afschuw na eigenmachtig optreden tegen junkies

Diepgaand onderzoek
naar rellen mariniers

DEN HAAG - Minister Ter Beek
(Defensie) zegt geen aanwijzingen
te hebben dat de korps- en kazerne-
leiding van de mariniers op de
hoogte is geweest van de rellen
maandagnacht op het Centraal Sta-
tion in Rotterdam. Niettemin zal de
officier van Justitie bij de Militaire
Kamer van de rechtbank in Arnhem
ook een onderzoek instellen naar de
mogelijke betrokkenheid van offi-
cieren van de Van Ghent-kazerne.

Ter Beek kondigde gisteren in de
Tweede Kamer een „diepgaand en
breed" onderzoek aan naar het ei-
genmachtig optreden van 100 tot
200 mariniers tegen junkies op Per-
ron 0 op het Rotterdamse station.
De mariniers probeerden daar drug-
verslaafden te molesteren. De poli-
tie moest een waarschuwingsschot
lossen om een bestorming te voor-
komen. Een peloton van de Mobiele
Eenheid heeft daarna het Stations-
plein schoongeveegd.
Taxichauffeurs sprongen maandag-
nacht bij zodat een deel van de
mariniers 'snel kon worden afge-
voerd' toen de politie ingreep. Een
aantal chauffeurs heeft dat beves-
tigd. In februari voerden taxichauf-
feurs zelf een soortgelijke actie uit
tegen de verslaafden van Perron 0.
Andere mariniers zijn onder politie-
begeleiding met de tram terugge-
keerd.

De .minister zegt de zaak buitenge

woon hoog op te nemen en „passen-
de maatregelen" te zullen nemen.
„Onaanvaardbaar. Dit kan absoluut
niet in onze rechtsstaat". Ook de
TweedeKamer veroordeelde de „ei-
genrichting" van de mariniers giste-
ren kraahtig.

Ter Beek zegde deKamer toe dat de
onderste steen boven zal komen in
het onderzoek dat de marechaussee
instelt naar het optreden van de
mariniers. Dat onderzoek beperkt
zich niet tot de 18 gearresteerde ma-
riniers. Ook degenen die niet zijn
aangehouden, zullen worden ver-
hoord. Zij zijn na terugkeer in de
kazerne geregistreerd, aldus de mi-
nister.
Naast het onderzoek door de mare-
chaussee zal ook de „militaire" offi-
cier van Justitie in Arnhem de zaak
onderzoeken. Daarbij is de eventue-
le betrokkenheid van de supe-
rieuren van de (in meerderheid
dienstplichtige) mariniers aan de
orde. Uit dit onderzoek moet naar
voren komen of de mariniers zich
hebben schuldig gemaakt aan straf-
bare feiten.

De marechaussee sluit niet uit dat
de komende dagen meer dienst-
plichtige mariniers uit de Van
Ghent-kazerne worden aangehou-
den.
Het onderzoek heeft tot nog toe ook
geen strafbare feiten door taxi-
chauffeurs aan het licht gebracht.

Uitstel
De Nederlandse regering
dient het voor 10 en 11 au-
gustus vastgestelde bezoek
aan Zuid-Afrika onverwijld
uit te stellen. Inmiddels vindt
een kamermeerderheid een
dergelijke reis nutteloos. Het
gruwelijke, etnische geweld
en het stagneren van de on-
derhandelingen tussen het
ANC en de Zuidafrikaanse

regering zijn daar voldoende reden voor. Zolang het democratise-
ringsproces in Zuid-Afrika een (voorlopig?) halt is toegeroepen
hebben Nederlandse ministers er niets te zoeken.
Pas gisteravond, toen bekend werd dat het ANC al het overleg
met de regering-De Klerk had opgeschort, verklaarden woord-
voerders van de beide regeringspartijen geen heil meer te ver-
wachten van een bezoek van de ministers Lubbers, Van den Broek
en Kok. Eerder verzuimden zij erop aan te dringen de reis uit te stel-
len. In eerste instantie hadden PvdA en CDA ten onrechte zeer
behoedzaam gereageerd op de gewelddadige gebeurtenissen in
de zwarte woonoorden — Boipatong voorop — waar de laatste
dagen zeker 120 zwarten om het leven zijn gekomen.
De visite aan Zuid-Afrika ligt al geruime tijd heel gevoelig. Het
voor augustus geplande bezoek was eerder dit jaar aanleiding
voor politieke twist in de Tweede Kamer omdat het ANC niet tijdig
was gehoord over de plannen van de Nederlandse regering. Uit-
eindelijk legde de PvdA zich neer bij een bezoek in augustus. Be-
sloten werd dat behalve premier Lubbers en minister Van den
Broek ook vice-premier Kok - om zijn contacten met Mandela -
naar Zuid-Afrika zou gaan.
Het ANC en de Anti-Apartheids Beweging Nederland hebben in-
middels duidelijk gemaakt dat een bezoek aan Zuid-Afrika onder
de gegeven omstandigheden niet erg verstandig is. Een bezoek
aan De Klerk en de zijnen zou in zwart Zuid-Afrika dan ook ogen-
blikkelijk worden geïnterpreteerd als een - ongewilde - steunbe-
tuiging aan de Zuidafrikaanse regering en heel negatief worden
gewaardeerd.
Anti-apartheidsbewegingen, maar ook de mensenrechtenorgani-
satie Amnesty International en de Internationale Commissie van
Juristen hebben in rapporten herhaaldelijk aangevoerd dat leden
van de ordetroepen in de conflicten tussen het ANC en de Zulu-
beweging Inkatha de kant kiezen van de laatste. Rechtse elemen-
ten in leger en politie zouden zodoende onrust en chaos willen
veroorzaken in de hoop dat het proces van de afschaffing van de
apartheid tot stilstand komt. dat lijkt nu te zijn gelukt.
Het is, kortom, weer tijd dat de internationale gemeenschap zich
met Zuid-Afrika gaat bemoeien, de EG voorop. Op de komende
top van regeringsleiders in Lissabon dient de EG duidelijke uitspra-
ken te doen tegen het geweld in Zuid-Afrika en zich te beraden
op maatregelen, want de gebeurtenissen in Boipatong vormen
waarschijnlijk een nieuw bloedig keerpunt in de geschiedenis van
de apartheid.
Meer dan twee jaar heeft Zuid-Afrika in de illusie geleefd dat de
haat, die drie eeuwen oorlog en onderdrukking hebben opgele-
verd, uitgewist kon worden door gezond verstand en goede wil.
Die hoop lijkt slechts ijdel te zijn. Zuid-Afrika is nog steeds een
apartheidsstaat en de internationale gemeenschap moet het regi-
me van president Frederik De Klerk niet meer steun en geloofwaar-
digheid geven, dan het daadwerkelijk verdient. Op dit moment is
het beëindigen van het geweld in Zuid-Afrika de eerste prioriteit.
Als dat onmogelijk blijkt, is het onvoorstelbaar dat het bezoek van
Lubbers, Kok en Van den Broek doorgaat. De Kamer moet dat
verhinderen, hoewel minister Van den Broek gisteravond nog zei
eerst het mondeling overleg met de Kamer van donderdag af te
willen wachten. Een dergelijke uitspraak is tekenend voor de ei-
gengereidheid van deze blunderende bewindsman.

" P.S.

Mariniers
De actie van ongeveer
tweehonderd mariniers in
Rotterdam kan en mag niet
worden getolereerd in een
samenleving die het woord
'recht' nog steeds in kapitale
letters schrijft. Het is daarom
een goede zaak dat de Ko-
ninklijke Marechaussee met-
een een diepgaand onder-
zoek heeft ingesteld naar de

gebeurtenissen bij het Rotterdamse Centraal Station. Daar lokten
de mariniers - in burger - in de nacht van maandag op dinsdag
bewust rellen uit bij de opvanglokatie voor drugverslaafden, Per-
ron 0.
Alleen doordat politie en marechaussee, dankzij een tip, op de
hoogte waren van de plannen van de mariniers heeft men erger
weten te voorkomen. Marine-officieren die wisten van de actie te-
gen de junks, zoals enkele mariniers beweren, dienen ogenblikke-
lijk ernstig te worden berispt. Een dergelijke houding geeft geen
pas. Er blijkt minachting uit tegenover de maatschappij en de in
dit land geldende normen en wetten.
Natuurlijk is overlast door junks, waar marine-mensen en anderen
over klagen, evenmin acceptabel. Maar dat betekent nog niet dat
zij eigen rechter mogen spelen. Het dreigement dat de mariniers
nog meer acties in petto hebben en door zullen gaan tot het Rotter-
damse Centraal Station is schoongeveegd, moet wel degelijk se-
rieus worden genomen. Justitie en marineleiding dienen zulks koste
wat kost te voorkomen. Tegelijk mag de overheid de gang van
zaken rond hetRotterdamse Centraal Station beschouwen als een
ernstige waarschuwing dat de situatie met de junks uit de hand
begint te lopen. Daar moet die overheid dus dringend iets aan
doen.

P.S.

Enorme vluchtelingenstroom naar Oekraïne

Honderden doden bij
gevechten Moldavië

MOSKOU - Bij gevechten tussen
Moldavische troepen en separatisti-
sche Russisch-taligen in de stad
Bendery zijn in de nachtvan maan-
dag op dinsdag meer dan duizend
mensen gedood of verwond.

Een groot deel van de stad is ver-
woest en er zijn op vele plaatsen
branden uitgebroken. Duizenden
mensen zijn op de vlucht geslagen
richting Oekraïne. De Russisch-tali-
gen in het gebied van de Djnestr
streven naar onafhankelijkheid van
Moldavië, nadat deze voormalige
Sovjetrepubliek zich steeds meer
op Roemenië is gaan richten.
De Russische president Boris Jelt-
sin kwam maandagavond een be-
stand overeen met de Roemeense
leider lon Iliescu en deMoldavische
president Mircea Snegur. Vijf uur
«ia het ingaan daarvan braken ech-
ter de eerste gevechten uit toen

kozakken en etnische Russisch
gardisten zich over de rivier d
Djnestr terugtrokken naar Tiraspc
de hoofdstad van de Djnestr-repi
bliek.

Journalisten die naar Tiraspol doo
reisden, kregen in het mortuariui
rond 300 lijken te zien. Function.
rissen zeiden dat het de slachtoffei
waren van de gevechten in Bend<
ry, tien kilometer verderop. Bend.
ry, de enige stad van de separatiste
op de westoever van de Djnest
werd vorige week het middelpui
van de strijd.

De Krasnaja Zvesda, de krant va
het Russische leger, schreef gist.
ren dat alleen in het uiterste gev.
Russische troepen ingezet zulle
worden in Moldavië en Georgi
waarmee de Russische leiding d
weekeinde gedreigd had.

'Voorgedolven' graven
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" Op de centrale begraafplaats in de Bosnische hoofdstadSarajevo worden elk dag tientallen graven in het vooruit
gedolven. En elke dag opnieuw worden de graven gevuld.
Volgens de laatste cijfers heeft de burgeroorlog in Bos-
nië-Hercegovina aan meer dan 40.000 mensen het leven
gekost. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,
James Baker, heeft gisteren aangekondigd de sancties te-
gen Servië te willen verscherpen wegens zijn „barbaarse"
en „onmenselijke"militaire acties in Bosnië. Foto: ap

(ADVERTENTIE)

Dineren in

Bastion Hotels introduceert:...Restaurant "La Marmite"!
La Marmite is het Franse woord voor
kookpot. Bastion vertaalt dit in een
assortiment van internationaal be-
kende gerechten. Home-cooking opzn best, met zorg geselecteerd en

samengesteld.
Nu krijgt u als voorproefje van 17 juni
tot 15 juli op ieder 4-gangenmenuv.a.
f 26,50 maar liefst tien gulden intro-
ductiekorting! Het proberen waard.
Prettig dineren voor een vriendelijke
prijs bij ieder Bastion Hotel. Ook bij u

in de buurt, kom eens proeven.

BASTION HOTELS
VRIENDEUIK, BfTROUWBAAR EN BETAALBAAR

In de Cramer 199, 6412 PM Heerlen
Tel.: 045-75 45 40 Fax: 045-75 45 44



binnen/buitenland

Albanezen
zijn het

slachtoffer
van 'subtiele

genocide'

„De situatie in Kosovo is extreem moeilijk. Wij hebben te maken met een aanhoudende
onderdrukking door Servië, zowel in militair opzicht als ook politiek en economisch. De mensen
zijn de wanhoop nabij. Voor de meesten van hen is het leven in hun geboortestreek ondraaglijk

geworden. Vandaar de massale uittocht naar West-Europa." Professor dr. Redzjhep Ismajli,
hoogleraar in de linguïstiek aan de universiteit van Prishtina en hoofdbestuurslidvan de

Democratische Liga, de grootste Albanese politieke partij in Kosovo, is natuurlijk op de hoogte
van de luchtbrug Skopje-MaastrichtAirport. Pure vertwijfeling, armoede en het ontbreken van
enig toekomstperspectiefdoen steeds meer etnische Albanezen besluiten om de sprong in het
ongewisse te wagen. Duizenden vluchtelingen die 'op Beek' arriveren, zetten vandaar hun reis

voort, met Duitsland of België als eindbestemming. Van een georganiseerde opvang is nauwelijks
sprake. Veel 'Kosovars' worden gastvrij opgenomen door landgenoten die al veel eerder naar

West-Europa zijn gekomen, een eigen behuizing hebben enreeds ingeburgerd zijn. .
Dat is helemaal geenprobleem, integendeel, de sociale solidariteit onder de

etnische Albanezen is groot en traditioneel.
PROF. REDZJHEP ISMAJLI

...herstel autonomie niet
meer voldoende...

Trots
Ondanks de massieve Servische
repressie - insiders noemen het
'subtiele genocide' - hebben de
Albanezen ondergronds 'paral-
lel-scholen' geopend, die door
ruim 65 procent van de 450.000
scholieren worden bezocht. Pro-
fessor Ismajli: „Wij zijn er trots
op dat we onder zulke moeilijke
omstandigheden een volwaardig
schoolsysteem in stand kunnen
houden, van basisschoolniveau
tot en met post-universitair on-
derwijs." De CVSE-commissie
bezocht een heimelijk opereren-
de lagere school, ergens in een

afgelegen particuliere woning en
rapporteerde onder de indruk te
zijn gekomen van de discipline
en de onderlinge solidariteit on-
der de Albanezen. De onderwij-
zers werken illegaal, zonder be-
taling en in voortdurende vrees
voor arrestatie.

Ander gevolg van de discrimine-
rende politiek van Servië is een
snelle toename van epidemische
ziekten en kindersterfte onder
het Albanese bevolkingsdeel.
Van regelmatige inentingscam-
pagnes is geen sprake meer en
de hygiënische toestanden laten
steeds meer te wensen over.
Zelfs het Rode Kruis in Kosovo
staat volledig onder curatele van
Belgrado. Het hoofd van deze or-
ganisatie, een Albanees is afge-
zet en door een Serviër vervan-
gen.

Gegeven de nog steeds verslech-
terende leefomstandigheden van
de Albanezen, die negentig pro-
cent van de bevolking in Kosovo
uitmaken, en het diepe wantrou-
wen tussen de beide etnische
groepen, acht de commissie van
de CVSE de toestand in Kosovo'
'extreem gevaarlijk.

„Was de economische situatie op
zich al rampzalig, de strafmaatre-
gelen van de EG en VN tegen het
'Derde Joegoslavië' (Servië en
Montenegro, fs) hebben de toe-
stand in Kosovo nog verergerd",
licht prof. Ismajli toe. Sinds Ma-
cedonië de onafhankelijkheid
heeft uitgeroepen, is de grens
tussen deze republiek en Kosovo
'een wat moeilijke' geworden.
Een en ander heeft ertoe geleid
dat talrijke kleinhandelaren in
Kosovo niet langer in staat zijn
hun produkten af te zetten in Is-
tanboel en Thessaloniki. Jaren
lang konden zij op deze manier
in hun levensbehoeften voor-
zien. Debet aan de toespitsing
van de situatie aan de grens lijkt
de aanwezigheid in Macedonië
van een Albanese minoriteit, die
'officieel' hooguit 450.000 men-
sen telt, maar volgens professor
Ismajli tweemaal zo groot is. De
hoogleraar spreekt tegen dat het
'zomaar om een minderheid
gaat.
Nu Skopje korte tijd geleden de
onafhankelijkheid van Macedo-
nië heeft uitgeroepen, ziet hij in
de aanwezigheid van 'zon
850.000 Albanezen' op een totale
Macedonische bevolking van 2,3
miljoen zielen wel degelijk een,
zoals hij zich uitdrukt 'staatsdra-
gend Albanees component',
waarmee in de toekomst reke-
ning zal moeten worden gehou-
den. Het zijn dus niet alleen de
Grieken die de Macedonische
president Gligorov kopzorgen
bereiden.

Van de beoogde overgang naar

Teleurstelling
over houding
van Europa

een markteconomie, komt niets
terecht, zo lang Servië de Ko-
sovo-Albanezen in de wurggreep
houdt en er geen verbetering
komt in de werkgelegenheidssi-
tautie. Negentig procent van de
Albanese beroepsbevolking
heeft geen emplooi. De enige
mogelijkheid voor de onder-
drukte bevolking om nog actief
te zijn, ligt in de landbouw, maar
de hoeveelheid beschikbare
grond is omgekeerd evenredig
aan het grote aantal kleine boe-
ren. Duizenden jongeren komen
niet aan de bak, aldus professor
Ismajli, zien geen enkel licht-

puntje en hebben daarom nog
maar één wens: zo vlug mogelijk
weg.

Afkeer
Een andere belangrijke reden
voor jonge mannen om Kosovo
de rug toe te keren, is hun gron-
dige afkeer van (verplichte)
dienstneming in het door Servië
gedomineerde federale leger.
Jonge jongens verstoppen zich,
deserteren op grote schaal. Som-
migen worden bij politie-razzia's
gepakt en belanden in de gevan-
genis. Er zijn gevallen bekend
van gruwelijke mishandeling.

Een team van het ZDF verfilmde
vorig jaar-uiteraard clandestien -het opgraven van lijken van Al-
banese dienstplichtingen, van
wie bleek dat zij op gruwelijke
wijze waren vermoord.

Ontegenzeggelijk beïnvloedt de
exodus uit Kosovo het demogra-
fische karakter van de streek ten
nadele van de etnische Albane-
zen. Prof. Ismajli: „Het is een
bekend feit dat de verandering
van de etnische structuur van
Kosovo hoog op de prioriteiten-
lijst van de regerende Servische
Socialistische Partij staat." „Ser-
vië", zegt hij, „heeft nooit anders
gewild."

De hoogleraar verwijst in dit ver-
band naar de gebeurtenissen tus-
sen 1919 - het jaarwaarin Kosovo
en Macedonië tegen hun uit-
drukkelijke wil bij het Verdrag
van Versailles aan het koninkrijk
Joegoslavië werden toegevoegd -
en 1966. Deze periode werd naar
zijn zeggen gekenmerkt door
wrede Servische onderdrukking.

Dat gebeurde aan de hand van
vooropgezette campagnes, waar-
van de bekende Servische schrij-
vers Ivo Andric en Vaso Cubrilo-
vic de 'intellectuele ontwerpers'
waren. In genoemde periode
werden in totaal 700.000 Kosovo-
Albanezen naar Turkije afge-
schoven. Servische en Montene-
grijnse kolonisten vulden het
vacuüm op. In weerwil van zijn
belofte de Albanezen te vereni-

gen, hield Tito Kosovo met mU*
tair geweld binnen de Joegosla-
vische federatie.

Kosovo: exodus uit wanhoop

DOOR FRITS SCHILS

KEULEN - Prof. Ismajli onder-
schrijft ten volle de conclusies
die een mensenrechtencommis-
sie van de Conferentie voor Vei-
ligheid en Samenwerking in
Europa na een kritisch onder-
zoek in Kosovo in een rapport
heeft neergelegd. Die commissie
komt tot de bevinding dat Servië
meedogenloos doorgaat met zijn
onderdrukkingspraktijken in
Kosovo. De Servische autoritei-
ten in Prishtina noemen massa-
ontslagen van artsen, onderwij-
zend personeel en arbeiders ge-
rechtvaardigd. Zij zijn, zeggen
ze, het gevolg van 'miserabel ge-
drag' van deAlbanezen, die deel-
nemen aan stakingen en weige-
ren loyaliteitsverklaringen ten
gunste van het Servische gezag
te ondertekenen.

De commissie deelt de visie van
de Albanese publieke opinie ter
plekke dat de toestand in Koso-
vo onverminderd 'dramatisch'
en 'explosief is. Regelmatig
voert de Servische politie vol-
strekt willekeurige razzia's uit
onder Albanezen en dringt zij
onder een veelvoud van voor-
wendsels woningen binnen.
Vaak worden Albanezen op
grond van hoogst dubieuze be-
schuldigingen gearresteerd en
zonder enige vorm van proces
weken of maanden gevangen ge-
houden.

De meest flagrante schending
van de mensenrechten met nave-
nante gevolgen voor de hele Al-
banese bevolking openbaart zich
op sociaal en onderwijsvlak als-
mede op het terrein van de
volksgezondheid. Ruim 90.000
Albanezen zitten zonder inko-
men en enkele honderdduizen-
den mensen moeten het boven-
dien zonder enige vorm van
sociale zekerheid stellen. Bijna
alle lagere scholen en instellin-
gen voor voortgezet onderwijs
zijn gesloten.

Aan de universiteit van de
hoofdstad Prishtina zijn de colle-
ges in het Albanees gestaakt.

Duizenden onderwijskrachten
en universitaire medewerkers -,
in hoofdzaak moslims - zijn on-
der allerlei beschuldigingen op
straat gezet. Het gebruik van het
Albanees als omgangstaal en de
weigering te werk te gaan op ba-
sis van door de Servische autori-
teiten opgestelde onderwijspro-
gramma's, waarin alleen plaats is
voor Servische en christelijk-
orthodoxe onderwerpen, kan al
reden zijn hard te worden aange-
pakt. De Academie van Weten-
schappen en Cultuur, die steeds
grote invloed heeft gehad op de
Albanese bevolking van Kosovo,
is eveneens gesloten. Het heeft
er alle schijn dat Servië bewust
op een de-nationalisering van de
Albanese cultuur aanstuurt.

Zij verkozen de vrij-
heid: jonge en oudere
Kosovo-Albanezen bij
hun aankomst op
Maastricht Airport.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

'Realiteit'
Prof. Ismajli heeft begrip voor
de Griekse vrees dat de kwestie
Kosovo in een derde Balkanoor-
log kan uitmonden, maar hij ver-
werpt de zienswijze van de
Griekse premier Mitsotakis dat
Kosovo tevreden moet zijn met
herstel van de autonomie en niet
het absolute recht op zelfbe-
schikking moet krijgen.

„Griekenland moet weten dat Al-
banië een realiteit is, dat de Al-
banezen een sterk en hecht volk
zijn, dat niet tot een minderheid
kan worden gereduceerd. Onaf-
hankelijkheid voor Kosovo
neemt het gevaar voor een her-
nieuwde oorlog op de Balkan
eerder weg dan dat zij de kans
hierop vergroot. Dus nogmaals-
Kosovo wil op eigen benen staan
en wil open grenzen naar alle
kanten. Servische dominantie
over Kosovo betekent een voort-
zetting van de conflictsituatie,
waardoor de kans op geweld
wordt verhoogd.

En als het onverhoopt tot een
uitbarsting komt?
„Servië heeft door de oorlogs-
handelingen van het laatste jaar
al heel wat aan militaire kracht
ingeboet en is niet meer zo op-
permachtig als het eens was-
Desondanks hebben de Albane-
zen materieel gezien weinig te-
gen hen in te brengen. Maar zU
hebben wel een grote traditie in
bevrijdingsoorlogen en zijn ge'
oefend in de guerrilla."

Over de houding van Europa in
het conflict zijn deKosovo-Alba-
nezen ronduit teleurgesteld-
Toen Milosevic drie jaar geleden
met veel fysiek geweld de auto-
nomie ongedaan maakte, rea-
geerde de internationale ge'
meenschap hoegenaamd niet.
Prof. Ismajli vindt dat EuroPa
voor een deel schuldig is aan de
huidige, alarmerende situatie,
omdat vertegenwoordigers van
Kosovo niet toegelaten werden
op de Vredesconferentie over
Joegoslavië. „Europa heeft daar-
mee indirect het recht van Ser-
vië opKosovo erkend. Een droe-
vige zaak."

Exponent
Ook al mocht de huidige presi-
dent van Servië, Slobodan Milo-
sevic, tot aftreden worden ge-
dwongen, dan nog ziet prof-
Redzjhep Ismajli geen verbete-
ring van de toestand in Kosovo.
Niet Milosevic heeft de Servi-
sche staatslogica bedacht, zegt
hij. „De expansionistische poli-
tiek van Servië draagt een ouder
stempel. En dit streven wordt
gesteund door intellectuelekrin-
gen, de kerk en het leger. Milose-
vic is slechts het exponent van
dit streven."

Prof. Ismajli windt er geen
doekjes om: herstel van de auto-
nomie waaraan Milosevic in 198?
met gebruikmaking van veel fv'
siek geweld een eind maakte, *s
niet meer voldoende voor de Ko-
sovo-Albanezen. "Wij verlangen
totale onafhankelijkheid van
Servië. Vereniging van alleAlba-
nezen op de Balkan, dat is wat
wij eigenlijk willen." De hoogle-
raar erkent echter dat dit een
onhaalbare zaak is, aangezien
een en ander betekent dat nieu-
we grenzen moeten worden ge-
trokken, hetgeen op de roerige
Balkan een casus belli zou kun-
nen zijn.
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Advertentiebureaus
op een grijze lijst
■ ~ de redactie van het blad Onderne-

Vs v e van net Koninklijk Nederlands Onderhe-
'ist u epbond (KNOV) is voor de abonnees een gratis
'^Vej^^hutbaar van tien pagina's met meer dan 150
totïïerfntiebureaus waarover klachten zijn binnenge-

'clin Samengesteld op basis van klachten naar aan-
-s^s van een artikel in het mei-nummer van Onder-

nemersvisie. Zij betreffen de talloze advertentiebu-
reaus die 'zich bedienen van praktijken op of zelfs
over de grens van het toelaatbare. Er worden veel te
hoge rekeningen uitgeschreven voor opneming van
de naam van een bedrijf in bijvoorbeeld een handels-
gids dievaak nooit uitkomt. Soms wordt beweerd dat
iemand van het bedrijf een contract heeft afgesloten
terwijl dat aantoonbaar niet zo is.

Het KNOV heeft inmiddels een reeks van adviezen
opgesteld voor ondernemers om zich te wapenen te-
gen deze wervingspraktijken. De ondernemer moet
niets tekenen of telefonisch bevestigen voordat hij
zich van het bestaan van het bureau heeft vergewist.
Wie onverhoeds toch heeft ondertekend moet het con-
tract bijtijds opzeggen.

beurs
Golfbeweging

e» Off hDAM ~ Het zit handela-
*Urs de Amsterdamse effecten-
'<i let mee. Nadat er maandag
!*s het 6 koPersstaking heerste,

u,gisteren niet veel beter. De
ef Descheiden. Een hogere

«t sl g op Wall Street zorgde tegen
r^dn v°or een kleine opleving,
USch 1" de EOE-index uiteinde-
*Op 1QR

n°g 1,78 punt hoger eindig-
Jjl Sfj,. ,28. De koersindex maakte, 8,20 ngetje van 0,5 punt naar

* k'"j 1* eer.erspatr°on vertoonde giste-
'eliti„ .?°lfbeweging. Een schom-
tX he» f. grotendeels Parallel liep
*9r j koersverloop in Londen,

l^ge v binnen een
i* ritsatu "^ punten fluctueerde.
Meijj, e peursbarometer sloot uit-
'h^OPDpuien Punten in de Plus.
* i aan een hogere opening

k/* 1 hoo zorgde dit ook voor
Lel het F S-ot in Amsterdam. Hoe-
r*r i4j t

er in de ochtenduren niet
L?S voq ?aS> verwisselde er tochI?* 1 eiP

r *>2 miljard aan effecten
J*H ineenaar, waarvan f 541 mil-
,*l de aandelen. Procentueel ge-. tyaar?r°°t-ste stijger bij de actie-
hchtig Qen was Gist-brocades, die
„X 2 „Cern aantrok op f 38,30

2 vierH°ent)- °ok DAF deed het
m,iq dubbeltjes koerswinst op
l>r d*CcePtabel. De stemming
tl'cl- I^. multinationals was ver-}M e^inst was er voor Philips,
>j( Unilever. Philips veerde

ih'3° on fjes °P tot f 31>10- KLM
li f 18SL31 '50 en Unilever f 1,10
s^Wer-H Akzo en Koninklijke
dl' Om ?n enkele dubbeltjes lich-ifHt wotste daler op de lokale
a^eld Getronics, die f 1,40 af--sNinT<iop f 30>70> een teruggang
ih 't tyl Z Pr°cent. Athlon en Fle-
£ fe St.„r«en beide f 2 goedkoper

K\ om Velijk f 47 '30 en f 57-
-fc êr»de urs was sPrake vank^le omzVraaS "aar put-opties. De
"O^OOq et kwam uit op een mage-: \^contracten.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 43,00 42,80
ABNAmroA.inF. 80,20 80,20
ABNAmro Obl.Gr.f. 179,30 179,20
Aegon 60,30 60,60
Ahold 84,90 86,00
Akzo 150,20 149,60
Alrenta 196,30 196,30
Amev eert. 53,40 53,60'
Bols eert. 45,60 45,00
Bührm.Tet. c. 49,60 48,70
CSM eert. 95,30 95,40
DAF 22,70 23,10
Dordtsche Petr. 141,80 141,60
DSM 110,50 111,10
Elseviercert. 108,00 109,80
Fokker eert. 32,00 32,20
Gist-Broc. eert. 37,50 38,30
Heineken 166,20 168,20
Hoogovens nrc 54,10 53,40
Hunter Douglas 66,50 a 66,70 b
Int.Müller 68,00 68,00
lnt.Ned.Gr.c. 48,20 48,40
KLM 37,20 37,50
Kon.Ned.Papier 48,40 48,8.0
Kon. Oüe 153,70 153,50
Nedlloyd 54,80 54,60
Océ-v.d.Gr. 71,50 72,20
Pakhoed eert. 43,00 43,00
Philips 30,60 31,10 e
Polygram 50,70 51,10
Robeco 94,40 94,10
Rodamco 48,70 49,00
Rolinco 92,60 92,40
Rorento 73,40 73,40
Stork 44,30 44,20
Unilever eert. 184,60 185,70
Van Ommeren nrc 40,20 40,70
Ver.Bezit VNU 83,60 85,00
Wessanen eert. 91,60 91,30
Wolters-Kluwer 73,00 73,00
Avondkoersen Amsterdam
ABN Amro Hold. 42,80 (42,80)
Akzo 149,50(149,60)
Kon.Olie 153,20-153,70(153,50!
Unilever 185,70-185,80(185,70)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 52,00 51,80
ABNAmroHld.prf. 6,23 6,23
ACF-Holdingc. 34,30 34,20
Ahrend Groep c. 140,00 138,00
AsdOptionsTr. 8,90 8,80
Asd. Rubber 3,60 3,80
Ant. Verff. 400,00
Atag Hold. eert 136,00 135,00 a
AthlonGroep 50,00 50,00
Athlon Groepnrc 49,30 47,30 a
Autlnd.R'dam 82,00 81,00
BAM Groep 82,50 82,50
Batenburg 154,50 a 154,00
Beers 128,00 . 126,00
Begemann Groep 121,50 120,80
Belindo 298,50 298,50
Berkels Patent 0,86 0,84
Biydenst.-Will. 37,00 37,00

BoerDe, Kon. 252,00 252,00
Boer De Winkelb. 64,00 64,00
Borsumy Wehry 58,00 58,40
Boskalis Westm. 22,20 22,10
Boskalis pref. 22,60 ■ 22,50
BraatBeheer 31,00 31,00
Breevast 8,10 8,00
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1192.00 1192,00
Cindu Intern. 140,00 140,00
Claimindo 286,00 286,00
ContentBeheer 23,00 22,80
CreditLBN 29,30 29,00
Crownv.G.cert. 126,00 126,20
CSM 95,50 95,50
DAF eert. 17,30 17,10
Delft Instrum. 23,70 .23,20
Desseaux 43.10 43,10
Dorp-Groep 42,50 42,50 a
Draka Holding 25,30 25,10
Econosto 27,70 27,30
EMBA 218,00 218,00
Enks Holding 82,10 82,00
Flexovit Int. 59,00 a 57,00 aFrans Maas eert. 78,90 79,00
FugroMcClelland 35,00 35,00
Gamma Holding 109,00 109,00
Gamma pref. 5,60 5,60
Getrorucs 32,10 30,70
Geveke 35,50 35,50
Giessen-deN. 104,00 f 103,50
Goudsmit 38,00 37,00
Grolsch 221,50 a 219,00
GTI-Holding 225,00 224,00
Hagemeyer 132,70 132,20
HALTrust B 14J 0 14,30
HALTrust Unit 14,30 14,30
HBG 211,50 211,00
Heineken Hold. 151,00 151,70
Hes Beheer c 45,60 45,60
Hoek'sMach. 63,00 63,00
Holl.SeaS. 0,52 0,51 e
Holl.Kloos 420,00 420,00
HoopEff. bank 6,80 6,70
HunterD.pref. 2,15
IHCCaland 72,00 72,50
Kas-Assooatie 30,70 31,00
Kempen & Co 8,70 8,70
Kiene Holding 113,00 112,50
KondorWessels 31,50 31,70
KBB 80,50 80,20
Kon. Sphinx 53,70 53,70
Koppelpoort 320,00 d 320,00
Krasnapolsky 244,00 244,00
Landré &Gl. 49,00 48,80
Macintosh 36,70 36,70
Maxwell Petr. 122,00 123,00
Moeara Enim 1235,00 1240,00
M.EnimOß-cert. 16200,00 16050,00
Moolen Holding 32,90 32,80
MulderBoskoop 60,00
Multthouse 5,00 4,90
Naeff 525,00
NAGRON 56,60 57,00
NIB 598,00 595,00
NBM-Amstelland 9,40 9,30
NEDAP 344,00 343,00

NKFHolding 178,00a 174,00
Ned.Part.Mjj 50,40 50,40
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Norit 22,20 22,20
NutriciaGB 147,30 147,00
Nutricia VB 157,50 157,20
Nhv.-TenCate 112,40 111,50
OmniumEurope 8,05
OrcoBank eert. 73,10 71,20 d
OTRA 353,00 a 345,00
Palthe 53,00 53,00
PirelüTyre 26,30 26,10
Polynorm 171,00 171,00
Porcel. Fles 141,00 141,00
Randstad 45,70 45,70
Ravast 26,60 26,50
Reesink 75,00 75,00
Samas Groep 39,00 39,00
Sarakreek 13,10 13,20
Schuitema 1642,00 1642,00
Schuttersveld 56,40 56,20
Smit Intern. 37,00 37,00
St.Bankiersc. 15,00 15,00
StadRotterdam c 43,20 43,30
TelegraafDe 87,00 86,50
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 18,20 18,50
Tw.Kabel Holding 130,00 130,00
Übbink 73,00 73,00
Union 80,00 80,00
Un.Dutch Group 2,00 2,10
VereenigdeGlas 508.00 507,00
Vertocert. 30,00 30,00
VolkerStevin 61,00 61,00
Volmac 23,50 23,70
Vredestein 19,00 18,90
VRG-Groep 44,80 44,60
Wegener 65,30 65,40
West InvestF. 11,20 11,30
West Inv.F. wb 106,80 105,00a
Wolters Kluwer 293,00 295,00 b
Wyers 29,50 29,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 78,00 78,00
ABN AmroAlbefo 48,70 48,70
ABN AmroAmer.F. 66,00 65,00
ABN AmroEur. F. 75,70 75,70
ABN AmroFar EF. 47,80 47,50
ABNAmroLiq.Gf. 164,50 164,50
ABN Amro Neth.F. 88,80 89,10
Aegon Aandelenf. 34,00 33,60
Aegon Spaarplus 4,90 4,90
AldollarßFs 26,80 26,80
Alg.Fondsenbez. 230,00 230,00
Alliance Fund 10,30 10,30
Amro NorthAm.F. 65,40 65,10
Amvabel 78,10 77,80
Asian TigersF. 67,20 66,40
AsianSelect.F. 63,30 63,00
Austro Hung. F. 4,80 4,75
Beleg.f. Ned. 65,70 65,00
Bemco RentSel. 56,20 56,20
BeverBelegg. 3,25 3,25
CLN Obl. Div. F. 112,30 112,50
CLN Obl.Waardef. 116,00 116,00
Delta Lloyd Inv. 30,50 30,30

DP America Gr.F. 32,10 31,80
Dp Energy.Res. 45,60
EGF Investm. 133,80 132,00
EMF Rentefonds 71,20 71,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 46,00 46,20
Esmeralda part. 33,00 32,90
Eur.Ass. Trust 6,90 6,90
EMS Growth Fund 105,80 105,70
EMS Income Fund 105,30 105,30

.EMSOffsh. Fund 106,10 106,10
EOE Index Fnd 330,00 329,00
Euro Growth Fund 49,00 49,10
Euro SpainFund 7,80
FarEastSel.F. 55,00 55,00
Gim Global 50,80 50,80
Groeigarant 1,51 1,52
Holland Fund 75,00 75,00Holl. Eur. Fund 49,50 50^30
Holl. Obl.Ponds 126,50 126,50
Holl. Pac. Fund 90,80 91,00
Holl. Sel.Fonds 86,00 86,00
Innovest 53,30 53,30
Interbonds 518,00 618,00
Intereffekt 500 27,00 27,10
Intereffekt wt 57,00 56,70
Investapart. 73,10 73,20
ISHimal.Fund $ 8,10 7,30
Jade Fonds 147,40 147,00
JapanFund 18,50 17,10
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tt. $ 7,80 7,80
Mal.Capital F.s 8,40 8,40
Mees Obl.Div.F. 112,40 112,40
Mexico IncomeF. 22,00 22,00
MX Int.Ventures 11,00 11,20
Mondibel 77,70 77,70
NedufoA 111,50 mioO
Nedufoß 113,10 113,50
NMBDutch Fund 45,60 45,60
NMBGeldmarkt F. 55,39 55,40
NMB Global Fund 46,00 45,80
NMBOblig.F. 36.80 36,80
NMBSpaard.F. 102,20 102,23
NMBRentegr.F. 119,70 119,70
NMB Vast GoedF. 35,00 35,00
New Asia Fund 5,20 5,20
Nomura Warr. F. 0,46 0,45
Obam, Belegg 251,80 250,50
OAMF Rentefonds 11,65 11,70
Orange Fund 22,30 22,20-
Pac.Dimensions 87,30 87,30
Pac.Prop.Sec.F. 28,00 28,00
Pierson Rente 115,00 115,00
Postb.Aand.f. 50,90 50,90
Postb.Belegg.f. 57,20 57,20
Postb.Verm.gr.f. 55,10 55,20
Prosp.lnt.HlPS 3,90
Rentalentßel. 153,30 153,30
Rentotaal NV 35,90 35,90
RG America F. 102,40 101,40
RG Divirent F. 50,40 50,40
RG Europe F. 101,00 100,20
RGFlorente 116,00 116,00
RG Pacific F. 92,50 92,50
RG SP Groen 54,80 54,80
RG SP Blauw 51.40 51.30

RG SP Geel 47,70 47,60
Rodin Prop.s 84,00 84,00
Rolinco cum.p 76,00
Schrod.lnt.Pr.F 28,60 28,60
Sci/Techs 12,50 12,50
SuezUq.Grf. 184,00 184,00
TechnologyFund 19,40 19,40
Tokyo PacHold. 168,00 170,00
Trans Eur.Fund 81,00 81,10
Transpac.F.Yen 262,00 262,00
Uni-Invest 17,20 17,00
Unicolnv.Fund 79,60 79,60
UnifondsDM 32,30 32,30
Vaste Waard.Ned 63,50 63,50
Vast Ned 101,60 101,60 ■

VIB NV 54,00 53.50
VSB MixFund 50,80 50,80
VSBOblGr.f. 101,50 101,40
VSB Rente Fonds 105,60 105,60
WBO Intern. 65,70 65.50
Wereldhave NV 110,50 110,50
Yen Value Fund 74,50 74,30
ZOMFlorida F.s 35,00 35,00

Parallelmarkt
Alanhen 25.50 25,50
ABK 108.70 108,50
AustriaGl. 1082,00 1082,00
Berghuizer Papier 40,40 40,40
BesouwVan eert. 45,80 45,80
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Obl.F.l 99,50 ,
Comm.Obl.F.2 99,50
Comm.Obl.F.3 99.60
De Drie Electr 13,10 13,10
Delta UDollarf. 64,30 64,30
Delta Lloyd ECU 58,80 58,80
Delta Lloyd Mix 61,20 61,10
Delta LloydRent 55,40 55,40
Delta Lloyd Vast 52,30 52,30
Dico Intern. 82,50 82,50
DOCdata 7,20 7,10
Dutch Take Ov.T. 44,00 43,60
Ehco-KLM Kleding 42.30 42.30
E&LBelegg.l 71,00 70,60
E&LBelegg.2 73,30 73,10
E&LBelegg.3 107,60 107,60
E4LBelegg.4 75,20 75,00
E&L Kap Rente F. 106,20 106,20
FreeRecord Shop 23;00 23,00
GaiaHedgel 101,40
Geld. Papier c. 65,70 65,60
German City Est. 36.00 35,50
Gouda Vuurvast 71,20 70,80
Groenendijk 36,60 36,20
Grontmij 52,00 52,00
HCA Holding 48,50 48,60
Heivoet Holduig 37,60 37,60
Homburg eert. 0,40 e 0,44
Inter/View Eur. 3,70 3,80
Kuhne+Heitz 38,90 38,40
LCI Comput.Gr. 3,80 3,80
Melle, van nrc 47,00 47,00
Nedcon Groep 57,00 57,20
Nedschroef 84,50 84,50
Neways Elec. 8,80 8,70
NewÉurHtlsDM 18,00 a

Pan Pac. Winkel 10,10 10,10
Pie Medical 5,20 5.20
Simac Techniek 14,50 14,50
Shgro Beheer 55,00 55,00
SuezGr.Fund 51,70 51,40
VHS Onr. Goed 1,20 1,20
Vilenzolnt. 28,20 28.20
Welna 332,00 330,00
Wereldhave 4,10
Weweler 44,20 44,70
Wall Street
allied signal 53% 52%
amer.brands 445/a 45%
amer.tel.tel 42% 42%
amoco corp 48% 48
asarco mc. 29 29%
bethl. steel 14% 15%
boeing co 41% 41%
can.pacific 15 15
chevron 68% 68%
chiquita 17% 17%
chrysler 21 21
citicorp 20% 20%
cons.edison 28% 28V«
digit.equipm. 36 36%
dupontnemours 49% 50%
eastman kodak 39 39%
exxon corp 61% 61 %
ford motor 45% 46
gen. electric 76% 76%
gen. motors 43% 43%
goodyear 64% 67
hewlett-pack. 68% 69%
int. bus.mach. 95% 95%
int tel.tel. 63% 63%
kim airlines 20% 21
mcdonnell 37% 37%
merck co. 50% 49%
mobil uil 63% 62%
penn central 20% 20%
phüips 17% 17%
pnmerica 38 37%
royal dutch 86% 86%
searsroebuck 38% 39%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 63 62%
united techn. 50% 51%
wesünghouse 17% 17%
whitman corp 12% 12%
woolworth 26% 26%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,700 1,820
austr.dollar 1,26 1,38
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar ' 1,410 1,530
deense kroon (100) 27.75 30,25
duitse mark(100) 110,00 114.00
engelse pond 3,15 3,40
fmse mark (100) 39,80 42,30
franse frank (100) 32,05 34,80
gneksedr.(lOO) 0,83 1,03
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13.95 15.65
jap.yen(10.0001 134,00 140.00
noorsekroon (100) 27,35 29,85

oost schill (100) 15,74 16.24
port escudo 1100) 1,27 1,45
spaanse pes.(100) 1,71 1,87
turkse lira (100) 0,0225 0,0325
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 122,00 126.50

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,75995-1,76245
anüll.gulden 0,9685-0,9985
austr.dollar 1,3198-1,3298
belg.frankllOO) 5,4715-5,4765
canad.dollar 1,47225-1,47475
deense kroon (100) 29,285-29335
duitse mark 1100) 112,6400-112.6900
engelse pond 3,2825-3,2875
franse frank (100) 33,43533,485
gneksedr.lloo) 0.8770-0,9770
hongk.dollarüOO) 22.4250-22,6750
lerse pond 3,0065-3,0165
ital.lire (10.000) 14,875-14,925
jap.yen(10.0001 138,520-138.620
nwzeel dollar(100) 0.9540-0,9640
noorse kroon 1100) 28,780-28,830
oostenr.seh (100) 16,0020-16,0120
port. escudos (100) 1,3370-1,3770
spaanse pes.(100) 1,7850-1.7950
surin.gulden 0,9655-1,0055
zweedse kr. (100) 31.170-31,220
zwits.franküOO) 124,620-124,670
ecu. 2,3075-2,3125

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 207,70 208,20
id excl.kon.olie 199,40 200,10
internationals 211,40 211,70
lokale ondernem. 205,50 206,10
idfinancieel 138,40 138,50
id niet-financ. 270,10 271,20
CBS-herbelegjjingsindex (1983=100
algemeen 304,00 304.60
idexcl.kon.olie 275,00 276,10
internationals . 322,00 322,40
lokaleondernem. 283,90 284,70
id financieel 211,90 212,10
idniet-financ. 351,30 352,70

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 125,20 125,70
internation 138.40 138,50
lokaal 122,70 123,30
fininsteU 121,50 121,70
niet-financ > 122,70 123,30
industnel33,3o 134.00
transpopsl 127,00 127,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,200-19,800, vorige
19,210-19,810, bewerkt 21.400 laten, vorige21,410 laten.

Zilver onbewerkt 195-265. vorige 190-260,
bewerkt 310 laten, vorige 300 laten.

Dow Jones

Industrie 3.285,63
-4,83

Optiebeurs
sene omzet v.k. si.

Akzo cjul 150,00 168 3,20 a 3,00
akzo c okt 150,00 175 7,20 7,00
akzo pjul 155,00 277 5.30 5,40
dsm c okt 105,00 307 7,40 7,40
dsm pjul 110,00 224 1.40 1,10
dsm pokt 115,00 185 5,90 6.20
dsm pjan 110,00 273 3,50 3.60
dsm pjan 115.00 442 6.40 6,30
dsm pjan 120,00 260 11,20 a 10.30
els cjul 110,00 218 1,40 2.20
coc cjul 305,00 784 4,40 5.40
coc cjul 310,00 559 2,10 2,50
coc c aug 310,00 231 4.30 5,00
coc pjul 290.00 184 0,60 0.50
coc pjul 295,00 166 1,00 0.80
coc pjul 300,00 642 1,90 1,30
coc pjul 305,00 1222 3,40 2.50
coc pjul 310,00 731 6,20 4,70
coc pjul 320.00 180 14,80 13,00
coc paug 305,00 374 4,40 3.50
coc pjan 300.00 429 5,60 5.50
hoog cjan 55,00 172 5,20a 4,40
hoog pjul 55.00 380 1,90 2,40
hoog pokt 50,00 178 1,50 1,50
hoog pokt 55,00 173 3,10 3,20
hoog pjan 60.00 168 6.90 7,00 b
kim c okt 40,00 299 1.10 1.10
nlc c aug 100,00 250 2.60 a 2,35
nlf c nov 103,00 1000 1,35 a 1,15
phil cjul 30,00 539 1,40 1,80
phil cjul 32,50 627 0,50 0,40
phil cjul 35.00 446 0,10 0,10
phil c okt 37.50 364 0.40 0,40
phil cjan 35.00 548 1,30 1.50
phil c 093 30,00 396 5,30 5,70
phil c 094 45,00 679 1,70 1.80
phil c 095 20,00 227 13,80 14.20
phil c 096 35.00 1033 6,00 6,10
phil pjul 35.00 581 4,30 4,00
phü pokt 30,00 187 1,20 1.10
phil pokt 35,00 169 4,30 4,20
phil p095 20,00 198 1,10 0,90
phil p096 35,00 215 5,40 5,10
ohe cjul 155,00 328 2,00 1,90
oüe cjul 160,00 306 0,50 0.50
olie c okt 135,00 166 22,00 a 20,70
tops cjul 580,00 272 7,70 7,90
tops cjul 590,00 216 3,70 3,70
tops pjul 580,00 227 7.80 6,70
umi pjul 190.00 182 5,40 5,00

a laten g bieden < ei-din.
b bieden h laten " ei-div.
c ei-claim k gedaan < h
i ei-dividend I gedaan i g
e gedaan" bieden vk slotkoers «orige dag

{ t gedaan " laten sk slotkoers gisteren

Staking bij distributeur heeft nog geen effect
Boekhandels kunnen
nog een week voort

"~~~--_^_onze redactie economie

'oek HAAG -De staking bij
Wwvndistributeur Centraal

_
0 K«u ls in Culemborg heeft
'a^Jf611 effect op het boeke-
en jb(>cl in de winkels. „Rege-
Hge

s vooruitzien. We hebben
lie H Peelei op de geruchten
«cte r°nde deden"' aldus di'
1^ Ur J- Geleynse van de
ie "a-boekenketen. Bruna
l r̂ 400 boekwinkels en

'6NÜe viJftien procent van
|6n eaerlandse markt in han-

K(je
,s Geleynse kunnen de boek-■Ktaa s,nog een week teren op de

K nde voorraad. „Wat de effec-N te . °^ engere termijn, is nog
ra het2?ggen- Dat nanët vooral af
taf. koopgedrag van de consu-

to°rzorrent Ako (10° kiosken) heeft
r gevr^ SrnaatreSelen getroffen omfaser, en van de staking op te
fl g' "^e hebben vooraf afspra-
Lferifhmaakt met uitgevers als
Rofri °ld en de Bezige Bij," zegtfctcJ lnkoop Toon Vonk. De Am-
'oorüir?Se °oekenverkoper heeft

J°Pend op de staking, ook de
et, elJnen volgestouwd maar wei-
e-o'v Venals Bruna, uit 'concurren-
'\ afwegingen' cijfers te geven.
\ g &D-warenhuizen zijn degisteren bestelde boeken nog

niet aangekomen, zegt een woord-
voerder in een eerste reactie. „Maar
het is geen brood, dus dat overleven
we wel."

Het Centraal Boekhuis verzendt da-
gelijks tussen de 150.000 en 200.000
boeken aan tachtig procent van de
Nederlandse boekhandels. Aanlei-
ding voor de staking in het Culem-
borgse bedrijf is de nieuwecao voor
de 450 werknemers bij Centraal
Boekhuis. Het bedrijf heeft een ei-
gen cao die in maart ten einde liep.
„Daardoor vallen we nu automa-
tisch onder de cao voor het weg-
transport, omdat we distributeurs
zijn", verduidelijkt algemeen direc-
teur Hagenbeek.
Het gemiddelde loon ligt voor de
werknemers van Centraal Boekhuis
8 tot 10 procent hoger dan de lonen
in het wegvervoer. „We zijn er abso-
luut niet op uit om de lonen met
acht tot tien procent te verlagen,
maar we willen ook niet dat de
loonkosten dienu 70 procentvan de
omzet bedragen verder stijgen", be-
nadrukt Hagenbeek.

Jan Verhey, woordvoerder van
FNV en CNV tijdens deze staking,
vindt dat de eigen cao moet blijven
bestaan. „Die cao staat dichter bij
de mensen en is er al heel lang. We
zien geenenkele reden om nu onder
het wegvervoer te vallen.v Verhey
mikt voor het komende jaar op een
loonsverhoging van rond de vier
procent. Inmiddels hebben 205
werknemers zich als staker laten in-
schrijven. " Chauffeurs van het Centraal Boekhuis postten gisterochtend voor het kantoor in Culemborg.

De meeste van de 45 chauffeurs zijn in staken. Zij eisen handhaving van de eigen cao en een
reële loonsverhoging. ■ Foto: ANP

'Gebruikers
jaarverslagen
ontevreden'

BREDA - Lezers vam jaarverslagen
zijn vaak ontevreden over de pro-
dukten die ze onder ogen krijgen.
Informatie doet niet ter zake, het
taalgebruik is wollig en verhullend
en de presentatie van de financiële
gegevens is onduidelijk. De belang-

rijkste oorzaak is dat de lezers fi-
nanciële informatie willen, terwijl
de publicerende bedrijven het jaar-
verslag zien als een pr-instrument.
Dat blijkt uit een onderzoek van
Heliview Marketingservice, dat is
uitgevoerd in samenwerking met
het blad Rendement. De onderzoe-
kers hebben gesprekken gevoerd
met 100 lezers van jaarverslagen,
100 bedrijven die jaarverslagen pu-
bliceren en 100 bureaus die de ver-
slagen mede opstellen. De helft van
de spontaan toegezonden jaarver-
slagen blijkt in de prullebak te ver-
dwijnen.

economie

Muziek, tekst en video-clips op een disc

Philips ontdekt een
nieuwe cd-toepassing

P.ARijs - Philips heeft een"euwe toepassing ontdekt voor
te k cd-interactief, de nieuwe

die in september op«e Nederlandse markt komt. De
£>nsument kan vanaf eind dit
da comPact discs kopen metuaarop de muziek, tekst en vi-
j

e °-clips van zijn favoriete lied-
Jes-Hij kan dan zelf meezingen.

ra t6V°rm van vermaak neet ka"oke en geniet een immensepopulariteit in Japan. Ook in Ne-
ca id Z^n er steeds meer hore-gelegenheden dieeen karaoke-
ve t

e nebben staan. De meest
be ,?cnte machines draaien op, eldplaten. De zanger in spén een nummer uitkiezen,
ren lna hiJ de orkestband te ho-n k"jgt, de tekst te zien krijgt

op een monitor en er voor het
publiek ook nog een clip is te
zien. Verder bevat de machine
een snelheidsregelaar, waarmee
de toonhoogte van Kate Bush of
Barry White kan worden aange-
past aan de stem van de zanger
of zangeres.
Volgens W. Moret, manager en-
tertainment van Pioneer Neder-
land, verdubbelt karaoke de

omzet van sommige cafés. „Ze
trekken meer publiek, de men-
sen blijven langer en er komt
geen ruzie, omdat de saamhorig-
heid groter is."

Het voordeel van het nieuwe sys-
teem van Philips en JVC is dat
er één speler is die alles kan, al-
dus de Philips-woordvoerster.
Zij beaamt dat het geluid en

beeld van de cd's gelijkwaardig
zijn aan dat op de beeldplaten.
„Van belang is dat er één stan-
daard is voor alle mogelijkhe-
den." De consument kan zijn
cd-i-speler behalve voor karaoke
ook gebruiken voor onder meer
compact discs met beelden, voor
spelletjes en voor interactieve
speelfilm.

Volgens Moret van Pioneer zijn
er inmiddels 42 karaokeplaten in
het Engels beschikbaar, vier in
het Nederlands en enige in het
Frans, Duits en Italiaans. Elke
plaat bevat 28 liedjes. De titels
die beschikbaar zijn op beeld-
plaat kunnen worden overge-
schreven op cd, aldus de Philips-
woordvoerster. Elke cd bevat 74
minuten beeld en muziek.

Na verkeerde informatie over Air Aruba

KLM doet aangifte
computermisbruik

AMSTELVEEN - De KLM heeft
gistermorgen bij de rijkspolitie op
Schiphol aangifte gedaan van mis-
bruik van het intern computersys-
teem dat wordt gebruikt voor de
afhandeling van vliegtuigen.

Afgelopen zaterdag verscheen in
het systeem een mededeling dat
passagiers van vluchten van Air
Aruba rekening moeten houden
met mogelijke afgelasting van
vluchten van deze maatschappij
door financiële problemen waarin
het bedrijf zou verkeren. KLM ver-
zorgt de afhandeling van Air Aruba
op Schiphol. De KLM wil dat de
politie uitzoekt wie deze 'onjuiste
en ontoelaatbare' boodschap in het
systeem heeft ingevoerd, aldus een
woordvoerster van het bedrijf.

Voor Air Aruba was de mededeling
aanleiding om voorbereidingen te
treffen voor eenrechtszaak tegen de
KLM. Volgens raadsman mr. J.W.
Knipscheer is het incident van afge-
lopen zaterdag het zoveelste in een
hele reeks.
Volgens de KLM heeft een intern
onderzoek uitgewezen dat vrijwel

uitgesloten moet worden dat de me-
dedeling door iemand van de KLM
in het systeem is ingevoerd. De be-
treffende mededeling is zaterdag-
morgen vroeg ingevoerd via een
computerterminal die staat opge-
steld bij vliegtuigopstelplaats C 12.

„Ons is gebleken dat daar op dat
moment geen KLM-personeel aan
het werk was en we gaan er vanuit
dat geen van onze mensen deze me-
dedeling heeft ingevoerd", aldus de
woordvoerster. De bewuste compu-
terterminals worden ook gebruikt
door grondpersoneel van Aero-
ground Services, Martinair en Tran-
savia.

Hoewel de verschillende bedrijven
dus dezelfde apparatuur gebruiken,
hebben hun werknemers een eigen
codewoord dat alleen toegang geeft
tot het systeem van het eigen be-
drijf, zegt een woordvoerster van de
luchthaven Schiphol.

De KLM verwerpt de suggestie die
van de zijde van Air Aruba is geop-
perd dat KLM de Arubaanse maat-
schappij stelselmatig dwars zit om
een lastige concurrent uit te schake-
len. KLM werkt nauw samen met
de Antilliaanse Luchtvaart Maat-
schappij (ALM).

De dienst van Air Aruba naar Am-
sterdam is destijds opgezet door
John Block toen hij nog de baas
was bij Air Holland. De dienst werd
toen gevlogen met toestellen van
Air Holland.

BMW
Het Duitse autoconcern BMW
gaateen autofabriek bouwen in
de Verenigde Staten. Het con-
cern maakte gisteren bekend
dat de fabriek komt te staan in
de buurt van Spartanburg in de
staat South Carolina. In eerste
instantie is er een investering
van 250 miljoen a 300 miljoen
dollar mee gemoeid. BMW wil
er een nieuw model fabriceren.
De auto is niet alleen voor de
Amerikaanse markt bestemd,
maar wordt ook op de wereld-
markt te koop aangeboden.

Sterke groei
aantal nieuwe

ondernemingen
DEN HAAG - De aantrekkende
economie en een verbeterd onder-
nemingsklimaat zijn er volgens het
onderzoeksinstituut EIM (midden-
en kleinbedrijf) oorzaak van dat er
jaarlijks 21.000 mensen een eigen
bedrijf beginnen. In 1985 waren dat
er nog maar 14.000. Dat blijkt uit
een gisteren gepubliceerd onder-
zoek.

Bovendien begonnen vorig jaarnog
eens 15.000 ondernemers voor zich-
zelf door overname van een bedrijf.
Tegenover die 36.000 'nieuwe' on-
dernemers staan jaarlijks 14.000
bedrijfsbeëindigingen, waarvan een
kwart in de vorm van faillissement.
Van denieuwe ondernemingen ver-
dwijnt een kwart alweer binnen
twee jaar. 40 procent is na vijfjaar
verdwenen. Oorzaken: tegenvallen-
de markt, te veel concurrentie en
problemen bij de financiering.

Desalniettemin zijn er sinds 1983
ruim 72.000 ondernemingen bijge-
komen. De meeste starters zoeken
hun geluk in de zakelijke dienstver-
lening (10.000). Aangezien die voor-
al in het westen en oosten is gecon-
centreerd, profiteren deze regio's
meer van de groei. Ook in de groot-
handel is de groei fors. De stijging
in de sector auto- en reparatiebe-
drijven blijft achter.

Gemiddeld werken 1,5 man bij een
starter, wat na vier jaar oploopt tot
drie.

munt uit

Samenwerking
De Amerikaanse computerfa-
brikant Apple en de Japanse
Toshiba, producent van voor-
namelijk consumentenelektro-
nica, stappen samen in de
ontwikkeling van multimedia-
technologie. „We willen onze
kennis op softwaregebied en
de ervaring van Toshiba bij
halfgeleiders en consumente-
nelektronica samenbrengen",
heeft Shigechika Takeuchi, di-
recteur van Apple Japan, giste-
ren in Tokio gezegd.

Reizen
De reisorganisatie Holland In-
ternational neemt de reisactivi-
teiten van ABN Amro over. Dit
hebben ABN Amro en Holland
International gisteren bekend-
gemaakt. In maart had de bank
al aangekondigd de reisactivi-
teiten te willen afstoten omdat
deze onvoldoende aansloten op
de kernactiviteiten van finan-
ciële dienstverlening. Holland
International zal zowel het za-
kenreisbureau als de vijf reis-
bureaus voor particulieren
overnemen. De reizenverkoop
aan particulieren via het net
van bankkantoren zal worden
overgenomen door het netwerk
van reisbureaus van- Holland
International. Holland Interna-
tional zal aan enkele tientallen
medewerkers van ABN Amro,
die een volledige baan hebben
in de reizensector, een passen-
de functie aanbieden. Andere
reismedewerkers van ABN
Amro blijven bij de .bank in
dienst.

Uitstel GOS
De Club van Parijs, een instel-
ling waarin de westerse over-
heidscrediteuren zich hebben
verenigd, heeft de landen van
het GOS meer tijd gegeven om
hun schulden terug te betalen.
Het uitstel loopt nu tot 30 scp-
tember dit jaar en heen betrek-
king op de terugbetaling van
de hoofdsom dievanaf 1 janua-
ri dit jaar had moeten plaats-
vinden. Eerder gafde Club van
Parijs het GOS respijt over be-
talingen van voor 1 januari.

Maxwell
Mirror Group Newspapers
(MGN), het vlaggeschipvan het
media-imperium van wijlen
Robert Maxwell, heeft in het op
31 maart afgesloten boekjaar
een negatief resultaat voor be-
lastingen geboekt van 388,2
miljoen pond sterling (f 1,28
miljard), zo is gisteren in Lon-
den bekendgemaakt. In het
boekjaar ervoor was er nog een
winst van 50,1 miljoen pond
(f 165 miljoen).
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<ipiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag l/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meerdan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Sumnsj 3c*i.i,ör, 079

Vandaag 24 juni zijn
Math en FennieHub, Ruud en Frank. 15 jaar getrouwd

Pap proficiat Proficiat van Mam, Ben,
*mJÉË**^ Melissa, Tamara en Rakker.

«. W >

. \ tP^v V "' sp

'***- ■ *\*T^
Met je 50ste WVï M
Mam en kinderen. J 0 50 jaar

Kim SO Armelies, Michel en John.

m..n .... __*»B_> **mm\ I «^£

Dudelek ufsnel veur os. KaSt-Zaal-MtlUr
Mer Ducati veurbie! Tot straks om 12.00 uur!

Vermist/Gevonden
VERMIST, vrijdagmiddag
19-6. Palemig, kortharig
hondje, plm. 50 cm., bruin,
bastaard. Tegen beloning
terug te bez. tel 045-721081

Te huur gevraagd
Met spoed woning te huur
gevr. v. Duitse ZAKENMAN
in Ned. BV. Bij voorkeur
grensgeb. Heerlen-Hoens-
broek. Tel. 09-4924164495.

Mededelingen

* Hoge beloning *
Voor aanwijzingen die leiden tot terugverkrijging van een
van onderstaande voertuigen en tot oplossing van de ge-
pleegde misdrijven.

Opel Kadett HB 2.0 GSi
Champion: DT-VG-13

kleur blauw, gestolen 22 juni 1992 te Maastricht.
Informatie

Bureau H.A. van Ameyde BV
Kleine Oord 181, Arnhem. Tel. 085-435255; na kantoortijd
085-455045, vragen naar de heer van Dam.

Personeel gevraagd
IMM...MIMMI.I , ■■■■■■■■■■ ■■„■■■■„ .1. „■

Part-time hulp gevraagd
voor achter buffet. Tevens personeel gevraagd voor
bediening op het terras. Tel, voor ml. 04406-13737

Adia Keser Uitzendburo heeft per direct werk voor m/v
Produktiepersoneel

Voor een aantal bedrijven in de omgeving van Vaals. Het
betreft werkzaamheden in dag- of 2 ploegendienst. Een
goed doorzettingsvermogen en enig technisch inzicht zijn
noodzakelijke eigenschappen. Het bezit van eigen"vervoer
is een vereiste.

Vakantiewerkers
Wij hebben volop mogelijkheden in de vakantieperiode. Wij
zoeken kandidaten, die direct beschikbaar zijn en enige tijd
willen werken.

Intresse? Neem voor meer informatie contact op met
Dimphy Lenssen van onze vestiging in:
Kerkrade, Hoofdstraat 39. 045-463700.

A
ADIA KESER

UITZENDBURO

Wij zoeken een zelfstandig werkende enthousiaste
Brood- banketbakker

Wij bieden:
* Hoog loon

* 25 vakantiedagen
* 8% vakantiegeld
* Leuke collega's

Met uw vakantie afspraken wordt rekening gehouden.
Luxe bakkerij Peter Broekmans, Oirsbeek.

Heerlen-Welten. Tel. 04492-1404.
Bakkerij Gebrs. Scheepers, Kerkstraat 36, Übachsberg,
vraagt voor direct v. zaterdagmorgen van 9.00-13.00 uur

werkster
Soll. na telef. afspraak: 045-751358 van 11.00-13.00 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen.

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Für Dauerelnstellung ge-
sucht Maurer, Einschaler, Klinkenmauer und Eisen-
bieger. Auch Colonnen.
Auskunft von Montag bis
Freitag von 8.30-17.00 Uhr.
Tel. 0949-227144665.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Onderaannemersbedrijf
zoekt ervaren AFTIMMER-
LIEDEN, betontimmerlieden
en metselaars. 043-254669.
EUROBOUW zoekt ervaren
metselaars en betontimmer-
lieden voor werken in Duits-
land. Tel. 043-254669.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende KAPSTER. Br.o.nr.
B-1799, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Heb je interesse om op nivo
te werken in een exclusieve
CLUB te Lanaken (B). Twij-
fel niet langer en bel voor
meer informatie. Tel. 09-32.
11.718692. na 20.00 uur.
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO-er, dag- en nacht
dienst en erv. centralist voor
de nachtdienst. Julianastr.
6, Brunssum. 045-252444.
Gevr. all-round TIMMER-
MANS voor werken in Ne-
derl. Inl. tel. B.E.M, b.v.,
Gulpen. 04450-4565, dhr.
van Tilburg.
Porky's Pretpark zoekt we-
gens drukte leuk MEISJES
voor privéwerk, zeer hoog
loon gegarandeert. Tel.
045-228481.
MEISJES gevraagd. Tel.
045-212616.
Part-time GROEPSVER-
VOER-CHAUFFEURS MA/
?evraagd, liefst met ervaring

axi Ed Slangen en Zn,
Puntelstr. 32A, Simpelveld.
Tel. 045-444444
CHAUFFEURS fulltime MA/
en weekendchauffeurs gevr.
voor taxi-bedrijf. Soll. na 18
uur. Keekstr. 46. Hrl.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland IJZER-
VLECHTERS. Tel. 045-
-224537 Of 04499-4479.
FRITUURHULP gezocht
liefst met ervaring. Telefoon
046-748101.
HULP in de huishouding
gevr., 24 uur per week, be-
taling: wit. Tel. 045-725284.

Gevraagd cafetaria MEDE-
WERKSTERS voor overdag
en 's avonds, full-time en
part-time. Tel. 045-457845.
BABY-OPPAS gevraagd.
Tel. 045-273174.
SERVEERSTERS of kel-
ners gevr. voor zaterdag en
zondag. Tev. hulp voor de
hele week voor alle voork.
werkzaamh. en keukenhulp

?evr. Pizzeria San Remo.
el. 045-352406.

Gevr. zelfstandige part-time
HULP in mode-zaak te Ey-
gelshoven. Tel. 045-352406
Voor " onmiddelijke indienst-
treding gevr. erv. of aanko-
mende VERKOPERS/
STERS voor de verkoop van
schoonmaakprodukten in
Vlaams België, als hoofd-
verdienste of bijverdienste.
Wij vragen: min. lft. 18 jr.,
van goed zedelijk gedrag en
de wil om te werken*» Wij
vragen geen enkele investe-
ring doch bieden U een
goedbetaalde job in een ge-
zellige werksfeer. Aanm. en
informatie tijdens kantoor-
uren op 0932-11223612.

Meisjes en 81-BOYS ge-
vraagd voor animeren in
Club en Escort. Maaseik.
Tel. 0932-11562406.
1e en aankomende KAP-

PER(STER) en leerjongen
of leermeisje gevr. Simon
Boyon, Emmastr. 6a, 6373
HM Landgraaf. 045-312667.
Met SPOED gevraagd hulp
voor strijk en huishoudelijk-
werk, voor 2 ochtenden per
week. Tel. 045-741743.
Gevr.. WINKEUUFFROUW
voor 24 uur per week, liefst
met ervaring. Slagerij Arts,
Dorpsstr. 86, 6441 CJ
Brunssum. Tel. 045-252823
BURO Geleen schrijft nog
gastvrouwen in op niveau.,
(nl. 046-748768 (discreet).
Bouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
los. Tel. 045-250930.

OG te huur
GARAGE per 1-7 te huur te
Aarveld (Heerlen). Tel. tus-
sen 18-20 uur 045-741158.
Centrum HOENSBROEK,
boyenwoning te huur, huur-
pr. ’695,- p.mnd. Tel. na 18
uur 04493-3389.

Onr. goed te koop aangeb- gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Te koop

bouwgrond

Körversberg Eygelshoven
Gemeente Kerkrade

Nog slechts 3 mooie percelen voor vrijstaande woningen in
het nieuw en rustig gelegen plan.

Kavels vanaf ’ 47.360,- v.o.n.
Bel voor meer informatie:

04493-5538
Tijdens kantooruren :

043-255175

IU PROJELL
\**^ VASTGOED- EN ASSURANTIEBEMIOOEtING BV ~""~""~--~__^

Sint Servaasklooster 24, 6211 TE Maastricht.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten

Wijman &
Partners

Heerlen 045-728671
Brunssum 045-274700

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. STIEN-
STRA Hypotheek Service,
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. 040-520558.
Wij kunnen de schreeuwen-
de vraag niet bijbenen!! Bel
ons als U Uw woning wilt
verkopen!! (Alle- prijsklas-
sen) N.M.W. QUADEN & Zn
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, Lid
NVM. Tel. 046-519644.

bouwmat/machines
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
AANBIEDING! Te k. lichtbe-
sch. nwe. Maranti Merbau
binnen- en buitendeuren

’40,- t/m ’ 85,-; rollen dak-
leer ’2O,- t/m ’50,-. Ren-
nemkjerveldweg 70, Heer-
len. 045-727742/723076.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop 1-scharige PLOEG,
cultivator, grondfrees, bas-
cule. Tel. 04450-1505.

Aanbieding
Directiestoelen

Burostoelen "

RockZa ’ 195,-
Armleggers ’ 50,-

-25 verschillende soorten en
kleuren burostoelen,

conferentie-, directie- en
kantinestoelen tegen

fabrieksprijzen. Steeds 500
stuks op voorraad. Nergens
goedkoper en 1 jr. garantie

op alle modellen.
Rockmart

Kissel 46a, Heerlen.
"*"**"Caravans

HOMECAR Caravan. Dea-
lerinfo: 04958-92899.
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning: 5 a 6 kg
gasfles ’ 49.95; camping-
gaz 2.5 kg ’ 79,95; blokbat-
terijen 6 Volt ’2,95; Lalle-
man stoelen hoog model
’85,-; tv-antenne ’65,-;
Alkostab. ’460,-; tev. ca.
5.000 campingartikelen te-
gen lage prijzen. Importeur
van Caravelair, LMC Muns-
terland, Sprite en Predom.
Verkoop-verhuur-reparatie-
onderhoud alle merken on
schaderegelingen. Plm. !5Ö
inruilers aanwezig. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. 04492-1870.
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning. Gebr.
vouwwagens o.a. Alpen-
kreuzer Select, bwj. '87/'BB/
'89 type Alure '88/89/'9O; ty-
pe Duat bwj. '89; Camplet
GT bwj. '89 enz. Alle met re-
servewiel en oplooprem plm
50 inruil vouwwagens en
tourcaravans. Bartels Cara-
vaning, Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.
Te k. 8 TOURCARAVANS
oa. Dickson 390 bwj. '79
’1.750,-; De Reu 400 bwj.
'81 ’2.750,-; Kip 420 bwj.
'77 ’1.500,-; Adria 450 '78
’1.650,-; Adria 310 bwj. 'BO

’ 1.400,-; Fredom bwj. £18
’4.500,-; Fredom bwj. '82
’2.000,-; Sting 470 T bwj.
'79 ’2.750,-. Allen met ka-
chel, ijskast en voortent, i.z.
g.st. Tel. 045-323178.
Te k. TRAVELSLEEPER, m.
Scout, m. toebeh., in uitst.
st„ ’ 2.750,-. 046-378288.
Te k. ingeruilde VOUWWA-
GENS: Scout 4-pers.

’ 2.500,-; Raclet Orlion
1989 ’2.850,-; La Boherne
370 vaste wanden ’ 2.450,-
Dethleffs Import, Tillemans
Recreatie, Haefland 19,
Brunssum.
Te koop ingeruilde CARA-
VANS 0.a.: Burstner '88 355
HK; Bergland 480 HK 1991;
Chateau 475 '80; T.E.C. 495
'86; Wilk Stern dubb. asser.
Dethleffs import, Tillemans
recreatie, Haefland 19,
Brunssum.
Te k. TABBERT Barones,
bwj. '88, I. 6.60 met alle toe-
behoren. Tel. 045-229480.
DETHLEFFS caravan show
alle 1992 modellen uit voor-
raad leverbaar. Tillemans
recreatie, Haefland 19,
Brunssum. .
Te koop ADRIA 4-5 pers,
4.50 m. lang, voor vast op
camping, ’ 2.200,-. Tel.
045-245829.
Luxe STACARAVAN, (met
cv), z.g.a.n., standpl. Mont-
fort-Echt. 045-271964.
Karsten opblaasbare TENT
z.g.a.nw. 3x3 mtr. Raad-
huisstr. 25, Oirsbeek.

(Brom)fietsen
Te koop Vespa CIAO bwj.
'88, met reserv.ond., vr.pr.

’ 650,-. Tel. 04492-5092.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie
Te h! ERMELO-Veluwë
stacaravans, juni, 4-25 juli,
en na 22-8. 03410-16357.
Te huur VAK.WONING 2-8
pers., Belg. Ardennen in
buurt van Bütgenbachersee.
Tel. 0949-24827276.
ZANDVOORT te h. zonnige
flat 1 hoog, alle comf., SCX)
mtr. van zwembad, van .15
juli t/m 8 aug. 02507-19020.
Te huur 4 è 6 pers ZOMER-
HUISJES en sta-caravans,
bosachtige omg. van de O-
verijsselse Vecht. Vrij Pony-
rijden en zwemmen. Tel.
05246-1229 Gramsbergen
Overijssel.

Winkel & Kantoor

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

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

Te koop uit faillissement
NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaltiet en tegen zeer scherpe prijzen. Alle soor-
ten directie-buro's en conferentiestoelen, brandkasten,
dossierkasten, tekentafels, tekeningladenkasten, laden-
kasten, archiefstellingen, magazijnstellingen, nieuwe pal-
letwagens v.a. ’750,-, fiip-overs en whiteborden.
NERGENS GOEDKOPER!!!
INRUIL INVENTARIS: palletstelling, magazijnstelling,
archiefstelling, burokasten, buro's, ladenkasten, burostoe-
len, enz. enz. teveel om op te noemen. Alles tegen kost-
prijs. Verder nog 1001 artikelen, teveel om op te noemen.
1000 m2showroom en 12.00 m2magazijn. Alles uit voor-
raad leverbaar, tevens verhuur van complete kantoor-
meubel-inrichting. De goedkoopste met de meeste service.

Rockmart Kantoormeubelen
Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142. Geopend van ma.
t/m vrij. 9.30-18.30 uur en zat. 10.00-16.00 uur.

Kamers
Grote gem. zit-slaapkamer
met eigen keuken. Dorpstr.
34, SCHINNEN.
Zeer ruime KAMER te huur,
gestoff. en gemeub., met
gebr. v. ruime keuken en
douche. Huur ’ 500,- p.
mnd. mcl. 045-427711.

Transacties
TOPVERKOPERS ge-
vraagd. Verdiensten

’ 89.040,- tot ’ 289.000,-
-per jaar. Bel voor afspraak
tussen 18.00-23.00 uur
04902-12913/49303.
Te huur GRILLCOUNTER,
alleen serieuze gegadigden,
voldoende eigen middelen.
Tel. 045-457845.

Bouwen/Verbouwen

Dak van staal
Uniek systeem voor
isolatie en ventilatie

van platte daken
Een deugelijke isolatie moet niet even van binnen uit,

maar deskundig VAN BUITEN AF worden aangebracht,
omdat dan tevens gelet wordt op de voor de gehelewoning

zo belangrijke ventilatie van het dak. Daarom....
isoleer en ventileer uw huis, maar vooral uw dak!

Door jarenlange ervaring in het dakdekkersvak hebben wij
een systeem ontdekt dat u van uw problemen, met name
de hoge energiekosten en de wateroverlast zal verlossen.

Veugen dakbedekkingen
046-523306 of 06-52127603

Rode METSELSTENEN
’0,39 p.st. Holland Brick,
Staringstr. 123, Heerlen.
Tel. 045-423641 achter
Philips Molenberg.

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

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

I
Te koop gevr.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Wij kopen alle mogelijke
DAMESPOCKETS Bouquet
Candlelight, Love Affaire,
Jasmijn etc. Alle grote goed
geïllustreerde boeken Lek-
turama, Time Life, Reader
Digest, Elsevier. Alle grote
en kleine encyclopedieën.
Gez. 24-dlg. Grzimek. Tel.
09-32.87786810.
Te k. gevr. KINDERFIETS-
JE met zijwieltjes voor kind
van plm. 4 jaar. Moet in goe-
de staat zijn, tel 046-751086
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Reparaties
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
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.
TVA/IDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nicaBrunssum
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
APK, alle reparaties, was-
beurten, cleaneren, onder-
houdsbeurten. Auto Servi-
ces GOOIKER, Apollolaan
154, Heerlen, 045-740041
b.g.g. 045-751632.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog
010-4626668 of 4666535.

(Huls)dleren^ "■

VOGELS, eenden, ® i>-
ten, raskippen, duj^,
papegaaien. Alle hoe""
hofdieren. Klein «J?
Achel(B) 09-32-1 j644f3
De grootste KENNEL JLimburg. Alle jonge
hondjes. Meer dan eo
sen plus gar. en tal0*'
Kl.America, Th.Watso%
Achel(B). 09-3211&J"Zond, open maandjfj^
Hobbyfokker, erkend *de raad van beheer, W "Jvereniging, biedt e >
mooie LHASA APSO r"Jaan, met stamboom'
04406-41417.

" Te k. van part. zwarte &
VIERPUPS met uitmjf,
ing, en ontw. 04257jgt>l. Mechelse HERDER W
goede afstamming- JJ■ Schoolstr. 37, ÜbacjTg^H
VERMIST, vrijdag"l^
19-6. Palemig, korï„ï
hondje, plm. 50 cm- ZA■ bastaard. Tegen _f «3■ terug te bez. tel 045-/, Kachets/Verwanjj
KACHELS, keuze uit 2*
Jac. Köhlen, Rijks*!»

' 104, Sittard. 046-51gg^
Kachelspeciaalzaak,
j hulpstukken en aanve^v, tikelen. REKER, KM S
; Geleeh. Tel. 046-740Jg>

KACHELS ’5OO,- jj
korting. Kachelsmiu, »»

' 21, Klimmen. CJ44sjHggj
\ KACHELS ’5OO,- X

korting. Kachelsmid.JLl 21, Klimmen. 04459^
Voor Piccolo's

zie verder pagina^.

/ i* .... i...iiiiniiinniiiiiiirii imiiii »■.'.■'■■■■■'*'.'.'.'V.'.'.'"/■.,«/ fzy,

§ £cherp
1 gekalkuieeN
p-llx /Iv 't\t Jwff%TP^r VwH \^ win

\xmmm?sS^ÊßÊÊSÊè^*^^ / . /deaa/ voor s/ng/eft

Ï--M\ vi l<iÉMKnn[iiii^MflÉ^ I Maakt Uw fa/e/ kompleet,
'fIMnWWM 1*5 c'e''9 servies en koffieservies,

UiJ^EjjJJjUEÊ WÊÊÊÈè 14 dolig steingut met leuk bloemdeco^J

RIBBEL ~~Z^z~-^i
Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving/

peningstijden: ma-wo 10.00*18.30, Vt'"" " "»""T-_ umi —»-|
3 tO.OO-20.30, i/r 70.00-78.30, jj «„ ,»/{^(Q\@J' r~, 9.00-74.00. /a za 9.00*18.00, I \\yP!^*^S, tXÓBl&0&
za in april tot september 9.00-16.00 1 y=g-»;.Mi;'^. i YFlêliJÈlUÈl

'Ürselen-Broichweiden, | W*JJ]HrJti ln Autobahnkreuz Aachen, Tel. 09.49.24.05.60 20 \t* „ mwiulJJ \m____m______ammmgim___MM\^



Aardbeien telen
vergt vakkennis

DOOR ERIC TRUFFINO

j;a een bezoek aan onder"teer het Groente- en Fruit-Pavüjoen van de Floriade
t
laat men als consument°ch heel anders tegenover

«jUnbouwprodukten. Zaken
?ls versheid, kwaliteit,

en variatie zijn
niet zo vanzelf-Prekend meer als voor-"een; men heeft als hetware een beter beeld van

■1 dus meer waardering
Oor) alle inspanning welkeet de produktie van verse

sroente en fruit gepaard
sa.a.t.

Ta
krijgt men ook

Per inzicht in de aard van de
zelf. Zodoende blijken

help rlÜke sappige aardbeien
alth aal geen vrucnten te zlJn,
de,ans niet in de normale zin
bliikT° ords- Wat het danwel zijn
die Uit een nauwkeurige stu-
de uVan de gewassen zoals ze inKas staan opgesteld.

Aanvankelijk ziet men niets an-
ders dan aardig ogende plantjes
met zacht wuivende, gekartelde
bladeren, aan elke steel drie
stuks. Ze staan in zogenoemde
'manden', die veel weghebben
van op palen geschroefde dakgo-
ten, en waarvan de noodzaak pas
later duidelijk wordt. De dakgo-
ten bevatten substraat, een soort
aarde-vervangende steenwol
waar een heel netwerk van slan-
getjes met water en voeding
doorheen voert.

Na enige dagen ontspruiten er
aan de basis van de plantjes
nieuwe steeltjes waaraan schatti-
ge witte bloemetjes verschijnen;
jammer genoeg is dit charmante
verschijnsel van korte duur: één
voor één en stuk voor stuk loost
elk bloemetje zijn blaadjes, de
grond ligt ermee bezaaid. Alleen
de groenige bloembodem, een
behaard en gebobbeld bolletje,
blijft over. Niet bepaald interes-
sant of smakelijk.

Schijnvruchten
Weer enkele dagen later blijken
de bolletjes echter nog boller en
ronder te zijn geworden, sommi-
gezijn zelfs ronduit kanjers. Hun
kleur is nu ook niet groen, maar

wit-gelig met zo hieren daar een
rozig plekje: aardbeien in wor-
ding!

Maar... zijn het nu vruchten?

Nee, omdat ze niet het reultaat
van een 'bevruchting' zijn, maar
het geheel zelfstandige resultaat
van de plant. Schijnvruchten,
met andere woorden; ze zijn zo
zwaar, dat ze ervan gaan hangen;
meteen is ook duidelijk waarom
de 'manden' op palen gemon-
teerd werden: de aardbeien kun-

nen zo vrij hangen, hetgeen een
goede rijping bevordert.
Anderzijds wordt het oogsten er
aanzienlijk door vergemakke-
lijkt; telers hoeven dan immers
niet op hun knieën over de
grond te schuiven om die o zo
kwetsbare aardbeien te plukken.
Dat gebeurt met zeer scherpe
mesjes en uiteraard pas als ze
hun verleidelijke rode kleur heb-
ben. Nadien worden ze voorzich-
tig gesorteerd en in de bekende
milieu-vriendelijke bakjes ge-
legd om te worden geveild.

Dat proces herhaalt zich voort-
durend tijdens de zomermaan-
den en kan daarom in elk sta-
dium in de Floriade worden
bezichtigd. Speciaal om die re-
denwordt bij elk gewas (dus ook
bij de courgettes, snijbonen, pa-
prika's en aubergines) de zaai- of
pootdatum vermeld. Zo krijgt de
bezoeker een goed overzicht van
groei tot bloei tot rijping.

Of, zoals omgekeerd dus het ge-
val is met aardbeien, van bloei
tot groei. En na rijping: hap!

" Aardbeien, eenmal gepluktzo snel mogelijk eten. Foto: gpd

Aanstekers
lrectVanR na de misser van Marco

an,} asten liep het dus net ietsje,
te he

S
t' maar na vrijdag geplaats-

te^ hellingen werden gisteren,
2orgd

n°B klaargemaakt en be-
,der meer bij een Sit-

bhu café. „De kastelein is een
een ?6r' oor de grap liet hij op

'*ch fen ding aanstekers de tekst
koor, e °ranJe' opzetten." Ver-
Uiter garantie heeft Ummels hem
der-gtf, 1^ niet gegeven. Een an-
de /^nt die maandag nog bel-
ieg°°T oranJe stropdassen,
Mttit isteren het advies zwart-
rneis nemen. Het leverde Ur-ngeen opdracht op.

f'e' directeur van een
shirt?nblchts bedrijf waar t-
*ich Worden bedrukt, heeftaan hptenmm een buil gevallen
de j»!f 1,voortijdig ontsporen vanen delcnels-trein. „In Oranje-tijd
deren veran-
derden kleuren. Maar klanten

nU met de opdrukken
leiji-j. [ risico- Ik adviseer.ze ook
Lat uit % teksten te nemen en dehet o boom te kijken. MochtiUki^nje inde finale alsnog
2elfd ' dan kunnen we nog de-
f^et . avond shirts produceren
Ëur het opschrift

Pees kampioen 1992. Die

liggen dan de dagerna in de win-
kel."

Foutje
Léon ummels heeft ook een
goed advies voor klanten die
'oranje' hebben overgehouden.

„Leg dat mooi weg voor het WK
over twee jaar. Dan zijn we er

weer bij met goede spelers en
Cruijff als coach. Gisteren was
een misverstandje. Foutje be-
dankt. Dat zou jenu op een oran-
je t-shirt kunnen drukken. Maar
of dat ook zal verkopen?"

Zuurder was de uitschakeling
van Oranje voor groothandel
Ons Zuiden in Heerlen. Direc-
teur J. Vaessen huldigt het prin-

cipe dat een zakenman risico
moet durven nemen. Ditmaal le-
verde naleving daarvan hem een
flinke financiële strop op die,
naar hij zegt, voor een groot deel
weer wordt gecompenseerd door
een goede omzet in de afgelopen
weken. Vaessen zit met karre-
vrachten oranje-artikelen in zijn
maag. Van zwaaihandjes tot pet-
ten en t-shirts. Maar de pijn zit

vooral in duizend onverkochte
vlaggen van twee tientjes per
stuk, met daarop de portretten
van Gullit en Van Basten. „ïk
denk niet dat ze die twee voor
het WK in 1994 nog van stal zul-
len halen. Misschien rijd ik bin-
nenkort naar Milaan. Daar zijn ze
nog populair en kan ik deze vlag-
gen misschien nog voor de helft
verkopen."

DOOR INEKE VOLKERS Na zien van tv-programma's over risico's

Veel vragen over
gebruik vitamine A

Nadat een aantal keren in
televisieprogramma's aan-
dacht was besteed aan het
risico van grote hoeveelhe-
den vitamine A voor zwan-
gere vrouwen, is de Infor-
matiedienst van het Voor-
lichtingsbureau voor de
Voeding overstelpt met te-
lefoontjes van bezorgde
consumenten. Om de dui-
delijkheid te vergroten wor-
den alle feiten betreffende
vitamine A hieronder nog
eens op een rij gezet.

Het menselijk lichaam heeft vita-
mine A nodig voor een aantal
functies: bevorderen van de
groei, goed zien in de scheme-
ring, in goede conditie houden
van de huid, vergroting van de
weerstand tegen bacteriën. De
vitamine wordt aangeleverd in
de vorm van retinol (vitamine A)
en in de vorm van betacaroteen
(een provitamine waar het li-
chaam zelf vitamine A uit kan
maken).

De aanbevolen benodigde hoe-
veelheden per dag zijn:- volwassen mannen en zwange-
re vrouwen:
1000 RE (Retinol Eenheden) of
3300 IE (Internationale Eenhe-
den-
- niet-zwangere, volwassen
vrouwen:
800 RE of 2640 lE.

Vitamine A komt voor in marga-
rine, halvarine, boter, bak- en
braadprodukten, volle en half-
volle melk en melkprodukten en
kaas. Betacaroteen komt voor in

veel groenten (o.a. de oranje
kleurstof in worteltjes).

Omdat vrijwel iedereen dagelijks
voldoende van deze produkten
gebruikt, komen ziekten als ge-
volg van een tekort aan vitamine
A in Nederland eigenlijk nietmeer voor.

Een overdosis aan vitamine A
heeft een vitaminevergiftiging
tot gevolg. Kenmerken hiervan
zijn het plotseling optreden van
ernstige hoofdpijn, algehele
zwakte, misselijkheid en duize-

ligheid. Acute vergiftiging ont-staat door het slikken van pillen
met zeer grote hoeveelheden vi-tamine A.

Door het langdurig gebruik van
grote hoeveelheden vitamine A
kunnen ook andere verschijnse-
len optreden: oogafwijkingen,
huidafwijkingen, milt- en lever-
vergroting. Bovendien zijn zowel
bij proefdieren als bij mensen af-
wijkingen van de ongeboren
vrucht waargenomen. Daarom
ook is de veilige grens voor op-

name van deze stofvoor zwange-
ren lager dan voor niet-zwange-
ren. Ook vrouwen die zwanger
willen worden kunnen beter zui-
nig omspringen met preparaten
waarin vitamine A voorkomt.
Afwijkingen door een te hoog vi-
tamine A-gebruik zijn niet te ver-
wachten bij inname van ten
hoogste 200RE per kg lichaams-
gewicht (dus in totaal 13.000 tot
15.000 RE per dag). Hoewel de
benodigde hoeveelheden vitami-
ne A voor zwangere vrouwen
groter is, is in verband met de

kans op afwijkingen bij het on-
geboren kind de innamegrens
voor hen lager dan voor niet
zwangeren, namelijk maximaal
45 RE/kg, d.w.z. totaal niet meer
dan 3000 RE per dag.

Omdat lever veel vitamine A be-
vat, wordt zwangeren afgeraden
vaker dan één keer per twee we-
ken lever te eten. Bijsluiters bij
vitamine-preparaten dienen ook
goed gelezen te worden; als er
vitamine A in het produkt voor-
komt moet in de bijsluiter wor-
den gewaarschuwd voor de risi-
co's van gebruik tijdens de
zwangerschap.

Het veiligst is om aan de boven-
genoemde aanbevolen hoeveel-
heden vast te houden: 1000 RE
voor mannen en zwangere vrou-
wen, 800 RE voor niet-zwangere
vrouwen. Deze hoeveelheden
zijn gemakkelijk te bereiken met
een gevarieerde voeding. Voor-
waarde is wel, dat men (matig)
halvarine, margarine of boter op
het brood gebruikt. Zwangeren
kunnen voor de noodzakelijke
vitamine D-suppletie bij voor-
keur een vitamine D-preparaat
gebruiken en niet, zoals in het
verleden nogal eens gebeurde,
een vitamine AD-preparaat.

consument

Winkelier zit niet omhoog met petjes, sjaals en vlaggen
ERIC VAN DORST Oranje-spul bewaard

voor betere tijden
do h ~ .-Oranje is niet
w0° **et voetballen gaat ge-

°n door. Binnenkort zijn er
haf1- nieuwe wedstrijden. Danen We wat nu over is> ge_
Kr°° n weer uit de kast."

had ook Léon Um-lijf in Munstergeleen lieverj^aerland de finale van het
vOeTKPeeS kampioenschap
de banen zien spelen, maar
ch Ultschakeling van de Mi-
la eis;formatie kan de hande-
nipt ln reclame-artikelen toch
rj ',echt deren. Ook Ummels
gen tot aan de halve finale te-Duitsland immers prima
v en. Prullaria als aanstekers,

jantjes, petjes en balletjesngen grif van de hand naar-ate in Nederland de Oranje-
aütorts steeg. Aan duizenden
tj. °antennes wapperden glim-
mende oranje lintjes, deRuwste rage. „De vraag was
brjp>aal groter dan het aan-

ucl , verzekert Ummels.

dat
Uwe spelen, nieuwe kansen:

bra ls het devies'van de reclame-
Van u 6' waar sinds het debacle
tijd Nederlands voetbalelftal
in T^ns het wereldkampienschap
tr-ai twee Jaar geleden neu-
W* opschriften als 'Hup Hol-
CL Aanvalluh!' en 'Olé olé ólé'
s 6 I? ziJn. Directeur Henk Brus-
de . Buttton Boss in Ensche-.
van Sp.lands grootste producent
tijd Oranje-artikelen, zegt dat
Jonfeb°nden kreten als 'Onze
jaa °ens m Zweden' en zelfs het
'ijk 1992 ditmaal zoveel moge-
larid2lJn gemeden. Wordt Neder-
enjg °ver twee jaar in de Ver-
an k Staten wereldkampioen,

Wee het onverkochte spul zo-
Br uJ de etalages in, redeneert
rr,er Se- En met hem zijn afne-,

ijji r^ls doet niet aan opzouten,
de k opt biJ de fabrieken in op
Voores

htelnngen van zijn klanten.
'g6 neni is het risico dan ook
avomf "Het schoot maandag-
{\(cd ®na de uitschakeling van
"ïie n wel als een flits door
een neen: ik moet morgen nog
Spu. aa.ntal bestellingen oranje-
uUit ,Vltleveren. Na de winst op
kreg and had ik veel orders ge-
2elt|etl" ccl klanten waren er
Hale

r Van dat Oranje wel in de fi-
rr>ar, Zou komen en eerst Dene-

Ken nog even zou verslaan."

# Directeur Vaessen van 'Ons Zuiden' toont souveniers 'van gisteren' Foto: KLAUS TUMMERS

Van
ruitjesmotief
tot verfijnde
haas

Runderbiefstuk
pure delicatesse

DOOR ALEXANDER HAJE

De Hollandse biefstuk, kogel- en haasbiefstuk zijn het lekkerst als ze
m echte boter worden gebakken. Al ofniet verrijkt met geurige krui-
den en geserveerd met jonge voorjaarsgroente en kleine, gekookte
aardappeltjes. Een runderbiefstukje is een pure delicatesse: een wer-
kelijke streling voor de tong...

Eigenlijk is de term 'gewoon'
niet van toepassing op een bief-
stuk. Toch spreekt men vaak van
een 'gewone' biefstuk als men
een Hollandse biefstuk bij de
slager bestelt. Al is de Hollandse
biefstuk weliswaar de goedkoop-
ste van de biefstuksoorten, hij is
zeker niet ordinair.

menten dagelijks ongeveer 115 a
130 gram vlees/vleeswaren te
consumeren...

Vakkundig gesneden uit het
spierstuk en bovenbil van het
rund wordt hij in duimdikke lap-
jes aangeboden. En als men goed
kijkt, dan kan men zien dat de
slager de Hollandsebiefstuk met
de platte kant van het hakmes
zachtjes plet en vervolgens kerft
met een ruitjesmotief. Een han-
deling die typerend is voor een
Hollandse biefstuk en die, zoals
men zegt, vermalsend werkt.
Een fijne draad en mager van
structuur. Dat geldt in het bij-
zonder voor de kogelbiefstuk,
die wordt gesnedenvan de kogel
uit de bovenbil van het rund.
Deze biefstuksoort is nog malser
dan de Hollandse biefstuk en is
gemakkelijk herkenbaar aan de
rond-ovale vorm waarin hij
wordt gesneden. De exclusiviteit
van de kogelbiefstuk is net een
tikje groter dan die van de Hol-
landse, omdat hij maar beperkt
voorhanden is.

De allerfijnste, zeer malse en ma-
gerste biefstuk is afkomstig van
de haas van het rund. Een uit-
zonderlijk en exquise stukje
vlees, dat zijn exclusieve karak-
ter ontleent aan de - slechts -
twee hazen die een rund telt.

Haasbiefstuk is een vleessoort
die verkrijgbaar is in drie varian-
ten: de tournedos, bestemd voor
één persoon, de vorstelijke Cha-
teaubriand, zwaarder in gewicht
en geschikt voor twee personen,
en de verfijnde filet mignon. De-
ze, letterlijk vertaald, 'lieve, klei-
ne' biefstukjes hebben een ge-
wicht van ongeveer 80 gram.
Terwijl de Voedingswijzer, die
onlangs door het Voorlichtings-
bureau voor de Voeding is sa-
mengesteld, adviseert consu-

" Runderbiefstuk kan men bakken in de koekepan, grillen
in de oven ofroosteren op de barbecue. Foto: GPD

Kruiden
Zowel de Hollandse, kogel- en
haasbiefstuk, als de gemalen en
gehakte biefstuk (want ook daar
zijn liefhebbers voor), kunnen
uitstekend met kruiden worden
gecombineerd. Verse groene pe-
per, tijm, dragon of rozemarijn
geven het vlees een bijzonder
lekkere smaak. Kruiden die ove-
rigens ook heel goed samengaan
met een entrecöte of dunne len-
debiefstuk (ook wel aangeduid
als contrefilet).

Fijnproevers weten deze vlees-
soort het meest te waarderen als
hij rauw/rosé wordt bereid. Het
kleine reepje vet dat tijdens het
bakken extra smaak aan het
vlees geeft, kan er na het bakken
gemakkelijk van af worden ge-
sneden.
Het bereiden van een biefstuk of
entrecöte vraagt maar weinig
tijd. Men kan het vlees bakken in
de koekepan, maar ook grillen in
de oven, tussen de grill, of op de
barbecue. Als men een biefstuk
in de koekepan bakt, dan is het
raadzaam om het vlees eerst zon
15 minuten buiten de koelkast
op temperatuur te laten komen.
Daarna kan men de biefstuk in
de bruin geworden boter op
hoog vuur aan beide kanten snel
laten dichtschroeien. Vervolgens
moet het vlees aan beide zijden
kort bakken.
Afhankelijk van de diktevan het
vlees dient men voor een bief-
stuk van 150 gram circa 2 minu-
ten perkant aan te houden. Door
pas na het bakken peper, zout en
andere kruiden toe te voegen,
blijven de sappen tijdens het be-
reiden in het vlees behouden. En
dan nog dit: een malse biefstuk
kan het best met een ongekar-
teld mes dwars op de draad wor-
den aangesneden. En wat men
na het aansnijaen proeft is wer-
kelijk een streling voor de tong...

Woensdag 24 juni 1992 "7[ Limburgs dagblad~J
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Auto's
Autobedrijf John Koullen biedt aan

ANWB gekeurde auto's
met 12 mnd. voll. garantie en autopas

Mercedes 300 SE aut. alle ace 1987 ’ 37.500,-
Peugeot 605 SV 3.0zwart 1990 ’ 39.800,-
Audi 80 1.8 S roodmet 1990 ’ 26.800,-
Nissan Sunny coupé GLX wit 1987 ’ 14.800,-
Ford Scorpio 2.4 iCL Sedan 52.000km ... 1990 ’ 28.900,-
Ford Scorpio 2.0 CL 5-drs 1989 ’ 16.900,-
Ford Siërra Sedan Azur blauwm. 9 mnd. .. 1991 ’ 28.800,-
Ford Fiësta 1.1i Cheers 21.000 km 1991 ’ 19.800,-
Ford Escort Bravo rood 30.000km 1989 ’ 16.900,-
Opel Omega 1.8LS wit 1988 ’ 15.900,-
Opel Kadett 1.8 iGT rood div. ace 1988 ’ 16.900,-
Opel Kadett 1.3LS sport wit 1987 ’ 10.500,-
Mazda 626 1.8 LX Sedan wit 1988 ’ 16.900,-
Mazda 323 1.3LX goudmet. 41.000km ... 1988 ’ 12.900,-
NissanBluebird LX zilver 1989 ’ 15.900,-
Peugeot 405 GL schuifd. wit 1988 ’ 15.250,-
Citroën BK 1.6 TRi zwart schuifdak 1988 ’ 15.900,-
Honda Integra Luxe bruinmet 1986 ’ 12.900,-
Honda Civic 1.5GL bruinmet 1985 ’ 8.950,-
VW Golf CL 1.3 goudmet. div. ace 1988 ’ 14.900,-
VW Golf 1.6 CL groenmet 1985 ’ 7.950,-
Alfa 33 1.5zilvermet 1985 ’ 6.950,-
Porsche 924 in nw.st. rookzilver 1982 ’ 15.800,-
Triumph TR 7 Rood 1978 ’ 5.750,-
Fiat Panda 45 D rood 1984 ’ 2.950,-
Opel Kadett LS wit 1984 ’ 4.900,-

CABRIOLET
Ford Escort Cabrio XR3-I rood 1986 ’ 22.800,-

JEEP
Nissan Patrol 3.3 Diesel grijskent. 1987 ’ 28.900,-

DIESELS
VW Golf GTD Turbo Intercooler v. ace 1987 ’ 22.800,-
VW Golf Turbo D. Edition Blue 1990 ’ 27.900,-
Ford Escort 1.8 D Bravo grijsmet 1989 ’ 16.900,-

KOMBI'S / BESTELLERS
Renault 21 Nevada GTS rood div. ace 1988 ’ 15.900,-

-■Opel Kadett 1.6 diesel 5-drs station 1988 ’ 13.250,-
CAMPER

VWCamper geheel compleetwit 1978 ’ 5.900,-
-! * 12 maanden volledige garantie (niet ouder dan 5 jaar)

" 100%financiering mogelijk
* inruil auto / motor mogelijk

AUTOBEDRIJF JOHN KOULLEN
Het adres voor de betere gebruikte auto.

Tel. verkoop 045-426995
Tel. werkplaats 045-424268

' Locht 17, Kerkrade

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd op 20 juni en tot terugverkrijging
van de BMW 316, kl. rood, kenteken JP-11-HP.

alles ontvreemd v.a. de Dir. Evertsstr. 80 te Kerkrade.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

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

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.
De vakman voor uw auto. Tel. 045-317777.

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

! bezw., 045-727742 / 723076
!Te k. SUZUKI'S Samurai

import USA cabrio 's 4 stuks
bwj. '86/i37 v.a. ’ 10.000,-.. Steiner in Baexem. Tel.
04748-2979 of 1268.
Te koop Ford ESCORT 1.6
L, autom., bwj. 11-'B3. APK
12-92, 3-drs. I.z.g.st.

’ 5.250,-. Tel. 04454-62092
Loek SCHAEPKENS bovag
autobedrijf. Keuze uit 100
aanbiedingen o.a. Opel
Calibra 1e eig. 31.000 km.
'91 ’49.900,-; Ford Escort
1600 Special '90 ’18.900,-;
Peugeot 205 GTi type '89, veel extra's ’16.900,-; Fiat
Panda 750 CL '88 ’ 8.500,-;
Ford Escort Diesel type '87

' ’ 11.500,-; Escort XR3i type
1 '84 ’6.950,-; Ford Fiësta

81 t/m '83 v.a. ’1.500,-;
1 VW Golf LS ’2.900,-; VW
i Passat diesel type '86
i ’8.900,-; Polo type '88
i Special ’8.950,-; Polo '81
I i.g.st. ’2.250,-; Saab 90
i LPG type '86 ’8.500,-;

Toyota Starlet type '86, ’8.950,-; Seat Fura type
'86 ’4.900,-; Seat Ronda

i 1.2 Luxe type '85 ’ 5.500,-;; Opel Corsa type '85
’6.950,-; 4 x Opel Ascona
'79 t/m '81 v.a. ’ 750,-; Opel
Kadett C nwe. APK

1 ’1.000,-. Bedrijfsauto's:
VW Transporter eind '90
diesel nw. model ’21.000,-;
VW Transporter diesel '88

’ 11.000,-; VW Pick-up
dubb. cabine '84 ’5.500,-.
APK keuringsstation, eigen
werkplaats, vlotte financie-
ring. Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Te koop AUDI 80 S, spec.
Treser-uitv. kl. zwartmetal.,
alarm en centr. deurvergr.,
spoilers, br. sp.velgen.
38.500 km, vr.pr. ’ 28.500,-.
Tel. 045-451686 of 351935I na 18.00 uur.

Te koop Ford ESCORT
1100, bwj. '81, goudmet.,
puntgaaf en i.g.st. Tel. 045-
-312821 na 18.00 uur.
Honda PRELUDE automatic
bwj. '81, in nieuwe staat,

’ 2950,-. Tel. 045-226433.
Ford FIËSTA I.IL, bwj. eind
'83, 1e lak, zeldz. mooi,
’4.000,-045-217268.
Te k. Honda ACCORD 2.0i
EX 16V, autom., bwj. '90,
blauwmetal., 53.000 km, vr.
pr. ’31.900,-. 045-313604.
Mooie Mitsubishi COLT GL,
APK 8-93, ’2.750,-. To-
renstr. 27 Oirsbeek.
Te k. Opel ASCONA 16S,
bwj. '83, APK 5-93, zeer
mooie auto. 045-225774.
AUTOMATIEK Opel Ascona
16S, m.'B3, 1e lak, i.nw. st.,
’3.800,-, 045-724417
Te k. SUZUKI Swift GS 1.3i,
febr. '90, i.z.g.st., vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-316694
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
O.K. CARS. Mercedes 230
E bwj. '86; Porsche 911 SC
coupé bwj. '82; Porsche 928
bwj. '80; Opel Corsa 1.2 S
bwj. '86; Opel Corsa 1.2 S
bwj. 84; Opel Rekord 2.0 S,
bwj. '84; Opel Ascona 1.6
bwj. '84; Opel Kadett 1.6 D,
3-drs, bwj.'B4; Opel Kadett
1.3 S HB bwj. '86; Opel Ka-
dett 1.3 HB bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 HB aut. bwj. '82;
Ford Escort 1.6 D CL, '88;
Ford Escort 1.6 L bwj. '85;
Ford Escort 1.1 bwj. '83;
Ford Fiësta 1.1 bwj. '83;
Ford Siërra 1.6 5-drs. bwj.
'83; Ford Siërra 1.8 CL bwj.
'87; Ford Siërra 2.0 station-
car 5-drs bwj. '84; Ford Tau-
nus 1.6 L '82; Mazda 323
Sedan 1.3 bwj. '84; Honda
-Civic 1.3 L bwj. '84; Fiat
Panda bwj. '85; VW Kever
'75; VW Golf 1.1 bwj. '83;
VW Passat 1.6 stationcar
bwj. '82; Datsun Silvia 180
SX '80. Alles met APK. Ga-
rantie inruil, financiering
mogelijk. Verlengde Linde-
laan 23, Oirsbeek. 04492-
-5782.

Enkele leuke inruilauto's
met APK v.a. ’750,-. Tel.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.
Opel KADETT Berlina 1.3 S,
i.z.g.st., bwj. »"80, APK 7-93,
’2.300,-. Tel. 045-713791.
Auto KALDEBORN wij beta-
len de hoogste prijs voor Uw
auto!! Tel. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO, U belt wij kopen!
045-427671 ook 's avonds.
MERCEDES 200 diesel i.z.
g.st, sept. '84, veel extra's,
’11.250,-. 04450-2826.
Kadett 1.6iAUTOMAAT '90;
Calibra 2.0 i '91; Veetra 1.6i
GL '91; Kadett 1.3i5-drs '89
Kadett 1.3 Club '89/'B7; Ka-
dett 1.8 LS '88; Kadett 1.2
LS '87; Corsa TR f:3 '87;
Corsa 1.0 S '85; Kadett 1.2
S '81/79; VW Polo '79. Au-
tomobielbedrijf Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Jeep Suzuki Samurai Cabrio
soft-top witte kap, veel ace,
weinig gelopen, type '89;
Jeep Pajero Long body B-
pers., veel ace, luxe uitvoe-
ring, '85; Jeep Rocky Dai-
hatsu cabrio met vaste kap,
'88, speciale uitv.; BMW
320 i cabrio Bauer antrac,
'85, iets aparts! Mazda 626
coupé type '89 rood auto-
maat; Nissan Sunny coupé
'89, rood 16i 12V; BMW 635
CSi coupé duurste uitvoe-
ring; Nissan 300 ZX coupé,
nieuw type, antrac, 1985;
Escort KR uitvoering, '89
alle ace; Nissan 100 NX
Targa '91, duurste uitvoe-
ring; Porsche 944 Targa tur-
bo nieuwste opbouw zeer
exclusief; Peugeot 205 GTi,
zilver, 1985; Mazda 323 85/
80 5-drs; Mitsubishi Colt,
'91, wit, div. ace; Lancia
Thema 1988, zwart; Siërra
Combi '85, zilver; Escort
combi, 1988, rood; Mazda
626 HB, 5-drs, '89, zilver;
BMW 318 i '86, goudkl.,
’12.750,-; Fiat Panda Fire
'89, ’8.250,-; Fiat Uno '85,
5-drs, ’4.750,-; Opel Corsa
'85, ’5.250,-; Seat Malaga,
'87. ’6.750,-; Opel Kadett
3x, '85/'9O v.a. ’ 7.750,-;
Sierra Sedan, 1991, blauw-
zilver. Diverse inruilwagens.
Inkoop contant! Inruil en in-
koop auto's, motoren en ca-
ravans, Jeeps. Directe fi-
nanc. Gratis 2 weken proef-
rijden. Gratis afleverings-
beurt en 2e beurt. Erkend
APK station! Alle reparaties
en beurten. LUCAR, T-lolzstr.
67, Kerkrade, 045-456963
OPKNAPPERS: Mini, Ritmo
BMW, Mazda, Opel, Kever,
Kadett, Volvo, Fiësta, Asco-
na, Capri, Celica, Prelude,
v.a. ’ 300,-. 04499-3398.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Inkoop AUTO'S wij betalen
de hoogste prijs!! 045-
-416239, ook op zondag.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf D 5-drs.
'87; VW Golf C 3-drs '86;
Ford Escort 16 L autom 11-
-85; Audi 100 cc autom. m.
'84; Opel Kadett 13 S autom
'82; Opel Ascona 16S 5-drs
'82; 2 x Opel Kadett 13S
'82-'B3; Subaru mini Jumbo
verh. '85; Honda Accord
coupé '83; Honda Civic '82;
Ford Fiësta 11L '83; BMW
318iautomaat '81; Ford Ca-
pri 2.8 S i. z.g.st. '80; Hyun-
dai Pony runner '82; Audi 80
GLS '80; Datsun Stanza 1.6
GL '82; Nissan Sunny '83
BMW 2002 'toering tax.rap
aanw. '74; Mini 1000 '81;
VW Derby LS ’950,-. In-
koop verkoop financiering
diverse inruilers Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zat.
10.00-17.00 uur.
Te k. Seat RONDA bwj. '84,
APK gek., i.g.st. Tel. 045-
-714712.
Suzuki SWIFT 1300 GTi,
16V, bwj. '88, veel extra's!inruil mog., ’ 13.750,-. Pr.
Bernhardstr. 15, Nieuwen-
hagen, na 18.00 uur.
Cabriolet SUZUKI LJ 80,
bwj. '82, mooi en gaaf, div
ace, ’ 4.950,-. 045-316940
Te koop VW PASSAT Com-
bi bwj. '86, 76.000 km. Tel.
045-411598 na 16.00 uur.
VW GOLF type 80, APK 4-
-93, ’1.750,-. Tel. 045-
-721474.

Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Escort cabriolet i.
st.v.nw. rood '85; Ascona
1.6 GLS 4-drs. blauwmet.
'85; Kadetl 1.3 LS rood LPG
'88; Kadett 1.2 zilvermet. '84
Kadett Caravan grijs kente-
ken wit '86; Kadett Caravan
1.2 geel "80; Corsa 3-drs.
bruin '84; VW Passat GL 5E
roodmet. als nw. '86; VW
Golf LX div. extra's wit '84;
VW Passat CL groenmet.
i.st.v.nw. '84; Mercedes 240
D blauw '83; BMW 316 als
nw. rood '84; Si erra 1.6 CL
5-drs. antraciet '84; Escort
XR3 zilvermet. '82; Escort
1.6 automaat 5-drs. zilver-
met. '84; Escort 1.3 CL
blauwmet. '83/'B6; Fiësta 1.1
'83; Suzuki Swift 1.3 GL
rood '85; Mitsubishi Colt
GLX 5-drs blauwmet. '85;
Mazda 626 5-drs. autom. wit
'84; Fiat Ritmo 7QS antraciet
'86; Seat Ibiza 1.5 GLX zil-
vermet '87; Renault 25 V6i
blauwmet. '84; Renault 9
GTL 4-drs Spring uitv. wit
'87; Peugeot 309 1.6 GR s-
drs. champagnemet. '86;
Peugeot 205 Accent zeer
mooi rood '86; Citroen Axel
1.2 TRS spec. striping rood
'86; Citroen BK 1.4 wit '83;
Citroen BK 1.6 TRS groen-
met. '84; Nissan Sunny die-
sel 4-drs zilvermet. '88; To-
yota Carina diesel 4-drs.
antraciet '84; Lada 2105 wit
37.000 km '89; VW Tran-
sporter grijs kent. diesel '86.
Div. inruilers tussen ’ 750,-
-en ’ 3.500,-. Donderdag
koopavond. Gebr. Domini-
kowski autobedrijf Locht 38,
Kerkrade. Tel. 045-420209.
Te k. PEUGEOT 205 Diesel,
1985, schuifdak, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-421777.
Te k. zeer mooie exclusieve
PONTIAC Firebird Esprite,
bwj.'74, APK april '93, mr.
mog. Tel. 046-757430
Citroen ZX 1.6 Demo '92;
Seat Toledo 1.8 Demo '92;
Seat Ibiza 1.2 '90; Seat Ibiza
900 '89; Seat Ibiza 1.2 GL
'88; Seat Ibiza 1.5 5-drs '89;
Alfa Romeo 33 1.5 '85; Ci-
troen BK 14 '87; BMW 520
autom. '86; Hyundai Pony
1.5 GL '88; Mazda 121 1.3
Cabriotop '90; Fiat Tipo 1.4
'89; Opel Kadett 1.2 5-drs.
'86. Autobedrijf CHIARADIA
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843
Div. AUTO'S van 1e eig.,
schadevrij, van ’1.600,- tot

’ 20.000,-. Fin. en gar. mog.
Groothandel Tieber, Geen-
str. 35, Geleen. 046-757542
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
V-OVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen! Ei-
gen financiering. Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.8 GLX LPG '89
Mazda 626 HB 2.0 GLX die-
sel '86; Mazda 626 coupé
2.0 GLX 8-10-87; Mazda
626 Coupé LPG 31-7-91;
3x Mazda 323 F coupé '90;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX
WB7; Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.3 LX autom. '87; Mazda
323 HB 1.5 GLX '87; Fiat
Uno 45 '87; Lancia VlO tou-
ring '86; Mitsubishi Colt HB
1.5 GL '87; Nissan Cherry
HB 1.5 GL '85; Peugeot 405
SRI 9-10-'B7; Peugeot 309
XE '88; Renault 5 TR '88;
Toyota Corolla 1.3 '86; VW
Golf 1.6 '87; VW Jetta I.Bi
4-drs. 13-10-'B9; Volvo 340
L '85; Volvo 340 GL '88; Vol-
vo 740 GLT '89; Ford Fiësta
1.6 diesel '86; Ford Siërra
2.0 Laser '85; Ford Scorpio
2.0 i '87; Opel Kadett 1.2 S
'86; Opel Kadett 1.3 S '86.
Diverse goedkope inruilau-
to's: Honda Civic 1.3 autom.
'82 ’ 6.750,-; Honda Accord
1.6 '82 ’4.500,- / '83
’5.950,-; Hyundai Pony 1.4
'82 ’ 2.750,-; Mitsubishi
Galant '77 ’2.750,-; Opel
Kadett aut. '78 ’ 950,-; Opel
Ascona '79 ’1.500,-; Toyo-
ta Tercel '81 ’2.500,-;
BMW 315 '81 ’4.500,-;
Volvo 343 '81 met LPG
’2.950,-; Ford Escort '78
’1.500,-; Mazda 323 1.3
HB '81 aut. ’1.500,-; Mitsu-
bishi Galant '77 ’2.750,-.
Palemigerboord 401, Heer-
len. Tel. 045-722451.

Voor Piccolo's. zie verder pagina 16

[grote ek-finale
BELEEF 'T MEE MET 'N NIEUWE KLEUREN TV
BIJ DOM VAN DEN BERGH _
Philips VHS-videorecorder ~,ii.i.pii>iiiw,ii,i.iiiiliiiiiiii)...ii.i !, «»»m»wmtom»«»^ ~*?
Mei 2 vöeokoppen eneasy logic Plfl'P'^lJS C^rV 'afstandsbediening mei LCLVdspiay. BHHMHI /- 'Voorrxop/arrïriering van 6 programma's 31 ""fe^
dagen vooruil. 'Today'-programrnenng. Fi'W'YïrTinnï (J^-Z^&sL+Z '■
Gescnuct as voeoiuner ■ J.^.—_^. üsi^T^nU **' r

Philips draagbare kleurentelevigiS.... WLJC
"MM^^ÊM^^^^^^===^r 14GR1221/108

Philips HQ VHS- -|gi Philips Blackline stereo Mei 37 cm, donker geimie. 'FSQ' Hißri-
videorecorder/HiFi-»tereo- klaurentelavisia 25 ST 1760/308 beeldbuis.40 Voorkeurzenders. On screen
audioracorderVR 512/01 nnrWWUßrtmawMai iibvuvb display. AlneemDate teleskoop-anienne.
Mel2v«eokoppenen2audlokoppen. Philips VHS-videorecordT Afstandsbediening.
yrcrprograrr^ring van 8 programma's 31 VR 211/01 "ortr^-« «^SÏÏTi. JMé>*k4*kdagenvoorun. Afstandsbediening met LCD- iJ^Tiijr".nn aMarvKhoriioninn "f^ ? In"*n"" » ""■ #■ ■■■ ■~=~ ■» Mei z vaeoKoppen en afstandsbediening. 60Voorkeurzenders en2x20W MJMM^MMmWmW Ml-— M fc^^^ Voorprogramrrerhgvan6programma's3l muzlekvermogen. Alstands- M%W.^W ~TI JÊk WTAJTA afl Bi£eCTW^l»»w dagenvooruit. Today'-programmenng. bediening. I MW MW WlilW ■ «Wl tfmJMmWltïJtMM*^ GaschWaK^"'^ V HjVfl%4% Ook leverbaars, zonder meerpms.

H^^ 70cm meerprijs 200.- B^W^^^^^^T ttriZZ^ 1

Tuner FT 830 met 40voorkeur- H_ !{____ BJ| feriöï 25 PV 7966/008 "

FC 930 met 3 koppen en bias- W „■m,„mmmmmrm ;-,,, ~<~ v v Philips kleuren-
versterker met 2x 25Wmuziekvermogen

rRÏÏSaKSSU "»»hifi-*," hißMißvi»i9 SSSSSSSS^hb.. ~—"
super-natuurgetrouwe slgnaalomzettlno. ff.'S„ "n, VY ■ „-„^l. ~..■„.. -r.. beeldbuis. 40Voorkeurzenders. Meton .^L .^^ ,^p>.
Inklusief afstandsbediening. Met 70 cm Black Line FSQ beeldbuis. Digitaal geheugen voor eenTV-beeld met screen display, sleepnmer en mA^mM^mM^ mmdubbele scan frekwentie (100 Hz). 60 Voorkeurzenders. Voorzien van beeld-in-beeld, afsiandsbediemnq MW MWM\MmJ Mt■r^Ê flj menuvoor het instellen en bedienen. .^fc. ■■ <<~^ M%M\ m%m\ MT MT jfl jLwaMm\ 9mW§WU WÊ on screen display, matrix surround KT KBhhHB flfaflfa fl' MW 9#■■I^^- sound. HiFistereo-versterker van #W ■ ■ éV%^V/^W ■" ■■^rm^^

■■■■innijnH^MH alstandsbedieningen. >■!! iw " Met 70 cm beeldbuismeerprijs 200,-

Ook leverbaar in wit. BC]
De nieuwe ■ —— .
digitaal HiFi-systemen van Philips PhilinsVHSCeompact I kSnteievisi,2l gr«w/ise
Onderga thuis de sensatievan 'live' geluidmet de nieuwe digitale earnfjordar'Mini Explorer' VKR JSK Mei 55 cnvw 'fsü' Heri-beewouëron
900 Series van Philips. Door tuner, cassetterecorder en CD-speler &$& screen display, eo voorkeurzenders.. . .. .. \. ...... , ' , .... V. po/u/^u «t-Avi Versieneer mei 4 W muzlekvermogen. MetVerregaand te digitaliseren blijft het oorspronkelijke live geluid 1/3-CCD-opneemelement, aUomatische Jj} W^Q|M teletekst sleeptinef en duboelzl)digte

behouden. Eén bedieninqs- scherpstelllng. witbalans en dialragma. 6- , _ /t^J _ W bedienen afstandsbediening.* _~,_,. Voudioe zoom high speed shutter, /MwT .commando IS Voldoende Om automate makro en digrtaal - *V\\ - #%#^^%
lM____________\____________________^_n __r\ alle HiFi-komponenten onderling superimpose. inklusief -—-- v, ■4b^ digitaal met elkaarte laten netvoeding/akkulader. akku, AV-uit kabel \1\\\\B^_\\_MJMl BlnT m>^ i,„mm,,„;„„.„„ naar scan. schouderriem en back-up *t mw mw MT WMi:MMaMMJÜ^ ZJSZ """"""' batterij. }—ÏZIZ^~^ZZZZ JÊ

JB ° HiFi-systeem FS 920 ■ _t^____^__.. Bestaande uit losse komponenten: IH ■S HHi MMT __^^^£&m\
_\\__\n TunerFT S2O met 30voorkeurzenders. I m_jL {■" :_S^_________S_________\m^**Ma VeratenVarFA 020 met vermogen van I MW MW 9 '" MmmmÊÊÊM■\w ÏÏÊP~\ I max 2x 100W. Dubbel cassettedeck .»..»»»»»»«»m^^B»»»«»»»»«»»i»»»»»»««»»" r,u

,
....^^V : FC 830 waarvandeck B autoreverse. BttßiilittiiH Philips VHS-C camcorder W^^^o!--ïL^Êiï

:: h MtZf%ttÊ& kabel naarscan, schouderriemen back-up j\BJWw.PQ^^\
■yJÊÊÊÊ - - t-- rm _._._ |^^B^^B^^B .C^^^ZÊmr" batterij. Gratis VHS-C adapter en tas. ■ MX^ÊMttiaVJ X 'j. II

Biibf*■■■■"■'^■■"■■■■■"■■■"«■■■■ :vLii£S*ijs>rt>Ï^CÏ*' HftTi^!Vff^V^S**aFSBBSSSSSSSSSI i ■Issife^^ Jh<Z^3&?F'ZsZ*\-^Z&fa^-- MMMMMMMM£^^i*u**£*luiMMMMMMm_oa*a w i ■■



Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 Kort klassiek.
16.09 Bekijk het maar, met Tik tak;
Casper and his friends, tekenfilmse-
rie; Peppi en Kokki, jeugdserie. Afl.:
Privé detective (3). Er ontstaat grote
verwarring over drie dezelfde koffer-
tjes. In één daarvan zit een heleboel
geld; Barbapapa, tekenfilmserie.

17.25 History of Michael Jackson,
muziekspecial.

17.36 Babes. Amerikaanse comedy-
serie.

18.00 "" Journaal.
18.21 European challenge cup fiets-
cross. Internationaal fietscross eve-
nement vanuit Slagharen. Presenta-
tie: Walter Tiernessen.

18.55 Special adventure. Verslag
van een avontuurlijke tocht door de
jungle. Presentatie: Walter Tierne-
ssen.

19.25 Expo '92 Sevilla - Tussen twee
werelden, serie over de Expo 92.
Vandaag: Peru en Luxemburg.

19.54 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Familie im Feuer. Franz Weiier,
een goede bekende van de politie,
wordt dood aangetroffen. In Weiiers
stamkroeg hoort Derrick dat deze
met een aantal maten nog één grote
slag wilde slaan.

20.58 Aktua Nieuws.
21.01 Ingang Oost, 8-delige serie

over de EHBO in het Academische
Ziekenhuis in Utrecht. Slot.

21.31 Tv dokter, medische tips.
21.32 TROS Aktua, actualiteitenru-

briek.
22.01 Milieuprijsvraag. Magazine

waarin ondernemers de Milieu en
Toerisme Prijs 1992 kunnen winnen.
Afl. 4.

22.06 (TT) In kort geding, juridisch
magazine. Presentatie: Jaap Jong-
bloed. Afl. 4.

22.32 Eenmaal andermaal, voorwer-
pen van het publiek worden beoor-
deeld en geveild.

23.26 Ronde om Texel. Verslag van
een internationaal catamaranfestijn
op Texel.

00.09-00.14 "" Journaal.

Duitsland 1
ton0 Heute.
Og'o3 Der Denver-Clan (Dynasty).
; 5 °ayan Qigong - Chinesische

in 'emtechnik und Gymnastik. Afl. 8.88 .Hrte-
"«o über die Grenzen. Verslag van

10 il'6 Du'tse Katholiekencongres.
liÜ 2DF-info Arbeit und Beruf.i °° Heute.
11\'Z_\ Urnschau.,^5 Was weiss Mama von Liebe?} Ne reluctant debutante), Ameri-kaanse speelfilm uit 1958 van Vin-
-1 ente Minelli. Met: Rex Harrison e.a.
13 n Persoverz'cht."00 ZDF-Mittagsmagazin met
134 e-Nachrichten-
u'l_\ Wirtschafts-Telegramm.
14 o Ta9esschau-
-14-j ** Sesamstrasse.

Einer für alle und alle für ei-e°- Tekenfilmserie naar het boek
Alexandre Dumas.

ISn Pnil 'PP- Kinderserie.
Ig oo Tagesschau.
ls*»r> Pin9Pon- Kindermagazine."J0Geschichten vom Alltag. Fa-
-16 rin agazine- Vandaag: Moed.
16 o? Ta9esschau.""3 The Munsters Amerikaanse
16 ,' - Afl: Stimmen aus dem All.p*o (TT) vale Tudo - Urn jeden
l7ru\'S" SoaPserie. Afl. 109.
17'ie Punkt 5 " Landerreport.
l/I* Tagesschau.

rio Ein Haus in der Toscana, se-
-18 3'nAflv Dle Quelle.
18 4c Hjer und Heute, actualiteiten.
'0 on °'e Hausmeisterin > serie.
?0 i? Tagesschau.

né Krimi-Sommertheater: Ei-
Xe ltirbt Des,'mmt. Tv-film van Hans'ch en Rainer Bar naar een idee

2l 3q 9rid Bacher.
2l'4!r Tagesthemen-Telegramm.
J 2 3n ARD"Brennpunkt.
23 on Jagesthemen.

23'ai Nachschlag. Satire.
g"5 ARD-Sport extra. Tennis: Open

23 -jie'se kampioenschappen. *pJS (oo) Das Nacht-Studio: Eine
5 ü namens Lola (Lola), Mexicaans/

01 oaanse speelfilm uit 1989.
Ol in Ta9esschau.

w'°-ol.i 5 Z.E.N. Englands Süd-
u. s'en: Egloshayle - derKirchhof bei

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland 1.
13.45 Hit-Woch. Gevarieerd kinder-
programma. Vandaag: onder andere
Auf Schatzsuche. Met: Die Schatzin-
sel.

16.45 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Hotel Paradies. Serie. Afl.: Ein

Haus für die Zukunft. Nu Jonas Ro-
walt meer heeft gehoord over het
verleden van Renate Feller twijfelt hij
of hij wel met haar zal trouwen. Re-
nate is beledigd en weigert iets over
vroeger los te laten. Als de waarheid
aan het licht komt kan Jonas die niet
geloven.

18.10 "" Lotto-trekking.
19.00 Heute.
19.20 SOKO 5113. Duitse politieserie

(Herh.). Pilotafl.: Ohne Gesicht.
SOKO-baas Göttmann krijgt een tip
over een geheime samenkomst van
twee wereldwijd opererende drugs-. dealers, waarvan er één volslagen
onbekend is. Als een poging de twee
af te luisteren mislukt vreest Gött-
mann voor het leven van zijn tipgeef-
ster. Zijn vrees blijkt terecht..

20.45 Damals extra: Ein Blatt für die
Massen. Serie oude weekjournaals.
Vandaag: special over 40 jaar Bild-
Zeitung. Presentatie: Guido Knopp.

21.00 Abenteuer Forschung: Der
Tod der Nomaden. Documentaire
over de overlevingskansen van de
nomaden in de Afrikaanse savanne-
gebieden.

21.45 Heute-journal.
22.15 Zündstoff: Der Jesus-Krimi: die
Kumran-Affare oder wer war Jesus
wirklich? Documentaire.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Der Fotograf. Op een meotrosta-
tion wordt een dronken man achter-
nagezeten door drie mannen en voor
de trein gegooid.

00.00 Unter Wasser rund urn die
Welt (Around the world under the
sea). Amerikaanse speelfilm uit 1965.
Vulkanische uitbarstingen op de bo-
dem van de wereldzeeën verontrus-
ten de wetenschappers in alle lan-
den.

01.45 Heute.

TV FILMS VIDEO
BBC2

£er? Tnree Secrets (1950-USA).
het JOn9etJe van vÜf jaar overleeft
tty eevlie9tuigongeluk waarbij zijn
echt P'6e9°uders omkomen. Drie
het L 6 m°eders melden zich om
dran? lnd op te halen. Strak melo-
vrou a van Robert Wise over drie

Wen in angstige afwachting.

Duitsland 1/2
(1958 i Reluctant Debutante
die va A)- Luchtige salonkome-
°uder Vincente Minelli over Britse
doch.s die hun veramerikaanstevorwfr,, aan de society moeten

"■ Rex Harris°n. Kay
ken ti| 'en Angela Landsbury ma-ae "lm de moeite waard.

RTL4
1p

(1974 )?here the Red FernGrows
film USA). Aantrekkelijke familie-
toeWiirrn Norman Tokar over de
tvv ee 9 van een iongen voor zijn
Q|ru. Jachthonden. Gesitueerd in
Janie«0ua' jaren '3°-'4O- Met:
'a-nrj Whitmore en Beverley Gar-

Nederland 1
16.20 Monpti (1957-D). Suikerzoet
melodramaatje met Boy Gobert,
Mara Lane, Romy Schneider en
Horst Buchholz, loodzwaar gere-
gisseerd door Helmut Kautner.
Twee verliefde raken elkaar kwijt.

RTL4
22.15 Blame it on the Night
(1984-USA). Regisseur Gene Taft
en Mick Jagger schreven het stroe-
ve verhaal over de rockster Nick
Mancuso die de liefde van zijn bra-
ve zoon, kadet in het leger, pro-
beert te kopen.

Duitsland 3 West
22.45 Torn Curtain (1966-USA).
Vreemd genoeg komt deze spio-
nage-thriller van Hitchcock maar
niet op gang. Amerikaanse geleer-
de doet alsof hij wil overlopen naar
de Russen. Met: Paul Newman, Ju-
lie Andrews en Lila Kedrova.

Super Channel
23.00 The Violent Ones
(1967-USA). Rommelige film over
Mexicanen die de gevangene van
wetsdienaar Femando Lamas wil-
len lynchen. Hij verkrachtte en ver-
moordde namelijk Melinda Marx.
Regie: Fernando Lamas.

" Boy Gobert en Mara Lane in 'Monpti'. (Nederland 1
16.20 uur).

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 en 13.00-13.12 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
15.00 (TT) Wimbledon. Rechtstreeks

verslag van dit internationale tennis-
toernooi.

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 Verhalenvertellers. Serie ver-

halen 'uit alle werelddelen. Afl.: The
king's dream, verteld door Ben Hag-
gerty uit Engeland.

19.10 Wimbledon. Rechtstreeks.
19.50 Uitzending van de CD.
20.00 Journaal.
20.20 Film van het Prins Bernhard

Fonds en Anjerfondsen.
20.30 Van gewest tot gewest. Weke-

lijks magazine met nieuws uit de re-
gio. Van Gewest tot Gewest ging aan
boord van de Albatros, de laatste zei-
lende vrachtvaarder van Europa en
voer mee van Gent naar Wells-next-
the-sea aan de Engelse Oostkust. De
Noordzeeklippper Albatros vaart on-
der Nederlandse vlag. Het bijna een
eeuw oude en ruim dertig meter lan-
ge schip heeft tot in de dertiger jaren
gezeilden daarna tot 1970 als motor-
schip in Denemarken gevaren. Ver-
der nam Van Gewest tot Gewest een
kijkje in Laren (N.H.), waar op 20 en
21 juni het St. Jansfeest werd ge-
vierd. Duizenden mensen namen op
zondag weer deel aan de traditionele
St. Jansprocessie.

21.00 Wimbledon. Samenvatting van
de vandaag gespeelde wedstrijden in
dit tennistoernooi.

22.00 "" Journaal.
22.15 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Met om
22.45 Den Haag vandaag. Presenta-

tie: Maartje van Weegen.
23.00 E.K.-Journaal of Wimbledon.
23.30 Afschaffen die handel...! Pro-

gramma over de behoefte tot afschaf-
fen in het moderne milieu-denken.
Presentatie: Jan Vis.

23.40-23.45 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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

rikaanse soap rond twee families.
08.30 Nieuws. .
08.35 M.A.S.H. Amer. serie. Afl.: Whe-

re there is a will, there's is a war.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
09.35 As the world turns. Serie.
10.19 Groente- & fruittip.
10.20 Floramagazine. Herh.
10.45 Geraldo. Amerikaanse talk-

show. Afl.: Waiting for justice.
11.30 Teletext.
12.40 Where the red ferns grow.

Amerikaanse speelfilm uit 1974. Re-
gie: Norman Tokar.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Aflevering
van deze Braziliaanse telenovela
over de problemen rond het draag-
moederschap.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
Met om 16.35 My two dads. Afl.: Dirty
dating.

17.05 Love boat. Amerikaanse serie.
Afl.: The congresman was indiscreet.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Scattegories. Tele-

foonspelletje.
19.00 Rad van fortuin..
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Spijkerhoek. Dramaserie.
20.30 Beverly Hills 90210. Eerste af-

levering van dezeAmerikaanse serie.
Afl.: pilot.

22.15 Blame it on the night. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984. Regie:
Gene Taft.

23.40 Laatste nieuws.
23.55 Hardball. Afl.: The cool Kart.
00.45 M.A.S.H. Amer. serie. Herh.
01.10 Beverly Hills 90210. Serie.
-Herh.
02.45 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
03.30 De draagmoeder. Serie. Herh.
03.55 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Sich eine neue
Welt eröffnen. 10.10 Schooltv. 11.40
Teletekst. 11.48 Programma-overzicht.
11.50 All creatures great and small.
Engelse serie. 12.15 Zu Gast bei Josef
Perau. Portret. 13.00 Deutschlandbil-
der: ...dass die Sehnsucht nicht ver-§eht. 13.45 Plus 3. 14.15 West 3 ak-
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.40 Tages-
gesprach. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Drei im Morgen-
land. 16.30 Schooltv . 17.30 Sich eine
neue Welt eröffnen. 18.00 Aktuelle Mi-
nute. 18.01 Sesamstrasse. 18.30 Es
war einmal...Amerika. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde met Raamprogr.'s. 20.00 Ge-
sucht - Gefunden: Live. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Wissenschaftsshow.
Vandaag: High-Tech im Sport. 22.30
Rückblende: Vor 25 Jahren: Portret
van de eerste zwarte rechter van het
Amer. Hooggerechtshof. 22.45 Torn
curtain. Amer. speelfilm uit 1966 van
Alfred Hitchcock. Met: Paul Newman,
Julie Andrews e.a. 00.46 Laatste
nieuws.

RTL Plus
06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
08.55 Owen Marshall (Owen Mars-

hall, counselor at law). Amer. serie.
09.50 Reich und Schön (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-

cus Welby M.D.). Afl.: Daddy's
Traurn.

11.05 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
11.30 Familienduell. Spelprogramma.

12.00 Punkt 12. Middagmagazine.
12.20 Wie das Leben so spielt. (As

the world turns). Amer. soapserie.
13.05 California Clan. (Santa Barba-
ra). Amerikaanse serie.

14.00 Onder voorbehoud: Wimble-
don. Tenniskampioenschappen in
Londen.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin. Pre-

sentatie: Barbara Eligmann.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Soapserie. Afl. 31.
20.15 Ein Schloss am Wörthersee.

Duitse serie. Afl.: Hoppla Zwillinge.
Herh.

21.15 Auf Leben und Tod. Serie over
agenten in actie. F*resentatie: Olaf
Kracht.

22.15 Stern TV. Tv-magazine met
i Günter Jauch.

23.00 Ausgerechnet Alaska! (Nor-
thern exposure), Amerikaanse serie.
Afl.: Erbschaft verbindet.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: Airwolfs harteste Probe. Herh.
01.00 Eine schrecklich nette Familie

(Married ... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Der Super-Stau.

01.30 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-
cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.
Herh.

02.30 Owen Marshall (Owen Mars-
hall, counselor at law), Amerikaanse
serie. Herh.

03.30 Airwolf. Amerikaanse serie.
04.30 Gute Zeiten, slechte Zeiten.

Soapserie. Herh.
05.00 Ein schrecklich nette Familie

(Married...with children), Amerikaan-
se serie. Herh.

05.30 After hours. Magazine vanuit
Amerika.

" Beatrice Kessler. (Duits-
land 2 - 19.20 uur).

Duitsland 3 SWF
08.45 Gymnastik im Alltag. 09.00
Schooltv. 10.45 Non-Stop-Fernsehen.
14.10 Schooltv . 15.10 Ja - soo! Zwit-
serse speelfilm uit 1936. 16.30 Sag' die
Wahrheit. 17.00 Mit Telekolleg II zur
Fachhochschulreife. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Auf und davon. 18.23
Philipp. Afl.: Die Zeit der Kirschen.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Hallo, wie geht's? Vandaag:
Snurken is alleen maar lastig. 19.15
Lander-Menschen-Abenteuer: Docu-
mentaireserie over een jong gezin dat
een reis dwars door Afrika maakt.
20.00 Guten.Abend. Amusementspro-
grogramma. 21.00 Nieuws. 21.15 Der
Glücksritter. Serie. Afl. 2. 22.15 Aben-
teuer Wissenschaft, wetenschappelijk
magazine. 23.00 Berlin Alexandefplatz.
Serie naar de roman van Alfred Döblin.
Met: Günter Lamprecht, Barbara Suko-
wa, Fritz Schediwy e.a. Afl. 10. 00.00
Aktuell. 00.05 Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 1
23.35 Lola (1989-Mex). Vrij redelij-
ke film van Maria Navarro over de
steeds slechter wordende band

tussen moeder en dochter na de
scheiding. Moeder doet alles om de
band weer te verbeteren. Met: Leti-
cia Huijara en Alejandra Vargas.

Duitsland 2
24.00 Around the World Under the
Sea (1966-USA). Bloedeloos ver-
haaltje over een reis in een onder-
zeeër, een enorme zeeslang en
veel ruzie onder de officieren over
de bevelvoering. Regie: Andrew
Morton. Met Lloyd Bridges en Shir-
ley Eaton.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
KRO
300-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.'6.20 Romy Schneider-cyclus:Monpti, Duitse speelfilm uit 1957 van
Helmut Kautner. Met: Romy Schnei-
der, Horst Buchholz e.a. De ParijseArme Claire ontmoet in het park eenjJjTne Hongaarse kunstenaar die zeMontpi noemt. Deze is erg arm, enApine is erg rijk. Tenminste, dat zegt
"00 Boggle, woordspel. Presenta-re: Hans Schiffers.o-30 Brumby, horse run wild. Aus-
nalische natuurdocumentaire over
verwilderde paarden.

's-30 1000 Km voor de boeg. Ver-lag van een boottocht door Neder-land.20-00 (""+TT) Journaal.
"25 De waterspiegel. Informatief enverstrooiend zomerprogramma. Pre-sentatie: Carl Huybrechts, vanavond<»an boord van het VOC-schip De
■00 Father Dowling. Amerikaansemisdaadserie. Afl.: Een verdachte ge-
Ul9e. Father Dowling zit in de juryan een proces tegen een vrouw die°P grond van één getuigenverklaringaangeklaagd is voor de moord opnaar verloofde. Father Dowling ver-r°uwt de getuige niet en eist een
nieuw onderzoek.

Discussie Weldon/French. Sa-menvatting van een debat tussen de

'n Engeland geboren Fay Weldon ene Amerikaanse Marilyn French tij-ens de International Woman's Book
air. Deze internationale feministi-sche boekenbeurs wordt voor het
erst in Nederland gehouden. Hetebat dat in Paradiso, Amsterdam,
°rdt gehouden, zal gaan over het

esultaat van het feminisme. Is erveer bereikt of niet? Bestaat de oor-eg tussen mannen en vrouwen nog?s de vrouw altijd het slachtoffer en
moeten we het eigenlijk stellen zonjer liefde tussen mannen en vrou-en. Het publiek krijgt de mogelijk-eid vragen te stellen en daardoornet debat aan te scherpen.

"" Journaal.

België/TV 1
17.30 Boes. 26-delige Nederlandse
tekenfilmserie. Afl. 21.

17.51 Duupje. Vandaag: Spook.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 175.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 453.
18.35 Avonturenbaai (Danger Bay).

Jeugdserie. Afl.: Broedgebied.
19.00 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 877.
19.22 Vakantievlinder. Toeristische

tips.
19.25 Zoölympics, en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Kamers te huur (All at no 20).

Engelse comedyserie. Afl. 4.
20.25 Heeft u gebeld, meneer? (You

rang, M'Lord). Comedyserie. De ex-
centrieke Lady Lavender heeft een
aantal van haar familie-aandelen
weggeven aan Stokes, de- butler.
Lord Meldrum raadpleegt daarom
een psychiater om de Lady geestelijk
onevenwichtig te laten verklaren. Afl.
4.

21.15 Margriet. Talkshow gepresen-
teerd door Margriet Hermans. Gas-
ten: Johan Ackerman, Chris Chis-
tiaans en Kevin, Gili en Jan Wauters.
Aansl.Paardenkoersen en Zoölym-
pics.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Oog in oog. Serie monologen

geregisseerd Eric Oosthoek. Afl.: Het
Rocky-complex, van Bob van Laerho-
ven, gespeeld door Huub Stapel,
Gerard Thoolen en Theu Boermans.
Peter Gubbels, amateur-bokser, be-
reidt zich in een Londense sportzaal
voor op zijn titelgevecht. Zelf twijfelt
hij al lang over het boksen, maar zijn
trainer jut hem op.

23.25 So what? Jazzprogramma.
Vandaag:' The Belgian Jazz Orche-
stra, vanuit Antwerpen.

00.20-00.25 Coda. Lucienne Stas-
saert leest voor uit eigen werk. Van-
daag: Ik ben nog steeds.

België/TV 2
17.30-00.25 Zie België/TV 1

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. 08.30Bezaubernde
Jeannie. Comedyserie. 09.00 Nws.
09.05 Die Goldene Hitparade der
Volksmusik. 09.55 (ZW) Kennwort: Mo-
rituri. Amer. speelfilm. 11.55 Glücks-
rad. 12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele
Börse. Met Nieuws. 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens (Knots landing).
Amer. serie. 14.30 Nachbarn (Neigh-
bours). Australische serie. Aansl.
Nieuws. 15.05 Hotel. Amer. serie.
16.00 MacGyver. Amer. serie. Afl.: Das
Wunschkind. Aansl.Nws. 17.05 Geh
aufs Ganze! 17.45 Regionale progr.
18.15 Bingo. 18.45 Nws. 19.20 Glücks-
rad. Aansl. Weerbericht. 20.15 Chiem-
gauer Volkstheater: Der fidele Hausl.
Blijspel van Andi Kern en Karl-Heinz
Fischer. 21.55 AKUT. Actualiteiten.
22.25 Schreinemakers live. 23.30 EM-
Fussballmagazin. 23.45 Nws. 23.55
Brandmal der Rache (The outcast).
Amer. western uit 1954. 01.25 Progr-
overzicht. 01.35 SAT 1 Text.

Radio 1 radio7 07 VARARadio I woensdageditie
(7 30 en 12.30 Nws). 12.55 Mede-
delingen tb v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16 05 Tijdsein. 17.30
Nieuws 18.00 Tijdsein (vervolg)
18.57 EO-Metterdaad hulpverle-
ning 19.04 Hans Brinker 20 04
Langs de lijn, sport en muziek
23 07 Met hetoog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Nocturne. 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress
6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9 04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17 04
NCRV's Hier en nu. 18.04 Geloven
in muziek. 19.04 Water en vuur.
20.04 Country style. 21.04 Late da-
te. 22 00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time 9.04 Vrouw-
zijn op drie. 10.04Jan en.alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail 12 04
Gospel Holland 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53
Het levende woord. 8.00 Nws. 8 04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00

Het concert. Radio Symf Ork. mef
piano; 11.15 In de schaduw van de
meesters. 12 00 Barokmuziek
Muz. voor klavecimbel. 12 30
Stemmen. 13.00 Nws. 13 04
4-Luik. 14.00 De oratoria van G.F.
Handel. 14.30 Jazzspectrum.
15.30 Moei je horen. 16 00 Jacco's

keus. 17.00 Forum (18.00 Nws
18.04 Muziekjournaal) 19.00 Klei-
ne zaal. Muz. voor sopraan en pia-
no. 20.00 Nws. 20.02 Holland
Festival 1992. Dufy Kwartet metsopraan. 22.30-24 00 Voor het stil
wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht 8.30 IKON
vroeg 9.00 Nws. 902 NOS Spor-
tief. «.25 Waterstanden. 9.30 De
schatkamer. 10 00 Oud plaatwerk.
11.00 De duvel is oud. 12 00 Nws.
12 05 Bonnefooi 12 30 De spiegel
13.00 Nws. 13.10 Actuele Zaken,
met om 14.00 Het minderheden-
nieuwsoverzicht. 15 00 De specia-
list. 15.30 Varen. 16.00 Schlager-
festival met Dennie Christian.
17.00 Dierenmanieren. 17 40 Ka-
merbreed extra 17 55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Basiscode 3 - magazi-
ne. 18.20 Zendtijd Politieke Par-
tijen: WD. 18.30 TROS Perspec-
tief 19 00 Nieuws en actualiteiten-
rubriek in het Turks. 19.30 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Ma-
rokkaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Thuis in geld-
zaken 21.00 Van kloostertuin tot
Floriade. 2130 Pronto?
22.00-22.30 ca va?

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Yesterday at Wimbledon. 11.00
(ZW) Sirocco. Amer. speelfilm uit 1957.
12.35 Town portraits. Vandaag: Hali-
fax. 12.45 The Brollys. 13.00 Wimble-
don '92. (15.00 Nws.) 16.00 Nws.
Aansl. Westminster live. 16.50 Nws.
17.00Wimbledon '92. Live. 21.30 Wild-
life showcase. Vandaag: over een
groep jonge zeeleeuwen. 22.00 The
travel show. Vandaag 0.a.: Vliegangst
en het Griekse eiland Cephalonia.
22.30 Pandora's box. Afl.: over o.a.
Margaret Thatcher en Harold Wilson
en hun ideeën over maatregelen om de
welvaart te laten toenemen. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show. 01.00
Weekend outlook. 01.05-01.35 Open
universiteit. 03.00 BBC select: TV
edits. 04.00-05.00 BBC select: RCN
Nursing update.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00-14.00 Nws.
13.15 Mémoire d'Everest. Documentai-
re over de expeditie van de Mount
Everest door een Belgische alpinisten-
club. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Jake
and the Fatman. Amer. serie. 18.30
Married with children. Amer. serie.
19.00 Ce soir. Actualiteiten. 19.30
Journ./weerbericht. 20.05 Nick Mancu-
so. Amer. serie. Afl.: La poudrière.
21.00 Gladio. Documentaire over deze
geheime Europese organisatie die eind
jaren 40 werd opgericht, (slot): Les
executeurs. 23.25 Coup de film. Film-
rubriek. 23.45 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.50 Bourse. 23.55-00.05 Lapensee et les hommes. Filosofisch ma-
gazine

België/Télé 21
19.00 La pensee et les hommes. Filo-
sofisch magazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Zie België/RTBF 1.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nws. 13.30
La bonne aventure. 14.00 Caractères:
15.15 Ramdam. 16.00 Nws. 16.15
C'est a voir. Reportage. 17.10 Bonjour
bon appetit. 17.40 Methode Victor.
18.00 Questions pour vn champion.
18.30 Nws. 18.50 Weerbericht. 19.00
Montagne. 19.30 Nws. 20.00 Temps
présent. 21.00 Nws 21.30 Komedie
van Constance Colin. 23.30 Nws.
23.50 Ex libris. 00.50-00.55 1, 2, 3,
Théatre.

RAI UNO
07.55 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws-
overzicht. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti
di.... 14.00 L'uomo di Hong Kong.
Speelfilm. Aansl.: Big! 17.55 Oggi al
parlamento. 18.00 Nieuwsflits. 18.05
Occhio al biglietto. 18.20 Blue jeans.
18.50 Atlante. 19.40 II naso di Cleopa-
tra. 19.50 Weerbericht. 20.00 Nws.
20.40 St. Vincent: Un disco per l'esta-
te. Aansl.: TG 1 linea notte. Aansl.:
Mercoledi' sport. 00.00 Laatste nws.
00.30 Oggi al parlamento. 00.40 Ap-
puntamento al cinema. 00.50 Mercole-
di' sport. Aansl.: Mezzonotte e dintorni;
Speelfilm en Nachtprogrammering.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Perfect strangers. 10.30
Hot chefs. 11.00 Nws. 11.05 Playdays.
11.25 Bananaman. 11.35 Beautywise.
12.00 Nws. 12.05 Travel show guides.
Vandaag: Costa de la Luz (Spanje).
12.35 Major dad. 13.00 Nws. 13.05
Summer scène. 13.55Reg. nws. 14.00
Nws/weerbericht. 14.30 Neighbours.
14.50 Tennis. Open Britse kam-
pioensch. 17.10 Attack of the killer-
tomatoes. 17.35 The movie game.
18.00 Newsround. 18.10 Clowning
around. 18.35 Neighbours. 19.00 Nws.
19.30 Reg. nws. 20.00 Wogan. Gas-
ten: Neil Diamond e.a. 20.30 Fighting
back. Vandaag: Mike Nolan, lid van het
groepje Bucks Fizz, die na een ernstig
ongeluk epilepsie kreeg. 21.00 Love-
joy. 21.50 Points of view. 22.00 Nws.
22.30 CIA. Afl.: Berlin Cowboys. Het
einde van WO ll betekende het begin
van de Koude Oorlog en daarmee
werd Berlijrt het spionage-centrum van
de wereld. 23.25 Today at Wimbledon.
00.25 Concert met rock 'n roll country-
muziek. Met o.a. Ted Nugent, Stray
Cats en Carl Perkins. 01.15-01.20
Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics 08.30 Triathlon. 09.00
Atletiek. Kwalificaties. 10.30 Go. 11.30
Eurobics. 12.00 World Snooker Clas-
sics. 14.00 Olymp. Spelen. 15.00Euro-
bics. 15.30 Autosport. 16.30 Motor-
sport. Kwartfinales. 17.30 Powersports
intern, magazine. 18.30 Bowlen vanuit
Rijswijk. 19.30 Paardesport. 20.30
Autosport. Formule 11. 21.30 Tengo.
22.00 Hoogtepunten US Open '92.
23.45 Golf report. 00.00 Motorsport.
01.00-02.00 Autosport. DTM.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 The report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The
report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00
Post modern. 02.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 800
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg op woens-
dag Met agenda en uitgaanstips
9.00 Licht Limburgs. Gevarieerde
muziekjes 10 00 De groene golf
Programma rond het millieu 12 00
Limburg Aktueel 13.00 Overname
Radio 1, nieuws- en actualiteiten-
zender. 17.00 Limburg Aktueel
18.00-1830 Het Podium. Program-
ma rondom kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7 30 nieuws). 8.00
Nieuws 8 10Kofiers en Co. 10.00
Nieuws 10 03 Het schurend schar-
nierde. 10.08 Zijn er nog vragen?
Martin de Jonghe ontvangt gasten.
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal
13 00 Nieuws. 13 10 Made in Ger-
many. Duitse amusementsmuziek
voor luisteraars in de Benelux.
14.00 Villa Musica, muziekpro-
gramma met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Evergreen.
Muziekprogramma met bekende
nummers. 23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück + Spiel Glück-
strefler (6.15 Wort in den Tag; 6.30

nieuws; 6.45 verzoekplaten; 7 15
agenda; 730 regionaal nieuws;
8.30 persoverzicht; 9.05 uit de re-
gio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips und
Themen am Vormittag 12 05 Mu-
sik a la carte (12<30 BRF Aktuell).
13.00 Presseschau 1305 Musik-
box 16.05 Popcorn. 1800 Uit de
regio. 18 05 BRF Aktuell: Aktuelles
vom Tage 18 40-20.05 Klassik

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
07 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen. 10.03 Kotfie-
kringen. Jan de Hoop 12 03
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14 03 Oorwarmers, Ron Bis-
schop. 1703 Vrijheid-Blijheid, Jan
van de Putte. 19 00 Seven oclock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshitt.

WDR4
Nieuws: tot 10 00 elk heel uur: van-
af 12.00 steeds elke twee uur.
4 05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (8 05 Zum Tage: 855
Andacht) 9.05 Musikpavilton
(10.05 tot 1100 verzoekplaten).
12 05 Zur Sache 12.07 Gut aufge-
legt (1300 Mitmenschen). 14.05
Stichwort Wirtschaft 14.07 Autder
Promenade 15 00 Caté-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Der
Tag urn fünf. 17 07 Musik-Express
(1900 Auf ein Wort: 1930 Ohren-
bar). 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21.00 Musik zum
traurnen. 22.30-04.00 ARD Nacht-
express (elk uur nieuws)

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
Fin. magazine. 07.00 Business tonight.
07.30 Europe reports. 08.00 ITN world
news. 08.30 Supersports news. 08.35
Hello Austria Hello Vienna. 09.00
Channel E 09.30 Super shop. 10.30
The mix met om 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Tounstic ma-
gazin. 13.00 Japan business today.
13.30 The science show. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy.
Detectiveserie. 19.30 Inside edition.
20.00 Prime sport. 21.00 The travel
magazine. Vandaag: o.a. Rome,
Schotland en Barbados. 21.30 Docu-
mentaire over water i.k.v. de UNCED-
conferentie in Rio de Janeiro. 22.00
Nws. 22.30 Supersports news. 22.35
Europe reports. 22.45 US market wrap.
23.00 The violent ones. Amer. speel-
film uit 1967. Met: Fernando Lamas,
Aldo Ray, Tommy Sands, e.a. 00.45
Music news. 00.55 Blue night. 01.25
Super shop. 01.55 The mix all night.

Eurosport
09.00 Paralympics. 10.00 Hockey. Pre-
olympisch toern. 11.00 EK Basketbal.
12.30 EK Basketbal. 14.00 Tennis.
17.00 Tennis. ATP Toern. 18.00 Truck
racen. Aansl. Duitse rallykamp. 19.00
EK Karting. 20.00 Terugblik op OS van
Melbourne in '56. 21.30 Eurosport nws.
22.00 EK Voetbal. Eerste halve finale.
Herh. 23.30 Truck racen en Duitse ral-
lysport. 00.30-01.00 Eurosport nws.
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Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700. copie, stickers en kant.boekh. Graverstr. logeen kookap. en ovens. Stationsstraat yy an( j. en D|a{onrJsiU(|j0alle voorkom, schilderwerken. SchoenmaekerS Verhuizingen b.V' [

68 Kerkrade. Tel. 045-413045. 34, Beek. 046-372126. . r _ QiHHorman A 7u.QQriQ nAutorijschool Jo Hendriks Kerkrade. Plafondbouw Kerkrade/Landgraaf b.v. ■MMJWNMdHddJ ZTauIV h, \ Tno*
Parano Qohron.o on r„ 045-415315. Studio Kerdel Zeefdruk/Offset Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis- u. . . n

_ . ~„... eril k ,»u ■ ■ h«Garage Sebregts en Co. Voor al uw drukwerk van klein tot M^i|i^k|jii|.l!|,iMA|j iiiM senbosch, Landgraaf. Tei. 045-320840. Hakkenbar De Bongerd 718432 Stikkelbroek Verhuizingen b.v.
Off. APK-keuringsstation len 2, groot in iedere oplage ij^HittJiUkfiiakltfÉUfliMaifi^B Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14 Bongerd 18, Heerlen, het adres voor al Laanderstraat 109-111, Heerlendealer Iveco bedrijfsauto's. Lindelaufer- Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade. Mauritslaan 114 Geleen Tel uur. uw schoenreparaties, sleutels en onder- 045-715045. _^_

_
gewande 8, Voerendaal. 045-752888. 045-415597. 046-742964. ' CEMA houdsartikelen. ( uwverhuizer^^^ '■MKrTWrnT^l^lßH Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, Plafond- en keukencentrum ijiß^ïïiinWTiTnïïTrrFn^Bkl -Autorijschool Nico Zoet Kerkrade mwA>_m_^^^m 046-747575, keukens - badmeubelen - 7amhQn 043-642535 ■ ■-". ïiCZucar autobedrijf 045-455772. Europees Advieskantoor —-cv. " aitiid een pas- fIPV| JJIVoor APK zonder problemen. CO- en WrOClaW VOF klare oplossing voor plafondproble- B^ L 1^
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67, if^i^wwrwwwrw-rrrntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" mpn Al on?p svst ?iin eenv zelf aan fc--~ Jl tnWTWTM B"'lKerkrade, tel. 045-456963. Autorijschool Kubben Schimmert * Voor al uw drukwerk * BHEESMaEEEMI T hrenoen Idem diverse Zeoka L * VJ F. j] JJJI |^04404-2339 Bel voor een afspraak of offerte ie mengen, mem averbe ziepKa mm* luIj|KZESX3E

(tot 11 uur) 04746-5731 vouwdeuren en wandkastsystemen ■■fW>Ew»l M'^Z'^ ■Tichelkoelstraat 7,6051 ED Maasbracht. Gebr. Bollen °P maat- (Kruisberg 46 Meerssen)> BJr'JG^jU P IIJgBIff—TTTJiT t^tii^iü-'n-^— Autorijschool Winthagen Simpelveld __T^~-^ Tel. 043-641293. Kunststof-ramenfabr. H^^ j045-443252. W \\_jf JÉJIJwJ:l»!ililJ:l»lJlill sinds 1973. Timmerfabr. sinds 1924. RadaX BV Plafondsystemen f^i^i^i^iiiiii^" i^i^i^MïïTnjiW'lJ'd'B P I, 7 showroom Broekhoven 1, Geulle-Meers- Haefland 23, Brunssum, 045-258051. Schoonmaakbedrijven BV _____________JU_U_il___3____^r+~'
SAS Autoshop „De Specialist

AutorjischoQ| Sjmons Vaa|s leJ sén- Voor alle soorten plafonds, wanden en Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster- Vical'S „Eroland Videotheken"
Voor auto-accessoires, car-hifi, alarm, "|S

?
c
4
h
4
o°' Simons Vaals' <*&& betimmeringen. Showroom geopend van dam Voor meer inf be , 06 -0228400. Gespecialiseerd in verhuur verkoop «finbouwcenter. Scherpe prijzen^ Nobel- 044542443- di. t/m za. van 10-17 uur. Telex 10526, fax: 020-443454. SS'Sill Sittïrd. Station^straat 61, Heerlen, tel. 045-712113. «S^L iIBEESSEÏSiïïBMIBH l^ 1111111 11 Hl 111 I 31. Maastricht, Via Regia 105. Brus^J,

Autorijschool Peter Kokkelkoren tfM^^MJrr ■ aaaaaaamiMiMlUaWaüliM Poort. Heerlen, winkelcentr. Hne
V»ere„daai 045-750995 IMILMOIV Kunststot Bruassum Ij^iiiiiiiMHißHllßßM Math. Linssen. Tel. 045-241587. (»cM^^9B6

■ilüÜüiUmil *^' J>^&^SSMEET'^E Kunststof ramen en deuren, schuifpuien AkOUtherm SysteembOUW Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ontkalk. w£n^mmmVïïi^fi^rn^^
mmmWÊMÊM \I L ;.MJiF 1 ,r—l « . . j sn balkonsystemen. Trichterweg 7, ~ .... __ waterleid., geiser, boiler, gas-water- Waf 1(RÜi(4W5^

Onderdelendepot RoOSen Brunssum. Tel. 045-231045. Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v. install. Erk. schoor steenveger. /WrVssHSk^» A4«Bf/ n n * 4c, T
, uw kantoor, winke, instituut of wonina.X^^T^^V AntnQrh.riPrPntPrlimh.irn R?ïï« SClnd 5 - Systeemplafonds en-wanden, interieur- ■■HnïïTiïïï^^H /SU _r 4

nrßMmii AUtOSChadecenter Limburg 045-251015 (geen koopavond). afbouw, akoustiek. verlichting, binnen- KUm3tf^^^ ■gr/^r.l'llT/ia^l^
31 ril Schadereparaties aan alle merken. Top- Miijl .■■mm ji-ij.iiiiijim scheppers kunststof Wv en buitenzonwering. Voor inf. Industrie- B4JFJ'J -J -IM \F,l ,1 f4tfl 4*/^Ei^^^rtï^■Wil I^l kwallteit met 1 iaar garantie-Kloosterra- Mlllillhil^llilTlirllirhliW —— ■ mf& str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter- R*I'inkl ,t>M ILJJ L *^ IWtJrJ/WWtf/SfßuJ*'^

derstr. 100, K'rade. 045-453837. Bpmplman< Eigen fabrikage/ j& rein'De Horsel'. Fax 243983. Showroom voor apparaten, auto's, i uio»,o io u/n„in„inripMinnElektro Bemelmans maatwerk open ma/vry. 13.00-17.00 uur. fietsen, machines, rekiame. J. Wetzels Woninginrichting
Automaterialen, APK-keuringen, accu's, Aanleg, reparatie en onderhoud van M" w

s sIICKERSEnviCE Enorme keuze tapijt-vinyl, gord., v''r(j
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf. ■ elektro-installatie. Unolaan 33, H'hei- Ramen - deuren - rolluiken met 10 jr. LETAS STICKERSERVICE m y. (« go j
Tel. 045-311784. \\\\\\\\\\\\\\\\\\WMÏÏ!M^^^ de, tel. 045-212330. garantie. Eigen montagedienst en ser- ■"JiMrJJriJliMMilJlil:iJM P.B. 32016, 6370 JA Landgraaf "mt maken Spoorsingel 12, Hrl- Te''s Zaterdags gesloten ÉèafcA*auifc*—^^^^ vice. Voorheen in Landgraaf, nu Sme- -t**- Te1:045-312580 Fax:o4s-325885 n45-7?7isfiy -|^~~^ destr. 6, Kerkrade. 045-465228. C de Wit B V uio/^ido.

=SK.DniIM/CTTC
Autop AutOVerhUUr Sittard B.V. füt JBHiIESSI .^^ P^tzegelhandei Nobelstraat 41. 6411 -^TlS tHüürVtl IC Verh. van pers.auto's, bestelauto's, 7Tf / _ b , ■ |^_ EK Heerlen tel. 045-710571. |F F jßMfiliPllllHlll'lllTß f/if JHEÏÏuIBuIuiBI^

1ttofain(i(*n busies' kampeerauto's en autoambu- mm»*? WIM Mü KUfcöi^^ /!/ #::ï,::;:wïw::-: >»*««sw*?mw i #^
lance, leasing, long-rent en groepsver- /^>pi IICT' / >f ii^V—i ~wammJl ~mmJ

ZTXT^SZ !^424wffl^sB mS 1^ uu PB ■^JBiiiSili /^^g; Jago Kerkrade showroom
tel 044051286 04744-2345. fflnmrTWlG^n; H. HoeppeffliansCV. ZJN/ (éP2jr^ o Schaesbergerstraat 104, 045-414270

uuuuuu^wcju Sanjtairi cv dakwerk, gas, water, _-^ -ftQ^ JL Knikarmschermen
=rt\—i Brunssum 045-254166; Geleen jSfk\7'J^P- 8 IfIIMFN P3r^®i° *A -Breedte UitvalWr% Al,lli"i'K.J-IMIJ'M 046-746089; Heerlen 045-719484; Kerk- Heerlen. Tel. 0 45-713265. UIVITlkl I fl "gE O 300 x 250W^M^^nhW9 rade 045-451598; M'tricht 043-620770; J^Tl „,,„„„ „;," SIMPELVELD )^^\oér^^h 4°° X I^'

32464. Uw adres voor betere foto's. WIJM^ÊMêWÊÊBêWÊSÊ***-91
rolluiken zonwerimg 600 x 250 nta9eAuto Veneken B.V. Sittard-Beek Steenmarkt Van Erp B.V. -^ - z^# Beitel hoa, 6422 pb Heerien, postbus 1 mcl m

Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit- Ca. 200 soorten bestratings-en gevelste- 'mff ÊL^WXWXW^I^ I modeiienburol 21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. VOOrjaarSSCnOOnmaak =/ - SüOtOOedkOOOtard, Leyenbroekerweg 27, 515777*. nen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat 17, ¥VJ P*"ii^ 045-423848/442129. *Uw tapijt heeft het nodig Hprnal' rnllnikpn in »ii. pn ove zonn«"
Beek, Pr. Mauritslaan 171.372882*. Sittard, tel. 046-512481. l^jj ,^%y yiPI «Prinn * Chemïïry Chardon doet het Srten " vTrtika.e jalouzieën. g

r u i D.chnnH. nüe oocnnn W MILA ZOOWenng professioneel en snel. 045-458226, Maria Gorettistraat 1J
G.V.L Restauratie, 045-226000 /^m \ Rolluiken * jaloezieën * zonnescher- ■■^jai^^lCT Kerkrade.

BÜ Donnv küken is konenl lj"MÏÏ7l?JnTnïïït?S7l?niMl7^H Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf- / X. men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show- vSmLW^MÊ WÊÊ .. l>o | uumiy Ki|«;n lb Kopen. -^La^Umi II 111 I M dichtjng
y

Voegw., vochtwering 10 jr. \ / X l room Sittarderw. 116, Heerlen. — a.IIMIJJ' m A>Vrfr'ri2fl P.ÜH&ÏL?M
mbnf 1^t0,S'beïB,l^ en schrift 9garantie. Stralen van meubels, iricusstraat39 6467bMk""e 045-721658. 1^1^2222221^^ VtnetiaH &UW

bussen, minibusjes, kleine bestellers, i^.x*-^r---__r-MrT-__r~_^^-^ antnnlaaTWPrk yplnpn rhawit Ptr
Winncusstraal 39 6467 BM Kerkrade -£2-1/open laadbakken, meubelauto's in alle ?Sk) i f^T*if I \ autoplaatwerk, velgen, chassis etc.
organisatieburo voor modeshows en an- SlMlülluitall Groemijk Bok - Heerlen. 215366 K^kradC jBV

Sc enct£Sn«"e^a°!!L^ r% ■ '^Lrj_______^ \_f ■HtAliH-H;MII*« dere mode-evenementen. Opl. manne- Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9 Bloemisterij <r hoveniersbedrijf Zonweringskonstrukties. jalouzieën,
nïpmpn nln^ /o 080 quin/dressman, fotomodel, host/hos- Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32 tuinctr. en architectuur. Vraag vr.bl. markiezen en roll. in alu.. staal+’;isS;ïïaSr Akerstr -N 288.290

,
Hoensbroek, tess. info: 045-422424. j Brunssum. 045-252494 b.g.g. 315484. ] tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Noord. J Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416-

Tel. 043-635222 of 043-634915. 045-222333. Stalen, roestvrijst., mes- / glas herstellen **sing enz. bouten, moeren in metr., metr. ’—-- j GRMTo22MeBEN

m^_^^__^_^^^__^^_
fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad. Tevens ~.^7., „.„.« ■ ■ ■ L^ I "-J Uv "4-Uv""^JW.lHliHl^l'M inbusbouten, houtschroeven, plaatschr., Door direkt en persoonlijk contact met JW SSTVICSD© 6IQ DGQint Dll QGÉ*""*-,-ÉÉ*,^^^ ankerwerk v. muurbevest. enz. Meest onze meldkamer, een snelle en correcte

-www wwiviww*^wwi^i >^w

__^__^^_^_^__^_^ uitgebr. ass. in Limburg. afhandeling van alle glasschades, ook

'^sitors^i1 _ -srsi"de~enop,ee9 servicepagina van het Limburgs Dagblad.
- -fr mM!,\MimVl\«M] J^JThiMhiJlijTiiiM
Uw specialist voor autoleasing. \% P' Wl^ MÊmMÊÊÊéMiÊM, WA^SZSr IA/^i+^_Mr» OVraag vrijblijvend offerte. LmmJ LS \J IVIwUI WülCl | f

\ l\ T» Houtindustrie Pelzer BV
BORSU Limburg Emball.-, pallet-, verpakkings- en stop- m /fl —'^ fl \—m fl ■ m

K^« B*# Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise- hout; eike-, beuke- en esse-, plaathout; fl B flgij^L H fl H
fl^^flrfMy>|'!jI"J'|'.t I TM ring. Telefoon 045-210419, Ganzeweide goedkoop stookhout. Rijksw. 36, Wahl- m MI ■■■ j^SSSSSfI 127, 6413 GD Heerlen. willer. 04451-1218. ,^ -^
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Ideeën van Kerkraadse adviseur kwamen niet over

'Afslanking DSM lost niets op'
Dure plas
in berm
HEERLEN - Een 34-jarige inwoner
van het Duitse Remscheid kreeg een-
boete van 250 gulden omdat hij in de
berm van de N2Bl stond te urineren.
Volgens de politie maakte de Duitser
onnodig gebruik van de vluchtstrook.'

Vingerafdruk
mislukt
MAASTRICHT - Nog steeds, is niet
zeker dat het stoffelijk overschot van
het verminkte lijk dat vorige week
woensdag in het Albertkanaal ter
hoogte van Vroenhoven werd gevon-
den, van G. Nijsten (40) uit Maastricht
is. Zoals bekend is het slachtoffer wel
reeds door een familielid herkend. De
politie wilde zekerheid over de identi-
teit krijgen door het nemen van een
vingerafdruk van een hand van de
man. Die proef is echter mislukt.

Maastricht
Congresstad
MAASTRICHT - Maastricht is in de
rangorde van de belangrijkste interna-
tionale congressteden ter wereld ge-
stegen naar de 32ste plaats. Vorig
jaar was dat de 51ste. Amsterdam
mag zich populair noemen bij de or-
ganisatoren van congressen. Zij staat
op de negende plaats. Nederland be-
houdt als geheel de vijfde plaats op
de wereldranglijst. Dit Wijkt uit de sta-
tistiekgegevens van de Union of Inter-
national Associations in Brussel.

Fout jaagt
boeren op kosten
DEN HAAG - Een fout van het minis-
terie van landbouw, natuurbeheer en
visserij heeft enkele honderden boe-
ren in onder meer Noord-Limburg,
rond Gennep, onnodig op kosten ge-
jaagd. Om de verzuring tegen te-
gaan, verplichtte het ministerie de
boeren hun drijfmest in de bodem te
injecteren. Naar nu is gebleken werd
deze verplichting ten onrechte opge-
legd. Het ministerie heeft inmiddels de
fout erkend en gezegd de schade te
zullen betalen.

EG-hoogleraar
voor RL en Luik
MAASTRICHT - De universiteiten
van Maastricht en Luik kunnen op
kosten van de Europese Gemeen-
schap een hoogleraar aanstellen die
zich zal bezighouden met de sociaal-
economische aspecten van Europese
arbeidsmarkten. De EG stelt de leer-
stoel ter beschikking in het kader van
het Jean Monnet project, een initiatief
dat onderwijs op het terrein van de
Europese eenwording moet bevorde-
ren. De samenwerking tussen de bei-
de universiteiten wordt naar verwach-
ting versterkt door deze gedeelde
leerstoel. Samen met de technische
universiteit van Aken werd enkele ja-
ren geleden al de zogenoemde
ALMA-overeenkomst gesloten.

Summa cum in
laude Kerkrade
KERKRADE - Björn Herpers en Je-
roen de Mast uit Kerkrade zijn summa
cum laude geslaagd aan het Rolduc
gymnasium. Op de eindlijst van Björn
Herpers stonden vier tienen, vier ne-
gens en één acht. Jeroen de Mast
haalde twee tienen en vijf negens.
Daarmee hadden beiden minimaal
een negen gemiddeld.

Ridderbos
weg bij VVV
VALKENBURG - De directeur van de
WV Limburg, drs. H.J.L. Ridderbos,
verruilt Limburg in september voor
Leiden. Hij wordt daar algemeen di-
recteur van het Bloemen Bureau Hol-
land. Dit bureau moet de afzet van
snijbloemen en potplanten bevorde-
ren. Ridderbos heeft vijf jaar bij de
Limburgse VVV gewerkt.

Woonboulevard is
goed voor Heerlen
HEERLEN - Winkeliers in het Heer-
lense centrum profiteren volop van de
publieke belangstelling voor de
Woonboulevard. Het koopcentrum
aan industrieterrein In de Cramer in
Heerlen fungeert als een belangrijke
publiekstrekker voor de middenstand
in de binnenstad. Zeker 28 procent
van de klanten van de Woonboule-
vard brengt ook een bezoek aan de
winkels in het centrum. Dat blijkt uit
een steekproef die projectontwikke-
laar MBO-Ruijters heeft lateh uitvoe-
ren.

Ritzer naar
gemeente Beesel
SCHINVELD - Vincent Ritzer is be-
noemd tot burgemeester van de ge-
meente Beesel. Per 16 juli vertrekt
Ritzer uit Onderbanken waar hij de af-
gelopen tien jaar burgemeester was.
Bij de gemeente Onderbanken kwam
het vertrek van Ritzer gisteren als een
volslagen verrassing. Ritzer is de eni-
ge D66-burgemeester in Limburg.

DOOR PETER BRUIJNS

DS^ERDEN - De uitbesteding van allerlei activiteiten bij
had Waarmee net chemiebedrijf 1500 banen wil schrappen,
n voorkomen kunnen worden. Als DSM vier jaar geledenar het organisatie-adviesburo EMP had geluisterd en door-
Pefri 311 Was °P e route die samen met EMP was uitgestip-
stu an a(^ ne* nu met zoveel mensen de laan uit hoeven
o r̂en- Integendeel, het werkklimaat zou zijn verbeterd en2et en resultaat zouden zijn gestegen.

rjrs _zegt de in Kerkrade geboren
het Viehoff (48), directeur van
ÉHjp^Zaghebbende adviesbureaurjL : Viehoff promoveert donder-
Schr iP Groningen op een proef-
iw 'over zijn concept voor een
Veri

Se J^er organisatie van dienst-doende bedrijven.

*oa] ui*besteden van allerlei taken
Va

s Dslvl dat doet, noemt Viehoff
S°edi>Zln'' "^s een extern bedrijf
"idok er an werlten dan je eigen
dat <j oudsdienst, dan betekent
rne m

at er sprake is van mismanage-
ger, 'an moet je daar verbeterin-

Sm"h aanDrengen en niet, zoals
def,., d°et, in de taken gaan snij-

»eei l .
iijn °eiangrijke indrukken voor
tUs Pr°efschrift deed Jos Viehoff
bjj f.n !986 en 1988 op als adviseur
peü\T M Limburg BV, de onder-tisat ende' dienstverlenende orga-
[off Van het chemiebedrijf. Vie-
h H^erlcte samen met de toenmali-

I|e r lrecteur ir Harry Beckers aan
|V 2rSanisatie van DSM Limburg
fsj/r .oen al bestond het plan om
fes decentraliseren en de divi-

!6vP
Veel meer zelfstandigheid te

at £" Viehoff en Beckers beseften
taaiv Limburg BV als service-
*oorh atie op het gebied van bij-
'v°orrt ld onderhoud en inkoop
bag e divisies te duur was.
öy °m besloten ze DSM Limburg

te buigen tot een commer-

cieel werkend bedrijf, dat kon anti-
ciperen op de wensen van klanten
en dat een kwaliteit moest kunnen
leveren die beter was dan die van
externe toeleveranciers. „Wat we
echter niet hadden voorzien was de
enorme mentaliteitsverandering en
kracht die nodig bleek te zijn om
het keurslijf van klassieke bedrijfs-
voering te doorbreken", schrijft hij
in zijn proefschrift.

Door de VUT van Harry Beckers en
de komst van diens opvolger Ernst
Voncken, kreeg EMP niet de gele-
genheid de reorganisatieplannen tot
op de werkvloer tot stand te bren-
gen. Er was nog een halfjaar voor
nodig, maar EMP kreeg die tijd
niet.
De huidige DSM Limburg-directeu-
ren Rongen en Voncken geloven
volgens Viehoffniet in het verande-
ren van de manier van werken van
mensen, maar wel in het verande-
ren van structuren. Daarom volgen
ze nu de adviezen van adviesbureau
McKinsey op. Viehoff vindt dat
fout.

Hij spreekt in zijn proefschrift over
„klassieke opvattingen, die hebben
geleid tot 'een reorganisatie met
honderden ontslagen, sterfhuiscon-
structies en afstoting van onderde-
len aan derden." Viehoffs conclusie:
„Van de ondernemende leverancier
DSM Limburg BV is weinig meer
over."

Uitgesloten van defilé

" George Verheul, sinds tien dagen koning
van schutterij Sint Sebastianus uit Klim-
men, moet bij het défilé op bondswedstrij-
den zijn gehandicapte vrouw Rinske aan
de kant laten. De aan een rolstoel gekluis-
terde vrouw heeft een dwarsleasie en het
bestuur vindt dat zij op dat wedstrijd-
onderdeel haar man niet mag vergezellen
als koningin. „Haar aanwezigheidheeft on-
getwijfeld puntenaftrek van de jury tot
gevolg. De schutterij heeft sowieso al moeite

om een bocht goed te lopen. Met een rolstoel
erbij is er totaal geen sprake meer van één
geheel", is de meningvan Wiel Hoen (63), al
48 jaar verenigingslid in hart en nieren.
Het echtpaar Verheul, beide 46 jaar, kan
het bestuursbesluit slechts met moeite ac-
cepteren. Rinske Verheul: „Het liefst had ik
aan alles meegedaan. Maar mijn man en ik
hebben geen zin om de zaak op de spits te
drijven".(Lees ook 'in het nieuws' pagina
1 7). Foto: KLAUS TUMMERS

Jovan Buggenum halve eeuw inpacht

Echt jaagt boer
van zijn grond

een ~ De gemeente Echt gaat
rje Rechtsgeding voeren tegen
Un Jarige boer Jo van Bugge-
tw11 Uit Sint Joost. Wegens het
tjg eiken van de pensioengerech-
d|s leeftijd meent de gemeente. de akkerbouwer de vijf hec-
rn0

e gepachte gemeentegrondet laten liggen. Van Bugge-um weigerde dat.

j'e e gemeente moet zich realise-
er oat ik de grond al meer dan

V halve eeuw bewerk. Al vanaf<_\J n elfde. En daarvoor mijn va-
ke " AJs je vijftig jaar getrouwd
v ' doe je toch ook niet je

üw weg?", zegt boer Van
Wri?.enurn °^e no£ steeds een. öbouwbedrijf van twaalf hec-e bestiert.
vaik roept zic^ °P artikelen in
er> Hladen als Boer en Tuinder
herri Boerder iJ waarin volgens
dat dui°^elijk staat aangegeven

*v een boer bij het bereiken van
«w '

de pensioengerechtigde leeftijd
niet automatisch pachtgronden
moet inleveren.

„Op 26 juni vorig jaar ben ik 65
geworden. Toen ik afgelopen
herfst bij het stuk grond kwam
kon ik het niet over mijn hart
verkrijgen om de grond braak te
laten liggen", zegt Van Bugge-
num, nog steeds boer in hart en
nieren. Hij besloot om de grond
opnieuw in te zaaien met rogge,
bieten en mais.

Maar het college van B en W laat
dit niet zomaar toe. De kwestie
komt aanstaande donderdag aan
de orde in de gemeenteraad. Van
Buggenum vermoedt dat een
tuinder uit de buurt op de grond
zit te vlassen. Hij realiseert zich
dat hij een keer afstand zal moe-
ten doen van zijn grond. „Als ze
me dit jaar nog laten oogsten,
dan krijgen ze de grond zo", be-
sluit hij.

Politie neemt twee Vers'
gestolen auto's in beslag

N\-^vervolg van pagina 1

ret WoTIIICH,r " B« de inval °P
'« rr let°nwagencentrum is de poli-

°-e neus in de 'ranzige' boter
£g W^ 11- Want terwijl de politie be-

aut nuiszoeking, kwam er
jkst0i ° et terrein °P rijden. Vers
?eteen

n in België en onderweg
5 S v°orzien van valse kente-*Ut0' «ovendien trof de politie een
\>>^

an die nog dezelfde nacht

bleek te zijn gestolen in Schinnen.
De eigenaar wist nog niet eens dat
de auto niet meer voor zijn deur
stond... De politie kon haar geluk
niet op. Want onder de vijf aange-
houden verdachten bevond zich
een lang gezochte gevangene. Om-
dat hij niet terugkeerde van een
proefverlof heeft hij nog 186 dagen
gevangenisstraf te goed.

Verder zaten er in een toercaravan
op het terrein drie Belgen, bedreven

Sb
voor Europa is Joegoslavië erniet meer
de Denen willen Europa niet kennen

Duitsland heeft ons al leren kennen
Nederland was dus kampioen

punaise

in de handel in verdovende midde-
len. Ook zij werden meteen gearres-
teerd.

Op de Markies van Ledestraat werd
een inbreker/brandkastenkraker
aangehouden. In een woning aan de
Burgemeester Hennequinstraat
vond de politie vijftig gram hard-
drugs. Plus een bedrag van 200.000
gulden, verkregen via de handel in
drugs. Hier arresteerde de politie
een vrouw.

Op de Frankenstraat trof de politie
twee mannen aan die er van ver-
dacht worden betrokken te zijn bij
een aantal ram- en kluiskraken in
de omgeving van Maastricht. On-
derzoeken in woningen aan de Cela-
donstraat en het Old Hickoryplein
leverden niets op.

De Rijkswacht van Lanaken was
ook betrokken bij de actie, omdat
twee verdachten, een man en een
vrouw van het woonwagencentrum,
bleken te verblijven op een cam-
ping in Lanaken. In hun caravan

" Het woonwagenkamp in Maastricht was middelpunt van de grootscheepse politie-inval.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

ontdekte de politie 20.000 gulden in
diverse valuta. Hun Mercedes werd
in beslag genomen. Justitie heeft

inmiddels om uitlevering verzocht.

Diverse bewoners van het kamp

krijgen een proces-vfrbaal wegens
het illegaal storten van afval en het
opslaan van autowrakken.

Provincie: toch
nog 10 miljoen

voor nieuw beleid
MAASTRICHT - Ondanks de voor-
bije reeks ingrijpende rijksbezuini-
gingen kan de provincie Limburg
volgend jaar bijna tien miljoen gul-
den uittrekken voor nieuw beleid.
Bijna driekwart daarvan wordt aan-
gewend voor nieuwe projecten in
de sectoren economie, milieu en
welzijn. Los daarvan wil het dage-
lijks bestuur van de provincie een
apart fonds in het leven roepen voor
de versnelde aanleg van Rijksweg
73 tussen Venlo en Maasbracht. In
deze 'A73-pot' stort de provincie 15
miljoen gulden om het door het rijk
verlangde voorschot te betalen.

Deze forse extra uitgaven zijn voor
Gedeputeerde Staten echter geen
aanleiding om in 1993 de provincia-
le opcenten (belasting) te verhogen.
Overigens is dat laatste al tien jaar
niet meer gebeurd.
Dat zijn de meest in het oog sprin-
gende punten uit de provinciale
begroting voor 1993 en het bijbeho-
rend beleidsprogramma, zoals die
gisteren door GS zijn gepresen-
teerd. Vooraleer het pakket voorne-
mens kan worden uitgevoerd, krij-
gen Provinciale Staten tijdens hun
algemene beschouwingen in no-
vember het laatste woord.

Zie verder pagina 1 5

" 'Financiëlebasis
nog steeds gezond'

PvdA overlegt
over gevolgen

rol Savelsbergh
HEERLEN - De Heerlense PvdA
beraadt zich over de mogelijke ge-
volgen die de fractie wil verbinden
aan het Geleerïdalverhoor van bur-
gemeesterVan Zeil.
Van Zeil verklaarde afgelopen
maandag tegenover de rechter-com-
missaris maandenlang niets gewe-
ten te hebben van gesprekken over
het Geleendal die wethouder Sa-
velsbergh hield c g. op belangrijke
momenten afzegde.

PvdA-fractievoorzitter Arie Kuijper
vindt dit zeer opmerkelijk. „Ik wist
wel dat binnen de gemeente slechts
een klein groepje bezig was met de
aankoop van het Geleendal, maar
deze gang van zaken verrast me.
Zeker als je ziet hoe belangrijk het
college de aankoop achtte voor het
centrumplan, is het vreemd dat Sa-
velsbergh zijn collega's niet insein-
de", vindt Kuijper.

Al in november vorig jaar noemde
Kuijper de hele onderneming 'een
knullige solo-actie van Van Zeil en
Savelsbergh.' „Wat die solo-actie
betreft, blijk ik dus zeker gelijk ge-
had te hebben," zegt Kuijper nu.

De PvdA-fractie, inclusief de wet-
houders Zuidgeest en Visser, stem-
de op 3 december tegen de aankoop
van het Geleendal. „Wat ik over het
verhoor in de krant lees, is nieuwe
informatie die toentertijd niet aan
de orde is geweest.
Wat we daar voor conclusies uit
trekken, hangt af van overleg dat ik
met onze wethouders ga voeren."



Enige en algemene kennisgeving

t
Een beetje.
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die jestierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijlszelf ontgaan.
Je zegt: "Ik ben wat moe"
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe ...

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, in de leeftijd van 61 jaar, onze
dierbare vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Hein Peeters
Landgraaf: Annie en John Mazgon-Peeters

Bob, Sandor
Heerlen: Tiny en Wim de Bakker-Peeters

Jeroen,Nicky, Timmy, Ivo
Brunssum: Roy Schonewille

Familie Peeters
Brunssum, 23 juni 1992
Stadhouders 26
Corr.adres: Honigmannstraat 31
6372 VH Landgraaf
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op vrijdag 26 juni om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Geest te Brunssum-Noord,
waarna de crematieplechtigheid om 11.30 uur
zal plaatsvinden in het crematorium in Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in eerder-
genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden, woensdag,
en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

T'
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, delen wij u mede dat voorzien
van de h. sacramenten is overleden, onze moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en
tante

Maria
Angelina Nijsten

* 4 maart 1899 t22 juni 1992
weduwe van

Pieter Joseph
Leonard Voncken

In dankbare herinnering:
TaupoNw.Z.: t Annie en Leo

Van Ophoven-Voncken
Schinnen: Bert en t Jac

van Lijf-Voncken
Vaesrade: Jan en Maria

Voncken-Schroten
Taupo Nw.Z.: Sonja

Van Ophoven-Blankenbijl
de klein- en
achterkleinkinderen-Familie Nijsten
Familie Voncken

Vaesrade, 22 juni 1992
Corr.adres: Hommerterweg 17A,
6365 AB Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 26 juniom 11.00 uur in de St. Servatius-
kerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de begra-
fenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in
voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, is heden na een langdurig
ziekbed van ons heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, dochter, schoondoch-
ter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marij Henskens
echtgenote van

Piet Koonen
moedervan

Robbert en Marcel
Zy overleed op de leeftijd van 45 jaar.

Schinveld: Piet Koonen
Robbert, Marcel
Familie Henskens
Familie Koonen

22 juni 1992
Past. Greymansstraat 28, 6451 BN Schinveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 27 junia.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Eligius te Schinveld, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 26
junia.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan ho-
pen wij dat deze kennisgeving als zodanig
wordt beschouwd.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de crematievan onze lieve
moeder, oma en grootoma

Douwina
van Heugten-de Jager

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, juni 1992

t
Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door
onze liefde,
ben je moedig en dapper heengegaan.

Heden is onverwacht van ons heengegaan, in de
gezegende leeftijd van 86 jaar, mijn lieve vrouw,
onze dierbare moeder, schoonmoeder en oma

Maria Hedwig
Heijnen-Hackspiel

echtgenote van

Hendrikus Johannes
Heijnen

Na een zeer bewogen leven, heeft zij nu haar
rust gevonden.

Hoogkarspel: Marianne en Bas
de Bruijn-Heijnen
Iris, Sander

Bürstadt (Dld.): Harry en Uschi
Heijnen-Wolk
Katja

Roermond: Ingeborg en Jan
Kramer-Hei jnen
Mark

Würselen (Dld.): Maria Wiemer-Heijnen
Saskia, Sebastian

Heerlen: Annie en Theo
Sijbers-Heijnen
Deepa, Sivani
Familie Hackspiel
Familie Heijnen

6419 AA Heerlen, 23 juni 1992
Douvenrade 54
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op vrijdag 26 juni om 14.00 uur in de
parochiekerk St.-Franciscus van Assisië te
Heerlen-Laanderstraat, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Imstenrade te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Vigiliedienst in de kapel van huize Douvenrade,
donderdag om 18.30 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentru Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20; gelegenheid tot rouwbezoek woensdag en
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen. _
Vanochtend is in allerust ingeslapen

Maria Helena
(Rie) Dukino

weduwe van

Joannes Galos
Na een leven van eenvoud, warmte en vechtlust
werd zij zo licht dat ze zelfs geen schaduw ach-
terliet.
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Irene en May
Landgraaf: Piet en Agnes
Landgraaf: Meggie en Wim

en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Dukino
Familie Galos

Heerlen, 22 juni 1992
Corr.adres: Gastersberg 56, 6372 LA Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 25 juni a.s. om 10.30 uur in
de dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Wegens het overlijdenvan moeder, is onze zaak

P. Gröters
Pietersstraat 9 te Schaesberg

donderdag 25 juni a.s. de gehele dag gesloten.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zórg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden, ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
73 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mia Peters
weduwevan

Frans Diris
In dankbare herinnering:

Zoetermeer: Marlies en JoFijen-Diris
Birgit, Caroline

Zoetermeer: Sjef en Carla Diris-Heijmans
Suzanne, Sander

Bom: Henk en Marianne
Diris-Smeets
Bart, Ron

Munstergeleen: Gerard Diris
Munstergeleen: JohnDiris t

Sittard: Wim en Isabella
Diris-Samulak
Marcel, Yvette
Familie Peters
Familie Diris

22 juni 1992
Geleenstraat 33, 6151 EV Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 27 juni
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 26
junia.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Het werd zomer
De bloemen bloeiden
Toen werd het stil

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde waarmee hij ons heeft
omringd, geven wij u kennis dat wij heden afscheid hebben moeten
nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, lieve opa,
schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Jo Teunissen
* Weert 27-5-1913
t Sittard 22-6-1992

echtgenoot van

Clémence Tonnaer
Geleen: C.M.J. Teunissen-Tonnaer

Bunnik: Frans Teunissen
Loes Teunissen-Zimmerman
Laurien
Jessica
Thijs

Limbricht: Marleine Stakenborg-Teunissen
Laurens Stakenborg

Beek: Pierre Teunissen
Tilly Teunissen-Ramakers

Neerbeek: Mariëtte Sillen-Teunissen
Theo Sillen
Dion

Beek: Rianne Lenders-Teunissen
JoLenders

Neerbeek: Irene van Kauuwen-Teunissen
Jos van Kauuwen
Danny
Inge

Utrecht: Wim Teunissen
Ellen Uijterwaal

Lelystad: Roel Teunissen
Familie Teunissen
Familie Tonnaer

6162 EK Geleen, 22 juni 1992
Prof. Rommeflat 30
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op vrijdag 26 juni
om 11.00 uur in de parochiekerk Christus Koning te Kluis-Geleen,
waarna aansluitend de crematie in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
Avondwake donderdagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum Dela, Vouershof 1 te
Geleen; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

Wij zouden u graag allen persoonlijk willen bedankenvoor het mede-
leven na het overlijden en voor uw aanwezigheid bh' de uitvaart-
dienst en begeleiding naar haar laatste rustplaats van mijn onverge-
telijke vrouw, onze lievemoeder, schoonmoeder en oma

Miep Houben
Helaas is ons dit niet mogelijk.
Uit uw grote belangstelling, de troostende woorden, de vele condo-
leances en bloemen, is ons gebleken dat zij door velen buiten ons,
geliefd en gerespecteerd werd.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Jo Gorissen
kinderen en kleinkinderen

Simpelveld, juni 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 2'
junia.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Sim-
pelveld.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van mijn onvergetelijke echtgenote,
moeder en oma

Jettie Timmermans
echtgenote van

Hub Kloth
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Hub Kloth
Luc en Marja
Veerle-Niels-Bente

Kerkrade, juni 1992
Kapellaan 3
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag *’juni a.s. om 19.00 uur in de dekenale kerk St. Lambertus, Kerk-
rade-C.I {

w
t II t

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na Na een dapper en geduldig gedragen lijden, is
een geduldig gedragen ziekte en een goede ver- toch nog onverwacht van ons heengegaan, mijn
zorging in de Hamboskliniek te Kerkrade, onze lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over- moeder en oma
grootmoeder

Maria Beckers „. .. Ellsabeth
echtgenote van wijlen JTniloniena oraKele

Willem Schillings echtgenotevan

Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, ** nilcimUS jMniOniUS
in de leeftijd van 90 jaar. HubertUS JanSSen

Landgraaf: M. Reijnders-Schillings zij overieed in de leeftijd van 56 jaar, voorzien
-w i I .0 5V,n erS van het h. sacrament der zieken.Kerkrade: t J. Schillings

N. Schillings-Pals Brunssum: W.A. H. Janssen
Kerkrade: J. Schillings Maastricht: Paula en Jos Quax-Janssen

Th. Schillings-Kuppers Thomas en Sebastiaan
Landgraaf: A. Weusten-Schillings Vianen: Michiel enRia

H. Weusten ' Janssen-Sadowski
klein- en achterkleinkinderen Marijke Koen en Jonen
r, ... „ , Brunssum. Wim en Marie-JoseFami ie Beckers Janssen-SevriensFamilie Schillings Jolanda enDennis

Kerkrade, 23 juni 1992 Hoensbroek: Mathij en Marjo Janssen-Loo
Kapellaan 2 Mark en Bart
Corr.adres: Vroenstraat 23, 6462 VAKerkrade Hoensbroek: Frans Janssen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden cis

op zaterdag 27 junias. om 10.00 uur in de paro- Familie Brakele
chiekerk St.-Martinus te Kerkrade-Spekholzer- Familie Janssen
heide, waarna aansluitend begrafenis aldaar. 6446 SV Brunssum, 23 juni 1992
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Wijenweg 10
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo- De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
leren. den op zaterdag 27 juni as. om 11.00 uur in de
Donderdag 25 juni zal de overledene bijzonder parochiekerk van de H. Barbara te Brunssum-
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00 Treebeek, waarna aansluitend de crematie zal
uur in bovengenoemde kerk. plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge- Imstenraderweg 10.
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
beschouwen. tot schriftelijk condoleren.
—■-—^mbi^^^kmbJ Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-

dene, is op vrijdag 26 juni om 19.00 uur in de
Kolbe-kapel van voornoemde parochiekerk.

+ Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns-

Zich bewust van zijn naderend einde en in vol- sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
ledige aanvaarding daarvan, maar dankbaar Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,voor de fijne jaren die wij samen met hem gelieven deze annonce als zodanig te willen be-mochten beleven, is toch nog onverwacht van schouwen.
ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader en schoonzoon

Jan Gerrit Vos KTfTS-TW3fTT^Iechtgenoot van 'JJ^J
Lilliane OChreUTS j.Elisabeth Willems, oud 91 jaar, echtgenote van

Hij overleed in de leeftijd van 49 jaar. ' Johannes Simons. Meerssen, bejaardencentrum„ , ..„.,„ -, . Beukeloord. Corr.adres: Heerderweg 82.C, 6224 LHHoensbroek: L.Ph.L. Vos-Schreurs Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehoudenRichard, Belinda en Serge donderdag 25 juniom 10.30 uur in de parochiekerk
6431 BS Hoensbroek, 19 juni 1992 van St -Walburgis te Amby-Maastricht. Schriftelijk
Paadweg 25 condoleren achter in dekerk.

Ingevolge zijn wens heeft de crematieplechtig- "j* Willy Hodenius, oud 71 jaar, echtgenoot van
heid in aanwezigheid van zijn gezin plaatsge- ' N<rtty van Deurse. 6221 CT Maastricht, Wycker
vonden op dinsdag 23 juni j.l. Grachtstraat IA.II. De crematieplechtigheid zal

worden gehouden op donderdag 25 juniom 14.45
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te_,________mmi B̂m^m^m Geleen. Gelegenheid tot condoleren in het crema-
torium.

Voor de vele blijken van medelevenna het over-
lijden en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart- "{" Elisabeth Herben, oud 79 jaar, echtgenote van
dienst en begrafenis van mijn onvergetelijke ' Leonardus Haegmans. Maastricht, Bieslander-
man, onze vader, schoonvader en opa weE 62C> 6213 AL Maastricht. De eucharistievie-

ring zal worden gehouden op donderdag 25 juni
7p>f* T'iP'Vii ïP> om 1030 uur in de Parocniekerk van St.-Cornelius-L-'vTkJXJCr te Borgharen. In de kerk gelegenheid tot schrifte-

lijk condoleren,
zeggen wij u hartelijk dank. Door uw aanwezig-
heid is ons gebleken dat hij door velen buiten "f Lei Lommen, oud 59 jaar, echtgenoot van Hilda
ons geliefd en gerespecteerd werd. ' Dolmans. 6231 EM Meerssen, Bunderstraat 134.„,.. «... , ~ , De eucharistieviering is heden, woensdag 24 juni,Kathe Debije-Langenfeld Q m 14.00 uur in de parochiekerk van St.-Jozef Ar-Jeanne - Frits beider te Meerssen-West. Er is geen condoleren.Michel
„ , , . .„„„ + Anna Finken, oud 95 jaar, weduwe vanHoensbroek, juni 1992 ? Johannes Smeets. 6223 BB Borgharen-Maas-
De zeswekendienst zal gehouden worden op za- tricht, St.-Corneliusstraat 7. De uitvaartdienst zal
terdag 27 juni a.s. om 19.00 uur in de parochie- worden gehouden vrijdag 26 juni om 10.30 uur in
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen te de parochiekerk van de H. Cornelius te Borgharen-
Hoensbroek Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in de

kerk.

t Zuster Louise, Maria Didden, oud 71 jaar. 6231
LR Meerssen, Markt 25. De uitvaartplechtigheidDe plechtige 2e jaardienstvoor zal plaatsvinden op donderdag 25 juniom 10.30uur

.-r,. -,-, ._ in dekapel van huize De Berg, Gasthuisstraat 45 teTiny Franssen-Dassen Heerlen

zal gehouden worden op zaterdag 27 juni om t fT*?*I*^«imV^??0?! Va? Hf MeUf19.00 uur in de parochiekerk van de H. Michael, ' **« Grff f' 6l^ CC **ht. De plechtige uit-
fFik^kPi vaartdienst zal worden gehouden donderdag 25öcnaesDerg juni Qm 1Q 3Q uur m de parochiekerk van de HFamilie Franssen - Familie Dassen Landricus te Echt.

Enige en algemene kennisgevi"
t

Na een leven dat gekenmerkt werd door_**
voud en goedheid is na een kortstondige ac
op 81-jarige leeftijd van ons heengegaan

Johannes Limbourg
weduwnaar van

Maria Franken
Beverton Portland USA: Eugenie en Wie'

Kosten-Limbourg
Ulestraten: Ger en Mary ...Limbourg-Schn»» 1'

en alzijn klein-’" „
achterkleinkinoer^

Sittard, 23 juni 1992 ,
De gebedsdienst, gevolgd door de crematie,^
worden gehouden op vrijdag 26 juni e!--11.00 uur in de aula van het crematorium Ne°
maas, Vouershof 1 te Geleen.

I ■ 1Het bericht van het overlijden van

dr. J.A. PinckaerS
chirurg

is in onze ziekenhuisgemeenschap met lee°
zen ontvangen. f.
Gedurende de bijna 25 jaar dat hij aan hetp j,
lense ziekenhuis was verbonden, heeft hi) .e.
door zijn kundigheid, zijn aimabel en mcl1tjéii-
richt optreden en zijn betrokkenheid bij Pa)aat>
ten en medewerkers een duidelijkeeigen P
verworven bij velen.
Graag hadden wij hem aanzienlijk langer
verblijven in de ontspanning en de luwte
hem na zijn pensionering toekwamen. -f
Onze gevoelens van medeleven gaan uit
zijn echtgenote en familie.

Bestuur, directie en medische staf v
ziekenhuis De Wever & Gregorius \

_■_——

Met ontsteltenis hebben wij kennis êen°,^
van het overlijden van ons oud-maatschap1

dr. Jan PinckaerS
e*"Wij bewaren aan hem herinneringen van,jjn^

bekwaam chirug, met warme belangste
voor zijn patiënten en grote interesse voor
omgeving. gef)
Wij wensen Miet veel sterkte met het **"
van dit grote verlies.

Maatschap en secretariaat chiru"
ziekenhuisDe Wever & Gregoriu»
locatie De Wever

r"""^■■^~"^~ Tv»"t Harry Bellemakers, 75 jaar, echtgenoot
Truus Roufs, 't Weyerke 20, 6049 KZ Herten^crematieplechtigheid heeft op 19 juni in bes

kring plaatsgevonden.

tWiel Hovens, 59 jaar, echtgenoot van Mie*1 e ji-
Deur, Pr. Margrietstraat 1, 6071 EV Swa"^De plechtige uitvaartdienst zal worden geh°

heden 23 juni om 10.30 uur in de H. LamDel

kerk te Swalmen.
roff Harie Roost, 63 jaar, Kuiperweg 7, Oler- p«

" adres: Veldstraat 10, 6099 AT Beegden _ f
plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude -f
den, dinsdag 23 juni om 11.00 uur in de par°
kerk van de H. Liduina te Kelpen-Oler. „t v*st Johannes van Leuteren, 73 jaar, echtgenoo

Annie Liebrand, Mr. Strijbosstraat 40, 60U* g
Weert. De plechtige uitvaartdienst zal worde $
houden heden, dinsdag 23 juniom 11.00 u^^J*parochiekerk van O.L. Vrouw van Fatima te w

4- Helena Minten, 79 jaar, J. Nicolasstraat. _,
' Corr.adres: Kapellerlaan 140, 6045 AJ ** fmond. De plechtige uitvaartdienst zal worde g.

houden woensdag 24 juni om 11.00 uur in
L.V. Munsterkerk te Roermond. &
t Maria Simons, 69 jaar, echtgenote v?iies«lStroucken, Bussereindseweg 4, 5954 CH f __$■
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehc' tf
donderdag 25 juni om 10.30 uur in de kerk v
H. Gertrudis te Beesel. ...

Wt Pierre Verkoulen, 85 jaar, echtgenoot vjï'ue*'
van Geleuken, Sportparklaan 9, 6097 CT

De plechtige uitvaartdienst zal worden ge»?^*
donderdag 25 juniom 10.30 uur in de parocWe
van de H. Stephanus te Heel. w*yLtZus Simons, 52 jaar, echtgenote van Jo **. J?

kens, Burg. Meuterlaan 3, 5954 BK Beese'^ir
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden j,e_-
dag 26 juni om 10.30 uur in dekerk van de W-
trudis te Beesel.
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Hofbehandelt in oktober moord op Turkse

Van onze correspondent

Vervolg van pagina 11

(58), maakten geen bezwaar teger
het uitstel van de behandeling. Zi,
drongen er wel op aan dat de verba
Jisant dan wordt gehoord in het bij
zijn van de kroongetuige.

DEN BOSCH - Het gerechtshof in
Den Bosch heeft gisteren de behan-
deling in hoger beroep van de
moord op deTurkse vrouw in Maas-
tricht, in de nacht van 1 op 2 januari
1991 in de Parmastraat, uitgesteld
tot oktober. Dan zal het Hof in een
proces van drie of zelfs vier dagen
opnieuw behandelen. Het Hof heeft
daartoe ook gisteren de oproeping
bevolen van meer getuigen.

De reden van het uitstel is dat een
van de verbalisanten die de kroon-
getuige - de 14-jarige zoon van de
met een koord gewurgde moeder -heeft gehoord toen die zijn oom be-
lastte, met vakantie was. Het Hof
wil van de politieman weten onder
welke omstandigheden die getuige-
nis tot stand is gekomen.

Het Hof wil behalve de verbalisant,
ook het hoofd van het reeher
cheteam horen. Van hem wil het
Hof weten in welke fase van het en
derzoek de verdenking tegen Üe
twee verdachten is gerezen. Verdei
wil het Hof arrestantenbewakêrs
horen die moeten vertellen hoeddezoon en zijn 15-jarig neefje er aan
toe waren direct na hun aanhou-
ding. Ook de toenmalige gezins-
voogd Jan de Vries, die de kroonge-
tuige na zijp vrijlating als pujjil
kreeg, wil het Hof vragen stellen
omdat hij als doorgeefluik fungeer-
de tussen Gengiz en de Turkse Jfa-milie.

sen en verlangens, stelt Viehoff. Je
moet personeel niet vertellen wat
hun taak is, maar welke doelstellin-
gen ze moeten halen. In een organi-
satie die volgens zijn recept werkt,
krijgen mensen meer energie, stijgt
de kwaliteit, de produktiviteit en de
omzet.
Viehoff heeft gemerkt dat veel
dienstverlenende bedrijven proble-
men hebben met de interne organi-
satie. Door macht en hiërarchie blij-
ven uitwisselingen met collega's en
klanten beperkt. Dat is een gevolg
van klassieke management-
opvattingen, die uitgaan van de ge-
dachte dat de mens een automaat is.

Limburgs dagblad J Limburg
Kerkradenaar werd kasteelheer op de Veluwe

Viehoff verspijkert
bedrijven met succes

IandVERDEN " Een scbitterend
on j^oed' midden tussen de bossen
het Veluwe biJ Ermelo. Daar, in
vPw)Zes eeuwen oude Kasteel Sta-
ter n' zwaait Jos Viehoff de scep-
ren 48"jarige, in Kerkrade gebo-
Van uConoom. staat aan het hoofd
Ear, ■ veertig mensen tellende or-
kaV. ISatle-adviesburo EMP. In het
ger» '' dat pas voor -^ 1 miljoen is
lser^n°veerd, hebben zijn medewer-
""Het ir * uitstekend naar hun zin.
VaW * nier wel of Je steeds optarlantle bemV' zegt Viehoffs secre-
strßwe' uitkiJkend over de uitge-

ste landerijen.

Nieuw onderwijsverdrag

Zoals bekend heeft de rechtbank ir
Maastricht in mei van het vorig jaai
de zwager en de schoonmoeder var
de vermoorde 31-jarige Nuriye Bbz
kurt vrijgesproken na eisen van res
pectievelijk twaalf jaaren zes jaar.

In de praktijk leidt dat, bijvoor-
beeld bij DSM Limburg BV, tot re-
gels en procedures en hiërarchische
bureaucratische organisaties. Als
DSM het organisatiemodel van Vie-
hoff zou volgen, zou dat tot een cul-
tuuromslag leiden. Viehoffs erva-
ringen met andere bedrijven heb-
ben uitgewezen dat de prestaties
dan 'sterk worden verbeterd.

Ook procureur-generaal mevrouw
mr A. Franken wil die rechercheur
horen. „Met de getuigenis van Gen-
giz staat of valt de zaak. Het is dan
ook belangrijk hoe hij die verkla-
ring heeft afgelegd: in alle vrijheid
of onder druk", zegt Franken.

van enorm belang voor iedere me-
dewerker, omdat dan steeds kan
worden ingespeeld op nieuwe wen-

" Jos Viehoff, een Kerkrade-
naar die door DSM niet begre-
pen werd

EMp
jog ' met een omzet van ’ 10 mil-
ton, in noort b« de Nederlandse

Van adviesbureaus. Bij EMP
gp , hard, maar met veel plezier
Wh -Wat dat betreft beant"
het zi Jn bedrijf aan de theorie in
verd

pr°efschrift dat Viehoff morgen
op de rÜksuniversiteit

tiem jgen' In net nieuwe organisa-
■nodel van Viehoff wordt de

hebh centraal gesteld. Vooral heten van contacten en relaties is

den van de 'overhead-: „Als je het
daarbij laat en je niet verdiept in de
werkelijke problemen, is dat een
vorm van mismanagement."
De kritiek van Viehoff is opmerke-
lijk voor iemand die ooit zijn car-
rière begon bij Staatsmijnen. Nog
steeds is Viehoff DSM-manager Jo-
sef Geerards dankbaar dat die hem
dertig jaar geleden aanzette tot ver-
der studeren. Als officier bij de
luchtmacht volgde hij studies En-
gels en economie op de Erasmus-

universiteit. Daarna rees zijn ster
snel via organisatieverbeteringen
bij achtereenvolgens Holland Inter-
national, Bruna, Gestetner en Weh-
kamp.

In Kerkrade komt hij niet meer zo
vaak. Hooguit bij het Wereld Mu-
ziek Concours. Ook daar moet de
organisatie eens veranderen, vindt
hij, „want het wordt steeds profes-
sioneler, het heeft steeds minder
voeling met de mensen. "

DSM volgt nu volgens Viehoff de
makkelijkste methode: het wegsnij-

Nog geen gevaar smogalarm
Ondanks hoge concentratie ozon in lucht Limburg

ST.-TRUIDEN/BORN - Volvo Ca:
Sint Truiden dat deel uitmaakt var
de Nederlandse Begemann-groep
heeft vorig jaar een verlies geleder
van 991 miljoen Belgische frank

Minder winst
Volvo Car
St.-Truiden

Afrekening
De jongen heeft tijdens de zestien
keer dat hij is verhoord, twee ver-
sies verteld. In de ene was hij in de
nacht van de moord de politie gaan
bellen bij de buren omdat er was
ingebroken door drie gemaskerde
mannen die zijn moeder hadden ge-
dood. In de andere versie vertelde
hij dat zijn oom in de bewuste nacht
gemaskerd binnenkwam via de
tuindeur die de oma opzettelijk
voor hem had open gelaten. Oom
was naar boven gegaan om met
moeder 'af te rekenen. Oom had
zijn neefje dat al daags van te voren
aangekondigd. „Zij is een slecht
mens en heeft schande over de fa-
milie gebracht door omgang met
andere mannen", zou hij de jongen
hebben verteld.

Volgens een afgevaardigd bestuur-
der hebben de zware verliescijfers
te maken met zoals het in één keer
afschrijven van ontwikkelingskos-
ten van 500 miljoen (ter voorberei-
ding van de overname door de
Begemann-groep), een eenmalige
post van 400 miljoen laan dekkings-
risico voor minder produktie en een
provisie van 200 miljoen voor de
pensioenkassen.

De raadslieden mr Th. Hiddema en
mrD. Moszkowiczvan de verdachte
oom Nurettin en de verdachte oma

Bouwfonds neemt
hypotheek op

eigen toekomst
Van onze redactie economie

2o R̂LEN/MAASTRICHT - Limburg hoeft zich nog geen
tr J?en te maken over een smogalarm. Hoewel de ozon-concen-
khrj 6 in de lucnt aanmerkelijk hoger is dan in de rest van het
kd.p 1S er geen sPrake van een ernstige situatie. Twee jaar ge-
ker WaS dat wel het val. Toen werd in de zomer enkeleen smogalarm afgekondigd.

sWtu metingen van het Rijksin-
IMili Ut Voor Volksgezondheid ende eunygiëne bedraagt in Limburg► 120 Concentratie ozon momenteel
l^L^^rogram per kubieke meter
de ~ E>at betekent lichte smog. In
eencent

est van het land varieert de con-ïu rstie van 55 tot 94 microgram.
*rr, st-IVM denkt dat de kans op
0,rid »er smogvorming minimaal is
sVt er betrekkelük veel wind

?rarr? 1J concentraties van 180 micro,-
inge en meer wordt er smogalarm

■"
at alarm is onderver-

(l80 p »rt drie fases. Smogfase 1
CafarT "is vriJ onschuldig. Alleen

en kunnen dan lichte
% ndervinden. Bij smogfase 2
fect bestaat er ook nog geen di-gevaar voor de volksgezond-

heid. Wel wordt de bevolking ge-
vraagd de auto zoveel mogelijk te
laten staan en krijgt de industrie het
verzoek de uitstoot te beperken. Bij
smogfase 3 (meer dan 360) wordt
van dat verzoek een dringende op-
roep gemaakt en wordt de mensen
geadviseerd binnen te blijven.

Roergebied
In Limburg was in de zomer van
1990 enkele keren smogfase 1 van
kracht. In de maand augustus werd
zelfs even smogfase 2 afgekondigd.
Dat was het gevolgvan het droge en
vooral windstille weer. Smogvor-
"ming komt in Limburg vaker voor
dan in andere provincies. Volgens
deskundigen is daar de zware indu-
strie in het Duitse Roergebied gro-
tendeels voor verantwoordelijk.

Onderzoek inspectie volksgezondheid

Geenschadevergoeding
na fout ziekenhuis

Van onze verslaggever

HEERLEN - 'Bouwfonds Lim-
burgse Gemeenten na 38 jaarter
ziele.' Er is een goede kans dat
dezekop in de krant van komen-
de zaterdag zal staan. Komende
vrijdag namelijk moeten de 56
gemeenten die een aandeel heb-
ben in het Bouwfonds beslissen
of ze op het 'aanbod' van de
SNS-bank ingaan.

jaarwinst, is een aardige
verkoopopbrengst."

Wethouder F. Lenoir die na-
mens de gemeente Nuth zitting
heeft in het dagelijks bestuur
laat er geen twijfel over bestaan
dat hij het voorstel zal steunen/
Maar hij voegt hier direct een
voorwaarde aan toe. „De ge-.'
meenten moeten zitting nemen
in een toezichthoudend orgaan.
Anders verzaken we onze tradi-
tionele sociale positie ten opzich-
te van de burgers."

Mocht de verkoop doorgaan dan
komt hiermee een eind aan 38
jaar die zijn getekend door perio-
des van enorme groei, van om-,
koop- en smeergeldschandalen-in de jarenzeventig en van tallo-
ze gestrande pogingen tot sa-'
menwerking met verschillende-
instellingen.

In 1978, 24 jaar na de oprichting
in de Westelijke Mijnstreek, be-.gon het Bouwfonds om zich'
heen te kijken op zoek naar!
eventuele partners. Al die ge-'
sprekken zijn op niets uitgelo-
pen.

Deze wil de activiteiten van het
Bouwfonds overnemen om haar
positie op de Nederlandse hypo-
theekmarkt te verstevigen. Be-
stuursvoorzitter drs J. Vugts:
„Wij vullen elkaar goed aan. Wij
zijn sterk in de kortlopende hy-
potheken en het Bouwfonds in
de langlopende."

aan de rechter, aldus de advocaat

Ook secretaris van het Bouw-
fonds mr Lemmens is met be-
trekking tot de overname posi-
tief gestemd: „Als wij het met de
SNS-bank eens kunnen worden
over de prijs dan hoop ik dat
weinig meer de overname in de
weg zal staan. Wij voelen ons ge-
dwongen na te denken over onze
toekomst als gevolg van de grim-
mige concurrentie tussen de hy-
potheeknemers."

Universiteiten vinden
GENT te ambtelijk

De geneeskundige inspectie voor
de volksgezondheid in Limburg zal
een onderzoek instellen naar de
dood van de Venlonaar. Deze over-
leed twee jaar geleden na een fout
van het Venlose ziekenhuis. Vol-
gens de verzekeringsmaatschappij
zou de man echter ook zijn overle-
den, als zijn medische gegevens nietwaren verwisseld. De verzekerings-
maatschappij baseert zich daarbij
op de Wachttijden voor een hartope-
ratie die in die tijd twee maanden
duurden.

- De nabestaanden van dekrij "ge Venlonaar M.G. Wijhers
So ecji

n vooralsnog geen schadever-sCr»a
nS van de verzekeringsmaat-

Ss ; j van het St.-Maartens Gast-er, j? Venlo, Nationale Nederlan-
v^n h r**' Dingemans, de advocaat
<lels e familie Wijhers, heeft inmid-
besj^otest aangetekend tegen het
vat\ jr' Hij vindt de stellingnamev aaMKationale Nederlanden onaan-
Sc^arjnaar en heeft dit de maat"dien dIJ lnmiddels laten weten. In-
ÜJk kü

e Partijen niet tot een verge-
et u nnen komen, is de kans groot
«^^J^ geschil wordt voorgelegd

het recht op een beurs en Vlaam-
se studentenin Nederland krijgen
een tegemoetkoming in de kosten
van het (hoge Nederlandse) colle-
gegeld.

Advocaat Dingemans is het vol-
strekt niet eens met deze redene-
ring. Volgens hem wordt volledig
voorbij gegaan aan het feit dat de
man toen de mogelijkheid had zelf
zijn operatie te bespoedigen, bij-
voorbeeld door zich in Londen te
laten opereren. Ook zou bij een juis-
te diagnose sprake kunnen zijn ge-
weest van een dermate levensbe-
dreigende situatie dat hij onmiddel-
lijk geopereerd had kunnen wor-
den.

Maar zo makkelijk ligt de zaak
niet. De gemeenten gaan niet zo-
maar over tot de verkoop van
hun aandeel in het Bouwfonds.
Zij willen hun vinger in de pap
houden. Zij wijzen erop dat het
Bouwfonds een sociaal instituut
is. Indertijd ingesteld met een
beschermende functie ten op-
zichte van hun burgers. Zij za-
gen hun inwoners niet graag
overgeleverd aan de grillen van
de commerciële hypotheekne-
mers.

MAASTRICHT - De uitvoering
van het GENT-akkoord, waarmee
twee jaar geleden de samenwer-
king tussen de Nederlandse en
Vlaamse ministeries van onder-
wijs, van start ging, is teveel een
zaak geweest van ambtenaren.
Het actieprogramma 'Gehele Eu-
ropees Nederlandse Taalgebied'
was te ambitieus en heeft nog on-
voldoende geleid tot praktische
afspraken. Die kritiek werd giste-

ren in Maastricht geuit door ir W.
van Lieshout, voorzitter van de
Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten. Van
Lieshout sprak ook namens de
Vlaamse Interuniversitaire Raad
en maande minister Ritzen tot
meer contacten met het onder-
wijsveld over deze zaak. Ritzen
ondertekende gisteravond met
zijn Vlaamse collega Vandenbos-
sche in Maastricht het vervolg
van het GENT-akkoord.

Zowel de advocaat als de nabe-
staanden zijn vooral boos dat ze pas
vorige week te horen hebben gekre-
gen dat er een fout is gemaakt.

Op dat moment werd door het
Bouwfonds hevig onderhandeld
met de SNS bank. De eerste paar
pogingen tot verschillende vor-
men van samenwerking met de-
ze bank strandden al in een
vroeg stadium.

Onderspit
Een onderzoeksbureau conclu-
deerde in 1989 dat schaalvergro-
ting absoluut noodzakelijk was
om de huidige sterke positie op
de Limburgse markt van hypo-
theken te behouden. Het Bouw-
fonds zou anders op termijn het
onderspit moeten delven tegen
de concurrerende hypotheekne-
mers die wel steeds meer gingen
samenwerken.

Een ander aspect om niet over te
gaan tot overdracht is van finan-
ciële aard. Afgelopen jaar kon-
den de gemeenten rekenen op
een forse winstdeling. 25 miljoen
gulden werd verdeeld over de 56
gemeenten. Daar zou met de
overdracht een eind aan komen.

Bende opgerold
inBorgharen

e Va^, ?ICHT _De gemeentepoli-
N"kin Maastricht heeft in samen-
61bu met de rijkspolitie van Val-

t
g en Eijsden een negen le-

?olrj Uende inbrekersbende opge-

var» ni1
] ' waarvan het merendeel

7 £den wonen in Borgharen,
eerf 42 misdrijven waaron-

6ePlee ?antal ram- en kluiskraken

N die I," ,
n Kraken gebruikten ze in to-

-6f vijfBen gestolen auto's, waarvan
2yn teruggevonden. Bij een

etnst in de Belgische gemeente
D

l maakte de bende leren jas-en- öl iter waarde van 100.000 gul-
Lntïlidd i

en van de bende hebben
V n Dek een groot aantal inbra-

ri
6 Van 'ï'rV* z^n g°ederen ter waar-
in 10.000 gulden teruggevon-
i rest
brs in \JrVeTd doorverkocht aan he-
?et onH aastricht en Valkenburg,
t^gr,ol rzoek kwam al in april op, Wl , onbekenden bij de sluis
P%rf een aantal lichten ter be"
s?er i^ van het scheepvaartver-
ti!e snpiPot schoten. De verdachte
rUiSe* Werd aangehouden, bleek
v bben naantal Sestolen geweren te

de a.le de politie op het spoorcriminele organisatie zette.

Kikkers
Namens het hoger beroepsonder-
wijs in Nederland en Vlaanderen
gaf H. Kemner, voorzitter van de
HBO-Raad, zijn oordeel over de
samenwerking tussen de twee
overheden. „De problemen zijn
nog hetzelfde als twee jaar gele-
den. De instellingen moeten niet
wachten op resultaat, maar zelf
initiatievenontplooien," zei Kem-
ner, die pleitte voor een overheid
die zich strikt met voorwaarden
voor onderwij s-over-de-grens zou
bezighouden. „Het haalt niks uit
als je met een stok voor de neus
van een olifant zwaait. Je kunt
beter naast 'm lopen om 'm af en
toe een por in de zij te geven," gaf
Kemner minister Ritzen als raad.

(ADVERTENTIE)

Harlekijn^ Dabyland
/Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: ."- \\o\ ,\
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, aAOYVV^' 'campingbedjes, reiswiegen, uitzetten, A l\_()P,Q!o' \j .
autostoelen, babykleding (t m maat 86), /V 'l/ ,Jh 00,11
kado-artikeltjes _______ VwfK I

/-Ïj-\ \ 1W**{ \tf ■ M V■'■
Kouvenderstraat 141, Hoensbroek | B^JLÉK Tel 045-221263.

Aangenomen mag worden dat
uitbreiding op eigen kracht zo
goed als onmogelijk is. En aan-
gezien de samenwerkingsvarian-
ten ook zijn uitgeput blijft er
voor de leden van het Bouw-
fonds aanstaande vrijdag weinig
anders over dan in te stemmen
met de derde optie zoals hij nu
op tafel ligt. Deze is de verkoop
aan de SNS-bank, eventueel met
een mogelijkheid voor de ge-
meenten om toezicht te houden
op de beschermingvan de belan-
gen van de burgers.

Aan de andere kant zou de ver-
koop van hun aandeel aan de
SNS bank een bedrag opleveren
dat, mits juist geïnvesteerd nog
wel meer kan opleveren. Burge-
meester van Goethem van Beek
verklaarde in 1989: „Het BLG
verkopen zou ons geen windeie-
ren leggen. Een prijs van 360 mil-
joen gulden, zijnde tienmaal de

Ritzen koos daarop een andere
beeldspraak: „Het onderwijsveld
lijkt meer op een kar kikkers dan
op een olifant." En. die kar moet
iemand trekken, moest zijn pu-
bliek daarbij denken, terwijl voor-
komen moet worden dat onder-
weg de kikkers er uitsDringen.

De uitvoering van de twee jaar
geleden gesloten overeenkomst
kende een trage start. Ritzen: „De
Vlamingen beschouwden het in
eerste instantie als een diploma-
tiek akkoord. De vorige Vlaamse
regering kon er weinig aandacht
aan besteden en daarna is er een
langdurige en uitvoerige verkie-
zingsstrijd gevoerd, wat het tem-
po van GENT ook niet ten goede
kwam." Sinds een half jaar is er
volgens Ritzen echter sprake van
een stroomversnelling. Wat be-
treft de erkenning van eikaars di-
ploma's en de toelating tot el-
kaars hogere opleidingen zijn er
aan het eind van dit jaar resulta-
ten te verwachten. De studiefi-
nanciering is inmiddels geregeld.
Nederlandse studenten die in
Vlaanderen studeren, behouden

" Kasteel Staverden van waaruit Viehofffurore maakt.

" Minister J. Ritzen van onderwijs ondertekent met zijn Vlaamse ambtsgenoot L. Vandenbos-
sche een nieuwe versie van het GENT-akkoord, dat verregaande samenwerking tussen het
Vlaamse en Nederlandse onderwijs mogelijkmoet maken. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Zaak valt of staat
met getuigenis zoon

analyse
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Vakopleiding
tot drogist
Kies een gedegen opleiding voor een
boeiend vak. Vanaf september
cursussen in 14 plaatsen voor het
Vakdiploma Drogist.

* cursusduur 2 jaar «
(mogelijkheden voor verkorte opleiding)

* aanvang 1e week september
* 1 avond per week
* ais enig opleidingsinstituut erkend door

overheid en organisaties in de drogisterij-
branche

Prospectus gratis verkrijgbaar bij:
STICHTING VAKONDERWIJS

fffg^fTfl VOOR DROGISTEN
Postbus 125, 3720 AC Bilthoven

Hf* Py j Bftb (H

■■ AMMTHa^M

*mT^ Ê̂ J . Nuth, Stationsstraat 224.
j4*T-^T CT G-t-ó Tel 045-241286" ~ Wyckerbrugstraat 38A

schoenen b.v. 6221 ED Maastricht Tel: 043-210426
Donderdag koopavond tot 20 uur 's maandags tot 13 uur gesloten

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN, Jk
JJJJJJw^ VERANDAS EN SERRES. J&M

* S lÜxl OPENDAG ll^lll=fi £ S IllÉ ZATERDAG IM|
■o o 2 -S B>:>is:-ïx: 27 JUNI B::-.vS:::::::::H
°" <u s§-o „, |>:;:%X' van 100° u- - 1500 "■ pÊii&ï
S "eu =sro Sf ■:-%::-::: Speciale aanbieding B >: I"sTëëlss p'É|l| schuifdeuren! |I||l|
****** :::::Ky:v::B

Nu met isolatiesubsidie.

hellebrekers i|
Showroom: tel. 045-416770, Locht 428, 1 Kerkrade

LIJ —^^ IS ■PhHH

Live bij deVolkswagendealer:
de Polo Genesis.

Maak nu kennis met dePolo Genesis. U zultversteld staan van zn vele extra's Of u nu kiest voor
de 3-deurs: of de coupé-uitvoenng. beide zijn voorzien van o.a metallic lak, groen warmtwerend
glas, brede 155/70Rl 3 banden, CL-wieldoppen en zwarte stootprofielen. Ook het interieur laat
nietste wensen over. Luxueuze bekleding, analoogklokje, dagteller, in gelijke delen neerklapbare
achterbank, extra make-up spiegel.... De Polo Genesis bevat voor ruim f 3.500.- aan extra acces-
1 soires. Maar ter gelegenheid van de Europatoer van de popgroep

3>A^ , Genesis, waarvan Volkswagen hoofdsponsor is, betaalt ver nu slechts
■T^r?/'^ f 300,- voor. Kom hem bekijken in de

J showroom of beter nog: maak 'n proefrit!

Er is al een Polo v.a. ’ 22.250,-
De gezamenlijke Zuid-

Limburgse W) dealers
Pnj2en zijn vanaf-prijzen inclusief BTW. exclusief kosten rijklaar maken Wijzigingen voorbehouden.

DOE lETS AAN STEREOGEDREUN M^Pj^
Slereogedreun een probleem voor u? Doe er don lets oan De Nederlandse I
Stichting Geluidhinder helpt bij hel vinden van een oplossing voor allr I IvMÉIiMB

j/f*N. vormen von lawaai m en om huis. y/i^-
l/T Poslbus3Bl, MQ^l X^WÏKi IW I ti^ï 2600 AJ Delft. INOkJ \ (ffoWffl I

J_ „

Uw eigen ijssalon!
Met Philips maakt u 't iedere dag

op zn lekkerst. Kom kijken bih
Bergmans & Wijnen 7 _

■■■■ReceprflHßH £? Recept 'T^^^^^^
voor eenverrukkelijke voor een heerlijke '''ié'A^^-^^^^aardbeien roomijs-coupe aardbeienmilk-shake \§'yjr\^?"*-V-^:-- jC/

(voor4persgnen) (vwr4 personen) . -z^Jr\_ '-^^_ '\\".~- I
-pureer 200 gram aardbeien - pureer lOOgram aardbëen . \ï < .-'\- mengrjitmei 90 gtom su&er<of9 gram zoetstof in -voeg lOgramsuikef toe |; k' " ' , \poedervorftt) en Vt liter ongeklopte slagroom oi ] gramzoetstof : w/ "" Jl- plaats het diepgevTOfen kfjetemert in ac ijsmachine -voe^ 2,5 dl. gekoeldehalfvolle of K "* . <■<>/

ert zet het apparaol oon ma3firB me"t toe 6n' °'2 \' '' sï' * /-schenk het mengsel door deopening /s% r*ZLS-W^\\ bolletjes ijs \. l <&" ,'l
in het deksel van deijsmachine rZz^z l-klop ditgeheet met de \r ’ ,'/

-na circa V2uur heeftu het heerlijkste ijs /''%y \( II snijstootnkeröp. \jf '"y\ <- klop slagroom met demixer voor de garnering /-; " / z \ I lp ..* \

Philips snllstaotmlxerHRI3BI \
'^ÊÊÊêmmmmwSÊ \mz Een sterkei 25 W motor. Voorpureren, mengen, -

hakken en malen. Ideaal voor milk-shakers, soepen en (XS* - / ' babyvoeding. Met veiligheidsschakelaar Accessoires: 1
mwz-r~j/ spatel, hoge kom en wandhouder. mmm_^M\ \

- X( ü 59- \Liever n Philips - -" 'Recept
/"""'"""j \~"X *^~X <' voor eenfrisse longdrink
/ /^g\ a(B ,̂/--*.V\ >#--4%yf\ (voor2 personen)

i .1 / X"--~'_/^kl i ' -Pörs 2 zachtzure oppeistót |^~t j

ijsmachine HR 2302 "^ J* lill BF-"""/-\
Werkt met behulp van een koelelement, dat Philips CT J'l_sB'- >»\ PMliPiigpcentrltuge HR 2820
inhet diepvriesvak wordt ingevroren Uitge- luxe handmixer HR 1523 S**)!*! A Haalt alle sap uit groenten, fruit en kruiden. Met uitneembare
breidreceptenboek met smakelijke sugges- Krachtige, 190W motor Kompleet mei f Z :\h I'■ -0^ I sapkanvan 0,65 liter en automatischepulpafvoernoar
ties (ook voor diabetici) Funktioneert zonder gordenen kneedhoken Snoeropwind- f 'Sip' ) .--' ff opvangbakje. Compleet metpulpfilter, vulschaal en stampei
ijs otzout. Een-

_
mogelijkheid. 3 Snel- _^_g^ V. V_"'>' /¥ Makkelijk schoonte maken. mm Jfjf%

voudig schoon J _E_>_Tjl heden plus moment- MÊ.M t=^_^_i^=ii^L__-*«^ jf_^L# _
temaken. ■ __f__T "" schakelaar _f _~l_F — «wangenmafteekkrigen. Ë'*Y\\jM
Met ijslepel U^MT^MTg In granieten uitvoering. Jr ~M~’ omschrijvingen en prijzen voorbehouden.A " " ~

I BERGMANS ao\^(QSra"
'

1&WIJNEN #'^ gss.,,*;»
— ■ '

I

I WIJ KOCHTEN EEN COMPLETE
I PERZEN-GROOTHANDEL OP!

!! 5- Isfahan - Save _
!*: Selde tapijten, teveel om op te noemen. *

haast 1 j

Verkoop morgen donderdag 25 juni
van 11.00 tot 18.00 uur
Hotel Suisse

Maastrichterlaan 63, Vaals, tel. 04454-62387

■L__________r*TTra ih j.N.^i.j=i :r^3______
1..11U1 Reuma Betekent p.jn.DCIIIAA Je kunt ermee leren leven,KtUffV*■W^^ dag laat het jelos.Veelreuma-

Patiënten dragen hun lotnIT WnilF DIIH stilte, omdat hun handicap
&w^^ __p_l lll__J_ lv 1 ■»■n^-—" écf,t p jjn (JQg,, Ukunt erwataan doen.

f "' » Uw geldkanvoor een reuma-J- ././ ïSLtïasrD-
CC "^3);/ "P. d»a,b,,. Hdp, uh,

N,^*—i -^^y _ fl Reumafonds?

/J- =^^
_fc; : GIRO;ÉB*

REUMABESTRPING MÓÉT DOORGAAN . ®f M
N*ic»_l Rrunulondi,SuicnUn128, 2582 GW Den Haag. Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324. <is_i_llll_»\Mj !|^

Il _] 'J _|1 f*ï _f 1.f^T^Ï _l ll _fl __ 'J IM-I^lIM M il\ - f -kl Iml *_.!*!■ rjl __ L^ H/^ Ll
_i^^___^__i_P^_^_l ■^^ij i^^^^^i^i^rj _i^Wb _rjf^^Ib^_| I m D _F ] r_■ I LS êA■^^^■^BH ■■ 4 k I __!m_'_-L I _ki 4W__^^BÉtf^^^^yf^^H

fcfl L^Ji l^a
Kl P^^ï l^^^^^^v I

H s^^lr k .iiTACTOtIBOY k 1 __ J\Ul^J ■__Jf^B Bank
jQ 1 KUBUS I. . ijj^£ NIEUVJS! 1 londtfhooWaeun Hj

B^^F Mf ' I Ook te gebruiken als tafeltje en stoeltje ■ BM> llxAWlt^ ■ VT*. \^H
W ■ ~ ,_.,. flO^ ■ 15%T/W2570 ■ W
M I 'f r^MÊ Batik NU 77# l-»'W #
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Daarnaast hopen GS vanaf volgere
jaar het bestaande netwerk va;
fiets- en wandelpaden in deze pre1
vincie verder uit te breiden. Zo w:
het college een fietspad langs d
Roer in Duitsland laten aansluite:
op een fietspad in Limburg.

'Financiële basis
nog steeds gezond'

Deputés plots optimistisch over nieuwe EG-steun Provincie start eigen
'uitzendbureau'

Miljoen voor
Limburgse
watersport

MAASTRICHT - Het dagelijks
°estuur van de provincie wil vol-
gend jaar 1 müjoen gulden uit-trekken voor de verdere ontwik-
KeUng van de watersport in deKudden-Limburgse Maasplassenen de Maasvallei. Voornaamste
aandachtspunten vormen wat

betreft de uitbreiding van«erblijfsaccommodatiesen ande-e toeristisch-recreatieve voor-
«eningen. Verder staat ook eenverbetering van de bereikbaar-
heid van de diverse watersport-
Sebieden hoog op het verlang-'Jstje. Bij de ontwikkeling van
"vn plannen zeggen GS nadruk-
eüjk te zijn geïnspireerd door

1
C i^tionale campagne 'Neder-and Waterland', die volgend jaarVan start gaat.

MAASTRICHT - Zowel
gouverneur Emile Masten-
broek als gedeputeerde Jef
Pleumeekers van Finan-
ciën concludeerden giste-
ren dat de provincie 'on-
danks alles' nog altijd over
een gezonde financiële ba-
sis beschikt. In datverband
onderstreepte Pleumeekers
dat de provincie erin is ge-
slaagd de opgelegde rijks-
bezuinigingen door te voe-
ren zonder daarbij de
ruimte voor nieuwe be-
leidsplannen aan te tasten.

Tot die laatstgenoemde categorie
behoort een bedrag van in totaal
bijna een half miljoen gulden ten
bate van de 'veiligstelling' van een
aantal niet met name genoemde po-
diumkunstvoorzieningen in Lim-
burg. Duidelijk is echter dat het
leeuwedeel van dat geld bedoeld is
als de - door WVC-minister d'An-
cona geëiste - provinciale bijdrage
in de instandhouding van Opera
Zuid.

Verder willen GS onder meer uit
een speciaal gekweekt fonds voor
langlopende investeringsprojecten
twee miljoen gulden reserveren
voor de voltooiing van de hoofdwe-
genstructuur in Oostelijk Zuid-Lim-
burg. Daarvoor wordt ook een deel
van de door het kabinet toegezegde
extra aardgasbaten ingezet. *

Limburg krijgt
bodemmeetnet

S^STRICHT - Gedeputeerde
inv wiuen haast maken met de
tér °ifrmg van regionale meetnetten
tg:, bewaking van de bodemkwali-
Voe -n Limfc,urg. GS achten de in-
teerr.lng van een dergelijk meetsys-
de r

n°°dzakelijk als aanvullingop
Co j

eds bestaande meetnetten ter
'ucht0!,6 van de kwaliteit van de
vlak*"' grondwateren het opper-

in deze provincie. Om
der? °ductie van het nieuwe on-
Üjj^°ekssysteem financieel moge-
vin,, e,maken, vragen GS aan Pro-'nciale Staten een ton.

Woordenboek
niet in gevaar

rj^STRiCHT - Om de nog voor
diris UwwisselmI geplande afron-
dt? erï publicatie van het Woor-
Hiet ■ van Limburgse Dialecten
da ln gevaar te brengen, wil het
ty^p t

s bestuur van de provincie
|h / '°n op tafel leggen als bijdrage
"teliiw ten- Dat Dedraêis hoofdza-
ken nodi8 om de financiële mid-
Soci die zijn weggevallen bij het
r\jg aal-Historisch Centrum in
vaar ' weer aan te vullen.
de sn?ast zi Jn GS voornemens om
g^ u°sidie aan de dialectvereni-
'e tl eldeke jaarlijks met tien mil--16 verhogen tot 14.000 gulden.

Onverwacht

Op de vraag of die grotendeels een-
malige bijdrage van de provincie
wel voldoende is, moest cultuurge-
deputeerde Ger Kockelkoren het
antwoord noodgedwongen schuldig
blijven. „Simpelweg omdat ook in
Den Haag nog steeds onduidelijk is
welke bijdragen van wie allemaal
worden verlangd. Maar één ding
moge duidelijk zijn. Verder dan dit
kunnen en zullen we niet gaan. An-
derhalf miljoen (die d'Ancona zo
goed als zeker van 'het zuiden' ver->

Opera
In ditzelfde verband bevestigde
Kockelkoren dat het provinciebe-
stuur inmiddels 'positief verlopen-
de' onderhandelingen voert met de
gemeente Maastricht over een ge-
meentelijke bijdrage aan Opera
Zuid. Ook met de provincies Bra-
bant en Zeeland hebben deze week
de eerste informele gesprekken

over co-financiering van het opera-
gezelschap plaats gehad.

wacht, red.) is door ons alleen vol
strekt onmogelijk op te brengen."

" Deputé G. Kockelkorn
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Niettemin haasten GS zich in hu.'
beleidsprogramma voor komeni
jaar te benadrukken dat financiï
ring van de aanleg van nieuwe fiets
paden een steeds nijpender pre
bleem wordt als gevolg van d
oplopenderijksbezuinigingen.

Miljoen gulden voor
thuiszorg ouderen

Provincies maken
mobiliteitsplan

MAASTRICHT - De instellingen voor hoger on-
~erwijs in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
jfipeten intensief met elkaar gaan samenwerken,
j Je vingerwijzing geven Gedeputeerde Staten van
T-irnburg in hun beleidprogramma voor 1993. Bij

van eerste aanzet tot de gewenste onderwijs-
kundige samenwerking stellen GS 50.000 gulden

Samenwerking hogescholen Zuid-Nederland

J Limburgse Prinsjesdag 1992 i

beschikbaar. Verder ziet het provinciaal college
graag dat het Euregionale samenwerkingsverband
ALMA - tussen de universiteiten van Maastricht,
Luik en Aken - wordt uitgebreid met die van het
Belgische Diepenbeek. Tegelijk willen GS de spoe-
dige start bevorderen van de Euregionale Jacques
Delors-wisselleerstoel.

MAASTRICHT - In nauwe samen
werking met hun collega's val
Noord-Brabant en Zeeland, willei
Gedeputeerde Staten van Limbur;
volgend jaar starten met de ontwik
keling van een Provinciaal Mobili
teitsplan (PMP). Dat plan moe
onder meer inzicht bieden in d.
manier waarop de regionale ver
keers- en vervoersnetten in Zuid
Nederland op elkaar kunnen wor
den afgestemd. Ook de daarvoo
benodigde investeringen door rijk
provincie, gemeentenen vervoerre
gio's worden in het PMP in kaar!
gebracht. Bovendien dient het mo
biliteitsplan ook een brug te slaai
naar andere beleidsterreinen, zoal
economie, milieu en recreatie. Vpl
gens het college, dat twee ton denk
nodig te hebben voor het inhurei
van een extern adviesbureau, moe
het PMP uiteindelijk de status val
'toetsingskader' krijgen voor zowe
provincie, gemeenten als vervoerre
gio's.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het dagelijks be-
stuur van de provincie wil volgend
jaar een miljoen gulden uittrekken
ter stimulering van de thuiszorg
voor Limburgse ouderen. Grootste
aandacht van GS gaat daarbij uit
naar de verdere ontwikkeling van
zogenoemde woon-zorgprojecten.

Doel van deze initiatieven is om de
sterk groeiende categorie hulpbe-
hoevende ouderen, die in aanmer-
king komen voor opname in een
bejaarden- of verpleeghuis, zo lang
mogelijk in de eigen omgeving te
laten wonen. Dat laatste is mogelijk
door inschakeling van individuele,
op maat gesneden thuiszorg, waar-
bij de thuiswonende oudere onder

meer wordt verzorgd vanuit een na-
burig bejaarden- of verpleeghuis.
Tijdens de presentatie van de pro-
vinciale begroting voor 1993 bena-
drukte gedeputeerde Jean Brone-
kers gisteren dat de subsidie voor
dit soort vernieuwende projecten
geen blijvend karakter zullen dra-
gen. Dat betekent dat alleen die
projecten voor subsidie in aanmer-
king komen waarvan de betrokken
instellingen kunnen aantonen dat
ze in de toekomst ook zonder pro-
vinciale overheidssteun kunnen
worden voortgezet.

Verder stellen GS Provinciale Sta-
ten voor, om volgend jaar vier ton
beschikbaar te stellen voor speciale
bijscholingsactiviteiten voor be-
roepskrachten die in de ouderen-
thuiszorg werkzaam zijn.

Opmerkelijk was gisteren overigens
het 'voorzichtige optimisme' van
Pleumeekers en diens collega Con-
stant de Waal (Economische Zaken)
over een verlenging en mogelijk
zelfs verhoging van de EG-steun
aan dit gebied. Onlangs nog maakte
Pleumeekers geen geheim van zijn
grote vrees dat de bewuste EFRO-
gelden voor Zuid-Limburg na 1993
tot het verleden behoren. Onder
meer dank zij de persoonlijke be-
moeienis van staatssecretaris Van
Rooij zijn er volgens beide deputes
echter onverwacht 'hoopgevende'
ontwikkelingen te bespeuren.

Brunssum 'een verademing' voor het personeel

Afcent blij met Limburg
# Afcent Brunssum
bestaat 25 jaar.Al een
kwart eeuw lang bepa-
len de uniformen en de
nummerborden van
het Afcent personeel
mede het straatbeeld
in Brunssum.

Archieffoto: DRIES LINS-
SEN

„De Oost-West verhouding var
vroeger was abnormaal," zeg"
Frieser. „Pas nu is er een normali
sering van relaties." Frieser word
blij als hij erover spreekt. „De ro
van de NAVO is echter niet uitge
speeld. Alleen veranderd. Wel
licht zijn we bij de Afcent ovei
een tijd alleen met humanitaire
hulp bezig. Maar misschien is dt
toestand over nog eens 25 jaai
wéér omgedraaid."

Afcent viert zaterdag 27 juni hetfeit dat het
hoofdkwartier 25 jaar geleden in de

gemeente Brunssum werd gevestigd. Een
kwart eeuw van goedesamenwerking met

Limburg en met Brunssum in het bijzonder.
Een periode ook van grote veranderingen
in de Oost-westverhouding. Van Koude

Oorlog en kruisraketten tot terrorisme 'het
staartje van Golfoorlog. Een terugblik.

DOORALMARLATOUR

Bewaking
Tijdens de Golfoorlog, die overi
gens geen directe betrekking hac
op de NAVO, werd de Afcent be
waking verscherpt, 'uit angst voo.i
terrorisme, het staartje van de
Golfoorlog,' zegt Frieser. Indirecï
had de oorlog zo invloed op de
omgeving. „Mensen zagen de af
zettingen." Een lerares van eer
nabij gelegen school zag Afcenl
mensen onder hun auto's kijker,
of daar soms bommen verstopt
waren en vroeg of de gemeente
Afcent auto's een speciale par-
keerplaats kon geven. „Maar dat
kon niet, want die auto's zijr
overal," zegt Frieser.

Peace
Nog een reden voor het feest var.
zaterdag is dat de Afcent niet de
poorten dicht, doet, na een kwarl
eeuw. De NAVO heeft vorig jaai
besloten dat Afcent Brunssum
blijft, wél gaan er veranderingen
plaatsvinden: 'Peace dividend'
bezuinigingen. Zelfs bij de voor-
bereidingen van het feest moet
ieder gulden omgedraaid worden.

Zo moet Frieser om toestemming
vragen om 250 gulden extra te be-
steden voor het koningsvogel
schieten van zaterdag. Ook zegl
hij dat wellicht zijn eigen positie
op de tocht kan komen te staan.

een Afcent supermarkt, en een
Afcent bioscoop staan de Ameri-
kaanse, Canadese, Engelse en
andere buitenlandse militairen
wel degelijk met één voet in
Brunssum en de rest van Lim-
burg. „De integratie is niet zo
zichtbaar," zegt Frieser, „maar dat
zou anders zijn als het Afcent per-
soneel geüniformeerd ging win-
kelen buiten de basis. We tanken
natuurlijk niet op het hoofdkwar-
tier."

Veel militairen en hun aanhang
nemen ook deel aan allerhande
activiteiten in de gemeente
Brunssum en elders. Bij de 'cele-
bration' wordt dat nog eens bena-
drukt door de samenwerking
tussen verschillende verenigin-
gen uit Brunssum en Afcent
clubs zelf. Bovendien kan ieder-
een aan het feest deel nemen.
Frieser: „Het is niet alleen voor
VlP's zoals dat vaker het geval
is."

Het Afcent personeel is blij met
Limburg. „Brunssum is vaak een
verademing voor militairen die
eerst in de Filippijnen, de Golf-
streek of Azië hebben gezeten,"
zegt Frieser. „Er heerst hier nietzon dreigende sfeer. Bovendien
heeft Limburg van nature veel
aanknooppunten met Afcent."

„Limburgers zrjn internationaal
ingesteld omdat de provincie om-

o5UNSSUM - 'Afcent
V oet Limburg' is het
nj^a van Afcents 25th an-
<isarsary komende zater-
tij^; "Geen verlate ontmoe-
-0),? en zeker geen té late
s6r m°eting," zegt Ed Frie-
ho'Voorlichter van Afcents
sll in Bruns-
\^- Het is een bevestiging
Sela^ ontmoeting 25 jaar
tijdi en- »Er heeft in die
ge. 2eker integratie plaats-

enden."
°ncjar»ks een eigen Afcent school,

(ADVERTENTIE)

j^LERSCHADE!?
Van °'ale me,node voor net drogen
Wafo evende vloeren en houten

* D?o densdro9in9-Dbi?en van vloeren, wanden eh
»Sd s'dake'a'e me,hode droging platte

Woo.ra,ls °bjektvochtmeting.
k_|LENB°RCHERT, TEL. 045-316610 _

Voorlopig heeft hij echter zn han-
den vol aan het feest, waar hij de
coördinatie voor honderden me-
dewerkers moet doen. Op slechts
één middag zijn er bijna 20 ver-
schillendeactiviteiten. Bij de ope-
ning van de festiviteiten spelen er
een aantal internationale militaire
bands die door Brunssum zullen
paraderen. Een duikersvereni-
ging geeft demonstraties in het
Vijverpark en op de basis is een
heuse disco.

Limburg
Woensdag 24 juni 1992 "15

ringd is door andere landen, '
meent Frieser. „Ook is er hier
sprake van een zekere militaire
traditie. Men kijkt hier niet raar
op van uniformen, omdat ieder
dorp wel een schutterij en een
fanfare heeft. Fanfares maken
trouwens marsmuziek, en ook dat
staat dichtbij Afcent." Volgens
Frieser ligt het ook in de aard van
de Limburger om snel een nieu-
we situatie te accepteren. „Arg-

waan is hier snel voorbij. Als we
ons hoofdkwartier in deRandstad
gevestigd hadden, zouden we ge-
garandeerd met meer protestac-
ties te maken hebben gehad,"
aldus Frieser. Het feit dat Lim-
burg ook nog eerder dan de rest
van Nederland werd bevrijd, in
1944, bezegelt de samenwerking.

Van protestacties heeft Afcent

Brunssum niet zo veel last gehad
in de afgelopen 25 jaar. „Er zijn
wel eens wat gebouwen beklad,
en met deKerst staat er soms een
handje vol mensen te zingen,"
zegt Frieser. „Daar heeft het per-
soneel nooit wakker van gele-
gen." Ook niet toen in 1984 hon-
derdduizenden Nederlanders in
Amsterdam protesteerden tegen
de plaatsing van kruisraketten.
„Er komen ook veel mensen naar

een luchtshow," was de reactie.

Emoties
Wel stond de Afcent altijd open
voor vredesactivisten, om uitleg
te verschaffen over het hoe en
waarom van de bewapening en de
militaire dreiging van destijds.
„Discussie op basis van feiten,
niet van emoties."

MAASTRICHT - Het provinciehuis krijgt volgend jaar de be-
schikking over een eigen 'uitzendbureau.Om in tijden van acute
personele nood als gevolg van ziekte, zwangerschapsverlofof ex-
tra werk zonder problemen een beroep te kunnen doen op tijde-
lijke arbeidskrachten, stellen GS voor zon intern personeelsbu-
reau in het leven te roepen. Dat moet permanent plaats bieden
aan vijf speciaal daartoe getrainde ambtenaren, die tijdelijke va-
catures onmiddellijk kunnen opvullen. Indien nodig, wordt de
personeelssterkte van het provinciaal uitzendbureau op peil ge-
houden door werving van medewerkers van 'buiten.

Vervolg van pagina 11 Fietspaden
opgeknapt

MAASTRICHT - Als Provincial
Staten tijdens hun algemene b<
schouwingen groen licht gever
worden alle in slechte staat verkt
rende delen van de fietspaden lang
de provinciale weg tussen Maa;
tricht en Vaals in 1993 opgeknap
De aanpassing van genoemd trajec
is éénvan de voorstellen van GS di
deel uitmaken van een pakkt
maatregelen ter verbetering van d
kwaliteit en veiligheid van de Lirr
burgse fietspaden.

" Gouverneur E. Mastenbroek" Deputé J. Pleumeekers
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Auto's

Te k. VW POLO coupé 1300
bwj. '85 met veel extra's,
Heerlerweg 66, Hoensbroek

j Tel. 045-229030.
I Te koop gevraagd PERSO-

NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Auto's te kcop gevraagd,
met RDW-vrijwaring. Ook
na 18 uur 045-423199
Ford FIËSTA 1100 '82

’ 2.950,-; Mitsubishi Lancer
'82 ’ 2.700,-; Mitsubishi
Galant '82 ’2.900,-; Opel
Ascona '81 ’2.500,-; Maz-
da 626 '81 ’2.900,-; Ford
Taunus 1.6 Bravo '82
’3.700,-; Ford Taunus 2.0
Bravo '81 ’ 1.950,-. Oude
Landgraaf 101, Landgraaf.; Tel. 045-311078.
Te koop Topcar BMW 528i
i34, zilver, div. extra's. Kool-
meesstr. 15, Sittard.
Te koop Dames-autootje, Citroen VISA 4, bwj. '83,
APK '93, i. Z.g.st., ’2.650,-.
Tel 045-323178.
INKOOP goede auto's, cont.

rld. Joosten, Scharnerweg
Maastricht. 043-634978.

Te k. leuke Fiat PANDA bwj.
'84, APK '93, vr.pr. ’ 3.450,-
Tel. 045-210911.
Fiat UNO 55, bwj. '84, 5-drs.
beige, APK 7-5-93, vr.pr.

’ 3.600,-. Tel. 046-512283.
Ford ESCORT 1.3 L 2-drs.
bwj. '82, nw. banden en ac-
cu, APK '93, ’2.950,-. Tel.
045-323178.
Opel KADETT, type '80,
5-drs, Lz.g.st, ’1.400,-.
Tel. 045-460418.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
bwj. '83, LPG, APK 11-92.
Tel. Ott-617834.

Ford FIËSTA 1100 Ghia m. Il
'85, ’ 6.500,-. Apart mooi,
71.000 km. 045-725984. :
LADA 2105 1.5 L, okt. '89, |
1e eig. 40.000 km, nw.st. |
slechts ’6.850,-; Lada i
1200 bwj. '87, nu voor
’3.250,-; Lada 2105 GL
bwj. '84, 'n koopje voor

’ 750,-. AutoGarant,
Schelsberg 128, Heerlen.
Tel. 045-725588.
MAZDA 323 autom., 4-drs.,
Sedan, m. '84, zeldz. mooi,

’ 4.500,-. Tel. 045-253075.
MERCEDES 230E, bwj.'Bs,
nieuw mod., veel extra's, pr.

’ 23.500,-. Tel. 045-457845
MG-B Cabrio, laatste model
'80, nieuwe st, v. part. Tel.
043-432103 na 18.00 uur.
Te koop Opel OMEGA die-
sel bwj. '88, ace. schuifd., pr.

’ 13.900,-. 04493-3708.
Opel ASCONA 16 S, 4-drs.,
bwj. 3-'B4, APK 11-92, i.z.
g.st, pr. ’5.500,-. Tel.
04454-62092.
Opel KADETT 1200 S, type
'82, APK, i.z.g.st., ’2.550,-.
Tel. 045-724993.
Opel ASCONA 1.6 S, 4-drs.,
bwj. '84, zeer mooi, koopje.
’4.500,-. Tel. 045-250136.
Opel KADETT, mod. '86 1.6
S, 80.000 km., boekje aanw.

’ 7.950,-. 045-226433.
Opel KADETT 1.3 SR HB
'83, Recaro uitv., i.z.g.st.,
geen 2e zo mooi, ’4.750,-.
046-527387.
Te k. Opel ASCONA 1600
bwj. 10-'B6, vaste pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-419260
Te koop Opel KADETT Sta-
tion APK gek., vr.pr.
’4.750,-. Tel. 045-217013.
Ford ESCORT 1100 Laser,
bwj. '85, schuif-kanteldak,
trekh. 5-bak, kl. zwart. Tel.
045-316455.
' —■ ■—Bedrijfswagens

"Bedrijfswagen Centrum Echt"
Voltaweg 11, Echt (L) Industrieterrein de Berk.

Tel. 04754 - 87933 Fax: 04754 - 87958.
iKeuze uit 150 stuks mooie bestelbussen, klein en groot,
i ook aannemersuitvoeringen, personenbussen, Pick-Ups, en Bestel-VAN'S. Alle merken, alle types, alle prijsklassen, en bouwjaren. Inruil mogelijk, import-export.

Industrieterrein de Berk, Echt
Geopend van 9 tot 17 uur, ook evt. telefonische afspraak.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWA-
GEN, 1.30x2.00, 1.00x1.80
erv 3.00x1.38. 04450-1505.

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

Watersport
Te k. BM 16 m2mahonie.
Buitenk. Epoxy glasmat,
binnenkant moet nog.
Compl. met gaffeltuig enz.
Koopje ’ 750,-; 4 mtr. ZEIL-
BOOT pol. onzinkb. trailer-
baar compl met zeilen, we-
gens tijdgebrek ’950,-. Tel.
045-742773.

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. 045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, stekjerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
BIEZENSTOELEN vernieu-
wen nu ’ 48,- per stuk met
garantie. Tel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761
b.g.g. 646919.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg, vrijbl. prijs-
opgave. Tel. 045-324249
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.

■■'■■■ ■ "
Zonnebank-hemel

10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbrumlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huurpr. ’ 50,- p/wk., 3 we-
ken ’ 140,-. Bez. en pl.
’20,-. Inl. 045-312956.

Uitgaan
Café HAWAÏ dagelijks ge-
opend van 14.00-02.00 uur,
zondags van 11.00-02.00
uur. Dancing Hawai ge-
opend vrijdags en zaterdags
van 20.00-02.00 uur. Met
DJ Maurice Mocci. Moltweg
37A, Landgraaf-Kaken.
Tevens buffethulp gevraagd——-——-—-—— ——————^————*

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden. Jawell. Tel.
045-256423.

Wonen Totaal

Design keukens
op maal van extra voordelig
tot Superluxe. Vraag offerte.

Design Studio
Vossen Keukens, Glas-

paleis, Kerkplein Heerlen.
Voor ambachtelijke

eiken keukens
gaat u naar de eiken

specialist
Vossen

keukens
EikenderWeg 77, Heerlen.

Tel. 045-717555.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Nog enkele SHOWROOM-
KEUKENS in modern en
klassiek met 50-60% kor-
ting. Vossen Keukens,
Glaspaleis, Kerkplein en Ei-
kenderweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
KEUKENRENOVATIE: vern
v. werkbl. apparatuur,
spoelb. etc. De vakman:
Vossen-Keukens, Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
INBOUW-APPARATUUR
Specialiteit: vernieuwing de-
fecte apparatuur. Alle be-
kende merken aan scherpe
prijzen. Vossen keukens,
Eikenderweg 77 en Glaspa-
leis Kerkplein Heerlen.
Te k. grijs leren BANKSTEL
3-zits bank en draai-fauteuil
nw.pr. ’ 3.400,-, 3 jaar oud,
pr. ’BOO,-. Tel. 045-461488
na 18.00 uur.
Prachtig zwaar eiken
BANKSTEL, koopje, ’575,-
-045-323830 na 17.00 uur.
Te k. eiken elementenkast
(rechtstaand), eiken eet-
hoek en eiken bankstel. Tel.
046-523085.
Te koop BANKSTEL 3-2-1
zits, Lz.g.st. Tel. 046-
-749961.
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.

I _, 1—_.

Huw./Kennism.
All. st. goed uitz. DAME 60
jr. plm. 1.70 gr. z. betr. en
openh. charm. heer (n.ro-
ker). Br.o.nr. B-1841, LD,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Gent, vrijgezel, 50 plus,
slank, univ. niveau, zoekt
VRIEND, integer, aantrek-. keiijk, 'n fijn karakter, mnl.

i Brief graag met foto (0.e.r.)
discr. verz. o.nr. B-1849
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen

TV/Vldeo

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Goede KLEUREN TV'S met
gar. grootb. Philips v.a.
’125,-. Meer dan 25 jaar
TV Occ. Centr. Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen,
045-724760.
Te k. VIDEORECORDER
Philips VHS, afstandsbed.

’ 275,-. Tel. 045-420994.

Muziek

Geslaagd?
Ben je eindelijk klaar?

Dan nu naar Stalmeier voor een electrische gitaar.
Strat model reeds vanaf ’ 298,-.

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
Te k mooie Duitse PIANO, P

,ANOS te koop en te huur...g.st. Tel. 04450-3842. Tev stemmen. J. Somers &
Wat VERKOPEN? Adver- Zn. Pianohandel Akerstr. 82,
teer via: 045-719966. Heerlen. Tel. 045-713751.

Diversen

Vakantievlees
24 soorten kant en klaar, in blik

Mart.on Arte rinrnetr Bfi Rrunssum. Tel. 045-252823.
rvialucl lrw 10, t-r\jt jjj». w, *j

BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Toekomst-voorspellingen
en ADVIES. Telef. afspraak
Nederland 045-224707.
België 09-3211771246 tus-

" sen 15.00 en 21.30 uur.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-- vatt Schinnen.

Hallo handelaren. T-shirts 7
kl. 140 gr. v.a. /4,-/doos.
Tevens H. hemden, D. blou-
ses, -setjes, leggings en div.
andere art. tegen scherpe
prijzen. Bel snel 04754-
-87502. Geopend wo, do, vr
10.00-18.00 uur. H.o.
SCHMEIKO Ned. b.v., Rid-
derlaan 20, Pey-Echt.

Te k. 2 kaartjes PRINCE in
MECC, hoogste bieder. Tel.
045-242074, na 16.00 uur.

06-llJnen. : ' ': "

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

! Harde Homosex
■ (’ 1,-p.m.) direct apart met

een andere liefhebber, draai
eerst 06-320 en dan

) Streng & onderdanig 325.07
i Bizar.. 325.08

Bondage .. 325.18
Ruig .. 325.71

Travestie .. 325.72

i Sex voor 2
■ (’l,- p.m.) Hete jongens en

meiden directapart, draari
) eerst 06-320 en dan
) Telefoonsex .. 325.00
I Limburgs onderonsje 32592

SM voor 2 .. 325.93

Live-sex
Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
wilt 06-320.330.65 0,75 cpm

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

(100 cpm)

Telezoenen
kan Live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

Nu al: 610!
vrouwtjes vertellen wie ze

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

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

S&M Livebox. Er is tussen
13 en 17 u een bazin op de

box. Durf je! 37,5 cphm.
06-320.320.65

Topsex
2 handen vol, 37,5 cphm
06-320.325.25
One-on-One

Live met hete nimfo's.
Helemaal alleen, dus echt
one on one met een echte
nimfo? Dat kan alleen via:
06-340.340.11 - 1 g p/m.

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

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

lust. live. lekker
Houd jevan lekker, houd je

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

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten 50ct pm

06-320.320.14
ÜlGrieksü!

Marcha v. achter 50 ctpVim

06-9618

Lesbische
Vrouwen 30

37,5 cphm 06-320.320.37.

Sexy meisjes!!
jarretels 06-320.320.10
Ruige Sex 06-320.320.50
Ondeugend..o6-320.321.10
Call-me 50 cphm

Claudia 38 jr. live op-
genomen toen ze alleen

bezig was op bed. 37 cphm
06-320.323.56

Hard, Wild en Ruig!
Russisch standje? 37,5 chm

Lekker tussen m'n !
06-320*320*53

MEISJES 18. Je kunt van
meisje op meisje. Kies

maar! 37,5 cphm.
06*320*320*52

Tiny straft
de glurende vriend van de
buren. Wie is er naakt??

06-320.340.55 - 50 cpVam.

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, Oh
wat lekker 06-9664 - 75cpm

SM Mode.
Lia past alles naakt, dan is
er de man met de zweep.

06-320.340.22 - 50 et pl/2m
Pim is woest op Pa en zijn

vriend. De hele nacht
doen ze...

06-320.340.01 ■ 50 et p'/i-m.

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. 75 et p/m

*Lisa*
06-320.331.02

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

rest... 75 et p/m
Suzanne heeft hele grote..!

**06-9667**
wie wil ze vasthouden -75 et p/m

Ilse vlucht
in een donkere schuur.
2 mannen vinden haar.

GRIEKS
06-320.323.85 - 50 ep Vzm.
Blondje uit Ede-life. Ze laat
echt alles met zich doen.

Grieks.
06-320.321.32 - 50 ep '/2m.

Debbie's
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes
06-350.222.23 - 50 et p/m

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

06-320.340.41 - 50 ep Vam.
Slank turnstertje aan het

wandrek. Haar eerste
SM ervaring.

06-320.330.561 - 50 ep Vam

Vluggertje. Wendy beleeft 'n heet hoog-
tepunt 06-9662 - 75 et p/m

Uitdagend
vrouwtje zoekt 'n wild avon-. tuurtje 06-9663 - 75 et p/m

Arme, moet echt alles uit
meneer? Goed. 50 et p Vim.

06-320.340.88

Livesex % "Wij zijn Simone en LinO'
meisjes van 18 jrV|sn

hebben onze eigen wr t
en vertellen jou over u
allereerste sexavonw ,

06-9670 1 qV^^ 'Naakt
kroop het meisje in z,JfLrS te
Voorzichtig het is
keer, fluisterde ze ven^06-340.340.30^jLgJ>^

37,5 cphm. Volslank^Meiden 18 jr.Lief zaa
heet. Willen doorp"

uitgekleed worden.
06-320.320Jg>

Ruige straatsex hrr
Vuurrode lippen! 37,5 ep

06-320.320^
Nel ,'i

Houdt van GRIEKS! Tfi^
rijp en ervaren! 37,5 w

06-320.327^17^^
Rijpe donkere vro^!

Witte lingerie. Grote w
Volle dijen! 37,5 cpn"

06-320.323-4^
100% gratis sej

Vrouwen, meisjes en &Z
paren zijn op zoek r^gi

avontuurtjes! 06-320.^ '(75 cpm^__^^ '. het TelebordefJ
Meisjes vertellen hoe Z-
uit zien, wat ze te Die"
hebben en geven 0.33^hun privé tel.nr. aan je .' 06-320.320.85j^iEi>x

Voor Piccolo's
zieverder pagina

" *_"

Bedrag in terug te volgens minimum volgens maximum |èi_M___l__tMi___l_ii—l—"■ ■f^;
handen betalen eff. jaarrente theor. loopt, eff. jaarrente theor. loopt. Bedrag in effekt. 120 mnd. 180mnd. rr,^>

'. ZZ . . _„. I TT . .- -,„. I ZZ Z handen jaarr term.bedr term.bedr. —-^’ 6.000- ’ 120,- 14,0% 72 mnd. 19,3% 92 mnd. ! : ,s^'

’ 11.000,- ’ 220,- 14,0% 72 mnd. 17,8% 86 mnd. ’ 50.001,- 12,5% ’ 712,- ’ 594,- t

’ 15.000,- ’ 300,- 14,0% 72 mnd. 17,3% 84 mnd. ’ 60.000,- 12,5% ’ 855,- ’ 713,- /

’ 26.000- ’ 520,- 14,0% 72 mnd. 16,9% 82 mnd. f 65.000,- 12,5% ’ 926,- ’ 773,- / jtf:
f 35000- ’ 700,- 14,0% 72 mnd. 16,5% 81 mnd. / 70.000,- 12,5% ’ 997,- ’ 832,- / gIJ,-
-f 50.000,- ’l.OOO,- 13,7% 72 mnd. 16,5% 81 mnd. / 75000,- 12,5% ’ 1.068,- ’ 892,- 0j juwu | ’ , | ■ i i i i f 90.000,- 12,5% ’1.282,- ’1.070,- ' ~ 01;

j^j~^y«y«y7TTinTTJT37TT7T^^7B ’120.000-12,5% /1.710,-’1.472,- >.$*__^___i_-|irt A Jinri,ÉiTimi|iiii ni mmwmmmmmm n5OOOO. 12i5% ’2.137- i\n*_\l^S.
Bedrag in terug te mnd.bedrag effektieve mnd.bedrag effektieve I 1 1 1 ~H___|M

handen betalen in vlgs. minimum jaarrente vlgs. maximum jaarrente

’ 6.000,- 60 mnd. ’ 142,- 16,0% ’ 149,- 18,7% fIT|pff"^\ -^F\ —■Ui
’12.000,- 60 mnd. ’273,- 13,9% ’295,- 17,5% IP^Tr'iTfIISS.H
’ 18.000,- 72 mnd. ’ 362,- 13.9% ’ 380,- 16,1% IPYl!ffilffi^^
’ 24.000,- 72 mnd. ’ 483,- 13,9% ’ 497,- 15.2% kÉÉlii_i|M_|KflÉÉlÉÉlPffß

’ 35.000,- 84 mnd. ’ 639,- 13,9% ’ 651,- 14,7% WnMtr I 11 TlSjfvll

’ 50.001,-1 84 mnd. | ’B7B,- 1 12,5% | ’933,- | 14,7% lliV| I ][\| iSlfll
Wij regelen alles en bezorgen het geld óók kosteloos bij u thuis. Vraag vrij- I Ll<

,
».„ „„,.„.„<,.. I I l|Til^ ~ _l'ir_——■^_l

blijvend advies. Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. vw.nigin»v«» _PQ_P_I B^^l^Btarieven voorpers.leningen en doorlopendekredieten. Andere bedragen en .!,«£„" "**'/O K^~3~^~j~^~^~^~^~—M I HiJ—looptijden (12 t/m 120mnd.) zijn ook mogelijk. Leningen vanaf ’ 1.000.- tot __JU I ._Hm_T—Hf 200.000,- zijn mogelijk ZONDER onderpand of borg. Desgewenst met I t\T_ —P^F^^_■■W~~3 l
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN Bij overlijden meestal kwijtschelding W-T^il MT F JVikf~- VjJ____~
Gevolmachtigd intermediair Toetsingen registratie bij BKR inTiel. I*"*^./—'l I^^^^L^hA^^HA^g^gg^g
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De Limburgse schutterswereld, volop bezig met de
voorbereidingen voor het Oud-Limburgs inKelpen-

Oler, houdt deadem in. In een toch alleszins c
onservatiefwereldje worden veranderingen maar

heel langzaam doorgevoerd. Traditie en folklore en
het instand houden daarvanprevaleren steeds. Maar
in dit geval is de inzet de gehandicapte medemens en
zijn plaats in de schutterswereld. Hamvraag past een
rolstoel in de stoetvan stoere schutten die defileren

voor de autoriteiten? Een bericht uitKlimmen.

midden. Rinske sloeg daarbij
een prima figuur. Zij is in een
woord een juweeltje. Een lange
blauwe japon, een bijpassende
sjerp, een fraaie kroon, mooie
witte en rode bloemen. Kortom,
Rinkse hoort erbij. De vereni-
ging heeft te voren geweten dat
dergelijke situaties zich konden
voordoen. Nu is het zover, be-
stuur en leden zullen de conse-
quenties moeten aanvaarden.

Uiteraard zijn er leden die voor
de prijzen gaan en zij hebben in-
derdaad gelijk als zij zeggen dat
er geen sprake kan zijn van het
mooiste geheel. Mijn standpunt
is duidelijk. Dan maar geen prijs
in die categorie. Er zijn nog zo-
veel andere prijzen te winnen."

DOORHANS ROOIJAKKERS

KUMMEN/RANSDAAL - Meteen krappe meerderheid (zes te-Sen vier) besloot het bestuur van
Sint Sebastianus uit

fUirnrnen het wedstrijdelemente laten prevaleren en de gehan-
dicapte koningin Rinske Ver-heul buitenspel te zetten. Zij
Jï^ag niet deelnemen aan het dc-

c 'semi-koningin' staat niet
achter dat besluit: „De wed-,lriJdpunten zijn kennelijk be-
j^ngrijker dan de integratie ene emancipatie van de gehandi-aPten. Dat mijn man George nuWeen moet lopen, siert de ver-ftlging niet. Maar wij kiezenEjjet voor de radicale oplossing,'"'ant niemand schiet er iets mee
P Wanneer er door dit voorvalJansen de schutterij de rug toe-teren."

Lamby heeft de hoop dat het be-
stuur zijn besluit zal herzien nog
niet opgegeven. „Meteen na de
processie heb ik zelfs van tegen-
stemmers vernomen dat zij zich
hebben vergist. Zondag is pro-
cessie in Ransdaal. Wedden dat
er dan nog meer mensen over-
stag gaan..."

°orzitter Jo van Summeren
eeft moeite met de 'schuttersaf-

_>} Te'< die de laatste dagen in
limmen is uitgegroeid tot ge-sPrek van de dag.

'Onze koningin is
een echt juweeltje'

Deelname van gehandicapte vrouw aan defilé stuit op verzet bioscopen
HEERLEN

Royal: Final Analysis, dag. 18 en
21 uur. Dances with wolves, za
zo 14.30 uur. Rivoli: Star Trek
VI, dag. 19 en 21.15 uur, za zo
ook 15 en 17 uur. Maxim: Stop!
or my mom will shoot, dag. 18.30
en 20.30 uur, za zo ook 14.30 uur.
H5: Basic Instict, dag. 14 18.45
en 21.30 uur, za zo ook 16.15 uur.
My girl, dag. 14.15 19 en 21.15
uur, za zo ook 16.15 uur.Problem
.child 11, dag. 14.30 18.30 en 21
uur, za zo ook 16.30. Beethoven,
dag. 14.30 18.30 en 21 uur, za zo
ook 16.30 uur. My cousin Vinny,
dag. 18.30 uur, vr t/m do ook
14.30 uur.uur. Freejack, dag. 21
uur. Sneeuwwitje en de zeven
dwergen, za zo 14.30 en 16.30
uur, wo 14.30 uur. Filmhuis de
Spiegel: Sur, vr zo 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Freejack, vr t/m zo
22.15 uur, za ook 00.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Final Analysis, dag. 21.1S
uur, vr fm zo pok 18.30 uur, za
zo wo ook 14.30 uur. My cousin
Vinny, dag. 21.15 uur.vr za zo
ook 18.30 uur, wo za zo ook 14.30
uur. Raise the red lantern, dag.
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30
uur, za zo wo ook 14.30 uur.
Stop! or my mom will shoot,
dag. 21.15 uur, vr Vm zo ook
18.30uur, za zo wo ook 14.30 uur.
Ciné-K: De Noorderlingen, dag.
21 uur. Cinema-Palace: Basic
Instinct, dag. 18 en 21.15 uur, za
zo wo ook 14.30 18 21.15 uur.
Kuffs, dag. 19 en 21.30 uur. Beet-
hoven, dag. 19 uur, vr za ook
21.30 uur, za zo wo ook 14 en
16.30 uur. Shining Through, zo
t/m do 21.15 uur. Sneeuwwitje
en de zeven dwergen, za zo wo
14 en 16.15 uur. Lumière: Trust,
dag. 20 uur. Barton Fink, dag.
20.30 uur. The Lover, dag. 22
uur. Millers Crossing, vr za 23
uur.

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30
uur. My cousin Vinny, dag. 20.30
uur.

SITTARD
Forum: Freedy's dead, dag.
20.30 uur.Beethoven, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur.
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen, za zo wo 14 uur. Filmhuis
Sittard: Henry V, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: The prince
of tides, dag. beh. Wo 20.30 uur.
Father of the bride, dag. beh. Wo
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Basic Instict, dag. 20.30

' uur, zo ook 16.30 uur. Royaline:: Cape Fear, dag. 20.30 uur, zo ook
i 16.30 uur.

VENLO
Perron 55: Szürkület, za 20 uur

! 20.30 uur.

streeksgewijs

met rolstoel toch nog een fraai
geheel van te maken."
Haar man, koning George, heeft
maar één wens: „Zonder op onze
strepen te moeten gaan staan
willen wü als koningspaar deel-
nemen aan het défilé."

Tot overmaat van ramp kon mijn
defecte rolstoel niet tijdig wor-

b open zondag tijdens deProcessie in Klimmen was zij
°or het eerst als koningin in ons

Rinske Verheul (46) is blij met de
vele positieve reacties. „De com-
plimentjes die ik zondag na de
processie kreeg, sterkten mijn
gedachtengang. Het mooiste ge-
heel zal schutterij Sint Sebastia-
nus niet worden, maar ik heb me

zo waardig mogelijk gepresen-
teerd. Jammer genoeg ben ik
door een dwarsleasie afhankelijk
van elektrische hulpmiddelen.

den gerepareerd. Ik heb dus in
een vervangende rolstoel meege-
daan aan de processie. Daardoor
was ik extra zenuwachtig. Maar
de spanning is er nu van af. Er
zijn zelfs mensen die extra trai-
ningen willen verzorgen om er

Gevolgen
~ornmandant Jo Lamby vindt
""Jtkoningin Rinske Verheul aan
*Ue evenementen moet deelne-men. Oók aan het défilé.

Daar speelde de kwestie of zijn
vriend als koningin mocht mee-
lopen in de optochten. Op de
vraag of een vrouw in een rol-
stoel wel of niet mag of moet
meedoen aan het défilé geef ik
geen antwoord. Sint Sebastianus
zal zelf de knoop moeten door-
hakken. Daar bemoei ik me niet
mee. Maarreglementair gezien is
er niets op tegen als een gehandi-
capte meedoet."

" Momenteel het meest besproken koningspaar in de schutterswereld: George en zijn gehandicapte vrouw Rinske Verheul,
samen met een trouwe vriendin. Foto: KLAUS TUMMERS

Homo
Fried Schrijvers, secretaris van
de OLS-federatie, is verrast als
hij met het 'Klimmense voorval'
wordt geconfronteerd.

„Ondanks het feit dat ik al wat
jaartjes meeloop, krijg ik soms
zaken voorgelegd waar ik geen
raad mee weet. Vorig jaar heb ik
nog met een Gelderse collega ge-
sproken. Bij zijn vereniging was
een homo koning geworden.

"°e meningen in het bestuur wa-en verdeeld. Er moest zelfs wor-
teen gestemd om tot een besluit
, komen. Wat moesten wij
oen? Kiezen voor de gezellig-
eid en een steentje bijdragenan de emancipatie van gehandi-i aPten of het wedstrijdelement
*'ten prevaleren. Het bestuur

na lang debatteren beslo-n (je gehandicapte koningin*"-cc te laten doen aan alle evene-menten waar geen defilés aan«Jn verbonden."

Muziekvoer '92 Expositie Rus
in Schimmert
SCHIMMERT - De Russische
kunstsmid Vladimir Sokhone-
vitch exposeert tot 10 juli bewe-
gende staalobjecten in atelier-
galerie Wierts, Montfortstraat 4
in Schimmert.

Het werk van Sokhonevitch -
hoofd van de afdeling metaalbe-
werken op de Moegina Hogere
Kunst Academie - loopt uiteen
van puur figuratief tot abstract
zowel in klein als in groot sculp-
tuur. Interessant zijn de toepas-
singen van zeer oude technieken
zoals emaille op staal, wellen en
damast-smeden.

Galerie Wierts is dagelijks ge-
opend van 14 tot 18 uur en op
telefonische afspraak ïS
04404-1655.

de stadsschouwburg. Deze 'ein-
duitvoering' is een bloemlezing
van muzikale optredens die een
beeld moeten geven van de op-
leidingen aan de muziekschool.

Als een van de hoogtepunten in
het programma zal een piano-
ensemble op zeven instrumenten
tegelijk de 'Pianosonate voor ze-
ven keer vier handen' van Frits
Hendrich uitvoeren.

De einduitvoering begint om 19
uur in de grote zaal en de toe-
gang is gratis.

Na 15 jaar weer
koning St. George
SIMPELVELD - Het eerste ko-
ningsvogelschieten na vijftien
jaar bij de heropgerichte schutte-
rij St. George in Simpelveld le-
verde meteen een grote verras-
sing op.

Na urenlang mikken op de taaie
houten vogel was het de onlangs
benoemde nieuwe bescherm-
heer Jo Jorissen, die de laatste
restjes omlaag haalde.

Daarmee onttroonde hij Marco
Vanderheijden, die een jaar eer-
der in Nulland de Simpelveldse
koningseer voor zich opeiste.

perpersoon

Zangsucces
HOENSBROEK - Op het Inter
nationaal zangconcours te Dru
ten behaalde het mannenkooi
'Die Gebrooker Sanghers' olv
Ger Hendrix met 332 punten eer
eerste prijs in de afdeling Uit
muntendheid.

Omhangen met het koningszil-
ver en onder luid applaus van
het publiek werd Jo Jorissen
vervolgens in optocht naar het
schutterslokaal begeleid waar
een feestje werd gebouwd.

" Muziekcollectief Voerendaal vierde dit weekend het tienjarig bestaan onder de naam
Muziekvoer '92. Kitten Drags, The Churll, Bank Band, Spigot, Low Budget, Dubonnet On
Ice en Choco Basta, alle deel uitmakend van het Voerendaals Muziekcollectief, traden con-
dag op. Zij speelden in een specialefeesttent bij sporthal De Joffer in Voerendaal. De dag
werd afgesloten door het Noordlimburgse Rowwen Hèze, wereldberoemd in Nederland.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Senioren
Korendag
g^RKRADE -De twintigsteRe-
v: ale Korendag voor Senioren
het donderdag 25 juniplaats in
s .' gemeenschapshuis Terwin-

jj
n de dag nemen elf koren uit

j^ kostelijke Mijnstreek deel
ge 'll* totaal ongeveer 350 zan-
wJ' r zullen ook solisten op-

Qe ,
k. ?ag WOl"dt afgesloten door
ort adour Jef Diederen. SCEW
ui°aviseert de korendag, de lei-
ti § is in handen van bariton Jonanssen.
DeHQag begint om 14 uur.

Bonsai
ij^endaal - De afdeling Zuid-
öon -rg van de Nederlandse
var?i&i hereniging houdt zondag
j^ i? *ot uur de jaarlijksezo-
het v°w in de kleme zaal van

Kunderhoes.
Tot ri u
ejj ac honderd tentoongestelde
bQ^Plaren behoren unieke
ge

, sai, die door eigen leden zijn
yjnweekt of geïmporteerd. Er
var. doorlopend demonstraties
bon het vormen en snoeien van

boyentree bedraagt voor mensenen de 12 jaar drie gulden.
1> .

FelixThe Cat
in Grand Theater

g^^GRAAF - De muziek-
dag 9fi

Felix The Cat speelt vrrj-
in i JUni in het Grand Theater
rePertndgraaf

' Kerkberë 4- Het
VaieT re omvat een mengeling
r°ekatv erse Populaire stijlen, vanabiliy via blues naar jive.

Vajj and is met name bekendvan n?n optreden op de NachtPinkpop.
nvang 21.30 uur, entree f15,-.

Einduitvoering
muziekschool

eer] ~ Leerungen van de
teren eriSe Muziekschool concer-

°P dinsdagavond 30 juni in

" De werkgroep Zonnevlecht
houdt donderdag om 20 uur een
lezing en demonstratie over Cha-
kra's in De Kepper, Gregoriu-
slaan la.

HEERLEN

" Op het plein voor de Christus
Koningkerk te Nieuw-Einde
wordt zondag 28 juni van 10 tot
18.30 uur het jaarlijkse parochie-
treffen gehouden. Op het pro-
gramma staan een fancy fair, een
rommelmarkt en optredens van
muziek- en dansgezelschappen.
Ook voor eten en drinken is ge-
zorgd.

" De drumband van harmonie
St. Caecilia nam onlangs in Me-
chelen voor het eerst deel aan
een concours. Men behaalde in
de 3e divisieA-b een eerste prijs.
Op 27 september mag de drum-
band deelnemen aan het con-
cours van de Limburgs Bond
van Tamboerkorpsen.

SIMPELVELD

" De SWOBS houdt donderdag
om 20 uur in dienstencentrum I
g'n Bende een voorlichtings-
bijeenkomst over een op te rich-
ten studiekring voor ouderen.
Gastspreekster is mevrouw Ina
De Pooter van het Welzijnswerk
voor ouderen te Brunssum.

kort ging repeteert 's maandags van
20 tot 22 uur in parochiehuis
Langeberg. Voor informatie:
®270762 of 270303.

NIEUWENHAGEN - De jacht-
hoornblazers van St. Hubertus te
Nieuwenhagen namen zondag
deel aan een internationaal jacht-
hoornblazerstreffen in Numans-
dorp brj Rotterdam. Onder lei-
ding van Hein Vermeulen sleep-
te het korps de dagprijs en de
beker voor het hoogste aantal
punten van het concours in de
wacht.

Prijzen

SIMPELVELD - Een aantal dooi
Marina Monnens opgeleicle
jeugdleden van de harmonie St

Top-score

Caecilia Simpelveld nam on-
langs deel aan een examen van
de Muziekacademie van Ander-
lecht. Het kwartet Rachel en El-
lis Dautzenberg, Cindy Frijns en
Suzanne van de Weijer behaalde
met 100 punten de hoogste score
die ooit in Anderlecht behaald is.
Goed voor lof der jury en de
hoogste onderscheiding van de
Muziekacademie.

" Christelijk Gemengde Zang-
vereniging Brunssum zoekt met
spoed nieuwe leden. De vereni-

BRUNSSUM

KERKRADE

" Het IVN Kerkrade maakt vrij-
dag een avondwandeling in de
omgeving van Imstenrade. Men
vertrekt om 19 uur aan de kerk
van Heerlerbaan. Deelname is
gratis.

HOENSBROEK

" De FWO biedt vanaf septem-
ber verschillende activiteiten
voor ouderen in het 'Steunpunt
Weyenbergflat'. Wiikfunctionaris
mevrouw T. Feuler is op werk-
dagen van 9 tot 13 en van 14 tot
17.30 uur voor nadere informatie
bereikbaar via ©71.71.81.

BOCHOLTZ

" Op het sportcomplex De Bon-
gerd wordt zondag vanaf 13 uur
de sportdag van de Stichting
Sportraad Bocholtz gehouden.

" Onder leiding van Maurice
Hamers neemt de harmonie St.
Caecilia Simpelveld zaterdag
vanaf 20 uur deel aan een con-
cert in het Wijngrachttheater ter
Kerkrade. Het andere korps dat
optreedt, is de Koninklijke Har-
monie van Thorn. Entreekaarten
zyn voor fl 10,- verkrijgbaar bij
Jos Frijns.

(ADVERTENTIE)

fCHAUFFEURZOEKT
SNELLE LENING
Hij naar de Gemeentelijke
Kredietbank.
Die biedt de beste oplossing
voor persoonlijke leningen tot
fl. 50.000,-.
Vlot in orde gemaakt en geheel
op de persoonlijke situatie
afgestemd.
Bovendien is derente laag en
zijn de aflossingsvoorwaarden
soepel.
Bent ü ook opzoek naar zon
plezierige lening? Kom gewoon
even praten.
Op werkdagen van 9.00 -16.00
uur en donderdagavond tot
18.00 uur. Bellen voor
nadere informatie kan natuurlijk
ook.

OIK GOED VOOR\_3B UW LENING
GemeentelijkeKredietbank
Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103, 6400 AC Heerlen
tel. 045-715211
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in het nieuws

exposities

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Kasteel Hoensbroek.
Zomeropstelling. T/m 16/8, open ma <t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en zo
13.30-17 uur. Keldercomplex .Kasteel
Hoensbroek. Installaties en glasde-
sign van glasatelier Fenestra. T/m 2/8,
open dag. 10-17 uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk van
Martin Smeyters en Guido Ancion.
T/m 24/6, open ma t/m vr 10-12, 14-17
en 19-12 uur, zo 15-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Mixed
Media van Gerald Derksen. T/m 5/7.
Metamorfose. Van 12/7 t/m 9/8. Open
do t/m zo van 10-17 uur. Ipomal, Kerk-
berg 2. Expositie van Jerzy Bruskie-
wicz. T/m 19/7, open vr 17-20 uur, za
en zo 14-17 uur.
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Een mooi voorbeeld is een plan
voor enkele tientallen woningen op
het terrein van taxibedrijf Breko.
Dat bedrijf zou moeten verhuizen
naar het Emmaterrein, aan de over-
kant van de straat op Brunssums
grondgebied.

De Akerstraat-Noord speelt een
centrale rol. Deze eens roemruchte
winkelstraat dreigt steeds verder te
verpauperen. Heerlen wil het
Hoensbroekse winkelcentrum op-
knappen en dan tevens het aantal
winkels aan de Akerstraat-Noord
beperken. De Akerstraat-Noord
moet een nieuwe impuls krijgen
door woningbouw, terwijl een aan-
tal bedrijven verplaatst zou moeten
worden.

f limburgs dagblad

Van voorstel Streekgewest profiteert ook Emmaterrein

Vijf miljoen EG-steun
voor Akerstraat-Noord

Komst van Ikea
geen bedreiging

HEERLEN - De komst van een
Ikea-vestiging vormt geen be-
dreiging voor de Woonboulevard
en het stadscentrum. Het bedrijf
lijkt eerder een extra trekker.
Dat blijkt volgens wethouder
Hub Savelsbergh uit het zojuist
afgeronde onderzoek naar de ge-
volgen van komst van het
Zweedse woninginrichtingbe-
drijf Ikea naar In de Cramer.
Op dit moment wacht Heerlen
op de visie van het ministerie

van Economische Zaken. Het is
de vraag of devestiging van Ikea
op In de Cramer in het nieuwe
beleid van dat ministerie past.
In september hoopt wethouder
Savelsbergh voorts meer duide-
lijkheid te krijgen over de bo-
demsanering van het gebied aan
In de Cramer, waar vroeger een
woonwagencentrum lag.

De grond van het industrieter-
rein is flink vervuild en moet ze-
ker afgegraven worden als Ikea
op die plek een bedrijf wil vesti-
gen. Waar de verontreinigde
grond naartoe moet is een van de
problemen rond de sanering.

Gebrek aan stortplaatsen Schinnen wil
snel afsluiting

Nutherweg
HEERLEN - Het Streekge-
west wil vijf miljoen gulden
aan EG-subsidie inzetten voor
de gezamenlijke aanpak van
het winkelcentrum en de
Akerstraat-Noord in Hoens-
broek en het aangrenzende
Emmaterrein in Brunssum.
De totale kosten van het pro-
ject worden geschat op 25 mil-
joen.

SCHINNEN/NUTH - Burgemees-
ter en wethouders van Nuth krijgen
deze week een briefvan hun Schin-
nense collega's waarin deze met
klem vragen om de Nutherweg voor
alle vrachtverkeer af te sluiten. De
gemeente Schinnen voert de druk
op nadat op de Nutherweg vorige
week een gehandicapte man in een
rolstoel werd aangereden en ge-
wond raakte.

„Wij zullen de gemeente Nuth vra-
gen om deze kwestie met spoed te
behandelen", aldus een woordvoer-
dervan de gemeenteSchinnen. „We
zijn weliswaar al in onderhandeling
met Nuth om op de Nutherweg
maatregelen te treffen maar we wil-
len nogmaals onze zorg over de hui-
dige verkeerssituatie onderstre-
pen".

9) Het woord 'prestigieus' *°eJzL
te op burgemeester Henk R%yZ
als een rode lap op een stier. L*
burgervader ging uitvoerig 'op de op- en aanmerkingenva
Krocké en andere raadslede"'
die nut en haalbaarheid ]>*,
het plan enigszins in twiJJ^.
trokken. Bij het college en OV

hemzelf heeft hij nooit iets aa
getroffen dat er op wijst dat ft
om een prestigeproject gaat, o
doeld voor een elite, zo ftlÊ
Riem de verzamelde raads^
den voor. ,Jiet gaat puur o
een inhaalslag. Uitgangsp^
is het behoud van kwaliteit, "
het centrum."

Lap

" Wie moet het deze week 9e'
presenteerde herinrichting
plan van het Lindeplein 'Brunssum betalen? Dat is "ofl
volstrekt onduidelijk. De 9f'
meente hoopt daar komend*
maanden een antwoord op |
vinden. BCD-raadslid J. KroC'
ké sprak maandag een o.ngs^|
vermoeden uit, al voegde hv *! I
aan toe dat zijn uitsprak ,
chargerend bedoeld was: ,Pa
betekent enkele jaren de lüe^,_Z.
in Brunssum niet onderhoud^
en enkele gemeenschapshuiz^ 1
sluiten."In de ogen van KroC 1
is het door Muermans inged.&\
de plan dat voorziet in ne9e \
tig huur- en koopwoning*"
ruimte voor hotel of bibliothee ■parkeergarage en uitbreid*"11*

van het gemeentehuis een Pre
tigieus project. ,J\/looi is I
ding, betaalbaar is anders.'

Betalen
De Nuther wethouder Fons Lenoir
laat daarentegen weten dat het nog
wel enige tijd zal duren voordat de
bewoners van de Nutherweg hun
zin krijgen. „We onderhandelen met
Rijkswaterstaat en de provincie",
lichtLenoir toe.

Stimulerend
De opknapbeurt van de Akerstraat-
Noord is ook van belang voor dat
Emmaterrein. Een verpauperde om-
geving werkt immers niet stimule-
rend op bedrijven die op zoek zijn
naar een nieuwe vestigingslokatie.

De gemeente Heerlen heeft geen
geld voor de aanpak van de Aker-
straat-Noord. Het Streekgewest
doet aan de EG het voorstel om vijf
miljoen gulden ter beschikking te
stellen voor dit project. Dat geld:
komt uit het Europees Fonds voor
de Regionale Ontwikkeling (EFRO).

DOOR BENTI BANACH
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Kus-je

ingelicht. Ze waren bijzonder ver-
rast."Van onze verslaggever

Alleen Rob Silvertand (Gulpers)
weigerde zrjn steun aan het voor-
stel te geven. Hij vond dat Om-
roep Landgraaf nog onvoldoende
heeft laten zien dat de organisatie
haar financiën op orde heeft.

Local Call op
kabel Landgraaf
LANDGRAAF - Omroep Land-
graaf zendt deze week de tweede
aflevering uit van het jongerenpro-
gramma Local Call. Deze keer met
de Nacht van Pinkpop, schoolverla-
ters, het arbeidsbureau en de con-
certagenda. Het twintig minuten
durende programma is tot en met
donderdag te zien op de Landgraaf-
se kabel via kanaal 6, om 19 uur.

Onderbanken wordt dus al over
drie weken een tijdelijk burgemees-
terloze gemeente.De opvolging van
Ritzer zal nog wel enkele maanden
in beslag nemen. „Misschien dat
Onderbanken de tweede Limburgse
D66-burgemeester kan krijgen,"
suggereertRitzer.

Hij zegt 'bijzonder gemotiveerd' te
zijn voor het werk in het Midden-
Limburgse Beesel nabij Roermond.
Deze gemeente telt bijna 13.000 in-
woner, ruim 4000 meer dan Onder-
banken. Maar er spelen meer din-
gen mee.

„Op milieugebied is Beesel een
spraakmakende gemeente.Er is een
zeer jong ambtelijk apparaat. Dat
spreekt mij aan: een beetje de
D66-sfeer, de bereidheid om vanal-
les onderzoeken, risico's te nemen.
En ook een zeer open communica-
tie naar buiten toe."

SCHINVELD - Burgemees-
ter Vincent Ritzer hield gister-
avond in Schinveld open huis.
Hij kreeg veel felicitaties uit
'zijn' gemeente Onderbanken,
die gisteren verrast reageerde
op zijn spoedige afscheid.

Zelfs de wethouders wisten
tot gisteren van niets.
Ritzer was de eerste burgemeester
van Onderbanken. Deze nieuwe ge-
meente ontstond in 1982 na de ge-
meentelijke herindeling. Onderban-
ken zonder Ritzer zal dus wel even
wennen worden.

„Het is voor Onderbanken een beet-
jeeen overval," begrijpt Ritzer don-
ders goed. „Tijdens de collegeverga-
deringvandaag kreeg ik het bericht.
Ik heb de wethouders toen meteen

"Plaatsvervangende schaa
te bekroop ons tijdens het op >den van onze nationale 'aoCtop-
bij het nemen van s^ra^s_\roit,-
pen tegen de Denen. Van t>
kelen probeerde zijn tegens
ders voor het oog van de
wereld met psychologische,
oneigenlijke, middelen te v .
ren. Kinderachtig. ,hode
Vriesekoop heeft deze nietn
enkele jaren geleden afgeZ
ren, en zie: dit jaar uyerdje #
ropees kampioen. Bovendo e.
ze er een stuk aardiger op
worden.

Excuus
" Het meest gehoorde e* 0p
gistermorgen op 't we Lgrr*<
school, in de kroeg, in de at
langs de weg, thuis, op s
en in het zwembad: ze j-ege^
beter van de Denen ver-
dun van deDuitsers... .

Vriesekoop

Vincent Ritzer over zijn nieuwe gemeente:

'De durf tot risico's
bevalt me in Beesel'

„Als de Nutherweg wordt afgeslo-
ten zal er een verkeersregelinstalla-
tie moeten worden geplaatst op de
afrit van deA-76. Dat kost ongeveer
twee ton en zoals het er nu naar uit-
ziet zullen provincie en Rijkswater-
staat de helft betalen, terwyl Nuth
ook een ton op tafel moet leggen.

Foto: FRANS RADE

Cent 2

Cent
" Soms krijgen we van die w* :
ne berichten bij onze Po*'^Neem nou dit: Kinderthea>*__
MiNaMir speelt vanmiddag^
14 uur de voorstelling '".^naar Foetsie' in het ORA
Übach over Worms. Leuk, ma^verder nog niets aan de hall 'Maar dan komt het: 'de en**
is vijftig cent.'" De Hermangroeve in Eygelshoven met rechts de Waubacherweg

Waar anders dan
in Hermangroeve?

In die pot zit ten behoeve van Oos-
telijk Zuid-Limburg voor 1992 en
1993 nog 19,6 miljoen gulden. Dat
bedrag wordt door het Streekge-
west in overleg met Brussel ver-
deeld over projecten in deze regio.

Maar omdat wij moeten betalen om
een probleem op Schinnens grond-
gebied op te lossen, verwachten wij
dat Schinnen ook een financiële bij-
drage levert". Omdat de betreffende
commissies en de gemeenteraad
hun zegen moeten geven, verwacht
Lenoir dat de maatregel niet eerder
dan oktober kan worden genomen.

EYGELSHOVEN - Een konijn
schiet voorbij, mussen kwetteren,
kikkers kwaken en in de felle zo-
merzon kauwen koeien hun gras in
een lui tempo. Het lijkt haast of de
ingang van de Hermangroeve toe-
gang verschaft tot een kinderboer-
derij. Maarkinderen zijn hier niet te
zien. Het terrein is verboden toe-
gang. Er ligt chemisch afval.

Steun raad
voor Omroep

Landgraaf

voormalige bruinkoolgroeve ooit
wordt opengesteld voor kinderen.
Ongeacht de uitkomst van het on-
derzoek zal de plek in Eygelshoven
altijd wel het toneel blijven van ver-
vuilde grond. Ook al komt de ver-
vuildeLauragrond niet naar de Her-
mangroeve, Hermans en Eijdems
blijven pessimistisch over de groe-
ve. „Ik denk dat de Hermangroeve
nooit gesaneerd zal worden", zegt
jurist Hermans.

" Vijftig cent. We dromen *Q®
naar die goeie ouwe tijd datL
nogmunten had met dewaaT
van één cent. Dat je nog sn°eL
jes kon krijgen voor zon cc
Dat je moeder je een ku>aT,L
gafvoor de kermis. De tijda
je nog Sibema-ijs kon krijO
en een pils voor zestig cent. &,
NaMir heeft ons verteder»
Voor het eerst sinds jaren *°ea_
eens een entreeprijs die sVn,'?aithiek ver onder de gulden ''»"
Want dat is anno 1992 wel da-
delijk: de piek is de cent V

vroeger.

Een woordvoerder van de gemeente
Schinnen liet gisteren in een eerste
reactie op Lenoirs standpunt weten
dat Schinnen niet van plan is mee
te betalen aan een oplossing die op
het grondgebied van Nuth gevon-
denmoet worden. De bewoners van
de Nutherweg wendden zich afgelo-
pen weekend tot de gemeente
Schinnen nadat vorige week don-
derdag de zwaar gehandicapte man
'totaal van de weg was afgereden.
Het slachtoffer kwam daarbij onder
zijn wagentje terecht en brak een
arm.

LANDGRAAF - Omroep Land-
graafkrijgt 20.000 gulden van de
gemeente voor de rest van dit
jaar. De raadscommissie Welzijn
stemde gisteren in met een colle-
gevoorstel van die strekking.

Dan is er nog een onduidelijkheid:
de provincie mag er alleen storten
als er een onderlaag en een afdek-
king wordt aangebracht. Maar in de
Hermangroeve is het niet mogelijk
een onderlaag aan te brengen. Ju-
rist Mark Hermans wijst naar de
vervuilde grond op In de Cramer in
Heerlen. Deze is van boven en on-
der afgedekt. „Maar", zegt Her-
mans, „dat zal er over vijftig jaar
ook nog liggen. We zitten nu met
verkeerde beslissingen uit het ver-
leden. Het is niet zo zeer een juri-
disch, alswel een politiek probleem.

Vijftig meter verderop begint een
woonwijk. De bewoners hier maken
zich zorgen over de groeve. Het be-
drijf Laura en Vereeniging heeft
hier jarenlang ongehinderd kunnen
storten en lozen. Binnenkort krij-
gen de bewoners te horen welke
stoffen hier zijn gedumpt en in wel-
ke hoeveelheid. Zij wensen duide-
lijkheid over het effect van de stof-
fen op de omgeving. De provincie
legt op dit moment de laatste hand
aan het onderzoek naar de vervui-
ling. Oud-werknemers van Laura en
ooggetuigen uit de buurt weten
reeds dat er zuren en vliegas zijn
gedeponeerd.

Man gewond bij
gevecht junks

HEERLEN - Een 29-jarige man is
maandagmorgen zwaar gewond ge-
raakt bij een gevecht op het Emma-
plein in Heerlen. Het slachtoffer is
met ernstig letsel overgebracht naar
het ziekenhuis, waar hij nog steeds
verblijft.

De lokale omroep kan met het
krediet - waarmee de raad in zijn
volgende vergadering formeel
nog moet instemmen - de raads-
vergaderingen uitzenden en in
opdracht van de gemeente twee
informatiespotjes maken. In juni
zond Omroep Landgraaf al een
dergelijk spotje uit, over de mi-
lieubox. Dit najaar zullen spotjes
over de Jeugdwerkgarantieweten
het HALT-project worden uitge-
zonden.

CAI-Landgraaf verzet zich daar
tegen, tot groot ongenoegen van
vooral de oppositie. „De statuten
van CAI-Landgraaf staan een der-
gelijke heffing toe en de raad wil
het", zei Marga Kölgens (Vrouwe-
nappèl). „Kennelijk zitten er bij
CAI-Landgraaf mensen die er on-
voldoende van zijn doordrongen
dat CAI-Landgraaf een gemeen-
schapsfunctie heeft."

Het college heeft de hoop op een
fianciële bijdrage via het zoge-
noemde CAI-kwartje nog steeds
niet opgegeven. Met ingang van 1
juli 1993 willen B en W op die ma-
nier de lokale omroep van een re-
gelmatige inkomstenbron verze-
keren.

de groeve

De provincie heeft de Eygelshoven-
se groeve opgenomen in het Provin-
ciaal Afvalstoffenplan (PAP) met
de bedoeling daar de verontreinig-
de grond van het Lauramijnterrein
en baggerslib op te slaan. De opslag
kan echter pas doorgaan als de Her-
mangroeve zelf niet te zeer veront-
reinigd blijkt én als Gedeputeerde
Staten een afval- en bouwvergun-
ning verstrekken. Anders ziet de
provincie zelfs af van de koop van

Op grond van deze voorwaarden
zijn er verschillende scenario's mo-
gelijk.
De groeve is te sterk vervuild: de
provincie koopt de groeve niet en
de grond van het Lauraterrein kan
hier niet worden opgeslagen. De
Hermangroeve wordt mogelijk zelfs
aangemerkt als saneringsgebied.
Mark Hermans is juridisch adviseur
van de bewoners. „Op papier is de
groeve dan een bodemsaneringsge-
bied", zegt hij. „Maar in de praktijk
blijkt dat tachtig procent van alle
gebieden die gesaneerd moeten
worden, niet gesaneerd worden.
Want waar moet de vervuilde grond
heen? De overheid heeft geen plaats
om het op te slaan en geen geld om
te verwerken."
Wiel Eijdems van de stichting Een
Schone Hermangroeve vindt dat de
de groeve dan onder deverantwoor-
ding van de gemeente moet komen
en zijn huidige functie moet behou-
den.
De groeve is niet sterk vervuild: de
provincie wil de grondvan het Lau-
raterrein hier opslaan. Om dit te
mogen doen moeten Gedeputeerde
Staten de twee vergunningen afge-

ven. De bewoners kunnen en zullen
hiertegen in beroep gaan, zodat de
vergunningen pas over ongeveer'
een jaar binnen zijn. De sanering
van het Lauraterrein begint echter
een half jaar eerder. Het is zeer
waarschijnlijk dat de grond dan
naar elders wordt getransporteerd.
Maar waar?
Hermans denkt dat de provincie de
Lauragrond dan tijdelijk elders op-
slaat en een optie houdt op de Her-
mangroeve. Wederom vanwege het
gebrek aan stortplaatsen in de pro-
vincie.
Maar Wiel Eijdems weet zeker dat
de groeve vervuild is. „Toont het
onderzoek aan dat dat niet het geval
is, dan vragen we een contra-exper-
tise aan. En is de provincie van plan
toch hier te storten, ondanks dever-
vuiling, dan ontstaat er een poli-
tieke rel in het hele land", verzekert
hij.

Stigma
Het meest waarschijnlijke is dan
dat de groeve het stigma 'Vervuild- chemisch afval' krijgt. Het ligt
daarom niet voor de hand dat de

] I achtergrond ]

De vechtpartij vond hoogstwaar-
schijnlijk plaats tussen drie junks,
van wie er één bij de politie bekend
is. De verdachte is een blanke man
met een fors postuur. Hij heeft licht
krullend haar en is rond 1.70 tot 1.80
meter groot.

Het gaat om het afwegen van belan-
gen van de bewoners tegen die van
het milieu in het algemeen. Wat
voor de ene partij een oplossing is,
is voor de andere partij een pro-
bleem."

Het is aan de provincie om af te we-
gen waar welk afval wordt opgesla-
gen. Zij zal haar keuze baseren op
milieutechnische en economische
gronden. De bewoners rest een con-
tra-expertise en een lange inspraak-
ronde. Maar de kans is groot dat
vanuit Maastricht zal worden geroe-
pen: „Waar anders dan in de Her-
mangroeve?"

" Een leuk idee: een (gratiS
con' snef'tactadvertentie. op je nuinZ,(lfplaat met zowel je boodsci
als je leeftijd. Het telefoon^'mer plak je tegen dezijruit- .^
ze auto komt uit Kusel
Rheinland-Pfalz. Wij vJacnZ_et
nu op een foto van de auto
het nummerbord KUS-ME W-

" BurgemeesterRizer viert met zijn gezin de benoeming in Beesel. Foto: KLAUS TUMMERE
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slappe instelling tegen Denemarken i
de eigen glazen hebben ingegooid.
Op vragen van Duitse verslaggé- ,
vers, die vonden dat Marco van
Basten als een, soort zelfmoorde-
naar voor Nederland had gefun-
geerd, wenste Vogts niet in te gaan.
Daarvoor bleek hij de voetballer
Van Basten te veel te respecteren.
„Het is niet gepast om iemand die
nu heeft gefaald, maar vier jaar ge-
leden de held van het EK was, gena-
deloos aan te pakken."
Duitsland denkt lering te kunnen
trekken uit de fouten die Nederland
in de halve eindstrijd tegen de De-
nen heeft gemaakt. Zonder een
saaie finale te willen voorspellen,
kondigde Vogts al een voorzichtig
optreden aan. „De Denen hebben
op dit moment net zon sterk team
als in de jaren tachtig. In de finale
hebben ze nu weer het voordeel dat
ze niets te verliezen hebben en alles
te winnen. Wij kunnen vrijdag-
avond onze reputatie verspelen."

GÖTEBORG/
AMSTERDAM
- Zwevend in
het luchtruim
ergens tussen
Göteborg en

(j 6 sterdam, bood Transavia
ejj L^e'ers» de spelersvrouwen
v0kroost vliegtickets aan
BteJ" van de vakantiebe-
Wmingen van de lucht"
CS.aatschappü- "Be"
ban ' r*eP één van de voet-
Va e^s, zijn stem leek op die

r°n Winter, toen een ste-
mt» en ne* cadeau via de
aa5c°m van de Boeing 747nio^°°d- Verder reageerdeeïriand.

Feest breekt
Nederlands

elftal op
JL

ATVIDABERG - Volgens de
arts van de Duitse voetbalploeg
Wilfried Kindermann waren de
Nederlanders in het duel met de
Denen niet in optimale conditie.
Kindermann meende dat het een
gevolg was van het feest dat
Oranje na de overwinning van
3-1 op Duitsland had gevierd.
„Volgens mijn waarnemingen
waren de Nederlandse voetbal-
lers niet honderd procent fit. Het
heeft me niet verbaasd, omdat,
zo heb ik vernomen, de triomf op
onze ploeg met champagne heb-
ben gevierd," meende Kinder-
mann.

De arts had de Duitsers na het
bereiken van de finale gewaar-
schuwd dat ze zich niet te buiten
moesten gaan aan alcoholische
versnaperingen. „Een biertje of
wijntje kan geen kwaad. Meer
heb ik ze echter afgeraden. Want
wie met slappe benen en een
zwaar hoofd gaat slapen, tast zijn
lichamelijke gesteldheid aan. Eo
zet het succes op het spel."

H vslerendeel van de Oranjeklan-
e°oti aS de knock out dieeen Deens
Waa if or>geregeld' minder dan
log n Uur eerder had uitgedeeld
0^ .le^ te Doven- Generaal buiten
{er J «mus Michels, diens opvol-
V°orai k Advocaat; 'Ik vind dit
Ks_ er£ voor Michels, hij was in
W en heel scherp', de rest van de
*iet t S°he staf' de medische staf en
Vors.e vergeten de spelers; zij allen
''Vttin n nog met een kater van
i,Not.^ISche afmetingen. Advocaat:
tjn^B3l slaap ik altijd goed, maar

>> nek ik geen oog dicht ge-

Vogts

ATVIDABERG -
Er werd nog net
niet hardop gela-
chen in het Duit-
se kamp, althans
niet in het bijzijn
van journalisten.

Maar als één ding duidelijk was - en
neem het ze eens kwalijk als aartsri-
valen - dan was het wel de dolle pret
die de Duitse spelers hebben gehad
om de afgang van Oranje.

Op de enigevrije dag die de selectie
van Berti Vogts had gekregen, werd
menig pilsje gedronken. Het mocht,
de ontspanning was bijna verplicht.
De spelers zochten hun vrouwen en
kinderen op, nadat ze maandag-
avond gezamenlijk voor de buis
hadden gekeken naar de verrassen-
de afloop van het gevecht tussen
Nederland en Denemarken.

„Er moet heel wat mis gaan, willen
wij nu geen Europees kampioen
worden," wreef Guido Buchwald
zich evenals de meesten van zijn
ploeggenoten in de handen. „Neder-
land heeft ons zelfs nog in het zadel
geholpen door de Denen tot een
verlenging te dwingen. Waarom het
opeens mis ging met Nederland, be-
grijpt niemand van ons."

De enige die in alle oprechtheid zijn
teleurstelling liet blijken, was Berti
Vogts zelf. De bondscoach van de
Duitsers had voor de halve finales
al geroepen dat hij het liefst een
herhaling van Nederland-Duitsland
in de eindstrijd wilde zien. Om
meerdereredenen. Vogts is een lief-
hebber van het Nederlandse voet-
bal, hij wilde revanche nemen, hij
woont dichtbij de Nederlandse
grens en hij is een persoonlijke
vriend van Rinus Michels.

ooit was. Op het Zweedse EK heeft
hij duidelijk gemaakt als aanvaller
internationaal niet meer mee te
kunnen. Gullit was de enige inter-
national die gisteren niet mee terug-
vloog naar Amsterdam. Met zijn Ita-
liaanse levensgezellin vertrok de
aanvoerder van Oranje rechtstreeks
naar zijn niet nader aangegeven va-
kantiebestemming.

Energie

Twee weken later wordt het echter
al menens, als Oranje in Oslo Noor-
wegen treft in haar eerste wedstrijd
in de kwalificatiecyclus voor het
WK in Amerika. Om zich op de
hoogte te stellen van de kracht van
de Noren, gaat Advocaat op 26 au-
gustus poolshoogte nemen bij de
oefenwedstrijd Noorwegen-Zwe-
den.

Afscheid
Adri van Tiggelen is er 'on the road
to America' in ieder geval niet meer
bij. De pezige verdediger van PSV
heeft laten weten een punt achter
zijn carrière te zetten. Hij vierde vo-
rige week dinsdag zijn 35ste verjaar-
dag en hij vindt dat hij het Neder-
lands elftal met 57 interlands vol-
doende heeft gediend. Zijn afscheid
had Van Tiggelen zich anders voor-
gesteld. „Ik had er vast op gerekend
dat wij opnieuw de finale zouden
bereiken, maar dat we eruit liggen
hebben we aan onszelf te wijten. We

hebben veel te slap gespeeld."

Van de groep waarmee Michels
naar Zweden reisde, is Van Tigge-
len tot dusver de enige die heeft la-
ten weten uit de Oranjetrein te stap-
pen. Jan Wouters (bijna 32) en Hans
van Breukelen (wordt in oktober 36)
spelen ook ernstig met die gedach-
te, maar schuiven een beslissing
nog voor zich uit. Frank Rijkaard
heeft zijn besluit daarover alwel ge-
nomen. „Ik blijf mevoor het Neder-
lands elftal zeker beschikbaar stel-
len," zei hij. Het zal Dick Advocaat
als muziek in de oren klinken.

Wat Ruud Gullits plannen zijn,
blijft vooralsnog in de schoot der
toekomst verborgen. Na afloop van
de martelpartij tegen Denemarken
liet hij weten daarover nog niet te
hebben nagedacht. „Ik zie wel," zei
hij toen. Door een aantal zware
knie-operaties is de rastaman met
de machtige dijen spijtig genoeg
niet meer de prachtige atleet die hij

„Ik kreeg na de wedstrijd tussen
Nederland en Denemarken niet de
kans een paar woorden met Michels
te spreken," aldus Vogts, die in ge-
zelschap van twee assistenten en
een scout naar Ullevi was afgereisd.
„Dat vond ik spijtig, maar meteen
na het toernooi zal ik contact met
hem op te nemen. Op 23 augustus
zie ik hem bovendien weer, als we
met allecoaches van de deelnemen-
de landen in Parijs bij elkaarkomen
om het EK te evalueren. Naar die
ontmoeting kijk ik nu al uit."

Vogts is net als Michels van mening
dat de Oranje-internationals door
een verkeerde mentaliteit en een Cruijff: 'Favoriet

stelt zwaar teleur'
BARCELONA - Johan Cruijff was
niet mild in zijn kritiek op het Ne-
derlands elftal na de uitschakeling
in de halve finale van het EK in
Zweden tegen Denemarken. „Hoe-
wel Holland de finale gemist heeft
door uitschakeling via strafschop-
pen, ben ik van mening, dat de gro-
te favoriet voor de Europese titel
zwaar heeft teleurgesteld. Het voet-
bal tegen Denemarken werd geken-
merkt door een volledig gebrek aan
controle, een gemis aan coördinatie
tussen de verschillende linies en
slecht gelanceerde spelers," aldus
de trainer van Barcelona in zijn co-
lumn in het Spaanse dagbladEl Pe-
riodico. „Voetbaltechnisch bezien
verdiende Nederland maandag een
diepe nul. Ronald Koeman speelde
slechts als verdediger en niemand
nam zijn plaats over als hrj in de
aanval ging. Gullit en Roy hadden
aan de zijkanten moeten spelen,
maar zochten steeds het centrum op
en zorgden niet voor openingen..
Rijkaard was eveneens in het cen-
trum te vinden, maar daardoor ont-
stond er met Van Basten en Berg-
kamp een opeenhoping van spelers,
die weinig ruimte kregen". Volgens
Cruijff is het duidelijk dat de Ne-
derlandse spelers over grote indivi-
duele capaciteiten beschikken,
maar dat ze gisteren als team voor
honderd procent faalden. ,

Zeelenberg
klaar voor TT

ASSEN - Wilco Zeelenberg neemt
deel aan de trainingen voor de TT
van Assen. De Nederlandse coureur
heeft een laatste medische test
doorstaan. De Bleiswijker brak in
de Grote Prijs van Spanje zijn rech-
terenkel op verschillende plaatsen,
maar denkt zaterdag in derace voor
de 250cc-ers te kunnen starten. De
trainingen op het circuit van Assen
moeten de komende dagen de laat-
ste twijfels wegnemen. Zeelenberg
liet in Assen de enkel door circuit-
arts Costa onderzoeken. Op het ge-
broken gewricht zitten al een tijdje
accu's, die voor een magnetisch
veld zorgen. Op die manier zou de
enkel sneller moeten herstellen. De
Zuidhollander hoopt voor de TT
een oplossing te vinden voor de
voetversnelling. De begeleidingss-
taf van de Lucky Strike-coureur
probeert een handversnelling op de
Suzuki aan te brengen.

ae voor de hand liggende
"^Uw Oranje wat nu?, wilde de
hij„ e bondscoach zjch nog niet
iliet ?*" Advocaat: „Daar is het nu
1(1^..^ geschikte tijdstip voor,
"^r 7 Vmd de groep waarmee wij
to^^ weden zijn geweest, een zeer
Otij f groep. Maar er zrjn nog veel

ere factoren. Van Tiggelen
W verklaard te stoppen met ln-
Sen tbal- Van een aantal an"
\* v^eet ik echter nog niet wat

n Precies zijn. Dat moet
i?fen'ïi?nde allemaal inventari-
b 6£■ Het is kort dag."
\\ jflne generaal, zoals Advocaat
4j,j n gekscherend wordt aange-
■r L0133^ °P woensdag 9 septem-
Ij oefenpartij tegen Italië
Swrf als eerste technisch ver-W;ordelijke man van het Neder-
<V» elftal- Maar of dat dezelfde
<V« 2al zÜn als die van Rinus Mi-valt te betwijfelen.

weest als we het Europees kam-
pioenschap ook nog hadden gepakt,
maar je kunt niet alles winnen. En
soms verlies je wel eens van een te-
genstander die je normaal gespro-
ken verslaat; dat is voetbal."

Koeman constateerde vervolgens
breed grijnzend in Zweden te heb-
ben bewezen nog niet volgevreten
en versleten te zijn. „Want zo ben ik
in Nederland in de maanden voor
het EK wel geregeld afgeschilderd.
Ik wacht eigenlijk nog op de dag
dat ik in Nederland net zo veel kre-
diet krijg als in het buitenland."

Bij aankomst op Schiphol geen hys-
terische taferelen. Daar was uiter-
aard ook geen aanleiding toe.
Slechts een groepje trouwe fans had
zich de moeite getroost Oranje te
verwelkomen. Eén supporter had
een spandoek meegenomen. 'Hup
Holland' stond erop. Hoe goed ook
bedoeld, voor een aanmoediging
was het te laat.

Ronald Koeman gaat straks aan de
Algarve energie tanken voor een
nieuw, slopend Spaans seizoen. De
kanonnier van Barcelona leverde in
Göteborg degelijk werk af. Over
zijn eigen prestatie in de Zweedse
havenstad was Koeman dan ook te-
vreden. „Ik heb een vrij constant
toernooi gespeeld. Voor mij is dit
sowieso een seizoen om niet gauw
te vergeten. We hebben met Barce-
lona de Europa Cup I gewonnen en
zijn ook weer kampioen geworden.
Het was natuurlijk heel mooi ge-

GÖTEBORG - Daags voor Sinterklaas-
avond '91 stak Dennis Bergkamp in Saloni-
ki de handen juichendomhoog. Het Neder-
lands elftal had Griekenland zojuist met 2-0
verslagen en zich daardoor definitief ge-

voor het EK in Zweden. De Ajacied deed het als
Orr!fe ' zag dat in een its en tro^ armen weer apesnel

Dat gebaar had meer betekenis dan Dennis Berg-op toen kon vermoeden.

Generaal gokt op routine en verliest de slag

Oude garde laat
Michels vallen

en na de prachtige triomf op
Duitsland aan de schandpaal ge-
nageld. Het opportunisme vierde
hoogtij. Van hoog tot laag liet
menigeen zich meesleuren in de
Oranje-euforie. Tot de bonds-
coach toe.

vi0 °teborg is nog eens ten over-
■derf'7^ aangetoond dat net 'g°u-
aija franje van vier jaar geleden
's. ug oVer zn hoogtepunt heen
ge is^et bewys daarvoor werd al
de everd bij het WK '90 in Italië,
orUm e^s aan veela^ slechte en
W e^

eressante kwalificatie-duels
sterssPiegelden dat nog eens. De
v oq en van toen teerden nog
rna namelijk op hun naam,
vei. r maakten veel eerder een
dru]adigde en uitgebluste in-

Op slag was ook Michels verge-
ten dat het Nederlands elftal te-
gen de Schotten hooguit 30 mi-
nuten goed heeft gespeelden dat
de seance met het GOS vooral
aanvallend ver onder de maat
bleef. Tegen de on-Duits spelen-
de oosterbuur haalde Oranje drie
kwartier alles uit de kast en over-
trof de ploeg zichzelf. Daarmee
was de koek op. Het Nederlands
elftal leefde vier dagen in een
roes, leed aan schromelijke zelf-
overschatting en ging vervolgens
tenonder aan zn eigen lamlen-
digheid.

Ijlrip
ten oefeninterlands tegen Oos-
Mot? en Wales flonkerde er
chel tucn weer noop. Rinus Mi-
die :S koos voor een speelwijze,
hgj^ternationaal nog amper ge-
Spe j6erd wordt, maar waarin de

ondrs en net vo^ zi(^l Prima
v°QrK n v*nden- De ploeg werkte
ver„ eeWig samen, de sfeer was
de |elrJkbaar met die van '88 en
ehe?anPak van bondscoach Mi-
ys , Was consequent en helder
'Üusj " Zo ontstond vanzelf de
goe(je dat de grijze eminentie dee snaar had weten te raken.

" Lachen als een boer diekiespijn heeft. Bondscoach Rinus Michels arriveerde op Schiphol zonder een beker in zijn bagage.
Foto: ANP

Michels wilde die weg niet gaan
en bleef rotsvast vertrouwen op
de spelers, die hem in '88 Euro-
pees aanzien gaven. Diezelfde
spelers lieten hem nu vallen als
een baksteen. Zij gunden hem,
de scheidende bondscoach, zelfs
geen eervolle aftocht. Maar bo-
venal sneden de spelers zichzelf
in de vingers en boorden zij zich
andermaal een sportief hoogte-
punt door de neus.

tal op te voerenkans voor open doel gemist om
twee of drie spelers uit de nieu-
we lichting een kans te geven.

tal andere dertigers zou er ver-
standig aan doen eveneens de
eer aan zichzelf te houden. De
opvolgers staan klaar (Jonk,
Kreek, Frank de Boer, Richard
Witschge, Numan, Taument), zij
missen alleen nog de routine en
de ervaring om de leidsels in
handen te nemen. Daarom zou
het onverstandig zijn maar met-
een alle routine overboord te

ters nadert met rasse schreden
de finish. Zij zijn niet meer de
pijlers waarop Oranje jarenlang
was gebouwd.

Het valt nooit te bewijzen of in
dat geval de blamage tegen de
Denen was voorkomen, maar
wat vers bloed in de aanloop
naar het EK had de oudste toer-
nooi-deelnemer in geen geval
kwaad gedaan. Het is de remedie
bij uitstek om de gevestigde or-
de in beweging te krijgen en de
eerzucht en ambitie van een elf-

Bezem
Advocaat zal er niet aan ontko-
men de bezem door de selectie te
halen. Waar Michels deroep om
verjonging stoicijns negeerde,
blijft zijn opvolger geen andere
keus. Van Tiggelen heeft zijn af-
scheid al aangekondigd,een aan-

Ie er? sPeculeerde op de routi-
e eerzucht van de oude

'9o *" die na het geflopte Italia
*etten°u zicnzelf nog iets recht te
eeH !? ad- Die revanche liep op
Wje f^gelrechte mislukking uit.
Conf

"et echter aandurfde na de
het a°ntatie tegen Schotland en
€erj 7 kritische kanttekenin-.e Plaatsen, werd gehoond

Verwijt
Het is veelzeggend voor de in-
stelling van Oranje dat het indi-
vidueel beste elftal van het toer-
nooi werd ontmaskerd door de
minst getalenteerde deelnemer
aan dit EK. Dat verwijt geldt
vooral de sterren van Oranje, die
slechts sporadisch schitterden
en aan wie de waterdragers zich
slechts een keer konden optrek-
ken. De hamvraag is echter of zij
daartoe nog wel in staat zijn. Het
rijk «van Gullit is ten einde, dat
van Rijkaard, Koeman en Wou- In Zweden heeft Michels een

" 'Oranje we still love you', staat er op een bord achter Marco van Basten. Het kan de spits van het Nederlands elftal niet
vrolijker stemmen. Foto:ANF
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Van Tiggelen haakt af, Wouters en Van Breukelen twijfelen nog 'Mannschaft' lachende derde na Deens mirakel

Duitsland geniet van
Nederlandse afgangLeegloop dreigt bij Oranje

van onze sportredactie
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06-lijnen
L , _

Adressen
Ze geven hun adres en

telefoonnummer, vertellen
wat over zichzelf en

wachten dat jij ze belt.
320.322.23

06- / 100 cpm
Beleef jouw

Fantasie
Met een meisje voor jou

alleen. Live en apart
06-320.370.50, 0,75 pm

Direkt kontakt
Met alleenstaande vrouwen.

Ook voor telefoonsex.
06-320.324.97 (100 cpm)

Kom langs
mijn adres, mijn telefoon-

nummer en hoe ik er uit zie,
vertel ik je als je belt:
06-96.85 (100 cpm)

Vrije meiden
zoeken regelmatig sexkon-

takt 06-320.320.55 - 75 cpm

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-32032036 - 75 et p/m

300 meiden
zoeken een heet slippertje
06-320'32T44 - 75 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 - 75 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320,330,45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 Ct p/m
Onderdanige jongensbellen

met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 75 et p/m

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

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

Bi-Sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-32033088 - 75 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voorn hete sexruil
06-320.330.91 - 75 et p/m

**Gay Privé**
Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkere knul.
Bel snel 06-96.14 - 75ct p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

telnr. Bel 06-9502 - 75ct p/m
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
afspr.lijn 06-9533 - 75 cpm

06-9511
DUIK in bed met 'n hete

meid vraag haar telnr 75cpm

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m
Pascale bovenop de tafel

keukensex
Bel 06-96.02 - 75 et p/m

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

ook het bed willen 75 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-32033018 -75 et p/m

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

Sexadressen
06-320330,60 -75 et p/m

Sexkontakt
Zoek jij tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 -75 et p/m.
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 100Ct p/m

Kontakten-Klubs

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

!! 7 DAGEN GEOPEND OOK ZATERDAG EN ZONDAG ""Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315.
Ook voor de sportfanaten onder u, hebben wij gezorgd.

Club Rustica
Kerkrade-Spekholzerheide, v d. Weijerstr. 9.Tel. 045-412762 Geooe"d n=> Urn yrü 11-04 i»'"-

SACHA'S Escort
7 dagen per week geopend

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

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. Tel. 04454-61195

Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur.

Club Bubbles
Nu ook open op zaterdag en zondag

Zat. van 12-24 uur. Zond. van 14-24 uur.
Gezelligheid kent geen grenzen.

Wij zoeken nog leuke vriendinnen, werkt, in overleg.
De meisjes van Bubblès

Rijksweg Zuid 131, Geleen. Tel. 046-742313.

Heropening!!!
Broicherhauschen

Gezocht; dames voor dag- en avonddienst, intern mogelijk.
Tel. 0949-240573539

!4 nieuwe Nederlandse!
JONGE BLOEMETJES in Club 2000.

Ook zat, en zond, aanwezig. Tel. 046-742315.

'.Privé/Escort!
Simply the Best!

!Angel en Boy!
Info: © 045 - 27 45 87.

Open van 11.00 uur tot 02.00 uur. (zond. gesl.)
Tevens nog leuke meisjes gevraagd.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met

nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade

Tel. 045-462084
Tevens dames gevraagd.

BELINDA'S Escort
nieuw CHANTAL vol slank DD-Cup.

Tel. 06-52984233
7 dagen per week geopend van 14.00 uur tot 06.00 uur.

Parenclub Villa Liberta
Gewoon de Beste!!!

Elke woensdag en vrijdagavond voor paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Let op!! NIEUW Elke
laatste zaterdag v.d. maand "Nudistenparty" voor paren
en alleenstaanden. Alle andere zaterdagen alleen voor
paren. Aanvang 21.00 uur. Live- en pornoshows. Maas-
eikerweg 24, Susteren, 300 mtr. v.a. A2richting Susteren.-
Info telefoon 04499-4928. Nieuw luxe bubbelbad en sauna

Club Elite
Open 14-03 uur. Nwe eigenaar. Discreet relaxen onder het
genot v. een drankje. Hammolenwg 15K'rade 045-458916

Tevens meisjes en bardame gevraagd.

Nieuw Escort Dolce Vita
Kimberly, snel bij u vraagt met spoed voor onze

thuis of in hotel 'uxe en romantische club
aaa r\Ac a*\ ocAc **>" i°n3e- spontane bar-

BURO GELEEN
Bern, op nivo 046-748768.

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

Peggy Privé en
Escort

Nieuw: Cindy en Marloes
046-374393. Ma-vr. 11.00-

-22.30 u. wo. tot 19 uur.

LYDIA
U krijgt 'n penalty mee!!!

2 Lolita's en 4 kampioenen.
Groenstr. 64, Geleen.

046-749662 van 11-23 uur

Regina's Privé
045-727538
Contactburo
Sittard

S 046-523203
Nieuwe inschr. gevr.

De ballen rollen ook bij
Sandra privé
ma. t/m vr. 10-22 uur

weekend gesl. 046-757517.

Love escort
045-320905

Unieke massage
g 045-228481
Even tijd en geen spijt?

Videoclub
een leuke film en nog meer.

Bel eens 045-718067.

Massage
van 13 tot 18 uur.
Tel. 045-274526.

Escort all-in
045-326191

Club
Merci

Wij zijn er voor U. Leuke
collega gezocht. Rijksweg

Zd. 241 Geleen 046-745814

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.

Nieuw!
Privè/Escort

Chantal, José, Priscilla
Tel. 045-274587.

Nieuw!
Privé/Escort

Boys voor Boys
Tel. 045-274587

Privé Daisy
Hetzelfde als bij de E.K.

Jongens we doen 't nog 'n
keer. Tel. 045-229091.

SM huis Rachel
2 meesteressen, slavin en

slaaf aanwezig, vanaf vol-
gende week een meester.
Tel. 045-414338. ■'_

Nachtcafé
de Club

Het adres voor hem en haar.
Tevens verzorgen wij uw

discrete Escortservice. Ook
leuke Bi-boy aanw. Koning
Alberdlaan 82, Maaseik.

Tel. 0932-11562406.

Maastricht
Privé

Altijd meerdere lieve en
mooie meisjes aanwezig.

Nieuw Sintjai, Thais heel lief
TV/video op de kamer, luxe

schuimbad mogelijk.
Eerlijke behandeling

gegarandeerd
Jodenstraat 2

Tussen VVV en Kesselkade.

043-254183

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Ramona
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.
Privé bij Anita

® 045-352543

(Sgemeente geleen
De burgemeester van Geleen
maakt - ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning- bekend, dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering
van 11 juni 1992 heeft besloten
te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor:

- het perceelFlinckstraat 18;
een en ander zoals nader in
grijze kleur is aangeduid op de
bij dit besluit behorende
situatietekening.
Voorts heeft de gemeenteraad
besloten, dat voornoemd be-
sluit in werking treedt op
donderdag 25 juni 1992.

Met ingang van eveneens
donderdag 25 juni 1992 liggen
voornoemde besluiten voor
eenieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, kamer
235.

Geleen, 24 juni 1992,
De burgemeester van Geleen,

namens deze,
het hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling.
J.H.M.G. Beckers.

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

5.000 48 mnd 138,77 14,9 150,95 18710.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344.69 14,3 366 84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min tar Theor. Rente volgens Theorlimiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max tarief looptijd
'.1000 220 1.145 14.6% 75 mnd. 17.6 8518.000 360 1145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1.11 ' 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

Privé
Jack en Brigit v. heren en
trio's. Tel. 043-218498.

Wij lezen
dekrant
in deklas
StichtingKrant in deKlas

Tel.(020) 6647536

WÊ Provincie Bureauß(b|iotheek
I imkiivn Postbus 5700

ijTS^I L IIM UUiq 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maKe_.
M2W/26-92 bekend, dat heden aan Provinciale Staten

aangeboden de begroting van uitgaven en
inkomsten van de provincie Limburg voor
dienstjaar 1993. Een exemplaarvan de
begroting is voor eenieder tegen betaling (e
de kosten verkrijgbaar op het provinciehuis»
Maastricht.

E.M. Mastenbroek, *00%_%
H.W.M. Oppenhuis de Jong, <F^J

VERZEKERINGEN
;É <<JmL_ lÊfe

VAKANTIE OP DE CAMPING... n
Je kan stellen dat er twee soorten Ongevallen, geneeskundige z°r^
Nederlanders zijn :de kampeerfreaks tandheelkundige kosten, hulp^6,^
en de anderen. De campingvakantie ning, vervangende huurauto, diefsta^staat voor vrijheid, blijheid en non- verlies van bagage (kampeeruitrus.
conformisme. Maar camping betekent kleding, foto-video), voor al deze
meestal ook : overbelaste auto's, hon- cos is een volledige dekking voorZ ejs,
derden kilometers vervaarlijk drukke Niet alleen tijdens de eigenlijke g
reiswegen, kinderen, waterpret, berg- maar ook tijdens het verblijf °P ,"

wandelingen, campinggas, dure camping zijn al je spulletjes ,
£Vkampeeruitrusting, foto- en video- verzekerd tegen mogelijke calall"'

camera's... ten ! Voor foto- en video-appara ;
Je zou kunnen stellen dat de risico's erg begeerlijk voor grijpgrage han |
van een kampeervakantie vele malen blijft voorzichtigheid geboden : yrll r
hoger liggen dan die van een georga- alle reisverzekeringen Hm .io-niseerde vliegvakantie. Praat daarom hiervoor de dekking. Ook voor r-
eens met je LLTB assurantie-adviseur mobilistenhulp, Beperkte
over de Interpolis Reisverzekering, dekking en Mechanische Pech-deK
geldig in Europa en de niet-Europese heeft de LLTB assurantieman
landen aan de Middellandse Zee. voordelige formules voorhanden-

|B_J|
Boerenßond

BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BÜ 0&S
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Tot diep in de nacht werd daar d<
nooit verwachte finale-plaats van dt
Denen gevierd.

sportkort

V*Sen is zodanig aan de heup ge-oiesseerd, dat hij vrijdag waar-schijnlijk niet inzetbaar zal zijn."ij teruggkeer in het hotel na de
wedstryd moest hij door tweecollega-spelers worden gedra-gen. Siveback heeft last van eenVerrekking in het bovenbeen,

en Laudrup hebben
schopwonden.

STENUNGSUND - Lars Elstrup had ei-
genlijk in Calfornië moeten zitten, Henrik
Larsen op Rhodos en Brian Laudrup
thuis, bij zn ouders in Kopenhagen. Het
werd Zweden, Göteborg nog wel, waar
Denemarken vrijdagavond in de EK-fina-

le staat tegen wereldkampioen Duitsland. Verbazing
alom. Niet in het minst bij de Denen zelf, die na een lan-
ge nacht met weinig rust en veel drank verbaasd in de
rondte kijken.

maakt zich echterpen zorgen.„We hebben genoeg
Pelers achter de hand die inzet-baar Zijn. \]_ verwacht niet dat
znimet een zeer verzwa'ct elftal
uilen aantreden. Bovendien
eeft de medische staf nog eenPaar dagen tijd."

tend aan de lijn had gehangen. Bij
Lyngby Boldklub, zijn tijdelijke
werkgever. „Pisa heeft me vorig
jaar weggestuurd omdat er te veel
buitenlanders waren. Nu willen ze
me weer terug. Ik wil wel, want in
Italië kan ik heel wat meer verdie-
nen dan in Denemarken".

„Wie had er nou rekening mee ge-
houden", glimt ex-Feyenoorder
Lars Elstrup van trots, „dat Dene-
marken de laatste vier zou halen?".
Niemand dus. „En tegen Nederland
gaf helemaal geen mens ons een
schijn van kans. Zo zie je maar dat
in de sport het verschil tussen suc-
ces en fiasco maar heel klein is".

Hilariteit
Twee doelpunten in een halve EK-
finale kunnen het leven van een
voetballer drastisch veranderen.
Exclusief de strafschop, die hij als
eerste Deen maandagavond benut-
te. Het was voor hem een koud
kunstje, zegt-ie. „Bij Lyngby nemen
we na afloop van elke training metzn vieren strafschoppen. Wie er de
minste inschiet, moet de rekening
aan de bar betalen. Ik heb er al 140
ingeschopt, die ene tegen Neder-
land kon er dus ook nog wel bij".

En dus verplaatste het mediatoneel
zich binnen een half etmaal van het
leeggelopen Varberg, twee weken
de pleisterplaats van Oranje, naar
de Vacht Club Stenungsund, zon
40 kilometer aan de anderekant van
Göteborg.' Je kon er gisteren rond
het middaguur letterlijk over de
koppen lopen. Richard Möller-Niel-
sen, de maandenlang genegeerde
bondscoach, werd bijna onder de
voet gelopen. Net als Brian Lau-
drup, de stylist, Henrik Larsen, de
tweevoudige schutter van de avond
tevoren tegen Oranje, en natuurlijk
Flemming Povlsen, de sneltrein van
Borussia Dortmund.

Henrik Andersen
breekt knieschijf
j^NHAAG - Henrik Andersen, de

k'-J^ige verdediger van Denemar-
sin blijkt bij de ongelukkige bot-
sloff met Marco van Basten in de
jf*'ase van Nederland-Denemar-
geK n hnker knieschijf te hebben
o^°ken. De speler van FC Köln is
y k'ddellijk na aankomst in het
fo Venhuis van Göteborg geope-
Dür. " Andersen zou de finale tegenitsland toch al niet mee spelen.
Hg. Verdediger kreeg in het halve fi-ge,e~duel tegen Oranje zijn tweede
stef art van het toernooi. Het her-
in h2a' vermoedelyk twee maanden°eslag nemen.

De wereld staat in Göteborg op zn
kop. „Twee dagen voor dewedstrijd
zyn we door de Nederlandse bond
gebeld of ze de 2.700 kaarten kon-
den kopen, die wij voor de finale
hebben gekregen". Zo zeker was
Nederland van zn zaak. „We gaan
nu de Nederlanders maar eens bel-
len", zegt de Deense perschef op

# Henrik Larsen heeft goed lachen. De Deense doordouwer schoot zijn ploeg naar de halvefi-
nale en heeft een nieuwe aanbieding van Pisa op zak. Foto: reuter

stoïcijnse toon. De hilariteit is
groot, de Nederlanders lachen als
een boer die kiespijn heeft-

" VOETBAL - De wereldvoet-
balfederatie (FIFA) heeft Oegan-
da en Nigeria geschorst. De voet-
balbonden in die Afrikaanse
landen maken een bestuurscrisis
door.

Een finale tegen Duitsland, wie had
dat verwacht? „Een paar dagen
voor het toernooi had ik nog telefo-
nisch contact met mijn ploeggenoot
Effenberg van Bayern München",
zei Brian Laudrup, de in de Bunde-
sliga geharde steraanvaller van de
Denen. „Ik sloot af met de woor-
den: Tot in de finale. Effenberg
moest daar erg om lachen. Hij had
nooit gedacht dat de Duitsers zover
zouden komen."

Troon 'King Carl' wankelt Legioen heeft zich voorbeeldig gedragen

Göteborg treurt om
uitschakeling Nederland

Politiewoordvoerder Piet Grasmai
jer: „De Oranjefans hebben zior
vooral voor en na de wedstrijd te
gen Duitsland van hun allerbeste
kant laten zien. De Duitse suppor
ters provoceerden, maar daar werc
van Nederlandse kant nauwelijks
op ingegaan. Dat kostte soms moei
te omdat de Duitsers vroegen on-
een pak slaag, maar uiteindelijk ble-
ven de Nederlandse supporters, oj
een enkeling na, rustig. Klasse!"

GÖTEBORG - De binnenstad van
Göteborg verschilt niet veel van
welke willekeurige middelgrote
stad waar ook ter wereld. De terras-
sen zitten vol. De gesprekken gaan
over alledaagse zaken. Kortom: hel
leven kabbelt rustig voort.

ven, supporterscoördinator van de
KNVB. „Onze supporters hebben
twee weken lang feest gevierd. De
Zweden vonden het prachtig. Tevo-
ren werden de Oranjefans afgeschil-
derd als barbaren. In de praktijk
waren zij echter net als twee jaar
geleden in Italië alleenmaar aan het
feesten. Nederland heeft voor
eeuwig de harten van de Göteborg-
se bevolking gestolen. Er is werke-
lijk niet één wanklank geweest."

Hoe anders was het afgelopen twee
weken. Göteborg was oranje ge-
kleurd. Zelf de lokale bevolking
danste, hoste en zong mee met het
Oranjelegioen dat Göteborg com-
pleet op stelten zette. De supporters
van het Nederlandse elftal verover-
den de vriendelijke havenplaats.
Met weemoed denken de Zweden
daar aan terug, want de onverwach-
te uitschakeling van Nederland
kwam in Göteborg tenminste zo
hard aan als het verlies - een dag
eerder - van Zweden zelf.

Het klikt tegenstrijdig, maar hoewel
ook hij geen kwaad woord over de
Nederlanders wil horen, is Goren
Wiss, woordvoerder van de politie
in Göteborg eigenlijk wel blij met
het voortijdige vertrek van het
Oranjelegioen. Begrijpelijk, want de
Zweedse politie zag als een berg op
tegen een reprise van Nederland -
Duitsland.
Wiss: „Vooropgesteld: Mijn compli-
menten voor het Nederlandse le-
gioen. Jammer dat de supporters
weg zijn, want het waren echte sup-
porters en geen raddraaiers. Ik
moet echter toegeven dat we opza-
gen tegen nog een keer Nederland -Duitsland. Weliswaar hadden we al
een draaiboek klaarliggen om onge-
regeldheden te voorkomen, maar
gerust op een goede afloop waren
we niet."

Smet
Dezelfde ervaring heeft de Neder-
landse politiedelegatie die in Zwe-
den de collega's van Göteburg bij-
stond met het opvangen en begelei-
den van Nederlandse supporters.
De enige smet op het gedrag van
het Oranjelegioen was de aanhou-
ding van twee jongeren die het no-
dig vonden vorige week een auto te
bekrassen.

„We kunnen inderdaad trots zijn op
onze fans," zegt Hans van Vlokho-

jj IST ~ De eerste divisieclub
t a r̂lem kan komend seizoen°c« in het betaald voetbal uitko-
c en: De Beroepscommissie Li-entiezaken besliste dinsdag dat
■ harlem alsnog een licentie
£r'Jgt. Het bestuur Betaald Voet-jel Was eerder van mening dat
v aarlem niet voldeed aan de
j,°orWaarden voor een licentie., et bestuur van de club ging inberoep.
ïsteren overlegde Haarlem een'uitende begroting aan de Be-,°ePscommissie Licentiezaken,'e daarop besloot de club een

sergunning voor het komende
J^zoen te verstrekken.

Alsnog licentie
voor Haarlem

En Lars Elstrup? In eigen land, als
speler van Odense, niet verwend
door zoveel aandacht en publiciteit,
laat hij alles rustig op zich afkomen.
De kleine oogjes verraden een te-
kort aan slaap. „Het is laat gewor-
den, wat wil je. We hebben wat
gegeten in een restaurant, hebben
wat liedjes gezonden en een paar
biertjes gedronken. Tuurlijk heb je
daar nog de pufvoor als je de favo-
riet van het toernooi hebt uitgescha-
keld.

We hebben na de rust flink onder
druk gestaan, toch hebben we nog
drie hele goede kansen gehad. Met
een beetje meer kracht hadden we
er nog een oftwee kunnen maken".

Eens te meer, zo denkt Elstrup, is
maar weer eens bewezen dat je al-
leen met goed voetbal geen wed-
strijd kunt winnen. Voetbal is ook
strijd. „Op de avond voor de wed-
stryd", sprak Möller-Nielsen de
Deense tv-kijkers toe, „heb ik ge-
zegd: 'Ik kan geen overwinning be-
loven, maar ik beloof wel dat de
spelers alles zullen geven. Dat heb-
ben ze gedaan". Zelfs meer dan dat.
„We zijn door de achterdeur in de
halve finales gekomen", vult El-
strup aan, „maar om ons nou maar
meteen af te schilderenals een café-
elftal, dat gaat mij te ver. Dat heb-
ben wij tegen Nederland laten zien.
Niet soms?".

Roda JC start
Voorbereiding

VOq^KRADE - De vakantie zit er
raa J Roda JC bijna op. De Kerk-
en e voetballers starten op maan-
°P h U^ a' me* de voorbereiding
OefJ1et seizoen 1992-93. Het eerste
iX0st

n^Uel van de ploeg van Adrie
p'aat vindt °P zaterdag 11 juli
18.30 ' als Vaesrade-Roda JC om
% ?,Uur °P het programma staat.
"W Juli vertrekt Roda naar Wah-
daltorf voor een trainingskamp,

p en met vrijdag 17 juliduurt.
Hogt erslon. SF Siegen en een

bepalen bundesligaclub zijn
St^ de sparringpartners. Verder
(ttir, . Roda JC-Macabi Tel Aviv
Wp g2l Juli-19-30 uur- n°g niet
(d0 ■}<* waar), Roda JC-Miranda
ne I(Jerdag 23 juli, 18.30 uur, Groe-
ft L°ng), Roda JC-AA Gent

dag 29 Juli' 1900 uur- Kaal"
daE , ' Roda JC-OFI Kreta (zater-
<le) augustus, 19.00 uur, Kaalhei-

-1? Roda JC-Aken (dinsdag 4
h ef Us> 19-30 uur. Kaalheide). In
sPeei* keinde van 25 en 26 juli
%^1 Roda JC samen met VW,
C^ en Fortuna om de Limburg

AUTOSPORT-De organisatoren
Ma6n van de 24-uursrace van Le
WSi zijn uit de FISA <interna-
stani autosPortfederatie) ge-

e orëanisatie verwijt de
de n dat het afgelopen weekein-
startlet meer dan 28 auto's aan de
klei Verschenen. Dat was het
Ig-ji^te deelnemersveld sinds

Druk
Vier dagen voor de openingswed-
strijd tegen Engeland stond Elstrup
nog vrolijk in de spits bij Odense
tegen Viborg. „We konden nog
kampioen worden, dat is net niet
gelukt. We zijn tweede geworden en
daardoor toch gepromoveerd". Een
lange voorbereiding zegt dus ook
niet alles. „We zijn heel laat tot het
EK toegelaten en stonden niet on-
der de druk, die voor de andere
ploegen wel gold. Dat heeft voor
een deel te maken met ons succes.
Tuurlijk is het belangrijk om je
goed op een toernooi voor te berei-
den. Des te meer tijd je hebt, des te
beter gaat het".

STENUNGSUND - Drie dagenvoor de finale van de strijd om«e Europese titel tegen Duits-
land heeft de Deense bonds-
poach Möller-Nielsen nog geen»dcc welke voetballers hij kanopstellen. In het duel met Neder-land raakten zeven van zijn spe-lers geblesseerd. Christensenwerd al eerder afgevoerd, Ander-sen moest met een brancard hetveld af en achter de namen van
öivebaek, Olsen, Jensen, Chri-stofte, Larsen en Laudrup staanVraagtekens.

Ziekenboeg
overvol

'In de finale tegen Duitsland, wie had dat gedacht?'
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Dolle pret
bij Denen

NEW ORLEANS - Hij schreed
trots naar de uitgang. Nog even na-
genietend en achtervolgd door een
horde cameramensen en fotografen.

Zoetemelk en Gert-Jan Theunisse
kunnen erover meepraten. „Overal
waar mensen zijn worden fouten
gemaakt. Dat de lAAF atleten
dreigt te schorsen, omdat ik voor
mijn eigen rechten opkom, is uiter-
aard absurd. Maar nu ben ik de
klos, de volgende keer is het
iemand anders".

Butch Reynolds kreeg dan toch zijn
zin. Hij startte in de laatste serie van
de 400 meter-kwalificaties, liep als
enige van het totale veld onder de
45 seconden (44.58) en plaatste zich
met een meer dan verbeten strijd-
lust voor de volgende schifting van
de Amerikaanse olympische trials.

„De atleten zijn bang dat ze geen
vette cheques zullen vangen in Eu-
ropa. Deze zaak heeft mij echter al
meer dan een miljoen dollar gekost
aan gemiste inkomsten en steun
van de advocaten. Maar het gaat
ook niet om geld, het gaat om mijn
rechten en mijn goede naam. Daar-
om ben ik tot het uiterste gegaan".

door

FRANS
DREISSEN

Pas na de drie groepswedstrijden
ging het 'Danish dynamite' achter
slot en grendel en haalde Möller-
Nielsen het keurslijf wat strakker
aan.

" Carl Lewis zit niet lekker in zijn vel. Hij is hopeloos op
zoek naar het juiste ritme. Amerika's meest gelouterde en
gelauwerde atleet heeft na de omissie op de 100 meter ook
niet kunnen overtuigen tijdens de olympische verspring-
kwalificaties. Lewis haalde weliswaar de finale van de
trials van woensdag met daarin de beste twaalf Amerika-
nen, maar vraag niet hoe. Met 8.14, 7.96 en een zeer onge-
bruikelijke 5.58 meter scoorde Lewis een bedroevend zwak-
ke serie. 'King Carl', in normale doen een springer van
eminent niveau, mist de overtuiging en de kracht bij zijn
afzet. De zachte, verende tartanbaan speelt uiteraard ook
een niet te verwaarlozen rol. Hoe anders is het te verklaren
dat alleen Powell (8.36 meter), Mike Conley (8.34 meter) en
Lewis (8.14 meter) boven de acht metergrens uitkwamen.
„Ik ben gewoon nog niet honderd procent fit. Bovendien sta
ik voor het eerst sinds jaren weer onder druk. Ik zal in de
finale beslist beter moeten presteren om de olympische boot
niet te missen", aldus Lewis. Foto: AP

hem om"

Denemarken vormt in Zweden de
uitzondering op die regel. Coach en
spelers wisten dat ze niets te verlie-
zen hadden en handelden daar ook
naar. „We waren vrij om te doen en
laten wat we wilden. Als we wilden
zwemmen, kon dat, als we zin had-
den om te gaan golfen, mocht dat
ook. Dat geeft een heel lekker en
ontspannen gevoel. Je weet datje in
het veld moet presteren, daar gaat

Bij wijze van hoge uitzondering en
geconfronteerd met het dwingende
bevel van de Amerikaanse opper-
rechter, hief de Internationale Atle-
tiekfederatie de inmiddels beruchte
regel 53.1 (II) tijdelijk op. Deze regel
verbiedt atleten om tegen een ge-
schorste tegenstander te lopen.
Daarmee was de weg vrij voor de
400 meter wereldrecordhouder en
zijn opponenten.
Voor Reynolds zijn serie liep bena-
drukte de lAAF echter nogmaals
dat Reynolds, ongeacht zijn klasse-
ring niet in aanmerking komt voor
Barcelona. Bovendien loopt hij
door zijn gedrag het risico om voor
een extra periode van vier jaar te
worden geschorst. Dat laatste the-
ma zal tijdens de vergadering van
30 juli in Barcelona aan de orde ko-
men.
■Het lijdend voorwerp bleef koel on-
der allecommotie die rond zijn per-
soon was ontstaan. „Mijn grootva-
der heeft mij de opdracht gegeven
om mijn naam te zuiferen. Boven-
dien gaat het in deze affaire om
mijn rechten als Mens. Bij de do-
pinganalyse in Parijs zijn mijn uri-
nemonsters verwisseld met die van
een Oostduitse atlete. Nu word ik
gepakt omdat mijn nummer in de
archieven staat".

Pisa
Meteen na de winst op Oranje gin-
gen deremmen echter weer los. En
zo kon het gebeuren dat Henrik
Larsen pas tegen het middaguur
hoorde dat Pisa al vroeg in de och-

De juridische krachttoer die Rey-
nolds achter de rug heeft, lijkt zijn
sportieve krachten in elk geval niet
te hebben aangetast. Butch Rey-
nolds, die gestoken in een t-shirt
met de tekst 'drug free body' en on-
der applaus de goedgevulde arena
betrad, was bijzonder content. „De
druk is weg en ik ben blij dat ik
weer kan lopen", zei hij, alvorens
hij beschermd door elf politie-agen-
ten het stadion verliet.

Het is overigens niet de eerste keer
dat er fouten zijn gemaakt met de
dopingcontrole in Frankrijk. Joop

Barnes
De 'affaire Reynolds' is de wereld
nog niet uit, ofde Amerikaanse atle-
tiekbond ziet zich geconfronteerd
met een nieuwezaak. Ditmaal is het
kogelstoter Randy Barnes, die via
de burgerrechter een startbewijs in
New Orleans denkt af te kunnen
dwingen. Barnes, nog tot 7 augus-
tus geroyeerd wegens het gebruik
van het anabool methyltestosteron,
kreeg van rechter Zakaib uit West-
Virginia het voordeel van de twyfel
omdat er mogelijk procedurefouten
zijn gemaakt bij de dopingtest in
het Zweedse Malmö.

Reynolds steelt de show
Geschorste atleet getergd naar toptijd op 400 meter

Pc grootste collectie
leer-, lak-, rubber
en lingerie %gb
Kindje dk.
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Jubelstemming
in Denemarken
KOPENHAGEN - Volgens ht
Deense dagblad Ekstra Bladet is d
prestatie van Denemarken in d
halve finales van de Europese tite
strijd van maandagavond tege
Nederland 'zonder enige twijfel d
grootste prestatie in de historie va
het Deense voetbal.

Van onze sportredactie

Ook de andere Deense kranten het
ben jubelende commentaren ove
de wedstrijd. BT brengt de sterr
ming als volgt onder woorder
„Fantastisch. Schitterend. En bv
tengewoon spannend. Daar val
niets meer aan toe te voegen." Jy
lands-Posten: „Het Deense dyne
miet werd een feestelijk vuurwer;
voor alle voetballiefhebbers."

Berlingske Tidende: „Het Deens
voetbal is een exponent van spel
vreugde en moed. Uitdagingen woi
den niet uit de weg gegaan. He
Deense dynamiet uit het middei
van de jaren tachtig is terugge
keerd." Politiken: „Voetballen<
Denemarken heeft heel Europa vei
overd. De strijd was lange tijd dra
matisch.

Het was het hoogtepunt van he
toernooi. Een voorstelling, die all'
facetten van het voetbal bevatte.
De voornaamste Duitse perscom
mentaren waren: Bild: „Wat cci
sensatie. De ploeg vakantieganger
stond op uit de ligstoelen om in d<
finale Duitsland te bestrijden. He
was een waanzinnige wedstryd
Een voetbaldrama, een krimi..."

Hamburger Abendblatt: „Dez<
wedstrijd zal als het wonder vai
Göteborg de geschiedenis ingaan
Het Deense succes is een succe:
van het voetbal. De kardinale fou
van de Nederlanders was dat ze he
droomduo in de Deense aanval, Po
vlsen en Laudrup, te veel ruimt<
gaven."
Om en nabij 50.000 mensen hebber
in het centrum van Kopenhagen d«
overwinning van Denemarken oj
Nederland gevierd. Onmiddellijk n;
de beslissende serie strafschopper
in de halve finale van het EK voet
bal in Zweden, verzamelde de meu
"te zich op het plein voor het raad
huis in de hoofdstad.



Einde van ploeg Raas nabij
Carrera en Motorola willen Frans Maassen

Limburgs dagblad _| sport

# Jan Raas dreigt
zijn ploeg na dit sei-
zoen noodgedwongen
te moeten opheffen.
„Leveren onderhande-
lingen vrijdag en za-
terdag niets op, dan
kunnen renners teke-
nen waar ze willen".

Foto: DRIESLINSSEN

'S HEERENHOEK - De profwielerploeg van JanRaas dreigt
verscheurd te worden. Indien de Zeeuw aanstaande weekein-
de geen nieuwe sponsor heeft gevonden laat hij zijn kopman-
nen Maassen, Van Hooydonck, Rooks en Nijdam vrij een
overeenkomst aan te gaan met een nieuwe werkgever.

De huidige geldschieter van de Ne-
derlandse ploeg, Buckler, stopt na
dit seizoen. Twee weken geleden
meldde Raas in de Ronde van Lu-
xemburg optimistisch dat hij zeker
een week vóór de start van de Ron-
de van Frankrijk zijn renners werk-"
gelegenheid voor de komende jaren

zou kunnen garanderen. Gisteren
was hy echter veel somberder. „Ik
had twee weken geleden concrete
contacten met serieuze kandidaten.
Die hebben helaas niet geresulteerd
in een contract voor langere duur",
meldde Raas. „De situatie is niet
rooskleurig."

Grewal betrapt
op opiumgebruik

" DENVER - Beroepswielrenner
Alexi Grewal is betrapt op het ge-
bruik van stimulerende middelen.
De 31-jarige Olympische kampioen
van Los Angeles in 1984, die in 1985
zijn profdebuut maakte in de Pana-
sonicploeg van Peter Post en gerui-
me tijd in Geleen woonde, reageer-
de positief tijdens een controle na
de tijdrit in de West-Virginia Moun-
tain Classic een maand geleden. In
de urinestaal werden sporen van
opium aangetroffen.
Grewal, dit jaar winnaar van de
tiende etappe tijdens de Tour Du-
Pont, is door de Amerikaanse wie-
lerbond drie maanden geschorst en
kreeg een geldboete van 500 dollar,
ongeveer 900 gulden.

Nederland
in finale

KUALA LUMPUR - Het Neder-
lands mannen hockeyteam heeft
zich door een overwinning met 11-0
op japan, geplaatst voor de finale
van het vierlandentoernooi inKuala
Lumpur. In de eindstrijd van don-
derdag is Australië de tegenstander.
Dit land zegevierde met 4-2 over
Malaysia.

Raas had aanvankelijk de vedetten
uit de ploeg toegezegd vóór 15 juni
duidelijkheid te geven over de toe-
komst. Omdat de gesprekken nog
niet afgerond waren vroeg hij om
uitstel. De renners waren bereid te
wachten tot vlak voor de nationale
kampioenschappen. „Vrijdag en za-
terdag heb ik nog gesprekken met
drie gegadigden, waaronder een
Spaanse. Leveren die onderhande-
lingen niets concreets op, dan kun-
nen de renners tekenen bij wie ze
willen."

Frans Maassen is uit de ploeg van
Raas de meest begeerde renner. De
Limburger heeft aanbieidingen van
onder meer Carrera en Motorola op
zak. Hij toonde zich in Luxemburg
na een onderhoud met Raas bereid
te wachten tot aanstaande weekein-
de. „Voor de Tour wil ik echter ze-
kerheid", liet de hoogst geklasseer-
de Nederland op de FICP-ranking
weten. „Het liefst ga ik door met
Raas. Het zou jammer zijn als deze
ploeg uit elkaar valt, maar senti-
menten tellen niet in de topsport."

Van onze correspondent
MAARTEN MARRES Michael Chang uitgeschakeld op Wimbledon

Krajicek tegen Haarhuis
sportkort

" TENNIS - Ook de tweede dag
van het open tenniskampioen-
schap van Heerlen, georgani-
seerd door de tennisvereniging
Oranje Nassau, is zonder verras-
singen verlopen. De partyen in
de 81-categorie krijgen van-
avond vanaf 19.30 uur haar ver-
volg. De eerstgeplaatste en favo-
riet voor de eindzege in deze
categorie, Rob van Oppen, speelt
zijn eerste partij morgen, don-
derdag om 19.30 uur.

slechts op tachtig procent gesla-
gen."
Over zijn kansen in Wimbledon:
„De eerste drie ronden moet ik op
deze manier door kunnen komen.
Wordt mijn service toch gebroken,
dan zal ik harder moeten serveren.
We zien wel hoe ver we komen."
Bij de wedkantoren hoort Krajicek
tot de top-acht voor de eindover-
winning van het Wimbledontoer-
nooi.
Van de overige Nederlanders, die
gisteren op de baan kwamen, wer-
den zware verliezen genoteerd voor
Mark Koevermans (6-2, 6-1, 6-3) te-
gen Mark Knowles van de Baha-
mas en Miriam Oremans (6-3, 6-3)
tegen de Australische Kirsten Ge-
dridge. Jacco Eltingh, zaterdag nog
winnaar van het grastoernooi van
Manchester, verloor in drie sets: 4-6,
4-6, 6-7 (3-7) van Pat Cash, die op
een wild card het toernooi was bin-
nengekomen.

Michael Chang was de eerste ge-
plaatste speler die eruit vloog. De
Britse veteraan Jeremy Bates ver-
sloeg Chang met 6-4, 6-3, 6-3.

LONDEN - In de derde ronde van
het herenenkelspel van Wimbledon
zal zeker één Nederlander staan. Op
de tweede dag wonnen zowel Ri-
chard Krajicek als Paul Haarhuis
hun single. Zij ontmoeten elkaar in
de volgende ronde. Niettemin heeft
deze koppeling aan een zijden
draadje gehangen.
Haarhuis begon goed tegen de Aus-
traliër Jason Stoltenberg. Hoewel
hij met zijn trainingsmaatje en dub-
belspelpartner Mark Koevermans
pas vijf uur voor de wedstrijd in
Engeland aankwam en slechts een
uurtje op het al weggetrapte gras op
de bijbanen van het complex had
getraind, kwam hij goed uit de
startblokken. Hij won de eerste
twee sets en kon iets relaxer gaan
spelen. Stoltenberg maakte hier ge-
bruik van en kwam terug. In de
vierde set, bij 3-2, maakte de sef-
vicelijnrechter in de ogenvan Haar-
huis enkele ongelukkige beslissin-
gen, die hij niet corrigeerde. Na de

verloren game voegde Harhuis de
referee enige minder vriendelijke
woorden toe. Voor de scheidsrech-
ter, die door de lijnrechter over de
juiste bewoordingen op de hoogte
was gesteld, aanleiding Haarhuis
een officiële waarschuwing te ge-
ven.

Bij 4-4 brak Stoltenberg vervolgens
door de service van Haarhuis, zodat
de stand 2-2 gelijk in sets werd. Al-
les leek. er op dat Haarhuis zich
gewonnen gaf. Hij kwam met 4-2
achter. Verder liet hij het echter
niet komen. Via 4-4 en 5-5 won hij
tenslotte met 7-5.
Haarhuis was meer dan tevreden
met zijn 6-3, 7-5,4-6, 4-6, 7-5 zege. „Je
moet een beetje geluk hebben. Dit

toernooi zou ik niet willen missen.
Wimbledon is nu eenmaal een van
de belangrijkste toernooien." Of hij
nog kansen heeft verder te geraken,
ziet hij niet zitten. „Tegen Krajicek
heb ik kans als hij op zestig procent
van zijn kunnen serveert. Dat ver-
wacht ik echter niet."

Haarhuis doet ook mee aan de
Olympische Spelen. Op de vraag'of
hij zijn seizoen daarop afgestemd
heeft, zegt hij: „Voor een tennisser
is het winnen van een Grand Slam-
toernooi belangrijker dan de Olym-
pische Spelen. Straks maakt het
meer uit als je kunt zeggen: 'Ik heb
een Grand Slam-toernooi gewon-
nen en ben daarmee in de top-tien
gekomen', dan: 'Ik won de Olympi-

sche Spelen, maar ben nummer
dertig gebleven."

Bij Richard Krajicek ging het heel
wat gemakkelijker. Tegen de num-
mer 400 van de wereld, de 19-jarige
John Laffnie de Jager uit het Zuid-
afrikaanse Ermelo had hij een uur
en vijfenveertig minuten nodig voor
de overwinning. Het was het twee-
de toernooi in de ATP-tour en zijn
eerste grasevenement. Krajicek
won met 7-5, 6-1, 6-2.
Na zijn vroege uitschakelingin Ros-
malen had hij het rustigaan gedaan.
„De blessure heb ik laten genezen.
Daarna ben ik vorige week dinsdag
weer langzaam begonnen. Ik heb
amper geserveerd. Ook in de wed-
strijd heb ik de meeste services

Ritzege Kelly
CHIASSO - Scan Kelly heeft
gisteren de zevende etappe van
de Ronde van Zwitserland ge-
wonnen. In de sprint van de 225
km lange rit versloeg de ler in
Chiasso de Duitser Heinrich
Trummheller. De Italiaan Gior-
gio Furlan voert de algemene
rangschikking aan. Hij heeft een
voorsprong van 31 seconden op
zyn landgenoot .Gianni Bugno.
Beste Nederlander in de in Visp
gestarte etappe was Erik Breu-
kink, dertiende. Hij finishte op 1
minuut en zestien seconden in
de grote groep, die werd aange-
voerd door de Fransman Jean-
Claude Leclercq. In het klasse-
ment is Breukink negende.
Het was de eerste Alpenetappe
in de voorbereidingkoers op de
Ronde van Frankrijk. Op de Nu-
fenenpass - hoogte 2478 meter -ontsnapte Luc Suykerbuyk uit
de hoofdmacht in gezelschap
van de Belg Dirk de Wolf en de
Duitser Rolf Altag. Niet meer
dan twintig kilometer voor de
eindstreep werden de vluchters
achterhaald. Dat was het teken
voor de 37-jarige Kelly en
Trummheller om er van door te
gaan.
Mario Cipollini boekte in de
Ronde van Apulië boekte zijn
vyftiende seizoenzege. In de der-
de etappe versloeg de Italiaan in
de sprint Adrie van der Poel. Ci-
pollini had zondag al de eerste rit
gewonnen. De Fransman Domi-
nique Arnould voert het klasse-
ment aan.

NIP breekt
met GTR

GELEEN/ROERMOND - De Ge-
leens-Roermondse tenniscombina-
tie GTR/NIP houdt op te bestaan.
Het bestuur van NIP hakte de
knoop definitief door. Volgens de
besturen van de beide tennisvereni-
gingen heeft de vijf jaar durende
samenwerking niet die prestaties
opgeleverd, die aanvankelijk wer-
den verwacht.
De ploeg, die verschillende jarente-
gen de degradatie vocht, bereikte
het afgelopen seizoen door toedoen
van Armand Custers, Stefan Koch,
Janou Savelkoul en Frauke Joosten
de derde plaats in de derde klasse.
Het is de bedoeling, dat de heren
voor NIP gaan uitkomen.

KUALA LUMPUR - Het Neder-
lands hockeyelftal mag het tijdens
het vierlandentoernooi in Kuala
Lumpur nogmaals opnemen tegen
Australië. De eerste wedstrijd tus-
sen beide landen werd vrij gemak-
kelijk (4-1) gewonnen door de fysiek
sterke Australiërs. Vervolgens her-
stelde Nederland zich met overwin-
ningen van 4-1 op Malaysia en van
11-0 op Japan. Het gevolg is dat de
ploeg van Hans Jorritsma het mor-
gen in de eindstrijd opnieuw tegen
Australië mag proberen.

Hockeyteam weer
tegen Australië

Toost op
horecasporters
HEERLEN - Monique Beks uit j
Beek is vrijdagavond de stralen
de ster tijdens de huldigings^
remonie ter afsluiting van »e j
Limburgs horeca-sportcircu
91/92. Zij won yoor de derde a^*_
tereenvolgende keer het uit vee
tien takken van sport en sp
bestaande veelzijdigheidskaif
pioenschap. Naast Moniqu
Beks staan in disco Peppen^
ook op het podium Kerkrad
naar Ton Krichel, de winnaar ov
de heren, en de pluimschiete
van Tillmans uit Nuth, die de Pe-

sten waren bij de teams.

Regilio Tuur
naar Portugal
DEN HAAG - Regilio Tuur, jj*
op een Amerikaanse icenj
boksende Nederlandse Pr j
treedt zaterdagavond in Portug
aan voor zijn 33ste partij- j

zwaarvedergewicht komt n
golfresort „Quinta do Lago ' ,
de open lucht uit tegen de <*>
lombiaan Juan de la Cruz Est
pinan. De partij is afgesloten
tien ronden. De wedstrijd zal
terdag rechtstreeks te zien &Z
op Sportnet. Een dag later zen"
RTL4de partij opnieuw uit

KNVB-Limburg
naar Trier
NIEUWSTADT - Een jeugds!j
lectie van de KNVB-Limbu'j
neemt zaterdag en zondag a j
aan het NKS-vierlandentoernoj
in Trier, waaraan verder e\.
deelgenomen door KKVS f*
gië, DJK Duitsland 1 en W'■
Duitsland 2. De Limburgse »

lectie bestaat uit: Reijnders. '.;
chon en Hofland (Fortuna >
Peeters, Rovers, Peters, J°o/ ,n
en Van Oyen (VVV'B6); ZaW'
(Roda JC); Onol (VVM'BB), L»
pens (Schinnen); Bremen (SP./iy
club'2s); Houben (RK5V^_
Verdijk (Volharding); Urnme',
hun (HBSV) en SchrijnemaKe
(RKWM).

Tulp symbool
olympische ploeg
DEN HAAG - 'Revolutie"3*
maar niet al te hoogdravend "omschrijft Barbara van de e

be.
haar 'tulpen-ontwerp' dat ze
dacht voor de kleding, waan"
Nederlandse olympische sP
ters zich in Barcelona zullen P' .
senteren. In opdracht van
NOC gaf de 41-jarige ontwe"^.ter van het Amsterdamse c

f
cern EuroFashion - net als ,
Seoel -in allerlei variaties £, te ji
te aan de outfit die de at^off'0ff'buiten de wedstrijden om l
track) zullen dragen.

sport kort
" BOKSEN - De bokser J£^.Arvatsjakov heeft door ccn t%_i-zege op titelverdediger Kittl .p
sem (Thailand) de wereldtite" .
het vlieggewicht (WBO
overd. Hij is de eerste bokser
het GOS die bij de professie"^,
de beste van de wereld is\ e ji
vatsjakov was wereldkamP 1

bij de amateurs.

" VOETBAL - De organis^
van de eindronde om het
voetbal, dat over twee jaar in
Verenigde Staten wordt ée^\iden, gaat ervan uit dat ac '
miljoen beschikbare toegaf
kaarten verkocht worden. 1° g.
taal worden 52 wedstrijden e
speeld.

d*

" BOKSEN - Peter Muller. K.
voormalige Duitse beroeps» j,
ser, die als „De Aap" beK jti
stond, is in een ziekenhuis\ ,
Keulen aan een hartstils13

overleden. Hij werd 65 jaar-
A*

" VOETBAL - Jo van Marie. .fl
voorzitter van de KNVB, ■**een ziekenhuis in Zwolle °P je
nomen wegens klachten ove e
hoge bloeddruk. De 67-ja^,!
Van Marie, tevens penning"1 ~ter van de UEFA, was afgel°Pje.
week ook al in een Zweeds f
kenhuis onder behandeling v
dezelfde klachten.

" BASKETBAL - Het Ne-**
lands mannen-basketbalt .^
heeft ook de tweede wedsu^.
van het Olympisch kwalifi ca

aIVtoernooi verloren. In het SPa^et
se plaatsje Badajoz werd
tegen Hongarije het 74-83- ,3
rust stond Nederland met &
achter.# Latere ritwinnaar Scan Kelly voert temidden van hoge sneeuwwanden op de Nufenenpass de kopgroep aan in de Ronde

van Zwitserland. Naast Kelly klassementaanvoerder Georgio Furlan. Geheel links Eddy Bouwmans. Foto: epa

R 3
na 6-3 6-2, Po - Simpson-Alter 6-4 °' ;
Garrison - Bonsignori 6-0 6-1, Martin*,
Daniels 6-1 6-0, Harvey-Wild - Durie o

6-2, Werdel - Javer 6-2 4-6 6-0, Fairban
Nideffer - Martinek 7-6 6-1, Sabatm'
Fauche 6-16-1, Kohde-Kilsch - Mc«" 2
Ïan 2-6 6-2 6-4, Sawamatsu - Tanvier £g
7-5, Novotna - Monami 6-1 6-2. ,
Swardt - Garrone 6-4 6-3, HiraK»
Kschwendt 6-0 6-3, Fendick - HabsU"
va 6-2 6-4, Stubbs - Baudone 6-2 5Whittington - Niox-Chateau 6-1 *b g.2
Navratilova - Mag^alena Maleeva :
6-2, Wiesner - Kidowaki 6-2 6-2, « B.
Fernandez - Faber 6-4 4-6 6-3, Sverev .
Herreman 6-3 6-2, Rinaldi - De Vries
7-6, McNeil - Suire 6-1 7-5, Demonge 4
White 6-2 6-3, Keiler - Kroupova 6-3
Afgebroken partijen: Manuela Male a.
Fragniere leidt tegen Jagerman 6-1.
ham leidt tegen Cunningham 6-2 4- "Open kampioenschappen Heerlen:
ren-enkel Bl: Björn Beekman- 1"
Meeuwissen 4-6, 1-6: Ralf Boesten\j
Bruinekool 7-6, 6-1; Ruud Derks-Ca nudle van de Hoek 6-2, 6-1: 82-klasse:Ku deBoesten-John Erens 6-4, 6-2; Mar»■.
Jonge-C. van de Hoek 6-4, 6-2; Tjal«^
Sistermans-Loek Rouschen 6-1, 6-*- p
ren-enkel Cl: Victor van Gaaien-Ra"
van Lier 6-1, 6-4. Dames-enkel B2: A>
Sambeth-H. Wassink 0-6, 6-3, 6-4; v

nielleRomein-St. Houben 6-1, fi-2-

Mannen: Krajicek - De Jager 7-5 6-1 6-2,
Knowles -Koevermans 6-2 6-1 6-3, Cash- Eltingh 6-4 6-4 7-6, Haarhuis - Stolten-
berg 6-3 7-5 4-6 4-6 7-5, Leconte - Azar
6-3 6-0 6-3, Masur (Aus) - Jonsson 6-26-2
6-1, Lavalle - Castle 6-4 6-0 7-6, Muller -Ondruska 6-7 6-3 6-7 6-3, Yzaga - Gorriz
6-4 6-4 6-2, Karbacher - Gilbert 2-6 7-5
2-6 5-4 6-4, Bates - Chang 6-4 6-3 6-3,
Champion - Reneberg 5-7 6-4 3-6 7-6 6-3,
Rostagno - Carbonbell 2-6 6-1 6-1 6-2,
Jairyd - Bailey 6-4 6-3 6-0, Javier Sanc-
hez - Raoux 6-4 7-6 5-7 3-6 9-7, Martin -De La Pena 6-1 6-0 6-3, Masso - Kroon
6-7 6-4 6-2 2-6 6-4, Shelton - Curren 3-6
7-6 4-6 7-6 9-7, Forget - Mronz 6-3 3-6 7-5
7-6, Wheaton - Clavet 6-3 6-3 6-3, John
McEnroe - Luiz Mattar 5-7 6-1 6-3 6-3,
Afgebroken partij: Sjesnokjov leidt te-
gen Agassi 7-5 1-62-1.

Vrouwen: Godridge - Oremans 6-3 6-3,
Porwik , Savtsjenko-Neiland 6-0 6-3,
Mary-Joe Fernandez - Bentley 6-1 6-0,
Gildemeister - Bowes 6-0 6-2, Thoren -Santrock 6-3 7-6, Shriver - Brioekovetsj
1-6 6-3 6-1, Dahlman - Maniokova 7-6
6-4, Siddall - Lake 2-6 6-4 6-3, Graf- Van
Lottum 6-1 6-0, Hy - Reinach 6-4, 6-2,
Capriati - Rubin 6-0 7-5, Nowak - Hum-
phreys-Davies 6-3 6-0, Date - Kuhlman
7-6 6-2, Lindqvist - Tarabini 6-2 6-4,
Strnadova - Field 6-2 6-2, Adams - Fari-

29,98, 6. Howles/Coombes Ireson 49,27,
7. Janssen/Geurts Van Kessel Krauser
52,29, 8. Hoek/Hoek Hoek 1.00,83, 9.
Eriksson/Lundin LCR 1,05,83, 10. Laid-
low/Clements LCR 1.17,14, 11. Schlos-
ser/Locher LCR 1.26,26, 12. Kohlmann/
Theuer LCR-ADM 1.29,27, 13. Blaauw/
Hofsteenge LCR Krauser 1.29,58, 14. Ar-
lati/Combi LCR 1.29,96, 15. FerrandV
Charpentier 2.10,39, 16. Peeters/Goris
LCR Krauser 2.10,67, op een ronde: 17.
Baert/Van Dis (Ned) ADM. Uitgevallen:
Smit/De Rijk. Stand EK na vier races:
1. Knight/Jackson 75, 2. Body/Peach 47,
3. Thomas/Bettgens 40, 4. Smith/Hop-
kinson 37, 5. Laidlow/Clements 31, 10.
Janssen/Geurts Van Kessel 21.

zevende etappe. 1. Kelly 225 km in
6.17.19 (35,778 km/u), 2. Trummheller, 3.
Aldag 0.46, 5. Bugno 0.55, 5. Jeker, 6.
Furlan, 7. Zberg 1.12, 8. Leclercq 1.16,9.
Roche, 10. Le Mond, 11. Imboden, 12.
Boyer, 13. Breukink, 14. Kvalsvoll, 15.
Bouwmans, 19. Den Bakker. Algemeen
klassement: 1. Furlan 31.30.10, 2. Bugno
0.31, 3. Jeker 1.01, 4. Roche 1.05,5. Kelly
1.16, 6. Le Mond 1.35, 7. Zberg 1.40, 8.
Trummheller 2.00, 9. Breukink 2.05, 10.
Bouwmans 2.32, 11. Leclercq 2.33, 12.
Imboden, 13. Kvalsvoll 2.37, 14. Boyer
2.46, 15. Zimmermann 2.54, 20. Den
Bakker 3.48.
Ronde van België, amateurs. Zottegem
- Koksijde, zevende etappe. 1. Daelman
157 km in 3.55.40 (39,972 km/u), 2. Van
Bondt 0.10, 3. Van Brabant 0.12, 3. Feys,
5. Voskamp, 8. Kernper 0.20, 15. Den
Braber, 59. Wolfkamp. Algemeen klass-
ment: 1. De Smedt 20.10.04, 2. Convers
0.41, 3. Den Braber 1.06,4. Udris 1.19,5.
Jackel 1.24, 6. Wolfkamp 1.48, 32. Vos-
kamp 7.37, 33. Kernper 7.38.

TENNIS
Londen, Wimbledon, eerste ronde:

ATLETIEK
New Orleans. Amerikaanse Olympische
selectiewedstrijden, finales. Mannen.
10.000 m: 1. Williams 28.19.82, 2. Martin
28.31.06, 3. Aaron Ramirez 28.32.54 dis-
cuswerpen: 1. Keshmiri 64.56 m, 2. Was-
hington 63.30 m, 3. Buncic 63.24 m.
Vrouwen. 3000 m: 1. Plumer 8.40.98, 2.
Steely 8.41.28, 3. Peters 8.42.53. 10 km
snelwandelen: 1. Lawrence 45.46, 2. He-
razo 46.21, 3. Rohl 46.50.

WATERPOLO
St. Foy (Can). Internationaal toernooi,
vrouwen, derde dag: Nederland - Aus-
tralië 9-7 (4-0 2-2 2-2 1-3). ,
HOCKEY
Kuala Lumpur, vierlandentoernooi,
derde dag. Malaysia - Australië 2-4 (0-4).
Nederland - Japan 11-0(4-0), 3. Delissen
(sb) 1-0, 14. Weterings (se) 2-0, 26. Bove-
lander (se) 3-0, 30. Van den Honert 4-0,
37. Veen 5-0, 38. Van den Honert (sb)
6-0, 40. Weterings (se) 7-0, 42. Veen (se)8-0, 46. Van denHonert (se) 9-0, 61. Veen
10-0, 66. Van den Honert 11-0. Stand: 1.
Australië 3-6, 2. Nederland 3-4, 3. Malay-
sia 3-2, 4. Japan 3-0.
MOTORSPORT
Assen. EK wegraces: 125cc, 12 ronden:

1. Ancona Aprilia 28.32,34 (153,983
km/u), 2. Cecchinello Aprilia 0,11, 3.
Kurfiss Honda 1,89, 4. Borja Honda 2,00,
5. Gracia Honda 2,55, 6. Nijenhuis Hon-
da 3,92, 8. Smit Honda 7,33, 9. Sala Apri-
lia 7,45, 17. Reniers Honda 32,00. Stand
EK na 6 races: 1. Borja 73 punten, 2.
Cecchinello 66, 3. Kurfiss 54, 4. Ancona
53, 5. Foti 47, 6. Checa 45, 7. Baumann
44, 8. Orme 32, 11. Koopman en Van
Dongen 21. 250cc, 14 ronden: 1. Maurel
Aprilia 31,03,53 (163,597 km/u), 2. Na-
veau Yamaha 12,86, 3. Mare Garcia*
Yamalia 13,02, 4. Bernhard Garcia Ya-
maha 13,35, 5. Bischoff Aprilia 13,85.
Stand EK na zeven races: 1. Maurel 129,
2. Pennacchioli (Ita) 79, 3. Naveau 75, 4.
Newton 55, 5. Mare Garcia 52. Super-
sport 600, 16 ronden: 1. Riba Honda
36.42,46 (158,196 km/u), 2. Calasso Hon-
da 5,21, 3. Scheschowitsch Honda 5,36,
4. Borley Honda 9,28, 5. Zwedorn Hon-
da 13,76, 16. Van Andel Yamaha 1.11,78,
26. Heindük Honda 2.21,64. Uitgevallen:
Van der Wal. Stand EK na zes races: 1.
Scheschowitsch 103, 2. Riba 70, 3. Calas-
so 69, 4. Mvt 57. 5. Zwedorn 39, 16. Van
Beek 13, 21. Van de Wiel 10. Zijspan, 12
ronden: 1. Knight/Jackson Krauser
28.00,59 (155,491 km/u), 2. Smith/Hop-
kinson ADM 0,04, 3. Body/Peach Krau-
ser 18,63, 4. Thomas/Bettgens Krauser
29,81, 5. Giesemann/Rosinger Krauser

tanelli 3.52, 9. Bortolami 4.08, 10. Bota-
reli 4.36.
Ronde van de Mijnvalleien. El Barron-
Mieres, eerste etappe, eerste deel: 1.
Raab 114km in 2.50.47, 2. Guenetxea 3.
Moreda 4. Redant 5. Talen 13. Koerts ,
52. Cordes , 82. Jakobs , 93. Indurain
1.02, 95. Vos 8.09. tweede deel: 1. Mus-
seeuw 61 km in 1.41.25, 2. Guenetxea, 3.
Raab, 4. Elliott 5. Talen, 8. Koers, 47.
Vos, 76. Cordes, 77. Jakobs. Algemeen
klassement: 1. Raab 4.32.12, 2. Guenet-
xea, 3. Talen, 4. Elliott, 5. Moreda, 8.
Koerts, 52. Cordes, 82. Jakobs, 93. Indu-
rain 1.02, 95. Vos 8.09.
Eksel, liefhebbers: 1. Versiegen 70 km
in 1.43, 6. Guus Dirix, 14. Ben Spijkers.
Veteranen: 1. Bleus, 4. Peter Rogers, 8.
Pierre Klinkers, 14. Huub Konings.
Ottignies. profs: 1.Evenepoel 170 km in
3.20 uur, 2. Wilms, 3. Hennebert, 4. Her-
vé, 5. Morelle.
Romsée-Stavelot-Romsée: 1. Boulton
143 km in 3.20 uur, 2. Avaredo, 3. De-
martin, 4. Cornelis, 5. Thimister, 7.
Stam, 9. Van de Meulenhof, 10. Botgein,
11. Ansems, 15. Hofstede, 18. Roozen,
20. Van Berkel.
Ronde van Zwitserland. Visp - Chiasso,

Ronde van Apulië. Derdeetappe, Cerig-
nola - Crispiano. 1. Cipollini 187 km in
4.41.12 (39,900 km/u), 2. Adrie van der
Poel, 3. Martinello, 4. Lilholt, 5. Citterio,
6. Francois Simon, 7. Bontempi, 8. Caru-
so, 9. Bauer, 10. Baffi. Algemeen klasse-
ment: 1.Arnould 14.26.17, 2.Rué 1.03, 3.
Manin 1.31, 4. Vairetti 2.08, 5. Giupponi
2.21, 6. Roosen 2.44, 7. Alvis 3.42, 8. Fon-
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