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Subsidies kunnen
lager zonder

inkomensdaling
?^N HAAG - Subsidies kunnen
*°rden verlaagd zonder grote inko-
menseffecten. Dat blijkt uit een

dat gisteren door minis-
De Vries (Sociale Zaken) naar de

w*eede Kamer is verstuurd. Voor-
lede is dat in ruil voor het ver-
aderen van de subsidies de belas-
j.ng wordt verlaagd.
F^ 's vooral de WD een doorn in
k j; °og dat eerst belasting wordt
«heven, waarna het geld via subsi-
?'es weer bij de belastingbetaler
iJNgkomt. Volgens het Sociaal en
ij-.Wtureel Planbureau is het moge-
|2* subsidies en fiscale aftrekpos-
___■ met tien procent te verlagen
letale opbrengst 5,2 miljard gul-
I**11) zonder extreme inkomensef-
jj^ten. De opbrengst kan worden
I^Sezet voor het verlagen met twee[Sr°cent van het laagste belastingta-

het weer

y^GENACHTIG EN FRIS
is het op veel_ fatsen nevelig en valt er re-

ij: van tijd tot tijd wat
Tegen de middag

L°rdt de bewolking vanuit. ' westen dikker en gaat de
ty? over in regen. De
k'lö draait dan van west
t*ar noordwest en wordt ma-
ll*- Hierdoor wordt koelere
l cht aangevoerd. Het kwik
jg^t dan ook niet hoger dan
k Kraden. De minimumtem-
» Matuur vannacht is circa 12

tt°0r verdere informatie be-
j.e«ende het weer in Limburg
vu,»t u bellen 06-9775.

hT°P: 05.19 onder 21.54aanop: 04.47 onder: 21.06
Ï^RGEN:Jjnop: 05.18 onder: 21.55

05.31 onder: 21.57

KNMI wil ook
’zonnekracht’ inweerbericht

BILTHOVEN - Het KNMI wil zijn weerbe-
richt uitbreiden met de verwachtingen over
de stralingskracht van de zon. Deze kracht
houdt verband met de hoeveelheid ozon in
de lucht. Hoe meer ozon, hoe minder ultra-
violette straling en hoe minder risico badgas-
ten en terraszitters lopen op verbranding en
eventueel huidkanker.
Het KNMI wil met het geven van de ver-
wachte 'zonnekracht' geen paniek veroorza-
ken, aldus woordvoerder F. Kuik, die giste-
ren de plannen van het metereologisch insti-
tuut bekendmaakte op het nationaal
symposium 'Gezond in de zon. „Het is alleen
onze bedoeling de mensen te informeren."

Als voorbeeld noemde Kuik zonnekracht 9,
die betekent dat iemand met een normale
gevoelige huid na achttien minuten begint te
verbranden. Bij zonnekracht 4 is dat na 33
minuten. De meldingen hebben geen zin op
volledig bewolkte dagen, maar wel op ge-
deeltelijk bewolkte dagen omdat reflectie
van de UV-straling zelfs extra risico's met
zich mee kan brengen.
Voor intern gebruik berekent het KNMI nu
al dagelijks de zonnekracht. Maar het weer-
bericht wordt zeker niet vóór volgend jaar
uitgebreid. Deze zomer moet daarover nog
overleg worden gevoerd met de overheid en
met instituten in het buitenland. Internatio-

naai wordt het van groot belang geacht één
standaard-eenheid te hanteren voor de zon-
nekracht. „Anders krijgt de automobilist die
van Finland naar Spanje rijdt, telkens met
een ander cijfer te maken." Daar is de duide-
lijkheid niet mee gediend.
In Denemarken en Zweden is de zonne-
kracht al onderdeel van het weerbericht.
Ondermeer wordt daarbij rekening gehou-
den met de gevoeligheid van de huid voor
zonlicht en met de gewenning in de loop van
het zomerseizoen. Tot vreugde van de fabri-
kanten van zonnebrandcrème wordt zelfs
aangegeven welke beschermingsfactor op
een bepaalde dag het meest geschikt is.

Verkeken
De kansen van Lubbers lijken ech-
ter verkeken nu ook Spanje en En-
geland hem niet meer volmondig
steunen. De premier zegt deson-
danks de afgelopen dagen telefoon-
tjes van regeringsleiders te hebben
gehad „die zeiden te hopen dat ik in
derace blijf."

In het interview dreigt Lubbers tus-
sen de regels door de benoeming
van een andere kandidaat mogelijk
met een veto te zullen treffen, wan-
neer hij wordt gepasseerd. „De
baan moet naar Nederland gaan,
tenzij er hele goede en zwaarwegen-
de argumenten en bezwaren wor-
den aangevoerd. Ik heb ze nog niet
gehoord."

Lubbers noemt de verkiezingen die
deze week voor het Europees Parle-
ment worden gehouden van groot
belang voor zrjn kandidatuur. Een
lage opkomst en een slechte score
voor het CDA zouden er zelfs toe
kunnen leiden dat hij zich uit dera-
ce terugtrekt. „Ik laat dat zwaar
meewegen. Het is mede-bepalend."

Aandacht
Lubbers zegt de Brusselse topfunc-
tie meer politieke inhoud te willen
geven, met veel aandacht voor be-
strijding van de corruptie en de ver-
spilling binnen de EU en voor de
uitbouw van een Europese defen-
sie. Dehaene is in zijn ogen meer
een bestuurder „van de oude stem-
pel" die goed op de Brusselse win-
kel wil passen. De race om het
voorzitterschap maakt Lubbers
overigens niet nerveus. „Ik ga daar
ontspannen mee om," zegt hij. „Als
ik het niet word, zit ik daar persoon-
lijk niet mee. Maar hoewel het arro-
gant klinkt, zou ik het wel Slecht
vinden voor Europa."

Zie ookpagina 4

" 'Het spel al gespeeld?
Zo gaatdatdus niet!'

Premier dreigt voorzichtig met veto bij verkiezing EC-voorzitter

Lubbers: Dehaene slechte keus
DOOR PAUL KOOPMAN

EN PETER DE VRIES

DEN HAAG - Demissionair
premier Ruud Lubbers zou
het „slecht voor Europa
vinden wanneer niet hij
maar zijn Belgische collega
Jean-Luc Dehaene de nieu-
we voorzitter wordt van de
Europese Commissie. Vol-
gens Lubbers zijn de proble-
men waarmee de Europese
Unie kampt zo groot, dat het
nodig is dat iemand met een
uitgesproken politiek profiel
aan het hoofd komt te staan
van de Brusselse Euro-
bureaucratie.

Lubbers lanceert deze harde aanval
vandaag in een exclusief interview
met de Geassocieerde Pers Dien-
sten (GPD), het samenwerkingsver-
band van regionale dagbladen
waarbij ook deze krant is aangeslo-
ten.

De twaalf regeringsleiders van de
Europese Unie wijzen op 24 juniop
het Griekse eiland Korfu de opvol-
ger aan van de Fransman Jacques
Delors, de huidige voorzitter van de
Europese Commissie. De Belg De-
haene is daarbij favoriet, maar Ne-
derland eist de post op omdat ons
land nog nooit de EC-voorzitter
heeft geleverd.

PvdA en CDA gaan gelijk op in race om EU-zetels
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Partij van de Ar-
beid en het CDA zullen morgen bij
de verkiezingen voor het Europees
Parlement ongeveer evenveel zetels
halen. Beide staan volgens progno-
ses van het Haagse onderzoeksbu-
reau NSS en het Nipo op acht ze-
tels. De PvdA komt in de peiling

van NSS uit op 27,3 procent van de
stemmen, het CDA op 26,3 procent.
Onderzoeksdirecteur Zijdenbosvan
NSS sluit echter niet uit dat het
CDA de PvdA nog voorbij zal stre-
ven, omdat CDA-stemmers (evenals
WD'ers) trouwer naar de stembus
gaan. Volgens de prognose van NSS
volgen VVD en D66 met respectie-
velijk 21 procent en 15,4 procent.
Voor beide partijen betekent dat

een winst ten opzichte van de vori-
ge Europese verkiezingen. Groen-
Links kan rekenen op 3,3 procent
van de stemmen, de kleine christe-
lijke partijen op 5,6 en de Centrum-
democraten op 1,1 procent. Ver-
deeld over de 31 Nederlandse zetels
in het Europese parlement zou de
prognose neerkomen op acht a ne-
gen zetels voor de PvdA, acht voor
het CDA en zes a zeven voor de

WD. D66 mag rekenen op vijf ze-
tels, GroenLinks op één en klein
rechts zou met twee vertegenwoor-
digers in het Europees parlement
komen. De CD gaat volgens de
prognose niet naar Brussel.

morgen

WK'94
Het Limburgs Dagblad
blikt morgen in een for-
se bijlage vooruit op het
wereldkampioenschap
voetbal, dat volgende week vrijdag van start gaat. Be-
halve interviews, reportages en beschouwingen, is er
ook plaats ingeruimd voor het complete speelschema
met alle aanvangstijden.

Hennep voor
3,6 miljoen

VENLO - De waarde van de hen-
nepplanten en stekken, die maan-
dag tijdens de ontmanteling van
een illegale plantage in een tuin-
derskas in Venlo in beslag zijn ge-
nomen, is veel hoger dan aanvanke-
lijk werd aangenomen. Sprak de
politie eerst van een handelswaarde
van negen ton, gisteren werd de
waarde geschat op 3,6 miljoen gul-
den. De politie telde 16.500 planten
en 43.000 stekken, die samen bij
volledige wasdom voor de
miljoenenopbrengst gezorgd zou-
den hebben. De Mobiele Eenheid
heeft de planten inmiddels in con-
tainers verzameld en vernietigd.
Het speciale hennepteam van de
politie Limburg-noord heeft ook
een botanicus ingeschakeld om vast
te stellen dat het inderdaad om een
hennepplantage ging waar drugs
geproduceerd werden.

Zie verder pagina 15

" Elke agent moet brede
kennis van zaken hebben

NS’ers willen
ochtendspits

stilleggen
UTRECHT - Boze machinisten en
conducteurs willen vanmorgen het
treinverkeer in de Randstad platleg-
gen. Zij kondigden gisteren aan dat
zij by de aanvang van hun dienst
zullen gaan vergaderen, zodat er
geen treinen kunnen uitrijden. Het
gaat om een wilde staking, die niet
door de bonden is overgenomen. De
NS-directie heeft de bonden giste-
ren uitgenodigd voor een vanoch-
tend te houden spoedberaad. Eer-
der hadden de bonden het verzoek
gekregen af te zien van 'acties die
de klant kunnen schaden.

Actiecomités in de Randstad riepen
gisteren al hun collega's via pam-
fletten op om deelte nemen aan een
'groot werkoverleg.
De machinisten en conducteurs zijn
woedend over het besluit van de NS
dat 470 man rijdend personeel moet
uitkijken naar ander werk.Informateurs krijgen smeekbede commissarissen

Politie: meer agenten op
straat voor miljard extra
NIJMEGEN - Voor verbetering
van de veiligheid op straat is één
miljard gulden extra nodig. Daar-
mee kunnen tienduizend fulltime
politiemensen worden aangetrok-
ken. Op die manier kan de wens
worden vervuld om meer 'blauw op
straat' te krijgen. Daarnaast is een
uitbreiding van het Justitie-appa-
raat nodig om de verwachte grotere
stroom gearresteerde of beboete
personen op te vangen.

Deze wensen hebben de gezamen-
lijke korpsbeheerders, hoofdofficie-
ren van Justitie en hoofdcommissa-
rissen geuit in een brief aan het
demissionaire kabinet en de kabi-
nets-informateurs. De Nijmeegse
burgemeester D'Hondt, voorzitter
van het Korpsbeheerdersberaad,
heeft de brief gisterochtend over-
handigd aan minister De Graaff-
Nauta van Binnenlandse Zaken.

„Door een gezamenlijke inspanning
en een gerichte inzetvan mensen en
middelen moet worden gewerkt aan
een samenleving waarin iedereen
zich veilig en onbedreigd kan voe-
len," aldus debrief. Uitbreiding van
toezicht op straat door meer politie-
mensen is daartoe een voorwaarde.
Behalve één miljard gulden voor

tienduizend extra formatieplaatsen
bij de politie is ook versterking van
Justitie nodig. Het gaat daarbij om
uitbreiding van het aantal rechters
■en officieren van Justitie en de
bouw van extra gevangeniscellen.

Bijzondere aandacht, zo wordt in de
brief bepleit, vereist de bestrijding
van de georganiseerdecriminaliteit.
Daarnaast zal meer moeten worden
geïnvesteerd in automatisering bij
de politie.

Troost

Gewest wil drie
vreemde talen
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" Overleg over 'paars'
heeft geen invloed

LA DILIGENCE

Een begrip in Limburg

Vanavond

PAGANINI

" Reisleidster Henriette Gevers, zelf gekweld door een ge-
broken kaak, troost passagier Toon van Kalthoven. Beiden
raakten gewond bij het busongeluk van maandagochtend
in Polen. De passagiers van de ongeluksbus keerden gister-
avond per vliegtuig terug naar Eindhoven-Airport. De ge-
wonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Eindho-
ven. Van de 34 inzittenden van de bus kwamen drie men-
sen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. Van
de inzittenden, allen afkomstig uit Son en Breugel, waren
ruim twintig lid van het feestorkest Los Geinos. Zij maak-
ten een rondreis door Polen op uitnodiging van de humani-
taire stichting Mensen voor Mensen. De toedracht van het
ongeluk is nog niet duidelijk. Volgens enkele passagiers is
de bus geslipt, van de weg af gereden en gekanteld. De tou-
ringcar reed volgens hen zeker niet te hard. De Poolse poli-
tie beweert echter, dat de bus ongeveer 100 kilometer per
uur reed. Foto: ANP



exposities

Graphic Art in
Sjoklaatfebrik

; GULPEN - Graphic Art is de ti-
tel van de expositie die van 12
juni tot en met 24 juligehouden
wordt in galerie/beeldentuin De
Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31
in Gulpen. Acht kunstenaars
presenteren er grafisch werk in
verschillende technieken. Open
van donderdag tot en met zon-
dagvan 14 tot 17.30 uur.

Michael Jepkes exposeert zijn
nieuwe serie kleurenetsen
'Olympic Games' en bekender.werk met Japanse invloeden.
Fon Klement presenteert board-
drukken en Hans Luiken lino-; sneden waarbij de figuratie niet

meteen duidelijk wordt. De
Fransman Louttre- B heeft een
eigen grafische techniek ontwik-
keld, de reliëfdruk, die hij in
Gulpen laat zien. Krachtige
vormtaal in combinatie met sub-
tiel kleurgebruik kenmerkt de
nieuwe serie kartondrukken van
Anja Ysermans.

In de recente monotypes van
Willy van Beek staat 'Vrouw en
vrouwzijn' centraal, terwijl de
ruwhouten lijsten de in zachte
aardetinten vervatte monotypes
van Willy van Beek een extra di-
mensie geven. De monotypes
van Sjer Jacobs kunnen het best
omschreven worden als 'gestol-
de emoties in grafische technie-
ken. De expositie wordt gecom-
pleteerd met binnen- en buiten-
beelden van Sjer Jacobs en
'kijkkasten' van Ron Speetjens.
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Glaskunst uit
Oostenrijk

MAASTRICHT - Galerie Studio
Maastricht, Brusselsestraat 59,
brengt tot en met 26 junirecente
glasobjecten van twee Oosten-
rijkse glaskunstenaars: Jack Ink
en Helmut Hundstorfer. De gale-
rie is geopend van donderdag tot
en met zondag van 11 tot 18 uur.

Ink toont geblazen glazen dek-
seldozen waarover hij een huid
van emaille legt. Zijn motieven
ontleent hij aan koraalformaties
en veelkleurige tropische vissen.

Hundstorfer laat grote ronde
vormen van helder glas zien
waarin door het gebruik van ge-
kleurd glas een soort binnenwe-
reld is gecreëerd.

kunst

Tien kunstenaars exposeren in het Kunstcentrum Sittard

’Het autonome beeld?’
jong en onderhoudend

DOOR PIETER DEFESCHE

'■ SITTARD - Tien beeldhou-
wers, in leeftijd variërend van
nog geen dertig tot bijna zestig,
stelden in Sittard een tentoon-
stelling samen, die met haar ti-
tel 'Het autonome beeld?' sug-
gereerde dat het allemaal
ergens over ging. Over een op-
vatting in de beeldhouwkunst.
Nu ja, opvatting. Er staat een
vraagteken achter de titel. Mis-

; schien gaat het meer over een
; nooit algemeen geworden
I standpunt. Het is ook moeilijk
een tentoonstelling te benoe-
men met een vaag filosofisch
begrip. Zeker als, zoals blijkt,

Ide tien kunstenaars, de meer-
; derheid van hen behorende tot

de nieuwe generatie, hun gang
gaan zonder zich om een ge-
meenschappelijke doelstelling
zichtbaar ter bekommeren.

' In de inleiding van een zaaltekst kan
men lezen dat autonome kunst naar
niets anders verwijst dan naar de

j werkelijkheid van het kunstwerk
zelf. Als dat de bedoeling was, kan de
helft van de deelnemers wel naar

' huis gaan: van alles verwyst naar van
alles.

I Evengoed is de tentoonstelling door

' een gezamelijk idealisme gedragen
J en is hetresultaat boeiend en verras-I send: de provinciaal consulent voor

'■ beeldende kunsten heeft het 'met

' plezier' gepresenteerd op de opening
I naar zijn zeggen, omdat hij niet in de
■ galerie Het boterbloempje stond, bij
', een nietszeggende tentoonstelling,

maar bij een kunstenaars-initiatief
'dat uitermate serieus genomen. wordt door het professionele kunst-
veld'.

Het kunstenaars-initiatief is geno-
men door de selectiecommisie van
het Kunstcentrum Sittard, vroeger
actief in de Melkfabriek, nu in een: klooster aan deLeyenbroekerweg, zo. groot en zo lang dat het zoeken is

> naar de ingang. De naam van fanfare
I St.-Jan wyst in de goede richting,

' evenals die van een peuterspeelzaal.
', Zij worden op een bakstenen muur

geflankeerd door een affiche van
i 'Het autonome beeld. Tenslotte is
■ het Kunstcentrum Sittard, in tegen-
j stelling tot Het Domein, niet uitslui-

tend voor publiek bestemd; het is
.voor de helft in gebruik door dertien
kunstenaars die de sleutel hebben
van hun atelier ter plekke en blinde-
lings de weg weten.

Het publiek dat voor de tentoonstel-
ling komt gelieve te bellen, boven
aan een trap, nadat het in de entree-
hal minzaam is verwelkomd door
een installatie van Henna van den
Heuvel. Zij stelt daarmee het autono-
me beeld meteen al ter discussie. Het
begrip is gedefinieerd vanuit het ne-
gatieve: geen installaties en geen
ideeënkunst. Het vraagteken is on-
misbaar.

De deurnaar de heldere expositieza-
len gaat gemakkelijk open zowel ty-
dens de openingsuren als daarbui-
ten. De collectie blijkt al in een
oogopslag uiterst divers. Verschil is
er ook in aantallen per inzending en
in formaat. Een geometrisch
abstracte constructie van Jos
Timmermans uit Maastricht (41) is
het zwaarst om op te tillen. Een
architectonisch werk, maar zeer
autonoom in de zin dat het alleen
verwijst naar zichzelf: een dubbelge-
slagen rechthoek. Door zijn formaat
trekt ook het werk van Matthieu
Knippenberg, alweer een veteraan in
het gezelschap, de aandacht. Het is
een half ovaal, eerder een dubbele
deur. Matthieu Knippenberg, uit
Swolgen, is terug van weggeweest.

Uit Nieuw Guinea. Zijn dubbele
deur is samengesteld uit koper en
velden van aaneengebreide botten -
schouderbladen in onze perceptie.
'Heavens Gate' heet dit suggestieve
werk. Een waardevolle bydrage, zij
het dat zy verwyst: naar dood en
eeuwig leven.

Tegenover zyn ossuarium hangt een
wand vol fragiele constructies van
dun hout, meest zachtaardig gepo-
lychromeerd. Zy vertegenwoordigen
het oeuvre van Ine Schröder uit
Maastricht, Stadsacademie en Jan
van Eyck-academie, bekend van on-
der meer exposities in hetBonnefan-
tenmuseum, van vrouwen in 'van
nabyheid en distantie' in het mu-
seum van Roermond en van deelna-
me aan de papiermanifestatie van
1988. Zy heeft spontaniteit en trans-
parantie voor ogen. Het kunstcen-
trum zal haar later in het jaar de
ruimte gevenvoor een eigententoon-
stelling.

Anet van Elzen, een van de
Brabantse deelnemers, betrekt de
performance in haar creativiteit. Het
woord 'beeld' krijgt daarby een over-
drachtelijke zin. Een foto van haar
hurkende gestalte, door lang haar be-
schut, prijkt op het affiche onder de
titel 'autonome kunst ?'.
De bekende geometrische abstrac-
ties van Dre Devens, de nestor,
krijgen in al hun soberheid de meest
poëtische titels, als 'Are de Triomfe

pour vn petit oiseau Beige. Het
maakt ze vertederend. Henk Bex-
kens uit Maastricht (36) heeft een
inzending van grote consistentie: hy
toont een reeks van kofferachtige ob-
jecten, her en der in de ruimte hoog
boven de wereld opgehangen. Men
moet ze van onderen bekijken, het
hoofd in ongemakkelijke positie, als
kijkdozen, om weinig waar te nemen
of niets.
Monique Vondenhof, Maastrichts
kunstenares met een reeds presenta-
bel curriculum waaraan nog vlijtig
wordt gebouwd, heeft 'geen beleren-
de ideeën, maar wil de spanning
voelbaar maken tussen individu en
massa. Zij ontwierp daarvoor een
bezienswaardig werkstuk met zilver
oplichtende vazen die in een water-
bassin onder druk worden gehouden
met houten armen, met beton 'en een
centrale spankabel.

Een tweede Brabantse deelneemster
is duidelijk aanwezig in een grote
achterzaal: Armande Franssen uit
Den Bosch (36). Vanuit het voorne-
men 'tegenover elkaar liggende
krachten en de betekenis die ze el-
kaar geven te onderzoeken', presen-
teert ze een van rubberen stekels
voorzien blok, waarop het woord
'lust' valt te onderscheiden. Er zijn
samenstellingen van rubberen voor-
werpen uit een medisch arsenaal, ,
soms speels, soms erotisch. En
voorts van knoken en klompen met
de macabere titel: 'Save your last
dance for me.
Het is allemaal met grote handvaar-
dige perfectie gemaakt, ook de
bizarre enscenering van 'Brainbeat'
met behulp van sokkels, keiharde
kussens, schalen van walnoten en
klauwhamers.

Of de handvaardigheid van Monique
Vondenhof - van de ondergedom-
pelde vazen - zo ver gaat dat ze ook
het op een na grootste werk, zonder
titel, eigenhandig vervaardigde van
betonnen palen en njet precisie ge-
laste cylinder-segmenten, blijft een
vraag: de industrie zou er de handen
aan vol hebben.
De derde Brabantse deelneemster is
Silvia Kooman uit Eindhoven. Zij
toont hier een lange reeks van naar
eenvoud strevende artefacten van ge-
ring formaat, soms verlevendigd met
foto's uit het stommerfilmrepertoire,
soms humoristisch, als De Pijp van
Magritte gesoldeerd uit ijzerdraad
met inbegrip van het woordje 'rook.

Wie hier geen conclusie kan trekken
ten aanzien van de al of niet nastre-
venswaardige autonomie van het
beeld, moet daar niet onder gebukt
gaan. De presentatie was tenslotte
onderhoudend, jongen memorabel." 'Schuilplaats' van Ine Schröder.

verder...
... toont de uit Maastricht afkom-
stige, in Hoogeveen woonachtige
fotograaf Nico Beckers een serie
foto's van een reis door Guate-
mala in de hal van het Bejaar-
dencentrum Campagne, Medoc-
laan 66 in Maastricht. Tot en met
30 juni.... loopt er van 10 tot en met 19
juni een eindexamenexpositie
van de studenten edelsmeden in
de Akademie Beeldende Kun-
sten, Herdenkingsplein 12 in
Maastricht.... is er in museum Van Bommel-
Van Dam, Deken van Oppensin-
gel 26 in Venlo, vanaf 19 junieen
tentoonstelling te zien met werk
van Noud van Dun en Noëlle van
Eugen. Open van dinsdag tot en
met vrijdag van 10 tot 16.30 uur,
zaterdag en zondag van 14 tot 17
uur. " Boarddruk van Fon Kle-

ment.

recept

Amerikaanse tonijnsalade
2 blikjes tonijn op eigen vocht (niet met olie of
groente!), 1 klein uitje, ca. 5-6 stengels bleekselde-
rij, 2-3 eetlepels bulgaarse joghurt, 5-6 eetlepels
béarnaise saus, grof gemalen peper, evt. peterselie
of bieslook om tegameren, 2 hardgekookte eieren.

Tonijnuit blik eventueel uit laten lekken. Uitje pel-
len en zeer fijn snipperen. Eventuele draden van
de stengels bleekselderij aftrekken en stengels in
dunne reepjes snijden.

In een grote saladeschaal tonijn, uisnippers en
bleekselderij mengen en hierover yoghurt en béar-
naisesaus scheppen.
Meng alles opnieuw en maal rijkelijk versgemalen
peper boven de salade. Pel dé eieren, snijd ze in
plakjes en gameer hiermee de salade. Strooi even-
tueel vlak voor 't serveren fijngehakte peterselie of
kleingeknipte bieslook over de salade.
NB: TJ kunt ook dubbeldeks sandwiches maken
met de tonijnsalade (3 boterhammen met daartus-
sen 2 lagen salade). Sandwich schuin doorsnijden
en vaststeken met een cocktailprikker qf Ameri-
kaans vlaggetje.

oplossing gisteren
OPLOSSING E 1208
HORIZONTAAL: 1 volk; 4 woerd; 8
Abel; 12 Ede; 13 pré; 14 ure; 15eend;
17 zeeën; 19 gilt; 20 aaien; 22 pekel;
24 gen; 25 m.a.w.; 27 peluw; 29 me-
nie; 32 maan; 34 wezen; 36 stee; 38
ara; 39 eer; 40 enk; 41 AMRO; 43
aster; 45 vrek; 46 slemp; 48 lotus; 50
Ina; 51 dei; 53 Beate; 55 eerst; 58
kern; 60 imago; 62 tram; 64 ene; 65
ore; 66 olé; 67 rasp; 68 teelt; 69
Oman.

VERTIKAAL: 1 veen; 2 ode; 3 Len*
5 open; 6 ere; 7 reep; 9 buil; 10 eijj
11 Lets; 16 dagen; 17 zenuw; Ij
nemen; 19 gewis; 21 iel; 23 kan; V
smaak; 27 paars; 28 Weesp; 29 m*"
rel; 30 eters; 31 gekke; 33 arm; 3*
zet; 37 ene; 42 oliën; 43 Amati; *Jrodeo; 45 vuist; 47 Ena; 49 ter; 5*
oker; 53 bres; 54 emoe; 55 egel; &
trom; 57 amen; 59 Ena; 61 are; &
ala.

Winwoord: OVERVERZEKERING

Id-expotip
Galerie Amarna in de Recht-
straat in Maastricht presenteert
in de periode van 11 juni tot en
met 16 juli nieuw werk van de
uit Boukoul afkomstige sieraad-
vormgeefster Rini Ronckers. De
galerie is geopend van dinsdag
tot en met zaterdag vanaf 11 uur.

Rini Ronckers (1957) studeerde
in 1981 af aan de Akademie voor
Beeldende Kunsten in Maas-
tricht. Haar werk kenmerkt zich
door symboliek die in belangrij-
ke mate gedragen wordt door
een krachtige figuratieve vor-
mentaal. Daarom zijn haar siera-
den individuele dragers van
universele ideeën en/of gevoe-
lens. Zelf zegt zij haar werk te
zien als een 'snoer van gevoelens
en emoties', waarin tot haar ver-
wondering anderen zichzelf her-
kennen.

Haar vormentaal verraadt een
grote interesse voor 'primitieve'
culturen, hedendaags ofvan ver-
vlogen tijden: oersymbolen als
zon, maan, vruchtbaarheidsfigu-
ren en fetisjachtige voorwerpen
komen regelmatig in het werk
terug.

Bekend zijn haar 'Schilden' die
een perfekte uiting zijn van zo-
wel sieraad als autonoom beeld.
Zij ontstonden in 1991 als een op

te spelden sieraad, maar werden
al spoedig van een drager (figuur
in mensvórm) en sokkel voor-
zien. Beide elementen vormen
samen een sculptuur, waarin de
symboliek opnieuw een cruciale
rol speelt.

# Schild van Rini Ronc-
kers, te zien in galerie
Amarna.

Foto: KAREL BINGEN

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 kledingstuk; 8 kleur; 12 vliegenier, 13 stuur; 14
godsdienst; 16toon; 17 talent; 18 bijvoorbeeld; 19 hevig; 21 Geogr.
Mijl; 22 houding; 23 aanw. vnw.; 24 familielid; 26omroep; 27 neven;
29 kever; 30 proost; 32 vleesgerecht; 34 droogoven; 36 Rubidium;
38 belemmering; 39 loco-burgemeester; 41 Iraliehok; 42 ouderloze;
44 vr. maat; 45 lokspijs; 47 pers. vnw.; 49 Egypt. godin; 51 telw.; 53
schoeisel; 56kledingstuk; 58 sliert; 60 wiel; 61 zetel; 63 rolsteen; 64
getroffen; 66 waterpeil; 67 vogel; 68 meisjesnaam; 69 opdracht; 70
brompot; 72 heilige; 73 vervallen; 74 vak; 76 boord; 77 vergaarbak.

VERTIKAAL: 1 hoofddeksel; 2 selderij;3regel; 4 lofrede;5 zuivelpro-
dukt; 6 wilde haver; 7 elektr. traktie; 8 voorz.; 9 hert; 10oude plaats;
11 desondanks; 13 soort; 15 kist; 17 afvoer; 18 kleurstift; 20 wilde-
beest; 22 gewicht; 23 aanw. vnw.; 25 tocht; 26van af; 28spil; 30 ze-
tel; 31 eens; 33 bluffer, 35 berekening; 37 vruchtje; 40 spelvorm; 43
aanspreektitel; 46 hamer; 48 kram; 50 schoonmaakmiddel; 52 water
in Friesl.; 54rijstdrank; 55eerw. heer; 57vruchtje; 59 Eur. hoofdstad;
61 rails; 62 bosgod; 65 vaartuig; 66 slede; 69 openbosplek; 70veri.
toon; 71 vr. munt; 73 verzekering; 74 dieregeluid; 75 nachtspiegel.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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Sociale zekerheid
~!e onderhandelingen over bezuini-
gingen op de ww, wao, aaw, zw en
Mstand zitten nog steeds vast.ï»Der Bolkestein waarschuwde?at een bezuiniging bij de ene wet
r[ao) kan leiden tot extra uitgaven
?Ji een andere (ww, bijstand). „Wij
Roeten de problemen niet ver-
schuiven, maar oplossen," aldus de
■Joeraal, die sprak van een moeilijke

11 ingewikkelde discussie.

Ruwweg kan er zes miljard gulden
?espaard worden op de sociale ze-erheid: ingrepen ww 0,25 miljard,

Ziektewet 0,6 miljard,
*^en invoering algemene nabe-
raandenwet één miljard, bevrie-

?ng kinderbijslag en afschaffen van
J* toename per kind daarin circa
y^e miljard. De dalingvan het aan-
-I*l wao'ers levert naar schatting

miljard op.
!~e bijna zes miljard is niet genoeg
rn de voorziene lastenverlichtingan negen miljard gulden te bekos-

JJSen. Bovendien is er nog geld
Jjodig voor de reductie van het fi-
nancieringstekort, nieuw beleid en
|| et opvangen van gaten en tegen-

in de begroting.

Banen
i.as als het geld voor de lastenver-
achting er is, kan gewerkt worden
**n extra banengroei. PvdA, WD
i** D66 willen de reeds voorspelde

van 230.000 in de ko-
kende vier jaar met 120.000 verho-
*en. Dat kan als werkgevers een

krijgen op de loonkosten
l*n mensen die zij aannemen voor
!jet minimumloon of een loon dat
?*ar ten hoogste twintig procent

" °ven ligt. Dat kost zon vier mil-
J*>"d gulden.

Identiteitskaart moeilijker te vervalsen

Alle vreemdelingen
krijgen dezelfde pas

Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG - Alle vreemdelingen
die officieel tot Nederland worden
toegelaten, krijgen een plastic kaart
als identiteitsbewijs. Het gaat om
een pasje dat met speciale druk-
technieken tegen vervalsing is be-
veiligd. Zo wordt het fotootje van
de pashouder in het plastic ge-
brand. De nieuwe pas wordt van-
middag ten doop gehouden. Dat
gebeurt tijdens de opening van het
nieuwe districtskantoor van de Im-
migratie- en Naturalisatiedienst in
Zwolle. Minister Kosto (Justitie)

neemt dan het eerste exemplaar in
ontvangst.
De pas, officieel 'vreemdelingendo-
cument' geheten, vervangt de vijf
verschillende soorten vestigings- en
verblijfskartonnetjes waarmee nu
nog wordt gewerkt, en die bijzonder
fraudegevoelig zijn gebleken. Alle
categorieën toegelaten vreemdelin-
gen, moeten zich met de pas kun-
nen identificeren. Zo geldt de kaart
zowel voor buitenlanders die hier
een tijd werken of medisch behan-
deld worden als voor asielzoekers
die een voorwaardelijke verblijfs-
vergunning hebben bemachtigd.
De nieuwe vreemdelingenpas is be-

ter tegen vervalsing beveiligd dan
het nieuwe Nederlandse paspoort
waarmee het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken eind deze maand
voor de dag komt. Dat ministerie
durfde het, na het debacle met eer-
dere paspoort-versies, niet aan de
thermische druktechniek te laten
toepassen die het mogelijk maakt
de pasfoto in te branden.
Zowel de vreemdelingenpas van
Justitie als het nieuwe, en dus min-
der geavanceerde paspoort van Bin-
nenlandse Zaken wordt vervaar-
digd door de drukcombinatie
SDU/Johan Enschedé. Justitie
heeft overigens al een 'slimme'
kaart in gebruik, bedoeldvoor asiel-
zoekers die(nog) geen verblijfstatus
hebben en zich om die reden weke-
lijks of dagelijks moeten melden.
Het gaat om een plastic kaart die
een chip bevat waarin behalve tekst
ook de duimafdruk van de pashou-
der is opgeslagen. Met een afleesap-
paraat kan eenvoudig worden vast-
gesteld of de elektronische vinger-
afdruk correspondeert met de
echte.

Kok zet met ’testcaseformatie’opscherp

Zorgsector breekpunt
voor paarse coalitie

Van onze parlementaire redactie
ÖEN HAAG - Mensen met

laag inkomen, aow'ers en
Mensen met een zwakke ge-
wondheid mogen niet méér
jkan betalen voor de gezond-
heidszorg. Deze eis heeftfvdA-leider Kok gisteren op
{?fel gelegd tijdens de forma-ll.e-onderhandelingen. De so-
ciaal-democraat noemt devolksgezondheid 'een testcasevoor de nieuwe coalitie.

f"e VVD voelt niets voor het ontzien
J[an bepaalde groepen bij de bekos-
tiging van de zorg. Volgens de zegs-man van de informateurs is deVolksgezondheid 'een hele moeilij-
jfe zaak. Vandaag spreken de on-aerhandelaars alleen over dit onder-£erp.
pok wil voortbouwen op de stelsel-
herziening zoals die door PvdA-
j^aatssecretaris Simons is ingezet.Pc VVD wijst die stelselwijziging
*eihard af. Een tussenweg is vol-
&ns ingewijden onmogelijk tenzij*r besloten wordt niets meer in de

te doen. Bezuini-
gingen in deze sector zijn dan ook

steldeonomwonden dat gezon-
j*e mensen met hogere inkomens
?teer moeten gaan betalen voor de*°rg. Hij keerde zich niet tegen ei-
*?n bijdragen of eigenrisico's mits
?f6 maar aan een inkomensafhanke-
ijJk maximum zijn gebonden. De
*» D voelt daar niets voor.

Stalin gafpersoonlijk opdracht tot aanslag in Rotterdam

Moord na 56 jaar opgelost
Van onze redactie binnenland

- Met een volledige
ekentenis van de dader is 56 jaar

!J a dato het mysterie van de moord
jB de Oekrainse nationalist Jevgeni
J^onovalets op de Coolsingel in Rot-
grdam opgelost. In een zojuist in

verschenen boek ('Spe-
?*l Tasks') vertelt Pavel Soedopla-
J°v hoe hij als agent van de vroege-e geheime dienst van de Sovjet-
unie NKVD de bomaanslag in
J^tterdam op 23 mei 1938 voorbe-
t^dde en uitvoerde. Soedoplatov isnans 87 jaar en woont in Moskou.
i>J*et was Josef Stalin die Soedopla-

v persoonlijk opdracht gafKono-
te liquideren. Ook verklaart

k°edoplatov dat er nauwe banden
tussen Konovalets en

et nazi-regime. Dat is tot nu toe
door de Oekrainse gemeen-

schap in Nederland tegengespro-
ken. De Oekraïners in ons land
herdenken nog elke vijf jaar de
dood van Konovalets. Zijn graf be-vindt zich op deAlgemene Begraaf-
plaats Crooswijk en geldt als een
soort bedevaartsoord.
Soedoplatov infiltreerde in het be-
gin van de jaren dertig in de Organi-
satie van Oekrainse Patriotten(OOeN), die Konovalets had opge-
richt. Deze OOeN werd, aldus Soed-
oplatov, gefinancierd door de Duit-
se geheime dienst, de Abwehr. Hii

zegt dat Konovalets tweemaal een
persoonlijke ontmoeting met Hitler
had.
Toen Soedoplatov eind 1937 bij Sta-
lin werd ontboden, noemde de Sov-
jetdictator Konovalets 'een agent
van het Duitse fascisme. Stalin:
„Ons doel is de beweging van het
Oekrainse fascisme aan de voor-
avond van de oorlog te onthoof-
den." Het was ook Stalin die sugge-
reerde om bij de aanslag misbruik
te maken van een persoonlijke
zwakte van Konovalets. Dat bleek
een voorliefde voor chocolade te

zijn. De bom, die op de Coolsingel
ontplofte, zat verstopt in een doos
bonbons en had een ingenieus me-
chanisme. De tijdklok zou gaan lo-
pen als de doos van verticale in
horizontale stand was geplaatst.

Met het Sovjet-vrachtschip Sjilka
arriveerde Soedoplatov op de och-
tend van de moord in de Rotter-
damse haven. Vanuit het Noorse
Bergen had hij telefonisch een af-
spraak met Konovalets gemaakt in
Hotel Atlanta in Rotterdam.
Soedoplatov: „Om tien voor twaalf

op 23 mei 1938 kwam ik aan bij het
Atlanta-restaurant en ik zag Kono-
valets aan een tafeltje by het raam
zitten; hij wachtte op mij... Ikkwam
aan zyn tafeltje zitten en na een kort
gesprek spraken we af dat we el-
kaar om vijf uur 's middags in Rot-
terdam weer zouden ontmoeten. Ik
gaf hem de chocola en zei dat ik
naar mijn schip terug moest. We
schudden elkaar de hand en ik ver-
trok, waarbij ik zorgvuldig mijn
wens in bedwang hield om weg te
rennen."
In een zijstraat kocht Soedoplatov
vervolgens 'een hoed en een lichte
regenmantel' om zich te vermom-
men. „Toen ik de winkel verliet,
hoorde ik een knal die klonk als het
klappen van een autoband. Ik
haastte me naar het station en stap-
te op de eerste trein naar Parijs."
Via Spanje zou hij enkele weken la-
ter weer in Moskou opduiken.

binnen/buitenland
Bolkestein mogelijk toch minister

Kok sluit uitbreiding
posten kabinet niet uit

Van onze parlementaireredactie
DEN HAAG - PvdA-onderhan-
delaar Kok sluit niet uit dat het
aantal ministers en staatssecreta-
rissen onder een volgend kabi-
net wordt uitgebreid. Hij heeft
dat gisteren laten weten naar
aanleiding van uitspraken van
VVDer Bolkestein. Die heeft ge-
zegd dat PvdA en VVD elk vijf
niinisters in een volgend kabinet
Zouden moeten hebben, D66
vier. Er zijn nu veertien minis-
ters en tien staatssecretarissen.

~De omvang van het aantal mi-
nisters en staatssecretarissen
moeten wij nog nader bezien,"

aldus Kok. Te denken valt dan
aan een verdeling zes (PvdA),
vijf (WD) en vier (D66). Deson-
danks zei Kok zich wel iets te
kunnen voorstellen by de uit-
spraken van Bolkestein. „Die
verdeling is eruit te halen," aldus
Kok, verwijzend naar de uitslag
van de Kamerverkiezingen en

het aantal Kamerzetels van
PvdA, WD en D66.
Bolkestein verklaarde op basis
van 'zeer eenvoudig rekenwerk'
tot zijn opmerkingen te zijn ge-
komen. De liberaal zei dat het
een mogelijke zetelverdeling
'zou kunnen zijn.
De WD-leider liet doorscheme-

ren eventueel bereid te zijn mi-
nister te worden in het nieuwe
kabinet. Eerder liet Bolkestein
weten fractieleider in de Kamer
te willen blijven. „Ik leg mij niet
vast. Misschien is het nodig,"
reageerde Bolkestein op de
vraag of hij minister wil worden.
„Maar als de partij het wil, blijf
ik fractievoorzitter."
Bolkestein wil Kok als premier
van het nieuwe kabinet. Er zou-
den twee vice-premiers moeten
komen. D66 schuift daarvoor
Van Mierlo naar voren, al houdt
die zelf nog een slag om de arm.
Bij de VVD wordt informateur
Van Aardenne genoemd. Die zou
dan ook minister van Financiën
moeten worden.

Kwaliteit zeewater
in Europa beter

BRUSSEL - Het water aan de Eu-
ropese kusten wordt van steeds be-
tere kwaliteit. Uit een gisteren in
Brussel gepubliceerd onderzoek
blykt dat de twaalf landen van de
Europese Unie zich steeds beter
houden aan de door de EU voorge-
schreven minima voor de kwaliteit
van het zwemwater aan de kusten.
De zoetwaterbadplaatsen in het bin-
nenland laten echter nog steeds een
grote verscheidenheid aan kwali-
teit, maar vooral aan meetbare re-
sultaten zien. Nederland komt er
wat het kustwater betreft heel goed
af. Binnenlands voldoet het water
echter in verschillende gebieden
nog niet aan de Europese norm. Dat
geldt ondermeer voor de wateren
rondom Amsterdam, in het oosten
van Friesland en het noorden van
Brabant. In de Benelux springen de
wateren in Wallonië er verreweg het
slechtst uit.

Adviescommissie schetst drie mogelijkheden

Uitvoering van sociale
zekerheid moet anders

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De uitvoering van de
sociale zekerheid moet op de hel-
ling. De betrokken instanties probe-
ren nu vooral de uitkeringslasten op
elkaar af te wentelen. Bovendien is
er geen scheiding tussen de uitvoe-
ring van de regels, het beoordelen
van uitkeringsrechten en het toe-
zicht op de uitgekeerde bedragen.
Dit stelt de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR), de 'denktank van de rege-
ring', in een tweetal rapporten.

Volgens de WRR is het sociale ze-
kerheidsstelsel alleen houdbaar als
aan drie voorwaarden wordt vol-
daan. Het afwentelen van
uitkeringslasten moet stoppen, de-
gene die verantwoordelijk is voor
de uitkering moet een direct finan-
cieel belang krijgen bij een goede
uitvoering van de regels, en preven-
tie en reïntegratie moeten voorop
staan.
De raad schetst drie mogelijkheden.
Zo zouden Ziektewet, wao en aaw
uitsluitend een zaak van het be-
drijfsleven kunnen worden. De
overheid blijft dan alleen verant-

woordelijk voor de ww. Een derge-
lijk systeem leidt ertoe dat per
bedrijfstak of bedrijf verschillende
premiehoogten ontstaan, al naar ge-
lang het ziekte- en arbeidsonge-
schiktheidsbeleid. De premies
kunnen zo laag mogelijk worden
gehouden als de werknemer vrij is
in hetkiezen van de verzekeraar: de
bestaande bedrijfsvereniging of een
particuliere verzekeringsmaat-
schappij.
Een andere optie is het handhaven
van het bestaande systeem waarbij
de overheid vooral verantwoorde-
lijk is voor ww, zw, wao en aaw. De
regionale besturen voor de arbeids-
voorziening (rba's) zouden een vast
budget moeten krijgen voor hun ar-
beidsbemiddeling en voor de uitke-
ringen die zij betalen. Het is ook
mogelyk om de taken van de rba's
aan gemeenten op te dragen waar-
door een koppeling met de bijstand
mogelijk wordt.
De derde mogelijkheid is invoering
van een mini-stelsel: alle uitkerin-
gen gaan tien procent omlaag en de
burgers moeten zichzelf dan maar
zien bij te verzekeren. De achterlig-
gende gedachte hierbij is dat lagere
uitkeringen dewerklozen prikkelen
om sneller naar werk te zoeken.
De WRR maakt geen keuze uit de
drie mogelijkheden. Wel wordt een
richting aangegeven. In het rapport
staat dat particuliere verzekeraars
de Ziektewet en' wao moeten gaan
uitvoeren. Voor de wao zou de over-
heid echter de eis moeten stellen
dat burgers op een sociaal mini-
mum worden verzekerd. De ww
moet wel een zaak van de overheid
blijven omdat het risico van werk-
loosheid op de private markt onver-
zekerbaar is.
Opgemerkt wordt ook dat er hoe
dan ook een onafhankelijke instan-
tie moet komen die beoordeelt of
iemand recht heeft op een uitke-
ring. Toezicht op de uitvoering van
de regels moet eveneens bij een
aparte organisatie worden onderge-
bracht.

Oeso: uitkeringen
en minimumloon

fors omlaag
PARIJS - De Nederlandse minis-
ters Koos Andriessen (Economi-
sche Zaken) en Bert de Vries (So-
ciale Zaken) staan achter een ge-
ruchtmakend Oeso-rapport datpleit
voor een forse verlaging van de
werkloosheidsuitkeringen en het
minimumloon. Bovendien moet de
ontslagbescherming volgens dat-
zelfde rapport drastisch op de hel-
ling.
Na afloop van een bijeenkomst van
ministers van de 25 bij de Organisa-
tie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling aangesloten
industrielanden in Parijs, zei zowel
Andriessen alsDe Vries zich 'in gro-
te lijnen' in het rapport te kunnen
vinden. Het rapport is één groot
pleidooi voor een verregaande flexi-
bilisering van de arbeidsmarkt. Als
de Oeso-landen de werkloosheid
echt willen aanpakken en op grote
schaal nieuwe banen willen schep-
pen, zullen ze daartoe de voorwaar-
den moeten scheppen en bestaande
belemmeringen weg dienen te ne-
men, zo concluderen de specialisten
van de Oeso.

Overleg Israël
en Syrië wordt
spoedig hervat

TEL AVIV^ - Het vastgelopen over-
leg tussen Israël en Syrië zal zeer
binnenkort worden hervat. De Is-
raëlische minister van Milieuzaken,
Jossi Sarid, zei dat bij een bezoek
aan de omstreden Golan-hoogvlak-
te. Hy maakte niet duidelijk waarop
hij zyn optimisme baseert.
In een vraaggesprek met de Israëli-
sche radio zei Sarid dat de Verenig-
de Staten in de nieuwe overlegron-
de een centrale rol zullen spelen en
ook dat de onderhandelingen waar-
schijnlijk gevoerd zullen worden in
het Midden-Oosten. Tot nu toe was
Syrië alleen bereid in Washington
met Israël te praten. Sarid, van de
links-liberale regeringspartij Me-
retz, zei dat hij zelf aan het overleg
zal deelnemen.

punt uit
Europa

De Amerikaanse president Bill
Clinton heeft gisteren tijdens
een toespraak tot het Franse
parlement opgeroepen tot ver-
sterking en uitbreiding van Eu-
ropa. De voormalige commu-
nistische landen van Oost-
Europa moeten volgens Clin-
ton beter en sneller in de wes-
telijke wereld geïntegreerd
worden.

VNG
Als gemeenten full-time wet-;
houders hebben is dateen goe-!.
de indicatie dat zij zelfstandig
kunnen bly'ven. Maar ook lig-
ging in een landelijk of stede-
lijk gebied en oppervlakte van.
een gemeente moeten bepa-~
lend zijn voor zelfstandigheid.'
Volgens de Gemeentewet krij--
gen de gemeenten een vergoe-3
ding voor full-time wethouders *als zij 18.000 of meer inwoners.
hebben. Dat is het standpunt.;
van het algemeen bestuur van ,
deVereniging van Nederlandse
Gemeenten over schaalvergro- -
ting van gemeenten, dat zij gis-'
teren aan haar leden heeft be--
kendgemaakt.

Amnestie
De Zuidafrikaanse regering
biedt politieke misdadigers een
kans op amnestie als ze volledi-
ge openheid geven over hun
daden. Een speciale 'waar-.
heids-commissie' zal in het ge-
heim hun bekentenissen on-""
derzoeken. Het resultaat daar-
van komt in een openbaar rap-
port, waarin de namen van de^
misdadigers, de slachtoffers en
de aard van het misdrijf wor-1den genoemd. President Nel-
son Mandela zal uiteindelijk^
beoordelen wie voor amnestie
in aanmerking komt.

Aardbeving
Meer dan honderd mensen zijn*
maandagnacht om het leven,
gekomen door een aardbeving,?
in Colombia. Honderden men-,
sen raakten dakloos en een be- '.
langrijke verbindingsweg tus-
sen de departementen Cauca,
en Huila is afgesneden. Eén "van de drie bevingen dieelkaar
met een tussentijd van enkele
minuten opvolgden, had een
kracht van 6 op de schaal van .
Richter.

Verworpen
Noord-Korea zal nooit inspec-^
tic toestaan van twee vermeen-?
de stortplaatsen voor kernaf-j
val, aldus een mededeling van'
de Noordkoreaanse regering.»
Controle daarvan was geop-
perd als een alternatieve moge- "lijkheid om te ontdekken ofhet'
land een atoombom heeft.
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Welja,
laat Europa over aan rechts.

Grenzen dicht.
Vreemdelingenhaat.

Het milieu naar de knoppen.
De rijken rijker.

GroenLinks kleiner.
Is dat wat we willen?
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" Voor de derde keer binnen een week werd Moskou giste-
ren opgeschrikt door een bomaaanslag. Doelwit van de aan-
slag was de manager van Lada-exporteur Logovaz. Hij
raakte gewond, maar zijn chauffeur vond de dood toen een
geparkeerde auto die zij passeerden, werd opgeblazen. Vol-
gens de politie mag het een wonder heten dat het totale aan-tal slachtoffers beperkt bleef tot één dode en vijf gewonden.
Het ging om een fragmentatiebom, die tot ontploffing werd

gebracht tijdens het spitsuur in de directe nabijheid van een
bus- en een metrostation in Zuid-Moskou. Politiewoordvoer-ders schrijven deze en andere bomaanslagen toe aan onder-linge afrekeningen van criminele bendes en afpersing van
binnen- en buitenlandse zakenlieden. Elke misdaadclandwingt in het eigen district zakenlieden en bankiers tot hetbetalen van 'beschermingsgeld. Weigeraars worden ver-
moord als afschrikwekkend voorbeeld. Foto: reuter ALLES MOET WEG
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DEN HAAG - Het Nipo wykt hier
nauwelijks vanaf. Alleen Groen-
Links komt bij het Nipo beter uit de
bus. Volgens het Amsterdamse bu-
reau zou de milieupartij mogen re-
kenen op twee zetels. Lijst 9, De
Groenen, de SP en Een betere Toe-
komst krijgen geen zetel.
Op dit moment telt de Nederlandse
afvaardiging in Straatsburg nog 25
zetels. Daarvan bezet het CDA er
tien, de PvdA acht, WD drie, D66
één, GroenLinks en de Groenen sa-
men twee en de kleine christelijke
partijen SGP, GPV en RPF samen
één.
Zowel NSS als Nipo houdt vanwege
de verwachte lage opkomst (circa 45
procent van de kiesgerechtigden)
rekening met een mogelijke afwij-
king van de stemverhoudingen van
enkele procenten. Volgens NSS-
directeur Zydenbos wykt de Euro-
pese voorkeur niet veel af van die
van de Tweede-Kamerverkiezingen
vorige maand. „Er is nauwelijks
verandering in het politiekeveld. Je
kunt niet zeggen dat de geplande
vorming van een paarse coalitie bij
de achterban in het verkeerde keel-
gat is geschoten."
Nipo peilde behalve het Europese
ook het nationale stemgedrag. On-
danks de verwachte acht zetels in
het Europees Parlement blijft het
CDA het in eigen land slecht doen.
Zouden morgen Tweede-Kamerver-
kiezingen worden gehouden, dan
zou het CDA maar dertig zetels be-
halen. De party heeft nu 34 Kamer-
leden. D66 zou er twee zetels op
vooruit gaan, evenals GroenLinks.
De WD komt op de politieke baro-
meter uit op dertig zetels, eentje
minder dan bij de echte verkiezin-
gen.

Confrontatie
De boodschap is duidelijk.Lubbers
voelt er nietsvoor de handdoekin de
ring te werpen, maar bokst graagnog
een paar rondjes door. Na deFrans-
Duitse ontmoeting in Mulhouse rea-
geerde hij geprikkeld. Het kan toch
niet zo zijn dat twee Europese lidsta-
ten samen de benoeming van de voor-
zitter van deEuropese Commissie
voorkoken? Mogen de kleinere Euro-
pese landen ook nog een woordje
meespreken? De afgelopen dagen
steldeLubbers deze vragen recht-
streeks aan het Elysée in Parijs en het
Kanzleramt in Bonn. Klopte het dat
Mitterranden Kohl inderdaad de kan-
didatuurvan Dehaene steunen? Het
antwoord was niet echt geruststel-
lend.Lubbers: „Beiden nebben inder-
daad een zekere voorkeur voor Dehae-
ne. Maar mij is verzekerd dat de zaak
niet is dichtgemetseld. Ik heb daar de
komende tijd metMitterrand nog na-
dercontact over."

Zorgvuldig formulerend: „Mitterrand
en Kohl zijn voorzichtig met hun con-
tact in Mulhouse omgegaan. Dat
neemt niet weg dat de indruk werd
gewektvan: wij regelen hetvoorzitter-
schap van de Commissie samen, het
spel is gespeeld. Welnu, zo gaat dat
dus niet. Ook in andere landenproef
ik opluchting dat iemand dat eens
hardop zegt. En ik durf de stelling
aan: de aanvankelijke voorkeur bij an-
dere lidstaten wees niet naar Dehaene
maar meer naar mij."

Dreigement
De twaalf Europeseregeringsleiders
willeneind deze maand op het Griek-
se eilandKorfu de knoop doorhak-
ken. Hoewel er behalve Lubbers en
Dehaene nóg twee kandidaten in de
race zijn (Leon Brittan en Peter Sut-
herland) bereidt depremier zich voor
op een spannende wedstrijd Neder-
land-België.
In die strijd, die toevallig samenvalt
met het treffen tussen 'Oranje' en 'De
Rode Duivels', heeft Nederland vol-
gensLubbers een belangrijke troef in
handen. „Het kabinet heeft er in een
brief aan alleEuropese regeringslei-
ders op gewezen datwij, anders dan
België, nog nooit het voorzitterschap
van deEuropese Commissie hebben
vervuld. De negen maanden waarin

Mansholt de post waarnam, lang gele-
den al, mag jenietmeetellen. Dat is
een zwaar argument: wij zijn aan de
beurt. De baan moet naar Nederland
gaan, tenzij er hele goede en zwaarwe-
gendeargumenten worden aange-
voerd. Ik heb ze nog niet gehoord."

Hetklinkt als een verkapt dreigement
dat Nederland een spaak in het wiel
zal steken wanneer Lubbers de be-
geerde functie nietkrijgt. Per slot van
rekening heeft elke lidstaatbinnen de
Unie een veto-recht over debenoe-
ming van de nieuweCommissie-voor-
zitter. Overweegt Lubbers soms dat
machtswoord op Korfu te spreken?
Hij sluit het niet bij voorbaat uit: „Dit
is niet het moment daarmee te drei-
gen. Ik voel er als concensus-man
niets voor de zaak negatief te benade-
ren. Het gaat juistom openen reëel
overleg. Maar u hoort me ook niet het
omgekeerde beweren, namelijk dat
Nederland beslist géén gebruikvan
het veto-recht zal maken."
De voorkeur van Kohl en Mitterrand
voor Dehaene heeft veel te maken met
de gedachte datBelgië wat dichter te-
gen de 'as' Parijs-Bonn aanzit, denkt
Lubbers. „Hij hoeft bij wijzevan spre-
ken maar één straatjeverder te lopen
om zaken te doen in Brussel. Maar dat
mag geen beslissend argument zijn.
En men mag Dehaene ook niet alseen
kandidaatnamens de Benelux naar
voren schuiven. Wij verstevigen onze
positie: Nederland heeft zijneigen
kandidaaten houdtdaar ook aan
vast."

Foto's: GPD

binnen/buitenland
Lubbers geeft strijd om Brusselse topfunctie niet op

’Het spel al gespeeld?

Zo gaat dat dus niet!’Lubbers is met zijn
campagne voor het

voorzitterschap van de
Europese Commissie in

zwaar weer
terechtgekomen. De

Belgische premier
Dehaene is de

gedoodverfde favoriet
voor de hoge post in

Brussel, maar de
demissionaire premier
piekert er niet over de
handdoek in de ring te

werpen. Integendeel.
Europa maakt een

vergissing als op 24 juni
de Belg wordt

uitverkozen, meent hij. In
het uiterste gevalkan

Nederland nog een veto
uitspreken. Een getergde

kandidaat in de aanval.

DOOR PAUL KOOPMAN
EN PETER DE VRIES
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DEN HAAG - Eind april, ongeveer
een weekvóór deNederlandsekamer-
verkiezingen, had Lubbers al een
flauw voorgevoel: derace om het
voorzitterschap van de Europese
Commissie kon wel eens een horden-
loop worden. „Ik bevroedde dat inder-
daad. Ik wist dat deBelgische pre-
mier, Jean-Luc Dehaene, ook belang-
stellingvoor die functie had. Toen ik
mezelf op 3 mei officieel kandidaat
stelde, hield ik errekening mee dat
niet onmiddellijk in Europa een sfeer
zou ontstaan van: 'Lubbers heeft zijn
vinger opgestoken, dat is mooi, daar
zijn we dan meeklaar."

De demissionaire premier zat er niet
ver naast. De afgelopen weken brok-
kelde de aanvankelijke steun voor zijn
kandidatuur in snel tempo af. Eerst
was er de'top' van Mitterrand en Kohl
in Mulhouse, waarbij de twee over-
eenkwamen hun kaarten niet op Lub-
bers, maar op Dehaene te zetten.
Vervolgens meldde de Spaansekrant
El Pais datLubbers trouwste bondge-
noot, Felipe Gonzalez, devoorkeur
gafaan een derdekandidaat: de ler
Sutherland. Het afgelopen weekeinde
verklaarde deBritse premier Major
tenslotte dat hij er nietvoor voelt de
benoeming van Lubbers met een veto
tegen Dehaene te forceren. 'Kansen
voor Lubbers nu uiterst miniem', no-
teerden deNederlandse ochtendbla-
den devolgende dag.
De kandidaatkijkt er zelf een slagje

anders tegenaan. Voor een discrete te-
rugtocht uit deop het oog hopeloze
strijd voeltLubbers niets. „Dat advies
heb ik deafgelopen dagen ook niet
gekregen," tekent hij aan. „Verschil-
lende Europese regeringsleiders heb-
ben mij juistop het hart gedrukt: zeg,
jeblijft toch wel in derace? Ik stel
vast dat deNederlandseregering mij
kandidaat heeft gesteld en daar ook
aan vast wil houden."Lubbers vist
een interviewuit zijn tas met detitel:
'R.F.M. Lubbers, kandidaat. „Een
aardige kop, maar er zou eigenlijk
moeten staan: Nederland kandidaat,"
zegt hij lachend.

Niet ontredderd
Lubbers bestrijdt dat denederlaag
van zijn eigenCDA bij deKamerver-
kiezingen en derecente struikelpar-
tijen van het demissionairekabinet
een handicap vormen bij de campag-
ne voor dehoogste post in Brussel.
Fel: „Ik heb het CDA niet in ontredde-
ring achtergelaten,kom zeg; zo ken ik
er nog wel een paar. Onzin! De vraag
iswel gerezen waarom ik mij nieteer-
dergekandideerd heb. Het antwoord
is vrij simpel: ik vond dat ik deNeder-
landseverkiezingenaf moest wach-
ten."

Terugblikkend: „Het is waar datKohl
mij vorig najaarvoor depost heeft ge-
polst. Het ging toen alleen om een
mogelijk gesprek ditvoorjaar. Ik heb
toen meteen al gezegd dat ik me niet
eerder dan na deverkiezingen kon
binden. Kohl heeft misschien de Ne-
derlandseopiniepeilingen gevolgd en
zich afgevraagd: wat doet Lubbers?
Tekent hij voor nogeen periode in
Nederland bij? Dat vervolgens bij
Kohl de heer Dehaene in beeld is ge-
komen, kan ik mij welvoorstellen.
Maar als bij hem nu electorale over-
wegingen de doorslag zouden geven,
ligt het zeker niet voor de hand De-
haene te kiezen. Want datverzwakt de
positie van Dehaenes partij die er mo-
menteel in de Belgische peilingen niet
al te best voorstaat."

Omgekeerd noemt Lubbers de verkie-
zingen die morgen voor het Europees
Parlement worden gehouden wèl be-
langrijk voor zijn kandidatuur. Een
dramatische stembusuitslagvoor het

CDA zou er zelfs toe kunnen leiden
dat hij zichuit derace terugtrekt, al
vindtLubbers het te vroeg om daar-
over te speculeren. „Een lage op-
komst en een slechte score voor het
CDA zouden voor mij natuurlijk de-
motiverend zijn. Dat weeg ik zeker
mee. Het is bepalend voor de stevig-
heid waarmee ik het gevecht op weg
naar Korfu aanga. Wanneer het CDA
slecht uit de bus komt, word jetoch'
iets lauwer."

CDA-Euro-lijsttreksterHanja Maij-
Weggen heeft hetvolk alopgeroepen
als één man achter de eigenkandidaat
te gaanstaan en een 'Oranje-gevoel'
rond de premier te creëren. Lubbers
reageert zuinig: „Ik hoop daar natuur-
lijk op, maar mijn ervaring zegt me
dat zon Oranje-gevoel pas na de over-
wining ontstaat. Maar ik vind het wel
belangrijk datNederland naar de
stembus gaat en dat lijst 1 er goeduit-
komt."

Profiel
Lubbers ziet zichzelf alseen „poli-
tieke kandidaat" voor de Brusselse
topbaan en presenteert, zoals het bij
dat soort functies hoort, zelfs een be-
knopt soort verkiezingsprogramma.
„Ik zou mij geen kandidaat hebben
gesteld en zou de baanook niet bege-
ren wanneer hetalleen maar zou gaan
om deklassieke samenwerking bin-
nen Europa," zegt hij.
De economische en monetaire samen-
werking, de punten en komma's van
het Europese landbouwbeleidofde
steun aan zwakke regio's, het is alle-
maal uiterstbelangrijk. Maar de pre-
mierwil méér zijn dan de „sobere en
zuinige" beheerder van de Brusselse
vetpotten. Hij wil graag werk maken
van de nu nog onderbelichte paragra-
fen in het Verdrag van Maastricht.
Lubbers doelt op deEuropese plan-
nen om ook op politiegebied, bij het
asielbeleiden in de buitenlandse-en
defensiepolitiek meer te gaan samen-
werken. Vooral aan dat laatstetilt hij
zwaar. „Het realiseren van een Euro-
pese defensie-identiteit is inmiddels
misschien wel van net zoveel belang
als demonetaire unie."
Met deze opvattingen, zo meent de
premier, onderscheidthij zichzelf na-
drukkelijkvan Dehaene, die veel
meer als een commissie-voorzitter
„van de oude stempel" zou opereren.
„We moeten daar openhartig en pre-
cies in zijn. Wanneer we een Commis-
sie-voorzitter zoeken die alseen goed
teamleider deklassieke taken van de
EU coördineert, dan past Jean-Luc
Dehaene binnendat profiel. Mijn in-
zet zal meer politiek en diplomatiek
zijn. De vraag die decollega-re-
geringsleiders opKorfu moeten be-
antwoorden, is of ze vinden dat we
eraan toe zijn dat iemand die al lang
minister-president is - en dus voluit
politicus - deze baan gaat bekleden.
Is dat een voordeel, ofeen sprong te
ver?"
VoorLubbers zelf staat het antwoord
al vast: „De problemen van Europa
zijn groot en vragen om een nieuw
type voorzitter. Het is geen erebaan ef
het wordt een harde klus als het door-
gaat. Juistdaarom heb ik besloten
mijzelf te kandideren. Begrijp me niet
verkeerd: het mag ook een ander wor-
den. Ik ga daarontspannen mee om.
Als ik het nietword, zit ik er persoon-
lijk nietmee. Maar hoewel het arro-
gant klinkt, ik zou het wel slecht
vinden voor Europa."

(ADVERTENTIE)

WAARSCHUWING
Waarschuwing voor diegenen die tussen 17 mei jl.en
heden bij een Gamma Bouwmarkt een actieladder
gekocht hebben voor de prijs van f 279,-. Het gaat om de

rS^^^^A. driedelige reformladder met3xB sporten, met uitgebo-
gt^ssE gen bomen, uitgevoerd met één zwarte spreidbeveiligings-

:— band (zie pijl 1) en één verstevigingsstrip (zie pijl 2). Deze
ladders hebben de streepjescode 87.11563.10494.5.
Bij enkele van deze driedelige reformladders is geconsta-

I^Mta^ /im teerd dat de glijhaakconstructie ruimte vertoont, waar-
O JJ door deafzonderlijke delen niet goed verbonden zijn.

dwarsdoorsnede Fj— l Dit kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor de gebrui-
111 ’/ ker. De verantwoordelijkheid voor deze produktiefout ligt

/kf bij de fabrikant.
I f jjJ Van het laddertype treft u hiernaast een tekening aan met
fI 1 f een dwarsdoorsnede van het profiel.

If« ir—m) Wanneer u denkt een dergelijke ladder gekocht te hebben
lIX ll^Z\ *ussen mei jl. en heden, kunt u als volgt handelen:

tlh. \ !/11/x\ '* *"* 'cunt ,e'ef°n'scn contact opnemen met 06-300025
ILi \\ 11111 \ \ (9ra,'s)- Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 en 24.00
/ll~^ylill\r\ uur' verneemt dan noe u verder kunt handelen.

L~___yj f- \A 2. U kunt contact opnemen met de Gamma Bouwmarkt
ft \ bij vin de buurt. Bij inlevering van de ladder kunt uóf

liA //l Ap^^ss» A nef aankoopbedrag retour krijgen óf de ladder omruilen
liT =*T*A\at~ ft \ voor een goedgekeurd exemplaar.

JU IjJ vfTf^^^^lA ®°^ 's net mogelijk, hetzij via het 06-nummer,
11// \^^ss^~^\\ hetzij via uw Gamma Bouwmarkt, uw naam en

/Li Jl IJ lïl^^^A adres kenbaar te maken. De door u gekochte
//^^^^/"/ I lr^^ö=_=-A \ 'adder wordt dan zo spoedig mogelijk bij u thuis
1111 /Hl \ 1 li^^^A vervangen.

Z/I^^^/»/ J. I T a=^^^^,«\ Bijstede Holland biedt Gamma en haar afnemers
UL 111 CD ** \ \ zin excuses aan voor het ontstane ongerief.

Ij ® Bijstede Holland: 06-300025.

■ Mwm*mmmM—^——^——^——^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm^^^^mmm

Overleg over
’paars’heeft
geen invloed
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____^^!^__m \__m 3 -i

lü W'Wt van f475- worf 237,50

AVJIYaI |gl van voor f 269^0

U Wegens succes verlengd tot uiterlijk 3 juli:

f^^^ bij aankoop van een complete bril krijgt u maar

Ik yi |É |II | m___\ Il liefst 50% korting op alle monturen. Kom snel
kijken. Niet in combinatie met andere acties.

Pearle IsKijkplezier.
(Voor Pearle-AdressenZie De Gouden Gids.)



Andriessen laat
steun Fokker aan

opvolger over
DEN HAAG - Minister An-
driessen (Economische Zaken)
is bereid serieus te kijken naar
extra financiële steun voor
Fokker als Dasa en Fokker
daartoe een goed plan op tafel
leggen. Een besluit om extra
geld in het vliegtuigconcern te
steken, zal echter door het vol-
gende kabinet genomen moe-
ten worden. De bewindsman
wil daar gezien zijn demissio-
naire status geen knopen meer
over doorhakken.
Bij Economische Zaken is nog
altijd geen goed overlevings-
plan voor Fokker ingeleverd.
Al in februari zeiAndriessen in

de Tweede Kamer dat hij niet
bij voorbaat 'nee' zou zeggen
op een verzoek om extra geld
in het bedrijf te steken. In
maart sprak de bewindsman
zich uit voor een deelname van
British Aerospace inDasa/Fok-
ker. Indien ook het Franse
Aerospatiale en het Italiaanse
Alenia zich bij de combinatie
zouden voegen, zou dat „nog
beter" zijn, aldus de minister
toen.
Medio maart berichtte An-
driessen de Kamer dat Dasa
om 185 miljoen gulden steun
voor Fokker had gevraagd: vijf
procent van de omzet. De mi-
nister zelfrepte toen over extra
technologiesubsidies en kre-
dietgaranties van de Staat voor
nieuwe leningen van Fokker
en voor de export van vliegtui-
gen.

beurs
Fnuikend
CSTERDAM - Dalende obliga-

ttoersen hebben gisteren de
i^ming 0p de aandelenmarktjj**r vergald. Aanvankelijk ging
j/^ever daarbij aan kop met een
,L6rsdaling van f 4. „De aanhou-
jjMe rel om het waspoeder Omo
f>,>er schrikt beleggers af. Vraag is
V. geinig en de aandelen kunnen
v** alleen tegen lagere prijzen
l^d-en gesleten," aldus een hande-r- In de middag trad herstel op

net slot op f 190,30 betekende
11Verlies van nog maar f 0,70.

Pb.*|£de obligatiemarkt nam het aan-,
<C* weer toe en staatsfondsen wer-
«JJ met verliezen van gemiddeld
&J 1 halve punt verhandeld. De
y, 'nrning op de aandelenmarkt

zwak met voor de
N.jX-index een achteruitgang met
C* 2 punten op 405,28. De aande-
0/|Otnzet bedroeg f 925 miljoen; in
o^gaties ging voor f 4,7 miljard
C" Hoofdfonds Koninklijke Olie
f ,£* f 2,60 achteruitgezet op
f }a6,80. Rederij Nedlloyd raakte
a ''40 kwijt op f 66,60 en Ahold f 1
C f 47,30. Uitgever Elsevier ver-
fde f 1,80 op f 164,20. Voor
k lups werd twee kwartjes minder
oJ^ald op f 52,50. Er waren echter
V* fondsen die het beter deden,
(woekeraar Aegon klom f 1,30

*r f 98 en VNU f 1 naar f 170,20.
(£** herstelde f 0,40 tot f 49,40.
{£ £e lokale markt sprong Mulder
f 3

sKoop er uit met een winst van
0k'5° op f 37. HBG was f 4 hoger
f, f 321 en Beers won f 2 op
f }(°>50. De bouwgroep BAM werd
tv noger gewaardeerd op f 117. Op
L Parallelmarkt werd Rood Test-
jef 0,20 meer waard op f 3,90.

C. ae optiebeurs behoorde Unile-
w» *de koplopers met een omzetDk?. 4.000 contracten. De omzet in
3.50nS °P de AEX-index beliep

contracten. In totaal werden
vOOuOO opties omgezet.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmro Hold. 63,50 63,20
ABNAmroA.inF. 88,90 88,90
ABN AmroL.Gr.F. 181,30 181,40
ABN Amro Obl.Grf. 200,40 200,40
Aegon %,70 98,00
Ahold 48,30 4730
Akzo Nobel 207,90 207,00
Alrenta 241,90 241,90
Amevcert 77,70 77,30
BolsWes.c. 39,50 39,30
CSM eert. 64,10 63,70
Dordtsche Petr. 194,80 191,80
DSM 136,00 134,90
Elsevier 166,00 164,20
Fokker eert. 16,80 16,60
Gist-Broc. eert. 48,50 48,50
Heineken 227,00 225,30
Heineken Hold. 199,00 198,00
Hoogovens nrc 72,30 71,70
HunterDouglas 72,80 73,00
INGc. 80,10 80,20
KLM 49,00 49,40
Kon.KNP BT 47,70 48,10
Kon. Olie 199,40 196,80
Nedlloyd 68,00 66,60
Océ-v.d.Gr. 77,80 77,00
Pakhoed eert. 47,70 47,70
Philips 53,00 52,50
Polygram 80,50 80,30
Postbßeleggf. 60,80 60,80
RGFlorenteF. 128,90 129,20
Robeco 120,10 120,40
Rodamco 59,20 59,10
Rolinco 122,10 123,10
Rorento 90,00 89,50
Stork 48,20 47,70
Unilever eert. 191,00 190,30
Van Ommeren nrc 53,00 52,80
Ver.BezitVNU 169,20 170,20
Wolters-Kluwer 112,40 111,50

AvondkoersenAmsterdam
Kon. Oüe 195,70-196,50(196,80)
Philips 52,40(52,50)
Unilever 190,00-190,40(190,30).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 83,00 83,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,14 6,14
ABN Amropref. 62,90 62,50
ACF-Holdingc. 44,70 45,00
Ahrend Groepc. 149,20 148,50
Asd Options Tr. 17,30 17,30
Asd.Rubber 2,95 2,95
Ant. Verft 425,00
Atag Hold. eert. 151,50 148,80
AthlonGroep 69,30 69,30
Athlon Groepnrc 67,50 67,50
Aut.lnd.R'dam 113,00 113,00

Ballast Nedam c. 75,60 75,60
BAM Groep 116,00 117,00
Batenburg 136,00 136,00
Beers 176,50 178,50
Begemann Groep 44,30 44,40
Belindo 285,00 285,00
Blydenst-Will. 30,50 30,10
BoerDeWinkelb. 66,30 66,50
BorsumyWehry 156,00 155,50
Boskalis eert. 44,10 44,20
Braat Beheer 30,10 30,30
Breevast 9,20 e 9,20b
Burgman-Heybroek 1660,00 1660,00
Calvé-Delftpref 850,00 850,00
Calvé-Delftcert. 1290,00 1280,00
CapVolmac 20,60 20,70
CetecoHold. 38,10 38,60
Cindu Intern. ' 102,00 102,00
Clainundo 283,00 283,00
Content Beheer 25,50 26,00
CreditLBN 49,50 49,00
Crownv.G.cert 153,00 152,50
CSM 64,40 63,80
Delft Instrum. 22,80 22,90
Dorp-Groep 44,00 44,00
Draka Holding 39,60 39,50
Econosto 23,60 23,60
EMBA 187,00
EriksHolding 112,00 111,50
Flexovitlnt 73,40 b 73,00
Frans Maas eert. 54,30 54,80
FugroMcClelland 35,80 35,80
Gamma Holding 100,70 100,70
Gamma pref. 6,40 6,40
Garzarellis 11,00 11,00
Getronics 45,80 45,30
Geveke 34,00 34,50
Giessen-deN. 49,90 49,50
Goudsmit 28,00 28,00
Grolschcert. 50,20 50,10
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 140,00 139,50
HALTrust B 18,50 18,40
HALTrustUnit 18,40e 18,40
HBG 317,00 b 321,00
Hes Beheer c. 23,00 23,00
Hejjmans 57,00 57,00
Hoek'sMach. 79,00 79,00
Holl.Colours 75,10 75,00
Holl.SeaS. 0,42 0,42
HoU. Ind. Mij 79,00 79,00
HoopEff.bank 9,20 9,40
Hunter D.pref. 1,80 1,90
IHCCaland 38,50 38,40
InternatMueU. 79,70 80,00
ING 7,36 7,27
Kas-Associatie 63,70 63,70
Kempen &Co 13,40 13,60
Kiene Holding 142,00 142,00
KondorWessels 45,00 45,50
KBB 106,80 106,10
Kon.KNPßTc.pref. 7,68 7,65
Kon. Sphinx 52,00 51,00
Koppelpoort 428,50 428,50
Krasnapolsky 154,00 154,00
Landré&Gl. 46,00 46,00
Macintosh 58,20 58,50
MaxwellPetr. 184,50 184,00
MoearaEnim 1713,00 1660,00

M.EnimOß-cert. 90,50 88,50
Moolen Holding 44,60 44,50
Mulder Boskoop 34,50 37,00
Multihouse 2,30
Naeff 425,00 e
NAGRON 87,90 88,30
Nat. Inv.Bank 131,00 131,00
NBM-Amstelland 16,50 16,60
NEDAP 58,50 58,30
Nedcon Groep 38,10 38,10
NKFHolding 236,00 235,00
Ned.Part.Mij 49,60 49,60
Ned.Springst. 6200,00b 6250,00
Norit 20,00 20,10
Nutricia VB eert 80,40 80,30
Nnv.-TenCate 81,80 81,30
OPGcert. 45,20 45,50
OrcoBank eert. 89,20 89,20
OTRA 291,80 291,80
Philips Electronics
PirelliTyre 16,50 16,40
Polynorm 181,80 180,00
Porc.Fles 29,20 29,40
Randstad 83,00 83,00
Reesink 119,00 119,00
Rothmans Int. 3,80 3,81
Roto Smeets Boer 43,50 41,50
Samas Groep 55,50 54,00
Sarakreek 9,40 9,40
Schuitema 1830,00 1830,00
Schuttersveld 40,90 a 39,50
Smit Intern. 45,00 45,50
St.Bankiersc. 18,30 18,50
Stad Rotterdam c. 40,80 40,20
TelegraafDe 175,50 175,50
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tulip Computers 16,40 16,30
Tw.Kabel Holding 188,00 188,00
Übbink 113,50 113,50
Union 37,00 36,90
Vereenigde Glas 560,00 560,00
VolkerStevin 82,50 83,50
Vredestein 13,90 13,90
Wegener 111,00 111,00
WestlnvestF. 13,50 13,50
Westlnv.F.wb 70,00 70,00
Wolters Kluwer 465,00 e
Wyers 25,00 25,00
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 99,80 99,60
ABN AmroAmer.F. 78,10 77,20
ABN AmroEur.F. 89,80 89,80
ABNAmroFarE.F. 82,20 82,00
ABNAmroNeth.F. 117,10 117,10
ABN Amrorent.div 159,60 159,60
Aegon Aandelenf. 47,90 47,90
Aegon Spaarplus 5,00 a 5,00a
AldollarßFs 30,70 30,80
Alg.Fondsenbez. 262,00 262,00
AllianceFund 10,20 10,20
Amvabel 106,00 106,60
Asian Cap.F.s 60,50 60,30
AsianTigersF. 112,10 111,40
Asian Select. F. 106,00 106,00
AustroHung.F. 7,60 7,60
BemcoßentSel. 62,80 62,80
Bever Holding 4,70 f 4,70a
CL Aandelenfonds 100,20 99,50

CLLiq.Groeifonds 101,20 101,00,1
CLObl.Dividendf. 110,30 110,70 |
CLObl.Waardef. 127,40 128,30
Delta Lloyd Inv. 38,30 38,60
DP America Gr.F. 35,00 35,00
EGFlnvestm. 167,00 167,00
EMFRentefonds 82,40 82,40
En«-Holl.Bel.Tr. 21,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.GrowthF. 43,50 43,50
Esmeraldapart. 40,00 40,10
Eur.Ass. Trust 8,40 8,40
EMS Growth Fund 103,90 104,30
EMS lncomeFund 93,40 93,60
EMS Offsh. Fund 102,70 103,20
EOE Index Fnd 445,00 441,00
Euro GrowthFund 65,30 65,50
Euro SpainFund 8,70 8,70
FarEastSel.F. 86,30 86,50
Gim Global 60,50 60,80
Groeigarant 1.36 1,36
Holland Fund 88,50 89,20
Holl. Eur. Fund 61,20 60,90
Holl. ObLFonds 133,50 133,50
Holl.Pac. Fund 145,00 145,50
Holl.SeLFonds 97,90 98,00
HoogeHuysHypf. 130,50 130,50
ING BnkDutch F. 60,50 60,80
INGBnkGeldm.F. 60,32 60,32
INGBnkGIobF. 55,30 55,40
INGBnkOblig.F. 36,20 36,20
ING Bnk Spaard.F. 101,85 101,87
!NGBnkßentegr.F 131,20 131,20
INGBnkVastg.F. 24,50 24,50
INBBnk Verre Oost 49,80 50,00
Innovest 65,50 65,50
Interbonds 512,00 512,00
InterefTektsoo 30,00 30,00
Intereffekt wt 47,80 49,00
Intereffekt Yen Value 91,80 91,90
Investapart. 84,80 85,20
ISHimal.Funds 16,80 17,00
ISHimal.Fundc. 8,40 8,40
Jade Fonds 231,00 232,90
Japan Fund 22,10 22,50
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr.s 12,70
LeveragedCap 59,80 59,80
Liquirent 53,85 53,85
Mal.Capital F.s 14,50 14,50
MeesObl.Div.F. 116,60 116,40
Mexico lncomeF. 20,50 20,50
Mondibel 80,90 80,90
Nat.Res.Fund 81,50 81,50
New Asia Fund 10,00 10,00
NomuraWarr.F. 0,40f 0,39
Obam, Belegg. 327,30 328,00
OAMFRentefonds 12,40 e 12,45
OrangeFund 28,00 27,80
Pac.Dimensions 114,00 a 114,00
Pac.Prop.Sec.F. 35,00 34,80
Pierson Rente 128,60 128,60
Postb.Aandelenf. 58,30 58,40
Postb.Obl.f. 50,50 50,50
Postb.Verm.gr.f. 61,40 61,40
Delta Lloyd Mix 73,60 74,00
Delta LloydRent 60,30 60,50
EHCO KLM Kleding 34,00 34,00

I Rentalent Bel. 168,40 168,60| RentotaalNV 39,40 39,30
RG America F. 142,80 143,40
RGDivirentF. 53,40 53,50
RG EuropeF. 131,30 131,40
RG Hollands Bezit 98,20 99,10
RG NettorenteF. 104,20 104,20
RG Pacific F. 151,60 153,00
RG SPGroen 64,30 64,30
RG SPBlauw 62,90 62,90
RG SP Geel 62,30 62,40
Rodamco RetNed. 98,80 98,80
RodinProp.s 70,00 70,00
Rolinco cum.p 95,00 b
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,50
Sci/Techs 15,30 15,00
SuezLiq.Grf. 198,20 198,20
TechnologyFund 17,20 17,20
TokyoPacHold. 256,00 257,00
Tolsteeg,Beleggnuj 358,70 358,70
TransEur.Fund 91,80 91,40
TranspacF. 394,00 398,00
Uni-Invest 21,00 20,10
Unicolnv.Fund 73,00 72,80
UnifondsDM 34,00 33,50
Vaste Waard.Ned 56,00 56,00
VastNed 114,00 113,70
VIBNV 54,70 54,90
VSBAand.F. 101,40 102,00
VSB Mix Fund 62,40 62,50
VSBObl.Groeif. 108,30 108,90
VSBRente Fonds 99,30 99,50
WBO Intern. 75,50 75,90
Wereldhave NV - 107,00 106,80
ZOMFlorida F. $ 32,40
Zonnespectrum 9,15 9,15
Parallelmarkt
ABF 116,20 115,00
ARTUBiolog. 3,60 3,70
ASN Aandelenf. 52,20 52,40
Austria Global 1203,00 1203,00
AXAE&LBelegg.l 92,20 93,20
AXAE&LBelegg.2 90,50 91,00
AXAE&L Belegg.3 116,50 116,50
AXAE&LBelegg.4 86,30 86,70
AXAE&L Kap.Rente 118,60 118,60
BesouwHold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Argeus F. 90,40 90,40
Comm.BenacusF. 92,40 92,40
Comm.CeaF. 92,80 92,80
De Drie Electr. 14,60 15,10
DeltaLl.Dollarf. 59,10 59,80
Delta Lloyd ECU 55,80 56,00
FreeRecord Shop 29,40 29,40
German CityEst. 32,50 32,70
Gouda Vuurvast 68,00 b 68,70
Groenendijk 33,70 33,70
Heivoet Holding 25,50 26,00
Inter/ViewEur. 5,50 5,50
ManagementShare 1,80 1,75

' OnraAand.F. 64,50 65,00
OhraLiq.Grf. 53,70 53,80
OhraObl.Df. 54,80 54,90
OhraObl.Grf 55.30 55.30
OhraOnr.G.F. 65,90 66,20
OhraTotaal F. 59,10 59,30
Pan Pac. Winkel 3,50 3,50

P&CGroep 111,90 111,00
PieMedical 5,20 5,30
Pitcher 44,90 45,00
RoodTesthousec. 3,70 3,90
SatcomHold. 10,00 9,80
Simac Techniek 15,20 14,80
SuezGr.Fund 52,50 52,50
VHS Onr. Mn 4,00 3,90
Wolff 56,10 58,00

Parallel top-15
Alanheri 38,70 38,90
Bergh. Pap. 51,00 51,00
DICO Intern 78,90 78,90
GeldersePap. 72,90 72,90
Grontmy 65,60 65,60
Kühne+Heitz 41,70 41,70
LCI Comput.Gr. 3,60 3,60
Meile, vannrc 114,20 114,00
NedschroefHold. 75,20
Neways Electr. 11,40 11,30
Ordina Beheer 20,60 20,70
SligroBeheer 84,30 84,30
Vilenzo 43,30 4330Welna 48,20 48,40
Weweler 31,10 31,10
Wall Street
alliedsignal 35% 35%
amer.brands 33 33
amer.tel.tel 55% 55%
amoco corp 57% 58
asarcoinc. 27% 28%
bethl. steel 19V< 18%
boeingco 48% 48%
can.pacific 15% 15%
chevron 87% 87%
chiquita 13% 13%
chrysler 46% 45%
ciücorp 40 40%
cons.edison 28 27%
digit.equipm. 21 21
dupontnemours 61% 60%
eastmankodak 46% 46%
exxoncorp 61 61%
ford motor 55% 56
gen. electric 48% 48V2
gen. motors 51 50*8
goodyear 37% 37%
hewlettpack. 78Vs 77%
int. bus.mach. 62% 62%
intteLtel. 84% 83%
klmairhnes 26% 26%
mcdonneU 121% 121%
merckco. 30% 31
mobiloil 80% 80*8
omegafinanc. 25% 25%
phüips 28% 27%
royal duteh 106 104%
searsroebuck 50 49%
sfe-south.pac. 22% 22%
texacomc. 63 627e
travelers 33 32%
united techn. 65% 65%
westinghouse 12% 12%
whitman corp 16% 15%
woolworth 15% 16

Advieskoersen
amerik.dollar 1,810 1,930
austr.dollar UI 1,43
belgfrankllOO) 5,29 5,59
canad.dollar 1,300 1,420
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113,50
engelse pond 2,68 2,93
finse mark OOO) 32,50 35,00
franse frank (100) 31,25 34,00
gneksedr. (100) 0,65 0,83
hongkongdlr.UOO) 21.25 25,25
iersepond 2,60 2,85
itaUire (10.000) 10,60 12,30
jap.yen(10.000) 174,00 180,00
noorsekroon (100) 24,40 26,90
oost.schül. (100) 15,68 16,18
portescudo(lOO) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,26 1,45
turkse lira(100) 0,0035 0,0080
zuid.afr.rand 0,33 0,48
zweedse kr. (100) 22,20 24,70
zwits.fr. (100) 129,50 134,00

Wisselmarkt
amerikdollar 1,87275-1,87525
anüll.gulden 1,0400-1,0700
austr.dollar 1,3690-1,3790
belg.frankUOO) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,36725-1,36975
deensekroon (100) 28,635-28,685
duitsemark(100) 112,0900-112,1400
engelse pond 2,8165-2,8215
fransefrank (100) 32,865-32.915
gnekse dr.(100) 0,7040-0,8040
hongkdollar(lOO) 24,1250-24,3750
iersepond 27550-2,7650
itaUire(10.000) 11,560-11,610
jap.yen(10.000) 177,950-178,050
nwzeel.dollar 1,1020-1,1120
noorsekroon (100) 25,875-25,925
oostenr.sch.(loo) 155290-15,9390
port. escudos(100) 1,0630-1,1030
spaanse pes. (100) 1,3640-1,3740
zweedsekr. (100) 23,625-23,675
zwits.frank(loo) 132^75-132,425
e.e.u. 2,1625-2,1675

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur.
Goud onbewerkt 22,710-23,310, vorige
22,630-23,230,bewerkt 24,910 laten,vonge
24,830 laten.
Zilver onbewerkt 280-350, vonge 280450,
bewerkt 390 laten,vorige 390 laten.

Indexen
EOE-index 407,35 405,28

cbs koersindex 275,20 273,50

Dow Jones .375551 -12,61

Optiebeurs
sene omzet v.k . i.k

abnamro cjul 62,50 526 2,40 2,:»0
abn amro cj96 52,50 441 13,40 a 13,10
abnamropjul 62,50 227 1,30 1,-*)
abn amro pj96 52,50 465 2,30 a 23)
ah cokt 52,50 203 1,50 U'D
ah pjul 47,50 1415 1,00 1,50
ah pokt 47,50 1714 2,40 2,80
akzo cjul 210.00 196 5,90 5,00
akzo pjul 220,00 150 13,00 13,7 0
akzo pokt 210,00 215 10,00 a 10,50
d/fl cjul 190,00 164 I,lob 1,1 C
d/fl pjun 190,00 324 2,70 b 3,00
d/(l pjun 195,00 219 7,70 8,00
d/fl psep 190,00 299 4,70 5,01
coc cjun 405,00 387 6,50 4,00
coc cjun 410,00 472 3,90 2.2 C
coc pjun 395,00 140 0,90 1,30
coc pjun 400,00 171 1,60 2,20
coc pjun 405,00 224 2,80 b 3,80
coc pjun 410.00 292 4,90 b 6,80
coc pjul 400,00 164 5,00 5,70
coc pjul 405,00 151 6,10 7,80
fokker pjul 17,50 500 1.30 1,30
goud cjun 380,00 155 4.00 a 3,80
hoog pokt 70,00 194 4,90 5,00
hoog pokt 75,00 171 7,30 7,70
ing cjul 80,00 414 2,50 2.50
mg cjul 85,00 152 0,80 0,60
ing c okt 80,00 328 4,20 4,10
ing c okt 85,00 316 2,30 2,20
mg c 097 80,00 213 11.60 12,00
mg pjul 85,00 254 5,50 a 5,00b
kim cjul 55,00 211 0.40 0,50
nll c aug 104,00 200 I,ooa 0.50
nll c nov 100,00 241 2,80 2,20
olie cjan 210,00 148 8,30 640
phil cjul 55,00 437 1,40 1,10
phil c okt 55.00 802 3,40 3,10
phü c 096 35,00 362 21.00 20,50
phil c 098 35,00 280 22,00 21,80
phil pokt 50,00 280 2.10 2,00
phil pokt 55,00 585 4,50 4.30
polyg c aug 80,00 139 4.00 3,50
unil c okt 200,00 223 6,70 6,20b
unil pjul 185,00 530 2,30 2.50
unil pjul 195,00 432 6,90 7.20a
unil pokt 185,00 159 4,60 4.90
unil pokt 190,00 492 6,80 6,90
unil p097 185,00 182 13,80 14,00
x037 c nov - 569 1,89 a 2,03

aflaten g=bieden+ex.dlv.
b=bleden h=lateru«x.dlv.
cex-claim k=gedaan+h
d=ex-<JivkJend Ugedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=geoaan+laten *k=slotkoers gisteren

Bankieren aan huis blijkt groot succes

SNS Groep rekent op
15 procent winststijging

- Bankverzekeraar SNS Groep, sinds vorig
"^aand inclusief NOG Verzekeringen, verwacht dit jaar

dan f 100 miljoen te verdienen. Vorig jaar bedroeg
nettowinst van SNS en NOG samen f 86,3 miljoen. „We

de grens van f 100 miljoen te passeren," zei
:" Vugts, algemeen directeur van de nieuwe combinatie,

1993 steeg het nettoresultaat van beide samen met 35
docent.
öe SNS Groep, in 1990 voortgeko-men uit een aantal regionale ban-
s*, bestaat uit SNS Bank, NOG

de in 1992 van de
gekochte Centrale

,volksbank Bank (CVB), de in
'»93 verworven hypotheekver-
strekker Bouwfonds Limburgse

(BLG) en Leaseco/
f*Pert Lease. In de afgelopen 3,5
!?*r zijn winst en balanstotaal van
?.e groep meer dan verdubbeld.
Jkt balanstotaal eind 1993 be-
joeg f 24 miyard. Tegelijk is het
pital personeelsleden in vier jaar
3>d - zonder meerekening van

Verzekeringen - met zes
Procent verminderd. Inclusief
*JOG telt de SNS Groep nu 2.768

?*y het onderdeel CVB, werkzaam
P 8een agentennetwerk, wil SNS
jft aantal agenten - „onderne-
mers" - uitbreiden van 590 tot
l°oo, verspreid over het hele

Het concept van bankieren
huis - niet te verwarren met

'e Postbank-slogan 'thuisbankie-
rt' - blijkt volgens Vugts aan te,aan. De CVB-agenten bieden
i^idaardprodukten op het ge-
:Jed van betalen, sparen, consu-
mentenkrediet en hypotheken.
öe CVB blijkt volgens Vugts
Ifb-oppers" te trekken, cliënten
ïe uit zijn op goedkope bank-
isten. Het CVB-netwerk heeft
!*ft relatief lage kostenstructuur,

de produkten goedko-
her kunnen worden aangeboden.
£°Vendien springt de CVB in „het
Mwerkgat" dat de grote bankenmet hun efficiëntie-operaties laten

vallen. Ook de zeer persoonlijke
benadering en de openingstijden- ook op zaterdag - blijken aan-
trekkingskracht te hebben. De
CVB zal zich ook gaan vermenig-
vuldigen in het westen van het
land, maar niet in echt verstede-
lijkte gebieden.

De SNS Groep heeft vorig jaar ge-
noegen moeten nemen met een
vermindering van het bedrag aan
spaargeld met 0,4 procent tot
f 11,11 miljard. Vugts vindt dat
geen zorgwekkend probleem. Het
traditionele spaarbank-imago gaat
er bij SNS steeds meer af. Het aan
beleggingsfondsen toevertrouwde
vermogen bij SNS nam met 150
procent toe van f 161 miljoen tot
f 403 miljoen. Het bedrag aan uit-
staande hypotheken bedroeg eind
vorig jaar f 13,2 miyard tegen
f 8,3 miyard in 1992. Het aantal
bedryfsspaarrekeningen moet dit
jaar oplopen tot ruim 100.000. Tot
en met mei sloot SNS 64.000 reke-
ningen af met ongeveer 275 be-
drijven.
Bij NOG Verzekeringen presteer-
de het levenbedryf vorig jaar
goed. Het resultaat nam met 54
procent toe. Bij schade was het
resultaat negatief. Boekte NOG in
1992 nog f 2,5 miljoen winst op
schade, in 1993 werd er anderhalf
miljoen verlies geleden. Om de
verliezen weg te werken zal NOG
ondermeer zijn premie op auto-
verzekeringen gaan verhogen,
met gemiddeld tien procent. Ver-
der zal bij brand een scherper ac-
ceptatiebeleid gevoerd gaan wor-
den.

economie

Gevaert heeft vijf
procent in KNP BT
AMSTERDAM - De
Belgische onderne-
ming Gevaert heeft
door aankopen op de
beurs en inschrij-
ving op de uitgifte
Van cumulatief pre-
ferente aandelen een
belang van 5 procent
Verkregen in papier-
fabrikant KNP BT,
tiet vestigingen in
ondermeer Roer-
bond, Meerssen en
Maastricht. Met de
Verwerving is onge-
veer 2 miljard frank
ofwel f 110 miljoen
gemoeid geweest.
Dat heeft Gevaert
bekendgemaakt.

KNP BT is van de
deelneming op de
hoogte gesteld.

Gevaert is vorig jaar
begonnen met de op-
bouwvan het belang
in de Nederlandse
leverancier van pa-
pier, verpakkingen,
kantoorbenodigdhe-
den en grafische
apparatuur. De Bel-
gische onderneming
is er betrekkelijk
goedkoop ingestapt.
De beurskoersen wa-
ren aanzienlijk lager
dan zy nu zijn. Be-
halve gewone aande-
len KNP BT heeft

Gevaert cumulatief
preferente aandelen
voor f 7,50 per stuk
opgenomen door het
keuzedividend te ge-
bruiken en claims op
de beurs bij te ko-
pen.

De Canadese papier-
fabriek MacMillan
Bloedel is met 33,66
procent de grootste
aandeelhouder van
KNP BT. Aegon
heeft een belang van
5,22 procent en
Amev/VSB neemt
met 6,3 procent deel.
Voorts heeft ING
een belang van 5,47
procent en is deOos-
tenrijkse Creditan-
stalt-Bankverein in
het bezit van 5,13
procent van de aan-
delen.

Meet- en regelstations toch belastingplichtig

Gasunie moet gemeenten
alsnog miljoenen betalen
GRONINGEN - De Gasunie moet
tientallen gemeenten alsnog miljoe-
nen guldens betalen aan onroerend-
zaakbelasting (ozb) voor meet- en
regelstations, afsluitlocaties en
compressorstations die de Gronin-
ger gasleverancier in ons land in
gebruik heeft. De Hoge Raad in
Den Haag heeft namelijk na jaren-
lange rechtszaken bepaald dat de
Gasunie voor zes kleinere meet- en
regelstations in de Drentse gemeen-
te Anloo wel degelijk belasting-
plichtig is.

Deze uitspraak kost de Gasunie
jaarlijks miljoenen, want zon 50 an-
dere gemeenten hebben de gasleve-
rancier danook terecht aangeslagen
voor de gaslocaties op hun grondge-
bied. De Gasunie moet bovendien
nog vele miljoenen aan vorderingen
betalen, omdat het bedrijf vanaf
1983 - hangende het proefproces te-
gen de gemeente Anloo - geen ozb
heeft afgedragen.

Met het oordeel van de Hoge Raad
is een einde gekomen aan eenjaren-
lange juridische strijd tussen de
Gasunie en Anloo. De Gasunie
beoogde met dit proefproces onder
de ozb-heffing voor haar kleinere
stations uit te komen.
Volgens woordvoerder P. Bakker is
de Gasunie flink teleurgesteld,

maar het bedrijf ziet nu geen andere
mogelijkheid meer dan de ozb-aan-
slagen keurig te betalen. „We heb-
ben ons nu eenmaal aan de regels te
houden. We zullen in onze exploita-
tie-opzet jaarlijks rekening moeten
houden met enkele miljoenen, die
we aan ozb moeten afdragen aan de
gemeenten."

Verspreid over het gehele land
heeft de Gasunie negen compres-
sorstations, 74 meet- en regelsta-
tions en zon 1.100 kleine afsluitlo-
caties in gebruik, waarover het
Groninger gasbedrijf de afgelopen
jaren geen ozb heeft betaald.

Onderzoek naar
prijsafspraken
door makelaars

DEN HAAG - De vereniging Eigen
Huis is een onderzoek gestart naar
mogelijke prijsafspraken door ma-
kelaars. In haar blad roept de ver-
eniging haar bijna 400.000 leden op
negatieve ervaringen met make-
laars te melden.

De makelaars mogen van het minis-
terie van Economische Zaken sinds
1 februari geen prijsafspraken meer
maken. De Nederlandse Vereniging
van Makelaars (NVM) veranderde
toen het vaste tarief in een adviestaT
rief, dat vrijwel even hoog lag.

Eigen Huis, de belangenvereniging
van woningbezitters, heeft inmid-
dels de indruk dat er weinig is ver-
anderd en in veel gebieden alle
makelaars dezelfde tarieven hante-
ren. Daarom is het onderzoek ge-
start.

De makelaars zijn zich van geen
kwaad bewust. Een woordvoerder
van de NVM herinnert eraan dat
zyn organisatie eind januarial voor-
spelde dat er weinig zou verande-
ren. „Onze adviestarieven sluiten
goed aan op de marktsituatie,"
meent de woordvoerder.

’Autovandezaak’grotereluchtvervuiler

HEERLEN - Wie in 'een auto van de zaak' rijdt, brengt vijfmaal
meer kooldioxyde en viermaal meer stikstofoxyde in de atmosfeer
dan wie zijn auto alleen privé gebruikt. Dat komt niet door het grote-
re aantal kilometers, maar doordat als 'auto van de zaak' (en ook als
de leaseauto) een zwaarder en sneller type wordt gekozen, waarmee
bovendien snelleren agressiever wordt gereden.

Tot die conclusie komen onderzoekers van het TNO. Als in 1990 de
'auto's van de zaak' van hetzelfde type waren geweest als privé-
auto's, was er ruim een miljoen ton kooldioxyde minder de atmos-
feer in geblazen.

munt uit

Werklozen
Het aantal werklozen in Duits-
land is van april op mei ge-
daald. Het Duitse arbeidsbu-
reau in Neurenberg meldde
gisteren dater aan het eind van
de afgelopen maand 3,66 mil-
joen Duitsers als werkloos
stonden geregistreerd. Dat wa-
ren er 141.000 minder dan een
maand ervoor. Zowel in het
oosten als in het westen van
het land nam het aantal werklo-
zen af.

Sporten
De vraag naar sportkleding en
sportschoeisel loopt terug. Dat
komt niet doordat er minder
mensen sporten. De voornaam-
ste reden is dat de sportieve
outfit veel minder als vrijetijds-
kleding wordt gebruikt.

Halfgeleiders
Philips Semiconductors over-
weegt ten minste f 1 miljard te
investeren in de bouw van een
fabriek voor halfgeleiders.
Daarmee wil deze divisie van
het elektronicaconcern haar
graantje meepikken van de toe-
nemende vraag naar chips.

Brinta
Bij Honig houden ze niet van
publiciteit. Zeker niet als liet
gaat om de vraag wanneer de
pakken Brinta weer op de
schappen van de supermarkten
zullen staan. Marketing-mana-
ger Peter Boterman van de
pap-en soepfabriek koestert de
datum aanvankelijk dan ook
als een staatsgeheim. Pas na
lang aandringen en na overleg
met zijn hoogste baas wil hij
wel kwijt dat 'wellicht' in de
eerste week van juli het tarv/e-
-produkt weer te koop is. Er is
dus weer hoop voor al cic
'Brinta-verslaafden' die sinds
de salmonella-besmetting vsn
drie maanden geleden dage-
lijks muesli's of cornflakes so ja-
pen in yoghurt ofkoude melk.

Last-ig

(ADVERTENTIE)

Wij steunen Herman Verbeek
in het Europees Parlement:

Ddr. Sicco Mansholt,prof.dr. Hans Achterhuis,
Piet deVisser, prof. dr. JanTinbergen,Wouter
van Dieren, prof.dr.Bob Goudzwaard, Herman
Bode,Ati Dijckmeester, Jaapvan deScheur,
Age enTannyKamermans, JanScheffers 0.F.M.,
JoostReuten, Gerard Zuidberg, ir. W.W. baron
van Dedem, dr.Roefie Hueting, Hans Bouma,
Jan de Boer, prof.dr. GjaltZondergeld,

Jr'\^.\ Minyten Den, Hans van Dam, Cees Schelling,
C«~_""_»J prof.dr. Herman deLange, Igor Cornelissen,

mÊ Henk Baars, Gerard van denBoomen,
Gied ten Berge, FredKeesen, prof.dr. J. Niezing,

B^ Jan Juffermans, Willem Hoogendijk,Henk van
I Arkel, Wies Stael-Merkx, Huub Oosterhuis.____■______________[ I Janvan Kilsdonk S.J., Corne Vogelaar.

'/4tU& iamtt imxk eU tatuwil'

groenen _ jiil^illiPlVVimTl

" Supersnelle besteldien-
sten zijn in de Zuidko-
reaanse hoofdstad Seoel
dun gezaaid. Goederen wor-
den vaak nog met 'man en
wagen' vervoerd. Het is niet
ongebruikelijk dat de koe-
riers hun last van soms hon-
derden kilo's van het ene
eind van de stad naar het
andere moeten torsen.

Foto: REUTER
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<jpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100,6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden / 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarievenKontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITENDa contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheidaanvaarden
voor :.;chade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
nietti jdigof onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijou 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron C eouco SummoScanner) 0930

Ver mist/Gevonden Personeel aanbod
Verloren eind mei Kerkrade- Dakdekkersbedrijf AADAK
centrum ROZENKRANS, kan nog dakwerk aannemen,
donkerrode kralen, dierbare Bel voor vrijblijvende offerte,
herinnering, graag afgeven 045-226688/226377/
bij dekenaatKerkrade. 06-52606457.

Personeel gevraagd

Hotel Kasteel Bloemendal
is op zoek naar enkele

Restaurantmedewerkers m/v- Full-time/part-time betrekking- Dag- en/of avonddienst- Leeftijd vanaf 18 jaar- Opleiding MHS of gelijkwaardige ervaring
Tevens vakantiewerk voor minimaal 6 weken.

Sc hr. soll.: Hotel Kasteel Bloemendal, Mej. J. van der Valk,
Bloemendalstraat 26, 6291 CM Vaals.

Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Juiianastraat 6,
Bruns. sum. Tel. 045-252444.
RU-IMSTRUCTEUR (m/v) is
een 'oeroep met vrijheid, af-
wtsse ling en uitdaging. Een
degel ijk beroep waar vraag
naar is. Haal daarom het er-
kend* ; Kaderschooldiploma.
Met dit waardevolle diploma
kunt u als rij-instructeur in
loondienst aan de slag,
maar u mag ook overal
(zonder middenstandsdiplo-
ma!) een eigen rijschool
stanv.n (parttime of fulltime).
Dus een prachtkans om na
vijf maanden een goede
baan te krijgen of eigen baas
te >*orden. Binnenkort star-
ten dag-, avond- en zater-
dagopleidingen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utre:ht, Zwolle, Maastricht
en Best. Bel voor de gratis
Studiegids tot 21.00 uur. De
Kaderschool 043-259550
(of hoofdkantoor 04998-
-994:>5).
(RE <LAME)BEZORGERS
gevr., min. leeftijd 15 jr. voor
Hee rien o.a. Heksenberg,
Ver: siliënbosch, Mussche-
mig Tel. 045-257974.
Firma Royman GmbH zoekt
voo r Duitsland en/, ploegen:
BETONTIMMERLIEDEN,
ijze rvlechters en metselaars.
Telßf.: 046-513464. Goede
voorzieningen.

PRETPARK de Valkenier
vraagt per direkt een KOET-
SIERSHULP m/v, ter bege-
leiding van de rondritten met
de paardetram door Valken-
burg, vereisten: goede om-
gangsvormen, verzorgd
uiterlijk. Solliciteren na telef.
afspraak 04406-12289.
Wir suchen Top-MITARBEI-
TER fur einem super-neben-
verdienst. Interesse? Tus-
sen 14.00-19.30 uur. 8 00-
-49.2405.18025.
Grill-Center Kohlscheid
sucht nette pflichtbewuste
VERKAUFERIN, ca. 3 Mahl
wöchentlich. Neulinge wer-
den angelernt. Arbeitszeit
nach vereinbarung. Tel. 00-
-49.2407.18833.
Gevraagd vrouwelijke
FRITUREHULP in Sittard
Tel. 046-515461.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland erv. BETONTIM-
MERLIEDEN. S 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
TOP bijverdienste (DM 1600
p.m.) voor ser. jonge pers.
(23-45 jr.) Info: wo + do 12-
-19 uur. 8 00-49.240518025.

Te huur gevraagd
Met spoed te huur gevraagd
APPARTEMENT of kamer
in Sittard of omg. voor nette j.
man. Telef. 046-580843.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

' »■

Reparaties
DIEPVRIES- ën koelkastre-
paraües, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
E. de Jong TECH. SERVICE.
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. S 045-720247.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. a 045-460471.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
VAKKUNDIGE reparaties
van alle merken was-draog-
automaten. 04405-2148.

Onroerend Goed
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, 045-728671.
Ferienhaus in MONSCHAU
Eifel frei. Telefoon 0049.
2404-64863.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Transacties
EURO-PROMOTION Ltd
verzorgt uw bedrijfsprodukt-
promotieül Begeleiding en
adviseert jonge bedrijven en
ondernemers!! Euro-Pro-
motion LTD leidt u naar suc-
ces! Vr. afspraak of ml. telef.
van ma.-vrijd. tijdens kant.
uren 020-6005382, fax 020-
-6952992.

OG te huur
Nabij centrum HEERLEN
ruime luxe boyenwoning met
aparte entree, ruime hal met
wasruimte en berging, grote
woonk. met open haard.
Prachtige ruime Amerik.
keuken, 3 slpkrs, badk., toi-
let, groot dakterras, ged.
overdekt. Huurpr. ’ 1.585,-
-all-in. Voor info 045-725588.
Te h. gemeubil. kamer met
gemeensch. gebr. v. keuk.
omg. BEEK, ’450,- met
gas/l. Tel. 046-375609.

Geldzaken
HYPOTHEEKCENTRALE
Nederland. Hypotheken tot
135% v.d. ex-waarde. Ook
voor 2-verdieners. Rente v.
a. annuïteit 6,1%, spaar
6,4%. Uw hypotheek ver-
hogen? 8 073-220300.

Kamers
Ruime gemeub. KAMER
woon- en slpk. v. net werk.
pers. Eig. ing. 045-458329.
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Lietst voor
ouder persoon, a 045-729784.
Te huur aangeboden in cen-
trum NIJMEGEN studenten-
kamer m.i.v. 1 augustus a.s.
in ruil voor soortgelijke
kamer in Maastricht. Reac-
ties z.s.m. a 080-236381.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Bouwmat./machines

Te koop vast RAAM met
dubbel glas, 247x137,

’ 450,-. Tel. 045-227520.
Landbouw en Veeteelt

Weegschalen
Voor alle doeleinden. Electronische als mechanische.

Herstelde occasions. Reparaties. Winkelmachines.
Fa. Baur, agent WEDA b.v. Naarden. Panneslagerstr. 1,

Simpelveld. Telefoon: 045-441359.
JOSKIN weidebeluchters- ONDERDELENBANK. Tel.
weidesleep en Joskin wei- 04493-2715.
debloters. L. Collé, Susteren. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 04499-3030. teer via: 045-719966.

Auto's
I i ■

Autobedrijf Wolters
Heerlenerweg 39, Sittard. 8 046-520303.

Met spoed te koop gevraagd: luxe en bedrijfsauto's.
Mercedes 190 D zeerveel extra's 1990
Mercedes 300 CE61.000 km Bornitmetallic 1991
Mercedes 230 E AMG apartmooi , 1986
Mercedes 450 SE full options 1978
Mercedes 300 CE AMG full options 1988
Cabrio Cadillac Eldorado 1976
VW Passat stationcar 1800GL stuurbekr. enz 1991
VWGolf Madison 5-bak 1800ikl. zwart 1990
Nissan Micra 1300 Sport 1983
Ford Escort 1300 apart mooi 1986
BMW 325iSport apart mooi 1987
Alfa 164 T Spark antracietmetallic 1989
Opel Manta 2.0 GTE Irmcher 1979
Ford Scorpio 2.0iantracietmetallic GL 1987
Ford Scorpio 2.4iGL Sedan diamant blauwmet 1990
Mazda 1.5 GLX apart mooi 1985
Honda Civic 1300 Sport. Leuke auto 1984
Opel Kadett Oldtimer. Apart mooi! 1972
Opel Manta 20 GTi Sport 1983
Fiat Ritmo 60 SL. Apart mooi! 1988
Renault R 5TL. Apart mooi kl. rood 1986
Mitsubishi 1800iGalant GLX 5-deurs 1991
VWGolf 1.8Diesel 5-deurs antr.metallic 1987
Nissan Vanette 20 D grijskent. Busje 1989
Opel Kadett GL 39.000 km. Eerste eigenaar 1977

(bü Makado)

Bij aankoop gebr.
wagen boven ’ 7.500,-

Auto levenslang
geen APK-

keuringskosten
Keuze uit plm. 60 stuks

alle merken
Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

BMW 325i, cabrio, bwj. '87,
zwartmet, alle extra's,
’38.000,-. 045-327108.
Te koop BMW 316, bwj. '80,
beigemetallic, ’ 1.500,-.
Telef. 045-314307.
Te koop CITROEN Visa II
GT, bwj. '83, APK 4-95,
grijs, i.z.g.st., ’ 1.600,-. 8 046-
-338512 van 9.00-12.00 v.

Te k. CITROEN BK 1.9 die-
sel, bwj. '89, 5-deurs, grijs
kent., i.z.g.st., APK 5-95,
’6.500,-. 8 045-317675.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te koop Fiat PANDA 750,
bouwjaar '87, APK 5-95,
’2.900,-. Tel. 045-317675.
Te koop Ford ESCORT
1600 GL stationcar, geel
kenteken, in absolute
nieuwstaat, ’ 2.750,-. Slei-
nadastr. 14, Landgraaf.
Koopje! VOLVO 440 DL, '89,
LPG, 105.000 km., vele ex-
tra's, moet weg. ’ 12.500,-.
Telef. 043-252831.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
Te koop OPEL Cabriolet 16i,
bwj 6-12-89, wit, vraagpr.

’ 16.750,-. 045-244153.
Te koop CITROEN AX 10 E,
'88, pr. ’4.000,-. Tel. na
18.00 uur 04405-3292.

Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Bet. hoogste prijs!! 8
045-416239 tot 21. u. open.
Occasionshow bij SUPER-
CARS Akerstraat Noord 20a
Hoensbroek heeft voor U:
Escort XR3 1986; Alfa 75
'86; Citrën AX bwj. '88; Es-
cort 1984 en 1985; Fiësta
1984; Honda Civic 15 GTi
1986; Citroen BK diesel
1900 1985; Volvo 360 1986;
Volvo 340 gas 1986; Siërra
Ghia 1984, 1985 en 1983;
Alfa t '33 1986; Escort combi
1984 benz.; Golf type 1600
bwj.'B6; Kadett '86; Nissan
Sunny 1985; Suzuki Carry
'88 grijs kenteken busje 2x,
nog diverse auto's. Telefoon
045-222455 Of 231448.
100 tot 150 BETAALBARE
auto's v.a. ’750,- tot
’lO.OOO,- met 1 jr. APK, mr.
en financ. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.
Weg. sterfgeval van part. te
k. Opel ASTRA HB 1.4 i GL,
grijsmet., met alarm, radio/
cass., bwj. mei '92, km.st.
17.400, in nw.st., iedere
keur. toegest., pr. ’22.000,-.
Tel. 045-324896/314886.,
Opel ASCONA 16 S, t. '83, 4-
deurs, APK 1-95, ’1.850,-.
Tel. 045-724993.
OPEL Corsa TR 1.2 S, bwj.
'83, APK 9-94, 61.000 km,

’ 3.250,-. Tel. 045-229974.
Goedlopende DATSUN
Cherry, bwj. 79, vr.pr.
’500,-. 045-218221.
Te k. FORD Escort 1300 L,
bwj. '83, kl. rood, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-310098.
Autohandel De KROON
heeft voor u: VW Kever
Jeans '82; Daihatsu Cuore
'88; Escort 1.3 '84; Escort
1.6 D '86; Mitsubishi Galant
'86; Kadett 1.3 Combi '84; Si-
ërra 2.0 CL LPG '88; Uno 70
SX '89; Fiësta 1.3 S '85;
Corsa 1.0 '84; Honda Jazz
12 S '85; Sunny '83. Inruil
mog. Anjelierstr. 123 A
Heerlerheide. 8 045-213021.

VECTRA 1.6 i GL '93; Astra
1.4i GL '93; Veetra I.Bi GL
'91; Kadett 1.3 i type '90; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett Se-
dan 1.3 S '86 en '87; Kadett
1.2 S '86; Kadett 1.2 S Cara-
van '86; Corsa 1.2 S Sport
'86; Ascona 1.6 S HB '86;
Escort 1.3 CL '87. Met Bo-
vaggar. Denneman Auto-
mobielbedrijf, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
KADETT 1.3 GLS, '86,
Hatchback, l.m. velgen, als
nw. ’5.500,-. 045-424128.
Te k. Opel ASCONA 1600
SR HB, bwj. '82, nw model,
APK gek. 5-95, i.z.g.st., pr.
’1.950,-. Tel.: 045-427835.
Te koop CORSA 1.2, bouw-
jaar 6-'B7, 84.000 km., fel-
rood, vr.pr. ’9.400,-. Bel na
18.30 uur. 043-218593.
Te koop OPEL Ascona, bwj.
'79, APK 3-95, ’275,-.
Haesenstr. 34, Landgraaf.
SAAB 900, bwj. '86, LPG,
getint glas, antracietmet.,
beige Pullman bekleding,
’5.250,-. Tel. 045-411427.
GOLF 1.6 CL katalysator,
1987, 1e eig., ATS-velg., nw.
st. ’7.950,-. 8 045-424128.
Te k. AUDI 80 coupé 9T SS,
bwj. '82, mooie en i.z.g.st.,
’3.750,-. Tel. 045-316940.

Sloopauto's
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. 8 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S en
auto-onderdelen te koop 8
046-512924/046-519637

Auto onderdelen en accessoires
In- en verkoop schade-auto's

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikteen nieuwe onderdelen van

alle recente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20 (industrieterrein) Brunssum, 045-254482.

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

■ I
Motoren

Te k" HARLEY-DAVIDSON
Sportster 1000 cc, i.z.g.st.,
vr.pr. ’10.000,-. Tel. 04406-
-10314, na 17.00 uur.
Te k. YAMAHA XS 650 SE,
bwj. '83, i.z.g.st. Nieuwe
band, accu, ketting en tand-
welen, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-225215 na 18.00 uur.
HONDA CB 400 F, bwj. 77, i.
xst., vaste pr. ’1.250,-.
Sittarderweg 142, Heerlen.

(Bromfietsen
re k. gevr. BROMFIETSEN.
tons Janssen, Ganzeweide
>4, Heerlen, 8 045-211486.
Siant GSR 100 ’549,-. Ge-
buikte Vespa Sfera
f 2.950,- Oakley-dealer
ïert REKERS, Willemstr. 85,
Heerlen. Tel. 045-726840.
re koop SCOOTER Vespa
3k 50 S, versn., rood, 1987,
f750,-. Tel. 045-315177.
re koop HERENFIETS Cy-
>rus, 3 versn., 2 jaar oud,
F 250,-. Tel. 045-227520.
re koop PUCH Maxi, prijs

' 200,-. Tel. 045-227520.
re koop 2 prima HEREN-
KETSEN, samen ’500,-. S
M5-708990.
/ESPA Ciao snor, '92, met
iterwielen, in nieuwstaat,
F 375,-. Tel. 045-215825.

Vlees AGF
/oor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
ast Schinnen.

Caravans
OPRUIMING!! Show- en in-
ruilcaravans, nu zeer aan-
trekkelijk geprijsd: Bartels
Caravaning ""*"*«"*"" je
huur nieuwe tourcaravans,
nog enkele weken vrij: Bar-
tels Caravaning "»"*""*»

Voortenten- caravan- en
campingaccessoires: Bar-
tels Caravaning """*""""""
Voor reparatie en schade-
bemiddeling, alle merken:
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
Tel. 04492-1870. Vrijdag-
avond koopavond!!
JAMET vouwwagens, 4-
pers. v.a. ’4.795,-. Nu bij
Hans Stassar, Koumen 148
Hoensbroek. 8 045-224200.
CARAVANVOORTENT,
omloopmaat 8.25-8.75 m., 4
jr. oud, eventueel met dak-/
zonneluifel, pr.n.o.t.k. Tel.
043-644775.
Te koop CARAVAN geheel
compleet, NL registratie.
Telef. 09-32.89757377
Te k. TOURCARAVAN 4-
pers., merk Dixson, nieuwe
voortent, kachel, i.z.g.st., vr.
pr. ’3.250,-. 8 046-520411.
Kachels/Verwarming

Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Grote korting! Kachelsmid,
Walem 21. Tel. 04459-1638.

' Vakantie
'Te huur 4-5 pers. ZOMER-
| HUISJES en stacaravans

met licht, water en WC, in
[ bosrijke omgeving. Vrij. ponyrijden en zwemmen.; Telef. 05246-1229 Grams-
\ bergen, Overijssel.. St. MAARTENSZEE, strand,

zwemparadijs, bungalow/

' kampeervakanties. Ook
; w'kend/midw. 02246-3109.
Nog enkele vakantiewonin-; gen vrij in HONGARIJE v.a.
55,- DM p.dg. 046-334006.
TEXEL: bungalow te huur 4-
-6 pers., 11/6-25/6, 30/7-13/8
en na 27/8. Info 02220-

-' 13380 na 18.00 uur.
SPANJE. Te huur villa met
rondom terras a.d. Middel,
zee, vrij van 25 juni tot 16 juli.
Tel. 045-311442
Te h. 4 pers. CARAVAN,
compl.inger., staanpl. Heim-
bach (Eifel), a 045-211705.

Te koop gevr.

' Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Sport & Spel
FITNESS-APPARATUUR

' occasions, roeiers, climbers,
toestellen, etc. Geleen 8 046-
-743434.

(Huls)dleren
Te koop zwarte/gestroomde
BOUVIERPUPS met stam-
boom, ingeënt en ontwormd.
Telef. 04257-9200.
Te koop KONIJNEN,
Vlaamse reuzen en schaap
met 3 lammetjes. Reters-
bekerweg 21, Klimmen
Te k. AQUARIUM met ther-
mo pi. pomp, 60x30x30 cm,
’175,-. Tel. 045-227520.
Te koop EHEIMPOMP
(compleet), z.g.a.n. a 045-
-708990.
Wegens omstandigheden te
k. Siberische Husky, reu met
stamboom, 3 jaar oud. Tele-
foon 045-323130.
Te koop TECKEL, kortharig,
reu, zwart, moet weg we-
gens omst., met papieren, vr.
pr. ’ 750,-. 046-528486.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. KI.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, perkplanten,
geraniums enz. Jawell Tuin-
centrum. Telef. 045-256423. ,
Toro, Yamaha, Mountfield
en Atco GAZONMAAIERS.
Ruime keuze uit maar liefst
75 verschillende zit- en
loopmaaiers. Tevens diver-
se gebruikte gazonmaaiers.
Collé Sittard Machinehandel
BV, Nusterweg 90, telef. 046-
-519980.
TUINDECORATIES: sier-
bestrating, boomschors, ,
zand, grind, cement, keien,
natuurstenen, tuinscher-
men, tuinhout, plantenbak-
ken, bielzen, palissaden, etc.
Veel keus! Scherpe prijs!
Cremers BV, Valkweg 32-
Industrieterr. Abd.-bosch
Landgraaf. Tel. 045-312127.

Opleidingen
Cursus leren omgaan met
positieve mentale kracht, de
verborgen krachtbron in u-
zelf, uw leven en carrière,
zullen in zeer korte tijd vele
malen succesvol zijn! Deu-
ren en mogelijkheden die
buiten uw bereik lagen, wor-
den realiteit na de 3-daagse
weekendcursus positieve
BEWUSTWORDING! en
mentale kracht! Voor ml. en
inschr. telef. van 10.00-
-17.00 u. S 020-6952992. Cur-
susgeld ’ 305,- p.p.

Huw./Kennism.
Jongeman 39 jr. zoekt LOT-
GENOTEN met HIV. Br.o.nr.
B-05573, LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

_____!

—^———"—>—-—^——

Bel de Vakman
Voor uw renovatie of ver-
bouwing. Bel Correct. Kar-
wei en Klusdienst "COR-
RECT". Voor info en prijsopg.
045-311258 of 318092 na
18 uur.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schhilderwerk
aannemen. Te1.045-210020.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.

Baby en Kleuter
Te k. donkerblauwe 3-1
KINDERWAGEN in perf. st.,
vr.pr. ’ 250,-. 045-457633.

«Ippf* OPrcrfieicietl
Goedemorgen *°!icia'

Mat' oniara
Nu ben jedan eindelijk tl

Proficiat met je Fanclub!
25 jaaronderwijs!

Ans, Agnes, Gerda, Ilse,
Chris, Finy en Ank ProfJCJat(van de Wendelwiek).

N—Hln—Hl Marly 39
Dicteren geslaagd MDS-C

Proficiat!

Mam, Pap, Ivo, plus één.
Janine en Pascal. Je zusje.

Wonen Totaal

Parketgroothandel
Wegens verhuizing van onze parketfabriek naar een nieuw

pand bieden wij aan: grenen landhuisdelen ’ 39,- p.m2.
Guatambuzo, zo licht als berken, 3x zo hard, v.a. ’ 44,- p.

m2. Tarkett uit Zweden, 4 mm toplaag, 2.5 x 0.19 cm,
beuken en eiken. Maple, Hevea, Merbau v.a. ’ 79,- p.m2.Eiken brede delen v.a. ’ 89,- p.m2. Verder nog ruim 200
vloeren voor WEGGEEFPRIJZEN, ook voor particulieren.

***Meeneembonus***
bij een min. afname van 24 m2kurk, parket of laminaat

(compleet met lak en lijm) hetzelfde aantal m2kurk of par-
ket in slaapkamerkwaliteit zomaar gratis (excl. lijm en lak)
of 50 % van de winkelw. ’ 10,- p.m2. Gespreide betaling
mogelijk in max. 24 mnd. Bij betaling binnen 3 mnd. geen
rente. Bel de landelijke parketlijn 085-216690 van 8.00-

-19.00 u. (ook in het weekend). Voor een afspraak in Almere,
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Barendrecht, Barneveld,
Breda, Eindhoven, Enschede, Kerkrade, Leiden, Tegelen

(Venlo), Utrecht en Nütterden (D).

In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te k. 2e hands MEUBELEN,
waaronder bankstellen,
stoelen en tafels. Schild-
straat 12, Brunssum (Tree-
beek) telef. 045-212281.
Te k. manou BANKSTEL 3 +
2-zits, kussens blauw/roze,

’ 275,-. Telef. 04493-2036.

Zonnebank/-hemel
Nu halen, na de WK-Final
betalen! 10-Lamps zonne-
hemel, compleet v.a.

’ 795,-. Zonnehemelver-
huur met bezorgen, 3weken
voor ’ 175,-; 6 weken voor

’ 275,-. groothandelscen-
trum AU SOLEIL BV, Markt
38, Kerkrade. 8 045-461417
Sla nu uw slag! Superlage
prijzen! GOERGEN Zonne-
hemels. De grootste zonne-
vak-speciaalzaak in de re-
gio. Alles met 3 jaar garantie.
Uit voorraad leverbaar.
Rijksweg Noord 97, Sittard.
Telef. 046-583002 (oude
pand Smeco t.o. ziekenhuis
bij tankstation).

Te koop BAR/BUFFET met
hoek, plusm. 9 mtr., zwart
leer; zeer luxe met koeling
en hallogeen verlichting.
Telefoon 00-32-89.716556.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

TVA/ideo
Goede kleuren TV's met ga-
rantie, grote soit, v.a. ’95,-.
Meer dan 25 jaar TV Occa-
sion Centrum GEEL, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
Telef. 045-724760.
Gebruikte Kleuren TV's v.a.
’6O,- o.a. Philips, Blau-
punkt, Sony. Ruime keuze.
Tev. reparatie TVA/ideo. Ra-
dio TV FRANK BV Bokstr.
33 H'heide. 045-213432.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 4£
Heerlerheide. 045-213879.
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.

Braderieën/Markt! |
—»______________________________________.______________________________* ■Deelnemers gevr.
ROMMELMARKTEN ]
Luikse markten, zo. 19 .
Berg en Terblijt, zo. 26
Schin op Geul en zo. i (
Valkenburg. Inl. 045-32411 ;
Vrije MARKT hal Gel
Veel leuke aanbiedingen ■o. werkelijk topstukken .
wortelnoten orgelget)
porseleinkast. Venetia :
zilverkast, rundl. banks* ■v.a. ’395,-. Rundl. 2 i
v.a. ’195,-. Eethoeken (
stijlen v.a. ’95,-. Ma
eiken klerenkast v.a. ’3Massiek eiken wanc*
bels, buffetten en dress
Een niet op te noemen
ze van mooie spullen,
wij ruilen ook nog in! 'Maastrichterweg 27, Q>è
(Deze weg loopt parallel
Rijksweg Nrd. Let op vk*
de Kijkdoos, daarachter
de hal).

Diversen
Te k. weg. vertrek W
land o.a. CARAVAN, v
land 6-pers., ’ 2.500,-;
kerkast; 2 diepvrtë
’lOO,- + ’200,-. Telef.1
425689.
BUTA-GASSTEL, ~~opW
m. omb„ vouwbed, sa*
aanr., 100 jr. oude d«
kist. Na 18 u. 045-416067^
Een PICCOLO in het I
burgs Dagblad helpt v
weg naar snel succes.
045-719966.

A

Ik leesd*
krant
indekla*
StichtingKrant in deKJ>

Tel.(020) 6647536
■- '

met ingang van 8 juni 1994

Uitvaartreserveringsrekening 4 %

Wijzigingen voorbehouden
Rabobank S

~ " ; y±frisrwi — . . a

* 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966 4
Pers.Kont.Klubs

Ni jgens drukte DAMES ge-
-r; lagd voor club in Limburg
(B elgië), hoog garantieloon,
vervoer. 8 00-32.11602729
v£ maf 14 uur.
Pi ivéhuis heeft nog plaats
voor MEISJES. 8 045-
-71 )8903.
m —^—————————< m , _^_—■_Mt

06-lijnen
■ M_B_______________M_«___________________ B___._____________________________________M__H

Hete vrouwen willen met jou

sexgesprek
06-320.322.33 (75cpm)

100% Wild üve Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

'Homo-kontakt*
Direkt apart met

een hete knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9414 (Nu 50cpm)
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23-047 (100cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

06-320.330.79 (75cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-32033018 (75cpm)

Anonieme
sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75cpm)

Heerlijk
discreet direkt apart met

hete vrouwen uit Limburg!!
06-320.322.11 (75cpm)

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

*06-9605*
Ervaren
vrouwen

40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)

Eenzame vrouwen zoeken
anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel-)bed in!
(100 cpm) Bel nu
06-9664

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

(18jr.) 06-9504 75 cpm

Sex-voor-twee
sexgesprek met 'n vrouw.
06-320.330.82 (75cpm)

*SM-voor-2*
Snelle SM-kontaktenü

, 06-320.329.99 (75cpm)

Gratis
sexgesprek voor vrouwen.

Dames bel 06-4300. Heren
bel: 06-9667 (100 cpm)

* Griekse Sex *
Lisa draait zich om. 1 gpm
06-320.325.55

* Tieners *
18 jr. Hot & Jong 1 gpm

06-320.321.10
06-320.320.10
EROTIFOON

06-320.320.12
Nee, niet stiekem kijken.
Heerlijk genieten van een

Live-sex
gesprek. De heetste meisjes!

06-96.69 100 cpm.

Gratis
sexcontact

voor vrouwen
06-4366 of

4622
Mannen bellen ’ 1,-pm

telefoonsex 06-9713
super sex 06-9716
sex direct 06-9718
sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2. 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

Sex-taboe
beestachtig...

1 gpm. 06-320.350.66

Sex via je
Postcode!

Toets de cijfers van je
Postcode in en ontdek de
Sex/Adressen in jouw direk-
te leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75cpm)

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320330,88 (75cpm)

Gratis-sex
voor vrouwen 06-4300, he-
ren 06-320.330.91 (75cpm)

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75cpm)

SM-kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100cpm)

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.
nfi-Qfi finUU OO.OU

24 u./p.d. 100 cpm.

Gratis
sexkontakt voor vrouwen:

06-4909. Mannen bel
06-9604 (75cpm)

Gratis
tolofnnnooviGlolUUllbeX

voor vrouwen
O6

0uj?i11
mannen bellen voor

’ 1,- p/m
telefoonsex 06-9596
sex direct 06-9519

top contact 06-9845
hete meiden 06-9785

ebeX-VOOr-tWee
telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 (75cpm)

Kontakten/KI übs
...NIEUWE...MEISJES...AANWEZIG....

Privé Yvonne
9 meisjes verwachten U in pikante sexy Lingerie.

Gezelligheid en Hygiëne op eerste plaats!! en ook betaal-
bare prijzen! Zat./Zon. ook geop. Tel. 045-425100.

Club Levant
Nieuw Anita jong en sexy. Open maandag-vrijdag van

14.00-02.00 uur. Tel. 045-275199. Leuk meisje gevraagd.

Kom kijken komt zien
Negen mooie meiden en één lelijke, samen tien.___ 046-745814.'

SM huis
Ned. meesteres en goed
belastbare Ned. slavin.

Open: ma. t/m vr. 13-20 uur.
Tel. 045-462720.

o x/bUTO VenUS
het betrouwb. privé-

adressenboek van Limburg!
8 04750 - 28 3 53.

I
Club & Escort
Mirabelle.

onze club is open vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur.
6 Leuke dames verwennen U. Burg. Franssenstr. 4,

Kerkrade. Tel. 045-427120.

Porky's Pretpark I en II
Hoensbroek 045-228481
Roosteren 04499-5500

NIEUW VERA 18 JR MARCELLA 18 JR PLUS 12 DAMES

Escort all in
045-326191 v.a. 14 uur.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 14.00 uur.

Keuze uit 7 meisjes!

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
8 046-752333.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

Bij Angelique
ero massage en privé. Tev.
nog leuk meisje gevraagd.

8 045-311135.

Privé Papilion
Als Sandra u kneet, wordt U

vanzelf heet.
Meerdere meisjes aanw.
Meisje aevr. 045-355242.

Club 105
Vele mogelijkheden: o.a.

Privé: Open Sex, onbeperkt
relaxen voor ’ 200,- all-in,
ook SM. Paar uurtjes vrij?

Ma. t/m vr. 12-24.00 u.
Rijksweg Zd. 105, Geleen.

Goede verd. voor leuk meis-
je (intern mogelijk).
Tel.: 046-756335.

Privé llona
SpecialeKermisprijzen

045-708903.

Club Bubbles
heeft plaats voor leuke (jon-
ge) spontane meisjes die in

deze tijd nog veel geld willen
verdienen. Rijksweg Zd. 131,

Geleen. Tel. 046-742313.
Regina Privé

g 045-723583.
Paradise privé

045-354910.

Peggy Privé
Escort ma.vrijd. 11-22.30 u.
Wo. tot 19 u. 046-374393
Woensdag triodag ’ 125,-
Grieks mog. Tev. m. gevr.

Escortservice
vraagt meisjes.

Telefoon 045-270995.
Door leuk jong meisje totale
ontsp. massage

045-353489
nieuw, ook met 2 meisjes!!!

Parenclub
"Venus"

(Als u klasse zoekt!).
ledere dag geopend, di en
zat, uitsl. paren, do nudis-

tenavond. ledere 2e zat. v.d.
maand voor paren en

alleenst. Paren op de 2e zat.
gratis entree.

7 juni: leder paar
2 stempels extra.

10 juni: lifeshow met Penny.
11 juni: superavond 2e zat.
v.d. maand voor iedereen.
18 juni: Verjaardagsfeest
met livemuziek, div. tv-

artiesten. Voor iedereen uit
de kleren, niet verplicht.

Heinsbergerweg 70,
Posterholt

Heinsbergerweg 70, Poster-
holt (omg. Roermond mid-
den Limburg) 04742-2977.

Bij inleveringvan deze
advertentie ’ 50,-
REDUCTIE TR.

>

Brigitte, Nancy en Griek5

045-2545981
Surprise Escof

8 045-275900. J
Love Escort

045-320905 v.a. 9.30 uü^!
Sexy Blondy

vanaf 10 uur, 045-7217 j

Lady Escort
Charmant en discreet

045-275262, meisje ge^

Romantica
S 045-419742

Wij hebben wat u zoekt
meisjes v.a. 19 jaar.
En nieuw! ESCORT. >

Club Elite
Cidem Escort

onder
' nieuw beheer *
De beste meisjes

zitten op u te wachten.
Tot ziens...Vanessa

Geopend van 19.00 tot
05.00 uur. ' 8 045-46393?
volslanke BettV

ontvangt thuis.
8 045-232663.



’Schitterend’ midzomerbier

Als directeur Meens van de Alfa
brouwerij in Schinnen een
nieuw biertje wil maken, stuurt
hij om te beginnen zijn beste
brouwers naar huis. Dat lijkt op
het eerste gezicht nogal vreemd,
riiaar Meens weet donders goed
Wat hij doet.
Zijn werknemers vinden bierma-nen zo leuk, dat ze zelfs thuis
log een eigen brouwketeltje
hebben staan, waar ze naar har-
telust mee experimenteren. De
opdracht luidde ditmaal: brouw
een smakelijk licht, fruitig zo-
riierbiertje met weinig alcohol
erin.
Een van de huiswerkjes van de
brouwers voldeed prima aan die
criteria. Het Alfa midzomerbier
met 3,9 procent alcohol was een
feit. Dat het echt om een stukje

huisvlijt gaat, blijkt uit de ingre-
diënten.
De brouwer heeft gebruik ge-
maakt van ondermeer een krui-
denbuiltje, sinaasappel en ko-
riander.
Drukkerij Elma in Geleen druk-
te op speciaal Amerikaans geme-
taliseerd papier een letterlijk
schitterend zomerbier-etiket.
Het papier is door speciale be-
werkingen geschikt voor hoogg-
lanzende holografische afbeel-
dingen.
Veel kans om het bier te proeven
is er niet. De slijterijen in Neder-
land hadden bij de Schinnense
brouwerij al blindelings 105.000
flesjes midzomerbier besteld.Brouwer Meens zal ze teleur
moeten stellen. De voorraad eti-
ketten was slechts toereikend
voor 95.000 flesjes.

Een eethuis dat past
als een oude jas

DOOR MARIËTTE STUIJTS

2e liggen niet voor het opschep-
pen. Restaurants waar je dik na
tienen nog kunt binnenvallen
°m een heel ingewikkelde be-
stelling te doen. Waar het boven-
dien gezellig is en jevoor niet al
te veel geld een goed bord eten
krijgt. Een eethuisje dat je op
den duur gaat passen als een ou-

de jas. Waar je steeds opnieuw je
lievelingsgerechten bestelt.

Het heeft heel wat aarzeling ge-
kost om het te verraden. Want
zou het er daarna niet veel te
druk worden? Maar ach, reserve-
ren moet je er in het weekeinde
toch al. Dus moest het er afgelo-
pen vrijdag toch aan geloven.

Eetcafé L'Hermitage, in de Ber-
nardusstraat in Maastricht. Een

smal pijpenlaatje dat met zijn
houten tafels en veel kaarslicht
heel gezellig oogt. Er is plaats
voor 32 eters. De uitbaters Rob
Coehorst en Simone van Alphen
voeren er de keuken van de zui-
delijke staten van de VS en van
Midden-Amerika, door hen ook
wel Tex-Mex genoemd, met een
heel persoonlijk accent. De ook
wel gehoorde omschrijving
'Mexicaan' vinden wij niet op
zijn plaats, met een kaart waarop

ook Franse uiensoep, gerookte
zalm en sliptongetjes staan.

Maar het zijn wel de typisch mid-
denamerikaanse elementen die
de sfeer en smaak bepalen. Het
binnenkomertje van het huis bij-
voorbeeld: nachos chips met pi-
kante saus.

L'Hermitage is, dat moge duide-
lijk zijn, geen plek voor een def-
tig avondje uit. De sfeer is onge-
compliceerd, de bediening vrien-
delijk maar informeel.

Heel prettig is dat ze er nooit ver-
baasd hebben gereageerd op
onze soms onorthodoxe manier
van bestellen. Die avond dat we
geen zin hadden in een hoofdge-
recht bijvoorbeeld, en vijf ver-
schillende voorgerechten bestel-
den, gaven ze er vriendelijk twee
schone borden bij, zodat ieder
naar hartelust van elk gerecht
kon opscheppen.

Ook vrijdag kozen we ervoor om
een appetizer te delen. Helaas
was een van de lievelingsgerech-
ten, Buffalo Wings (pittige kip-
pevleugeltjes, op de kaart met
drie pepertjes gemerkt dus heel
heet) uitverkocht. Maar de Ma-
cho Nachos (9,50 gulden) bleek
een waardig alternatief. Een
schotel van (alweer) nachos
chips met chorizo, gehakt, bo-
nenpuree en gegratineerde kaas.
Om dat allemaal op te krijgen
moet je inderdaad een grote
stoere macho zijn. Voor ons
tweeën was het als voorgerecht
eigenlijk al te veel.

Zodat we na de twee echte voor-
gerechten, een halve avocado
gevuld met een smakelijke gar-
nalensalade en een portie gebak-
ken garnalen in knoflookolie
met stokbrood (beide 15 gulden),
eigenlrjk al helemaal voldaan
waren. Jekunt er dus heel goed-
koop eten. Voor een tientje zelfs,
als je genoegen neemt met de
Macho Nachos. In dit geval had-
den we voor 20 gulden per per-
soon heel tevreden huiswaarts
kunnen keren.

Maar er waren nog twee hoofd-
gerechten besteld. Mijn favoriete
enchilladas (20,50 gulden), een
tarwepannekoek gevuld metkip,
bonenpuree, guacomole (avoca-
dosaus) en kaas en, aan de ande-
re kant van de tafel, spare ribbs
(19,50), lekker knapperig en met
een tomatensaus, salade en ge-
pofte aardappel met zure room
worden geserveerd. Gerechten
die eigenlijk een maaltijd op zich
vormen, maar die die avond ,
omdat ze zo lekker zijn, toch nog
helemaal zijn opgegeten. Zowaar
een hele prestatie.

L'Hermitage biedt ook heel an-
dere, minder stevige gerechten.
Drie verschillende maaltijdsala-
des bijvoorbeeld en drie vegeta-
rische schotels, maar ook lams-
koteletten, gebakken zalmfilet,
jambalaya (Creools stoofpotje
van rijst met vlees en garnalen)
en kip in limoensaus.

Of er dan helemaal geen kriti-
sche kanttekeningen te maken
zijn? Jawel. De Buffalo Wings en
spare ribbs zijn te vaak op. Op
zaterdagavond is het te vaak vol.
En de wijn smaakt er zo goed,
dat we er vaak te lang te veel van
drinken.

Eetcafé L'Hermitage is met uit-
zondering van dinsdag dagelijks
geopend van 17 tot 24 uur. Tele-
foon 043-251777.L'Hermitage op een nog rustig uur van de dag. Foto: frits WIDDERSHOVEN

consument

Grote campagne om Duitsers te overtuigen

’Hollandse tomaten

hebben weer smaak’
DOORMARIËTTESTUIJTS

De Limburgse glastuinders
zijn een offensief gestart om
het imago van de Neder-
landse tomaat op te poet-
sen. Dit als reactie op het
verwijt in de Duitse media
Vorig jaar dat de tomaat 'aus
Holland' meer weg had van
'Schnittfahiges Wasser'
(snij baar water) danvan een
zongerijpte liefdesappel.
Via het Centraal Bureau
Tuinbouwveilingen worden
miljoenen gepompt in een
reclamecampagne om onze
oosterburen duidelijk te
maken dat tomaten van Ne-
derlandse bodem het lek-
kerst zijn. En omdat nogal
Wat Duitsers op eigen hout-
je hun Gemüse even over
de grens in Limburg kopen,
heeft een aantal tuinders bij
Venlo zijn loodsen ingericht
als tomaten-proeflokalen.

Trostomatenteler Ton Janssen
(37) en zijn evenoude vrouw An-
nie van de Leutherweg in Venlo
zweren bij hun produkt. De tros-
tomaat gaat het volgens Ton he-
lemaal maken. Trots toont hij
een schrijfbord waarop de beoor-
delingspunten staan vermeld,
die klanten aan vier verschillen-
de tomatensoorten geven na
smaakproeven. Meest gewaar-
deerd wordt 'de Bon Apetit', een
tomatensoort die pas over een
jaar op de markt zal komen. Die
tomaat krijgt allemaal vette vol-
doendes. Op de tweede plaats
Prijkt zyn trostomaat, een soort
die Janssen dit jaar voor het

eerst heeft geplant in zijn kas
van dertienduizend vierkante
meter, bijna twee voetbalvelden
groot.

„Ik heb de gok genomen," zegt
hij. „De trostomaat is qua teelt
heel anders daneen ronde of een
vleestomaat." De naam zegt het
al, de trostomaat wordt niet ge-
plukt maar per tros van de sten-
gel geknipt met een schaartje.
Dat gebeurt pas als alle tomaten
mooi rood zijn. Andere tomaten
worden geplukt zodra ze een
beetje beginnen te kleuren.

In dat laatste zit 'm een beetje

het probleem. Jarenlang kreeg
de teler het meeste in de knip
voor een tomaat die licht ge-
kleurd was. Ook Mart Heidens
van de stichting Tuinbouwpro-
motie erkent dat. „We zijn inder-
daad jarenbezig geweest met het
telen van tomaten op uiterlijk.
Discutabel is wel of de smaak
van die tomaat zo slecht zou
zyn."

Janssen: „Die lichtgekleurde to-
maat is wel ideaal voor de han-

del, goedkoop en lekker lang
houdbaar. Daar kan de handel
mee werken. Kopen ze vandaag
goedkoop een partijtje in, om dat
pas een week later duur te verko-
pen."
Met trostomaten gaat dat niet.
Die worden pas geoogstals ze op
kleur zijn. Binnen een week
moeten ze bij de consument op
tafel liggen. Smaakproeven met
vele personen hebben inmiddels
aangetoond dat de consument de
trosmaat beter waardeert.

" Trostomatenteler Ton
Janssen uit Venlo heeft er
alle vertrouwen in dat zijn
tomaten het helemaal gaan
maken. Foto: jan PAUL KUIT

Gestroopte slakken geen goud waard
De ruim zestien kilo in het wild verzamelde wijn-
gaardslakken die de Maastrichtse politie afgelopen
weekeinde onderschepte, waren hoogstens vier-
honderd gulden waard. En ze waren, althans vol-
gens slakkenkweker Math Theunisz in Aarden-
burg, vermoedelijk niet eens zo lekker als ge-
kweekte slakken.

Een wijngaardslak weegt ongeveer 35 gram, en de
normale handelsprijs van gekweekte slakken be-
draagt 22 a 25 gulden per kilo, dus ongeveer dertig
slakken. Theunisz denkt dat geruchten over prij-
zen van ruim vijf gulden per 'wilde' wijngaardslak
als overdreven moeten worden beschouwd. Dat

zou betekenen dat wilde slakken ruim 150 gulden
per kilo zouden kosten, en dan moet de koper nog
helemaal de bereiding van de diertjes ter hand ne-
men. De slakkenkweker verkoopt zijn produkt
gekookt en wel.
De bereiding van slakken is niet ieders werk: na
hetvangen moeten ze een aantal dagen 'in quaran-
taine' waarin ze wel water maar geen voedsel krij-
gen. Daarna worden ze gedood in kokend water,
ontdaan van het slakkenhuis en 'ontslijmd' in wa-
ter met azijn. Vervolgens moeten de slakken ge-
kookt worden; in een gewone pan duurt dat mini-
maal zes uur. De slakkenkweker doet het in een
soort hogedrukpan in drie uur.

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressen komen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuivenin Limburgse
etablissementen en verslag

doenvan haar bevindingen.
CoördinatieMariëtte

Stuijts.

monsters

DOORMARIËTTESTUIJTS

Stoere rum
Nu vaderdag nadert (19 juni)
wordt de redactie overspoeld
met cadeautips voor vaders die
alles al hebben. Nu kun je je
natuurlijkafvragen of dat soort
vaders wel iets hoort te krij-
gen, maar die afweging moeten
echtgenotes en kinderen zelf
maar maken. Drank schijnt het
altijd wel goed te doen. De
nieuwe Bootz rum voor een
stoere, trendy vader bijvoor-
beeld. Zo eentje die je eerder
over de zeven zeeën ziet zeilen
dan thuis de kleine de fles ge-
ven. Beide soorten rum, white
en dark, zijn in een nieuw jasje
gestoken, met op het etiket een
wereldkaart die herinnert aan
de tijden dat de Nederlandse
Republiek de wereldzeeën be-
heerste. Als bij een echt zeer-
oversdrankje. " Rum in een nieuw jasje

Bieravontuur
Voor vaders die van afwisseling houden, tipt Alfa het Bier Kado-
blik. Een flinke bus met sierkoord, waarin zes flesjes bier en een
glas zitten.
De inhoud wisselt per seizoen, en bevat in deze maand bijvoor-
beeld Lentebok. Voor 22 gulden, exclusief statiegeld.

# Bij de nieuwe koffer
hoort ook een aktetas.

Bagagedrager
Maar er is meer dan drank.
Heel wat prijziger is de cadeau-
tip van kofferfabrikant Samso-
nite. De nieuwste harde koffer
heeft niet alleen vier wielen,
maar ook een ingebouwde ba-
gagedrager. Het klinkt wat
overdreven, maar maakt na-
tuurlijk wel het gebruik van
een bagagekarretje op het
vliegveld overbodig. Voor va-
ders die écht al alles hebberr
(en voor kinderen die niet op
dekleintjes hoeven te letten) is
er zelfs een 'de luxe' uitvoe-
ring, afgewerkt met leer, goud-
kleurige sloten en gevoerd met
een stof met kasjmierprint.
Prijs 749 gulden. De gewone
uitvoering kost 459 gulden.

Fotoboek
Nee, dan dievaders die er liefhebberij in hebben kiekjes van hun
kroost in te plakken. Daarvoor brengt de Roermondse fabrikant
Henzo allerlei hulpmiddeltjes op de markt. De taperunner bij-
voorbeeld, een handig plakapparaatje met tweezijdige tape, goed
voor het inplakken van 250 foto's. En door zijn prijs van 9,95 gul-
den ook nog met een schamel zakgeldje te betalen.

Geurig
In andere gevallen doet een geurtje het misschien wel goed. Een
kwestie van persoonlijke smaak en het beschikbare budget. Want
het maakt nog al uit of je er een tientje of honderd gulden voor
over hebt. Wie dubbel-goed voor de dag wil komen, zou eens
kunnen snuffelen aan Ungaro pour I'Homme - drie geuren, die
respectievelijk I, II en 111 heten - waarbij je op het moment een
fraaie balpen krijgt, in een jasjevan Chinese lak in de kleur van
de gemarmerde verpakking van het luchtje; rood, groen of geel.

En verder
Nog niets van uw gading gevonden? Een vragenrondje ter redac-
tie leverde het volgende lijstje op: een goed boek, een zak Engel-
se drop, sokken, een cd, een stropdas, keukenapparatuur, een
hengel, een compostbak, een hemd, een hogedrukspuit, een trui,
halters, een boxershort, een frisbee, bretels, wijn, een riem, een
postzegelalbum, een stropdaskettinkje, een museumjaarkaart,
een reiswekker, een horloge, een etentje en een 'oranje-pretpak-
ket'.

Zeep-oorlog

" Albert Heijn heeft gisteren na een gesprek met Unilever, defa-
brikant van het omstreden wasmiddel Omo Power, besloten dit
produkt gewoon in de schappen te laten staan. Consumenten die
twijfelen aan de kwaliteit van Omo Power krijgen bij Albert
Heijn hun geld terug. Ook bij al aangebrokenpakken Omo Power
wordt de aankoopprijs vergoed als de consument kan aantonen
dat hetpak bij Albert Heijn is gekocht. Omo Power is in opspraak
gekomen doordat concurrent Procter & Gamble (ondermeer Ariel)
en deConsumentenbond na onderzoek stelden dat het schade ver-
oorzaakt aan kleding. Unilever heeft inmiddels de samenstelling
van Omo Power enigszins aangepast, maar het vernieuwde pro-
dukt moet nog in de winkel komen.
De 'zeep-oorlog' tussen Unilever en P&G duurtevenwel onvermin-
derd voort. P&G heeft opnieuw via een onderzoek de deugdelijk-
heid van Omo Power in twijfel getrokken.
P&G begon enkele weken de geruchtenstroom over het nieuwe
wasmiddel. De fabrikant ging zelfs zo ver om persfoto's te ver-
spreiden om zijn gelijk te bewijzen. De linkse boxershort is zestien
keer met Omo Power gewassen, de rechtse met Ariel (ziefoto). In-
middels heeft TNO de laboratoriumresultaten bevestigd. Uit
TNO-onderzoek is gebleken dat sommige kledingstukken na twin-
tig keer wassen met Omo Power al kunnen worden weggegooid.
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Nederland 2
EO/NOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.05 Jody en het hertejong (The

Yearling). 50-delige tekenfilmserie.
16.33 (TT) Ik ben Benjamin Ben. Kin-

derserie. Herh.
17.02 Fang de wolfshond (White

Fang). Amerikaanse jeugdserie. Afl.
24: De schat. De ietwat teneergesla-
gen Adam ontdekt een oude kist in
de rivier en is hevig geïnteresseerd in
de inhoud ervan.

17.31 Testpiloot (First flights). Docu-
mentaireserie over de ontwikkelingen
in de luchtvaartindustrie. Afl.: Vlie-
gende vleugels.

17.58 2 vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.39 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
18.55 Ik weet het beter. Spelpro-

gramma.
19.25 50 Kamers. Jongerenpraatpro-

gramma. Herh.
19.50 Muziek jongerendag. Compila-
tie van de muzikale optredens tijdens
de EO-Jongerendag van zaterdag 4
juni jl.

20.15 Socutera. Gewoon leven ... ge-
handicapten doen net zo goed mee,
filmpje van AVO - Integratie gehandi-
capten.

20.24 (TT) De uitbarsting van de vul-
kaan Pinatubo. Documentaire over
de aanzwelling en uitbarsting van de
Pinatubo op de Filipijnen en de gevol-
gen daarvan.

21.22 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
21.57 Lasers. Reportage over de ont-

wikkeling en het gebruik van de laser
in de wetenschap en industrie.

22.42 Nederland zingt. Koor- en sa-
menzangprogramma vanuit de Grote
Kerk te Vlaardingen. Herh.

23.12 Het reveil. 3-delige serie over
de geloofsopwekking in de 19e eeuw.
Afl. 1: Bilderdijk en zijn leerlingen.
Presentatie: Prof. dr. W.J. Ouweneel.

23.41 De wereld vandaag. Buiten-
landcommentaar.

23.51 Journaal.

Duitsland 1
05.05 Landerjournal.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 Ontbijttv. Elk half uur Heute.
09.00 Heute.
09.03 Dallas. Amer. serie. Herh.
09.45 Tele-Gym - Ba Duan Jin.
10.00 Heute.
10.03 Angst vor dem lieben Gott?
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute. Met beursberichten.
11.04 The racers. Speelfilm. Herh.
12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.

.14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19 7 17.
14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgansen. Tekenfilmserie.

15.00 Tagesschau.
115.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Fliege. Talkshow. Met om ca.

16.00 Tagesschau.
16.30 Mit List und Krücke. Serie.
17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.37 Die Parteien zur Europawahl.
17.40 ARD vor acht.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Zwei Halbe sind noch lange
kein Ganzes, serie.

18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Blankenese, serie.
19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. Oefen-inter-

land Canada - Duitsland, live vanuit
Toronto. Met om ca. 21.15 rust met
Tagesthemen-Telegramm.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Europawahl.
23.05 Nachschlag.
23.10 Das Nacht-Studio: Der Klang

der Stille (The silent touch). Engels-
Pools-Deense speelfilm uit 1992 van
Krzysztof Zanussi. Met: Max von Sy-
dow, Lothaire Bluteau e.a.

00.45 Tagesschau.
00.55 Seilbahn in den Tod (Skyway

to death). Amerikaanse rampenfilm
uit 1974 van Gordon Hessler. Met:
Ross Martin, Stefanie Powers, Bobby
Sherman e.a.

02.05 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken. Englands Südwesten.
Afl.: Land's End.

Duitsland 2
05.05 Zie Duitsland 1
13.45 Infotime. Informatief magazine.
14.00 Naturwelt. Natuurfilmserie.
14.30 Es muss nicht immer Mord

sein. Duitse serie.
14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute.
15.03 Die Biene Maja. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Spuk auf der Waldwiese.

15.27 ZDF Sport extra. Met handbal:
EK vanuit Almada (Portugal): Duits-
land - Roemenië. Ca. 16.00 Heute.

17.00 Heute, sport en weerbericht.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Der Landarzt. Duitse serie.
18.45 Lotto-trekking A en B. Aansl.:

Guten Abend.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Todesgrüsse aus Havanna
(Her secret life - Codename: Daneer).
Amerikaanse spionagethriller uit
1987 van Buzz Kulik. Met: Kate
Capshaw, Jeroen Krabbé, Gregory
Sierra e.a.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.45 Heute-journal. Aansl.: Parteien
zur Europawahl.

22.20 Zündstoff: Schuldig auf Ver-
dacht? Reportage.

23.05 Derrick. Duitse misdaadserie.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Günter Mack e.a. Afl.: Das absolute
Ende. Bij thuiskomst ziet gitaarleraar
Reinhard Wessel hoe zijn leerling
Herta wordt doodgeschoten. Derrick
heeft het vermoeden dat de dader
een bekende van het meisje geweest
moet zijn. Samen met journalistKoby
gaat hij de stamkroegen van Herta
langs om informatie in te winnen.
Herh.

00.05 Aspekte extra: 27. Mainzer Ta-
ge der Fernseh-Kritik. Verslag van
de 27e 'Mainzer Tage der Fernseh-
kritik' die op 30 en 31 mei gehouden
werden. Centraal discussiepunt: Hoe
behoudt de door de overheid gefinan-
cieerde televisie haar kwalitatief ster-
ke positie ten opzichte van de com-
merciële tv?

00.35 Heute.
00.40-01.45 Zeugen des Jahrhun-

derts. Jürgen Busche in gesprek met
de Duitse filosoof Hans-Georg Gada-
mer.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1 en 2
11.04 The racers (USA, 1955).
Pretentieloos melodrama van
Henry Hathaway, met Kirk Dou-
glas als autocoureur.

Nederland 1
11.30 Pot o' gold (USA, 1941).
Musical van George Marshall.
Jonge muziekliefhebber wil het
orkest van Horace Heidt laten op-
treden in het radioprogramma
van zn oom. Met James Stewart,
Paulette Goddard.

Nederland 1
20.32 Backfield in Motion. (USA,
1991). Film van Richard Mi-
chaels. Omdat haar man gestor-
ven is wil Nancy zijn plaats inne-
men in een football-wedstrijd. Ze
ondervindt veel tegenwerking.
Met o.a. Roseanne Arnold.

België/TV 2
22.00 De Kassière (Nederland,
1989). Niet te best melodrama
van Ben Verbong, over zwangere

kassière die in de grote stad in
handen van een pooier valt. Met
Marion van Thijn, Thorn Hoffman,
Monique van de Ven.

Duitsland 1
23.10 The silent touch (Engeland,
1992). Drama van geëmigreerde
Poolse regisseur Krzysztof Za-
nussi, met Max von Sydow, Sa-
rah Miles. Alhoholische compo-
nist wordt lastiggevallen door
musicoloog die zn levenswerk wil
uitgeven. Tamelijk gezwollen.

BBC1
23.40 Breaking Point (USA,
1989). Oorlogsthriller over Ameri-
kaanse officier die door de Duit-
sers gevangen wordt genomen.
Hij kent het plan voor de invasie
van Normandië. Regie van Peter
Markle, met Corbin Bernsen,
Joanna Pacula.

Duitsland 1
00.55 Skyway to death (USA,
1974). Rampenfilm over acht
mensen die in de bergen een on-
geluk krijgen met de kabelbaan.
Met Ross Martin, Stefanie Po-
wers. Regie van Gordon Hessler. " Roseanne Arnold en Johnny Galecki in 'Backfield in

Motion'. Een moeder neemt in een football-wedstrijd tussen
jongensen vaders de plaats in van de vader....

Nederland 3
Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.33 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
16.40 Kindermenu.
17.30 Betty's bende. Jeugdserie.
18.00 Journaal.
18.17 Cartoons. Tekenfilms.
18.25 Comedy op 3: Maude.
18.55 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 Kwaad bloed. 4-delige Duitse

miniserie. Afl. 2: De andere man.
20.20 (TT) 10 voor taal.
21.00 (TT) Verbazing. Afl. 10.
21.10 (TT) De Noorse worsteling.

Reportage over de toetreding van
Noorwegen tot de EU.

21.32 Twee culturen op een kus-
sen... Documentaire over bi-culturele
relaties in Nederland.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
23.16 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

" Desiree Nosbusch-Becker,
Mathieu Carrière en Josef
Bilous in 'Kwaad bloed'
(Nederland 3 - 19.25 uur).

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs

programma.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob In the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 The taxi boys.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soapserie. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 You bet your life. Amerikaanse

quiz.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

dramatiseerde documentaire. Herh.
10.50 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
10.55 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
11.40 Studs. Amerikaanse datingpro-

gramma. Herh.
12.05 Telekids. Kinderprogramma.
12.35 De smurfen.
13.05 Laurie Hill. Comedyserie.
13.30 Jambers. Reportages. Herh.
14.20 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.25 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.10 Rad van fortuin. Herh.
15.40 Santa Barbara.
16.30 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

17.20 Wie ben ik? Spelprogramma.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Herh.
19.00 Full house. Comedy.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.
20.25 Het beste van vier. Terugblik

op de RTL 4-programma's.
21.25 Klasgenoten.
22.25 Sightings. Amerikaanse serie.
22.50 Speelfilm overzicht.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 David Letterman. Talkshow.
00.00 The Oprah Winfrey show.
00.45 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.30 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus techno-
logie. Afl. 12. 09.00 Streifzüge NRW.
09.15 Gespannt auf Franz Alt. 10.00
Schooltelevisie. 12.00 Bonn am Rohr.
12.45 Arena. 14.00 West 3 aktuell.
14.05 Hit-Clip. Muziekvideo's. 14.30
Zwischen den Schlagzeilen. 14.45 So-
zialbauten in Nordengland. 15.00 West
3 aktuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00
DGB - Reform oder Reförmchen. 16.30
Cursus technologie. Afl. 12. Herh.
17.00 Neues von der Katze mit Hut.
Poppenspel. 17.30 Es war einmal.
Amerika. 18.00Nachrichten aus Rhein-
land und Westfalen. 18.05 KvK - Klön
und Klaaf. 18.30 Tele-Praxis. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.25 Fensterpro-
gramme der Landesstudios. 19.45 Mitt-
wochs live. 21.00 West 3 aktuell. 21.15
Hobbythek. 22.00 Rückblende. 22.15
Rumpole von Old Bailey. Serie. 23.05
Linie K spezial. 00.00 Mit tödlicher Ab-
sicht. Reportage over een door rechts-
radicalen opgezette lijst, waarop na-
men en gegevens van hun tegenstan-
ders vermeld staan. 00.30 Nachrichten.
00.35-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus techno-
logie. Afl. 12. 09.00 Schooltelevisie.
11.05 Non-Stop-Fernsehen. 13.30
Glasskasten. Herh. 14.00 Schooltelevi-
sie. 14.59 Heute abend in Südwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? Herh. 15.15
Infomarkt - Marktinfo. Herh. 16.00
Sport-Oldies. 16.15 Die Sendung mit
dem Stier. Herh. 17.00Cursus techno-
logie. Afl. 12. Herh. 17.30 Sesamstras-
se. 18.00 Rebecca und die Jungen von
nebenan. 18.23 Kinder-Verkehrsspot.
Herh. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
Südwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Was die Grossmutter
noch wusste. 19.19 Heute abend in
Südwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lander - Menschen -
Abenteuer. Herh. 21.00 Nachrichten.
21.15 Schlaglicht. 21.45 Forum Süd-
west. 22.45 Kulturzeit. 23.30 Lander -
Menschen - Abenteuer. Herh. 00.15
Schlussnachrichten. 00.30 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. Herh. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 The guiding light. 13.15 Santa
Barbara. 14.10 Murder, she wrote.
Herh. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Whos the boss? Herh.
17.30 Married with children. 18.00 The
bold and the beautiful. Herh. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Duitse familieserie. 20.15 Der Frauen-
mörder von Los Angeles (Easy prey).
Amerikaanse thriller uit 1986 van San-
dor Stern. Met: Gerald Mcßaney,
Shawnee Smith, Kate Lynch e.a. Afl.
uit de serie Schicksalhafte Begegnun-
gen. Herh. 22.10 Stern TV. Magazine.
23.15 RTL-Nacht-Show. Talkshow.
00.00 RTL Nacht-Journal. Nieuwsma-
gazine. 00.30 Married with children.
01.00 The Tracy Ullman Show. Co-
medy-show. 01.30 Whos the boss?
02.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.
02.30 RTL Nacht-Journal. Herh. 03.00
Hans Meiser. Talkshow. Herh. 04.00
llona Christen. Talkshow. Herh. 05.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Herh.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.00 Alf. Herh. 09.30 Love Boat.
Herh. 10.30 Neighbours. 11.00 The
young and the restless. 11.55 5 mal 5.
Herh. 12.30 Knots landing. 13.30Love
Boat. 14.30 Bonanza. 15.25 Scoreh.
16.00 Star trek: The next generation.
17.00 5 mal 5. 17.30 Regionale pro-
gramma's. 18.00 Geh aufs Ganze!
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.19 Tag-
lich ran. Sportmagazine. Met om 19.25
een vooruitblik op het WK voetbal
1994. 19.30 Glücksrad. 20.15 Passion
flower. Amer. tv-film. Herh. Aansl.:
TopNEWS. 22.05 Hunter. 23.00 Dark
tower. Amerikaanse horrorfilm. 00.45
Star trek: The next generation. Herh.
01.35 Dark justice. Herh. 02.25 Neigh-
bours. Aansl.: Programma-overzicht.
02.55 Live jumpran. Live. NBA-finale.
Aanvangstijd onder voorbehoud.

televisieen radio woensdag

Nederland 1
NCRV/AVRO
07.00 Journaal.
07.07 Alles kits. Kinderprogramma.
07.34 Journaal.
07.37 De wind in de wilgen. Herh.
08.00 Journaal.
08.07 Kissy Fur. Tekenfilmserie.
08.28 Journaal.
08.31 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 (TT) 't Was stil op straat.
10.00 Kook TV. Culinair programma.

;10.20 Buitenechtelijke zaken.
10.45 Dynasty. Soapserie.
11.30 Pot O'Gold. Amerikaanse

speelfilm uit 1941 van George Mars-
hall. Met: James Stewart, Paulette
Goddard, Horace Heidt e.a.

13.00 (TT) Journaal.
13.07 South bank show. Documen-

taireserie. Herh.
13.58 Villa achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.08 (TT) Kerkepad. Programma

waarin kerken in Nederland bezocht
worden. Afl. 1: Gelderland, kerken
achter de dijk.

16.35 The commish. Politieserie.
17.24 Young Indiana Jones. Jeugd-

serie. Afl.: Londen 1916.
18.15 Sesamstraat. Afl.: Drinken.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Afl.: Brug.
18.59 Fast forward. Afl. 5.
19.29 (TT) Gezicht van Nederland.. Afl.: Gorinchem.
20.00 (TT) Journaal.
20.27 AVRO's Televizierring. Be-

kendmaking van de nominaties van
de Gouden Televizierring 1994 en de

" Zilveren Televizier-tulp.
20.32 Backfield in motion. Ameri-

" kaanse tv-film uit 1991 van Richard
Michaels. Met: Roseanne Arnold,
Torn Arnold, Johnny Galecki e.a.

22.09 (TT) Prettig geregeld. Neder-
landse comedyserie.

.22.44 Een dubbeltje te weinig. Tv-

' film van André van Duren. Met: Boris
Rodenko, Dokus Dagelet e.a.

00.02 De Romaanse cultuur in Tos-
cane. 6-delige serie kunstdocumen-

i taires over Italië. Afl. 1. Herh.
00.55 Journaal.

RTL5
17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Paradise Beach. Australische

serie. Met Ingo Rademacher. Lisa
kraakt de computer van Torn en be-
kijkt het bestand over Robyn. Ze ziet
dat Nick haar vader is.

18.40 Family ties. Amerikaanse co-
medyserie.

19.10 MacGyver. Amer. politieserie.
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Highlander. Amer. actieserie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 Stephen King's golden years.

miniserie.
00.00 Hill Street blues. Amerikaanse

politieserie.
00.55 De draagmoeder. Braziliaanse

soapserie. Luisa begrijpt niet waarom
Barone ze depressief is. Molina
neemt het risico om Carlinhos naar
het ziekenhuis te brengen.

01.25 Hei elei, kuck elei aktuell. Lu-
xemburgs programma.

" Henny Huisman te gast
in 'Het beste van vier. Een
terugblik op de RTL4-pro-
gramma's van afgelopen
seizoen (RTIA - 20.25 uur).

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 159.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Butterfly Island. Serie.
18.55 Hélène en de jongens (Hélène

et les garcons). Franse serie. Afl. 8.
19.20 Joker- en lottotrekking.
19.25 Politieke tribune. SP.
19.30 Journaal.
20.00 Neighbours.
20.25 Die Donauprinzessin. 12-deli-

ge Duits-Oostenrijkse serie. Aansl.:
Winstverdeling van joker en lotto.

21.15 Father Dowling. Amerikaanse
misdaadserie. Met: Torn Bosley, Tra-
cy Nelson, Mary Wickes e.a. Afl. 40:
Hardboiled mystery.

22.00 Op dekoop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: Barbecue en
gezondheid en Kamperen in de Ar-
dennen. Aansl.: Paardenkoersen.

22.35 Vandaag en sport.
23.00 Verhaal van een taal. 4-delige

serie over de geschiedenis van de
Nederlandse taal. Afl. 2: Niet zoo,
maar zo. Over de taainorm. Een taai
is gebonden aan regels, spelregels,
Wie stelt die taalregels op? Wie be-
paalt wat goed en fout Nederlands
is? En hoe staan mensen die dage-
lijks met taai bezig zijn, auteurs en
journalisten, tegenover de taainorm?
Houden zij zich strikt aan de norm?
Herh.

23.50 Coda. Frank de Crits leest voor
uit eigen werk. Vandaag: Toon me je
kamer dichtertje.

België/TV 2
21.00 E.G. Magazine.
21.30 Journaal.
22.00-23.49 De kassière. Nederlands

psychologisch drama uit 1989 van
Ben Verbong. Met: Marion van Thijn,
Thorn Hoffman, Monique van de Ven
e.a. Lily is een jonge dromerige kas-
sière in de plaatselijke supermarkt op
het platteland. Ze heeft haar eerste
echte verhouding met een zwarte Gl
en wordt zwanger, maar de idylle
wordt wreed verstoord door een re-
deloze moord op haar geliefde. Lily
staat er nu alleen voor en vlucht naar
de grote stad.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30
Nieuws.
7.07 Vara Radio I woensdageditie.
10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo. 12.07 Avro
Radiojournaal. 17.07 NCRV's Hier
en nu. 19.04 NCRV's Hier en nu/
praatradio. 20.04 Langs de lijn,
spon:en muziek. 23.07 Met hetoog
op morgen. 0.02 Voor wie niet sla-
pen kan. 1.02 Zingen in de nacht.
2.02 De verandering. 3.02 Gospels
van toen. 4.02 De ochtendmix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04. Het hart
van twee. 14.04 Nederland mu-
ziekland. 17.04 Fileradio. 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: EO's sing-
in. 20.30 Nederland zingt: Licht op
jongenskoren. 21.04 Gospelpo-
dium. 22 04 Praise op woensdag.
23.04-24.00 Take it easy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6 02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 Popsjop (I en
II). 17.04Rinkeldekinkel. 18.04 Oe
avondspits 19.04 Spoor 7. 20.04
Paperclip magazine. 21.04 Villa 65.
0.04 Tros Nachtwacht. 2.02 Mol of
Mark. 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 Nieuws.

7.02 Preludium. 8.04 Musica sacra
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert. Muz. voor blok-
fluit, cello piccolo en klavecimbel.
13.04 Stemmen. Muz. voor so-
praan. 14.00 Het middagconcert.
Pianomuz. 16.00 De Nederlanden.
17.00 Jacco's keus. 18.04 Kleine
zaal. 19.00Opera magazine. 20.02
Avondconcert: Pioniers van onze
eeuw Gr. Omroepkoor en Radio
Filharm. Ork. met sopraan, alt en
tenor. 22.30 Thema. 23.00 Jazz-
spectrum. 0.00-1.00 Vier na mid-
dernacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren 13.10
Glas in lood. 14.02 Montaigne.
16.02De schatkamer. 17.10Radio
UIT. 18.10 Op verhaal komen.
19.00Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actualiteiten in
het Turks. 19.50Nieuws en actuali-
teiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.40 Nieuws en actualiteiten
in het Chinees. 21.00 Culturele an-
tropologie. 21.30 Dromen. 22.00
TeleScoop. 23.07-23.58 Met het
oog op morgen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 Dróles de dames (Char-
lie's angels). Misdaadserie. 18.30 Info
première. 18.45 Weer. 18.50 Magay.
Serie. Afl. 23. 19.15 Tribune electorale:
Le P.R.L. et le F.D.F. 19.20 Joker- en
lotto-trekking. 19.30 Nieuws. 20.05 Fa-
ce a face. 20.30 Le voleur d'enfants.
Italiaans-Spaans-Franse komedie.
Met: Marcello Mastroianni e.a. Aansl.:
Lotto- en joker-uitslagen. 22.30 Carré
noir. 23.20 Nieuws. 23.40 24 H sur les
marchés. Beursberichten.

SPORTS 21
18.47 Schtroumpfs. 19.12 Info premiè-
re. 19.30 Zie La Une. 20.00 Voetbal.
Live. Interland België - Hongarije. WK
voorbereiding. 22.00 Nieuws.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 England. Afl.: Ascot. Herh-
-09.20 A cabinet of curiosities. Herh-
-10.00 Holiday outings. Afl.: Rhodes-
-10.05 Schooltelevisie. 14.20 Pingu-
Poppenserie. Herh. 14.25 Forget-me-
not farm. Herh. 14.40 Schooltelevisie.
15.00 Nieuws. Aansl.: Schooltelevisie-
-15.15 Tennis. Live. Stella Artois kam-
pioenschappen Queen's Club in Lon-
den. Met om 16.00 en 16.50 Nieuws.
Volgende tijden onder voorbehoud.
19.00 Star Trek: The next generation-
-19.45 Tex Avery. Herh. 20.00 Open
space. 20.30 Six go to Europe. 21.00
The net. 21.30 Tracks. 22.00 Screen
two: A landing on the sun. Tv-film. Met:
Robert Glenister, Susan Fleetwood,
Roger Allam e.a. 23.30 Party election
broadcast: Labour Party. 23.35 NeW-
snight. 00.20 Late books. 01.00 Weer-
bericht. 01.05-02.00 Open University.

TV 5
06.00 La maison Deschenes. 06.30
Télématin. Met om 7.25 Weer. 08.00
Nieuwsflits. 08.03 Canadees nieuws.
08.30 Nieuwsflits. 08.35 Paris lumiè-
res. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 09.05 La
dette ou la vie. Herh. 10.00 Feu vert.
10.30 Magellan. 10.45 Les rendez-
vous de l'entreprise. Herh. 11.00 Ma-
gazine europeen. 11.30 Objectif Euro-
pe. Herh. 12.00 Nieuwsflits. 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Interna-
tionaal weerbericht. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.05 La maison Deschenes.
Herh. 13.30 Le cercle de minuit. Herh.
14.30 Les brulures de l'histoire. 15.30
Scully rencontre. 16.00 Nieuws. 16.10
Visions 5. 16.25 Des chiffres et des let-
tres. 16.50La cuisine des mousquetai-
res. 17.05 Une pêche d'enfer. 17.35
Alimentaire mon cher Watson. 18.05
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.55Revue de presse africai-
ne. 19.00 Paris lumières. 18.55 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Téléscope.
21.00 Nieuws. 21.40 Bouillon de cultu-
re. 23.00 Faut pas rever. Herh. 23.55
Nieuws. 00.20 Alice. 01.15 La chance
aux chansons. Herh. 02.00 La dette ou
la vie. Herh. 03.00 Feu vert. Herh.
03.30 Magazine europeen. Herh. 04.00
Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
Met om 7.00, 8.00, 9.00 en 9.30
Nieuws. 09.35 Cuore senza eta. 10.00
Nieuws. 10.05 Documentario. 10.20
180 o Anniversario della Fondazione
deN'arma dei Carabinieri. 11.45 Utile
futile. 12.25 Nieuws. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Nieuws. 14.00 Primissi-
ma. 14.10 Tribune RAI. 14.30 II mondo
di quark. 15.00 Uno per tutti. 18.00
Nieuws. 18.20 In viaggio nel tempo.
19.05 Grazie mille! 19.50 Weer. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 Check-up spe-
ciale: S.O.S. Infarto. 23.00 Ore venti-
tre. 23.30 Mercoledi sport. Met boksen.
00.25 Nieuws. 00.35 Parlementaire ru-
briek. 00.45 DSE sapere. 01.15 Nacht-
programmering.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurotennis
Roland Garros. Herh. 10.00 Snooker-
-12.00 Atletiek. Duathlon van Zofingen-
Herh. 13.00 Tennis. ATP-toernooi van
Rosmalen. Live. 17.00 Mountainbiking-
Herh. 17.30 IJshockey. 18.30 Atletiek-
Triathlon van Lanzarote. 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 Boksen. 21.00 Atle-
tiek. lAAF Grand Prix van Rome. Live-
-23.00 Voetbal. Vriendschappelijke in-
terland Canada - Duitsland. 01.00-
-01.30 Eurosportnews.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap-
-07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap
08.30 NBC news. 09.00 Super shop-
-12.00 Today's business. 13.00 Today-
-13.30 FT business today. 14.00 Today
14.30 The money wheel. Met om
14.58, 15.58 en 16.58 ITN world news-
-17.30 FT business tonight. 18.00 To-
day. 19.00 ITN World news. 19.30
Sports on NBC Super Channel. Met
Golf: Dunhill open. 20.30 Dateline-
-21.30 Executive lifestyles. 22.00 ITN
World news. 22.30 The tonight shoW-
-23.30 Real personal. 00.00 FT busi-
ness tonight. 00.20 US market wrap
00.30 NBC Nightly news. 01.00 Equal
time. 01.30 Talkin' jazz. 02.30 Videcr
fashion! 03.00 Rivera live. 04.00 Talkin'
jazz. 05.00 Videofashion!

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ihgo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00Simone. 16.00The
pulse. 16.30 The report. 16.45 At the
movies. 17.00 News at night. 17.15 3
from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music
Non-Stop. 20.00 Greatest hits. 21.00
Most wanted. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
from 1. 00.00 Alternative nation. 02.00
Marijne van der Vlugt. 03.00-06.00
Night videos.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Boswall's wildli-
fe safari to Thailand. Herh. 10.35 Coo-
king with Kurma - Great vegetarian dis-
hes. Herh. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. Herh. 11.30 Funnybones. Herh.
11.35 The Flintstones. Herh. 12.00
Nieuws. 12.05 The infinite voyage.
13.00 Nieuws. 13.05 Pebble Mill. 13.55
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 lm
old enough. Herh. 15.20The Rockford
files. Herh. 16.10 Gourmet Ireland.
16.40 Tekenfilm. 16.50 The Greedy-
saurus gang. 16.55 Why did the chic-
ken? 17.10 Peter Pan and the pirates.

17.35 Hartbeat. Herh. 18.00 News-
round. 18.10 Byker Grove. Herh. 18.35
Neighbours. Herh. 19.00 Nieuws.
20.00 Wipeout. 20.30 CountryFile.
21.00 The lifeboat. Serie. 21.50 Points
of view. 22.00 Party election broadcast:
Labour Party. 22.05 Nieuws. 22.35
News '44. 6-delige serie nieuwsuitzen-
dingen rond de gebeurtenissen in de
wereld rond D-Day. 22.50 Inside story.
23.40 Breaking point. Amer. speelfilm.
01.10 Killer on board. Amer. speelfilm-
-02.45-02.50 Weerbericht. 03.00-04.45
BBC Select.

CNN
07.30 Moneyline. 08.00 World wide up-
date. 08.30 World report. 09.45 CNN
newsroom. 11.30 World report. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry
King live. 17.30 Business Asia. 18.00
NewsHour. 20.00 World business to-
day. 21.00 International hour. 22.45
World sport. 23.00 World business to-
day update. 23.30 Showbiz today'
00.00 The world today. 01.00 MoneyÜ'
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news-
-03.00 Larry King live. 05.30 Showbiz
today.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-

NieuwsCentrale, rubriek met bin-
nen- en buitenlands nieuws. 9.00
Tussen de bedrijven door. 11.00
Postbus 94: verzoekplaten metRia
van Grinsven. 12.00 Limburg ac-
tueel met nieuws en achtergron-
den. 13.00 RadioNieuwsCentrale,
binnen/buitenlandrubriek. 13.30
Regionaal nieuws. 13.35 Provin-
ciale Zaken. 14.00 Licht Limburgs,
non-stopmuziek. 15.00 Liefde, tie-
nerprogramma. 16.00 Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-18.00 Lim-
burg Aktueel: nieuws en actualitei-
ten.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Het Koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 regio-
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Muziek-
en cabaretfragmenten. 14.00 Villa
Musica zomereditie, met de elpee
van de week, een spelletje en een
cursiefje. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 Radiovisier
Televisienieuwtjes op de radio.
20.00 Cinema Paradiso: rondom
film en video. 22.00 Nieuws. 22.05
Evergreen met onsterfelijke melo-
dieën en crooners. 23.30-06.00
Nachtradio.

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

Glückstreffer (6.15 Wort in den
Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 9.05 uit
de regio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik è la carte (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage. 18.40
Klassik. 20.00-20.05 Nachrichten.

Happy RTL Radio
7.00 Elk heel uur nieuws.
5.00 Dauwtrappen. 700 De start
met Bart, Bart van Leeuwen. 10.00
Koffiekringen, Jan de Hoop. 12.00
Goedemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14.00 De Goudmijn met Jan
van de Putte. 16.00 Vrijheid Blij-
heid, Ron Bisschop. 19.00 De Ze-
ven Uur Show. 22.00 De Goud-
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightshift.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur; vanat 10.00elke twee uur.
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55 An-
dacht). 9.05 Musikpavillon (10.05
tot 11.00verzoekplaten). 12.05 Zur
Sache. 12.07 Gut aufgelegt (13.00
Mitmenschen, 14.05 Stichwort
Wirtschaft). 15.00 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie, volksmu-
ziek. 17.00 Der Tag urn fünf. 17.07
Musik-Express (19.00 Auf ein
Wort; 19.30 Ohrenbar). 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21.00 Musik zum traurnen. 22.30-
-04.00 ARD Nachtexpress (elk uur
nieuws).
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Leontine Ruiters stapt
over naar Veronica

HILVERSUM - Leontine Ruiters, assistente b_y het RTL-program-
maRad van Fortuin, stapt over naar Veronica.Ruiters heeft een drie-
jarig contract gesloten met de publieke omroep om een eigen pro-
gramma te gaan presenteren.

Voormalig fotomodel Leontine Ruiters assisteert presentator Hansvan der Togt reeds enkele jaren met zijn programma, maar is ondermeer door haar verschijning inmiddelspopulairder danVan der Togt
zelf. Behalve Rad van Fortuin presenteerde ze brj RTL het modepro-
gramma For You en vervulde een rol in de dramaserie Vrouwen-
vleugel. Bij Veronica hoopt ze haar loopbaan echter meer uit tekunnen bouwen.

Ruiters is het tweede RTL-gezicht dat in korte tijd bij het commer-
ciële station opstapt. Vorige week liet presentatrice Manuëla Kemp
van Eigen Huis en Tuin weten dat zij haar carrière bij deKRO voort
zal zetten. " Leontine Ruiters

RoelofKiers hoopvol over samenwerking met NOS en Vara
’VPRO wil anders blijven’

DOOR JAN VAN STIPRIAAN

Hilversum - Hoe gaat het
"Jou met de VPRO? Tv-directeur
Roelof Kiers houdt lachend zyn
duim omhoog. „Heel goed." Hoe
goed? „'t Gaat goed." Zelfs alshet over zijn eigen VPRO-win-keltje gaat, hult de tv-directeur
Zjch veelvuldig in stilzwijgen.
Enig doorvragen hoe goed het
kerkelijk gaat, maakt hem ook
'Üet spraakzamer, „'t Gaat goed,
daar blijft het bij."

t*an maar even 'prikkelende' na-
*nen als Ischa Meijer en Adriaan
van Dis -de twee kanonnen die
de VPRO zijn ontvallen - aan-
snijden. „Ach spijtig. Zo gaan
die dingen," zegt Kiers, „wij kon-
den Meijer geen vyf avonden
bieden, zoals bij RTLS." Roelof
Kiers raakt enige minuten later
geïrriteerd als de naam Adriaan
van Dis ter tafel wordt gebracht.
">We zouden het hebben over deVPRO en Nederland 3. Ik hebgeen enkele zin om over mensen
* praten." Inderdaad, over Ne-derland 3 én de VPRO was de

„Als je doorgaat metdit soort vragen, stop ik onmid-
dellijk het interview."

Terwijl er nog talloze 'menselij-
ke' onderwerpen over de VPRO
* bedenken waren, krijgt het ge-
brek (helaas) snel een wending.
j-Jver op Nederland 3 dus, het

kwaliteitsnet dat wordt bespeeld
door NOS (straks NPS (Neder-
landse Programma Stichting),
Vara, VPRO en RVU.

Minister d'Ancona (WVC) eist
dat op de drie publieke netten
(zo intensief mogelijk) wordt sa-
mengewerkt. Op Nederland 1
zijn ze daar al aardig mee gevor-
derd, ook Nederland 2 kent al
een aantal gezamenlijke projec-
ten. Op Nederland 3 is het - af-
gezien van programmatisch ge-
zien nogal risicoloze muziekpro-
gramma's als Pinkpop, North
Sea Jazz en Matinee - nog tame-
lijkmagertjes gesteld.

De VPRO is over het algemeen
de laatste, die zich om deze za-
ken druk maakt. Druk maakte.
Want de tijden zijn veranderd en
ook de doorgaans nogal eigen-
zinnige VPRO dient nu naar de
pijpen van WVC te dansen.Kiers
drukt zich nogal voorzichtig uit.
„Er wordt op bestuurlijk en di-
rectieniveau zorgvuldig - metbegrip voor ieders problemen -over gesproken. De gesprekken
zijn constructief en positief." En
een noodzaak. „Schaalvergroting
is nodig om straks nog wat in de
melk te brokkelen te hebben."

Voorwaarde
De VPRO en de Vara hadden
wel als voorwaarde voor samen-
werking gesteld, dat de NOS
zich zou splitsen. Beide omroe-
pen willennamelijkniet de grote
NOS als onderhandelingspart-
ner. „We zijn nu met de collega-
omroepen bezig de grote kaders
vast te stellen. Daarna gaan we
onderzoeken in hoeverre samen-
werking praktisch mogelyk is."

Kiers gelooft absoluut niet in de
theorie, dat de VPRO onder het
Vara/NOS-juk ondergesneeuwd
raakt. „Je moet het zo zien: een
sterk geprofileerde VPRO is net
zo belangrijk voor het derde net
als een sterk geprofileerd net dat
is voor de VPRO." Elke omroep
zal zijn 'eigen herkenbare signa-
tuur houden. De tv-directeur
wijst er in dit verband op, dat de
achterban van de VPRO daarbij
een niet-onbelangrijkerol speelt.
„We zullen ons moeten blijven
onderscheiden van de andere
omroepen."
Kiers meent dat de 'aanwezig-
heid' van de VPRO op Neder-
land 3 dit net juist aantrekkelijk
maakt. „Wij vullen elkaar aan.
Een net met alleen Vara of alleen
VPRO zou niet interessant zijn."
Kiers meent daarom dat 'de
vooruitzichten voor Nederland 3
heel best zijn.

Kiers: „Ik ben er van overtuigd
dat Nederland 3 niet als een cor-
set zal werken. De samenwer-
king moet vooral enige meer-
waarde geven; creatieve impul-
sen zullen juist eerder ontstaan."
Voorziet hij geen problemen,
omdat VPRO-programma's af-
wijken van Vara/NOS-program-
ma's? „Dat lijkt me logisch. Maar
het scherpt iedereen van Neder-
land3 aan op het punt van essen-
tiële uitgangspunten. Een ge-
zond proces dus."
„Je hoort wel eens zeggen dat
iemand zn greep probeert te
krijgen op een bepaald net. Een
net is niet gediend met de domi-

nantie van wie dan ook." Hij is
niet bang voor een man als Vara-
voorzitter Marcel van Dam, die
de naam heeft zich nogal domi-
nant op te stellen? „Hij is niet de
enige die over goeie ideeën be-
schikt. Het kan helemaal geen
kwaad als iemand die ideeën
heeft, die ook gewoon spuit. Mis-
schien doet hy zo door het ge-
brek aan ideeën bij anderen."

Vormgeving
Kiers en zijn collega's van NOS,
Vara en RVU komen elke veer-
tien dagen bij elkaar. Ofschoon
deze gesprekken - die op dit
moment nog voornamelijk over
de vormgeving en regie gaan -
zich nog maar in een pril sta-
dium bevinden, hebben de Ne-
derland 3-bespelers al het plan
opgevat gezamenlijk een jeugd-
serie te maken. „Bovendien wil-
len we een aantal grotere thema-
programma's op het informatief
gebied maken. Het is dus alle-
maal in beweging."

Er zijn veel veranderingen op
komst met ingang van 1 januari
volgend jaar, als de NPS op Ne-
derland 3 gaat draaien. Als het
aan Roelof Kiers ligt, blijft de
zondagavond echter een echte
VPRO-avond. „Het lijkt me van
belang om die avond te houden.
Dat zullen we in elk geval probe-
ren."

De programmering zal niet we-
zenlijk afwijken van de huidige,
meent Kiers. De samenwerking
op Nederland 3 zal mogelijk per-

sonele consequenties hebben,
hoewel hij zich daar zeer voor-
zichtig over uitlaat. „Je zou kun-
nen verwachten, dat bepaalde

onderdelen worden samenge-
voegd. Of dat leidt tot overbodig-
heid van personeel, is de vraag
Dat kun je niet zomaar zeggen."

" Roelof Kiers: 'Nederland 3 wordt geen knellend corset'.
Foto: GPD

Viola Holt brengt collega ’s voor het voetlicht
RTL4maakt van oude
programma’s nieuwe

DOOR SUSANNE VANVELZEN

HILVERSUM - De first lady van het station. Maar ook
een beetje de serveerster. Zo omschrijft presentatrice Vio-
la Holt haar baan voor de komende twaalf weken. Met de
presentatoren en acteurs van RTL4aan haar zijde schotelt
zij de kijkers de hoogtepunten uit hun programma's van
het afgelopen seizoen voor. Het aloude zomerrecept van
herhalen, maar dan in een actueel jasje zodat het ineens
nieuwe programma's zijn,

Vorig jaar begon RTL4met deze
ttianier van terugblikken nadat

jaar eerder bleek dat pro-
gramma's in zijn geheel herhalen
geen succes was. Daar werd
slecht naar gekeken. Het terug-
blikken met de RTL4-sterren,
Vorig jaaronder leiding van San-
dra Reemer, sloeg bij de kyker
*el aan. Met een gemiddeldkijk-
cijfer van ruim boven de één
iiiljoen haalde het station op de
uitzenddagen van Het beste van
4 marktkaandelen van zon 30
Procent. Reden genoeg voor het
station om ook dit jaar de mooi-
ste, opvallendste en meest bij-
Zonderefragmenten nog eens uitte zenden. Voorzien van com-
mentaar en achtergrondinforma-
tie van de presentatoren.

Mochten de gasten vorig jaar
nog zelf de fragmenten uitzoe-
ken, dit jaar heeft de redactie
onder leiding van Monique de
Bruin dat gedaan. En zo passeert
de nep-Paul Anka live zingend,
en met bloed uit een gat in zijn
hoofd druipend, de revue. Mr.
Bean komt nog eens auditie
doen bij Henny Huisman voor
de Soundmixshow en er worden
opnieuw tranen met tuiten ge-
huild door de drie Koerdische
broers die elkaar en hun vader
na lange tijd weer zien in de Sur-
priseshow.

Viola Holt vindt het een hele eer
dat zij het programma mag pre-
senteren. „Het zh'n vooral mijn
gasten die het tot een succes zul-
len maken," aldus Holt. De pre-
sentatrice maakt er een minder
vrijblijvend babbeltje van dan
Sandra Reemer vorig jaar deed.

„We gaan inhoudelijk wat dieper
op de programma's en de pre-
sentatoren in. Ik zit inmiddels 28jaar in het televisievak en ken de
meeste presentatoren van heeldichtbij. Daar heb ik in dit pro-
gramma profijt van. Ik weet leu-ke dingen van ze en dat geeft het
programma iets extra."

Viola Holt praat vanavond om20.25 uur met Henny Huisman
over de Soundmixshow en deSurpriseshow. Later in dereeks
schuift hij nog eens bij haar aan
tafel om over de Miniplayback-
show en de Sterrenplayback-
show te praten. Het beste van 4
geeft niet alleen een kijkje in dekeuken van de RTL-Programma's, het is tevens een
lïooie gelegenheid om elkaar
°ver en weer complimentjes te
geven. Viola Holt strooitrijkelijk
'ttet termen als 'fantastisch', 'je
doet het heel goed' en 'we ken-
den je als de geslaagde presenta-tor. Henny Huisman doet wathij doen moet: ze (gespeeld) be-
scheiden in ontvangst nemen.

Viola Holt maakt er ook geen ge-
heim van dat ze het 'fantastisch'vindt om op prime-time televisie
te maken na opnieuw een jaar 5
Uur Show. „Het flitst wel eens

door mijn hoofd dat ik graag in
de avond een programma zou
willen doen."

De komende weken nemen on-
der anderen Rolf Wouters, Peter

Lusse, Mary-Lou van Steenis,
Albert Verlinde, Paulien Huizin-
ga,Koos Postema, de Goede Tij-
den Slechte Tijden-erew, Ron
Brandsteder, Peter Jan Rens en
André van Duin plaats aan de ta-

fel bij Viola. Op 27 juli zijn de
rollen even omgedraaid. Dan in-
terviewt Ruud ter Weijden Viola
Holt en Catherine Keijl over de
hoogtepunten van de 5 Uur
Show.

" Viola Holt in
gesprek met Henny
Huisman in de eerste
aflevering van Het
beste van 4.

Foto: HENNY
MILTENBURG

Tv-ondertiteling publieke
zenders wordt anders

HEERLEN - De ondertiteling op de zenders Nederland 1, 2,
en 3 is veranderd. Dat is het gevolg van vervanging van de ap-
paratuur die de ondertiteling produceert. Volgens een mede-
werkster van het Nederlandse OmroepproduktieBedrijf (NOB)
zijn de publieke omroepen 'razend enthousiast' over de gewy-
zigde letter.

Het lettertype, de 'Helvetica', is dezelfde als vóór de wijziging,
maar de nieuwe apparatuur produceert een rondere letter.
Het NOB is niet happig op publiciteit over de nieuwe letter.
„Een goede ondertiteling valt niet op," aldus J. IJlstra, ma-
nager van de afdeling vertaling en ondertiteling van het NOB.
Volgens haar valt de wijziging alleen op als de kijkers er echt
op letten.
De vervanging was noodzakeujk, omdat de oude apparatuur
op was. „We kregen er steeds meer problemen mee."

Te weinig
talent in

Denemarken
voor Cats

KOPENHAGEN - Het leek bijna rond, maar voorlopig krijgen de
Denen geen 'eigen' versie van de wereldwijd populaire musical Cats
te zien. Meer dan 350 acteurs en dansers deden auditievoor deze pro-duktie, die in september in première zou gaan. Slechts twaalf audi-
tanten voldeden aan de strenge eisen van het produktieteam. Dat is
nog niet eens de helft van het aantal benodigde spelers. Cats zou de
openingsvoorstelling moeten worden van het geheel gerenoveerde
Det Ny Theater, dat een lange musical- en operette-traditie kent. Het
Det Ny Theater wordt nu heropend met Die Fledermaus van Johann
Strauss.

" In de Nederlandse versie van Cats (1987) nam Rob van
de Meeberg de hoofdrol voor zijn rekening. Foto: GPD

Chinese nieuwszender
mikt op Nederland

HEERLEN - De Chinese gemeenschap in Nederland kan
binnenkort beschikken over een eigen tv-zender via de ka-bel: CNE-televisie. Daartoe zal de Vecai, de overkoepelende
organisatie van kabelexploitanten, volgende week een mo-
delcontract afsluiten met het station. Kabelexploitanten
kunnen vervolgens zelf beslissen of zij de zender toelaten
op hun netwerk.

CNE, dat al in andere Europese landen uitzendt, richt zich
op de Chinese gemeenschap, en op academici en zaken-
mensen die geïnteresseerd zijn in de Aziatische cultuur.
Het station zendt nieuwsprogramma's, cultuur en enter-
tainment uit, zoals films en dramaseries. De uitzendingen
zijn gedeeltelijk in het Engels, maar vooral in de twee be-
langrijkste Chinese dialecten: Mandarijns en Kantonces.
CNE, dat ook op de Astra-satelliet zit, was vorig jaar in de
nachtelijke uren ook te ontvangen via het kanaal van Super
Channel.

Parlementair
vragenuurtje

NOS blijft
Van onze rtv-redoctie

AMSTERDAM - De NOS zal
het parlementair vragenuurtje,
dat sinds oktober op de dinsdag-
middag is te zien, ook volgend
seizoen blijven uitzenden. Dat
heeft de programmaleiding van
de NOS besloten. Door de ver-
kiezingen en de huidige demis-
sionaire staat van het kabinet
hebben de kykers het vragen-
uurtje sinds half april moeten
missen. „Maar na het zomerreces
zullen de uitzendingen gewoon
weer van start gaan," aldus een
NOS-woordvoerder.

Het wekelijkse vragenuurtje, dat
steeds rechtstreeks vanuit Den
Haag werd uitgezonden, trok ge-
middeld zon 40.000 kykers. „Dat
is niet slecht voor een program-
ma dat overdag wordt uitgezon-
denen een beetje 'verloren' in de
programmering staat," aldus on-
derzoeker René van Dammen
van de dienst Kijk en Luister
Onderzoek (KLO) van de NOS.
„Er zijn genoeg - vooral educa-
tieve - programma's die nog la-
ger scoren."

Volgens haar wettelijke taken
dient de NOS aandacht te beste-
den aan wat er in het parlement
gebeurt. De uitzendingen van
het vragenuurtje dragen daaraan
bij. „Om de kijkcijfers gaat het
ons niet. Met zon programma
weet je van tevoren dat de kijk-
cijfers heel laag zullen zijn," al-
dus de woordvoerder van de
NOS. „Bovendienkomt hetkabi-
net na de zomer in een andere
samenstelling terug. Het is na-
tuurlijk heel aardig om de ge-
beurtenissen in de nieuweTwee-
deKamer te volgen."
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WEGGAAN ZONDER TOETEREN
KAN OOK...^^^^^^
De NSG helpt bij f. het vinden van een
oplossing voor tyfalle vormen van c-^lf rgeluidoverlast. '^ "^^[^"^^
NEDERLANDSE STICHTING GELUIDHINDER
Postbus 381 -2600 AJ Delft

■ * —^m. im" ~~ *f-\riff » \|M t\« I t _____________« _■ t—tim^^^Ë

WIi^VEN^N^KN
FIJNE VAKANTIE
maar... laat ons even weten wanneer u gaat.

U hebt devakantieplannen al gemaakt? En u gaat langer dan één week? Vul
danonderstaande bon in en u maakt het uzelf en uwbezorger gemakkelijk.

Laat de bezorging van hetLimburgs Dagblad tijdelijk
igg^P^ stoppen. Dan heeft u straks geen stapels oude kranten
RB achter de deur. Het door u teveel betaalde

■b^_ abonnementsgeld wordt automatisch met uw
Ij U^^fcß___B"^^^ eerstvolgende betaling verrekend. Wilt u het

Limburgs Dagblad ook op uw vakantie-adres
niet missen of op een ander adresbezorgd hebben?

Geefons dan uw tijdelijke adres open wij zorgen
ervoor dat uw krant elke dag wordt bezorgd.

| >^ 1
Naam:

■ Adres:
Postcode: Woonplaats:
Vakantie van: t/m
(tenminste 1 aaneengesloten week)

O.s.v.p. geen krant bezorgen
O s.v.pLimburgs Dagblad wel bezorgen, maar op het volgende adres:
Adres:
Postcode: ! Woonplaats

| Land*: "-
Telefoon (i.v.m. controle bezorging):

I I
*) Bezorging per post is duur, vooral naar het buitenland. Wij zullen u de
portokosten helaas in rekening moeten brengen. Helaaskan het Limburgs

Dagblad niet instaan voor de(tijdige) postbezorging van de krant.
De portokosten bedragen:

Nederland ’ 0,55 per dag (alleen van toepassing buiten het
verspreidingsgebied van het Limburgs Dagblad).

Buitenland/ 3,50 per dag.
Vulbovenstaande bon in en stuur deze in openenvelop, zonder postzegel, naar
Limburgs Dagblad, Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

_m.-mS_^^im^
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MOTOROLA MICRO TAC CANON B 320 FAX/PRINTER
CLASSIC ZAKTELEFOON Combinatie van fax en printer,
Compacte uitvoering, menusturing, gebruikt normaalA4papier, snelle
uitgebreid geheugen: 99 nummers, afdrukken van hoge kwaliteit
laatste 10 nummers en notitieruimte dankzij Bubbel jet technologie,
voor 10 nummers, ingebouwde ingebouwde "stille" fax selector,
lader via bijgeleverde netadapter, uitgebreide telefoonfuncties zoals
accucapaciteit voor 60 minuten groepsverzending aansluitmoge-
gespreksduur of 20 uur stand-by. lijkheid antwoordapparaat.
Oude Vogelzangprijs 1999,-

-vocelzanc —*a—_mmmm_ vocelzang _mm -*+--*+-—*+-PROFESSIONEEL fc|| PROFESSIONEEL mJ«f^\jl\jl
ÊÜd^BTw \mW%mwKmW ÊÜd. Etrw a-mm\m^'%J*mW

w iüocELznnc
W^ PROFESSIONEEL

UW PARTNER IN AUTOMATISERING EN TELECOM
Kruisstraat 12,6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
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DE ZONNEBLOEM GROEIT...

\ w «hioemlaaï * 11 De 30.000 vrijwilligers van de Zonnebloem doen

\ _f\_nO dagiesUÏt p meer dan bootvakanties op de Rijn.
\ 60-0°u rtocUt-P3BB^6*8 ll Zij organiseren voor langdurig zieken en tf
\ m\V. 000 da#>°ot* l| gehandicapten ontspanningsbijeenkomsten, "
\ r\ wantte^*161* tl verzorgen een dagie uit en, heel belangrijk, k
\ 5.7^0 va

lu\eKene»- I komen regelmatig langs voor een gesprek.

\ rk nOO t^^^öten 1 Erzijn ruim 1400 afdelingen, met veel
\ 900-uv gphand^aP1 __^^^1 praktische initiatieven.
\ _«_«sr^^r^^^r','^V % Dit jaarbestaat de Zonnebloem

PS|Bffpï|9 yyj de zonnebloem
L_JJ |^^ Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 602060
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Om 12 uur
vannacht |
had u nog

133.200 Iseconden.

De eerste 25.200 heeft u
waarschijnlijk al verslapen.

Wie het aandeel KPN niet wil missen, moet nu echt haast gaan maken. Want malige introductiekorting te geven. Circa 5% korting over de aankoopprijs van

tot a.s. donderdag 9 juni 13.00 uur kunt u inschrijven op het aandeel KPN tegen de u toegewezen aandelen, tot een maximum van 75 aandelen,

de door de Staat vastgestelde prijs van f. 49,75. EEN BELANGRIJKE SPELREGEL: schrijf per persoon maar één keer in.

Inschrijven is zeer eenvoudig: neem gewoon even contact op met uw bank Het heeft geen zin om meerdere keren of bij meerdere banken of postkantoren

of een van de grotere postkantoren, zij helpen u daar graag verder. U kunt voor in te schrijven. Alle inschrijvingen van één persoon zullen namelijk bij elkaar

net zoveel aandelen inschrijven als u wilt, er geldt geen minimum of maximum. worden opgeteld en als één inschrijving worden behandeld. <^£ gjgg|J
Of u daadwerkelijk dat aangevraagde aantal aandelen krijgt toegewe- Ga nu langs bij uw bank of een van de grotere post- J^f_^!!L^

zen hangt af van verschillende factoren, waaronder de totale vraag. Maar u kantoren om in te schrijven. Daar kunt u ook terecht voor meer
koninklijk*

krijgt in ieder geval aandelen toegewezen. informatie over het kopen van aandelen KPN. pttt*ó.tt.nó

Bovendien heeft de Staat besloten om particuliere beleggers een een- Het aandeel KPN IS VOOf iedereen Weggelegd.



*n knelpunt, de Paasvakantie, is
1995 zo goed als opgeheven. Vol-

j?eris initiatiefnemer P. Nijsten, di-,
Ateur van basisschool de Verreky-
*er in Amstenrade, hebben de
J^este Zuidlimburgse scholen voor
Oortgezet onderwijs laten weten

ze in het schooljaar '94-95 weer
n week Paasvakantie invoeren.

jj'l jaarzagen veel van deze scholen
?aarvan af, op advies van een lande-
Jke commissie. In plaats daarvan

hun leerlingen vrij in mei
." dat ook nog op data die niet sa-
invielen met de schoolvakanties
u act basisonderwijs. Daardoor vie-
*l de vakanties van gezinnen met
J!1eer kinderen zowel met Pasen als

Hemelvaart in het water.

[je zogeheten hepi- ofhempi-vakan-
"e büjft een knelpunt. De scholen
°°r voortgezet onderwijs die vol-
J^d jaar weer voor een week Paas-

kiezen, hebben dan geen
16ek meer over voor een schoolva-
Sfitie in mei. Dat komt volgens

omdat het basisonderwijs
week minder verplichte zomer-

-o*kantie heeft dan het voortgezet
Iderwijs. „Maar dan vallen nog al-

'Jd vijf van de zes schoolvakanties
ke' samen," zegt de schooldirec-

l e circa driehonderd scholen in het
i*sis- en voortgezet onderwys die
peid zyn om voor '94-95 afspra-
>eti te maken, zitten vooral in Zuid-

tot aan Roermond. Als
°k de scholen in de rest van Mid-ven Limburg en Noord-Limburg de
j^anties willen afstemmen, zegt
.'Jsten, moeten de directiekringen
J? schoolleiders daar ook onderling

sPraken maken.
Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze correspondent

Conducteurs met
stiletto bedreigd

SPAUBEEK - Een 20-jarige man
heeft gistermorgen ter hoogte van
station Spaubeek twee conducteurs
met een stiletto bedreigd. Hij haal-
de het mes te voorschijn toen de
controleurs hem uit de trein wilden
zetten, omdat hy weigerde een
kaartje te kopen. "

Overval op postkantoor in Vijlen
VIJLEN - Het postagentschap aan de Mamelisserweg in Vylen is
gistermiddag even na één uur overvallen. De overvaller heeft eenonbekend bedrag buitgemaakt. Ondanks een door de politie afge-kondigd Euregio-alarm is er van de daders nog geen spoor.De overvaller zat als duo-passagier op een rood-witte Suzuki-motormet een kenteken dat achteraf vals bleek te zijn. Hy stapte by hetpostkantoor naar binnen, stak een hand door het loketen zei: 'Over-val .De vrouw achter het loket schrok daarzo van datzy wegliep vanhet loket naar een naast het postkantoor gelegen smederij. Onderwy'lnep zij luidkeels: 'Overval, overval.Toen de vrouw weg was heeft de overvaller de ruit van het loket ka-
potgeslagen en een greep gedaan in de geldia. De helemaal in het
zwart geklede en met integraalhelm getooide overvaller, is daarnaweer achterop demotor gestapt en het duo verdween met hoge snel-heid richting Epenerbaan/Vaals

,j.e Vervoer en toerisme is de enige
ye een 'groene' als voorzitter heeft.
c Dijk zat de eerste vyf jaar in de

sociale zaken en werk-
J;legenheid, en rechten van dey°uw.
Hj*ft Dijk is archivaris/documenta-J - Ze heeft by' de Verenigde Bui-
fabriek gewerkt, waar ze actief

<ias in de ondernemingsraad. Voor-
st ze in '87 (tussentijds) in het Eu-
3ees Parlement kwam, was ze lid
J?11 de Provinciale Staten van
(J°ord-Brabant. Sinds '87 woont
el van Dijk in Sittard.

J^TARD - De komende zittings-.
r'iode van het Europees Parle-
ffit in Straatsburg wordt waar-
(Mnlijk de laatste voor Nel van
§-^k (lysttrekker GroenLinks) uit
jjl'tard. Over vyf jaar wil ze stop-

n- „Dan zit ik er ruim twaalf jaar.
j,*t is iang genoeg. Dan wordt het
Jl* om weer eens wat anders te
J**H doen." Wat ze na deze termyn

gaan doen, weet Van Dyk nog
{Jet.
Vcw voorzitterschap van de ver-

wil ze nog tweeën-
half jaar bekleden. Zo lang heeft
sf die functie nu reeds. De commis-

® ookpagina 14
Dijk in zeven jaarvan

s^G-scepsis naar 'Euroforie'

fIals je niet meer j|
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niet meer
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Kermispret

Periode Hemelvaart-Pinksteren blijft probleem

Scholen stemmen data
vakanties op elkaar af

Schijns (CD) vecht schorsing aan
LANDGRAAF - De geschorste gewestelijk voorzitter van de Cen-
trumdemocraten in Limburg, Alex Schans uit Landgraaf, heeft een
protestbrief gestuurd aan het dagelijks bestuur van zyn party in Den

/ Haag. Daarin vecht hy" zyn schorsing aan, zo heeft Schijns gisteren

' bekendgemaakt. De CD'er pikt de strafmaatregel niet omdat het be-
sluit is genomen op een vergadering waar niet ieder bestuurslid aan-
wezig was en waarvan de vergaderdatum was verschoven. Hij vindt
het verder vreemd dat het hoofdbestuur de Zeeuwse CD'er Poppe
indertyd verweet oppositie te voeren via de pers en nu zelf Schyns'
schorsing via de media bekendmaakte. Hij typeert de schorsing als
'een belachelijke en ordinaire coup. Schyns werd geschorst omdat
hy geen zitting wilde nemen in de Maastrichtse gemeenteraad. De
Limburger woont in Landgraaf maar wilde niet verhuizen naar Maas-
tricht omdat bedreigingen aan het adres van zijn toekomstige huis-
baas dat onmogelyk zouden hebben gemaakt.

EC steunt
terrein voor
bedrijven

VAALS - De Europese Commissie
steunt het plan voor het grensover-
schrijdend bedryventerrein Heer-
len/Aken. „We zijn bereid u te hel-
pen," zei vice-voorzitter Martin
Bangemann gisteren in kasteel
Vaalsbroek tegen de burgemeesters
Linden en Pleumeekers. Maar hij
het zich niet over subsidiebedragen
uit.

Heerlen en Aken willen samen een
bedryventerrein aanleggen van
honderd hectare, dat voor veertig
procent op Nederlandse en voor
zestig procent op Duitse bodem ligt.
Ze denken voor 65 miljoen gulden
aan overheidssteun nodig te heb-
ben, vooral om het gebied te ont-
sluiten.

Bangemann sprak van een interes-
sant experiment. „We zullen zien of
julliede verschillen in wetgeving in
beide landen in praktische zin kun-
nen overwinnen. En misschien
blijkt wel dat voor sommige terrei-
nen gemeenschappelijke regels
moeten worden bedacht."

Hy noemde projecten als dit beslis-
send voor het vernieuwingsproces
dat met name onstaat in het contact
tussen verschillende culturen.
„Daar leer je het denken in andere
dimensies, wat nodig is als je wilt
voldoen aan de schreeuw om nieu-
we processen en produkten."

Maar het over je grenzen kijken en
overleggen, vermindert ook de kans
dat haat ontstaat tegen het onbe-
kende, tegen buitenlanders, bena-
drukte de Europese commissaris.

"De Heerlense voorjaarskennis bood gisteren gratis plezier aan ongeveer honderdvijftig gehandicapten. Foto: fransrade

’Wij willen vaakboetzen, boetzen’
Bangemann noemde telecommuni-
catie de belangrijkste vestigingsfac-
tor voor nieuwe bedrijven. „Je moet
daarom creatief zijn. Je zou het be-
drijventerrein als proeftuin kunnen
gebruikenvoor een telecommunica-
tief proefproject, dat is bedoeld
voor de informatievoorziening voor
en over kleine en middelgrote be-
drijven."

HEERLEN - Zon honderdvyftig lichame-
lijk en geestelijk gehandicapten beleefden
gistermiddag enkele aangename uurtjes op
de Heerlense voorjaarskennis. Deze promo-
tie-activiteit van de marktmeesters wordt
door de kermisexploitanten byzonder op
prys gesteld. Het kost de gehandicapten uit
Heerlen, Valkenburg, Voerendaal en Land-

graaf dan ook geen cent om een extra lange
rit te maken in vliegende schotels en andere
razendsnelle vermaakzaken. Voor Ria, Jan,
Anouk en Liz steekt er één attractie boven-
uit. Als volleerde formule 1-coureurs racen

in de botsauto's. 'Wij willen vaak boetzen,
boetzen', roepen zy in koor. Zy zyn dan ook
niet weg te slaan by de attractie van Karel
Swinkels, exploitant en mede-organisator
van de gehandicaptenmiddag. Maar het blyft
gelet op de bezichtiging van liefst zeventig
attracties by één rondje botsen-zonder-onge-
lukken. Twee uur later stappen de gehandi-
capten van het Fransiscusoord in Valken-
burg, het Landgraafse Koevelhöfke en 't
Veldje in Voerendaal weer in de gereed-
staande taxibusjes.

Van Dijk laatste
keer
’in’voor

Europarlement
Hij nodigde Heerlen en Aken uit
om met een team van deskundigen
naar Brussel tekomen, om daar met
EU-specialisten te overleggen over
het bedryventerrein.

DEN HAAG/ROERDALEN - Buur-
man J.J. Scharis van het inmiddels
gestaakte saunabedrijf van H. Vonck
aan de Henri Jonaslaan in Herken-
bosch heeft bij de Raad van State
vergeefs geprotesteerd tegen een mi-
lieuvergunning die B en W van Roer-
dalen voor de sauna met bar hebben
afgegeven. Vonck, die is verhuisd
naar het voormalige gemeentehuis,
heeft zijn bedrijf aan de Henri Jona-
slaan te koop gezet. Scharis' raads-
man J. Janssen zei tijdens de zitting
bij deRaad van State dat Vonck met
zijn bezit 'agressief adverteert', onder-
meer in de Gay Krant, het opinieblad
voor homoseksuelen. Raadsman
Janssen stelde dat zijn cliënt in de
bosrijke omgeving rond de Henri Jo-
naslaan van zijn welverdiende oude
!dag wil genieten. Rechter DeVries zei
dat verkoop van de voormalige sauna
geen invloed heeft op de verleende
milieuvergunning.

o/z

Buurman vreest
homo-sauna

"GELEEN - De politie in Geleen heeft
gisteren in een loods aan de Aster-
straat in de Geleense wijkLindenheu-
vel een hennepplantage opgerold.
Daarbij werden 2300 hennepplanten
en een aantal lampen in beslag geno-
men. Een 42-jarige man werd ter
plaatste aangehouden. Het is de ze-
vende keer in een kort tijdsbestek dat
de politie van het district Sittard een
hennepplantage oprolt.

Politie Geleen
rolt plantage op

onderzoek. Bij de Van Berckelprijs
hoort een geldbedrag van 2500 gul-
den.

HEERLEN - De Stichting Gezond-
heidszorg Oostetijk Zuid-Limburg
heeft de Van Berckelprijs dit jaar uit-
gereikt aan neurochirurg dr. Willem
Berfelo. De neurochirurg, werkzaam
in het De Weverziekenhuis in Heer-
len, ontving de prijs voor zijni nzend-
ing over een methode om rugafwij-
kingen objectief te kunnen meten. Zijn
verhaal werd gepubliceerdin de Euro-
pean Spine Journal. Patholoog dr. P.
Theunissen kreeg een eervolle ver-
melding voor zijn histo-pathotogisch

Van Berckelprijs
voor neurochirurg

schoonheidsoliezou worden geprodu-
ceerd. Toen hij in de gaten kreeg dat
het om drugs ging, had hij uit angst
voor de inmiddels tot jarenlange cel-
straffen veroordeelde bendeleden niet
dun/en protesteren. De kastelein
stond overigens niet terecht omdat hij
verdacht werd van de handel in drugs.
Hij moest zich verantwoorden omdat
op zolder jerrycans met zoutzuur en
mierezuur waren aangetroffen, die
gebruikt werden voor de vervaardi-
ging van amfetamine. Volgens de
rechtbank heeft de kastelein zich
daardoor schuldig gemaakt aan een
milieudelict.

MAASTRICHT/SCHINVELD - De
rechtbank in Maastricht heeft de
Schinveldse kastelein Arthur H. (49)
veroordeeld tot een geldboete van-
tweeduizend guldenen drie maanden
voorwaardelijke gevangenisstraf. De
man had de zolder van zijn café ver-
huurd als amfetaminelaboratorium.
De kastelein vertelde de rechtbank
veertien dagen geleden dat hij aan-
vankelijk dacht dat op de vliering

Boete voor
kastelein

HOENSBROEK - De supermarkt
aan de Mgr. Hanssenlaan in Hoens-
broek is gistermiddag overvallen door
een gewapende man. Hij is ontsnapt
aan de achterzijde van de winkel,
waar hij in een gereedstaande auto is
gesprongen. Deze werd door een
handlanger bestuurd. De overval
vond plaats rond 17 uur in de winkel
in de Hoensbroekse wijk Nieuw-Lot-
broek. De overvaller stapte de super-
markt binnen en bedreigde het aan-
wezige personeel met een vuurwa-
pen. Een caissière moest twee
kassa's openen, waarin de overvaller
een greep deed. Met een nog onbe-
kend bedrag verliet hij de zaak. De
vluchtauto, een oude, witte Opel Ka-
dett, werd even later teruggevonden
aan deVerlengde Klinkertstraat bij de
Droomvijver. De auto bleek circa twin-
tig minuten voor de overval te zijn
gestolen op de Burg. Van der Kroon-
straat.

Overval op
supermarkt

VENRAY - Niet Maastricht, maar
Venray krijgt een TBS-kliniek. Staats-
secretaris Kosto heeft dit, mede op
aandringen van Gedeputeerde Sta-
ten, "besloten. De voorkeur van ex-
minister Hirsch-Ballin ging uit naar
Maastricht. In de nieuwe kliniek kun-
nen naar schatting negentig mensen
verpleegd worden die ter beschikking
van hetrijk zijn gesteld. Burgemeester
Waals van Venray heeft laten weten
zijn pogingen om ook een gevangenis
binnen de gemeentegrenzen te halen,
te staken.

TBS-kliniek
naar Venray

De man zat in de stoptrein van
Heerlen naar Sittard met een verlo-
pen vervoersbewijs. De conduc-
teurs gaven hem de keus: of een
nieuw kaartje kopen of uitstappen.
Toen de man beide weigerde, geen
geldig legitimatiebewijs kon tonen
en gewoon bleef zitten, pakten de
twee conducteurs hem vast om hem
de trein uit te zetten. Hierop trok hy
zijn mes.

De machinist schakelde vervolgens
de politie in, die de messetrekker
enkele minuten later zonder proble-
men afkon voeren. Hij werd na ver-
hoor door de spoorwegpolitie over-
gedragen aan de vreemdelingen-
dienst van de Sittardse politie,
omdat hy een Palestijnse asielzoe-
ker is.

De opluchting onder zowel conduc-
teurs als passagiers was groot. „Niet
dat ik echt bang was, maar jevreest
toch voor je leven," verklaarde een
van de twee conducteurs. „En je
wilt toch graag nog herkenbaar
voor je gezin thuiskomen." De pas-
sagiers, vol lof over het kordate op-
treden van het NS-personeel, keer-
den na het voorval weer terug naar
de plaats van onheil. Even daarvoor
hadden ze die angstig verruild voor
een van de andere coupes.
De trein liep door het incident twee
minuten vertraging op.
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(ADVERTENTIE)

LIMBURGERS
KIEZEN VOOR EUROPA

rnmtêkKJ -* ls__*
"_IM ** :ÉbMorgen zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat zijn belangrijke

verkiezingen want de bevoegdheden van dat parlement worden steeds groten
Limburg heeft een speciale band met Europa. Niet alleen isLimburg de meest Europese

provincie van ons land. In de Statenzaal van ons Couvernement werd bovendien in 1992
het bekende Verdrag van Maastricht ondertekend. Limburg's toekomst ligt daardoor nog

meer in Europa. De rol va'n het Europees parlement wordt in dat Europa steeds
belangrijker. Ga daarom stemmen, want wie stemt voor Limburg kiest ook voor Europa.

mr. B.J.M, baron van Voorst tot Voorst,
gouverneur van Limburg

(ADVERTENTIE)

-ÉÉRÉmaÉ-v-
Geef met Vaderdag 'ns wat i r\^r\ud *"""" \
héél anders: geeft k^j£Ü3^^=»l'
Limburgs Dagblad cadeau! IrSivZj» il Wt-WÏ^-^lrYJ^' m
Is dat geen goed idee? 11gSgwß^?- __\ ■U doet vader er een l^V^iWttbuEgP fsÉ&ssl >
reuze plezier mee. W«|||j^
Vul meteen debon in! -<^^_
Dan ontvangt u tijdig (uiterlijk ( _^k\ &

15 juni)een )i \v '— feestelijke \f W\^—Vl/nIVMI krantencadeau-

Ot^ïu bon die u danop^^W^s
*~ yN\meAl> Vaderdagkunt » _\mJm\.\ »UfABVJSè overhandigen. f^t±]<JP '

JLimburgsDagblad v

rcTDITöTÖT""!Ik wil met Vaderdag een krantencadeaubon geven.
Bezorg het Limburgs Dagblad van 20 junit/m 16 juli. ' ' -,{
Voor maar ’ 13,40.

f j
Naam ontvanger: . |
Bezorgadres: _ \ * N "|
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: . \
Naam gever:
Betaaladres: ' **l
Postcode: Woonplaats: " '\, Ik waiht met betalenop uw acceptgirokaart, «sjJ*. * Bon opsturen in een open envelop zender postzegel N V. "!_ naar Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, «v

I, , 6400 VB Heerlenof bel GRATIS 06-0229911., - ' wxm "

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

i'fITARD - Circa driehonderd
ifholen in Zuid-Limburg en ge-
stelijk in Midden-Limburg
fe bereid om de vakanties vol-
end schooljaar beter te rege-
el- Met name de Paasvakantie
in de 'mei-vakantie (rond He-
melvaart en Pinksteren) waren
*}* jaar voor veel gezinnen pro-
%natisch, omdaf de vakantie-
periode van de basisscholen en
let voortgezet onderwijs niet
küjk was.



Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, getekend door
goedheid, oprechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer tot
Zich genomen mijn inniggeliefde vrouw, onze allerliefste moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Tiny Houben
echtgenote van

Leo Quaedvlieg
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Landgraaf: L.J.H. Quaedvlieg
Landgraaf: Ria Kreutz-Quaedvlieg

JoKreutz
Sandra en Ernest
Maurice

Landgraaf: Harry Quaedvlieg
José Quaedvlieg-Kokkelkoren
Wendy
Patricia

Landgraaf: Marianne Willemsen-Quaedvlieg
René Willemsen
Cynthia
Familie Houben
Familie Quaedvlieg

6371 XC Landgraaf, 7 juni 1994
/ Eikenboslaan 4

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 10 juni
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie, gelegen aan
de Veldstraat te Schaesberg, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
De avondmis tot intentie van onze dierbare overledene is op donder-
dag 9 juniom 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van Linde-
man Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen, dagelijks van 19.15 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Kerkplein 39, 6372 EZ Landgraaf, tel. 045-313815

donderdag 9 juni tijdens dekoopavond en vrijdag 10 juni de gehele dag gesloten.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
u kennis, dat heden onverwacht van ons is
heengegaan, myn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Jo Cremers
echtgenootvan

Corrie Houben
Hij overleed in de leeftijd van bijna 64 jaar,
voorzien van de h. sacramenten.

Ulestraten: Corrie Cremers-Houben
Ulestraten: Marian Janssen-Cremers

Jan Janssen
Stefan, llona

Urmond: Wil Cremers
Nancy Cremers-Frissen
Glenn
Familie Cremers
Familie Houben

6235 CE Ulestraten, 7 juni 1994
Churchillstraat 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden op zaterdag 11
juniom 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Catharina te Ulestraten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Vrydag om 19.00 uur wordt de avondmis gehou-
den in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelyks
van 18.30 tot 19.00 uur in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Prins Mauritsweg 5 te
Beek.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan ho-
pen wy dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

Met leedwezen namen wy kennis van het over-
lijden van onze gewaardeerde collega

Jo Cremers
Wij wensen Corrie, Marian, Wil en familie heel
veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Directie en medewerkers
Deloij AdministratiekantoorC.V.
Maastricht

t
Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goed-
heid voor ons en allen die hem kenden, ging op
de leeftijd van 82 jaar plotseling van ons heen,
mijn lieve man

Johannes Hendrikus
(Sjang) Donders

echtgenoot van

Fienchen Deutz
Obbicht: F. Donders-Deutz

FamilieDonders
Familie Helden

6125.8HObbicht, 6 juni 1994,
Bornerweg 18.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 9 juni a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Willibrordus te Obbicht, waarna
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Op woensdag 8 junizal Sjang bijzonder worden
herdacht in de avondmis van 19.00 uur in voor-
noemde kerk.

t
Na een werkzaam en vroom leven ging heden,
na een slopende ziekte, in de leeftijd van 86 jaar
van ons heen, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze dierbare moeder en schoon-
moeder, lieve groot- en overgrootmoeder, tante
en nicht

Maria Anna Christina
Houben

echtgenote van wijlen

Cornelis Gerardus
Hooijmaijers

De bedroefde familie:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Houben
Familie Hooijmaijers

6462 TN Kerkrade, 6 juni 1994
Clarastraat 15
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 11 juni 1994 om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide-Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis
op het r.k. kerkhof te Kaalheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Tijdens de avondmis op vrydag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen aan de Schifferheiderstraat 7
te Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t I
Mijn Moeder was op heel deez aard
voor mij het allermeeste waard.
Al was zij erg ziek en oud
Ik wilde haar niet missen, voor geen goud.
Toch zou het lot anders beslissen,
vandaag ging zij heen, ik moet haar missen.
In haar hard werkend en zwaar leven
heeft zij mij gekoesterd en veel liefde gegeven.

Diepbedroefd maar in dankbaarheid voor de fij-
ne liefde en grote zorg, waarmee zij my gedu-
rende haar leven heeft omringd en voor de
moed en wilskracht tydens haar ziekte, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd
van 65 jaar, mijn goede maar vooral zorgzame
moeder en schoonmoeder

Bertha Cabri
Kerkrade: Désirée en Hub

Stams-Meesterman
Kerkrade, 7 juni 1994
Vroenstraat 439
Corr.adres: St. Pieterstraat 293e

6464 GG Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 11 juni om 14.00 uur in de
parochiekerk H. Antonius van Padua te Kerk-
rade-Bleijerheide, waarna om 15.30 uur de cre-
matieplechtigheid zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium Schifferheide, Schifferheiderstraat
7 te Kerkrade.
Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van 18.00
tot 19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Gedeeld verdriet en gedeeld geluk, op onze laatste zondagmiddag
thuis, met de toediening van het h. sacrament der zieken.
Doodgaan is iedereen achterlaten die jou lief is, maar met de grootste
liefde en dankbaarheid.
Doodgaan is uiteindelijk ook, de terugkeer naar degenen, die je lief
waren in het leven.

Mientje Ruypers
weduwe van

Piet van Hoften
in vriendschap verbonden met

Harry Peusens
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Harry Peusens
Steenderen: t Ria en Henrivan Loenen-van Hoften

Pauline, Marcel
Valèn
Alex, Mascha
Dolimah, Sim

Heerlen: Gusta van Hoften
Chantal,Bert
Nathalie, Richard

Wijnandsrade: Piet en Marion van Hoften-Marell
Remco, Daniëlle

Hoensbroek: Paul en José van Hoften-van Hooff
Michelle, Ryanne

Bemmel: René en Marij van Hoften-Eken
Felix

Treebeek: Els en Jos Coeymans-van Hoften
Rachel, Cynthia

Nijmegen: Janen Monique van Hoften-Ritzen
Lynn, Ruud

Hulsberg: Paula enFrans Voncken-Peusens
Hugo, Paul

Venlo: Gied en Rita Peusens-Ruyters
Ellen, Karin, Peter

7 juni 1994
Venusstraat 3
6446 RL Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 11 juni a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de H. Rozen-
krans te Treebeek-Brunssum, gevolgd door de begrafenis op de cen-
trale begraafplaats aan de Randweg.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Vrydag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Moeder is thuis opgebaard, waar u dagelyks afscheid van haar kunt
nemen van 15.00-16.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Lieve oma
Bedankt voor al die fijne jaren die we samen hebben doorgebracht.

Pauline, Alex, Dolimah, Chantal,
Nathalie, Remco, Michelle,
Ryanne, Felix, Rachel, Cynthia,
Lynn en Ruudje,
jekleinkinderen

Toch nog onverwacht namen wij kennis van het overlijden
van

Jos Schiffer
Wij hebben Jos leren kennen als een positief ingesteld
mens, een prima collega en een loyale medewerker.
Wij wensen zijn gezin en familie veel kracht om ditverlies
te dragen. ,

Directie en medewerkers
Holland Casino Valkenburg
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Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen ,
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild,
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

N. Doornhouwer.
Dankbaar voor alles wat zy voor ons heeft betekend, delen wij u me-
de dat na een kortstondige doch ernstige ziekte van ons is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zuster, schoonzusteren tante

Johanna Suzanna Sul
* 17 juli 1920 t 7 juni 1994

echtgenote van

Lukas Johannes Reimerink
Heerlen: L.J. Reimerink

Landgraaf: Dien enBram
Wiersma-Reimerink
Joop en Bettina,Kayleigh

Landgraaf: Riet en Wienand
Vermeer-Reimerink
Wijnand en Lissy

Heerlen: Fennie Reimerink
Familie Sul
Familie Reimerink

Heerlen, 7 juni 1994
Fazantstraat 8, 6414 VJ Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur
in Uitvaartcentrum Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
De rouwdienst zal worden gehouden in de Sionskerk aan de Kamp-
straat te Heerlerheide op zaterdag 11 juni a.s. om 12.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Diep bedroefd nemen wij afscheid van onze

Oma !
(mevr. Reimerink)

De warenhuizen van Bram en Joop Wiersma,
Landgraaf, Hoofdstraat 69

Chevremont, St. Pieterstraat 29
zyn op zaterdag 11 juni de hele dag gesloten. (

Directie en medewerkers
Warenhuis Bram en Joop Wiersma

I
_^i i
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Enige en algemene kennisgeving
Op 5 juni 1994 is in de leeftijd van 83 jaar overleden

Hein Broek
echtgenootvan

Kitty Broek-Muller
Heerlen: K. Broek-Muller

en verdere familie
Drieoortsput 1
6417 PL Heerlen
Ingevolge zyn wens heeft de crematie in stilte plaats-
gevonden.

Vervolg
familieberichten

zie pag. 18

Enige en algemene kennisgeving

t
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen
dat heden geheelonverwacht van ons is heenge-
gaan, op de leeftijd van 41 jaar, onze vader,
broer, zwager, oom en neef

Jan Abratanski
Familie Abratanski

Heerlen, 6 juni 1994.
Corr.adres: Marykestraat 15,
6373 NR Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrydag 10 juni a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen-Landgraaf, gevolgd door de be-
grafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
U kunt afscheid nemen in het mortuarium gele-
gen aan de Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, da-
gelijks van 18.45 tot 19.00 uur.

Totaal onverwacht moesten wij afscheidnemen
van

Jan
Wy wensen zijn familie veel sterkte toe met dit
verlies.

Bewoners en teamleden
bw Schandelen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u kennis dat op 75-jarige leeftijd, na
een kortstondig ziek-zijn, van ons is heengegaan

Leonard Hubert
van Houtem

weduwnaarvan

Jeanette Endeman
Brunssum: M.J.M. Vanhoutem

T. Vanhoutem-Hei
Sylvia en John, Bjarne, lgor
Esther en Gerard, Anouk, Youri

Brunssum, H. Dunantstraat 733, 4 juni 1994.
Corr.adres: Haansberg 50, 6443 ED Brunssum.
Op de vooraf te kennen gegeven wens van de
overledene, heeft de crematieplechtigheid in
het bijzijn van de naaste familie in stilte plaats-
gevonden.

t
Vechtend, omdat hij het moeilijk vond dit leven
te verlaten, gevenwij met droefheid kennis van
het overlyden van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Huub van Mulken
echtgenootvan

Til Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar.

Stem: Til van Mulken-Janssen
Geleen: Leo van Mulken

AidaBinte Mawi
enkinderen

Meers: Marjo en Frans Pernot-van Mulken
Milou,Kiki

Geleen: Evelien van Mulken
AnjaAarts
Familie van Mulken
Familie Janssen

6171 EV Stem, 6 juni 1994
Brugstraat 28
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 10 juni om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Stem, waarna aansluitend de
begrafenis op begraafplaats te Kerensheide.
Er is geen condoleren.
Donderdag om 18.45 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelyks
van 18.30 tot 19.00 uur in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

t Harrie Steijvers, 67 jaar, echtgenoot van Mia
Clement, Kevelaerstr. 20, 6002 BM Weert. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
10 juni om 14.00 uur in de parochiekerk van St.-
Oda in Boshoven Weert.

t Hendrikus Konings, 79 jaar, weduwnaar van
Margaretha Puts. Corr.adres: Heinsbergerweg

50, 6061 AK Posterholt. De plechtige eucharistie-
viering zal worden gehouden op 10 juni om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Matthias te Pos-
terholt.

tLambertine Wishaupt, 86 jaar, weduwevan Jo-
seph Dumoulin, corr.adres: Filigraandonk 36,

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op don-
derdag 9 juni om 14.00 uur in de Basiliek van St.
Servaas te Maastricht.

t Jeroen en Stacey Hermans, Vestahof 43, Maas-
tricht. De engelenmis vindt plaats op donderdag

9 juniom 11.00 uur in de parochiekerk van St. Pe-
trus Banden te Heer.

t Wilhelmus Maria Gerardus Aarts, 60 jaar, corr.
adres: Holstraat 2, Rothem-Meerssen. De uit-

vaartdienst heeft in stilte plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving_

t Alles heeft zijn tijd en uur
Zo gaat dat hier in deze wereld-
Geboren worden en sterven,
zaaien en maaien:
alles heeft zijn tijd.

Prediker
Na een lang leven in tevredenheid en dankbaar'
heid, vreugde en verdriet gedeeld in ons mid'
den, begonnen de jaren steeds meer voor hert 1

te tellen.
Heden overleed onverwacht, voorzien van he
h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 8*
jaar

Pierre Louis Debeij
weduwnaar van

Paula Voncken
Schimmert: Marjo Steijns-Debeij

John Steijns
Edith en Noud
Nicoleen Michel
Birgit

Margraten: JeanDebeij
Margriet Waeyen
Corinne
Ruben
Jan
Sanne

Meerssen: Paul Debeij t
Carla Bruijnzeels
Maartje
Annemieke

Deventer: JosDebeij
Carla Dijk
Madelief
Joris
Lotte

Meerssen, 7 juni 1994
Raar 8
Corr.adres: Mareweg 198
6333 BR Schimmert
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 juni a.s. om 14.00 uur in de
basiliek van het H. Sacrament te Meerssen, ge
volgd door de bijzetting in het familiegraf op de
r.k. begraafplaats te Meerssen.
Byeenkomst om 13.40 uur in de basiliek, alwaar
gelegenheid is tot condoleren.
De rozenkrans zal worden gebeden vrydag oP1

18.40 uur in voornoemde basiliek.
De overledene is opgebaard in de rouwkamef

aan de Volderstraat 22 te Meerssen. Bezoek da'
gelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

Met dankbaarheid voor wat hy voor ons heeft
gedaan hebben wij kennis genomen van het
overlyden van onze ere-voorzitter

Pierre Debeij
Hy heeft zich steeds met veel liefde en toewij'
ding ingezet voor SV. Meerssen.
Hij zal als voetbalvriend in onze herinnering
blijven voortleven.

Bestuur en overige leden van
voetbalvereniging S.V. Meerssen
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MEERSSEN - De 19-jarige Es-
ter Wiekken uit Meerssen wordt
sinds maandagochtend 6 juni
Vermist. Nadat ze die ochtend,
log voor tien uur, vijfentwintig
gulden afhaalde bij een bank in
Meerssen, ontbreekt elk spoor
van haar.
Ester Wiekken verliet maandag-
ochtend om kwart voor negen
haar ouderlyk huis om naar deMDGO-school aan de GroteGracht in Maastricht te gaan. Ze
2ou daar een beoordelingsge-
sprek hebben. Bij haar school isze echter niet aangekomen. De
spoorloze Meerssense is epilep-
sie-patiënte en heeft drie keer
Per dag medicijnen nodig. Toen
*e haar ouderlyk huis verliet had

De politie verzoekt eenieder die
Ester Wiekken na maandagoch-
tend nog heeft gezien of inlich-
tingen kan verschaffen over haar
verblijfsplaats, contact op te ne-
men met het politiebureau in
Meerssen. Het telefoonnummer
is: 043 - 642555.
Het signalement van het meisje
luidt: lengte 1.60 meter, donker
blond licht golvend haar tot op
de schouderen grijze ogen. Ester
Wiekken is gekleed in een blau-
we jeans-broek en een rood T-
shirt met daarover een lichtge-
kleurde trui. Voorts droeg ze
korte suede laarsjes. " Ester Wiekken

Drugs zoeken

Het echte pokeren is dus een stunt van het casino
en wordt slechts een week gespeeld. Een van po-
ker afgeleid spel 'Let It Ride' wordt officieel geïn-
troduceerd en kan vanaf 14 juni elke dag in Val-
kenburg gespeeld worden. Let It Ride werd vorig
jaar in Las Vegas met groot succes op de markt
gebracht. Inmiddels wordt het in het casino van
Nijmegen al gespeeld en Valkenburg volgt als
tweede Nederlandse casino.

VALKENBURG - In het Holland Casino in Val-
kenburg kan binnenkort poker gespeeld worden.
Het kaartspel is in de Verenigde Staten van Ameri-
ka razend populair. In de casino's daar wordt het
veelvuldig gespeeld. In Europa is dat niet het ge-
val. Valkenburg is het enige casino in Nederland
waar van 20 tot en met 24 juni poker gespeeld zal
worden.
„In de tijd van het wereldkampioenschap voetbal
willen wij in het casino een Amerikaanse sfeer
creëren. Dat doen we op alle mogelijke manieren,
maar onder andere ook door een pokertournooi te
houden. Dat doen we in een aparte zaal. In Amster-

dam is al eens gepokerd in het casino en dat was
een groot succes," aldus een woordvoerder van het
Valkenburgse casino.Randstad wil meer geld

ten koste van Limburg

Burgemeester Peper: beleid teveel gericht op zwakke regio’s

Van onze verslaggever

Zwaardere taak voor
leerplichtambtenaar

Ikol begeleidt introductie nieuwe wet

Van onze verslaggeefster Nederlandse Gemeenten de in Lim-'
burg opgestelde richtlijnen gaat
gebruiken in haar advisering aan
gemeenten.
Volgens het Ikol is op dit moment
de positie van de gemeentelijke
leerplichtambtenaren zwak en
moeilijk te noemen. De controle op
de leerplichtwet is een taak die er
vaak by wordt gedaan. Hierdoor
blijft te weinig tijd over voor con-
trole en zyn ze nauwelijks in staat
deskundigheid op te bouwen. Ikol
meldt bovendien dat veel gemeen-
tebesturen nauwelijks interesse
hebben in het ontwikkelen van eerr
leerplichtbeleid.
Naast de controle op de nieuwe wet,
zullen de leerplichtambtenaren ook
deel gaan uitmaken van de regiona-
le meld- en coördinatiepunten
(RMC). Via deze instellingen wordt
geprobeerd te voorkomen dat scho-
lieren voortijdig de school verlaten.
Naast de leerplichtambtenaren ma-
ken ook scholen, arbeidsbureaus en
bureaus voor beroepskeuze-advies:
deel uit van de RMC's. Gezamenlijk"
zullen zij jongeren die van schoolaf
willen adviseren over hun mogelijk-
heden. DeRMC's zijn nog niet ope-
rationaal. In Sittard, Roermond,
Weert en Maastricht wordt wel al
gewerkt aan de oprichting van een
RMC.

HEERLEN - De taak van de leer-
plichtambtenaren wordt aanzienlijk
zwaarder als op 1 augustus de nieu-
we leerplichtwet in werking treedt.
De gemeentelijke controleurs gaan
vanaf die datum het schoolverzuim
beter controleren en registreren. In-
dien mogelyk wordt samengewerkt
met andere gemeenten om het be-
leid op elkaar af te stemmen.
De nieuwe wet geeft meer duide-
lijkheid over de meldplicht van ver-
zuim en biedt een oplossing voor
veertienjarigen die het niet meer
zien zitten op hun school. Daarnaast
zyn twaalfjarigen vanaf 1 augustus
zelf verantwoordelijk voor hun
schoolverzuim en kunnen ze zelfs
strafrechtelijk worden vervolgd.
Het Instituut voor Kategoriaal over-
leg in Limburg (Ikol) heeft in over-
leg met de gemeentelyke leerplicht-
ambtenaren in Midden-Limburg
richtlijnen opgesteld voor de uit-
voering van de nieuwe wet. De
richtlijnen hebben betrekking op
de melding van ongeoorloofd
schoolverzuim, procedures voor
schoolverzuim, de omzetting en
vrijstellingvan leerplicht en richtlij-
nen voor extra verlof. Het is de be-
doeling dat de Vereniging van

Van onze verslaggever

ÖÈN HAAG -De regionale
heun van het ministerie van
jconomische Zaken voor

en het Noorden moet
6rminderd worden ten gun-
!|e van de vier grote steden.
/^t vinden de burgemeesters
4n (je vier grote steden, Am-

,'erdam, Rotterdam, Utrecht

* Uen Haag.
r>.

.'stermiddag stuurden zij een Del-
voor het herstel van de vier

r°te steden aan de kabinetsinfor-ij^teurs. Volgens de vier grote ste-
*l moet de geldstroom van de

{£°vincies Drenthe, Groningen
en Limburg verschoven

naar de Randstad. Investe-ren in de vier grote steden zou-
uetl ten goede komen aan het hele

terwyl de economische steun
■5? het Noorden en Limburg niet
giectiefis.d^gemeester Peper van Rotter-
rfri klaagde gistermiddag dat het
J*leid van het ministerie in de laat-,?* jaren teveel was gericht pp dej^kkere regio's. Volgens hem
j^arn dat door de invloed van Ka-rleden uit het Noorden en Lim-kj^g. Je kunt beter de sterke kan-

van de Nederlandse economie
dan de zwakke kanten,

j^UsPeper gisteren in Den Haag.. e vier grote steden eisen ook eenindeel uit de Brusselse pot voor
regionaal economisch beleid op.u kunnen zy daar niet voor in aan-

JJ;erking komen, omdat zij van de
j/^onale overheid geen aparte uit-
k ing krygen die valt onder het
j^ionaal beleid. Besluit politiek

Haag dat rijkssubsidies inder-
j^d van de zwakke regio's ver-weven moet worden naar de grote

A den, dan kunnen Rotterdam,
Den Haag en Utrecht

* in aanmerking komen voor een
Jkering uit de structuurfondsen
3de Europese Unie.

" Bij de controles zocht de politie ook naar drugs. De politiehond sloeg meerdere keren aan, maar in de auto's werd
niets gevonden. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Riem bindt weer de
strijd aan met justitie
BRUNSSUM - De
van fraude verdach-
te geschorste burge-
meester van Bruns-
sum Henk Riem
heeft de sector be-
stuursrecht van de
rechtbank in Maas-
tricht gevraagd te
voorkomen dat in-
formatie uit het dos-
sier Riem aan der-
den wordt verstrekt.
De raadsman heeft
de president van de.

rechtbank sector be-
stuursrecht om pri-
vacy-redenen ge-
vraagd de behande-
ling achter gesloten
deuren af te werken.
Mr. Marehal heeft al
eerder met het oog
op het lopende straf-
rechtelijke onder-
zoek de raadkamer
van de rechtbank ge-
vraagd het gerechte-
lijke vooronderzoek
met als onderwerp

'corruptiehandeling
tussen 1984 en 1993'
te laten sluiten. Vol-
gens Marehal is er na
een jaar onderzoek
weinig concrete in-
vulling door de offi-
cier van justitie
gevolgd in die zaak.
Justitie in Maas-
tricht ontkent dat en
vindt dat er inmid-
dels - na het ver-
zoek van Marehal -wel degelyk bouw-
stenen ter onder-
steuning van de
ernstige verdenkin-
gen zijn aangedra-
gen.

Politie-controles
tegen auto-fraude

VALKENBURG/EIJSDEN
Tijdens een gecombineerde poli-
tie-actie zijn gisteren honderd-vyftig auto's gecontroleerd op deparkeerplaatsen Knuvelkeslangs de A2in Eijsden en Keel-
bos langs de A79 tussen Maas-
tricht en Heerlen.
Aan de actie namen onder meer
leden van het Permanent Auto-
team, hetKorps Landelijke Poli-
tiediensten (met een helicopter),
de Divisie Regionale Recherche,
de douane Maastricht, de Centra-
le Recherche Informatiedienst

doorgeroeste auto, waarvan ve-
ring ontbrak en torsie-stang ge-
broken was, naar de sloop ge-
bracht.

zien te zijn. De politie nam de
auto in beslag. De Polen zyn
voor nader onderzoek naar het
hoofdbureau overgebracht.
De politie trof tijdens de contro-
le ook een in Aken gestolen
Volkswagen Golf aan. De 31-jari-
ge bestuurder uit Aken bleek
voorts te worden gezocht door
de Duitse politie. Ook hij werd
overgebracht naar het hoofdbu-
reau voor nader onderzoek.
Drie Belgen werd bekeurd we-
gens verboden wapenbezit. Het
drietal was in het bezit van bus-
sen traangas, die in Nederland
zijn verboden bij deWet Wapens
en Munitie.

Liof neemt deel
inMassa Schoen

£&SEL - De Industriebank Liof
h^ft een minderheidsbelang van 35

ent genomen in het aandelen-
l^P'taal van de Kesselse detailhan-
Üsketen bv Schoenmij '84, beter
ö0

er>d als Massa Schoen & Mode.
Lj* de inbreng van de Industrie-
els is een volledige scheiding
LSelijk tussen het winkelbedrijf
L^°enmij '84 en het importbedrijf
vj^hoenen Sieben bv. De directies
\£r beide bedrijven zien betere
ta.^ikansen door volledig onafhan-

van elkaar te werken.
k^enmij exploiteert 36 filialen
Mon e naam Massa Schoen &
ih^?e en heeft in totaal 240 mensenw^'enst.

Een door twee Polen bestuurde
Mercedes bleek te zijn gestolen
en van een valse identiteit voor-

en het gerechtelijk laboratorium
deel.
Het voertuig van een Belg bleek
tijdens de intensieve controle in
een dermate slechte staat, dat te-
rugrijden naar België werd ver-
boden. Onder politiebegeleiding
werd de nagenoeg compleet
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Commissie moet oplossing zoeken voor conflict in AZM

Ontslag hartchirurg
Penn teruggedraaid

*!*AASTRICHT - Hartchirurg
Olaf Penn is vorig jaar ten on-
echte door het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht ontslagen als
hoofd van de afdeling cardio-
Pulmonale chirurgie. Dat heeft
J*e rechtbank van Maastricht gis-
tren bepaald. De rechtbank is

van mening dat Penn niet zo
"naar terug kan keren. De on-
merkbare situatie waarvan voor-
heen sprake was, wordt er dan
jüetbeter op, verwacht de rech-
ter. Binnen drie maanden moet
J*aarom een commissie van ex-terne deskundigen benoemd
borden om te bekijken hoe de
Problemen tussen de hartchirurg
en deraad van bestuur opgelost
*unnen worden.

genmachtige optreden van de
hartchirurg en zijn bejegening
van collega-hoogleraren en hoof-
den van andere afdelingen.

schorsing van Penn als chirurg
wordt teruggedraaid, maar wel
aangegeven dat hij als hoofd van
de afdeling de grenzen van het
toelaatbare had overschreden,
zodat de schorsing voor dat deel
van zijn functie niet terugge-
draaid hoefde te worden in af-
wachting van de uitslag van de
bodemprocedure.

gen het conflict op te lossen,
maar eerder gezorgd voor een es-
calatie. Ook is onvoldoende ge-
probeerd om de gevolgen van de
slechte verstandhouding tussen
met name Carpay en Penn tot
een minimum te beperken.

De rechtbank begrijpt niet dat
geen hulp van buitenaf is inge-
roepen. Nu zijn er steeds ad-hoe-
pogingen ondernomen door per-
sonen die al betrokken waren by
een van beide partijen. Men had
kunnen weten dat dergelijke po-
gingen door een rechter als vol-
strekt onvoldoende beoordeeld
zouden worden, meent de recht-
bank.
Penns raadsman mr. H. Tami-
niau reageert ingenomen op de
uitspraak. „Duidelijk is dat een
ontslag op basis van ongeschikt-
heid onrechtmatig was. Ook
heeft de rechtbank positief ge-
reageerd op mijn verzoek tot het
instellen van een commissie van
deskundigen. Ik besef ook dat
het conflict niet uit de wereld is
met het simpelweg terugkeren.
De commissie moet het pad voor
een terugkeer nu effenen."

De raad van bestuur van het
AZM laat weten bezig te zijn met
het bestuderen van de uitspraak
en wil daarom nog geen com-
mentaar geven.

In de uitspraak van gisteren
maakt de rechtbank echter geen
onderscheid tussen die twee ta-
ken van Penn. Dat wil niet zeg-
gen dat de hartchirurg geen
enkel verwijt treft, aldus de
rechtbank. Maar het voert vol-
gens de rechters te ver om het
uit de hand gelopen conflict over
de financiering van de afdeling

basis van de bevindingen van
commissie, waarin in elk ge-

v*l de inspectie van de volksge-
zondheid vertegenwoordigd
'hoet zijn, dient de raad van be-
stuur binnen een jaar een nieuw
omsluit nemen. Gebeurt dat niet,
3^n moet de raad toestaan dat
*~enn zijn werkzaamheden als
hoofd weer hervat. In afwach-

van dat besluit zal Penn al-
'een als hartchirurg blijven fun-
deren. jaar had de rechtbank in
*ort gedingal aangegeven dat de

geheel en al op het conto van
Penn te schuiven, zoals de raad
van bestuur deed met het nemen
van strafmaatregelen als beris-
ping, schorsing en later ontslag.
Al deze besluiten heeft de recht-
bank nu vernietigd.

Penn mag verweten worden dat
hij op een 'te zeer onorthodoxe
manier' de financiële en persone-
le belangen van zijn afdeling
heeft behartigd en onvoldoende
rekening heeft gehouden met de
verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur yoor het gehele
ziekenhuis. Zo veroordeelt de
rechtbank de wijze waarop Penn
zich zowel intern als extern heeft
uitgelaten over de raad van be-
stuur en zyn voorzitter, het ei-

Maar ook de raad van bestuur
krijgt een paar flinke vegen uit
de pan van de rechtbank. Voor-
zitter dr. Jan Carpay en de zijnen
hebben zich onvoldoende gerea-
liseerd dat er een kloof gaapte
tussen het volgens het zieken-
huis financieel haalbare en het
volgens Penn medisch noodza-
kelijke. De raad van bestuur
heeft ook onvoldoende gepro-
beerd Penn extern te ondersteu-
nen in zijn pogingen die kloof
kleiner te maken. De toonzetting
van de aan Penn gerichte corres-
pondentie heeft er volgens de
rechter zeker niet toe bijgedra-
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Meerssense (19) vermist
het aantal slachtoffers met 25 pro-
cent terug te dringen. Zeker door de
toenemende mobiliteit zal dat geen
makkelijke opgave zijn. Extra aan-
dacht moet uitgaan naar de toene-
mende kwetsbare groepen ouderen
en jongeren. En naar de 50- en 80-ki-
lometerwegen die steeds vaker als
sluiproute worden gebruikt.

ROVL verdeelt 3,5 ton onder 27 gemeenten

Lichte daling aantal
verkeersslachtoffers

MAASTRICHT - Het aantal ver-
keersslachtoffers in Limburg is in
1993 weer licht gedaald. Het afgelo-
pen jaar waren in deze provincie
3310 gewonden te betreuren, veer-
tien minder dan in 1992. Het aantal
verkeersdoden bleef hetzelfde: 99.
Dat heeft het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg
(ROVL) bekendgemaakt.

De daling is volgens het ROVL me-
deveroorzaakt door de actie min 25
procent. Deze actie houdt in dat alle
provincies ernaar streven om in het
jaar 2000 zeker 25 procent minder
verkeersslachtoffers te tellen dan
toen de actie in 1986 begon.
Voor de aan de actie deelnemende
gemeenten heeft de daling een aan-
genaam gevolg. Ze ontvangen sa-
men 350.240 gulden aan 'resultaat-

premie. Ze krijgen die omdat ze
erin geslaagd zijn ook binnen hun
gemeentegrenzen het aantal ver-
keersslachtoffers terug te dringen.
De premies zijn tevens bedoeld als
aanmoediging en om te investeren
in nieuwe verkeersveilige maatrege-
len. De namen van de prijswinnen-
de gemeenten worden vrijdag aan-

Lodewijks zegt overigens wel tevre-
den te zijn over de daling, maar het
aantal slachtoffers in deze provincie
nog te hoog te vinden. Zorgwek-
kend is de situatie op de wegen die
in beheer zijn bij de gemeenten.
Hier vallen 71 procent van alle
slachtoffers. Dat waren vorig jaar
2290 gewondenen 55 doden.

staande bekend gemaakt door
deputé ir. Lodewijks (verkeer), te-
vens voorzitter van hetROVL.

De ROVL-voorzitter roept alle be-
trokken instanties op om nog inten-
siever te werken aan het streven om

„Via een hechte samenwerking tus-
sen de diverse 'verkeerspartners' op
lokaal en regionaal niveau zoals ge-
meenten, politie, onderwijsinstellin-
gen en vrijwilligersorganisaties
zoals Veilig Verkeer Nederland, kan
de verkeersveiligheid in de regio's
en de gemeenten verbeterd worden.
Verder dienen rijk en provincie hun
beleid nog beter op elkaar af te
stemmen. De gemeenten kunnen
door hun verkeersveiligheidsbeleid
uit te werken en uit te voeren hun
bijdrage leveren aan een veiliger
Limburg," aldus het ROVL.

Pokeren in Casino van Valkenburg

ze deze medicamenten (Tegretol)
niet bij zich.

limburgs dagblad
limburg



„Angst van de bisschop dat hij

sen was dat hy te ziek zou zijn
om het bisschopsambt verder uit
te oefenen. Van Opstal beweert
echter dat het eindrapport over
zijn ontslag-aanvraag als priester
munitie genoeg bevatte om Gij-
sens aftreden in te leiden. De
reden van diens opstappen was
angst, aldus de inmiddels ge-
trouwde Van Opstal, die nu
werkzaam is in het bedrijfsleven
in Noord-Limburg.

dingen had gedaan die niet
strookten met zijn imago. Angst
ook dat zijn achterban en het Va-
ticaan te weten zouden komen
dat hy ten opzichte van mij niet
gehandeld had zoals een bis-
schop zou moeten. Gijsen heeft
gedurende een aantal jaren zijn
verantwoordelijkheid niet geno-
men iets te doen aan mijn situa-
tie op het seminarie. Nadat ik
daar was opgestapt, heeft hij ge-
probeerd de zaak in de doofpot

ROERMOND - Oud-bisschop
Gysen van Roermond is vorig
jaarafgetreden, omdat rapporten
over de misstanden op het groot-
seminarieRolduc hem boven het
hoofd groeiden. De bisschop was
op de hoogte van de homoseksu-
ele relatie, die de vice-rector van
Rolduc dr. Lemmens er met de
priester-student Van Opstal op

De officiële opgave voor het
plotselinge opstappen van Gij-

Het enige dat toe nu toe echt is
geregeld in Europa is het eco-
nomisch beleid, concludeert
Van Dijk. Het sociaalbeleid en
het milieubeleid dreigen daar
slechts een afgeleide van te
worden. Dat bevestigt dan
weer het (voor)oordeel dat by
velen leeft, als zou het verenig-
deEuropa alleen in het belang
van het zakenleven zijn.

Van Dijk in zeven jaar van
EU-scepsis naar ’Euroforie’

’Europaoptweesprong:eenwordingofondergaaningeruzie’

Hetkan verkeren in de politiek. Zeven jaar geleden
stapte de Sittardse Nel van Dijk nogal sceptisch in

het Europarlement voor het Groen Progressief
Akkoord (de voorloper van GroenLinks). Nu kan

Europa deze kritische dame tot een van de warmste
voorstanders rekenen. VanDijk gelooft in de

mogelijkheden van Europa om zaken teregelen.
Milieunormen, heffingen, regels: het werkt beter over

de grenzen heen. Alleen duurthet allemaal zo lang,
datbijna niemand zin heeft om er op te wachten.

Behalve deregeringen die dit soort regels eigenlijk
liever niet invoeren, en deverantwoordelijkheid dan

maar afschuiven op de Europese Unie (EU).

Europa kiest vaak niet voor het
milieu. „We hebben eens een
kaartje gemaakt met alle ver-
bindingen. Dan zie je dat veel
treinroutes ophouden bij de
grens, terwijl de meeste auto-
wegen al zijn doorgetrokken."
Ook in Limburg worden veel
Europese (regio-)subsidies in-
gezet voor de aanleg van vlieg-
velden en autobanen, zoals
A73 en vliegveld Maastricht.DOOR GEERTJAN CLAESSENS de eenwording of ondergaan in

onderling geruzie."

Daar komt nog bij dat Europa'
de mogelijkheden die het heeft
om bijvoorbeeld vervuiling
aan te pakken, niet benut. „De
vervuiling van de Maas door
Waalse bedrijven kan gestraft
worden. Maar daar kiest de
commissie niet voor."

Toch pleit Van Dijk ervoor een
aantal in het oog springende
zaken via de EU te regelen-
„Het vluchtelingenprobleem
kan beter worden opgelost
door voor ieder land een quo-
tum vast te stellen. Dan hoeft
het niet in ieder land zon heet
hangijzer te worden. Nu sluit
het ene na het andere land de
grens. „Het is een neerwaartse
spiraal. Frankrijk wordt stren-
ger, daar reageert Duitsland
weer op. leder land past zn re-
gels aan, en ook Nederland is
zijn grenzen aan het dichttim-
meren."

Spiraal

Ook het vreemdelingenverkeer
kan volgens Van Dijk beter in-
ternationaal geregeld worderr.
Nu moeten migranten als ze de
grens over gaan vaak toch nog
een visum hebben. Allemaal
gevolgen van het feit dat de
landen dit soort dingen liever
onderling dan via Europa rege-
len.

SITTARD - De vroegere com-
muniste Nel van Dyk zit niet
alleen in de volksvertegen-
woordiging voor Limburg, ze-
ker ook niet alleenvoor Neder-
land. Van Dijk denkt Euro-
pees. En als Europa niet leeft
bij de kiezers, het zij zo. Dat is
volgens haar niet de schuld
van het parlement, maar van
de Europese Commissie (de
'regering' van de Europese
Unie) en van de media.

Als de eenwording van Europa
faalt, dreigt het gevaar dat 'de
twaalf uiteen vallen in onder-
ling geruzie. Taferelen zoals
zich nu in Joegoslavië en ande-
re delen van Oost-Europa af-
spelen kunnen zich dan ook
hier gaan voordoen. Europa
speelt volgens Van Dijk met
zijn leven.

De Europese Commissie is vol-
gens Van Dyk zelf schuldig
aan de dreigende splitsing van
Europa. Die denkt vooral aan
de nationale belangen, terwijl
het parlement wel echt Euro-
pees werkt. Daardoor wordt de
'regering' het niet eens over
fundamentele zaken als ingrij-
pen in ex-Joegoslavië, terwijl
het parlement al diverse malen
een machteloze oproep tot in-
grijpen deed.

Het lijkt de oude truc: geef de
boodschapper de schuld als de
boodschap je niet bevalt. „Er
heerst in de media zon vrese-
lijke anti-stemming." Dat moet
volgens Van Dijk wel zijn
weerslag hebben op de op-
komst. Die lag bij de vorige
Euro-verkiezingen al lager dan
vijftig procent, en zal nu zeker
nog lager uitkomen. Ondanks
de reclame die 'Eurenthou-
siasten' als Van Dijk maken.
De media zouden het Europar-
lement verwijten dat het niets
voor elkaar krijgt. Maar dat
komt volgens Van Dijk omdat
het parlement op veel terrei-
nen nauwelijks iets in te bren-
gen heeft. „Dat moeten ze ons
niet verwijten! Het parlement
heeft er alles aan gedaan om
meer invloed te krijgen." Dat
dat maar mondjesmaat lukt,
komt doordat de 'regering' van
de EU nauwelijks macht wil
afstaan.

" Nel van Dijk (rechts) op campagne bij kasteel Elsloo. Archieffoto: PETER ROOZEN
Als het zo doorgaat dreigt de
eenwording van Europa te
mislukken. Een aantal landen
wil meer via Brussel regelen,
andere landen willen voorko-
men dat de 'Eurocraten' teveel
invloedkrijgen. „Er zit zand in
de machine. We staan op een
tweesprong: verder gaan met Dat enthousiasme wordt ge-

Milieu
Van Dijk kwam zeven jaar ge-
leden in het Europees parle-
ment. Ze begon sceptisch aan
de klus, net zoals de meeste le-
den van de 'groene fractie'
(met 29 leden de vierde in
grootte, na de socialisten,
christendemocraten en libera-
len) in het Europarlement.
Gaandeweg sloeg die scepsis
om in 'euroforie', net als bij de
fractiegenoten. Ze werden
steeds enthousiaster over de
mogelijkheden om via Brussel
een aantal zaken te regelen. De
Groenen horen nu tot de beste
'ambassadeurs' van Brussel.
„Zaken als milieu-heffingen,
normen voor uitstoot, regels
voor milieuvriendelijk verpak-
ken kun je nu eenmaal beter
internationaalregelen."

Hoe lang het kan duren voor
het Europarlement zeggings-
kracht krijgt, vergelijkbaar
met de Tweede Kamer? Ook
hier ziet Van Dijk twee moge-
lijkheden. „Het kan snel gaan,
en dan duurt het zeker zon
dertig jaar. Maar het risico is
groot dat het helemaal uit el-
kaar valt."

groene fractie om op alle
vluchten binnen Europa een
heffing te leggen voor de ver-
ontreiniging die met vliegen
gepaard gaat. Dat het via de
Oeso nog langer duurt behoeft
geen betoog.

schuift Nederland het af op
Europa, maar Europa kan de
verantwoordelijkheid ook
weer afschuiven op 'de we-
reld': de Oeso zou het dan
maar moeten regelen. Dat ge-
beurde bij een voorstel van de

het gebrek aan eensgezindheid
en de traagheid van Brussel als
alibi om besluiten uit of af te
stellen. Door zelf heffingen op
te leggen, prijs je jezelf uit de
markt, en verlies je de concur-
rentieslag, heet het dan. Dus

temperd door de manier waar-
op dat 'regelen' in de praktijk
gaat. De internationale kracht
is tegelijkertijd de zwakte van
Europa: de 'Euro-blokkade'
treedt te vaak in werking. De
individuele landen gebruiken

’Amerika niet het beloofde
land voor ouden van dagen’
Directeur bejaardencentrum Beek bezocht VS en Canada

DOOR MAARTEN DE KEVER

BEEK - „Geen enkel land heeft
een betere voorziening voor de
oude dag dan Nederland," stelt
Wim Schepers onomwonden.
Schepers bezocht bejaardenhui-
zen in Amerika en Canada en
deed eerder indrukken op in
vrijwel alle landen in Europa.
Van Rusland tot België, van
Noorwegen tot Spanje. „Als ik
het tegen die tijd zelf nog voor
het zeggen heb, dan kies ik in
ieder geval voor een Nederlands
bejaarden- of verzorgingste-
huis."

Wim Schepers, directeur van bejaardencentrum
St.-Franciscus uit Beek en tevens voorzitter van de

Vereniging van directeuren van Nederlandse
bejaardenoorden maakte, uit hoofde van

laatstgenoemde functie, eind mei een negendaagse
studiereis naar de Verenigde Staten en Canada. Samen
met drie collega's bezocht hij een tweetal organisaties
die zich bezighouden met het opstellen en controleren

van normen voor bejaarden- en verpleegoorden.
Daarnaast werden ook verschillende bejaarden- en
verpleeghuizen bezocht. Doel van de reis was een

indruk te krijgen van het Amerikaanse systeem van
normering. Want in Nederland bestaan ook plannen om

iets dergelijks op te zetten.

het mee. Daar is een beetje luxe.
Maar niet meer dan in een door-
snee Nederlands tehuis."

Zijn reis naar Amerika heeft
; hem alleen maar gesterkt in zijn
" opvatting. „Amerika is het bc-

' loofde land, maar niet voor hulp-
behoevende ouderen. Bejaarden-
tehuizen zijn er vrijwel niet.

; Want bejaarden leven gewoon
" thuis. Pas als ze verzorging no-
! dig hebben, gaan ze naar een
; tehuis. Dan spreek je dus al snel

over een verpleegtehuis. Maar
die zijn dan nog niet te vergelij-

; ken met de Nederlandse situatie.
'. Nee, er zijn zelfs meer overeen-
; komsten met het Russische sys-
' teem."

■ Dan doelt hy met name op de; privacy van bejaarden in een te-
huis. „Privacy in Amerika is een
gordyn aan een rail, zoals we dat. hier in een ziekenhuis kennen.■ Gordijn dicht betekent privacy.

', Maar een gesprek voeren met je
[ familie, of eens rustig naar je ei-
! gen programma op tv kijken?

Bewoners kunnen ook vrijwel
niets veranderen. Ze hebben
geen stem en er wordt hen ook
niets gevraagd. Maar er zijn wel
familieraden. „En daar ben ik ra-
dicaal op tegen. Want bejaarden
kunnen best nog een mening
hebben, ook al zijn ze hulpbe-
hoevend. Alleen bij iemand die
echt dement is, moet je de fami-
lie aanspreken. Maar als ik tach-
tig ben kan ik best nog wel ver-
tellen dat het eten niet smaakt."

systeem voor tehuizen. In Ame-
rika kennen ze dat systeem al
sinds 1917. Daarom zijn we er
ook gaan kijken. Maar dank zij al
die regels en normen is er wel
een vreemde situatie ontstaan.
Wil jeeen sigaret roken, dan kan
dat alleen in een afgeschermde
ruimte. Een hok van vier bij vier,
met vier stoelen in een cirkel en
een blik voor de peuk in het mid-
den. Ik kreeg het gevoel dat de
rokende bejaarde een paria was.
Maar zorgplannen, waar hier
iedereen mee werkt, hebben ze
niet."

„In Canada moest ik wel even
slikken. Mensen in een rolstoel
met alleen maar een Pamper
aan. En niet een, nee vijf, zes
man op een rijtje. Ongelooflijk.
Overigens was de situatie in Ca-
nada door de bank genomen
'toch iets beter dan in de VS."

Het enige waar Schepers over te
spreken is, zijn de aanleunwo-
ningen. „Ik heb een echtpaar
bezocht met een aanleunwoning
van vier ton. Mercedes in de ga-
rage, waarvan de poort automa-
tisch open en dicht gaat. De man
zat op een computer te tekenen.
Die hadden het naar hun zin. Ze
waren aangesloten op een alar-
meringssysteem van een bejaar-
dencentrum, maar konden ver-
der doen en laten wat ze wilden.
En daarvoor hadden ze redelrjk
veel ruimte beschikbaar. Hun
huis was in ieder geval groter
dan een aanleunwoning hier.
Maar de prijs was er ook naar:
400.000 gulden."

Pistool
In St.-Franciscus kan iedere be-
woner bovendien zelf bepalen
wanneer hrj wil gaan wandelen,
wil gaaneten, wil gaan slapen. In
Amerika niet. „Alles is gebonden
aan regels, regels en nog eens re-
gels. Om zo laat wordt er gege-
ten, om zo laat gaan we naar bed.
Dit mag je wel op je kamer heb-
ben, dat niet. Aan de deur zit
iemand van de bewaking, pistool
op zyn heup. Denk maar niet dat
je daar zomaar even naar jeoma
gaat. Eerst inschrijven, bezoe-
kerspasje, dan pas doorlopen.
Alleen in de dure tehuizen valt

Vergeet het maar!" Schepers ver-
gelijkt de situatie in Amerika
met die in zijn eigen bejaarden-
centrum, waar iedere bewoner
zijn eigen kamer, eigen bed, ei-
gen televisie heeft.

Normering
Het heeft, volgens Schepers, te
maken met de Amerikaanse cul-
tuur. Safety first. „Kijk, hier in
Nederland praten we nu over het
opstellen van een normerings-
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Wmïifevallers
van dezeweek:

SPRITSKOEKEN Q RH
4 pakken a 150 gram 5v4Ü O■*/U
YOGHO-YOGHO
Aardbeien, perzik
of sinaasappel, Q QC
6 pakken a 1 liter l±A&o.l7mJ
BECEL DIEET *\ QRKuip 500 gram JZJ% éCOlj

KOELBOX OVI ORInhoud 22 liter £.Hw*/

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 juni a.s..

SU II II *ü$h—©
Lage prijzen en \\inkelgeMk onder één dak

’MisstandenRolducwerkelijkeoorzaakvanaftredenGijsen’

tic niet starten. Via de nuntius is
dat toch gebeurd. Gijsen heeft
toen de kerkelijk rechter van
Roermond, Van der Meer, aange-
wezen om het onderzoek te lei-
den. Dat is op gegeven moment
door het Vaticaan ongedaan ge-
maakt. Pater Dekkers heeft het
onderzoek daarna overgeno-
men."

De kerkelyk rechter van het bis-
dom Breda, dr. Dekkers, beves-
tigt dat hy het rapport heeft
geschreven. „Dat klopt, maar
over de inhoud ervan doe ik
geen mededelingen."

wil ik daar een ontslagbrief van.
Die brief heb ik gekregen. Daar-
uit blijkt volgens mij dat de bis-
schopLemmens ontslagen heeft,
omdat het gewoon moest."

nahield. Hij schoof het verzoek
van Van Opstal om uit het pries-
terambt te worden ontheven, op
de lange baan.

te stoppen." Het eindrapport be-
vat volgens Van Opstal voldoen-
de schriftelijke bewijzen of ge-
tuigenissen dat hetgeen op
Rolduc is gebeurd, waar is. „Ik
heb brieven, waaruit blijkt dat ik
de bisschop onder druk heb ge-
zet om Lemmens te ontslaan.

Dat zegt de ex-priester Vincent
van Opstal, die beweert schrifte-
lijke stukken te bezitten, waaruit
de werkelijkereden van het ver-
trek van Gijsen blijkt.

Maar de bisschop wilde daar niet
aan. Toen is door mij gezegd: dat
gaat wel gebeuren en als bewijs

Van Opstal kreeg na een eind-
rapportage uiteindelijk toch dis-
pensatie als priester. Dat onder-
zoeksrapport werd geschreven
door pater Dekkers van het bis-
dom Breda. „Bisschop Gijsen
wilde het proces in eerste instan-
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VENLO - 'Never change a win-
"ting team', zou je denken maar
{och verdwijnt het succesvolle
«ennepteam van de politieregio

Venlo op 1 juli. Geheel vol-
Bens de plannen, zo bleek giste-
ren.

hennepplanten, die vervolgens
worden gerooid en verbrand, is
justitieer niet. Dan beginnen de
strafrechtelijke complicaties
voor de opsporingsambtenaren
eigenlijk pas goed. Met name de
bewyzen die nodig zijn om een
kweker strafrechtelijk te kunnen
vervolgen, vereisen een gedegen
kennis van de materie, zo was al
in een aantal processen geble-
ken.

SITTARD
Kunstcentrum Sittard, Leyenbroe-
kerweg 113a. Het autonome beeld?
T/m 19/6. Open wo t/m zo 14-17 uur.
Het Domein, Kapittelstraat 6. Suite
Rimbaud vanRichard Bouwman. T/m
26/6. Foto's van Herman Wijier. T/m
26/6. A chamber of Mirrors van Krys-
tyna Ziach. T/m 26/6. Open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van Cor
van den Akker. T/m 30/6.
Galerie Zabawa, Agricolastraat 152.
Schilderijen van Jac Bisschops. T/m
27/6, open wo t/m vr 16-18 uur, zo
14-17 uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Foto's van Jaap Schmidt. T/m 19/6,
open do en vr 18-20uur, za en zo 14-17
uur.

SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat 5,
Oensel. Werk van Linda Verkaaik en
Cor de Ree. T/m 4/7, open do t/m zo
14-17 uur.

BEEK
Galerie Artique, Prins Mauritslaan105. Werk van Jan de Valk. T/m 3/7,
open wo 14-17 uur, do en vr 14-18 uur,
za en zo 11-17 uur.

Politiechef Boelens over opheffing succesvol hennepteam:

’Elkeagentmoetbrede

kennis van zaken hebben’

De kweek van hennepplanten in het kassenrijke
Noord-Limburg is voor depolitie een vrijwel

dagelijkse zorg. Het opsporen van illegale
kwekerijen is een arbeidsintensief werkje. Niet
in de laatste plaats omdat kwekers die brood

zien in de teelt van nederwiet, steeds inventiever
te werk gaan. Maandag sloeg een speciaal

hennepteam van de politie Limburg-Noord voor
de zestiende maal dit jaarhaar slag. De politie

maakte trots melding van in haar ogen een meer
dan fraai succes. Met daarbij de aantekening dat
het zes man sterke hennepteam spoedig wordt
ontbonden. Ogenschijnlijk een controversiële

mededeling.

streeksgewijs

Straatspeeldag in
Oostelijke Mijnstreek

kerpoepen' en 'slow-motion-fiet-
sen'.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat
10. Werk van Christian Silvain. T/m
19/6, open do t/m zo 13-17.30 uur.

Troetelkind brandweer

„Die kennis die nu is vergaard,
moet aan meer opsporings-
ambtenaren doorgegeven wor-
den om in staat te zijn het steeds
verder oprukkend aantal winst-
gevende kwekerijen terug te
dringen," zegt Boelens.

»Het team wordt weliswaar ont-
bonden maar de kennis ver-
dwynt niet. Juist om het verga-
an van de zeer specialistische
kennis mogelijk te maken is ver-
fden jaar besloten een project-
team voor zes maandente forme-
ren. De vraag is dan hoever ga je
Cet je specialisme. In de nieuwe
Politie-organisatie wordt er im-
kers naar gestreefd elke agent
*o breed mogelyk te scholen.
&at betekent dat het oprollen
van hennepkwekerijen geen
recht is van een exclusief clubje
Rechercheurs," zegt commissaris
Cr.R. Boelens, chefvan het poli-
tiedistrict Venlo en verantwoor-
delijk voor het hennepteam.

Om exact te kunnen vaststellen
of hennepplanten bedoeld zijn
voor nederwiet is door de politie
botanicus professor ir. Van Ar-
kel geraadpleegd. De deskundi-
ge heeft ter plaatse in Venlo
vastgesteld dat het uitgesloten is
dat de plantage anders dan voor
de produktie van softdrugs was
aangelegd. Hrj zal dat neerleggen
in een ambtsedig proces verbaal
voor derechtbank in Roermond,
waar over enkele maanden de
gearresteerde verdachten terecht
moeten staan.

öe zes leden van het team gaan
bun kennis dan ook doorgeven
*an collega's in de diverse basi-
seenheden in Weert, Roermond,
Venlo en Venray. Die gaan sa-
aien met de specialisten straks

hennepkwekerijen oprollen
die her en der zeker zyn. Kruis-
bestuiving van kennis dus.

gale kwekerijen wordt ondanks het opheffen van het hen-
nepteam in Noord-Limburg met nog grotere kracht voortge-
zet, zeggen politiechefs. Foto: JAN PAUL kuit

" Zestien kassen werden dit jaaral ontruimd. Op plaatsen
waar eens tomaten en kroppen sla werden geteeld, stond
voor miljoenen aan hennepplanten. De strijd tegen de ille-

tic waarin veel tuinders verke-
ren, speelt de criminelen daarby
volledig in de kaart.

leten geloven, dat het om zaad-
teelt gaat. Het kweken van hen-
nep voor de vogelzaadproduktie- voor zangvogels - is namelijk
niet strafbaar. Ook de teelt voor
de touwproduktie is meestal le-
gaal. De zes leden van het hen-
nepteam zijn inmiddels zo door
de wol geverfd dat hun succes-
sen elkaar steeds sneller opvol-

Het hennepteam werd gefor-
ceerd toen in het najaar van
1993 bleek dat er in Noord-Lim-
burg steeds meer kassen, waar
eens tomaten en kroppen sla
werden verbouwd, gebruikt wer-
den voor de uiterst lucratieve
verbouw van hennep. Toch
bleek bij elke invalin een van de
*ls paddestoelen uit de grondry-
*ende kwekeryties dat de juridi-
sche problemen niet van de
"Jcht waren. Met het eenvoudig
binnentreden van een kas vol

In het verleden zyn meermalen
eigenaren van illegaal gebruikte
kweekkassen vrijgesproken om-
dat niet duidelijk was aange-
toond dat de kweker bezig was
hennepplanten te kweken voor
de produktie van nederwiet.
Daarom ook moet een recher-
cheur bijvoorbeeld het verschil
weten tussen mannelijke en
vrouwelijke hennepplanten. Hij
moet zijn ingewyd in de tiental-
len trucjes van kwekers. Die
plaatsen soms mannelijke plan-
ten tussen de vrouwtjes. In een
ander deel van de kas staan zaai-
lingen en elders weer stekken
om zo de argeloze politieman te

gen.
Voor de politie in Noord-Lim-burg waar van oudsher veel glas-
tuinbouw bestaat, is het in kaart
brengen van verdachte kassenen ook van champignonkelders
een heidens karwei. Boelens sig-naleert dat steeds meer kassen
voor de nederwietteelt worden
gebruikt. De economische situa-

behaald met het telen van toma-
ten of komkommers. De verlei-
ding om een oogje dicht te knij-
pen en alleen maar de huur te
innen, wordt op die manier wel
erg groot. Het is dan ook een
maatschappelijk belang dat er
paal en perk aan deze ontwikke-
ling wordt gesteld," aldus mr.
Boelens.

„Niet-criminele tuinders wordt
het steeds moeilijker gemaakt.
Hen worden door criminele kwe-
kers bedragen gebodenvoor lege
kassen, die veel hoger zyn dan
de winst die zij zouden hebben

HEERLEN - In diverse ge-
meenten in de Oostelyke Mijn-
streek wordt vandaag de natio-
nale straatspeeldag gehouden.
Ouders en kinderen laten op de-
ze manier hun protest horen te-
gen de verkeersonveiligheid en
het gebrek aan speelruimte op
straat. Voor één keer worden de
rollen omgedraaid; de straat is er
vandaag voor de kinderen.

In Landgraaf speelt de straat-
speeldag zich vandaag tussen
een en vijf uur af op vier ver-
schillende plaatsen. De straten
zijn voor het verkeer afgesloten
in een deel van Oude Landgraaf,
een deel van de Piet Heinstraat,
de Maastrichterlaan ter hoogte
van het Oratorium en een deel
van Achter den Winkel.

Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Expositie van Luske. T/m 4/7,
open ma t/m vr 8.30-16 uur.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie van Guido Smeding en Ra-
fael Gonzalez. T/m 25/6,open di t/m za
13.30-17.30 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk van
Hans van der Weijden. T/m 29/6. Open
wo t/m zo 13-18uur.
Gallery Bell'Arte, Achter deComedie
16a. Beelden van Jean en Marianne
Bremers. Vanaf 22/5, open do t/m zo
12-17.30 uur.
Bonntfantfnmuseum, Dominikaner-
plein 5. De Aanloop IV.
Galerie SÏO2, Rechtstraat 71. Fascina-
tie: porselein. T/m 18/6, open wo t/m
za 13-17 uur.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c.
Souvenirs van Michel Vanderheijden.
T/m 18/6, open do t/m za 15-19uur.
Gouvernement, Limburglaan 10. Af-
val Anders. T/m 8/7.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraat
96. Schilderijen van Stan Goes. T/m
3/7, open do t/m zo 13.30-17 uur.
Galerie Tracé, Alexander-Battalaan
31. Werk van Jean Marois. T/m 2/7,
open do 14-18uur, vr en za 12-17 uur.
Galerie Lot Duynstee, Hoogbrug-
straat 18. Raku van John Dunn, Mar-
tin Mindermann, Ulrike Hagemeier en
Mieke Selleslagh. T/m 2/7, open wo
t/m vr 13.30-17 uur, za 11-17uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk
van David Pirotte. T/m 4/7, open do
16-20 uur, vrt/m zo 13-17 uur.
Ardi Poels, Lage Barakken 31a.
L'heure Blue. T/m 25/6, open wo t/m
za 13-17 uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat
59. Glaskunst uit Oostenrijk. T/m 26/6,
open do t/m zo 11-18 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84
Rini Ronckers solo. Van 11/6 t/m 16/7,
open di t/m za vanaf 11 uur.
Akademie Beeldende Kunsten, Her-
denkingsplein 12. Eindexamenexposi-
tie Studenten Edelsmeden. Van 10/6
t/m 19/6.
Verpleegkliniek De Zeven Bronnen,
Lovendaalhoeve 30. Werk van Francy
Gitmans, Lydia van der Bergh en An-
nemie Bremen. Van 23/6 t/m 3/8, open
dag. 10-18 uur.
Jan van Eyck Akademie, Academie-
plein 1. Do I remember? Van 18 t/m
26/6, open dag. 12-17 uur.

MAASTRICHT

In Kerkrade-West, op de lokatie
Kleingraverstraat - het gedeelte
tussen de Heiluststraat en Erica-
straat, en in de speeltuin - wor-
den 's middags van twee tot vijf
uur allerlei spelen en andere ak-
tiviteiten gehouden.
In Heerlen neemt de wijk Zes-
wegen aan het project deel. Van
een tot vijfuur kunnen kinderen
tussen vier en vijftien jaar en
hun ouders terecht in de Zeswe-
genlaan voor onder meer 'spij-

Ook in Wijnandsrade wordt van-
middag aandacht besteed aan de
straatspeeldag. Buurtvereniging
't Klinkerke vraagt de aandacht
van de gemeente Nuth voor de
verkeersonveilige Jan van Mae-
nenstraat en Deckerstraat. Van
twee tot vijf uur worden de stra-
ten in deze nieuwbouwwijk met
veel kleine kinderen voor het
doorgaand verkeer afgesloten.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l.
Werk van Marijke Stultiëns en Gre
Tabbers. T/m 31/7. Open di t/m zo
10-17 uur.

Sportdag voor
(ex)revalidanten
in Hoensbroek
Hoensbroek - Revalidatie
Centrum Hoensbroek houdt
°P donderdag een sportdagvoor revalidanten en ex-revali-
danten. De organisatie ver-
dacht zon 450 deelnemers,
tn en om het centrum wordt
een info-markt gehouden met
dertig stands. Natuurlijk wor-
den er veel sporten beoefend
*oals: een spelcircuit, speer-
doelwerpen, tafeltennis, bad-
minton, boogschieten, fitness,
hemmen, schaken enzo-
voorts.
Ook wordt er een aantal de-
monstraties gegeven waar be-
langstellenden aan kunnen
deelnemen.
°e belangrijkste doelstelling
van de dag is mensen met li-
chamelijke beperkingen stimu-
teren om te gaan sporten.
9p die manier draagt het Reva-
Matie Centrum een steentje
bij aan de integratievan gehan-
dicapten bij sportverenigin-gen.

STEVENSWEERT
Galerie Stevensweert, Jan Steffens-
wertplein 8. Werk van Ans Wortel en
Gêne Eggen. T/m 19/6. Open dot/m zo
14-17 uur.

" Jack Vromen uit Heerlen pro-
moveert op 16 juni aan de Uni-
versiteit van Amsterdam met het
proefschrift 'Evolution and effi-
ciency, an inquiry into the Fou-
dations of 'New Institutional
Economics.'

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An-
dersonweg 4. Objecten van Kees en
Jonas van de Vosse. T/m 19/6. Passie
en idolen van Marianne Aartsen. Van
18/6 t/m 21/8, open di Vm vr 11-17 uur,
za en zo 14-17 uur.

HERKENBOSCH
Art Gallery Spreuwenberg, Hoofd-
straat 27. Werk van André Vranken.
T/m 26/6, open do 18-21 uur, vr t/m zo
14-17 uur.

Danskampioen
" Dansmarieke Hennyvan Heu-
menvan dr Schaesbergse Vaste-
loavends Verein werd Neder-
lands en Europees kampioene.
Vrydag is van 20-21.30 uur een
receptie in zaal Het Streeper-
kruis.

MEERSSEN
Bestuurscentrum, Beekstraat 51
Werk van JefThewissen. T/m 1/7.

" Mare van Zandvoort (28) uit
Heerlen promoveert vandaag
aan de faculteit Natuurkunde
van de universiteit van Utrecht.
De titel van zyn proefschrift
luidt 'Fotosynthetische pigmen-
ten in polymeren.' Van Zand-
voort onderzocht de mogelijkhe-
den van het rechtstreeks winnen
van energie uit planten.

" In Hoensbroek wordt vrijdag
het gouden huwelijksfeest ge-
vierd van het echtpaar Agnes en
Harry Maenen-Wolters. Om 17.45
uur wordt de dankmis opgedra-
gen in de Grote St.-Janskerk.
Het feest wordt in beslotenkring
gevierd in Amicitia.

Gouden paarper persoon
Promotie GULPEN

De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31.
Graphic Art. Van 12/6 t/m 24/7, open
do t/m zo 14-17.30 uur.

HOENSBROEK
"De Stichting Marokkaanse
Gemeenschap Hoensbroek-
Heerlen houdt zondag vanaf 14
uur een Marokkaans feest in de
lts, Mrg. Nolensstraat 58. Er zijn
hapjes, drankjes en muziek uit
Marokko.LANDGRAAF

" Jeu de Boulesclub Streeper-kruis houdt zondag op het par-keerterrein bij zaal Het Streeper-kruis een internationaal pétan-
que toernooi. Voor informatie-Jo van Hees, 5315767

de kant van de Oude Kerkstraat.

" In het Vrouwenhuis, Corioval-lumstraat 17, vindt zaterdag van-af 21.30 uur een Open Podiumplaats. Voor info: Yvonne Kuil5417775.

" Een prachtige
stoet met een zestigtal
kleurrijke brandweer-
wagens uit Nederland,

België en Duitsland
was afgelopen week-

einde een van de hoog-
tepunten tijdens de

viering van het 75-ja-
rig bestaan van de
Brunssumse brand-

weer. Het troetelkindje
van het jubilerende

brandweerkorps was
de Ford-automobiel

brandweerspuitwagen
uit 1937.

In 1980 is de wagen he-
lemaal opgeknapt. Met
recht was de Ford het
'openingsvoertuig' van
het défilé door de stra-

ten van Brunssum.

Foto: DRIES LINSSEN

KERKRADE
" Het Schuttersbroederschap
St-Sebastianus houdt zondag hetkoningsvogelschieten op de wei-de van Lanckohr, Anstelerweg 1.'s Morgens wordt deelgenomen
aan de processie. Tegen 14.30uur trekt de optocht vanaf Rol-duc naar het schietterrein, waarom 16 uur het eerste schot gelostwordt. .

" Mannenkoor St-Remigius
houdt zondag wandeltochten
over 10, 15 en 25km. Start vanaf
8 uur bij café 't Köppelke, Klim-
menderstraat 8.

" In de speeltuin van Mariarade
wordt van 20 tot en met 26 juni
het jaarlijkse straatvoetbaltoer-
nooi om de Jan Wijnen Trofee
gehouden. Het festijn wordt op-
gedragenaan de 'speeltuin-opa's'
Jan Wijnen en Eppie Visser.
Voor aanmelding en informatie:
M. Extra ®215790.
SCHINVELD

" De leerlingen van de basis-
scholen Aan De Belboom en De
Tweesprong houden zaterdag
van 10- 14 uur autowasdag op de
Bleekplaats t.b.v. het schoolver-
laterskamp.
KLIMMEN

journaalkort
JjEERLEN
" De Stichting Open Huis en de

houden donderdag om 14
rUr in de grote zaal van Lucius-
{tof, Putgraaf 3, een voorlich-
cjngsmiddag over de nieuwe Wet
Voorzieningen Gezondheids-zorg.

" Op Heihof, Kaalweg Nieu-
jvenhagen, houdt het natuurhis-
torisch Genootschap vrijdag om

uur een een nachtvlinder-e*cursie.
f In de St.-Antoniuskerk van
~e Vrank op de Beersdalweg
jvordt zaterdag vanaf 14 uurppen dag gehouden met een ten-
tonstelling over de geschiede-

van de kerk.

" De UTP houdt zaterdag vanaf
i* uur een bezinningsdag rond
isalm 24. Voor aanmelding:

!■ Huurdersbelangenvereniging
r^oienwei houdt zaterdag vanaf 9
J*ur de jaarlykse fancy fair/rom-
melmarkt by flat Molenwei aan

BRUNSSUM

" Het Brunssums Mannenkoorhoudt zondag, aanvang 12 uur,een openbare repetitie in caféLudwiczak aan deKerkstraat. # Het gouden paar
Maenen-Wolters.

VENLO
Museum Van Bommel-Van Dam, De-
ken van Oppensingel 6. Wissels 2,
werk van Noud van Dun & Noelle von
Eugen. Van 10/6, open di t/m vr
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur.

Woensdag 8 juni 1994 " 15

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein. Gustave
Asselbergs en de Pop Art. T/m 12/6.
(Im)possible Waltz. Van 18/6 t/m 4/9.
Open di t/m vr 11-17, za en zo 14-17
uur.
Galerie Sart, Valkenburgerweg 219.
Werk van Jan Montyn. T/m 10/6, open
op schooldagen.
De Wever Ziekenhuis. Artsen zonder
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson.
Openbare Bibliotheek, Raadhuis-
plein. Euregionale tentoonstelling
Prix de I'Urbanisme. T/m 24/6.

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Expositie Jes-
sy Hertog-Backbier. T/m 26/6.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Eindexa-
menexpositie Romboutscollege. T/m
16/6, open ma t/m vr 10-12, 14-17 en
19-21 uur, zo 15-17 uur, za en wo-
avond gesloten.
Gemeentehuis, Lindeplein 1. Lim-
burgse landschappen van Clemens
Bindels. T/m 11 juli.

DOOR ROB PETERS
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Schilde-
rijen en sculpturen van lz Maglow.
T/m 10/7, open vr 17-20 uur, za en zo
14-17uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Mary Rosé Vink en Jasper van
der Wel. T/m 26/6, open vr 16-20 uur,
za en zo 13-17 uur.
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BEEK, Automobielbedrijf René Coumans Beek B.V. (subdealer), DSM-straat 7, 046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122, 045-212843. BUDEL, Van Meijl Automobielmij B.V. (subdealer), Meemortel 28, 04958-91887'
Prinsenbaan 87, 04743-1389. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V. (subdealer), Rötscherweg 60, 045-313588. LINNE, Automobielbedrijf Mat Hukkelhoven, Oude Weg 30, 04746-1968. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter 0

J

______^_^_^_\
___

_____——— Brandwachten m/v
_43__9__0Ëc Wr jÈe—Jt m^m9mmm'm9m'9Q^^B^^*mm^^' voor een groot bedrijf in Geleen. U hebt het diploma

Cnterte _g^^^^mm_W_r^^^^ (o_f etytf.e t/_f\ Rijksbrandwacht Eerste klas en EHBO-Reanimatie.
uftmÊ^A. m^^ \ M * —^^* 1 '">eze aan is in dagdienst, maar af en toe zult uop

_^j||B^NSS. ... J___^sS_^m_È f \/l/fIC/11iV flfll/7 l onregelmatige tijden werken.
- i9TOfiß>%fffIJIS*m XVlifüf ' * * MW-/ Informatie: 046 - 75 61 56, Nathalie Verlaanjjj^gjgg |^P 1 _ W J 1 Geleen, Rijksweg Zuid la

I mode me« meer c/iarme I tempo-team uitzendbureauGANTER Fleung mult.colour vlechtwerk en f Donderdag 9 juni starten wij met onze f 1 r
een subliem comfort, t Orginele anatomisch f VOORJAARS- EN ZOMERMODE # I
gevormde leren Ganter voetbed ontlast enkel en X T TTHTVP"R K (~^C"^P 2
balpanij. f . CAO/ 2 [^ teeSCic

mmWyf I met ortingen tot /° 1 __TWm'__\W%_y mL2&9
-VCCLÓmCËÜ [ Tricot-pakjes en japonnen V2prijs ] "VfA" <^|Xe"^"^"^^^^p^^^^^ l d inueKlas %f mm »

schoenen b.v. __f&\ Dautzenbergstraat 34, Heerlen. Tel. 045-714787. VV StichtingKrant In deKlas Si fcHf *Nuth, Stationsstraat 224Tet.: 045-241286 Tel. (020) 6647536 .X afMkW^Maaatrteht, Wycker Brugstraat 38A Tet.: 043-210426 'm-z__e.—________w———————— m __■ *^TT
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RDP Vakantie &

Recreatie te

Nederlands grootste

f ■aaaJ dagbladcombinatie.

■^ m M Met een betaalde

1^ W "W oplage van ruim

OPLEIDINGEN 1.700.000 exempla-

«L -^^ ren, goed voor een

# veelzijdig sterk "—*„, * _ *■* _ joen reislustige

in opleiden! "~~-

De wer /an
ROV Opleidingen: ■ . <-Ns^

s-téß Dag-en avondopleidingen Informatica Kunst en Cultuur /^s>
OP:?e7Z;r0P:?e7Z;r ï MAV°- HAV0' ATHENEUM " ambl hg-1, hg-2 en hg-3 | Gezondheid en Beweging i

Centrum voor Basiseducatie ■ " MAVO 1-jarig ((t)huiswerkvrij) " Gebruikersopleidingen: - . , .__ i * *¥fïfk~~'ï?-^ \
.mavo 2-jarig {goos Soc.ale vaardigheden

m_________mm—~e~~mm MS-Windows tm /jtfflfek " HAVO 1-jarig (Succes Plus Formule) Lotus 1-2-3 HuiS-Tuin-NatUUT V^^^-—--^^*/C^M -ATHENEUM (VWO) 1-jarig WordPerfect 5 1 en 6 0 Culinair A?s^| ~ (Succes Plus Formule)

_& Economie en Marketing
» "^o-^^kf^^ " Alle certificaten Artistieke vakken ~ ... ~H^<, mm -mba Voor informatie en

fc^rj| Dag-en avondopleidingen " spd Senioren-Academie
reserverfegen: RDP

MEAO " NiMA-A nima-b Talen
" MEAO 1-jarig div. studierichtingen postOUSÜÊ,

voor meermformaue of . meao gemoduleerd Managementtrainingen K2J2.^EE3!E!Haanmeldingkunt u elke * a__ aj. Alkmaar
werkdag van -Directiesecretaresse -Communicatietechnieken Leren lezen en Schrijven lowwwnum,

9.00 tot 21.30 uur bellen . Logistieke opleiding -Notuleren SluittiW WA^sr^o(vrijdags tot w.oouur). Opfriscursus lagere siuitöjawoensdag

rei. 046-590404 \te„naWn n«iai^in„an -i- school-kennisversnelde opleidingen Ondernemersopleidingen 16.00uur.
" Tekstverwerken . Middenstandsdiploma Thematisch

~ Geautomatiseerde . Ondernemersdiploma voor de
, , ■ Engels-Nederlands Kaderadv. mits

kantoorpraktyksimulatie detailhandel tMMir. D ~u~.,A9VWD Rekenen gereserveerd
" Distributie & Vervoer . Applicatiecursussen

voor het mkb Basis kunst en cultuur . , ,_ . donderdag
Talen■■■■■■■■■■■■ Vrouwenleerjaar __W\WW

■Lyy^A*iAl*|^Üi^ Bedrijfsopleidingen io.oouur.■TtT5TW!\t7»iTTi« Oriëntatie-en .. , . ' Weer gaan lerenlUAJm-VIJJU»^ " Informatiekunde/Automatisering 3

schakelprogramma's »j~_j_. i j■^^■V^PVaVV*! r =* - Talen Nederlands voor '"HM.
■ Schakelcursussen naar MDGO; anrlorctalinonHW||l|l Verzorging, Administratie. Techniek ' Management diiaerbXdiigen

J__j I [2 Logistiek Nederlands leren muuwwnmmmminmW_w^^_fi Nederlands voor . Marketing voor een beroep HMMMttH
-. . , I " Economisch/administratief Oriöntatio r\n Ho rnmnntor HgJlliiïiilJïJLL^rilHDutch course for foreigners urieniane op ac computer __\y^V-*TrTruZË

f TIJD OM I
IN TE LEVEREN!

Deze waarde-cheques van twee en een halve gulden kunt ü
uitsluitend en alleen inleveren bij uw aankopen in de
Mozaïek Gallery en de vestigingen van Modecentrum
Frans Theelen in Roggel, Boxtel, Parmingen en Horst
en wel in de periode tussen 6 juni en 25 juni 1994.

(Contante betaling is uitgesloten)
Zeg nu zelf. Zon voordeeltje is toch maar mooi

meegenomen. Na 25 juni 1994 kan er aan deze vakantie
waarde-cheque geen recht meer ontleend worden en is de Jwaarde nihil. Doet u er daarom nu uw voordeel mee!

mode ccntrurr
pfütfW Thctltf

ROGGEL PANNINGEN BOXTEL HORST
% Mozaïek Gallery Markt 10, St.ilinnsslra.it 47, I .mitwrlusplein 12V^ Markt 2, tel (.471,0 74911 lel.04116-76122 tel 04709-Bh4h4 J

|f| 1)4749-4220 I

__M _^_f'ïy-->: s"*'-_M ' I \

fffffßyß!ffß 2j^^^_\__£Mmmtm^tmm

' £:,..,.. .
Ajhter steeds meer

ramen schijnt 'n Alisun.
Ga bij de aanschaf van een zonnebank niet over één nacht ijs,
maar naar de officiële Alisun Dealer.

Hij beschikt naast de totaal vernieuwde Alisun-lijn over de
kennis om u persoonlijk van dienst te zijn. Dat bruint niet
alleen vlugger, maar ook verantwoordelijken Niet voor niets
schijnt achter steeds meer ramen een Alisun.

«I^^B ZONNEHEMEL
VERHUUR

:S^^^"^Tm 3 weken 175,-Jmm^SSmmm^^S^ 12 lamps, mcl. bezorgen
COMPUTERPROGRAMMA VOOR VBUQZONHEN^J 6 Wekßll 275,"

Alisun Sunvision v.a 1798,- BSE3££ES
Au Soleil heef! al een Zonnebemel va 795," kpi|jpj_M4M

Groothandel in V : t^—W e* ■ __. nn i* ■ _i

bruiningsapp. X__^^^ Markt 38, Kerkrade
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E TROTS ZIJN OP ONZE FAMILIE?
Opscheppen ligt niet zo in onze aard. Maar we willen niet onder stoelen of banken

steken dat we behoorlijk trots zijn op ons succes van het afgelopen jaar.

w*^I^^ ____m_\ de toledo is inmiddels een bekend gezicht op de nederlandse wegen. de nieuwe- SSV.
' IBIZA IS SINDS ZN INTRODUCTIE VORIG NAJAAR HARD OP WEG OM ONGELOFELIJK BEROEMD TE

''’ M____mÊm iFmm worden en van onze jongste, de Cordoba. wordt gefluisterd dat-ie het succes van zn
/ m^^^^mÊ^mm..^m^_Z_^^

overige familieleden weleens snel zou kunnen gaan overtreffen.

R Maar wij kunnen natuurlijk zoveel vertellen, er is maar één manier om wer-

\j________H _. __m__\ IcuW
JÊLm ■**■* KELIJK OVERTUIGD TE RAKEN. EN DAT IS EEN PROEFRIT IN EEN TOLEDO EEN IBIZA OF EEN

r __-s=_w_Lt____\ mkgj. mmtm. Cordoba. Of misschien wel in alledrie. Dan raakt u gegarandeerd net zo enthousiast
m^^^^m W*9* Wm

a-_Êi f-A^^—mM als wij over onze familie. Wel mooi van Seat■Kr- ■"■ jg

Wm^Ê^^BÊm^^^^^m^ÊaWmmm BBHfli mWÊKmWÊÊW^Wm^^^^E^B^mk BBBBfe.wHBi Prijzen exclusief kosten rijklaar maken en inclusief BTW Wijzigingen voorbehouden Importeur Pon Car b v leusden tel 033 - 951550

Autobedrijf Wil Leenhouts 8.V., Peter Schreursweg 16, 04759-2116. HEERLEN, Autosport Brouns 8.V., Schelsberg 175, 045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211, 045-412545. KONINGSBOSCH, Garage M. van Lumich (subdealer),

'eerderdwarsstraat 25, 043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25, 046-514364. SWALMEN, Autobedrijf G.H.S., Rijksweg Zuid 7, 04740-2931. WEERT, Autobedrijf Peter Janssen , Sutjensstraat 18, 04950-34456.

r*mmWiÊÊÊÊËaÊÊÊmWmWtEEÊËÈKmmWËÈÊÈËË2mWEmmW^

AgendA I
van de vaste commissies 1
van Provinciale Staten 1

van Limburg I
vergadering 10 juni 1994

Onp 10 juni 1994vergaderen vaste LJe Commissie voor Verkeer,
commissies uitProvinciale Staten. Waterstaat en Milieu vergadert om
De vergaderingen zijn openbaar. 14.00uur over 0.a.:
ledereenkan de beraadslagingen dus -._.
volgen vanaf de publieke tribune. 1 restatierekening 1993
De vergaderingen vinden plaats in de -p»
Veldekezaalvan het Gouvernement. 1 rovinciale rekening over 1993

L/e Commissie voorRuimtelijke V oortgangsrapportageProvinciaal
Ordening vergadert om 09.30 uur in Ontgrondingenplan, deelplannen
de Veldekezaal over 0.a.: regionale winningen
1 rovinciale rekening 1993 Opname van twee autosloopinrich-

P tingen in het Autowrakkenplan
restatierekening 1993 .-,

V startnotitie Provinciaal Plan
oorstel en tijdsplanningvoor de Recreatief Fietsverkeer

behandeling van het ontwerp , »

Streekplan Noord- en Midden- JVlilieubeleidsplan-notitie 'hoofdlij-
Limburg nenvan beleid'

Voortgangsrapportage uitvoering Voorafgaand aan de commissiever-
Provinciaal Woonwagenplan 1993 gaderingen hebben burgers spreek-t/m 1996 recht over onderwerpen die op de
D agenda staan. Insprekers dienenzich

iscussienota "Bouwen en wonen in vooraf telefonisch te melden bij de
Limburg" desbetreffende ambtelijk secretaris

Pvande commissie:Ruimtelijke
rovinciale richtcijfers voor de Ordening: telefoon 043-897342

woningbouw Verkeer en Waterstaat: 043-897166
Milieu: 043-897646

Provincie $jSë Limburg
_&t y

Fred Vojacek staat 6 dagen per f^^\ P^MHMPNMMI I 150 imz _\
week voor U klaar bij jjgfe *«_, f BiMPHÉfiénFTVfI I r

Autotaalglas Sittard. £ft^ tlWW^Hnr^ W jé- %[-/> I
Hij kan u alles vertellen over de \^g_J_\ f_^ mm mè^t ■ SaiHi-I^^JBBi^H____________________B_Bi WÊÊ V" i-i-nnrtm-nTWl—,,,i,^H
gratis reparatie en de 150,- korting. I— —~

En is uw voorruit niet meer te repareren, dan is Autotaalglas ook hét adres voor
En intussen zorgt hij voor een lekker kopje

een nieuwe ruit. Zeker als u bedenkt dat Autotaalglas u maar liefst 150,- korting geeft op uw
drie-sterren koffie.

eigen risico. Zónder dat u uw no-claim korting verliest. Autotaalglas werkt voor alle'

SJ verzekeringsmaatschappijen in Nederland, en handelt daarmee bovendien de hele

papierwinkel rechtstreeks af. Dus, dat wordt plankgas naar Autotaalglas, voor reparatie en
_--—~~~~\ . . vervanging, maar ook voor vriendelijke, persoonlijke en snelle service.

\Als het plaatje hiernaast u bekend
M. voorkomt, moet u oppassen. Want ■uJyjï^^ \J w7T£ *J

zon klein sterretje in uw voor .-^ml ANT'-D'EFSTAL KENTEKEN SUPER AUTORUIT REINIGER £>\ .. , Üer<S Wr^ GRAVEREN Een superreiniger voor echt schone OJJ°■ kan grote gevolgen hebben. yffiX Voorkom diefstal van uwauto autoruiten. Ons huismerk, dus goed. |g^
Door krachten van buitenaf kan een bescha- metdit eenvoudige preventie- JML-VT m.ddel. J^ |Q O^ MQC &|gr

diging opeens onherstelbaar doorscheuren. U kunt '" *^f m9fwmm
dat voorkomen en gelukkig is de oplossing dichtbij èn

" 88. ■ ■..^H'^^^^'^^^TV^'^H .^^^^""""^"____■ _______T^""" ***^_.
gratis: Autotaalglas vult het sterretje of scheurtje ES3JE3 ËiÉtiJyiÖJJIiÉ-^^ f m-, j-,

u mQtQQ^ N Tussen Maasland- /O I _ V mTf)l I l\onder hoge druk met een ,■ ___ !lïO\?T^ /r^t / Cl %më '/ lA[Jyl S(g [CO. lll\_?5$»
glasheldere en oersterke I^K^Ë B_^_nÉOfl % m^\~~ Ŝ£~*X I /^I^O \^J%Ês\
kunsthars. Kosteloos, als S JX/^ffe^i^. JJj~~a V_^ ,*'*,%^ J_w__^__\ =HH___B[ Tp4 // "^^SS-^/-

WA-eXtra/all risk hebt. Autotaalglas bekend van radio en tv. [ VA**. -W,a,mm:^\ geopend!

Groot eetcafé

1 van Bracke
Gevarieerde menu's
ook voor vegetariërs
tegen leuke prijzen

Alle dagen open
behalve 's maandags

Saroleastraat 52
Heerlen

Tel. 045-743686

Onderstaande bedrijven ®wy4?.
feliciteren ö

045-460471 Proficiat, en veel succes

koel-en vnestechniek "ss&& ITairconditioning *" 9L.^^C^

S^H a. LEVENTI iiiiniiiih
O/1^ Cooking & Baking Systems

W%^^a*^mmtM De directie en medewerkers van Broekakkerweg 27

- Leventi wensen dhr. Bracke en zijn Postbus 103

«M«l»l Ganzeweide 175a, Heerlen Khnt,^H^ ""* Tel^eTsn050~., , Ur , m,,w Deughniet en de nieuwe iei. (0i615) 1050
—^^^——^m—m tel. U45Z106U6 Leventi-keuken. Telex 54907

Kr^KTnßSTffrwTïïi^nyrn!T7BTH?B?nTTW?ïïnnß TeiefaX (oi6i 5)5715

" Leventi Cooking & Baking Systems" Prorent

" ANBO Grootkeuken efficiency

I |

Paul Bracke en medewerkers gefeliciteerd. m m^Tmu^m^^^.— [f*ïkpri "fc

f^f] P^ ■ kerkrade b.v. pgT^JPf
J-O ■ * amuscmcntsbcdnif INTERIEURBOUW

S c- j Tunnelweg 101 Wij wensen uit=v-i l=^=J Is^pJ SïttW 6468 EJ Kerkrade VVIJ wensen u
046-513795 Tel. 045-453580 veel succes

Horeca-interieurs-winkelbetimmeringen-projectinrichtingen

Wiel en Jo bedankt,
Paul 1

LIMB UR(, S BI h R

Rb
_-_mJm

■■■■■rn« %«■■■________■

■i &
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den op het spoor is gekomen

Van onze verslaggever

Benzinebommen in
Sint WillebrordBosnische partijen willen

wapens niet laten zwijgen

Ook Boutros-Ghali weet geen doorbraak te bewerkstelligen

succes in Sint Willebrord en ook
in Rucphen vele honderden li-
ters benzine laten afvoeren.

SINT WILLEBRORD - Een
pardoes weggegooide peuk kan
momenteel in Sint Willebrord in
West-Brabant een halve straat de
lucht in laten vliegen. Op een
nog onbekend aantal plaatsen in
het dorp moeten bergplaatsen
zyn waar gestolen superbenzine
is verstopt. Waar, daar kunnen
brandweeren politie alleen maar
naar gissen. Maar als ze er lucht
van krijgen is binnen een half
uur de bergplaats uitgemest.

Willebrorders staan erom be-
kend dat ze hun eigen boontjes
wel kunnen doppen. Daar heb-

ben ze de politie meestal niet
voor nodig. Toch rinkelde dezer
dagen in het politiebureau enke-
le malen de telefoon en meldde
een bezorgde Willebrorder weer
een nieuwe bergplaats van ben-
zine. Teamchef A. Martens heeft
daardoor in een week tyd met

Sommige dorpelingen hebben
ambivalente gevoelens over de'benzinemaffia'," die een speciaal
politieteam enkele weken gele-

Een Willebrorder: „Er wordt veel
over gepraat. Eén van de ver-
dachten heeft zelfs een speciale
bus gekocht waarmee met een
gestolen brandstofpasje in één
keer 600 liter benzine kon wor-
den getankt. Zn afzet is verze-
kerd. Er rijden in ons dorp jon-
gens rond in grote auto's die wel
wat brandstof lusten. Nee, zelf
zou ik de politie nooit bellen. Ik
zou er zelf op af stappen, jezal er
maar met je gezinnetje naast wo-
nen. Het zijn bommen."

’Scherpe’landmijnen

spoelen aan op Texel

GENÈVE - De persoonlijke tus-
senkomst van VN-secretaris-gene-
raal Boutros Boutros-Ghali heeft
gisteren niet geleid tot een wapen-
stilstandsakkoord tussen de strij-
dende partijen in Bosnië. De vice-
president van de Bosnische federa-
tie, Ejub Ganic, zei gisteravond laat
dat een wapenstilstand moet sa-
mengaan met duidelijke poütieke
concessies door de Bosnische Ser-
viërs. De moslims en Kroaten op
hun beurt zijn niet bereid de front-
lijn voor vele maanden op de huidi-

ge posities te bevriezen, „zodat de
Serviërs hun posities kunnen con-
solideren en met vakantie kunnen
gaan," aldus Ganic.

De Bosnische regeringsfederatie
wil hoogstens een voorlopig be-.
stand van vier weken in afwachting
van harde Servische toezeggingen
over teruggave van de ethnisch ge-
zuiverde gebieden.
De Unprofor-leiding verwijst naar
het besluit van de VN en de Ameri-
kaans-Europees-Russische minis-
tersconferentie van 13 mei dat over-
leg over een definitieve opdeling
van Bosnië hand in hand moet gaan

Van onze redactie buitenland

De mynen, bedoeld om soldaten
te schakelen, waren verpakt in efj
legergroene kist met het opschik
'Explosives'.

Marine maakte de mijnen onseN
delyk door de kist op te blazen.

TEXEL - Politie en strandvonders
speuren vandaag de Noordholland-
se kust af naar levensgevaarlijke
landmijnen. Gisteravond werd
alarm geslagen nadat op Texel een
kist met negentig landmijnen aans-
poelde waarvan een aantal op
scherp stond.

Politie en kustwacht sluiten niet uit
dat er nog meer kisten met mynen
zullen aanspoelen.
De kist met mynen werd gistermor-
gen op het Texelse strand ontdekt
door een wandelaar. Een aantal mij-
nen bleek op scherp te staan, door-
dat de kist was beschadigd. De

Wiebe Bijker hoogleraar RL
MAASTRICHT - Dr. ir. Wiebe Bijker is benoemd als hoogleraar
techniek en samenleving bij de faculteit der cultuurwetenschappen
van de RL. De 43-jarige hoofddocent wijsbegeerte is coördinator van
de aan het Euregionale onderzoeksproject Mijnen en Mijnwerkers
verbonden master-opleiding. Bovendien leidt hij, in opdracht van het
Duitse parlement, een onderzoek naar de manier waarop in verschil-
lende landen wordt omgegaan met grote publieke controversen
rondom technologie-ontwikkeling, zoals kernenergie, biotechnolo-
gie, de Betuwelijn en de afsluiting van de Oosterschelde.

Gisteravond om elf uur wilde Bou-
tros-Ghali's vertegenwoordiger
Akashi nog een laatste poging doen
om beide partijen tot elkaar te bren-
gen op basis van het zoveelste com-
promis-voorstel. Maar een deel van
de Bosnische regeringsdelegatie
keert vandaag huiswaarts en de
kans dat in Genève te elfder ure nog
iets wordt bereikt, is vrijwel verke-
ken.
EU-bemiddelaar Lord Owen, die
zich gisteren na vele weken weer in
het openbaar vertoonde, voorspelde
dat een nieuwe ministersconferen-
tie van de EU met Amerika en Rus-
land noodzakelijk lijkt, „nu het
politieke en militaire overleg weer
vastzit op de permanente onwil van
de betrokken partijen in Bosnië om
concessies te doen ten behoeve van
een vreedzame oplossing."

met een wapenstilstand van min-
stens vier maanden. „Vier weken is
onrealistisch," aldus VN-woord-
voerder Michael Williams. „In zon
korte tyd kunnen de troepenschei-
dingen, de bufferzones, het toezicht
op het terugtrekken van zware wa-
pens en het opruimen van de land-
mijnen niet worden gerealiseerd."

Geen antwoord
van Wallage
over silicose

DEN HAAG - Staatssecretaris
Wallage gaat niet langer in op
Kamervragen over de silicose-
regeling. WD-Kamerlid Van
Rey is door de bewindsman
doorverwezen naar de Stichting
Silicose Oud-Mijnwerkers, die
door de provincie Limburg is
belast met de uitvoering van de
silicose-regeling.

Van Rey was niet tevreden met'
de beantwoording van een eer-
ste reeks Kamervragen. Daarom
had hij nogmaals bij Wallage op-
heldering gevraagd over proble-

men bij de verstrekking van een
eenmalige uitkering aan oud-
mynwerkers. Van Rey was be-
zorgd over de keuring die sili-
cose-patiënten moeten onder-
gaan alvorens het geld te krijl
gen.

Wallage laat opnieuw weten dat
niet de rijksoverheid maar de
Stichting Silicose Oud-mijnwer-
kers de regeling uitvoert. De
stichting wijst ook de deskundi-
ge aan die de keuring uitvoert.
Dus voor klachten moet de heer
Van Rey bij de stichting zyn.

De Socialistiche Partij vroeg vo-
rige week ook al om ophelde-
ring over de silicose-regeling.

De kans is groot dat deze nieuw-
komer in de Kamer ook geen
antwoorden krijgt. "

De politie dachteerst dat de myri^
afkomstig waren van een ladil^verouderde Britse munitie die tr
gin april voor de monding van *
Theems onschadelyk werd é\
maakt. Daarby sloeg een kist 'sch^pc' mijnen overboord. Navraag fde Britten leerde echter datvan d?
ze mijnen de verpakking al
gevonden.

Incassobureau sommeert
Navo tot betaling

Extra geld voor
Zmok-scholen Britse tv-maker

Potter overleden

Schepper van ’The Singing Detective’LONDEN - De laatste maanden
waren de meest slopende in een
leven, waaraan dinsdag na 59
jaar een einde kwam. Na het
'doodvonnis' dat Dennis Potter
op 14 februari van zijn artsen
had vernomen, begon de film- en
toneelschrijver eenrace tegen de
tyd die hij twee weken geleden
winnend afsloot. Juist voordat
de kankercellen hem definitief
velden, voltooide Potter de twee
autobiografische televisiepro-
dukties die straks de kroon op
zijn werk zullen zijn.
In zijn laatste televisie-interview
sprak Potter in april de hoop uit
dat Karaoke en Cold Lazarus na
zyn dood zouden worden uitge-
zonden, een wilsbeschikking die
door de BBC en Channel Four
zal worden uitgevoerd. Michael
Grade, topman van Channel
Four, sprak dinsdag: „Potter laat
een onbetaalbaar archief van te-
levisiefilms na, en het is onze

taak recht te doen aan de twee
series die hij voor zijn dood heeft
geschreven."

UTRECHT - Minister Ritzen van
Onderwys heeft gisteren in Utrecht
maatregelen toegezegd die snel een
eind moeten maken aan de wacht-
lijsten op scholenvoor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen (Zmok). Er
komt geld beschikbaarvoor uitbrei-
ding van deze scholen. Justitie en
WVC zullen financieel aan deze op-
lossing moeten bijdragen. De voor-
zitter van het werkverband van alle
69 zmok-scholen in Nederland, G.
Dijkhuizen, is uiterst tevreden met
de toezegging van de minister. Hij
sprak van „een enorme doorbraak".

Gisteren kwam de minister naar de
Utrechtse Dr. Pelsschool om met de
leden van het werkverband te pra-
ten over een oplossing van de pro-
blemen.

over een ten dode opgeschreven
auteur die de laatste hand legde
aan zijn boek. „De morfine was
zijn beste vriend," schreef Pot-'
ter.
Tydens het vraaggesprek dat in
april honderdduizenden televi-
siekijkers ontroerde, werdPotter
zelf gezien met een potje morfi-
netabletten binnen handbereik.
„Ik heb geen traan gelaten sinds
het my is verteld," zei hij in dat
interview. „Ik heb verdriet over
mijn familie en de vrienden die
mij het best kenden. Ik kreeg het
te horen op Valentijnsdag (14 fe-
bruari) - het was als een cadeau-
tje, een kusje van iemand."
Potter kreeg uiteindelijk de
doodskus een week nadat zijn
vrouw Margaret overleed, even-
eens aan kanker. Hij had al we-
ken niet meer kunnen eten, en
het was waarschijnlijk de klap
van haar dood die het stervens-
proces by hem versnelde.

sobureau is het wachten beu. He*
de Navo over een paar dagen n^niet gereageerd, dan stapt het He*
lense incassobureau naar de reP*
ter. Het Navo-personeel heeft vo<>'
al medische instellingen in Bru^sum met onbetaalde rekening.
laten zitten. Maar ook in Heerlen *JMaastricht zitten ziekenhuizen *Jspecialisten nog te wachten °'Navo-geld.

HEERLEN - Incasso- en informa-
tiecentrum Heerlen cv heeft de
Awacs-vliegbasis in Geilenkirchen
gesommeerd binnen tien dagen zes-
tigduizend gulden te betalen voor
openstaande rekeningen van Navo-
personeel bij medische instellingen
in Zuid-Limburg. Eenzelfde brief is
gestuurd naar het Navo-bureau in
het Belgische Mons.

Potter was de auteur van televi-
sieprodukties als Pennies From
Heaven, Lipstick On Your Collar
en The Singing Detective, welke
laatste ook in Nederland werd
uitgezonden. Hij gaat de geschie-
denis in als één van de opmerke-
lijkste breinen van deBritse tele-
visie.

Sommige van zijn werken had-
den autobiografische elementen.
In The Singing Detective had de
hoofdrolspeler eenzelfde huid-
ziekte (psiorasis) als hijzelf. En
het stuk speeldezich af in deFo-
rest of Dean, waar Potter als
zoon van een mijnwerker het le-
venslicht had aanschouwd.

Zijn laatste korte verhaal, dat
pas afgelopen zaterdag in de Dai-
ly Telegraph verscheen, ging

De Navo-vestiging in het Belgisch
Mons heeft één keer gereageerd "5
een betalingsverzoek van het inf_\
sobureau. Het incassobureau kre**
te horen dat de medische instellijj
gen zelf beter hadden moeten COJ]
troleren of het Navo-personeel *]
rekening wel zou kunnen betaler*

Vorige week zijn de brieven de deur
uitgegaan en nog steeds heeft het
incassobureau geen antwoord ge-
kregen. Verschillende andere ver-
zoeken tot betaling zijn aan de
sommatie vooraf gegaan. Het incas-
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Jaardienst
Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van onze zus, schoonzus, tante en nicht

Tilla
Jeurissen-Melchers

De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 11 juni a.s. om 19.00 uur in
de H. Clemenskerk te Merkelbeek.

Familie Melchers
Familie Jeurissen

Juni 1994

De tijd gaat heen
De pijn die blijft
Je liefde, humor en lach
missen wij nog elke dag

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn liefste

" man, onze onvergetelijke pappa en opi

; Wiel Onink
zal worden gehouden op zaterdag 11 juni om
19.00 uur in de Gerardus Majella-kerk te Hek-
senberg.

Mia Onink-Dauven
Kinderen enkleinkinderen

Dankbetuiging
Hierbij betuigen wig u onze oprechte dank voor
uw belangstelling en medeleven na het overlij-
den van onze vader en schoonvader

Pie Backbier
Zijn kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Juni 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 12 juni om 10.30 uur in de St.
Gregoriuskerk te Brunssum.

tJef Brune, 80 jaar, bejaardencentrum Beukel-
oord, Meerssen. De uitvaartdienst vindt plaats

.op vrijdag 10 juni om 10.30 uur in de basiliek van
het H. Sacrament te Meerssen.

tJosephina Hameiers, 73 jaar, echtgenote van
Joseph van Hugten, Sauterneslaan 8 A, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 10
juniom 11.00 uur in de parochiekerk van St. Pieter
op deBerg te Maastricht.

t Albert Luermans, 81 jaar, echtgenoot van Tilly
Hofstra, corr.adres: Prof. Pieter Willemstraat 41,

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op vrij-
dag 10 juni om 12.00 uur in de parochiekerk van
het H. Hart van Jezus (Koepelkerk) te Maastricht.

Schitterende
damesjaponnen

Maten 38 t/m 52

va 1 49,5°

Herenpantalons
Maten 46 t/m 64
lengte- en kwartmaten

v.a. b9j

Bijpassende
kolberts

va 1 29,5°

Enorme collectie
* jeans pantalons
* dames-

en herenjacks
* vrijetijdskleding

Veranda dakplaat

b3^r^l
Gegarandeerd onbreekbaar en bliivend

helder, bv voor pergola's,
verandabouw. carports,

terrasoverkappingen.
Eventueel met biipassend

bevestigingsmateriaal.
Met 10 iaar verzekerde garantie

MESTEROM. Prinses Ireneweg 6,

Showroom geopend: woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van
13 30 lot 17 30 uur Zaterdag van
10oo ux ie oo uur

_^ tffofjfj
fflutfrf nationale kollekte
ijßHt fe"*^ voor mensen met een
AWBsühll^ v-i verstandelijke
IflL f%jß [r\ \ m_ *ENl___KK BRP" 'i,^E natlnirpnLT B___lÉS J W^mMw *«W IIdIIV4I\-Cip
WJ_______________________L -' _.\_Erm_^' _\-^WWI .-Set .W\ GIRO 11 22 22 2■ Wm*l mm un\u ll _^ M &

V H^^_J|V. BANK 70.70.70.333
K> f Tl V SHrhtinP NKCwGVm* ___2_ï9MiMa% 1.11.v. oill_.lll_l.llg ixrvv_i\_j

mmmmmwmrMj^___—__* . rr, _.11" '■'"'—- je utrecht

RIA OOMEN
CDA ■■ lijst 1 nr. 5
Ria Oomen op de bres voor
rechten van consumenten

_u>i»__i_ raiiiT_._>i_ii_. _____ Welke specialisaties heb ie?

gSTSSIfiZïiSJïiL Milieubeheer. Volksgezondhe
parol dMluttvMdtchriatwHkino- en Consumentenbescherming,
orttcht EVfMndtt In hM Europm vind met name de consumentei
PalMMm.OtN«torimdMpoWfca, bescherming uitermate belant
«oonchtiglnitobuuftvMiMmt» ________mm—— njk. Ondanks de vrije markt vot "rl|k« Umburgw <tad|i Rotemond, U J——A —___

goederen en diensten moeten kclmra(myand*vi|f)ond«*ooß» mm WÊB%. ')ers van Produl<;len blijven reke-
Hei vm d« 182Ud»n»»endi EVP- JÉÉI ■________. nen °P minimumgaranties. Ik
(nette. iÉI B^ geef een voorbeeld: via de televi-
Ewdtf was flia Oonxnacht |a*r Hd __k ' sc 'lun Je tegenwoordig doo
«n dtTw««d«Kamtf In D«iHaaj. JS H| simpelweg te bellen produktei
W*,*l"^,__M'rl"'*'coll','E'''o' _\ uit Duitsland kopen. De intern''Z^^^l^^i m m. mark' maak' dit allemaal m°g(£T.^%3*S 1 1 lijkNatuuHijkmoeterwelvoc
.hanunafuitHmgauimillsillg» K word*n ge^rgd dat de koper*
«ktndmttdtkMlpuntMtnlianar ■ ■**&. «en bepaalde minimumbescher
nEurafionaalwtand. ::_.m_S_ .~~ ■— ■"■ . ~'. '""bO aan

V t,uro-lijst > bin-
fctgau eindelijkl-degoeitkiiuop.a!: *"^aaW__\ BF Zeer te spreken is voorzitter
:lud««nnjvn het dndnn hagefret': Magielsen over de CDA-
.ybheinoMiindmmKgciiujiiofde »& kandidatenlijst voor deEiiregioswairnernpoi.uekissuedaiin.. »(Jf ... A j|V Europese verkiezingen van
kindijn van de pdiüek weid bespraken en HT 1994. Daarop prijkt op
behandeld Mardujaaris daar grote «n, t^lvHH MT plaats vijf de Limburgse Eu-. denngtn gekomen.'Om een voorbeeld le j» ro-parlementariër Ria

J___& - JHr Oomen. Zij is vice-fractie-

".""TufTT^T,^. JB :« voorzitter van de EVP-frac-cda gemeld. w^hMei, RiaCw» *gg| Bl J| tic in het Europees- Parle-titX'»^^, ÉÊÊ Ti, jd B^_ ment. Bij de vori|e Europese3 lil 4 0. Hoofdstuk 3 iaat er zelfs $Mi mtm*- i " ■ . j _j ..v' .' J" """7. M____k rkiezingen stond de Maas-helemaal over.Dal zijn bepaald geo »n, B Bfc^ ichtse OD een zesde Dlaatsblijvende ocrottingen om bezer» ie win ■ B^. tcmse op een zesae piaais.
«Cma^nWfc^ponaleen"», M W__ d?nl" <|e terugkeer van
i^uilgttgspunienvoorfciomendej* M ■ inia Maij-Weggen als h]S-
DurkiikTLop^len»!,",^ ■ ■ -trekker stijgt T>omen cc
he.aaaernuz.mip.f ■ «^ Pl.3^- Volgens het CDA

K Limburg bewijst dit hoe
De EURES-itananek zn m haafhoofd ■ /^''M <?oed Oomen het in Brussel
ge^fASteiter.hij die hetaandurft om ha. V K ¥ V V i Straatsburg doet.
eenvraag le «ellen over de 'problematiek ■ K \/# p plaats twaalf op de Eu-
van de grenspendelaar'.kan genist ten mid- V V ■ ■ J-lijst Van het CDA Staat
dagjeuittrekken, iworder dagelijks met ■ B Br nog een Limburgse kandi-
geconfronieert'.zegize. Je bo» ook noon daat, namelijk Jan Thomeer
__!______■ mfl dieproblemanek. liet lijkl alleen H H| uit Venlo. Hij is een nieuw-
maar ergene worden Neemalleenal deir '"Omer en maakt een kleine
torvolksgezondheid die in Nederland op di. _~—*■( ,>S om inderdaad Euro-mmm^m^^^m^m~*~ ———^^^jp*^ mm^^_ mmmmm. .«ar

Ria Oomen: natuurramp moet ook in Nederland verzekerbaar worden
ARCEN -De Uit Maasbracht natuurgeweld collectief uit. In an- pen ondernomen tegen de Neuei- zeii een initiatiefwetsvoorstel te la-
afkomstige Europarlemen- ere '^den, zoals Duitsland, be- landse verzekeraars. Daarom wil ten indienen.
fQriprßiarWtrrmn wil Pr vnnr staat deze veraekeringsmogel(jk- Oomen volgende week donderdag
tarierKia uornen wil er yoor heid wel mHI ,net collega-fracties in het _~_,zorgen datook in Nederland Europees Parlement in straatsburg Bijdrage
schade door natuurrampen Oomen beschouwt de onderlinge bewerkstelligen dat de Europese
voortaan kan worden verze- afspraak van de Nederlandse verze- Commissie zo snel mogelyk met Vandaag zal de Europese Commis-. . keraars als een voorbeeld van kar- wetteiyke maatregelen tegen de sic een extra bedrage van 100.000
Kera- telvorming en acht haar daarom in kartelvorming in Nederland komt. ecu (ongeveer 225.000 gulden) uit-
Ze zei dat gisteren in Arcen na strijd met het Europees verdrag van trekken voor Limburg. Dat bedrag
afloop van een werkbezoek van Maastricht. Ondanks herhaald aan-' Desnoods zal Oomens partij, de wordt via het Rode Kruis gestort op

DEZE ADVERTENTIE WERD GEPLAATST DOOR DE ..VRIENDENCLUB,.

STEUN HAAR,STEM!
RIA OOMEN OMUjstlnr.S



VOERENDAAL - Het opstellen van het be-
stemmingsplan Buitengebied Voerendaal is
'Wee ton duurder dan gepland als gevolg van
extra overleg en bijsturing van het plan. Het
gemeentebestuur reageerde uiterst verbaasd
°P dit bericht van deexterne bureaus diehet
Plan opstellen. De gemeenteraad wordt nu
Voorgesteld 1,3 ton extra ter beschikking te
«ellen.
veel agrariërs hebben moeite gehad met deaanvankelijk gekozen opzet van het bestem-

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Stenen kolos van 14 tonJHUNSSUM - Waarnemend
°Urgemeester Jan van 't Hooft
atl Brunssum moest gister-

iV°hd tijdens de raad diep in
JU stof bijten. De raad pikte
?ta andere aanpak van het he-
ndelen van ingekomen
,'^kken niet. Diverse raadsle-en dreigden zelfs de raads-
el te verlaten.

mingsplan. Daarom heeft er extra overleg
plaatsgehad met alle betrokken partijen en
tevens heeft een aanvullend landbouwkun-
dig onderzoek plaatsgevonden. Door het bij-
sturen van het plan is het proces vertraagd.

De gemeenteraad wordt nu voorgesteld 1,3
ton (inclusief BTW) ter beschikking te stel-
len en dit bedrag ten laste van de post 'on-
voorzien' te boeken. Tandarts

%Bij inlichtingen van de PTT
even het telefoonnummer van
de tandarts opgevraagd. Num-
mer draaien en dan aan de
andere kant van de lijn: 'Met
de slager.' Met of zonder verdo-
ving, denken we nog. Verkeerd
verbonden gelukkig. Bij na-
vraag bij inlichtingen blijkt
dat we er een nummer naast
zaten. Wat één cijfer kan uit-
maken.

zoveel landen de voorbereidingen
van de Parade ook meer werk ver-
gen.

De vice-voorzitter wijst er op dat er
in het bestuur de nodige ervaren
krachten zitten. Ook is er overleg
met de overkoepelende internatio-
nale folklore-organisatie over de
Parade van 1996.

Woedende reacties op aanpak waarnemer

Raad Brunssum fluit
burgemeester terug

Rijden onder
invloed en met
rijontzegging

Veteraan

Kreijn erkent datCuijpers de meest
ervaren kracht is bij de Parade-
stichting en dat het zonder hem
'soms improviseren is. De notaris is
sedert twee jaar vice-voorzitter.
Kreijn: „Deze zomer moet het raam-
werk voor het eerste Cioff-wereld-
festival overeind staan. We zijn nog
nooit eerder zo ver met de voorbe-
reidingen geweest." Hij erkent dat
door de deelname van twee maal

BRUNSSUM - Notaris J. Kreyn
neemt voorlopig de taken waar van
voorzitter Jo Cuijpers van de Inter-
nationale Folkloristische Parade in
Brunssum. Cuijpers, tevens ge-
meentesecretaris in Brunssum, ver-
blijft ziek thuis na de affaires rond
zijn persoon. Volgens vice-voorzit-
ter Kreyn van de Parade-stichting
loopt de voortgangvan deParade in
1996 geen gevaar, nu Cuijpers zich
niet actief met de voorbereiding
kan bezighouden.

Veteraan 2

# Amerikaanse oorlogsvetera-
nen maken zich op voor hun
komst naar Zuid-Limburg. In
september zullen ze met honder-
den tegelijk deelnemen aan vie-
ringen ter gelegenheid van vijf-
tig jaar bevrijding. In Heerlen
zijn op zaterdag 17 september
naar schatting 450 veteranen
en hun echtgenotes van de par-
tij. Ook Oscar Lewis uit Lake-
iand, Florida, komt eraan. Hij
was bij de 102eOzark druiste
en heeft eind 1944 veel contact
gehad met de familie Eyck uit
Heerlen. Zij woonden aan de
Akerstraat 132. Maar door ver-
huizingen kan Oscar Lewis de
familie Eyck niet meer vinden,
laat hij ons bezorgd weten.

9 Het is de hartewens van Os-
car Lewis om op 17 september
leden van de bewuste familie
Eyck te ontmoeten. Wat hij ze-
ker weet is dat een van de zo-
nen Frans heet. Want Oscar
heeft nog een brief die hij met
Kerstmis 1946 van Frans heeft
ontvangen. Frans studeerde
toen economie en zijn broer was
in het leger. Wie meer weet over
de woonplaats van de familie
Eyck mag ons vanmiddag bel-
len, 045 - 739284.

Bloemwater
" Nee, ook voor bloemisten was
de watersnood eind vorig jaar
geen zegen. Goed, wie de bloe-
metjes buiten zette hoefde ze
niet meer te begieten, maar dat
was dan ook het enige voordeel.
Voor de getroffen Limburgse
collega's sloegen twee bloemis-
ten-verenigingen (die elkaar
normaal stevig beconcurreren)
de handen ineen. Ze brachten
37 mille bijeen. Dat geld wordt
hedenmiddag, uiteraard met
een bloemetje, overhandigd in
de Grevenbichtse bloemenzaak
Valkenburg.

Koffie
0 We kregen een reactie op ons
stukje van gisteren over de ver-
se koffie. lemand kwam langs
een kroeg waar naast de deur
het bord 'de koffie is klaar'
hing. Hij dacht 'laat ik de proef
op de som nemen' en hij stapte
naar binnen. Hij bestelde een
kop koffie, waarop de kastelein
zei 'Hè-hè, moet u even wach-
ten. Ik heb net die van twaalf
uur door de gootsteen gespoeld.'
De man keek op de klok: het
was twee over twaalf.

Bakker

Zitbank in brand
HEERLEN - Omdat de 36-jarige
bewoner van een woning aan de
Mgr.-Feronstraat in Heerlen tijdens
het roken van een sigaret op de zit-
bank in slaap is gevallen, raakten
twee kussens en de bank in brand.
Door de kussens via het balkon
naar buiten te gooien, kon de man
erger voorkomen. Nog voor de
brandweer arriveerde, kon hij het
vuur in de bank doven.

KERKRADE - Drie Kerkradena-
ren (28, 32 en 42 jaar oud) zijn giste-
ren aangehouden wegens handel in
verdovende middelen. Alle ver-
dachten zijn in hun woning aange-
houden. In totaal werden dertig
gram heroïne en een geladen pistool
in beslag genomen. Ook werden
dealersattributen als fynwegers en
verpakkingsmateriaal aangetroffen.
Het trio is in verzekering gesteld.

Aanhouding
drugsdealers

KERKRADE - Op de Akerstraat in
Kerkrade is maandagavond om half
twaalf een 27-jarige Kerkradenaar
aangehouden die opviel door zijn
rijstijl. Hy reed met onverminderde
snelheid over enkel verkeersdrem-
pels. De man had te diep in het
glaasje gekeken. Tegen de dronken
automobilist werden meerdere pro-
cessen-verbaal opgemaakt, omdat
hij reed onder invloed en tijdens
een rijontzegging die nog liep tot
juli 1995.

Tasjesroof

Van onze verslaggever omwonenden, zo gaf de
gemeente later toe.

Van onze verslaggever

DOORJOOSPHILIPPENS

HEERLEN - Een tachtigjarige
vrouw uit Heerlen is maandagmor-
gen op de Promenade beroofd van
haar tas met een bedrag van 35 gul-
den. Omdat van de dader een goed
signalement bekend was, kon de
politie de overvaller in de Station-
straat aanhouden. De 24-jarige
Heerlenaar had de tas tijdens zijn
vlucht in de struiken aan de Muzen-
laan weggegooid. Het geld zat in
zijn kleding." De 14.000 kilo wegende zwerfkei krijgt een vaste plek langs de nieuwe weg in Kerkrade-West. Foto: petertrompetter

Zwerfkei Kerkrade
krijgt vaste plek

Infoblad moet
Brunssummers

beter informeren

BRUNSSUM - De ge-
meenteBrunssum heeft
het voornemen om min-
stens vier maal per jaar
een informatie-magazi-
ne huis-aan-huis te ver-
spreiden. Daarmee wil
de gemeente burgers
meer betrekken bij het
gemeentelijk beleid.
Klachten over te late of
onvolledige informatie
moeten daarmee tot het
verleden behoren.

Wanneer een dergelijk
gemeentelijk informa-
tieblad voor het eerst in
de bus valt, is nog niet
bekend. Ook over de
kosten en de vormge-
ving kan Hesse nog
geen duidelijkheid ver-
schaffen. Het plan past
in het voornemen van
de gemeente om de
voorlichting naar de
burgers toe te verbete-
ren. Het college bekijkt
nog hoe de voorlichting
verder verbeterd kan
worden.

Het voorstel moet eerst
nog in de gemeentelijke
commissies worden be-
sproken. Daarna buigt
zich de raad erover.

andere officiële infor-
matie ben je verplicht
te publiceren. Daar-
naast is er behoefte aan
informatie die in min-
der ambtelijke taal de
burgers op de hoogte
houdt van actuele ont-
wikkelingen. Als de ac-
tualiteit dat nodig
maakt, zal het blad va-
ker dan vier maal per
jaarworden verspreid."

7°ver kwam het uiteindelijk net
det Toen de waarnemer zag dat het
v ra ad menens was, besloot hij de
s J'gadering te schorsen. Na een
v van een kwartier zat er
d 0r Van 't Hooft niets anders op
(j " de raad zijn excuses aan te bie-
k jj voor zijn andere aanpak. Een
(^■"emmelde waarnemer: „Het ise duidelijk geworden dat u tochu.n 'etwat andere procedure wenst.
t J 's niets liever dan een procedu-re u tevreden stelt." Van 't Hooft
k gaarde dat hij het allemaal goed
t^bedoeld.araan waren drie kwartier van
t. rst chaotische en gepeperde be-

vooraf gegaan. Jo
'tien ging het verst in zijn kritiek

P de waarnemer: „Als u zo door-
»jt, kunt u beter met pensioen
Va tl-" Maar ook Hennie de Boer
S[

n de PvdA en D66'er Toon Pierik
tj^d.en op hun achterste poten om-k:1 2ij vonden dat Van 't Hooft door

strenge aanpak een vèrant-. orde behandeling van de brieven
de raad niet mogelijk maakte.

'Be ft
3V ooer: „Dit gaat een hele slechte
k °nd worden. Het is slecht als we
i^s de zaal moeten verlaten." In-
jï ddels stonden de raadsleden
vJ-1' van Betuw en Servië L'Espoir
ov r°gressief Akkoord al recht
(jeereind, klaar om ieder moment

i^j^aal te verlaten. Daarvoor had
o^spoir al woedend aangedrongen
,j, schorsing onder de toevoeging:
<C v^il even met serieuze raadsle-

-1 overleggen."

had in een poging het tumult
vJ\eteugelen al voorzichtig zijn on-
f3a^e geuit over de wijze waarop de
(wdsvoorzitter kort en krachtig de
lsr even wilde afhandelen. Pierik
Va6eB daarmee tot ongenoegen van
vJ1 't Hooft de handen op elkaar
He

n een deel van de publieke tribu-
oß' Van 't Hooft dreigde zelfs met
S feden tegen de publieke tribune
tJherhaling van applaus. De waar-

had met een strenge aanpak
<C voorkomen dat de raadsle-

de ingezonden brieven zouden
fih ryDen om 'een raadsvergade-
-ov§ in een raad te houden.' Zijn

Keden bleek een averechts effect
ta ifbben. Na de kritiek bleef aUes
V oude- De rest van de verga"
V(, !ng kende een opvallend rustig

'°op, al liep deraad wel uit. ,

KERKRADE - Bij werkzaamhe-
den aan de Structuurweg Gracht
in Kerkrade zijn de wegenbou-
wers bij het afgraven van een
berg grond op een zwerfkei ge-
stoten. Voorlopig siert de 14.000
kilo wegende kei nog de plek
waar de Hamstraat afbuigt om
na verloop van tijd te worden
aangesloten op de Keulseweg in
Heerlen. Na voltooiing van de
werkzaamhedenkrijgt de stenen

kolos een vaste plek op de mid-
denberm van de Hamstraat ter
hoogte van de Crombacherstraat
in de wijk Gracht.
Langs het nieuwe wegdeel wor-
den geluidswallen aangelegd. De
bewoners van de wijk Gracht
hebben al bij de gemeente Kerk-
rade aangedrongen op maatrege-
len. Zij vrezen namelijk dat er
geluidsoverlast en onveilige si-
tuaties zullen ontstaan. De aan-
sluiting op de autosnelweg zal
eind volgend jaar in gebruik
worden genomen.

9 Komt een vrouw bij de bak-
ker. Ze vraagt ,J3akker, hebt u
misschien nog veertig oude
broodjes?" <fJa, die heb ik nog
wel," antwoordt de bakker blij.
Waarop de vrouw zegt: ,fliet zo
slim hè, had u er maar niet zo
veel moeten bakken."

Bakker 2
"Komt een vrouw bij de bak-
ker: .JBakker, mag ik een wit-
brood?" De bakker vraagt
haar: „Gesneden of ongesne-
den?". tfJa," antwoordt ze. „Wat
'ja'? Hoezo 'ja'?," zegt de bak-
ker boos. „Uh-eh, ja-bakker!"
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ge voorlichting over de
sanering van het Em-
materrein en de komst
van een sociaal pension
voor daklozen hebben
de gemeente overtuigd
van de noodzaak van
een extra info-blad. In
beide gevallen luidde
de kritiek dat de ge-
meente de burgers te
laat en niet helder ge-
noeg informeerde.
Daardoor ontstond on-
nodig veel onrust onderKritiek op de gebrekki

Wethouder Jan Hesse
heeft dat laten weten.
Het info-blad zal ver-
schijnen als aanvulling
op de gemeentelijke pu-
blicaties in dag- en
weekbladen. Hesse:
„Bouwvergunningenen

Harmonie T.O.G. Weiten bestaat 75 jaar
’Hadjenietgeoefend,

Wam jehuilend thuis’oorlog moeilijk om houtinstrumen-
ten als klarinetten te krygen."
Tee Oo Gee (niet Tog) trad in de be-
ginjaren veel op met toneelgroep
Expressie. Tot de pauze speelde het
muziekkorps, daarna ging het doek
op. Ook was het Weltense korps
veel te zien bij weidefeesten. „Wiens
vaandeldrager het eerst op het feest
was, mocht ook het eerst spelen.
Dat was gunstig, want daarna kon
je rustig drinken. De Weltenaren
stuurden daarom een fietser met
vaandel vooruit."

Volgens Bogers was de punten-
drang op concoursen in die dagen
nog niet zo groot als nu. Maar de
reacties op de eerste concoursdeel-
name in 1924 relativeren dat. De
tweede prijs in de derde afdeling
werd als 'diep teleurstellend' erva-
ren. Twaalf leden bedankten.
Een jaar later werd TOG omge-
vormd tot harmonie door voorzitter
Lambert de Esch die maar liefstvan
1924 tot 1969 aan het hoofd van de
vereniging zou staan. Bogers, sinds
drie jaar in functie, is pas de vierde
TOG-voorzitter.

In de Tweede Wereldoorlog verborg
de harmonie haar instr-umenten. Ze
weigerde lid te worden van de Kul-

g^RLEN - Tot Onderling Genoe-
O is nou met een typisch Lim-
}^Bse naam voor een harmonie.
{Jfaï dank zij een oprichter die uit
Wei ant afkomstig was, kreeg de
(, iiense harmonie 75 jaar geleden
(^ "* heiligennaam opgespeld. Nou,
V4Dat was de bedoeling
Se: de Werkliedenbond en mon-
j n̂eur Poels. Maar de eerste zes
hi?J.Werd het toch een fanfare. De
,^dige voorzitter Harry Bogers:
(L <■ de stukken valt niet te achter-
in,^ 11 waarom, maar waarschijnlijks het kort na de Eerste Wereld-

" 1959: T.O.G. V/elten loopt mee in de processie van de Anna-parochie op Bekkerveld, Heerlen

turkammer en vreesde dat de Duit-
sers het koper zouden omsmelten.
In november 1944 was het zilveren
jubileum tevens een soort bevrij-
dingsfeest. „Het feestcomité bood
een konijnemaal aan, waarschijnlijk
omdat je alleen via stropen aan
vlees kon komen," grijnst Hans
Knubben.

De harmonie speelde in die tijd
vaak op kiosken, die dertig tot veer-
tig muzikanten konden herbergen.
Anno 1994 telt de harmonie 90 le-
den, die met moeite in het gemeen-
schapshuis passen. Daarnaast be-
staat TOG uit een jeugdorkest van
55 leden en een drumband met 25
jongeren. Het muziekgezelschap is
daarmee een van de grootste in de
regio.

De kwaliteit is sinds de jarenzeven-
tig enorm verbeterd. „Tot dan ga-
ven de schoenmakeren de mijnwer-
ker thuis les. Dat ging met harde
hand. Had je niet geoefend dan
kwam jehuilend thuis," weet Knub-
ben zich donders goed te herinne-
ren. Toen ging de muziekschool de
opleiding verzorgen. Ook ontstond
meer ruimte voor 'andere muziek,'
wat leidde tot de oprichting van de
Waltinekapel en de Bloody Limit
Jazzband.

Een doorbraak vormde ook de
komst van dirigent Ger Akkermans.
„Hij had lang blond haar. Hij was
pas 27, maar had flair, pretenties en
voerde 'moderne' muziek in," stelt
Bogers. Dat culmineerde in 1986
met 328,5 punten op het WMC en
het landskampioenschap in Bus-
surn. Maar met Rob van der Zee
werd vorig jaar de top bereikt in de
superieure afdeling met 336,5 pun-

Feestprogramma
T.O.G.

in 1J âg 10 juni: 19 uur receptie
ov net gemeenschapshuis met
-> erzichtsexpositie.
t

aterdag 11 en zondag 12 juni:
Welterkerkstraat en De

m de T.0.G.-schuifel, een
» aatfestival met diverse activi-

ten, waaronder brunch, straat-
(. arkt, spellen en optredens vanbesten.

niet het belangrijkst. De huidige da-
teren van 1970, die restaureren we
en vervangen we geleidelijk. Alle
franje halen we er vanaf." Nee, bij
TOG zoeken ze een evenwicht tus-
sen de 'podiumbehoefte' bij de le-
den en de maatschappelijke taak
van het muziekgezelschap. „We blij-
ven processies opluisteren, maar we
blijven onze jonge leden ook muzi-
kaal prikkelen. Alleen als zij er op
aandringen doen we mee aan de
concertafdeling."

ten bij het WMC. „Met veel jeugd
hebben we aangetoond Sostakovitsj
aan te kunnen," meent Knubben.
En de aanwezigheid van de jeugd
vindt hij van essentieel belang.

Die staat bij TOG voorop. „Eind ja-
ren tachtig dreigdeer een generatie-
kloof te ontstaan," legt Bogers uit.
„We hebben toen muziekschooldo-
centen naar Weiten gehaald en kin-
deren konden een jaar lang sfeer
proeven op onze instrumenten. De

toestroom is nu enorm. Jaarlijks
ruim twintig kinderen erbij." Bo-
gers constateert dat men daarbij de
andere muziekkorpsen met klappe-
rende oren naar kijkt. „Om ons
heen gaat het niet goed. Ze staan
verbijsterd als ze zien hoeveel wij
investerenin de opleiding."

TOG moet jaarlijks ruim een ton
bijeen zien te krijgen, iets waar di-
verse comités continu mee bezig
zijn. „Nieuwe uniformen vinden we

Woensdag 8 juni 1994 " 19

Van onze verslaggever Notaris tijdelijke
Parade-voorzitter

Bureau Taken Landschapsplanning stelt het
bestemmingsplan buitengebied op in samen-
werking met het bureau Croonen-Adviseurs
bv. Nadat de planbureaus een nadere toe-
lichting hebben gegeven op de overschrij-
ding van het oorspronkelijke budget, hebben
zij met de gemeentebesloten dat Voerendaal
de indexeringskosten van veertig mille be-
taalt. De overige meerkosten van 1,5 ton be-
talen de partijen gezamenlijk.

Plan buitengebied
Voerendaal wordt
twee ton duurder
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DOOR FRANS DREISSEN

Van onze sportredactie

" Sjeng Schalken, de sensatie van het toernooi. Foto: ANP

duels met Schotland. Hy maakte
ook indruk op de Engelsen tijdens
de interland van Oranje tegen Enge-
land (2-0), in oktober in Rotterdam.

Clark was driftig op zoek naar een
man op links. Kingsley Black, inter-
national van Noord-lerland, faalde
afgelopen seizoen op de linkerflank.
Roy verhuisde in de herfst van 1992
van Ajax naar Foggia, na een con-
flict met trainer Van Gaal. Vooral
afgelopen seizoen was hy aardig op
dreef. Hij was clubtopscorer met
twaalf doelpunten.

LONDEN - In zijn honderdste
wedstrijd op gras leed Boris Bec-
ker gisteren een van zijn pijnlijk-
ste nederlagen. De Duitse tennis-
ser werd bij zijn eerste optreden
op Queens uitgeschakeld door
de 32-jarige Jeremy Bates, num-
mer 94 van de wereld, 5-7 6-7
(8-10). Het was het eerste duel
van Becker na de verloren finale
van de Italian Open in Rome te-
gen Sampras. Op Roland Garros
trok hy zich terug met een rug-
blessure.

Pijnlijk verlies
Boris Becker

DEN HAAG - Bryan Roy heeft tij-
dens zijn vrije dagen voor het ver-
trek naar het WK voetbal een ak-
koord bereikt met Nottingham
Forest. De 24-jarige linksbuiten
kwam tijdens een bliksembezoek
aan Engeland een contract voor drie
seizoenen overeen met de club, die
na eenjaar afwezigheid terugkeerde
naar de hoogste Engelse voetbal-
klasse.
Roy, vergezeld door zaakwaarne-
mer Rob Jansen en vrouw Nada
van Nie, is het persoonlijk eens met
de club. Alleen over de transfersom
zijn nog gesprekken gaande. Die zal
ongeveer 7,5 miljoen gulden bedra-
gen. Het gezelschap onderhandelde
twee uur met Frank Clark, manager
van Nottingham. „Mijn eerste in-
drukken zijn zeer goed", zei de
voetballer.

Foggia
Maar Roy liet herhaaldelijk weten
uit Foggia te willen vertrekken, ze-
ker nadat bekend werd dat trainer
Zdenek Zeman de club zou verla-
ten. Zeman propageerde aanvallend
voetbal, waarin Roy gedyde. Foggia
verkoopt elk seizoen zijn beste spe-
lers. Eerder onder anderen Sjali-
mov en Signori. De Argentijn
Chamot verhuist nu met Zeman
mee naar Lazio.

Over zijn overgang van Italië naar
Engeland: „De Italiaanse competi-
tie is misschien de beste, de be-
kendste van Europa. Maar voor mij
is Engeland zeker nummer twee."

Verleden
„Nottingham heeft een groot verle-
den als voetbalclub en een uitste-
kend seizoen achter de rug. De club
is terug in de Premier League en
heeft goede vooruitzichten. Ik heb
hier rondgekeken. Nottingham is
een fijne stad, het stadion (City
Ground, red.) is ongelooflijk mooi,
de trainingsfaciliteiten zijn perfect.
Ik hoop komend seizoen speler van
Nottingham Forest te zijn."

ROERMOND - Namens de
KNLTB heeft Lodewyk Kallen-
berg, lid van het bondsbestuur
voor het wedstrydtennis, het
licht op groen gezet voor de or-
ganisatie van het World King
Cup 1995 in Roermond. Het eve-
nement zal plaatsvinden in ten-
nispark Hattem van de RTC
NIP. Tijdens de bekendmaking
van deze organisatie hebben Ria
Oomen (kandidaat)-lid voor het
Europees Parlement en Chantal
Vandierendonk de Nederlandse
nummer een van de wereld by
het damesrolstoeltennis het logo
onthuld waarmee het toernooi
een bekendheid over de hele we-
reld moet krygen.

World King Cup
in Roermond

Interlands
Roy scoorde vijf keer in twintig in-
terlands. Twee doelpunten vielen in

" Bryan Roy verlaat Italië en kiest met ingang van het nieuwe
seizoen voor Engeland. ,£>e competitie aldaar is na Italië de
beste van Europa," zegt de Nederlandse international.

Foto: DIJKSTRA

j~RESDEN - Experimenten met doping voor kinderen waren een2°rmale zaak in de sport in Oost-Duitsland. Dat zegt ex-zwemster
Menschner (30) in een interview met Der Spiegel. „Ik heb?P achtjarige leeftijd gewichten getild, die ik nu met geen mogelijk-heid meer omhoog zou kunnen brengen."

L*enschner zat evenals Rica Reinisch, drievoudig Olympisch zwem-J^mpioene in Moskou 1980, in het begin van de jarenzeventig op dest>ortschool Arthur Becker in Dresden.
»Oe gevolgen van kinderdoping zyn schokkend", zegt Menschner|«k heb vijf miskramen achter de rug. Ik ben er zeker van dat de

met de hormoonhuishouding daarvoorverantwoordelijks" Op veertienjarige leeftijd was haar zwemloopbaan over als gevolg
i^n een tijdelijke verlamming.
p Rica Reinisch, die op vijftienjarige leeftijd door de pers 'Honec-f.ers goudvis' werd genoemd, werd tijdens een operatie aan de eier-'okken een overschot aan mannelijke hormonen vastgesteld. De

klaagt het genadeloze systeem van de DDR aan.£Qe trainers waren psychologisch heel sterk. Ze hebben een onmen-selijke druk op ons uitgeoefend."
JNde zwemsters is het een raadsel waarom kopstukken als Kristinj^to, zes maal goud in Seoul 1988, en Daniela Hunger zwijgen overJ?et verleden. „Ook bij hen werd geëxperimenteerd met doping. Zijaren net als wij slachtoffer."

Nottingham Forest was achttien
jaar onlosmakelijk verbonden met
de naam van manager Brian
Clough. De nieuwe manager Frank
Clark, speler van de ploeg die de
Europa Cup won, mocht vorig sei-
zoen voor bijna twintig miljoen spe-
lers halen. Stan Collimore, gehaald
van Southend United, was een suc-
ces met 25 doelpunten. Bekendste
spelers zijn tegenwoordig Stuart
Pearce, Neil Webb, international
David Philips van Wales en de
Noorse WK-ganger Lars Bohinen.

Clough

Kinderdoping normaal
in Oost-Duitsland

op gras. Een natuurtalent op gras
dus? Dat durfde hy niet te zeggen.
Meer eenkwestie van mentale voor-
bereiding, dacht hy. Feit is wel dat
Schalken de zaak gisteren aanpak-
te, zoals de ervaren profs dat ook
doen als ze van gravel op gras over-
stappen. Maar hy is dan ook een
leerling van Henk van Hulst, net als
Eltingh en Haarhuis ooit.

f^SMALEN - Wie het gisteren op het grastoernooi van Ros-Nen meer dan lekker vond? Limburger Sjeng Schalken, 17
pf pas, woonachtig in het Belgische grensplaatsje Kessenich.
Ralken kreeg afgelopen weekeinde tot zijn verbazing een
rd card van toernooidirecteur Kloppert. Gisteren kreeg deCorner 330 van de wereldranglijst een dikke handdruk van
*°Ppert nadat hij Daniel Vacek, 53ste tennisprof van de we-fd, met 6-4 en 6-4 van de grasmat had gespeeld. De overwin-
r*g op de pupil van Michiel Schapers was nog volkomen6rdiend ook.

„Het is inderdaad simpel een kwes-
tie van de knop omdraaien", zei El-
tingh nadat hij landgenoot Hendrik
Jan Davids met 6-3 en 7-6 had ver-
slagen. Staan dus, spelen en niet
zeuren, „Laag blijven en alles op je
return en service concentreren."
De Heerdenaar, sinds maandag
52-ste op de wereldranglyst, was
opvallend bly met zijn zege op Da-
vids, toch slechts de nummer 232
van de wereld. Die vreugde was
omdat hy in Rosmalen alle eerdere
keren, vier keer al, in de eerste ron-
de sneuvelde en byna dacht dat hy
er een complex aan zou gaan over-
houden.

VVV sleutelt aan
nieuwe hoofdmacht

gaat goed met me", concludeerde
hij eigenlijk ten overvloede. Maar
dat kan bij Krajicek op gras per dag
verschillen.

Score
De Nederlandse score in Rosmalen
was gisteren sowieso goed, want

ookFernon Wibier schaarde zich bij
de beste zestien door een overwin-
ning op de Canadees Richard Ma-
tuszewski.

Versterking voor
Geevers/VCL
LANDGRAAF - De volleybal-
ploeg van Geevers/VCL, uitko-
mend in de eerste divisie, heeft
zich voor het komende seizoen
versterkt met vier nieuwe spe-
lers. Middenblokkeerder Marcel
Bus keert terug, na een jaar bij
Martinus in Amstelveen actief te
zijn geweest. Van Rapid VC
Maastricht komt de 2.00 meter
lange Arjen Nederstigt over, ter-
wijl uit de eigen jeugdopleiding
Rob Frischen en Erwin Nijboei»-
aan de selectie worden toege-ï
voegd.

Alsof de surpise niet groot genoeg
was, meldde de 1.93 langeLimbur-
ger ook dat hy zondag nog gewoon
de nationale hoofdklasse-competi-
tie speelde op gravel. Het duel metVacek was zelfs pas zijn allereerste

Natuurtalent

Er komt nog wel iets meer bij kij-
ken, by deovergang van gravel naar
gras, meende Eltingh, maar dat is
persoonlyk. De gewone huis-tuin
en keuken-gravelschoen verruilen
ze allemaal voor een schoen met
kleine rubber nopjes. Hijzelf trekt
de eerste dagen ook nog altijd een
termobroek aan. Om de liezen en
billen warm te houden.
„Omdat je eigenlyk constant in die
zithouding moet trainen en spelen."
De eerste paar dagen op gras gaan
eigenlijk nooit zonder die specifie-
ke spierpijn, meent Eltingh. „Onge-
looflijke spierpijn in je kont."
Richard Krajicek kan daar na giste-
ren niet echt last van hebben. Met
"16 aces - eentje met 199km per uur- en degelijk volleerwerk rekende
hij moeiteloos (6-1 en 6-4) af met de
Duitser Joern Renzenbrink. „Het

Termobroek

Broodje
11 daar wordt echt niets voor je
fegeld". Nog niet eens een brood-
■?yvoorbeeld, terwijl hem in Ros-

U^en plotseling de VIP-behande-
T8van de echte profs ten deelvalt:

i°* hij zich voelde na zijn eerste
erwinning in notabene zijn eerste

bij de grote profs? „In het
**dys", voelde Schalken zich.,

komt hy zo uit het circuit
*achteraftoernooien, de satèllites
f* 1* de jonge profs zwoegen voor
**ten en kleine cheques.

gratis eten en drinken, masseur op
afroep, en als hij zou willen zelfs
een luxe hotel. Maar dat heeft hy'
niet nodig, want hij slaapt gewoon
thuis, vanuit Rosmalen een klein
uur rijden. Oma was er daarom gis-
teren ook bij.

'v^^ Van onze correspondent

v^JLO - Ondanks de degradatie
,J*r de eerste divisie zetten de spe-
rt^ van VW gisteravond toch de
J^metjes buiten. Voor de laatste
J*r dit seizoen waren zij tesamen,

L echter voor een speciale gelegen-
Ll(1- Zij gaven acte de presence op
£ bruiloft van hun ploeggenoot
P|er Polma. De ex-Heerlenaar en
T^-Roda J'er stapte in het huwe-
XKsbootje met Mieke Snijders,
t^hter van de vice-voorzitter van
ii)/ en bureausecretaresse in sta-
r°»i De Koel.
|L alle selectiespelers van gisteren
in^ar op de eerste trainingsdag (16

i?*' weer zullen ontmoeten is
j,J>gst twyfelachtig. Zeker is in elk
«h^ dat Eugène Hanssen, Hans
iWent en Pieter van Leenders niet

r in actie komen voor VVV.
I^eent keert terug bij Helmond
J^rt en Pieter van Leenders kiest
fc? een maatschappelijke carrière.
< de hoofdklasser uit
r^rt, heeft reeds interesse ge-

gaat niet akkoord met het

verlaagde contract en zegt 'met
twee andere clubs' contacten te
hebben. Linkerspits Louis Laros -gehuurd van Willem II - is via de
WCS benaderd door FC Dor-
drecht.
Ook JunoVerberne en JayDriessen
staan op verlanglijstjes van andere
clubs. Het pas gepromoveerde NEC
aast op middenvelder Jay Driessen
(24) en Sef Vergoossen heeft na-mens MW geinformeerd by Juno
Verberne, de 25-jarige aanvoerderyan VW. Voor beide spelers kanVVV een half miljoen elk vragen in-clusief de afkoopsom voor het een-jarige doorlopige contract.
Maurice Rayer (21), die twee seizoe-nen door VW aan Telstar was uit-geleend, is nog steeds in de race bij
Fortuna dat de transfersom (ander-halveton) vooralsnog te hoog vindt.Fortuna en Rayer zijn reeds ak-koord. Geert Braem en Harold De-rix die in onderhandeling waren
met de Duitse amateurclub ViktoriaGoch, waarover ex-trainer HenkRayer de technische leiding heeft,verlengden hun contract bij VW
met een jaar.

Bryan Roy rond met Nottingham Forest

stra weten dat De Bruin een
schadeclaim overwoog. „Een
vergoeding voor eerherstel, ge-
maakte advocaatkosten en in-
komstenderving."

Discuswerper eist schadevergoeding van enkele tonnen

Erik de Bruin daagt
KNAU voor rechter

De Bruin zal nochtans zijn straf
vermoedelijk niet kunnen ontlo-
pen. De medische commissie
van de lAAF heeft na een gron-
dig onderzoek het bestuur van
defederatie negatief geadviseerd
in de zaakDe Bruin. De commis-
sie acht het bewezen dat De
Bruin minimaal drie illegale
middelen heeft gebruikt: de hor-
monen testosteron en HCG en
een nog angstvallig geheim ge-
houden derde produkt.
Zoals De Bruin in het verleden
zyn tegenstanders frustreerde,
door jarenlang alle in- en out-
doortitels kogelstoten en discus-
werpen op te halen, zo probeert
hij momenteel ook de KNAU en
lAAF zo veel mogelijk tegen te
werken. De KNAU krijgt met de
dagvaarding zelfs de rekening
gepresenteerd voor de uitspraak
van zijn eigen tuchtcommissie.

Claim

Bruin hangt een vierjarige schor
sing boven het hoofd.

UTRECHT - Erik de Bruin be-
jpnt een gerechtelijke procedure

de Nederlandse atletieku-
e (KNAU). De discuswerper

.Ü via de rechter proberen om
re schade te verhalen, die hy fi-
nancieel en emotioneel door de
fopingaffaire heeft geleden. Het
U^treft hier een claim van enkele!j°nnen. Ook de internationale at-
ktiekfederatie (lAAF) en het
"opinglaboratorium van profes-

Manfred Donike zullen bin-
nenkort een dagvaarding tege-
moet kunnen zien.
"Het zal als een eerste voorschot
gorden verhaald," sprak De
Bruins raadsman Wilfried Veld-
stra. „Een definitieve schade kan
°P dit moment nog niet worden
Ingesteld."

Afhankelijk
jren en ander is mede afhanke-
yk van de uitspraak van de
JAAF.De council van de interna-
"onale federatie beslist eind de-

ooit. „Ik ben atleet en wil spor-
ten. Ik ben een vechter en geefniet snel op. Bovendien heb ik
een gruwelijke hekel aan verlie-
zen. Er is my groot onrecht aan-
gedaan. Ik word beschuldigd
van iets wat ik niet heb gedaan.

ze week in Monaco of de doping-
verdachte De Bruin wel of niet
zal worden geroyeerd. „Boven-
dien is het niet uitgesloten dat
De Bruin bij een eventuele ver-
oordeling een aanzienlijke scha-
de ondervindt als bekende Ne-
derlander," voegde Veldstra
eraan toe.

Verstappen klaar
voor rentree
PAUL RICARD - Jos Verstap-
pen heeft gisteren op het Zuid-
franse circuit Paul Ricard uitge-
breid getest met de naar de
nieuwe reglementen gemodifi-
ceerde Benetton-Ford. In totaal
reed de Limburger 118 rondjes.
Eerst legde hij een complete
Grand Prix-afstand af, gevolgdj
door een aantal kortere sessies,
met steeds een andere afstelling
van de auto. Verstappen reali-
seerde een snelste tyd van 1.08.6.
Dat was weüswaar een seconde
langzamer dan Michael Schuma-
cher, maar de Montforter reed
met een duidelijke handicap.
Terwijl deDuitser met vrywel le-
ge tanks onderweg was, moest
Verstappen het met 75 liter ben-
zine doen en een blok lood van
19 kilo om aan de nieuwe ge-
wichtsnorm te voldoen. De test
was duidelijk bedoeld om Ver-
stappen te laten trainen voor een
rentree bij de Grote Prijzen. Be-
netton heeft een drietal inge-
nieurs naar Frankryk gestuurd
om bij Ligier te werken aan de
bouw van een beter chassis.
Zoals bekend heeft Benetton-
teambaas Flavio Briatore on-
langs de Ligier-renstal opge-
kocht en is het de bedoelibng dat
Verstappen op korte termyn
voor dit team gaat racen.

De KNAU reageerde bij monde
van directeur Arie Kauffman
niet echt verrast. „De Bruin had
het al vaker aangekondigd."Pro-
fessor Manfred Donike onthield
zich van enig commentaar.

Niet verrast

Die claim liet dus ruim een half
jaar op zich wachten. En komt
op een moment waarop de spor-
tieve toekomst van Erik de
Bruin voor een bankroet staat.
Notoir querulant De Bruin pro-
beert mogelyk in zijn wanhoop
en als een soort laatste stuiptrek-
king nog wat financieel gewin
uit de affaire te halen a la Butch
Reynolds.

Ondertussen zette hy wel een
van zijn principes overboord en
gaf hij te kennen - weliswaar on-
der protest - de dopingverklaring
van deKNAU te zullen signeren.
In april kwalificeerde De Bruin
zich met een uithaal van 64.98
meter voor de EK in Helsinki.
Maar het ziet er op dit moment
nog naar uit dat hij daar straks
slechts zal schitteren door afwe-
zigheid.

Daarom ga ik ook door met pro-
cederen. Als dat nodig mocht
zijn: tot het bittere einde," aldus
devermeende dopingdelinquent
De Bruin, die altyd de vermoor-
deonschuld heeft gespeeld.

De 31-jarige krachtpatser uit
Hardinxveld-Giessendam werd
op 1 augustus 1993 in Keulen
werd betrapt. Hij kreeg daardoor
een startverbod voor het WK. De

Erik de Bruin is fysiek dan wel
gewond (heupkwetsuur), buiten
de ring is hy strijdvaardiger dan

Die instantie maakte rehabilita-
tie in Nederland mogelijk door
De Bruin medio november zelfs
vrij te spreken bij gebrek aan be-
wijs en op grond van vormfou-
ten. Toen al liet advocaat Veld-

Krajicek, Eltingh en Wibier naar tweede ronde Rosmalen

Schalken voelt zich in paradijs

GELEEN - De Geleense ijshoc-;
keyclub Meetpoint Eaters heeft
de Amerkiaan Cooper Naylort
(aanvaller) en zijn Canadese
teamgenoot Rob Atkinson (ver-
dediger) gecontracteerd. Beiden
speelden in het Merrimack Col-
legeteam. Naylort was afgelopen
seizoen topscorer in de East-
competitie. Naast genoemd
tweetal is de Roemeen Catalyn
Capato, een 20-jarige verdediger,
door de Eaters ingelyfd. Eerder
speelde hy bij Steau Boekarest.
De transfer met Speel, Hercken-
rath en Schaafsma, allenvan Nij-
megen, zijn afgerond. Voorts
heeft de Nederlandse Canadees
Jeroen van de Ven zich aange-
meld. De vacature van coach is
nog altijd open.

Eaters actief op
transfermarkt

Nascimento rond
met Sporting
KERKRADE/LISSABON - De
transfer van David Nascimento
naar Sporting Lissabon is bijna
in kannen en kruiken. Gisteren
bereikte de Roda JC'er een per-
soonlijk akkoord met de leiding
van de Portugese topclub. In-
middels zou Sporting ook bereid
zijn de door Roda JC gevraagde
zes ton transferkosten op tafel te
leggen.
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Euregiotoernooi in Munstergeleen
MUNSTERGELEEN - Komend weekeinde organiseert omniveren.
ging- SVM voor de vierentwintigste keer haar Euregio-zevenhandba
toernooi in Munstergeleen op het sportcomplex aan de Burgemeei
ter Smeetsstraat. In totaal strijden 182 teams (62 verenigingen
samen ruim 2700 handballers en begeleiders uit Nederland, België e
Duitsland om de diverse prijzen.
Vrijdag speelt een ... koe de hoofdrol in een nieuw vermaak: het koe
sjiete.' Op een speelveldzijn kavels uitgezet. De plek waar de koe ot
stipt 19.00 uur haar behoefte doet, is bepalend voor de hoofdprijs val
duizend gulden. Zaterdag komen vanaf 10 uur de jeugdige handbal
lertjes in aktie. Vanaf 17 uur wordt het traditioneel familie-, buurt- ei
bedrijventoernooi gehouden.
's Zondags starten de wedstrijden voor senioren en junioren om 1
uur precies. Een verenigingsprijs, de Euregio-beker, komt in het be
zit van die club die de meeste wedstrijdpunten heeft vergaard.

van onze correspondent
PAUL DEMELINNE Veredelde vakantie Svorada maak

naam in Rond
van Italië

EINDHOVEN - Twee gewon-
nen sets. Die heeft het Neder-
lands volleybalteam in Eind-
hoven tijdens het laatste
weekeinde (11-12 juni) van de
voorronde in deWorld League
nog nodig om definitiefbeslag
te leggen op de eerste plaats
van poule C. Tegenstander
van Oranje in de dubbele epi-
loog is Cuba. Alleen via twee-
voudige winst en maximaal
één set tegen, kunnen de
springveren van het suikerei-
land Nederland nog voorbij-
steken.
De uitgangspositie voor het Neder-
lands team is derhalve florissant.
Verworven door in de tien vooraf-
gaande duels ongeslagen te blijven.
Een respectabele prestatie, in aan-
merking genomen dat de ploeg
zowel fysiek als mentaal al enige
tijd op zijn wenkbrauwen loopt.

Vermoeid
„De echte vorm is er niet. We zijn
simpelweg allemaal te vermoeid,"
stelt Rob Grabert. Door overbelas-
ting kreeg de Limburgse routinier
rust in de thuiswedstrijden tegen
Duitsland.

Gevangene Simunek heeft
sleutel van eigen

’cel’

" Radomir Simunek hoeft niet te klagen over behandeling.0: p0t RAYMOND KERCKHOFFS

Afgelopen weekeinde stond Gra-
bert er echter weer in en tegen
Zuid-Korea. Ondanks de 1-3 en 0-3
winst was er sprake van pittige con-
frontaties.
Grabert: „De Zuidkoreanen pro-
beerden ons op alle mogelijke ma-
nieren te intimideren. Onder meer
door tydens de warming-up heel ge-
richt op ons te serveren. Daar wer-
den we zo pissig door, dat niemand
de plbeg meer hoefde te motiveren.
We hebben daar in KwangJu spor-
tieve wraak genomen door gewoon
heel geconcentreerd en goed te spe-
len. Die makkers werden suf ge-
blokt."
Hoewel verscheidene spelers met
een forse verkoudheid terugkeer-
den uit Zuid-Korea, willen de man-
schappen van bondscoach Joop
Alberda nog een weekeinde vlam-
men tegen de Cubanen.
Beide duels in het Indoor Sportcen-
trum van Eindhoven (5.200 zitplaat-
sen) zijn al wekenlang tot de laatste
plaats uitverkocht.
„Voor zon entourage is iedereen be-
reid tot op de bodem te gaan," voor-
spelt Rob Grabert, „Bovendien zijn
we profs die willen winnen en zich
realiseren wat er op het spel staat."
Daarmee refereert de Homenaar
aan de eindronde van het toernooi,
dat van 26 tot en met 30 juli in Tu-
rijn en Milaan plaatsvindt.
Als poule-winnaar ontloopt Neder-
land in de kwartfinales immers de
nummers een van de andere twee
poules. Daarnaast tellen de resulta-
ten tegen Cuba mee en dat kan
mogelyk van doorslaggevend be-
lang voor plaatsing by de laatste
vier.

vloer. Alleen overnachten is nog
verboden.

Waterzuivering
Officieel moet Simunek dage-
lijks acht en een halfuur werken
in de waterzuiveringsinstallatie
van het gevangeniscomplex. Hoe
hij die uren indeelt mag de wiel-
renner echter zelf uitmaken.

LAVAGNA - Jan Svorada hel
gisteren zijn derde ritzege in
Ronde van Italië behaald. De 2&
rige Slowaak. won in Lavagna
zeventiende etappe. Kort voor
streep ontsnapte hij uit de W
groep van vyf man.

Zyn Italiaanse ploegmakker Lo
bardi werd tweede, de OezW
Abdoesjaparov derde, de Italia*
Pagnin en Perini vierde en viji
Het peloton met alle kopstuk!
volgde op 56 seconden. Nijboer,
enige Nederlander in de Giro, A
veerde met bijna negen minul
achterstand in Lavagna. Hij bend
tot de Banestoploeg van Miguel'
durain.

Svorada had eerder de negende
elfde etappe op zijn naam gebral
Beide keren was hij de snelste in
sprint.

Gisteren maakte hij deel uit van _
kopgroep van vijfrenners. De m_
male voorsprong van de vijf ]
droeg zes minuten, op 60 kilonw
van de streep. Gevaar voor de H
leiderstrui van Berzin bestond
niet.

Op zeven kilometer voor de fin
ondernam Lombardi een vergee
vluchtpoging. Vier kilometer 1»
kreeg Svorada wel de zegen van
vier. Met twee tellen voorspro
ging hy zegevierend over de finii
lijn. J
TVM
Hoewel niemand op het hoofdk]
toor in Hoogeveen het wil bevej
gen, ziet het er naar uit, dat T»l
directeur drs. Ad Bos na deTouij
France zal bekendmaken dat A
verzekeringsbedrijf stopt metj
sponsoren van een professionj
wielerploeg. Bos wil eventueel '1
wel verder als co-sponsor.
Als TVM afhaakt, wil ploegled
Priem doorgaan met een sterk m
jongde ploeg onder de vlag vanl
huidige co-sponsor Bison. Ook *]
destein is in Priems nieuwe opl
geïnteresseerd.

derd kilometer, zo vrij als een
vogeltje. Daarnaast heeft hij recht op één

wandeling per week in normale
civiele kleding, maar ook die re-
gel geldt niet voor Simunek.

toto/lott

VSEHRDY - In het lokale café
komt hij niet, maar bij de kruide-
nier zien ze hem nog drie maal
per week. Om snoep te kopen
voor zijn kinderen. Wielerprof
Radomir Simunek, de Tsjechi-
sche oud-wereldkampioen veld-
rijden, zou eigenlijk in de gevan-
genis moeten zitten. Dat zit hij
ook, al lijkt het er niet op.

Simunek meldde zich op 1 fe-
bruari aan de poort van de ge-
vangenis van Vsehrdy, een ge-
hucht op een steenworp afstand
van de stad Chomutov in Noord-
Bohemen. Daar moest hij zijn
strafvan anderhalfjaar uitzitten.
De wielrenner was daartoe ver-
oordeeld, nadat hij eind 1992 bij
Plzen met zijn auto drie mensen
dood had gereden.

HEERLEN - Cijfers Lucky Ten van *dag 7 juni: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17"27 - 29 - 35 - 39 - 46 - 48 - 49 - 70- 72 - 1*
(onder voorbehoud).

Formeel mag Simunek een uur
per dag onder toezicht sporten,
meldt gevangenisdirecteur Miro-
slav Maly. In de praktijk traint
de oud-wereldkampioen elke
dag twee a drie uur zonder toe-
zicht. Hoe dat mogelijk is wil
Maly niet uit de doeken doen.
Ook de begeleider van Simunek,
majoor Derbas, doet er het zwij-
gen toe. sport op
Elke maand mag Simunek vijf
tot zes dagen naar huis. Is de
coureur niet toevallig bij vrouw
en kinderen, dan komen die in
het weekeinde bij hem over de

Toen hij zich destijds meldde in
Vsehrdy, stond er een hele dele-
gatie hoge heren in het gelid om
hem de hand te schudden. 'Me-
neer S.' werd hartelijk welkom
geheten. Dezelfde heren die,
toen ooit de tennister Marcikova
enige tijd in het gevang moest
doorbrengen, voor haar een ten-
nisbaan lieten aanleggen. Zodat
zij rustig kon doortrainen.

De gevangenisstraf van Radomir
Simunek heeft derhalve veel
meer weg van een veredelde va-
kantie. Dat was te voorzien.

VANDAAG
15.27-17.00 Dld 2 ZDF Sport extra-
handbal: Duitsland-Roemenië.
18.39-18.47 Ned 2 Sportjournaal.
20.15-22.30 Dld 1 ARD-Sport extra. Vc*»
Canada-Duitsland, live.
22.15-22.30 Ned 3 Sportjournaal.

Simunek heeft de gevangenis
zelf alleen bij binnenkomst ge-
zien. Hij woont in een apart huis-
je buiten het gevangenisterrein.
Een woning met uitzicht op het
dorp, balkon, tuin, tv en trai-
ningsruimte, inclusief een home-
trainer. Het hek staat altijd open
en Simunek heeft zelfeen sleutel
van zijn tijdelijke onderkomen.

Sinds zijnkomst in Vsehrdy zien
de inwoners echter dagelijks een
wielrenner langsflitsen. De zon-
nebril moet de ware identiteit
verhullen, maar de reclame op
zijn rood-witte shirt maakt dui-
delijkdat het om Radomir Simu-
nek gaat. De Tsjechische cou-
reur traint dagelijks zon hon-

sport kort" VOETBAL - De Nederlandse
spits Henk Vos moet een opera-
tie ondergaan aan de achilles-
pees. De aanvaller van de Franse
club Sochaux had al een tijdje
last van een blessure aan de
pees. Hij is waarschijnlijk drie
maanden uitgeschakeld.

" WIELRENNEN - De TVM-
ploeg, die morgen van start gaat
in deRonde van Luxemburg be-
staat uit Danny Nelissen, Gert-
Jan Theunisse, Johan Capiot,
Michel Cornelisse, Maarten den
Bakker, Rob Harmeling en Dag-
Otto Lauritzen.

" TENNIS - Guillermo Vilas is
benoemd tot directeur-generaal
van de Argentijnse bond. Hij
was reeds coach van de Davis-
Cupploeg. Door de promotie is
hy verantwoordelijk voor alle
jeugd- en seniorenploegen van
Argentinië, mannen en vrouwen.

driejarig sponsorcontract gete; \kend tussen hoofdklasser EH^ 1en verwarmingsbedryf Norad' j
Daarmee komt een einde aan he i
12^-jarig samenwerkingsverband |
tussen sponsor Hobru en d* j
Hoensbroekse vereniging. i

" TENNIS - Het kruisings- ]
weekend voor de nationale titel* ,
van de herenteams zal dit jaa*
weer bij tennisclub Nieuwenha- (
gen in Landgraaf plaatsvinden^,
16 en 17 juli. Drie jaar geleden \heeft Nieuwenhagen dit kam- U
pioenschap al eens mogen orga- (
niseren." VOETBAL - Gisteravond

werd in kasteel Hoensbroek een

Waterreus twee
jaar PSV’er
EINDHOVEN - Nadat Roda JC
en PSV - zoals gemeld - al eerder
tot overeenstemming waren ge-
komen over de transfersom,
heeft doelman Ronald Waterreus
(23) van eerstgenoemde club gis-
teren het contract getekend, dat
hem voor de duur van twee jaar
bindt aan PSV. Het aantrekken
van Waterreus wil niet zeggen
dat de komst van Menzo nu is
uitgesloten. Manager algemene
zaken Ploegsma: „Alles is moge-
lyk. We proberen gewoon onze
ideeën rond te krijgen. Het halen
van Waterreus was daarin een
belangrijke stap." Ook Patrick
Lodewijks, de laatste jaren ver-
huurd aan FC Groningen, en de
tweede doelman van vorig jaar
Wim de Ron staan nog bij PSV
onder contract. Waterreus is de
vijfde aankoop van PSV, na Ni-
lis, Pahlplatz, Vink en de Brazi-
liaan Vampeta.

Olaf Thon weer
bij Schalke’04
GELSENKIRCHEN - Olaf
Thon (28) keert terug naar Schal-
ke '04, de club waar hij zijn loop-
baan begon. De middenvelder,
die by Bayern München werd
omgeschoold tot libero, heeft
een contract getekend voor twee
jaar. De transfersom bedraagt
drie miljoen gulden.

Thuiswedstrijd
voor Meerssen
MEERSSEN - Na de 4-0 zege
van afgelopen zondag in de uit-
wedstrijd tegen TONEGIDO
komt Meerssen vanavond op ei-
gen veld in actie tegen de ploeg
uit Voorburg. Om 19.00 uur is de
aftrap in sportpark Marsana.
Voor Meerssen een uitermate be-
langrijk duel. Bij winst kunnen
de mannen van Wim Vrösch zon-
dag in Geesteren tegen Stevo het
Nederlands kampioenschap bij
de zondagamateurs veilig stel-
len. Volgens Vrösch wordt het
vanavond een zware kluif. „We
hebben zondag weliswaar ruim
gewonnen, maar dat zegt niets.
Die gasten zijn belust op revan-
che en vechten voor hun laatste
kans. Ze gaan echt niet zeven
duur in de bus zitten om zich an-
dermaal te laten afschieten".

Rusland op weg
naar wereldtitel
HEERLEN - Rusland, Zweden
en mogelijk Spanje zijn de be-
langrijkste kandidaten voor de
Europese handbaltitel by de
mannen. Ook in de vierde poule-
wedstryd bleven Rusland (25-16
tegen Duitsland) en Zweden
(26-21 tegen Portugal) ongesla-
gen. Frankrijk, dat met 32-29 van
Wit-Rusland won, bezet momen-
teel de tweede plaats in groep-A,
maar ontmoet in de laatste wed-
stryd nog Rusland. Bij de Rus-
sen ontbreekt overigens s we-
relds beste handballer Dusjeba-
jev die al enkele jaren in Spanje
speelt en inmiddels de Spaanse
nationaliteit heeft aangenomen.
Volgend jaar, tijdens het WK in
IJsland, zal hij voor Spanje uit-
komen. In Duitsland valt coach
Arno Ehret ondertussen forse
kritiek ten deel. Zijn ploeg be-
haalde uit de vier tot nu toe ge-
speelde groepswedstrijden
slechts een punt.

Janssen van Raay
verlaat VVCS
ROTTERDAM - Mr. Jimmy
Janssen van Raay heeft zijn ere-
voorzitterschap van de spelers-
vakbond WCS neergelegd. Hij
kan zich niet langer verenigen
met de handelwijze van de vak-
bond, die mede door hem is op-
gericht. Vooral het gebruik van
de fiscale Antillen-route, waarbij
grote sommen geld van voetbal-
lers naar het belastingparadijs
Curacao worden doorgesluisd,
stuit hem tegen de borst.

Redondo naar
Real Madrid
MADRID - De Argentijn Fer-
nando Redondo verruilt Tenerife
voor Real Madrid. De internatio-
nal ondertekende gisteren een
contract dat hem voor vyf jaar
aan de Koninklijke verbindt. Na
Michael Laudrup was dit de
tweede grote aankoop van de
Spaanse club die komend sei-
zoen een serieuze gooi wil doen
naar de landstitel. Met de over-
eenkomst is een bedrag van cir-
ca zeven miljoen gulden ge-
moeid. Daarnaast zal Real Ma-
drid verdediger Ramis aan
Tenerife afstaan.

Weinig interesse
in Dallas
DALLAS - Als een van de wei-
nige Amerikaanse steden kent
Dallas een voetbalverleden,
maar juist in die plaats zijn nog
volop kaarten te koop voor de
WK-wedstrijden. Geen van de
zes duels in de Cotton Bowl is
uitverkocht. Zelfs een actie om
de kaarten huis-aan-huis te slij-
ten was tevergeefs. In Dallas
worden vier duels uit de voor-
ronde afgewerkt: Spanje-Zuid
Korea, Nigeria-Bulgarije, Duits-
land-Zuid Korea en Argentinië-
Bulgarye.

Birmingham. Vrouwen, 300.000 gulden.
Eerste ronde: Vis-Demongeot 6-3 3-6
6-3, Kamstra-Guse 6-4 6-3, Siddall-
Wegink 6-2 6-2, Pullin-Grande 6-3 6-3,
De Swardt-McCarthy 7-6 6-4, Pratt-Byr-
ne 2-6 6-3 6-4, Jaggard-Lai - Joubert 6-2
6-2, Callens-Tatarkova 6-3 6-4.

4.08, 5. Belli 4.41, 6. De las Cuevas 5.12' \7. Tonkov 7.53, 8. Chiappucci 9.13, 9-
Rodriguez 10.15, 10. Hampsten 12.00, 1J 'Cubino 12.27, 12. Richard 12.43, 13- 'Giupponi 14.58, 14. Bölts 15.36, 15. PO"
denzana 16.29, 101. Nrjboer 2.19.05. |
Gullegem, België, profs: 1. Wim Orfl'
loop 160 km in 3.45.00, 2. Hans d«
Clercq, 3. Willy Willems, 4. Benjamin
van Itterbeeck, 5. Theo Akkermans. Ge-
start: 96 man.
Ronde van Oostenrijk, amateurs. Vijl-
de etappe Zell-Kaunertaler Gletscher: V
Livingston 185 km in 5.21.07, 2. Kjer-
gaard 0.36, 3. Drubay 0.51, 4. Luttenbef'
ger 1.13, 5. GUvar 1.20, 12. MoerenhoU'
2.26, 17. Van de Meulenhof 2.59, 19. Va"
der Meer 3.31, 31. Max van Heeswijll
5.12. Algemeen klassement: 1. Moi"
scher 23.57.39, 2. Moerenhout 1.07, 3'
Johnsen 1.20, 4. Mengin 2.05, 5. Heistef
2.15, 14. Van de Meulenhof 6.44, 16. Val1
der Meer 7.08, 25. Van Heeswijk 10.47.

BASKETBAL
Sydney. WK vrouwen, kwartfinales.
Groep 1: Slowakije-Canada 66-63, Ver-
enigde Staten-Australië 88-70. Groep 2:
Brazilië-Cuba 111-91, Spanje-China
76-60. Troostronde. Groep 3: Japan-
Zuid Korea 83-63, Polen-Kenya 94-62.
Groep 4: Frankrijk-Taiwan 89-68, Italië-
Nieuw Zeeland 84-49.

BOKSEN
Bangkok. Wereldbeker amateurs. Wel-
tergewicht, kwartfinales: Atajev w.o.p
(10-4) van Janssen.

De Duitse ploeg, die volgende week vrijdag
de openingswedstrijd van het WK voetbalin Amerika speelt tegen Bolivia, is neerge-
streken in het Canadese Alliston. Daar
wordt de laatste hand aan de voorberei-ding op de titelstrijd gelegd. Coach Berti

Vogts maakt op het terrein van Alliston zelfook even de spieren los. Tegelijkertijd
maakt hij reclame voor het hotel waar de
Mannschaft logeert: Nottawasaga Inn.

Foto: AP

Rosmalen. Mannen, 620.000 gulden-
toernooi. Eerste ronde: Krajicek-Ren-
zenbrink 6-1 6-4, Eltingh-Davids 6-3 7-6,
Wibier-Matuszewski 7-6 6-3, Schalken-
Vaeek 6-4 6-4, Leconte-Dreekmann 6-1
6-3, Pereira-Jarryd 6-3 3-6 6-4, Anto-
nitsch-Hadad 6-3 6-4, Zoecke-Mronz 7-6
7-5, Adams-Volkov 6-3 6-4, Braasch-
Roux 6-4 6-2, Masur-Gloria 6-1 6-4,
Grabb-Olhovskiy 7-5 6-3, Nainkin-Pozzi
7-5 6-2, Nargiso-Stadling 2-6 6-4 7-5,
Stark-Lareau 7-6 6-4, Youl-Poljakov 6-3
6-2.
Londen. Queens, mannen, 1,2 miljoen
gulden. Eerste ronde: Shelton-Nydahl
6-4 7-6, Stoltenberg-Eagle 6-1 6-1, Hen-
man-Lundgren 7-5 7-6, Petehey-Ruah
6-2 7-5, Bjorkman-Stafford 2-6 6-2 6-1,
Steven-Frana 6-2 6-3, Engel-Simian 7-6
6-3, Morgan-Doyle 6-2 4-6 6-3, Apell-
Woodforde 6-4 7-6, O'Brien-Wilkinson
6-3 6-2, Witt-Bryan 6-2 7-5, Matsuoka-
Alami 6-4 6-4, Wheaton-Joyce 6-4 6-4,
Van Rensburg-Woodbridge 4-6 6-4 6-0,
Black-Forget 7-5 6-4. Tweede ronde: Ba-
tes-Becker 7-5 7-6, Nestor-Prinosil 6-1
4-6 6-3.
Florence. Mannen, 600.000 gulden. Eer-
ste ronde: Markus-Camporese 6-2 4-6
7-5, De la Pena-Furlan 6-4 6-1, El Anoui-
Federico Sanchez 6-3 6-3, Fromberg-
Burillo 6-4 6-1, Javier Sanchez-Kulti 6-3
6-2, Alberto Costa-Jonsson 4-6 6-1 6-4,
Carbonell-Pescosolido 6-7 7-6 6-0.

TENNIS

Portugal. EK mannen. Lissabon, groef
A: Rusland-Duitsland 25-16 (12-9
Frankrijk-Wit-Rusland 32-29 (16-15)'
Kroatië-Roemenië 24-23 (11-12). Stand;
1. Rusland 4-8 (104-77), 2. Frankrijk 4-»
(106-102), 3. Wit-Rusland 4-4 (109-110), *Kroatië 4-4 (91-93), 5. Roemenië 4-*
(94-110), 6. Duitsland 4-1 (82-94). PortO
groep B: Hongarije-Slovenië 24-1*
(11-9), Zweden-Portugal 26-21 (12-9), V
nemarken-Spanje 25-22 (10-7). Stand: l'Zweden 4-8 (92-72), 2. Spanje 4-6 (95-79)'
3. Denemarken 4-5 (84-80), 4. Hongarij*
4-4 (81-84), 5. Slovenië 4-1 (71-89), 6. Pof
tugal 4-0 (74-93).

HANDBAL

Ronde van Italië. Zeventiende etappe
Santa Maria-Lavagna: 1. Svorada 200
km in 5.26.04, 2. Lombardi 0.02, 3. Ab-
doesjaparov, 4. Pagnin, 5. Perini, 6.
Spruch 0.56, 7. Baldato, 8. Fontanelli, 9.
Konychev, 10. Roscioli, 11. Raab, 12.
Fornaciari, 13. Bordonali, 14. Calcaterra,
15. Brochard, 109, Nijboer op 8.46. Alge-
meen klassement: 1. Berzin 79.11.26, 2.
Pantani 1.18, 3. Indurain 3.03, 4. Bugno

WIELRENNEN
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Vogts in training

Volleyballers willen
nog één keer vlammen

Resultaten tegen Cuba tellen mee in eindronde
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