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FNV verliest
kort geding
aspergetelers

Van onze verslaggever
- De vice-president

-Sn de rechtbank in Roermond, mr.?" Paulussen, heeft de aanklacht, *» de Voedingsbond FNV tegen
jj '* aspergetelers niet ontvankelijk
l .^klaard. Volgens Paulussen heeft
'ie Voedingsbond niet voldoende

' linnen aantonen dat de aspergete-
iïrs de tuinbouw-cao niet zijn nage-;ornen. Teleurstelling bij de Voe-
jpgsbond FNV en opluchting bij
6 elf Limburgse aspergetelers, die

?aandag in kort geding waren ge-
{p.agd, omdat zij zich niet aan de

I pinbouw-cao zouden hebben ge-iden.
e verder pagina 13
Tuinbouw-caomoet

4 s^Wel worden nageleefd'

hetweer

!?U EN DAN EEN BUI
K- _11 uni, ".ui, _»_._

i "pn regengebied dat vannacht
j**e regio passeerde, trekt in
* loop van de dag naar het

?*sten weg. We hebben nog
'eeds te maken met een

Noordwestelijke stroming
j^arin enkele buien voorko-Jj^n. Later in de middag kun-
j.eö er wat meer opklaringen

I,'in. De middagtemperatuur
s°mt niet hoger dan 15 gra-?*l. Er waait een vrij krachti-
J? wind uit noordwestelijke
j>chting.

f ,°or verdere informatie be-
seffende het weer in Limburg
*Int u bellen 06-9775.

i 'ANDAAG:
?»«»op: 05.18 onder 21.56
_aanop: 06.23 onder: 22.40
J'ORGEN:??«»op: 05.18 onder: 21.57I "«aan op: 07.23 onder: 23.17

Overheid had
KPN in één klap
kunnen verkopen

HEERLEN - De Nederlandse Staat had de
hele Koninklijke PTT Nederland (KPN)
bijna in één klap kunnen verkopen. Profes-
sionele en particuliere beleggers in binnen-
en buitenland hebben dezeweek ingetekend
op ongeveer 390.000.000 aandelenKPN. Van
het totaal aantal aandelen dat de Staat in be-
zit heeft, ruim 460 miljoen stuks, zijn er op
dit moment echter maar 138.150.000 te koop.
Dat betekent dat slechts iets meer dan een-
derde van de totale inschrijvingen gehono-
reerd kan worden.
Gistermiddag om 13.00uur sloot de inschrrj-
vingstermijn voor aandelen KPN. Enkele
uren later was het bij ABN Amro, de leider
van het banken-consortium dat de beursin-

troductie vanKPN begeleidt, al duidelijkdat
de inschrijving een groot succes was gewor-
den. De belangstelling bhjkt bijna drie keer
zo grootals het aanbod.

De interesse komt van ongeveer aHe catego-
rieën beleggers die door het banken-consor-

tium zijn benaderd. Institutionele beleggers
in binnen- en buitenland (pensioenfondsen,
verzekeringsmaatschappijen en beleggings-
fondsen) hebben ruim ingetekend op het
aandeel.Particuliere beleggers in Nederland
hebben zich vooral tegen het einde van de
inschrijvingsperiode gemeld, alduseen geza-
menlijke mededeling van ABN Amro en de
ministeriesvan Financiën en van Verkeer en
Waterstaat.
Vooralparticulieren die niet eerderin aande-
len belegden meldden zich op het laatste
nippertje. Volgens minister Maij van Verkeer
en Waterstaat waren zon 50.000 particuliere
beleggers verwacht en zijn dat er ongeveer
twee keer zoveel geworden.

Kritiek opfractievoorzitter groeit over breedfront

Partijkader CDA wil
Brinkman wegsturen

Von onze parlementaire redactie
DEN HAAG - CDA-fractie- en par-
tijleider Brinkman moet opstappen.
Dit is de mening van talrijke Twee-
deKamer- en bestuursleden binnen
de partij. Waarnemend partijvoor-
zitster Lodders meent echter dat de
positievan Brinkman niet in het ge-
ding is. Het CDA is dan ook niet
van plan de partijtop te wijzigen. Zij
zegt dit aan de vooravond van de
CDA-partijraad in Utrecht.

Zowel in de Kamerfractie als op re-
gionaal en landelijk partijniveau

neemt de kritiek op Brinkman de
laatste tijd toe. De CDA-leider is na
deKamerverkiezingen volstrekt uit
beeld geraakt. Een prominent
CDAer formuleerde het aldus:
„Brinkman is dus niet de leider van
het CDA. Dat hebben de verkiezin-,
gen wel bewezen."
Binnen het CDA circuleren drie na-
men als opvolgers van Brinkman.
Dat zijn: de huidige staatssecretaris,
en Kamerlid, Heerma (volkshuis-
vesting), Kamervoorzitter Deetman
en het Kamerlid De Hoop Scheffer.
Algemeen wordt protestant Heerma
de meeste kans toegedicht, zeker

als leidervan het CDA in de opposi-
tie waarbij harde, duidelijke taal
nodig kan zijn.
Brinkman wordt daar, medevanwe-
ge zijn genuanceerde verhalen, niet
toe in staat geacht. Binnen de Ka-
merfractie is overigens een discus-
sie gestart over devorm van opposi-
tievoeren. Genuanceerd (de lijn-
Brinkman) of keihard afwijzend
(een voorkeur van derechtervleugel
binnen de fractie).

Lodders ontkent dat er kritiek is op
Brinkman hoewel een aantal oud-
Kamerleden ongevraagd hun kri-
tiek op schrift aan de partij hebben
doen toekomen. Zoals bekend moet
de commissie-Gardeniers analyse-
ren hoe het CDA zon grote verkie-
zingsnederlaag heeft kunnen lijden.
Rond 1 juhmoet de commissie met
een oordeel komen. Kamer- en be-
stuursleden, die anoniem willen
blijven, verwijten Brinkman dat hij
met zijn optreden zelf verantwoor-
delijk is voor tien van de twintig
verloren zetels

VVD. D66 en klein rechts winnen bij Europese verkiezingen

Laagterecord opkomst
zorgt voor herstel CDA

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Ongeveer 35
procent van de kiezers heeft
gisteren een stem uitgebracht
op één van dekandidaten voor
het Europees Parlement. Dit
is een Nederlands laagtere-
cord. Vijf jaar geleden wisten
de Europese verkiezingen nog
47,2 procent van de kiezers
naar de stembus te halen. Vol-
gens een prognose van het
onderzoeksbureau InterView
wordt het CDA met tien van
de 31 zetels de grootste Neder-
landse afvaardiging in het
Europees Parlement.

De christen-democraten hebben
hetzelfde aantal zetels behaald als
in 1989, terwijl opiniepeilingen een
verlies van twee zetels voorspelden.
„Een geweldige opsteker," aldus
CDA-lijsttrekker Maij-Weggen. „We
hebben ons vooral gericht op de ei-
genkiezers en hen beter weten over
te halen naar de stembus te gaan."
Het herstel van het CDA wordt toe-
geschreven aan het christen-demo-
cratisch electoraat dat trouwer naar
de stembus gaat.

Ook al heeft het CDA het goed ge-
daan, de lage opkomst is geen steun
in de rug voor Lubbers. De premier
had gehoopt op een bink van Ne-
derlands enthousiasme voor Euro-
pa om zijn gooi naar het voorzitter-
schap van de Europese Commissie
te onderstrepen.

Volgens D66-lijsttrekker Jan
Willem Bertens uit Maastricht zal
de Nederlandse desinteresse zeker
worden geanalyseerd in Bonn en
Parijs.

Alhoewel het aantal Nederlandse
zetels in het Europees Parlement
met zes is uitgebreid, blijft de Partij'
van de Arbeid steken op acht parle-
mentariërs.

De WD wint driezetels en krijgt er
als de prognose van InterView cor-
rect is zes. D66 ziet het aantal zetels
eveneens met drie toenemen en
komt op vier. De kleine christelijke
partijen winnen er één, en komen
op twee. GroenLinks heeft een zetel
verloren. Alleen lijsttrekker Nel van
Dijk mag naar Brussel. De overige
partijen, CD, SP, De Groenen,Lijst
9 en Een betere Toekomst, haalden
niet genoeg stemmen voor een ze-
tel. De ouderenpartijen - bij de
Tweede-Kamerverkiezingen in mei
nog goed voor zeven zetels - deden
niet mee.

" De opkomst bij de
Europese verkiezingen
van gisteren was in het
hele land erg laag. De
leden van het stembu-
reau in de Guus Klin-
kerschool in Geleen
hadden echter wel heel
veel tijd om andere
dingen te doen. Het op-
komstpercentage in
'hun' kiesdistrict be-
droeg slechts een scha-
mele 16,7 procent.

Foto: PETER ROOZEN

Verbitterde vakbonden bereid tot uitputtingsslag

Maandag geen treinen
tijdens ochtendspits

Van onze redactie economie

UTRECHT - De spoorwegvakbond
FSV is begonnen met de voorberei-
dingen van een landelijke treinsta-
king aanstaande maandag. De actie
zal tot negen uur 's ochtends duren.
De andere bonden zullen naar ver-
wachting hun leden ook oproepen
maandagochtend te staken. Daar-
door zal in de ochtendspits geen
trein rijden en pas tegen de middag
de normale dienstregeling worden
hervat.
Alleen als de NS dit weekeinde ko-
men met aanvullendewerkgelegen-
heidsplannen, kan de algemene
staking worden voorkomen. Woens-
dagochtend legden wilde stakingen
het treinverkeer in de Randstad al
vrijwel geheel plat.

De staking is onvermijdelijk gewor-
den nadat gisteren een ultieme po-
ging van NS-topman Den Besten
om tot een oplossing te komen, mis-
lukte. FSV en CNV hebben al aan-
gekondigd bereid te zijn tot een
uitputtingsslag als de NS na de
„waarschuwingsactie" van komen-
de maandag „niet bereid zijn tot
zinnig overleg." Volgens FSV-
bestuurder Kersten beraadt zijn
bond zich over vervolgacties. „We
zullen dan bijvoorbeeld twee tot
driekeer per week 's ochtends later
beginnen. Maar ik wil daar nog niet
te veel op vooruitlopen."

Deelname verdachten aan moorden niet bewezen

’Roermondse’ IRA-leden
opnieuw vrijgesproken

Van onze verslaggever

DUSSELDORF - De IRA-leden
Scan Hick, Paul Hughes en Donna
Maguire zijn gisteren door de recht-
bank in Dusseldorf vrijgesproken.
Ze werden verdacht van de liquida-
tie van de Britse majoor Michael
Dillon-Lee op 4 juni 1990 in Dort-
mund en van een bomaanslag op
een Britse kazerne in Langenhagen,
bijna een maand daarvóór.

Volgens rechtbankpresident Wolf-
gang Steffen heeft het openbaar
ministerie in de 112 dagen durende
zitting niet wettig en overtuigend
kunnen bewijzen d_t de drie Noord-
ieren een IRA-cel hebben gevormd
die de aanslagen pleegde, laat staan
dat ieders rol daarin werd bewezen.
Desondanks worden ze door de
rechtbank wel gezien als leden van
het verboden lerse Republikeinse
Leger.

De drie verdachten werden* in 1991

al voor de Roermondse rechtbank
vrijgesproken van de moord op de
twee Australische toeristen Ste-
phan Melrose en Nick Spanos die
toen ten onrechte voor Britse solda-
ten werden aangezien. Vierde ver-
dachte was destijds Gerard Harte,
die na het hoger beroep in Neder-
land meteen op vrije voeten kwam,
omdat hij niet voor aanslagen in
Duitsland werd gezocht.

Donna Maguire is na gisteren de
enige IRA-verdachte van de ver-
meende zogenoemde 'Dutch Unit'
die nog achter slot en grendel zit.
Zij verantwoordt zich momenteel
elders in Duitsland, samen met nog
twee andere IRA-verdachten, voor
een moordaanslag op een perso-
neelslid van een Britse kazerne in
Osnabrück in 1989 en voor de
moord op korporaal Smith in Hann-
over. Naar verwachting is dat pro-
ces tegen het einde van dit jaar
afgelopen. Van de twee andere gis-
teren vrijgesproken verdachten,
loopt Paul Hughes al enkele maan-
den vrij rond. De rechtbank hief in
februari zijn hechtenis op. Scan
Hick genoot gisteren voor het eerst
sinds zijn arrestatie op 16 juli 1991,
enkele dagen na een spectaculaire
jacht op hem in de bossen by
Chaam, van zijn vrijheid.

Zie verder pagina 14

" Individuele rollen bijaanslagen onbewijsbaar

Vermiste jongen
verdronken

BORN - De 17-jarige Robin Jans-
sens uit Bom, die sinds vorige week
werd vermist, is gisteren dood te-
ruggevonden. Het lijk werd aange-
troffen in het water bij de overlaad-
haven in Buchten, ten noorden van
Bom. De jongen is verdronken. De
politie sluit een misdrijf uit.

Robin Janssens werd zaterdag door
zijn ouders als vermist opgegeven.
Hü had de ouderlijke woning 's
nachts verlaten in een depressieve
toestand. Zoekacties van de politie
in de omgeving van Bom hadden
geen resultaat. In het Julianaka-
naal, bij de sluis van Bom, werd
gedregd.

Na het weekeinde ontbrak nog al-
tijd enig levensteken. De ouders
hebben dinsdag een paragnost ge-
raadpleegd. Welk resultaat dat heeft
gehad,kon de politie niet meedelen.
„Dat was een privé-actie," aldus de
woordvoerder.

Een wandelaar vond het stoffelijk
overschot van de jongen gisteren
rond het middaguur. Hij waar-
schuwde onmiddellijk de politie.
Een üjkschouwer en de technische
recherche van de politie hebben ter
plaatse onderzoek verricht.
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" Uitslag verkiezingen
zegt nietsover 'paars'

Tentoonstelling
’Hart te kijk’
in Heerlen

Zie verder pagina 4

" Bonden hopen op
hulp van overheid

(ADVERTENTIE)

VANGEN! "

_ff _4üifML Nu twee SlJPer"zomersPel|etJes voor buiten,
CpZflu&t}^ in het bos, op het strand en op de camping.
_Wo£^^ Merk: Scatch. Oftewel: de enige echte. Van
mr uitstekende kwaliteit en goed voor vele uren

gezonde lichaamsbeweging en speelplezier. Nu voor wel héél
weinig geld. Zon voordeel laat je niet schieten, dat vang je.

Super Grip bali jQ'/h
Bal en 2 vangschotels met uiterst g qj- \/ _fkrachtig klitmateriaal ®©®_435' «7.«/ D \Z_fef
Grip Football "^x^/lRugbybal ("American football") en twee /y*ji_ffl "vanghandschoenen met uiterst *t r\ qj- [_fm Ü
krachtig klitmateriaal @®@_€h§s" X-__«/D y^emL^ §
Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 11 juni a.s. È^m\
's Lands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten. \mtm

LA DILIGENCE

Een begrip in Limburg

Vanavond

MONTECARLO



Behoefte
Het voldoet blijkbaar in een behoef-
te want de eerste oplage van 5000
stuks, een forse oplage voor klassie-
ke muziek, is al uitverkocht, een
tweede oplage van opnieuw 5000
boekjes en CD's is in voorbereiding.
Jan van Straten zelf staat niet echt
te kijken van die opvallende ver-
koopcijfers. „Ik heb altijd gedacht
dat er aan zoiets behoefte was. En
ik ben niet de enige. Willem Duys,
toch iemand die de nodige ervaring
heeft in de muziekbusiness, zei me
bij de presentatie dat dit 'het muzi-
kale ei van Columbus' is."

„Veel mensen houden van klassiek,
herkennen de nodige melodietjes
als je ze die laat horen, maar weten
niet waar ze vandaan komen. Die
mensen stappen de drempel van
een klassieke muziekzaak niet
gauw over omdat ze niet weten
waar ze moeten beginnen met ver-
zamelen. Als ik een paar mensen via
deze CD en dit boekje over de
drempel zou kunnen helpen, zou

dat heel mooi zijn", zo zegt Jan van
Straten.
Hij heeft niet de pretentie een groot
deskundige op het gebied van klas-
sieke muziek te zijn. Jan van Stra-
ten omschrijft zichzelfvoor alles als
'een groot muziekliefhebber. Hij
speelt zelf piano en gitaar, zingt en
schrijft, zonder veel pretenties, zijn
eigen liedjes. En hij luistert daar-
naast ook graag naar muziek. „Ik

interesseer me voor heel veel soor-
ten muziek, niet alleen voor klas-
siek. En ik ben niet in het Beatle-
tijdperk blijven hangen. Ik luister
met even veel plezier naar CD's van
mijn zoon, naar Guns 'n Roses als
naar klassiek."

De muziekliefhebber Jan van Stra-
ten heeft de afgelopen jaren lang-
zaam maar zeker honderd bekende
klassieke fragmenten verzameld, er
de naam van het werk en de compo-
nist bij gezocht, wat informatie over
diens leven, anecdotes en informa-
tie over andere bekende werken
van de componist in kwestie. Sa-
men met tips over welke werken
een beginnende liefhebber van
klassieke muziek nog meer zou
kunnen beluisteren, vormt het de
basis voor een boekje van een klei-
ne honderd bladzijden.
Een boekje dat de leek in heel een-
voudige bewoordingen wegwijs
probeert te maken in de wereld van
de klassieke muziek. „Ik heb iets
willen maken van een leek voor le-
ken. Waarbij de eerste een stukje
huiswerk heeft gedaan voor al die
anderen", zo omschijft de samen-
steller het zelf in het voorwoord van
het boekje.

Bij het boekje hoort een CD met
honderd fragmenten van elk zon 45
seconden. Fragmenten van overbe-
kende werken zoals 'Für Elise' van
Beethoven en van De Parelvissers
tot 'Also sprach Zarathustra' van
Richard Strauss. „De titel 'Also
sprach Zarathustra' zegt de gemid-
delde leek waarschijnlijk niet veel,
maar als je het hebt over 'de muziek
van de Silan-reclame', weet vrijwel
iedereen ineens wat je bedoelt",
zegt Jan van Straten.
Hij heeft voorbeelden te over. „De
naam van de ballet-suite 'Spartacus'
en diens Russische componist
Khatchaturian zegt waarschijnlijk
niemand iets. Maar vrijwel iedereen
kent op zijn minst een fragment van
dat werk als de herkenningsmelo-
die van de Onedin-Line."

Het boekje 'Herken Klassiek, 100
Wereldberoemde Muziekfragmen-
ten' en de bijbehorende, gelijkna-
mige CD zijn te verkrijgen bij de
meeste platenzaken en bij veel
boekwinkels. Ze kosten samen
f34,50. Het boekje wordt uitgegeven
door Strengholt, de CD door Poly-
gram.

Koren
actief

in Meijel
MEIJEL - Twaalf mannenko-
ren, waarvan vijf uitLimburg,
nemen morgen deel aan de
vierde editie van het Zuidne-
derlands Mannenkorenfestival.
Het festival begint om 13.30
uur in de parochiekerk, waar
de deelnemende koren drie
werken ten gehore brengen.
Rond 19.30 uur wordt in ge-
meenschapshuis 't Kloster
door juryvoorzitter Jean Lam-
brechts het beste koor bekend
gemaakt.

De Limburgse koren die aan
het Zuidnederlands Mannen-
korenfestival deelnemen, zijn
de Beeker Liedertafel, het
Heerder Mannenkoor Ensem-
ble, mannenkoor David Kerk-
rade Spekholzerheide, de
Koninklijke Zangvereniging
Venlona Venlo en het Weerter
Mannenkoor.

Recital van
Marijn Simons

GELEEN - De 11-ja-
rige violist Marijn
Simons uit Geleen
muciseert dinsdag
om 19 uur in de aula
van de Geleense mu-
ziekschool. Begeleid
door Marjon Pauw
speelt hij werken
van Mozart, Schu-
bert en een eigen
compositie, Capric-
cio opus 1 nr. 2 voor
viool en piano.

Ondanks zijn jeugdi-
ge leeftijd - hij be-
gon als 4-jarige met
vioollessen aan de
Geleense muziek-
school - heeft Ma-
rijn Simons al heel
wat optredens achter
de rug. Op zijn ze-
vende speelde hij
samen met het
Noordhollandse
Philharmonisch Or-
kest van Lucas Vis.
Ook trad hij op in
programma's van de
BRT, Tros, NCRV en
NOS. Marijn Si-
mons, die ook als

'componist' zijn
mannetje staat, mu-
siceerde zelfs al niet
de legendarisch Ne-
derlandse violist
Theo Olof. En door
Sir Yehudi Menuhin
werd hij tijdens een
optreden ter gele-
genheid van diens
75ste verjaardag ge-
prezen voor zhn
schitterend spel.

Een Italiaanse viool
uit 1731 kreeg hij in
bruikleen van het
Nationaal Muziekin-
strumentenfonds.
Sinds enkele jaren
studeert Marijn Si-
mons aan het Swee-
linck-conservato-
rium in Amsterdam
bij de bekende viool-
pedagoge Davina

van Wely. Samen
met het LSO en het
Noordnederlandse
Orkest zal hij in het
concertseizoen
'94/95 enkele roman-
tische vioolconcer-
ten uitvoeren.
De in Geleen gebo-
ren Marjon Pauw is
sinds drie jaar vaste
begeleider van Ma-
rijn Simons. Zij be-
haalde de B-acte
piano, het diploma
solospel en de aante-
kening kamermu-
ziek op het Maas-
trichts conservato-
rium.

" Afarijn Simons
en zijn begeleidster
Marjon Pauw.
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kunst
Jan van Straten brengt beroemde klassieke melodieën bijeen

Van Silan -muziek
tot Onedin Line

DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - ledereen heeft het
waarschijnlijk wel eens mee-
gemaakt. Je hoort een fraaie,
klassieke melodie in een recla-
mespotje op de radio of op de
achtergrond in een Ster-spot-
je. Een fragment van een klas-
siek muziekstuk dat je mis-
schien graag in je CD-verza-
meling zou willen opnemen.
Maar van welke componist is
het nu eigenlijk?

De echte doorzetters komen er na-
tuurlijk achter. Door een Hilver-
sumse omroep of de Ster te bellen.
Of door het fragment in een goede
muziekzaak voor te zingen, al dan
niet met vermelding van de recla-
mespot waarin het gebruikt wordt.
Maar negenennegentig van de hon-
derd mensen nemen die moeite niet
en blijven onkundig van de naam
van de componist en het muziek-
stuk waar het fragment in kwestie
aan ontleend is.
Voor die mensen heeft Jan van
Straten mogelijk pionierswerk ver-
richt. De 46-jarige directeur van het
Nederlands Bureau voor Toerisme
(NBT) in Parijs heeft de afgelopen
jaren honderd bekende muziekfrag-
menten verzameld en in kaart ge-
bracht. Hetresultaat van wat hij zelf
'een enigszins uit de hand gelopen
hobby' noemt, is een CD met hon-
derd muzikale fragmenten en een
bijbehorend boekje, beide sinds en-
kele weken onder de titel 'Herken
Klassiek, honderd wereldberoemde
muziekfragmenten' op de markt.

" Jan van Straten: ,Jk heb altijd gedacht dat er aan zoiets
behoefte was." Foto: GPD

Muziekdagen Eys van start
EYS - De uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart vormt ook
dit jaar weer de kern van de Muziekdagen Eys. Ze wordt uitgevoerd
tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Agatha op
zondag 26 juni om 10.45 uur. Zoals gebruikelijk is Edouard Rasquin
dirigent.

Naast het kerkelijk zangkoor St. Cecilia en dameskoor Octavia wer-
ken vier solisten aan deze uitvoering mee: sopraan Dominique Lan-
cellotti-Detournay, alt Louise Rijs, tenor Peter Kokkelmans en bas
Frans Kokkelmans. Organist is Ben Kerkhof. Behalve de Krönungs-
messe zullen in de parochiekerk van Eys ook het Laudate Dominuro
van Mozart en het Te Deum van Haydn weerklinken.

In verband met het wereldkampioenschap voetbal is de eerste Mu-
ziekdag Eys verplaatst naar morgen. Dan geeft de Philharmonie van
Bocholtz onder leiding van Heinz Friesen een 'Freiluftkonzert' op de
binnenplaats van de Eyserhof aan de Wittemerweg. Vanaf 19.30 uur
wordt een programma uitgevoerd, dat in het teken staat van klassie-
ke dansen van vermaarde componisten als Bernstein, Rachmaninov,
Borodin en Bizet.

Limburgse Jagers
op tournee

HEERLEN - De Limburgse Jagers
maken volgende week een tournee
door Limburg. Het in Seedorf ge-
vestigde fanfarekorps keert voor
drie dagen terug naar zijn baker-
mat. Deze 'Tour deLimburg' zal de
laatste zijn in het 45-jarig bestaan
van het orkest: volgend jaar gaan de
Jagers samen met het korps van de
Genie het beroepsorkest 'Fanfare-
korps Algemeen' vormen.
De Limburgse Jagers beginnen hun
tournee komende maandag in Ste-
vensweert, waar op het Kiosk op
het Marktplein vanaf 20 uur een
avondconcert wordt gegeven. De
volgende ochtend spelen de Jagers
vanaf een uur of halftien op het
plein voor het Stadhuis van Geleen.
Daarna verhuist het gezelschap
naar Horst waar op 20 uur een
avondconcert wordt gegeven in cul-
tureel centrum 't Gasthoes.
Op woensdag 15 juni concerteren
de Limburgse Jagers tijdens lunch-
tijd op de kiosk op het Munster-
plein in Roermond, 's Avonds geeft
het korps vanaf 20 uur een concert
in het Openluchttheater van Val-
kenburg.
Onder leiding van kapelmeester J.
Hendriks zullen de Jagers een af-
wisselend programma ten gehore
brengen dat loopt van Jean Sibelius
tot Michael Jackson en van JefPen-
ders tot Jan van der Roost.

Winterprogramma
in ’Het Kruis’

MAASTRICHT - Theaterwerk-
plaats Het Kruis van Bourgondië
heeft haar programma voor theater-
seizoen 1994-1995 voor een groot
deel rond.
In de regie van Jan Peter Gerrits
wordt 21 oktober het verhaal van
een mannenvriendschap gebracht.
Onder de titel: 'Voorwerp van ver-
langen naar Don Carlos' van F.
Schiller. Vanaf 2 december 1994
presenteren zich achttien theater-
makers in een drie weken durend
festival aan het publiek. Elke avond
worden vijf tot zes korte voorstellin-
gen gespeeld. Het thema van alle

voorstellingen is 'De waanzin, f
naamd Mens. ,
Op 3 februari 1995 regisseert Gui*
Wevers 'De eenzaamheidvan de 1*
toenvelden' van B.M. Koltès, f
speeld door Rob van Gestel en Nio"
de Vries. Op de tonen van een
kend Maastrichts Carnavalslied
beeldend kunstenaar Dré Dcve1*
op de zolder van Het Kruis vB-j
Bourgondië een theaterexperimell
realiseren.
Op 17 maart is de première van 'P*
scheiding van Figaro' van O. H°l
vath. In het slachthuis in Veflf
wordt 23 mei het stuk 'Venlo, tn*
kerstad', opgevoerd, een specie
maskervoorstelling van Sha^speare's Macbeth: 'Op de verlak
hei.

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 vrucht; 6 gids; 11 bijb. fig.; 12 bieding; 14 voor;
15 gebruik; 17 graan; 19 pl. aan de Rode Zee; 21 zeewezen; 22
hoender; 23vogelprodukt; 24 ontvanger; 26zangnoot; 27 indien; 29
vr. munt; 30 voorz.; 32hoogvlakte in Israël; 34p1. in Z-Holland; 36
vr. titel; 37 vallende ster; 38 houding; 39 brugboog; 41 drieheid; 44
voorz.; 45 meisjesnaam; 47 voordat; 49 in memoriam; 51 haag; 53
pers. vnw.; 54 tooi; 56 binnenhalen; 58 godin; 59 weide; 61 bepak-
king; 62 netto; 64 keurig; 65 wee; 66 op andere plaats; 67 amfibie.

VERTIKAAL: 1 pl. in N.-Holland; 2 drank; 3werkkleding; 4 en andere;
5 raamscherm; 7 selderij; 8 Aziaat; 9 uitgest. vogel; 10 coureur; 12
gratificatie; 13beddegoed; 16uitroep; 17kleelmiddel; 18grappenma-
ker; 20lof; 25onderdanig; 27 slagader; 28gezamenlijk; 30 gomhars;
31 vrg. heerser; 32 gok; 33 hals; 34 kansbriefje; 35 vordering; 40
vreemdste; 42 ieder 43 bezoek; 45 beweeggrond; 46 vertegen-
woordiger; 48 straathandelaar; 50 fout; 51 vleessoort; 52 loot; 53
lelw.; 55 slot; 57 druivelak; 60 lidw.; 63 ondernemingsraad; 65 on-
meetb. getal.

Macbeth als
tekenfilm

HILVERSUM - Herman Finkers
pakt het groots aan. Nadat hij eer-
der het Kerstverhaal als tekenfilm
bracht, heeft de Twentse caberetier
Macbeth van Shakespeare bewerkt.
De VARA zendt Finkers' tweede te-
kenfilm op 18 juni uit.
Finkers, die op eigenzinnige wijze
met het Koningsdrama omging,
werkte samen met animator John
Croezen. Voor de gelegenheid is
Shakespeares tekst zoals hij zelf
zegt „genadeloos" herschreven
door Herman en zijn broer Wilfried
Finkers. Voor de muziek werd ge:
bruik gemaakt van fragmenten uit
de opera Macbeth van Verdi.

oplossing gisteren
OPLOSSING E 1517
HORIZONTAAL: 1 Bach; 4 kort; 7
wok; 8 aar; 10rat; 12 sim; 13 barak;
15 pap; 17 bot; 18 parabel; 20 mug;
22 op; 23 iel; 24 iep; 26 te; 27 TNT;
28 zon; 29 Eos; 31 meel; 35 stad; 37
dealer; 38 winter; 39veld; 41 brak; 43
ter; 45 dom;46 ruk; 47 a.b.; 49 Nijl; 51
bas; 52 er; 53 kok; 55 kombuis; 58
pok; 59 sip; 61 boers; 62 nis; 63 mal;
65 ore; 66 wol; 67 semi; 68 neen.

VERTIKAAL: 1 bom; 2 a.k.; 3 haar; 4
krab; 5 R.R.; 6 tap; 7 wit; 9 Arag-**1'
11 tam; 12 sop; 13bal; 14 kei; 16 puj;
17 boom; 18 pet; 19 lee; 21 geld, &
inladen; 25postbus; 27 teelt; 30steitt
32 Ede; 33 eek; 34 eis; 36 ara; 39
vlak; 40 dobber; 42 kerk; 44 rijk; *ras; 48 bos; 50 lob; 51 bis; 52 Eos;&
kim; 56 mooi; 57 uren; 58 pil; 60 pas'
62 non; 64 le; 66 we.

Winwoord: DELEGATIELEIDER

recept
Zomerse salade
1 krop frisée (krulandijvie), 1 dikke plak gerookt
ontbijtspek (ca. 150 gram), 2 casino boterhammen
zonder korst, 1/2 kleine rode ui, 1 avocado, ca. 1
eetlepel citroensap, 1 kiwi, voor de vinaigrette:, 4
eetlepels (olijOolie, 1 eetlepel citroensap, mespunt
mosterd, mespunt suiker, dragon, bieslook.
Maak de frisée schoon en scheur de blaadjes in
stukken. Snijd het spek in reepjes en bak ze in wei-
nig boter knapperig.
Snijd de korstjes van de boterhammen en verdeel
het brood in blokjes. Bak de broodblokjes aan bei-
de kanten bruin en krokant. Laat ze op keukenpa-
pier uitlekken.

Snijd de halve ui in plakjes. Bewaar een aantal
mooie ringen en hak derest fijn.
Halveer de avocado, wip de pit eruit, verwijder de
schil en snijd het vruchtvlees in blokjes.
Besprenkel de blokjes met citroensap om verkleu-
ren te voorkomen. Schil dekiwi en snijd de vrucht
in plakjes. Halveer de plakjes. Meng voor de vinai-
grette citroensap, mosterd en suiker en voeg hier
al roerend de olie bij. Uisnippers en groene krui-
den door de vinaigrette mengen.

Vinaigrette en slablaadjes mengen en hierover
broodblokjes, spekjes, blokjes avocado, plakjes ki-
wi en uiringen verdelen. Nog eenmaal doorschep-
pen en direct serveren.(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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het aruba-dossier de rechter



Volgende week besluit over PvdA/VVD/D66-coalitie verwacht

Kok eist duidelijkheid
over de kans op ’paars’

Van onze parlementaire redactie

JEN HAAG - Begin komen-

'6week moet duidelijk zijn of
PvdA/VVD/D66-coalitie

p*hs van slagen heeft of niet.
f^dA-onderhandelaar Kok
reft dat gisteren gezegd. „We

niet blijven praten,"
"Jdus de sociaal-democraat die
langzamerhand een gevoel
J*n ongeduld" krijgt. De

van de informa-
*ürs verwacht dat 'het ko-
*tende week heel moeilijkvordt'.
°k sluit niet uit dat het antwoord

week 'nee' zal zijn. DanJ*J6nt echter precies duidelijk te zijn
Sarom de paarse coalitieer niet inJ-- Is het antwoord 'ja', dan moeten

:* hoofdlijnen voor het te voeren fi-
j^ficieel en sociaal-economisch be-
v 'd op tafel liggen. De uitwerking
"J* 1! die hoofdlijnen, alsmede het
J*Palen van standpunten over an-

zaken, kan dan in de wekenfarna.'e* financiële beeld voor de paarse
°alitie ziet er overigens iets gunsti-■*r uit. De economische groei komt
j 1995 boven 2 procent uit hetgeen
l^ele miljarden guldens extra op-
pert. Bovendien brengt de ver-
kop van PTT-aandelen circa 4Miard gulden meer op. Dat geld

worden gebruikt voor infra-
?hicturele werken of verlaging van
h6t financieringstekort, aldus Kok.
.* hoeft dan minder bezuinigd tevorden.

H^nen het A-team is wel overeen-t^ming over een aparte belas-
{J-Saftrek voor werkgevers die
iweIsen aannemen tegen het mini-
■."ftiloon. Deze lastenverlichting
k.st circa vier miljard gulden en
W 100.000 banen opleveren. Ook
ff 1 de fractiespecialisten het eens
i6r extra financiële steun (enkele

l^derden miljoenen guldens) voor
|J midden- en kleinbedrijf en star-ee ondernemers.

Betuwelijn
JVa., WD en D66 hebben gisteren
kloten de aanleg van de Betuwe-"j? 1 nog eens grondig te heroverwe-
(j* 1-Het is niet uitgesloten dat uit-bV^elijk van de aanleg van de lijne 7,1 miljard gulden kost) wordtJtezien. D66 dringt aan op extra
t* bij aanleg, waar-
g °r de kosten met drie miljard sty-
■JJ; De WD ziet weinig in de Betu-
ig'fin en pleit voor uitstel van het
V °Ject. De PvdA houdt vooralsnog
ll^t aan de aanleg zoals die door
hlkabinet-Lubbers/Kok is voorge-

L* bij deaanleg van dehoge snel-tl(ls spoorlijn (hsl) tussen België
L Amsterdam zetten 'de paarse
Jjj^hjen' vraagtekens. De uitbrei-
c'g van Schiphol zou daarentegen
jOr weinig problemen zorgen tus-

' ** de drie onderhandelaars.

Afspraken bij
Justitie over

Aanpak misdaad
"?EN HAAG - De Bossche procu-

mr. R.A. Gonsalves
j*1 overleg gaan voeren met de
j °°fdofficieren van Justitie die een
j^terregionaalrechercheteam (kern-
i^rn) onder zich hebben. Verderl^hben de vijf procureurs-generaal
£B's) nogmaals afgesproken dat"^en zich bij de bestrijding van de

misdaad richt naariet beleid van Gonsalves, die dit
binnen de PG-vergadering

enkele jarenin portefeuille heeft.
t^ze maatregelen werden gisteren

door het ministerie
Justitie, nadat het afgelopen

duidelijk werd dat bin-
■^l het PG-overleg onenigheid
3, er plannen van Gonsalves be-
\°nd. De portefeuillehouder zou,
jegens intimi, 'alle macht' met be-J^kking tot de bestrijding van de
C°rganiseerde misdaad naar zich
u e hebben willen trekken. Gonsal-
(j.s zegt echter met zijn voorstellen
l^nen de bevoegdheid van het por-
■leuiUehouderschap te zijn geble-

Vrouw licht gewond in Wijk aan Zee

Asielzoekerscentrum
doelwit brandaanslag

Van onze redactie binnenland

WIJK AAN ZEE - Door een uit-
slaande brand in het asielzoekers-
centrum Maddison in Wijk aan Zee
is gisteren één bewoonster licht ge-
wond geraakt en is grote schade
aangericht. De brand is vrijwel ze-
ker aangestoken. Het technisch
onderzoek bracht sporen van braak
en meerdere brandhaarden aan het
licht. In de middaguren werd dicht
bij één van de brandhaarden een
bijna lege jerrycan met benzine aan-
getroffen. Dit hebben woordvoer-
ders van de gemeente en de politie
van Beverwijk meegedeeld.

De brand ontstond om 4.06 uur in
de keuken van het Chinese restau-
rant dat onder het centrum ligt.
Onder de 150 bewoners brak grote
paniek uit. Een vrouw raakte licht
gewond aan een been toen zij vanaf
een balkon op drie hoog naar bene-
den sprong. Zij kon na behandeling
in het ziekenhuis weer huiswaarts
keren.

Volgens woordvoerders van de
plaatselijke politie en de gemeente
Beverwijk is het zo goed als zeker
dat het vuur is aangestoken. Bij een

technisch onderzoek werden in de
restaurantkeuken diverse brand-
haarden aangetroffen en ook waren
sporen van braak aanwezig. De aan-
wezigheid van de 150 asielzoekers
was veel inwoners van Wijk aan Zee
al maandenlang een doorn in het
oog. De vluchtelingen zouden vóór
15 juni allen naar elders verhuizen,
maar het was nog nietbekend waar-
heen.
Ongeveer vijftig asielzoekers zijn
inmiddels ondergebracht in op-
vangcentra elders in het land. De
rest kon terugkeren naar het achter-
deel van het getroffen complex dat
niet door de brand is aangetast. Zij
worden, zodra elders plaats vrij-
komt, overgeplaatst naar andere
centra. De materiële schade is nog
onbekend.
Ook in Terneuzen vond gisteren een
aanslag plaats waarbij racistische
motieven waarschijnlijk een rol
hebben gespeeld. Daar werd - voor
de tweede keer in korte tijd - ge-
probeerd het Turks-Nederlands
ontmoetingscentrum in brand te
steken. Eerder hadden de daders
een aantalruiten in gegooid en had-
den zij op het pand hakenkruisen,
keltische kruisen en racistische leu-
zen gespoten.

binnen/buitenland

Sneeuw Groenland bewijst
nut van loodvrije benzine

ÖEN HAAG - De beperking van
"tet loodgehalte in benzine blijkt
k werken. Sinds de introductievan loodvrije autobrandstof be-
■Ön jaren zeventig zijn de lood-concentraties in de lucht op het
Noordelijk halfrond aanzienlijk
"Sedaald. De belasting van de at-
mosfeer met dit metaal is nu
Ongeveer één achtstevan die van
Wee decenniaterug.

Onderzoeksinstellingen in Duits

land,Frankrijk en België hebben
dit kunnen opmaken uit mon-
sters van de dikke sneeuwlagen
op Groenland, waarop het lood
in de loop der jaren vanuit de
lucht is neergedaald. De jongste
sneeuw bevat veel minder hoe-
veelheden van het metaal dan de
dieper liggende lagen.
Ook de toenemende inspannin-
gen van verschillende landen om
de uitstoot van cadmium en zink
door industrieën te verminderen,

hebben effect. De 'ijskast' van
Groenland laat zien dat de uit-
stoot van deze metalen sinds
1967 met 60 procent is gedaald.
De twee stoffen komen vrij bij
het verstoken van fossiele brand-
stoffen, de fabricage van staal en
ijzer en de verbranding van af-
val.

De wetenschappers, die samen-
werken in het Europese milieu-
project Eurocore, boorden enke-

le jaren geleden diep in de ijsla-
gen van Groenland. De monsters
tot op 300 meter van het opper-
vlak vertegenwoordigen een
stuk geschiedenis van 1.200 jaar.
De 10.000 verzamelde stukken ijs
en sneeuw werden in bevroren
toestand in flessen bewaard tot-
dat ze werden geanalyseerd.

Op die manier konden de mede-
werkers van de onderzoeksinsti-
tuten vaststellen wat zich in de
afgelopen twaalf eeuwen in de
lucht heeft afgespeeld. De che-
mische „vingerafdruk" van
Groenland laat zien dat piekcon-
centraties van chloride, fluoride
en sulfaat in de atmosfeer ver-
oorzaakt zijn door uitbarstingen
van de vulkanen Laki (IJsland)
in 1783, Katmai (Alaska) in 1912
en Helka (IJsland) in 1947.

Spoorloos
Rudasingwa, een leraar met een
universitaire opleiding die vloeiend
Engels en Frans spreekt, leefde ge-
lukkig met zijnvrouw en vijfkinde-
ren in Kigali, totdat op 8 april, tij-
dens een aanval door Hutu-milities,
een machete in zyn hoofd werd ge-
slagen. Zyn vrouw werd vermoord,
zijn kinderen verdwenen spoorloos
en hijzelf raakte door de verwon-
ding rechtszijdig verlamd. Hij
kwam in het klooster terecht omdat
de artsen in Kigali deveiligheid van
hunpatiënten in het ziekenhuis niet
meer konden garanderen. „In het
begin kregen we nog medische bij-
stand, maar later hield dat op. Daar-
om hebben ze besloten om alle pa-
tiënten hier weg te halen," zegt
Rudasingwa. „Helaas konden wij
niet bij de vrachtwagens komen."
Het is niet duidelijk waarom het

Rode Kruis niet is teruggekomen
om deze mensen op te halen. Mis-
schien weten de hulpverleners niet
dat zij er zijn; misschien hebben ze
het gewoon te druk met al die ande-
re slachtoffers in hun ziekenhuis in
Nyanza, 32 kilometer van Kabgayi.
De rebellen van het RPF evacueren
ook vluchtelingen, als ze daar ten-
minste het transport voor hebben.
Hun eerste prioriteit is echter om de
oorlog te winnen. „De toestand is
overal hetzelfde. Het valt niet mee
om te vechten en te redden," zegt
RPF-luitenant Tony Kulamio, ter-
wijl hij zich een weg zoekt tussen
de van stokken en bladeren ge-
maakte hutjes op het kloosterter-
rein.

Concentratiekamp
Volgens overlevenden is het terrein
door regeringssoldaten en Hutu-
milities gebruikt als concentratie-
kamp, waaruit zij elke nacht een
paar mensen selecteerdenvoor exe-
cutie. Anderen onthielden zij eten
en drinken.

Nu liggen in de hutten, tenten en
een kapel honderden doden of,
soms, schijnbaredoden. In de kapel
lag een meisje, zo te zien al lang
dood, in de armen van .haar al in

staat van ontbinding verkerende
moeder. Plotseling bewoog het
kind. De rebellen haalden haar Uit
de omarming van de dode en be-
gonnen tussen de lijken naar andete
overlevenden te zoeken. Ze vonden
er nog twee - een kind en een oude
man. De overlevenden werden dp
een vrachtwagen geladen en meege-
nomen.
Rudasingwa werd niet meegeno-
men. Hij bleef achter in de staijk
van het lijk in de kamer naast zich.
Buiten zwaait de krankzinnige wild
met zijn armen en roept woorden
die niemand begrijpt. Een eindje
verder staart een man met lege og|h
naar het lyk van de regeringssol-
daat. Op een vraag waarom hij ni£tergens anders gaat zitten, slaat hy
zyn deken op en laat een door ko-
gels verbrijzeld been zien.
„Wy overleven niet. We eten niet —het is wel duidelijk," zegt Rudasing-
wa.

Rebellenwoordvoerder Wilson Gu-
misiriza zegt dat de 'levende doden'
zullen worden geëvacueerd, maar
hij zegt niet wanneer. „Ik snap niet
waarom het Rode Kruis hier niet is.
Hoe verklaar jezoiets?" verzucht hy
met een gebaar van machteloos-
heid. „Zo is het dus met Rwanda
gesteld."

Defensie claimt miljoenen guldensbij werfRDM

Houwitsers onbruikbaar
na gebrekkige aanpassing
DEN HAAG - De Rotterdamse
Droogdok Maatschappij (RDM)
hangt een schadeclaim van tiental-
len miljoenen guldens boven het
hoofd. Het ministerie van Defensie
heeft de werf deze week mede na-
mens Denemarken en Noorwegen
aansprakelijk gesteld voor ernstige
defecten aan de Houwitser-artille-
riesystemen van deze drie landen.
De Houwitsers raakten onbruikbaar
nadat RDM de geschutstukken
voor in totaal 150 miljoen gulden
had aangepast.

Het bedrag van 150 miljoen is de
maximale schadepost die op het
bordje van de RDM kan worden
neergelegd, verklaarde een woord-
voerder van het ministerie gisteren.
Voordat terugbetaling van dit be-
drag kan worden verlangd, wordt
de Rotterdamse Droogdok Maat-
schappij eerst in de gelegenheid
gesteld de opgetreden mankemen-
ten te repareren. Defensiespecialis-
ten betwijfelen echter op grond van
de ernst van de defecten of repara-
tie wel mogelijk is.

Eind 1986 verwierf de RDM de op-
dracht van Nederland, Noorwegen
en Denemarken om het schietbe-
reik van in totaal 226 Houwitsers te
vergroten van 15 naar 30 kilometer.

In 1991 werd het project voltooid,
maar al een jaar later bleek dat bij
hetvuren haarscheurtjes en vervor-
mingen aan het onderstel waarover
de loop draait, optraden. In afwach-
ting van een technisch onderzoek
werd een tijdelijk schietverbod in-
gesteld.

Volgens een landmacht-woordvoer-
der is nu ook gebleken dat bij het
verrijden van de Houwitsers schade
optreedt, vermoedelijk omdat de
kanonloop te zwaar is voor de dra-
gende constructie eronder. „Bij het
rijden over zanderig terrein gaat de
loop, die langer en zwaarder is ge-
worden, schudden en treden er
scheurtjes op," aldus de zegsman.
Recent is vanwege deze risico's een
algeheel gebruiksverbod voor de
aangepaste Houwitsers in Neder-
land, Denemarken en Noorwegen
ingesteld.

De strategische 'slagkracht' van de
landmacht is vanwege de defecte
Houwitsers niet wezenlijk aange-
tast, meent de legerleiding. In tijden
van oorlog is nog wel met de artille-
riestukken te schieten.
De RDM was gisteren niet bereik
baar voor commentaar.

puntuit

Embargo
Het Amerikaanse Huis van Af-
gevaardigden heeft gisteren
met 244 tegen 178 stemmen een
voorstel aangenomen om een-
zijdig het internationale wape-
nembargo tegen Bosnië op te
heffen. De Senaat deed dat vo-
rige maand al. President Clin-
ton heeft het voorstel echter al
van de hand gewezen.

OV-weekkaart
Minister Ritzen van Onderwijs -
zal bekijken of het mogelijk is .
de OV-weekkaart voor studen-
ten opvrijdag te verlengen van '"vier tot zes uur 's middags. Vol- -genseen woordvoerder van het .
ministerie van Onderwijs kle-
ven er echter grote financiële
consequenties aan zon uitbrei- "
ding van de nieuwe openbaar- *vervoerkaart.
■

Koffeman
Het voormalig CDA-Kamerlid "
Koffeman uit Oudewater is be-
schikbaar als voorzitter van
zijn partij. Hij heeft ingestemd
met het verzoek van de CDA- JJKamerkring Utrecht zich kan- '
didaat te stellen. Het CDA is op 'zoek naar een nieuwe party- "'"voorzitter nadat Van Velzen
begin maart van dit jaar sneu- -velde wegens zijn rol in de -'aow-affaire.

Aardbeving in
Colombia eist
duizend levens
BOGOTA - De aardbeving van
dinsdag in het zuidwesten van Co-
lombia heeft mogelijk aan meer dan
1.000 mensen het leven gekost. De
aardbeving die woensdagavond het
noorden van Bolivia trof, heeft wei-
nig schade aangericht, maar was
ook in grote delen van het Ameri-
kaanse continent te voelen, tot in
Canada toe.

Een Colombiaanse regeringswoord-
voerder zei gisteren niet uit te slui-
ten dat het aantal slachtoffers de
1000 zal overtreffen. Woensdag-
avond waren volgens officiële cij-
fers 253 doden geborgen, terwijl
naar schatting zon 2.500 mensen
dakloos zijn geworden, hoofdzake-
lijk indianen.
Radiostations meldden dat vele dui-
zenden overlevenden op afgelegen
berghellingen verblijven en be-
dreigd worden door koude en een
gebrek aan water en voedsel. De
aardschok had een kracht van zes
op de schaal van Richter.
De aardbeving maakte een lawine
van modder, ijs en stenen los, waar-
door meer dan een dozijn dorpen of
nederzettingen gedeeltelijk of ge-
heel zijn weggevaagd.
Duizenden mensen renden in de
Boliviaanse hoofdstad La Paz en de
Noordchileense stad Arica in pa-
niek de straat op, toen de beving
zich daar deed voelen. HetKNMI in
De Bilt sprak van een 'gigantische
beving', maar volgens Amerikaanse
seismologen bleef de schade be-
perkt omdat de aardschokken zich
circa 640 kilometer onder de aard-
oppervlakte voordeden.
Hoofd afdeling seismologievan het
KNMI, H. Haak, zei donderdag dat
een dergelijke aardbeving als in Bo-
livia zich hooguit eens in de twee
jaarvoordoet.

Tank
De Weense politie heeft giste- *
ren het vuur geopend op een '*legertank en het ding daarmee ".
tot staan gebracht. De tank !richtte grote schade aan in een ,
buitenwijk. De bestuurder'
bleek een 22-jarige dronken j
soldaat te zijn, diebij een leger- '

plaats twintig kilometer buiten
de stad ruzie had gehad met
zijn vriendin. De soldaat be- "sloot daarop in zijn tank naar **

huis in Wenen te rijden. *
Verongelukt

Door een zwaar busongeluk in ►
de Oostenrijkse Alpen zijn gis- ,
teren zeker vijf doden en 23 ;
gewonden gevallen. De Belgi-
sche bus sloeg om na een bot-
sing in stromende regen met '.
een scharende aanhanger van ',
een tankwagencombinatie. Tot ?
de doden behoort de chauffeur- ]
eigenaar van de bus. De bus 'had 53 passagiers, onder wie
Amerikanen, Australiërs, Cana- !
dezen, Nieuwzeelanders en J
Britten.

———_»

Lieveheersbeestjes
niet terug te vinden
TILBURG - Van de
ruim één miljoen lie-
veheersbeestjes die
de afgelopen twee
weken in Noord-Bra-
bant bij wijze van
proef zyn uitgezet
om luis in het groen
te bestrijden, zijn de

meeste verdwenen.
Een woordvoerster
van de gemeente Til-
burg, waar tot en
met gisteren meer
dan een half miljoen
uit de Verenigde
Staten geïmporteer-
de keverfjes de vrij-

heid kregen, veron-
derstelt dat de beest-
jes niet bestand
waren tegen de
hoosbuien, windvla-
gen en zelfs nacht-
vorst van de afgelo-
pen dagen. „Waar-
schijnlijk zijn ze in
het riool wegge-
spoeld."
Een geluk: door het
extreme weer zijn
volgens haar ook de
luizen weggespoeld.

Tussen de honderden lijken bewegen nog Rwandese kinderen

Kloosterstad nu dodenakker
Van onze redactie buitenland

KABGAYI - In een hoek zit een
krankzinnige onbegrijpelijke din-
gen te schreeuwen. Het opgezwol-
len lijkvan een regeringssoldaat, de
ogen wijd opengesperd, ligt in een
kamer verderop. Op de binnen-
plaats zit een man bij een vuurtje -
tussen de vliegen, lijken en sterven
den.

Zes dagen geleden werd Kabgayi,
het grootste klooster van Rwanda,
veroverd door het Rwandees Pa-
triottisch Front. Zij troffen er dood
en verderf aan. Duizenden mensen
hadden in de kloosterstad een veilig
heenkomen gezocht voor deburger-
oorlog, maar honderden vonden er
de dood.
Tussen de lijken zijn enkele tiental-
len stervenden achtergebleven die
niet mee konden komen toen het
Rode Kruis de overlevenden uit het
klooster evacueerde. Sommigen
hebben hun verstand verloren,'
waarschijnlijk door wat zij de afge-
lopen weken in dit dodenkamp
hebben meegemaakt. Anderen,
zoals Innocent Rudasingwa, weten
precies hoe het er met hen voor-
staat.
„Ik heb geen enkele hoop," zegt de

uitgemergeldeman, diemet vier an-
deren samen in een smerige kamer
zit die het klooster vroeger tot kli-
niek diende. Zij zijn hier nog omdat
ze niet naar de vrachtauto's konden
lopen toen het Rode Kruis vorige
week de overlevenden kwam opha-
len.

’Verslaafden de buurt uit’
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WIE IS JOUW

HELD?
Nederland A j<
20.25 uur Vu3" ME-ers praten met Hagenaars, die protesteren tegen de

komst van een methadonbus naar hun buurt. Het gesprek
loste niets op, want even later kwam het tot een vechtpartij
tussen de politie en de buurtbewoners, die weigerden hun

blokkade van de methadonbus op te geven. Een 63-jarige
Hagenaar werd gewond bij de ME-charge. Overigens heeftde actie wel zin gehad, want besloten is inmiddels dat debus niet meer terugkomt. Foto* ANP

(ADVERTENTIE)

ANWBReisboekenwinkel
~X_l-M&_-*? Van voettocht tot fietstocht

iwlßËÊnl Van Raa,te tot Rome

//_^ /Trotse E" vergeet niet... onze veelzijdige reisinformatieM "a&g 9ratis voor ANWB-leden , —
JANWBREISBOEKENWINKEL. DE LEUKSTE OMWEG VOOR JEVAKANTIE. ANWQ

limburgs dagblad



DEN HAAG - Het herstel van het CDA mag volgens de 'paar-
se' partijen niet worden gezien als een afwijzing van een kabi-
net waarin PvdA, WD en D66 samenwerken. „Ik denk niet
dat het CDA ons om de oren kan slaan met deze uitslag," zei
VVD-leider Bolkestein in een reactie op de verkiezingsresulta-
ten.

Ook partijvoorzitter Rottenberg van
de PvdA vindt dat de Europese ver-
kiezingen niet mogen worden ge-
zien als een graadmeter voor de
onderhandelingen over een paars
kabinet. Hij noemt het naïef als het
CDA nu de overwinningvan de ver-
kiezingen zou opeisen. ,

zetel" - is het draagvlak voor Euro-
pa minimaal. „En dat komt omdat
de Europese Unie er niets van te-
recht brengt in Bosnië en Oost-
Europa. De Unie weet evenmin pro-
blemen als de Europese werkloos-
heid of milieuvervuiling op te los-
sen."

CDA-fractievoorzitter Brinkman
kan 'niet uit de uitslag lezen dat de
kiezer een paarse coalitie niet ziet
zitten. Hij ziet het herstel wel als
een büjk dat de kiezer zijn partij
trouw wil blijven. „Dat is bemoedi-
gend in deze moeilyke fase. Het
heeft iets van 'we zijn er nog."

Alleen Leen van der Waal (SGP/
RPF/GPV) zag een positief punt in
het diepterecord. „Het is een indica-
tie dat de kiezer een federaal Euro-
pa afwijst. Alleen had ik liever
gehad dat ze naar de stembus waren
gegaan om op onze partij te stem-
men." De kleine christelijke par-
tijen wijzen verdergaande eenwor-
ding af.

De Europese lijsttrekkers zijn stuk
voor stuk teleurgesteld over de lage
opkomst. Het is een blamage, aldus
PvdA-lijsttrekker Hedy d'Ancona.
Als redenen voeren de Europarle-
mentariërs aan dat dit al de derde
verkiezingen in korte tijd zijn en dat
er een grote onbekendheid over het
Europees Parlement bestaat. „De
afgelopen jaren is er te weinig ge-
daan om het Europese gebeuren
onder de aandacht van de mensen
te brengen," zegt d'Ancona. Dat re-
kent ze ook zichzelf aan.
Volgens lijsttrekker Nel van Dyk
van GroenLinks - .jammer van die

WD-lysttrekker Gys de Vries
vindt dat het parlement veel meer
van zich moeten laten horen. Vol-
gens De Vries mogen de regeringen
de permanente vestiging van het
Europarlement in Brussel niet lan-
ger blokkeren, want dat jaagt kie-
zers weg. Die begrijpen niets van
het geldverslindende heen-en-weer-
gereis tussen Brussel en Straats-
burg. Partijleider Bolkestein (VVD)
vatte de lage opkomst wat luchtiger
op. „Het is geen drama. Bij de presi-

dentsverkiezingen in de Verenigde
Staten is het percentage nog wel la-
ger."

De definitieve uitslag van de Euro-
pese verkiezingen wordt pas zon-
dagavond bekendgerhaakt. De
stemmen zijn al geteld, maar wor-
den geheim gehouden tot er in alle
lidstaten van de Europese Unie is
gestemd. De voorlopige zetelverde-

ling is gebaseerd op enquêtes die
zijn gehouden op verschillende
stembureaus in het land. Volgens
Maurice de Hond van InterView is
de prognose behoorlijk betrouw-
baar. Er wordt rekening gehouden
met een kleine procentuele afwij-
king. „Het CDA schommelt precies
rond een elfde zetel. Het zou kun-
nen dat WD, PvdA ofD66 nog een
zetel moeten inleverenaan de chris-

ten-democraten," aldus De Hond.
De resultaten zijn volgens hem niet
vergelijkbaar met die van de
Tweede-kamerverkiezingen vorige
maand.

Er is gisteren eveneens gestemd in
Denemarken, Groot-Brittannië en
lerland. In de overige lidstaten van
de Europese Unie gaan de stembus-
sen pas zondag open.

" Waarschijnlijk in een
poging veel stemmers
te trekken, hebben de
leden van dit
Zandvoortse
stembureau typisch
'Europese'
hoofddeksels opgezet.

Foto: ANP

UTRECHT - Tijdens het overleg
van gisteren werd overigens niet ge-
praat over de aanleiding van het
conflict: de boventalligheid van 470
conducteurs en machinisten. Bon-
den en de NS-top spraken uitslui-
tend over het aanvullen van het
cao-eindbod van NS met een aantal
werkgelegenheidsplannen, waaron-
der een vierdaagse werkweek voor
50-plussers. De bonden willen op
die manier voorkomen dat er bij de
reorganisatie van het spoorbedrijf,
waardoor 4.800 banen komen te ver-
vallen, gedwongen ontslagen val-
len. Zij hopen dat de overheid met
geld zal bijspringen.

De raad van bestuur van NS is niet
|bereid in te gaan op voorstellen van
de bonden om de kans op gedwon-
gen ontslagen zo gering mogelijk te
maken. Den Besten: „Wij zijn niet
bereid tot additionele maatregelen
omdat de financiële middelen ons
ontbreken." Hij voegde eraan toe
dat in de cao is afgesproken dat
NS'ers wel twee jaar lang vrijwillig
,een dag minder mogen werken. Op
die manier wordt de pijn voor bo-
ventallige collega's verzacht. Den
Besten stelt dat er twee jaar geleden
een „prima sociaal plan is afgespro-
ken meteen prima 55-jarenregeling
en een periode van liefst drie jaar
waarin ander werk wordt gezocht
voor de boventalligen."

Weigering Clinton meer troepen te sturen kan VS opbreken

Pentagon zou oorlog tegen
Noord-Korea voorbereiden

DOOR HANS DE BRUIJN

WASHINGTON - De Ameri-
kaanse Senator John McCain is
allerminst een 'havik. De Repu-
blikein uit Arizona diende als
marine-piloot in Vietnam en
bracht daar vijf jaar door als
krijgsgevangene van de Viet-
cong. Die ervaring en Amerika's
Vietnam-trauma maakten hem
voorzichtig ten aanzien van de
inzet van Amerikaanse soldaten
elders in de wereld. Zo was en is
hij tegen militair optreden van
de VS in Bosnië, Haïti of Soma-
lië. Maar enkele weken geleden
raadde McCain president Clin-
ton aan zich op oorlog tegen
Noord-Korea voor te bereiden.

Hy is niet de enige. In de Ameri-
kaanse media wordt de laatste
dagen steeds openlijker gespecu-
leerd over een militair treffen
tussen Noord-Korea en de VS.
Clinton probeert het vooralsnog
via een andere weg. Hij hoopt de
VN-Veiligheidsraad tot economi-

sche sancties tegen Noord-Korea
over te halen. Maar daar heeft hij
de medewerking van China en
Rusland voor nodig en vooral de
eerste - Noord-Korea's enige
bondgenoot - voelt daar weinig
voor. Noord-Korea heeft boven-
dien aangekondigd sancties als
een 'oorlogsverklaring' te zullen
beschouwen. Gisteren dreigde
het regime in Pjongjang rijke
buur Japan, voor het geval die
akkoord zou gaan met economi-
sche strafmaatregelen.

Tot voor kort werd al die drei-
gende taal voor kennisgeving
aangenomen. Maar de laatste we-
ken is vooral in militaire kringen
in de VS van een grote nervosi-
teit sprake. Formeel wordt ont-
kend dat het Pentagon zich al op
oorlog aan het voorbereiden is,
maar binnenskamers wordt al
met het ergste rekening gehou-
den. Clinton wil echter geen ex-
tra materieel en troepen naar
Zuid-Kor_a sturen om Noord-
Korea niet te provoceren. Die

voorzichtigheid kan hem vol-
gens militaire experts opbreken
als het echt tot een ooflog komt.

Zon botsing zou in niets te Ver-
gelijken zijn met de VN-opera-
ties in bijvoorbeeld Bosnië of
Somalië. Zelfs de Golfoorlog
wordt door experts eenvoudig
genoemd bij wat de Amerikanen
langs de 38ste breedtegraad te
wachten zou staan. De Noordko-
reanen zijn ook volgens defen-
sieminister William Perry veel
beter bewapend en opgeleid dan
de Iraakse soldaten. Maar vooral
is er de kernwapendreiging en
de noodzaak voor de VS om de
nucleaire capaciteit van Noord-
Korea uit te schakelen, met alle
gevaren 'è la Tsjernobyl' van-
dien.

Noord-Korea heeft langs de
grens met Zuid-Korea 1,2 mil-
joen soldaten sam'engetfokken,
met 3.700 tanks, 2.500 pantserwa-
gens, 10.000 kanonnen, 730 ge-
vechtsvliegtuigen en bijna 19.000
luchtafweerraketten. De VS en
Zuid-Korea steller» daar maar

668.000 soldaten (35.000 Ameri-
kanen), 1.800 tanks, 3.550 pant-
serwagens,4.500 stuks kanonnen
en raketten, 1.450 stuks luchtaf-
weergeschut en 445 vliegtuigen
tegenover. Er is dus in de verste
verte geen sprake van de enorme
Amerikaanse aanwezigheid,
waarvan in de Golfoorlog sprake
was.
Het allergrootste gevaar is de lig-
ging van de Zuidkoreaanse
hoofdstad Seoel op nauwelijks
50 kilometer van de grens. Voor
de Noordkoreanen is het heel
simpel een raketaanval op de
stad met tien miljoen inwoners
uit te voeren, zonder dat daar
iets tegen te doen is. Omdat de
bijna twee miljoen soldaten van
beide kanten zo dicht bij elkaar
liggen, zal het aantal slachtoffers
heel hoog zijn. Pentagon-des-
kundigen zeggen dat de Noord-
koreaanse artillerie in staat is per
dag meer dan 20 miljoen grana-
ten af te vuren.

binnen/buitenland
Ook Denen en leren niet teporren voor Europees Parlement

Lage opkomst belooft
weinig goeds voor Major

LONDEN/DUBLIN/KOPENHA-
GEN - Ook in Groot-Brittannië
hebben de Europese verkiezin-
gen gisteren naar het zich laat
aanzien weinig kiezers op de
been gebracht. De lage opkomst
bij de stembusstrijd, waarvan de
officiële uitslag net als in de
meeste EU-lidstaten zondag-
avond wordt bekendgemaakt,
belooft weinig goeds voor pre-
mier John Major.

In heel het land was de opkomst
zeer matig, meldde de BBC gis-
teravond. Cijfers hierover wer-
den nog niet genoemd. Een
prognose van de uitslag gaf de
Britse televisie niet.

Volgens de oppositiepartijen ble-
ven de traditionele stemmers op
de regerende Conservatieve Par-
tij in groten getale weg. Dit zou
slecht nieuws zyn voor premier
John Major, wiens partij naar

verwachting een grootverlies zal
lijden waarvan de oppositionele
Labour-partij zou profiteren.
Een mager resultaat bij de Euro-
pese verkiezingen zal de positie
van premier M^jor in zijn eigen
party verder verzwakken. Som-
mige conservatieve afgevaardig-
den hebben al gezegd de strijd
om het leiderschap van de partij
met Major dan te willen aangaan.
Zon scenario, dat ook premier

Margaret Thatcher in 1991 haar
baan kostte, zou zich in het na-
jaarkunnen afspelen.

In een eerste reactie op de ver-
kiezingsuitslag zei de Deense
premier Poul Nyrup Rasmussen
gisteravond dat de verkiezingen
voor het Europees Parlement
„door de kiezers zijn beschouwd
als een stemming vóór of tegen
de Europese samenwerking."

Volgens de laatste opiniepeilin-
gen onder kiezers die hun stem
al hadden uitgebracht, zijn de
twee anti-Europese lijsten koplo-
pers met vijf van de zestien ze-
tels en 26,1 procent van de stem-
men.
Rasmussens sociaal-democrati-
sche partij verliest volgens de
prognoses één van haar vier ze-
tels in Straatsburg. De premier
wijt dat aan de verdeeldheid in

zyn partij, „een formatie be-
staande uit pro-Europeanen,
Euro-sceptici en tegenstanders
van de Unie." "
In lerland zijn gisteravond om
tien uur Nederlandse tijd de
stembureaus dichtgegaan. Vol-
gens waarnemers blijft de op-
komst bij de verkiezing van het
Europees Parlement deze keer
onder de 50 procent (was 68 pro-
cent in 1989).

De eerste uitslagen worden pas
zondagavond verwacht. De 2,6
miljoen lerse kiezers stemmen
volgens een ingewikkeld stelsel
dat is gebaseerd op evenredige
vertegenwoordiging.
Vijfjaar geleden vonden tegelij-
kertijd met de Europese verkie-
zingen landelijke verkiezingen
plaats. Dat is één van de mogelij-
ke verklaringen voor het verschil
in opkomst.

Bunkers
Aan voorraden en wapens is
geen gebrek, omdat Noord-
Korea zich al vele jaren op oor-
log heeft voorbereid. De grens-
streek staat vol betonnen bun-
kers en ingegraven stellingen,
die - zeker als Noord-Korea een
aanval begint - moeilijk te tref-
fen zullen zijn. Het is ook een
bergachtige omgeving en geen
vlak, goed te overzien woestijn-
gebied zoals in de Golfoorlog.
Als Noord-Korea erin slaagt de

grens met het zuiden over te ste-
ken, dan zal zich daareen bloedi-
ge strijd met vele duizenden
slachtoffers afspelen.
In de Golfoorlog verzamelden de
VS eerst een half miljoen troe-
pen voor zij tot actie overgingen.

Maar in Korea zijn slechts 35.000
Amerikanen aanwezig. Daardoor
zal de strijd vooral door Zuid-
Korea gevoerd moeten worden.
Amerikaanse versterkingen zul-
len - als Clinton blijft weigeren
die nu al te sturen - weken nodig

hebben om het strijdtoneel te be-
reiken. Vliegtuigen en oorlogs-1
schepen kunnen er snel zijn,
maar het zal 10 tot 40 dagen du-
ren om tienduizenden soldaten
met tanks en pantserwagens in
Zuid-Korea te krygen.

# Ondanks de snel oplopende spanningen tussen Noord-Korea en een groot deel van de
rest van de wereld blijft de gedemilitariseerdezone tussen de beide Korea's een touristi-
sche trekpleister van de eerste orde. Foto: epa

Europarlement
Sinds het Europees Parle-
ment in 1979 onder grote
belangstelling voor het eerst
rechtstreeks gekozen werd,
is het er alleen maar in ge-
slaagd de burger van zich te
vervreemden. Hoewel de
bevoegdheden van Euro-
parlementariërs inmiddels
wat zijn toegenomen - al
zijn ze nog steeds geen éch-

te volksvertegenwoordiging waardig - houdt de Nederlandse
kiezer het nu grotendeels voor gezien, getuige de opkomst van 35
procent (een laagterecord) bij de Europese verkiezingen van giste-
ren.
Pas zondag zal er in alle lidstaten gestemd zijn en wordt de uitslag,
ook voor ons land, formeel bekendgemaakt. Tot dan moeten we
het via opiniepeilingen bij de stemlokalen met een, doorgaans
betrouwbare, prognose doen.
Hoewel er in ons land bij de derde gang naar het sternhokje in
evenzoveel maanden zeker ook sprake was van 'verkiezingsmoe-
heid/ zegt de lage opkomst, waarbij vooral jongerenverstek lieten
gaan, ook veel over onze kijk op 'Europa.
Het blijft een merkwaardig fenomeen: verkiezingen voor een parle-
ment dat geen echt parlement is, en dat deel uitmaakt van een
Europese Unie die ook geen echte unie is.
Het is meer een club van eigenbelangen die soms parallel lopen
en dan tot besluitvorming leiden. Bovendien hebben de Europese
volksvertegenwoordigers niet het laatste woord over het Europese
beleid en de besluitvorming in Brussel. De echte macht ligt immers
bij de — niet gekozen — Europese Commissie.
Nu is het Europarlement wel druk bezig om zijn bevoegdheden uit
te breiden en zijn positie verder te versterken (overigens al sinds
1958, zonder veel succes), maar de leus 'Voordat het Europees
Parlement over u beslist, beslist u over het Europees Parlement' is
misleidend. De meerderheid in het parlement vormt immers geen
Europese 'regering.
Overigens vertegenwoordigen de straks gekozen Europarlemen-
tariërs weliswaar 244 miljoen kiezers, maar geen 'volk. Want er is
geen 'Europees volk' om te vertegenwoordigen.
De parlementaire democratie komt in de Europese Unie dan ook
onvoldoende tot haar recht. De nationale parlementen moeten
toezien hoe hun ministers achter gesloten deuren vergaderen en
tonen weinig animo om zich daar kritisch mee te bemoeien.
Kern van dit dilemma, zeg maar gerust deze democratische impas-
se, is de angst de eigen (nationale) positie te verzwakken door
macht aan het Europarlement af te staan, terwijl men tegelijkertijd
weet dat men als individueel Europees land te weinig gewicht op
de internationale schaal kan leggen en dus zeker op de terreinen
van economie, sociale problematiek en veiligheid een verenigd
Europa nodig heeft.
De huidige Europese samenwerking spreekt de burger in ieder
geval niet aan. Er komt niets terecht van maatregelen tegen grens-
overschrijdende milieuvervuiling, van een gemeenschappelijk bui-
tenlands beleid, van een gemeenschappelijk asielbeleid, van een
monetaire unie, en van een Europese aanpak van de werkloos-
heid; terwijl de pogingen van Duitsland en Frankrijk om de dienst
uit te maken, ons land ook niet lekker zitten.
De Eurocraten die zich thans beklagen over de lage opkomst moe-
ten dan ook de hand in eigen boezem steken. Zij verwachten van
de kiezers een betrokkenheid die zij zelf amper tonen.
Ondanks deze malaise lijkt er geen weg terug meer te zijn. Er ko-
men waarschijnlijk zelfs nóg meer lidstaten bij. Dan moet er ook
niet langer op het kruispunt gedraald worden. Een Europese Unie
zal door de complexe combinatievan culturen, belangen en natio-
nale identiteiten nooit een vlot draaiende federatie worden. Dat
hoeft ook niet. Maar als de EU door de kiezer serieus genomen
wenst te worden, dan dient er eerst een écht, volledig bevoegd
parlement te komen. Dan pas is er ook een structurele basis voor
verbetering van de betrokkenheid van de burger.

Vertekening
De prognose van het onder-
zoeksbureau InterView wijst
na sluiting van de stembu-
reaus het CDA met 31,2
procent van de stemmen
aan als winnaar van de Eu-
ropese verkiezingen. Het
werkelijke percentage zal
zondag pas bekend wor-
den, maar het voert te ver
om uit deze peiling conclu-

sies voor de landelijke politieke verhoudingen te trekken, waar
bovendien geheel andere belangen aan de orde zijn.
Het voornaamste argument voor terughoudendheid is de opkomst
van 35 procent, die zon vergelijking behoorlijk vertekent: bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 3 mei gingen immers meer dan
twee keer zoveel kiezers naar het stemlokaal.
Het CDA mag daarom blij zijn met deze indicatievan een mogelij-
ke Europese zetelwinst van acht naar tien, maar zou er goed aan
doen nog geen overwinnaarspose aan te nemen.

R.B.
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Uitslag verkiezingen
zegt niets over ’paars’

Opkomst te laag om conclusies te trekken

Bonden hopen op hulp
Vervolg van pagina 1
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Tweeduizend banen geschrapt in twee jaar tijd

Rabo bezuinigt door
Van onze redactie economie

L *-HLEN - De Rabobank schrapt dit jaar nog zon 400 ba-
jij 'bovenop de 1.600 die in 1993 en 1994 al verdwenen. Dank-|L renge bezuinigingen op de kosten verwacht de op één natjttste bank van Nederland (zij heeft 250 miljard gulden uit-"k?ri) dit jaar een winst van ruim 1,2 miljard gulden, 10 pro-
I ll meer dan in 1993.

"ofrirf Wijffels, voorzitter van de«tla rjrectie van de Rabobank Ne"
in p*> gaf deze vooruitblik giste-
er» 'j^ns de jaarlijkse algemene

van debank in Utrecht,
Ik Vertegenwoordigers van byna
i^f. eSionale Rabobanken bijeen
St \. ■ Over de eerste maanden van
'<£** liet Wijffels zich positief uit.

bedrijven (+ 5 procent) als
V ieren (hypotheken: + 4,5
laLL 11' leenden meer geld van deCnank-
■ü j£s en W. Meijer, voorzitter van
*"J<ipad van Beneer (de toezicht-
Hl instantie), schetsten het
%~^an een bank die haar koers
■"Mer e bepalen in een snel ver-
\ nde wereld. De Rabo moet
*oM ccl flitsender en moderner___en

De Rabo komt straks ook naar de
mensen toe, gaat de klant benade-
ren zoals veel verzekeraars en finan-
ciële dienstverleners al doen. Dat
kan dus betekenen dat, wanneer
een klant 10.000 gulden op een be-
taalrekening heeft, een adviseur
langskomt om beleggingsfondsen
aan te prijzen. Of de klant die elke
maand 500 gulden overhoudt een
koopsompolis aan te bieden.
De voormalige Raiffeissen- en Boe-
renleenbank heeft nog tal van pijlen
op de boog om zich eigentijds te
presenteren: zo is het offensief ge-
opend op studenten met speciale
acties, terwijl de schooljeugd het
volgend mikpunt wordt. Rabo is
met dit oogmerk sinds enige tijd
sponsor van de hitparade, de Natio-
nale Rabo Top 40.
Voorts wordt het in de tweede helft
van dit jaar mogelijk telefonisch
(via de 'Rabofoon') een rekening te
openen of overboekingen te doen.
De bank werkt tevens aan een gira-
le spaarrekening, waar via de geld-
automaat geld vanaf kan worden
gehaald, zodat de klant ook daar-
voor niet naar de balie hoeft.
Binnen de bank gebeurt ook het
nodige: het kostbare samenraapsel
van allerhande verschillende spaar-
rekeningen is teruggebracht van 20
naar 2 soorten. Tal van fusies tussen
afzonderlijke banken leidden ook
tot een stroomlijning van het bedrijf
en minder personeel.

Sterke stijging
vinstbij Fortis
jj^ÈCHT - Het Nederlands-Bel-

-st^ *i verzekerings- en bankcon-
Sfj. -*1 ortis heeft een „zeer goed"
*tt Wartaal achter de rug. De
a^inst steeg met niet minder
'M Procent van f 187 miljoentot
{■"■W^iljoen. Het resultaat van het
k vóór belastin-

■^4s -^ procent omhoog van
titv biljoen naar f 289 miljoen en-W bet bankbedrijf verviervou-

tot f 120 miljoen.

1t r̂ke stijging van de resultaten
Sr, aanken aan een voorspoedige.■V>fl jan zaken bij vrijwel alle For-
l^. ernemingen. Ook de vorig

*Wt>lrinen net concern opgenomen
64k°he) ASLK-Bank en ASLK-
"**ir*eringen hebben overeen-
i*Ve Jjg de verwachtingen een posi-
Vrj 'Jdrage geleverd.
vüH errriaatschappy Amev heeft
Hr_! ns een uitstekend eerste
h * gehad. De winst steeg met
bj £ocent van f 108,4 miljoen tot

'■* !: biljoen of per aandeel met
%uhn f 1,55 (gecorrigeerd voor

tot f 1,82.

beurs
Stuurloos

I f-W en aanvankelijk stuurloos,
Vg 'n de loop van de middag

llrvtr balans langzaam om naar

'^ r, sziJde-De AEX-index sloot
INoi lager op 405-26- De aande-I Sk Zetten bleven aan de beschei-
]rk fnt met f 775 miljoen. Op eenNrf,gere obligatiemarkt werd
rt^rn miljard omgezet.
% 'e-aandelen lagen aangebo-
i aY, ° Sing onder invloed van
ShiÜilerikaanse invoerheffing opr^evezels nog f 1,40 verder
%,kneden op f 205,10. CoUega
V* verloor f 2,30 op f 133,50.
V7,7n0cades kalfde f 1'10 af naar
ï?' 'w' **et herstel van Unilever,.|W °ensdag begon en gisteren

■^ Tnet f 1,30 werd voortgezet,

*" d,8u en stand. De slotkoers was
hoger op f 192,60.'»t _

J' 1-tr! fondsen die behoorlijk ter-
Ïl|1u70esten Prijsgeven, behoorde

■^"ktY Do"glas, die f 1,30 kwijt-
'%,_; °P f 74. Platenproducent
Vsram ieverde f i in 0p f 60,90.

I "%«" ok zicn niets aan van eenHet tlJ ging met ruim 18 procent
»f 0 ?^rste kwartaal. De koers zak-fc f '«-O naar f 77,30. Van de overi-N-o cièle waarden zag ABN, 61. zich f 0,90 ontglippen op, jV' "en moest Aegon f 0,40 terug

IO.Bn Heineken verloor
°P f 225. Op de lokale markt

*** Va winstsprong met 42 pro-
1 hn <~)rco Bank niet vertaald in
1g Jr§ere koers. Integendeel, er
*ti f 2 vanaf op f 87. Getronics
"Is v, terug naar f 44,50. Ander-
3 jverd voor Blydenstein-Willink

I Vs ö betaald op f 33 en klom
k Beheer f 2,10 naar f 27,10.
idr*ke °Pt*iebeurs was eveneens
jjW Van een kalme handel. Veel
i V oggers hielden hun kruit
_s>d_ lechts vier fondsen, Phi-
%M£ AEX-index, ABN Amro en

c4n amen boven duizend con-
\\t* Uit. In totaal werden 27.000
V eten verhandeld.

Hoofdfondsen v.k. ak
ABNAmro Hold. 62,30 61,40
ABNAmroA.inF. 88,90 89,00
ABN AmroL.Gr.F. 181,40 181,40ABN Amro Obl.Grf. 200,50 20050
Aegon 99,30 9830Ahold 47,70 47,10
Akzo Nobel 206,50 205,10
Alrenta 242,40 242,40
Amev eert 77,50 77,30
BolsWes. c. 39,30 3930
CSM eert. 64,70 6430Dordtsche Petr. 191,90 19260
DSM 135,80 133,50
Elsevier 167,20 166,40
Fokker eert 16,40 16,10Gist-Broc. eert. 48,80 47,70
Heineken 225,80 225^00Heineken Hold. 198,50 197,50
Hoogovens nrc 72,60 72,50
Hunter Douglas 75,30 7400INGc. 79,90 8030KLM 50,30 50,50
Kon. KNP BT 48,00 48,00
Kon. Oüe 196,20 196,90
Nedlloyd 67,80 67,50
Océ-v.d.Gr. 76,50 76,60
Pakhoed eert. 48,90 49,50
Phiüps 52,70 53*10
Polygram 79,00 78,00
Postb.Beleggf. 60,80 60,90
RGFlorenteF. 129,10 129,10
Robeco 120,50 120,50
Rodamco 59,20 59,40
Rolinco 122,60 122,70
Rorento 88,70 89,00
Stork 47,90 4730Unilever eert. 192,50 192,60
Van Ommeren nrc 52,90 52,90
Ver.BezitVNU 175,20 175,00
Wolters-Kluwer 112,20 111,30

Avondkoersen Amsterdam
ABN Amro 61,50(61,40)
Kon. Ohe 196,30-19730(196,90)
Philips 53,10-53,40(53,10).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 82,50 82,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,12 6,19
ABN Amro pref. 61,70 61,50
ACF-Holding c. 45,00 44,70
Ahrend Groepc. 148,00 147,50
AsdOptionsTr. 17,20 17,70
Asd.Rubber 2,90 2,90
Ant. VerfT. 425,00
Atag Hold. eert. 148,80 148,50
Athlon Groep 68,50 68,50
Athlon Groep nrc 67,50 67,50
Aut.lnd.R'dam 112,50 112,50

Ballast Nedamc. 15,40 75,40
BAM Groep 117,50 117,00
Batenburg 137,00 137,00
Beers 178,50 178,50
Begemann Groep 45,50 45,30
Belindo 285,00 28500
Blydenst.-WUI. 30,00 33,00
Boer De Winkelt). 66,50 66,00
Borsumy Wehry 154,80 154,00
Boskalis eert 44,20 44,40
BraatBeheer 30,30 30,30
Breevast 9,30f 9,30
Burgman-Heybroek 1660,00 1660.00
Calvé-Delftpref 850,00 850,00
Calvé-Delftcert 1300,00 1310,00
CapVolmac 20,50 20,50
CetecoHold. 40,20 4000
Cindu Intern. 103,00 103,00
Claimindo 283,00 283,00
Content Beheer 26,00 26,00
Credit LBN 49,00 50.30
Crown v.G. eert. 152,50 152.00 a
CSM 64,20 65,00
Delft Instrum. 23,00 22,80
DorpGroep 44,00 44,00
Draka Holding 39,50 39,50
Econosto 24,40 24,50
EMBA 190,00 191,00
EnksHolding 112,50 111,30
Flexovitlnl 73,30 73,60
FransMaas eert. 54,80 54,30
FugroMcClelland 36,00 35,90
Gamma Holding 100,70 100,70
Gamma pref. 6.40 6,40
Gara»rellis 11,00 n,oo
Getronics 45,50 44 50
Geveke 33,00 33,00
Giessen-deN. 49,50 48,50
Goudsmit 28,00 28,00
Grolsch eert 50,10 50,10
GTI-Holding 177,00 177,50
Hagemeyer 139,00 139,80
HAL TrustB 18,40 1840
HAL TrustUnit 18,30 18,30
HBG 324.00 b 325,00
Hes Beheer c. 23,10 23,10
Heümans 57.10 57,10
Hoek'sMach. 79,00 79,00
HolLColours 75,00 75,00
Holl.SeaS. 0,42 0,42
HoU. Ind. Mjj 79,00 79,00
HoopEff.bank 9,30 9,30
HunterD.pref. 1.90
IHCCaland 3830 37,70
IntemaLMueU. 80,00 80,50
ING 7,28 7,29
Kas-Associatie 63,70 64,00
Kempen 4 Co 13,90 13,70
Kiene Holding 142,00 142,00
Kondor Wessels 45,50 45,50
KBB 105,90 10590
Kon.KNPßTc.pref. 7,61 7,60
Kon.Sphinx 51,30 50,30
Koppelpoort 428,50 428,50
Krasnapolsky 154,00 154,00
Landré 4 Gl. 46,00 46.00
Macintosh 45,00 d45,00
Maxwell Petr. 183,00 181,00
MoearaEnim 1670,00 1670,00

M.EmmOB-cert. 90,00 89,20
Moolen Holding 44,50 45,00
MulderBoskoop 35,10 37,00
Multihouse 230 2,20e
Naeff 425,00 e
NAGRON 88,50 88,50
Nat Inv. Bank 130,50 130,80
NBM-Amstelland 16,60 1630NEDAP 5730 57,50
Nedcon Groep 38,60 38,60
NKFHolding 235.00 234,00 a
Ned.Part.Mij 49,60 50,00
Ned.Springst. 6250.00 b 6250,00b
Nont 21,10 21,40
NutriciaVB eert 81,00 81,30
NiJv.TenCate 81,00 f 80,00
OPG eert. 45,50 45,50
OrcoBank eert. 89,00 e 87,00
OTRA 289,00 291,00
Philips Electronics
PirelliTyre 16,00 15,60
Polynorm 180,00a 180,00a
Porc.Fles 29,10 29,10
Randstad 82,00 81,00
Reesink 119,00 119.00
Rothmanslnt. 3,85 3,90
Roto Smeets Boer 41,50 41,50
Samas Groep 54,50 54,50
Sarakreek 9,40 9.40
Schuitema 1830,00 1820,00
Schuttersveld 40,00 40,50
Smit Intern. 45,80 45,80
St.Bankiers c. 18,50 18,50
StadRotterdam c. 39,70 40,20
TelegraafDe 176,00 176,00
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tulip Computers 16,30 16,10
Tw.Kabel Holding 184.00 d 184,00
Übbink 113,00 a 112,70
Union 36.90 a 36,30
Vereenigde Glas 562,00 562,00
VolkerStevin 84,00 86,00
Vredestein 14,00 14,00
Wegener 111,50 111,00
WestlnvestF. 14,00 14,00
Westlnv.F.wb 70,00 70,00
Wolters Kluwer 465,00 e
Wyers 25,00 27,10

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F 99.60 100,00
ABN Amro Amer.F. 77,70 77,40
ABN AmroEur.F. 89,70 89,50
ABN AmroFar E.F. 83.30 83,50
ABN Amro Neth.F. 116,30 117,20
ABN Amro rent.div 159,70 159,80
AegonAandelenf. 48,00 48,00
Aegon Spaarplus 4.80 5,00
AldoUarßFs 30,80 31,00
Alg.Fondsenbez. 262,00 261,00
AUianceFund 1030 1030
Amvabel 106,40 106,40
Asian Cap.F.J 60.80 60,40
AsianTigersF. 111,90 112,60
Asian Select. F. 105,50 106,00
AustroHung.F. 7,60 7,60
Bemco RentSel. 62,70 62,70
Bever Holding 4,70a 4,70
CL Aandelenfonds 99,80 100,60

CL Uq.Groeifonds 101,10 101,10
CLObl.Dividendf. 110,40 11040
CLObl.Waardef. 127,50 127.50
Delta Uoyd Inv. 39,00 38 50
DP America Gr.F. 35,00 35,00
EGFlnvestm. 167,00 167,00
EMFRentefonds 82,50 8250
Eng-HoU.Bel.Tr. 21,00
Eng-HoU.Bel.Tl 10,60
Envir.GrowthF. 4330 43,20
Esmeralda part. 40.00 40.00
Eur.Ass. Trust 8,40 8,40
EMS GrowthFund 104,20 104,20
EMS IncomeFund 93,40 93,40
EMS Offsh.Fund 103.00 103.00
EOE Index Fnd 440,00 443.00
Euro GrowthFund 6530 66.00
Euro Spain Fund 8,70 8,70
FarEastSel.F. 86,50 86,50
Gim Global 61.00 61,20
Groeigarant 136 1,36
Holland Fund 89,20 89,20
HoU. Eur. Fund 61,50 61,80
HoU. Obl.Fonds 134,00 134.00
HoU.Pac. Fund 146,00 146,50
HoU.SeLFonds 98,00 98,40
Hooge HuysHypf. 130,50 130,50
ING Bnk Dutch F. 60,80 60,80
INGBnkGeldmF. 6034 60,35
INGBnkGlobi". 55.30 55,40
INGBnkOblig.F. 36,20 36,30
INGBnkSpaard.F. 101,89 101,91
ING BnkRentegr.F 131,20 131.20
INGBnkVastgF. 24,50 24,50
INBBnk VerreOost. 50,20 50,70
lnnovest 65,50 65,30
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt500 30,50 30,50
Intereffekt wt 49,40 52,40
IntereffektYen Value 91,90 91,90
lnvesta part. 85,00 8530IS Himal.Fund $ 16,80 16,80
IS Himal.Fund c. 8,10 8,10
Jade Fonds 232,90 233,70
JapanFund 22.80 2230Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pae.Tr. $ 12,70
Leveraged Cap 59,80 59.80
Uquirent 53,85 53,85
Mal.Capital F.s 14,00
MeesObl.Div.F. 116,10 116,70
Mexico IncomeF. 20,50 2030Mondibel 80,80 8030Nat.Res.Fund 81,20 81,30
New Asia Fund 10,00 10,00
Nomura Warr. F. 0,38 0,38
Obam, Belegg. 328,00 33030
OAMFRentefonds 12,45 12,40OrangeFund 28,00 28,20
Pac.Dimensions 114,00a 114,00 aPac.Prop.Sec.F. 34,70 34,00
PiersonRente 128,60 128,60
Postb.Aandelenf. 58,40 5860
Postb.Obl.f. 50,50 50,60
Postb.Verm.gr.f. 61,40 61,40Rentalent Bel. 168,40 168,50
Rentotaal NV 3930 39,20
RG AmericaF. 142,60 141,70

RGDivirentF. 53,50 53,50
RG Europe F. 131,30 132,00
RG Hollands Bezit 98,80 98,80
RG Nettorente F. 104,20 104,20
RG Pacific F. 152,60 153,20
RG SP Groen 64,20 64,30
RG SPBlauw 62,70 62,90
RG SP Geel 62,00 62,50
Rodamco Ret.Ned. 98,30 98,50
Rodin Prop.s 70,00 70,00
Rolinco cum.p 95,50 95,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,70 29,70
Sci/Tech $ 15,00 15,40
SuezLiq.Crf. 198,30 198,40
Technology Fund 17,20 16,20 dTokyo Pac.Hold. 260,00 262,00
Tolsteeg, Beleggnuj 358,70 358,70
TransEur.Fund 92,00 91,40
Transpac.F. 400,00 405,00
Uni-Invest 20,50 20,50
Unico Inv.Fund 73,50 73,00
UnifondsDM 33,50 33,50
Vaste Waard.Ned 56,00 56,40
VastNed 114,00 113 80
VIBNV 55,00 55,20
VSB Aand.F. 101,50 102,00
VSB MixFund 62,60 62,70
VSB Obl.Groeif. 108,50 108,50
VSBRente Fonds 99,70 101,10
WBO Intern. 75,90 76,00
Wereldhave NV 107,30 107,50
ZOMFlorida F. $ 32,40
Zonnespectrum 9,10 9,10
Parallelmarkt
ABF 115,00 115,00
ARTU Biolog. 3,70 3,70
ASN Aandelenf. 52,40 52,50
Austna Global 1203,00 1203,00
AXAE4LBelegg.l 92,80 93,10
AXAE4LBelegg.2 90,80 91,10
AXA E4L Belegg.3 116,50 116,50
AXAE4LBelegg.4 86,50 86,80
AXAE4LKap.Rente 118,50 118,70
Besouw Hold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,30 10,70
Comm.Argeus F. 91,20
Comm.Benacus F. 93,20
Comm.Cea F. 92,90
De DrieElectr. 15,10 15,10
Delta U.Dollarf. 59,70 59,60
Delta Uoyd ECU 55,80 56,00
Delta Lloyd Mix 73,80 74,00
Delta Uoyd Rent 60,30 60,60
EHCO KLM Kleding 34,00 34,00
Free Record Shop 29,00 29,20
German CityEst. 33,00 33,10
Gouda Vuurvast 69,70 69.00Groenendijk 33,60 33,60
Heivoet Holding 26,00 26.00
Inter/ViewEur. 5,50 5,60
ManagementShare 1,75 1,75
OhraAand.F. 64,80 64,90
OhraUq.Grf. 53,80 53,70
OhraObl.Df. 54,70 54,90
OhraObl.Grf 55,20 55,30
OhraOnr.G.F. 6630 66,20Ohra Totaal F. 59,10 5930Pan Pac. Winkel 3,40 3,40

P4CGroep 111,50 111,70
PieMedical 5,10 5,00
Plt<*her 44,90 4530Rood Testhouse c. 3,90 3,50Satcom Hold. 9,80 9,80
Simac Techniek 14,80 1430SuezGr.Fund 52,50 5230VHSOnr. My 3,90 390Wo'ff 58,20 57,80
Parallel top-15
Alanheri 38,90 38,90
Bergh. Pap. 51,00 50,00
DICO Intern 78,90 78,10
GeldersePap. 72,90 72,90
Grontmij 66,50 67,50
Kühne+Heitz 41,10 41,10
LCI Comput.Gr. 3,50 3,60Meile, van nrc 114,00 115,00
NedschroefHold. 74,00 a 73,00
NewaysElectr. 1130 11,10
Ordina Beheer 20,70 20,70
SligroBeheer 84,30 84,30
Vilenzo 43,30 4330Welna 4830 4830Weweler 3130 31,10
Wall Straat
alliedsignal 35V_ 35%
amer.brands 32% 32%
amer.tel.tel 55% 56%
amococorp 58 Vs 58
asarco mc. 28% 29
bethl. steel 19% 19%
boeingco 48% 47%
can.pacific 15'/» 15
chevron 88 89%
chiquita 13% 13
chrysler 46% 46%
citicorp 40% 40%
cons.edison 28% 28%
digit.equipm. 20% 20%
dupontnemours 61 60%
eastmankodak 46% 46%
exxoncorp 61% 61%
ford motor 55% 56%
gen. electric 48 48%
gen. motors 50*» 50%
goodyear 37% 37%
hewlett-pack. 75% 75%
int. bus.mach. 61% 62
inttel.tel. 82% 82%
kim airhnes 26% 26%
mcdonnell 121% 121%
merck co. 30% 31%
mobiloil 80% 81%
omega financ. 25% 24
Philips 28% 28%
royal dutch 104% 105%
sears roebuck 50 50
sfe-south.pac. 22% 22%
texacoinc. 63% 63%
travelers 33 Vb 33%
united techn. 65% 65%
westinghouse 13 12%
whitman corp 15% 15%
woolworth 16 " 15%

Advieskoersen
amerik.doUar 1,810 1,930
austr.dollar 1,31 1,43
belg.frank(lOO) 5,29 5,59
canad.dollar 1,300 1,420
deense kroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,40 113,40
engelse pond 2,69 2,94
finse mark(100) 32,50 3530
franse frank (100) 31,25 34.00
grieksedr.(lOO) 0,65 0,83
hongkongdlr.(lOO) 21,25 2535
ierse pond 2,60 2,85
ital.lire(lO.OOO) 10,60 12,30
jap.yen(10.000) 175,00 181,00
noorsekroon (100) 24,40 26,90
oost.schiU.dooi 15,68 16,18
port.eseudo(lOO) 0,98 1,16
spaanse pes.(100) 1.26 U 5
turkse lira (100) 0,0035 0,0080
zuid.afr.rand 0,33 0,48
zweedse kr.( 100) 2230 24,70
zwits.fr. (100) 129.75 13435

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,86975-1,87225
antiU.gulden 1,0375-1,0675
austr.dollar 1,3670-1,3770
belg.frank(lOO) 5,4415-5,4465
canad.dollar 1,36125-1,36375
deense kroon (100) 28,675-28,725
duitse mark(100) 112,0550-112,1050
engelse pond 2,8200-2,8250
franse frank (100) 32,88532.935
gneksedr.(lOO) 0.6970-0,7970
hongk. dollar(100) 24,0950-24,3450
iersepond 2,7500-2,7600
italJire (10.000) 11340-11.590
jap.yen(10.000) 179,700-179,800
nwzeel.doUar 1,0980-1,1080
noorse kroon (100) 25,855-25,905
oostenr.sch.(loo) 153290-15.9390
port. escudos (100) 1,0580-1.0980
spaanse pes.(100) 1,3650-13750
zweedsekr. (100) 23,545-23,595
zwits.frank(loo) 132,465-132,515
e.e.u. 2,1610-2,1660

Goud enzilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur.
Goud onbewerkt 22,720-23,320, vorige
22,630-23330,bewerkt 24320laten, vonge
24.830 laten.
Zilver onbewerkt 280350, vorige 280-350,
bewerkt 390 laten, vonge 390 laten.

Indexen
cbskoersindex 273,80 273,40

EOE-index 406,50 40536

DowJones 3753,14 +3,69

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocjul 6230 431 1.80 130abnamro cjul 65,00 231 0,90 0,60abnamro cj96 52,50 280 12,10 1130
abnamroco9B 70,00 114 7,50 7,20
abnamro pjul 62,50 251 1,60 b ilObabnamropokt 60,00 376 2,20 2,60
abnamropo9B 70,00 259 12,30 1230ah cjan 50,00 112 3,20 2,80
akzo cjun 205,00 515 3,50 b 330aakzo cjul 230,00 114 0,30 0.60aamev cjul 80,00 122 0,60 0,70
d/fl c aug 190,00 240 1,70 2,00
■111 c mrt 200,00 120 2,15 2,60
coc cjun 400,00 113 8,50 630coc cjun 405,00 381 5,20 330 a
coc cjun 410,00 315 2,50 1,70coc cjul 405.00 200 10,50 8.50coc cjul 410,00 172 7,50 6,40
coc cjul 415,00 388 5,30 b 4,50coc pjun 400.00 888 1,40 1,50
coc pjun 405,00 664 2,90 3,20
coc pjul 385,00 105 230 2,00
coc pjul 390,00 137 2,80 3,00
coc pjul 395,00 460 3,70 3,60bcoc pjul 400,00 125 5.00 5,20
coc pokt 410,00 155 1530 a 15.50coc pnov 290.00 195 0,40 0,30
coc pjan 410.00 148 18.00a 18,00
ing cjul 80,00 1533 2,20 2,00
ing c okt 80.00 1592 4.00 4,00
mg c okt 85,00 184 230 2.10
ing cjan 80,00 108 5,80 5.50
ing c 098 85,00 267 11,00 1030kpbt cjul 50,00 195 1,00 1,10
kpbt c okt 50,00 204 3,00 2,80
kpbt pokt 50,00 184 4,10 a 330nU c feb 100,00 310 3,30 3,00
olie c okt 200,00 272 6,80 730phil cjun 52.50 183 0,80 130phil cjul 55,00 1789 1,10 130
phil c okt 55,00 840 3,00 3,20bphil c okt 60.00 146 1,50 1,50
phü c 096 35,00 290 2030 20.60b
phil co9B 55,00 180 1230 12,40
phil pjul 50,00 595 0,90 0,70
phil pjul 55,00 760 3.50 a 2.90phü pokt 55,00 726 4.50 a 430a
tops cjun 780,00 132 130 I,ooa
und pokt 190,00 234 5,30 530x059 c dcc - 150 7,10 738

aflaten g-bMww.x.dlv.
b-bieden h_laten*_x.dlv.
c=ex-claim t-gedaan+h
d-ex-dlvkiend l=gedaan+_
e-gedaan+bieden vk=»lotkoert vorige dag
f=gedaan+laten «ksslotkoers gisteren

economie

Supermarkten
groeien als kool

Von onze redactie economie

£EN HAAG - Geheel tegen de, er>d in groeit de werkgelegen-
,eicJ in de supermarkten als

°01. De afgelopen jaren kwa-
£en er liefst 30.000 banen bij,
waardoor er nu 192.000 mensen.n baan hebben in deze be-Vstak.
J"1 het eind is nog niet in zicht,
rjj?rsPelt de branche-organisatie*>L. Verdere arbeidstijdverkor-
tyS - waar werknemers en
hehK evers al afspraken over

Doen gemaakt - zal nog meerensen aan een baan in de su-
rir".arkt helpen, waarbij specia-

le aandacht is voor allochtonen
en langdurig werklozen.
Dit positieve nieuws bracht
voorzitter Jan van den Broek
van het Centraal Bureau Levens-
middelenhandel gistermiddag
bij de presentatie van het CBL-
jaarverslagin Scheveningen. De

groei is mogelijk doordat decon-
sument in de supermarkt niet op
de uitgaven blijkt te bezuinigen.
Hy gafer in 1993 bijna 36 miljard
gulden uit. Dat is anderhalf pro-
cent meer dan een jaar eerder.
Ook in het eerste kwartaal van
dit jaar liep de omzet op. Het

CBL verwacht voor heel 1994
een omzetgroei van drieprocent.
De gemiddelde prys van een ge-
middeld pakket levensmiddelen
daalde vorig jaar een procent,
zegt het CBL uitgerekend te
hebben. De klant reageert alert
op aanbiedingen en profiteert zo
van de prijzenslag tussen de su-
permarkten, meent de branche-
organisatie. Acties met vlees,
groenten, fruit en kaas motive-
ren de consument in de super-
markt op koopjesjacht te gaan
en niet bij de vijand van de su-
permarkt, de speciaalzaak. In die
strijd heeft de supermarkt zijn
positie vorig jaar versterkt, zegt
het CBL.

Oud papier wordt weer meer waard
Van onze-redactieeconomie

OEGSTGEEST - De oud-papierin-
dustrie kan het aangeboden papier
weer zonder bijbetaling aannemen
aan de poort. Voor veel Nederland-
se gemeenten die het inzamelen van
oud papier aanmoedigen, betekent'
dat een lastenverlichting, aldus de
Federatie Nederlandse Oudpapier
Industrie.

De marktprijzen van oud papier zyn
weer aangetrokken doordat de
overschotten in Duitsland zijn ver-
dwenen. De markt voor oud papier
werd een jaar terug nog overspoeld
door oud papier uit Duitsland. Per
kilo moest toen ongeveer 10 tot 15
cent worden toegelegd. De over-
schotten zijn nu verdwenen door

"vergroting van de produktiecapaci-
teit van nieuw papier en karton in
Europa en de sterk groeiende vraag

vanuit landen in het Verre Oosten,
zoals China en India.
Door de slechte prijzen van oud pa-
pier in de laatste jaren is de inzame-
ling geleidelijkaan afgenomen en is
de situatie van overaanbod veran-
derd in een vraagmarkt. Hierdoor
zijn de prijzen verbeterd. De verde-
re ontwikkelingen op de markt
moeten volgens de federatie wor-
den afgewacht. De prijs voor oud
papier wordt bepaald door de note-

ringen op de internationale markt
op basis van de wet van vraag en
aanbod.
Het zijn de gemeentenen bedrijven
die oud papier tegen betaling laten
ophalen en verwerken. De gemeen-
ten betalen verenigingen en andere
organisaties weer voor het ophalen.
In de hele keten waren het tot sinds
kort met name de gemeenten die
geld moesten toeleggen op de inza-
meling.

Schoolboekjes ten onder
in elektronisch geweld

AMSTERDAM - In het jaar 2000 of
2005 heeft iedereen zowel thuis als
op het werk een personal computer
(pc). Die pc's, in de vorm van een
elektronisch blocknotescherm met
dito elektronische pen, zijn gekop-
peld aan video, draadloze telefoon,
fax, databanken en aan een televisie
waarmee tweerichtingsverkeer mo-
gelijk is. Die voorspelling deed C.
Breekweg, de directeur van uitge-
verij Wolters Kluwer in België giste-
ren op een conferentie over de toe-
komst van de uitgeverijwereld.
Rond de eeuwwisseling geeft Wol-
ters Kluwer geen schoolboekjes
meer uit. Het schoolboekje is dan
ten onder gegaan in het elektro-
nisch geweld, verwacht Breekweg.
De leerlingen krijgen hun informa-
tie dan ondermeer via een plat tv-
scherm dat in de schoolbanken is
ingebouwd.

De markt voor elektronisch aange-
stuurde informatie - van kabel-
krant tot databank - wordt wereld-
wijd geschat op 10 miljard dollar in
1995. De komende vyf a tien jaar is
die markt gegroeid tot 350 miljard
gulden. Om daarvan een graantje
mee te pikken, zijn alle grote elek-
tronische industrieën bezig met de
ontwikkeling van nieuwe produk-
ten die binnen nu en drie jaarop de
markt komen. Bijvoorbeeld interac-
tieve tv die, gekoppeldaan databan-
ken de receptenboeken, woorden-
boeken en atlassen overbodig
maken. Maar waarmee ook video-
conferenties gehouden kunnen
worden.

Een ander produkt in ontwikkeling
is een uiterst krachtige pc die
(draadloos) functioneert als tele-
foon, fax, elektronische post en die
allerlei soorten informatie kan ont-
vangen en die met die gesproken
opdrachten uitvoert.

Nu maken de elektronische uitga-
ven van Wolters Kluwer nog maar 5
procent uit van de totale omzet.
Zon 15 procent van de huishou-

dens heeft een pc (in de VS is dat al
25 procent). Maar Breekweg voor-
spelt dat de ontwikkelingen steeds
sneller zullen gaan, waarbij Zuid-
Europa ons voor zal gaan. „Noord-
europeanen zijn erg afwachtend.
Maar in Italië is de draadloze tele-
foon al zo populair dat de bisschop
van Milaan de kerkgangers heeft
verzocht niet meer tijdens de mis te
bellen omdat de preek anders rond-
zingt."

Verschuiving
De verschuiving van gedrukte in-
formatie naar elektronische infor-
matie èn de schaalvergroting in
deze sector zal grote gevolgen heb-
ben voor de werkgelegenheid. Bin-
nen de VNU Dagbladengroep ver-
dwijnen de komende 5 jaar 250
grafische banen. Dat is een kwart
van het grafische personeel daar.
„We maken een versnelling mee die
zichzelf steeds weer versnelt," aldus
Breekweg. Hij benadrukte dat d€
uitvinding van de pc slechts 12 jaai
oud is. „En nu al wisselen kinderen
op het schoolplein schijfjes uit."

Problemen worden eerder groter dan kleiner

Invoering Eurovignet
mogelijk vertraagd

Van onze redactie economie

HEERLEN - De vervoerdersorga-
nisatie Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN) rekent erop dat de
invoeringvan het Eurovignet zeker
met een jaar wordt vertraagd.
Woensdag liet demissionair minis-
ter Maij-Weggen van verkeer al blij-
ken dat de invoering pas per 1 ja-
nuari 1996kan worden gerealiseerd,
in plaats van volgend jaar. De in-
voering van het tolvignet voor
vrachtverkeer ligt van diverse kan-
ten onder vuur en zorgt al jaren
voor verhitte discussies.

De Europese Raad besloot eerder
dat er een Eurovignet moet komen
voor alle EU-landen. Het vignet, dat
maximaal zon 2.750 gulden zal kos-
ten, is feitelijk een tolvignet waar-
mee vervoerders de Europese we-
gen mogen gebruiken.

Struikelblokken
Denemarken, Duitsland en de Be-
nelux spraken in een apart verdrag
af als eersten een Eurovignet in te
voeren. Op 1 januari 1995 zouden
transporteurs die door één van deze
vijf landen rijden, een vignet op de
voorruit moeten hebben.
Een woordvoerder van TLN wijst
op de diverse struikelblokken dieer
nog liggen op de weg naar invoe-
ring. „Het Europees Parlement
heeft een klacht ingediend bij het
Europees Hof, omdat het niet vol-
doende is geconsulteerd over het
onderwerp. Daarnaast moeten de
parlementen van de vijf landen het
verdrag nog goedkeuren. Of Neder-
land dat redt vóór 31 december is
de vraag. In het Deense parlement

groeit de oppositie tegen het ver-
drag ook en of het Duitse parlement
deze impopulaire maatregel nog
vóór de verkiezingen wil nemen, is
eveneens een vraag."

Ook inhoudelijk dreigen moeilijk-
heden. „De Duitsers willen alleen
de Autobahnen onder het vignet la-
ten vallen, waardoor veel wegen
daar tolvrij blyven. Dat riekt naar
concurrentievervalsing," aldus
TLN. Daarnaast zit Nederland nog
met een ander probleem. Met diver-
se, voornamelijk Oosteuropese lan-
den, zijn bilaterale verdragen afge-
sloten.

Daarin is geregeld dat transporteurs
uit die landen by elkaar geen tol
hoeven te betalen. „Als een Poolse
transporteur een vignet moet kopen
in Duitsland om naar Nederland te
kunnen rijden, is de kans groot dat
dePolen ook de Nederlanders gaan
belasten voor gebruik van Poolse
wegen. Dat aspect moet nog goed
bekeken worden," meent TLN.

Onderpand

" Een Boeing 707 Cvan de Egyptische
vliegtuigmaatschappij ZAS Airline ligt op
een verlaten stukje rijbaan opSchiphol aan
de ketting. Dit in opdracht van de Britse
schuldeiser Intair Holdings Limited. De

(ADVERTENTIE)

AUTO-AIRCO
* Inbouw
* Vullen
* Reparatie
Autoservice

fc> HALECO B.V.
___s DaeWerweg 27, Nuth"nkW tai. 04&-242192 (t.o. Makro)

Vrijdag 10 juni 1994 "5■ , . . . ■>liras daablad kWr*0M..^£i&::..^im^lm*gjm7m^mx^m :

Britten hebben nog een bedrag van 14 mil-
joen gulden van de Egyptenaren tegoed en
houden daarom het toestel al sinds april
vorig jaaraan de ketting als onderpand.

Foto: DIJKSTRA
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-_<^(Hüh I DE NIEUWE CINQUECENTO
_W((nHl|lf HEEFT U 12 MAANDEN EERDER
Wle\Wm----***A~--~~~\m DAN DE REKENING.
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[hÉÉÉÉÜI __i__^ hïa^T\v*ii___^-^ ~^~^^~~- ■ De nieuwe Fiat Cinquecento maakt het u makkelijk. Hij rijdt schijnlijk makkelijk doen van uw in te ruilen auto. Als u instapt-

Hl RenauW^—;— JL. —■ *_ »*i,'B9 ■ met gem_^ ve|e pompstations voorbij, want hij is ongekend zuinig. hoeft u het restant pas over 12 maanden te betalen.

PTt/VII |___i^---*-^,i^ '^^■'^-J-^---^^ I Vier volwassenen kunnen er makkelijk in, en toch past hij in het Dat geldt tijdelijk voor de Cinquecento, maar ook voor de

■IviVßll OpelKa<i_^____^^ 1 kleinste parkeergaatje. Ook als het over betalen gaat, doet-ie niet Panda en Uno. Kies daarom nu voor het pure rijplezier, dan hoeft
IS __\\ V/VNP°^_____^-------—^ p\lUU»llBrS '"* 1 moeilijk. De verplichte aanbetaling van 25% kunt u hoogstwaar- u pas in 1995 te betalen.

oive,se F|AT CINQUECENTO. RIJ NU, BETAAL PAS IN 1995._3_9.717
_^X'>Xv'-'^_lH______l_llHl _^^^^^^TTT7^...'.'.'.'.-.'. Oeze actie is geldig tot en met 30 juni a.s.Verplichte aanbetaling 25% Min.kredietbedrag f 6 000.- Max.kredietbedrag f 14.000.- voor Cinquecento en Panda en f 16.000.- voor de Uno.Wij informeren u graag over de exacte voorwaarden^
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Uitvinder van het spacewagonconcept Mitsubishipresenteert de Space
Wagon Vista. Een bijzondere combinatie van kleur en ruimte die
slechts in een aantal van 400 exemplaren naar Nederland komt. De
7-persoons Vista wordt geleverd in 3 exclusieve rwo-tone combina-
ties. Voor reserveringen neemt u contact op met ons.

A
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Mitsubishi Space Wagon Vista.
Tijdelijk ff 51.845,-

Prijs is imf. BPMiBTW. excl. kasten rijklaar maken. afSassenheim. Wijzigingen voorbehouden.
Elke Mitsubishi personenauto wordt geleverd met 3 jaar Multigarantielinter-Euro Setvice.

Imp.. HartNibbrig & Green BV., Sassenheim, tel: 02522-661 11.
AUTOBEDRIJF ff " JVI--'J-_'i3

Dorpsstraat 64 - Schinnen - Tel. 04493-1721
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ACTIEMAANDEN
Tijdens verbouwing occasions met EXTRA KORTING.

Zonder inruil ZEER SPECIALE PRIJZEN
Opel Kadert 2.0 GSi (extra's) 1989
Opel Corsa 14i 3-deurs 2x , 1992
Opel Veetra 16iGL sedan '89 '90 '92
Opel Veetra lóiGL 5-deurs 1990
Opel Manta 2.0 GSi Irmscher 1988
Opel Kadett Hazard Irmscher 1988
Opel Kadett 3-deurs '85 '86 '87 '88
Opel Kadett sedan 13 en lóien 18 S '8890
Opel Kadett 5-deurs 1987
Opel Omega 20i sedan '88 '90
Opel Rekord 20S automaat Berlina 1983
Opel Rekord stationcar 1984
Opel Monza 30 GSE (gerest, model'B7) 1979
Opel Kadett C type automaat 2x 1979
Opel Senator 2500 automaat 1983
Renault2l Nevada GTS stationcar 1989
VW Jetta automaat 4-deurs 1987
VW Golf 3-deurs 1985
Peugeot 309 Jubilee 3-deurs (27.000 km) 1991
Fiat Uno 45 3-deurs 1989
Toyota Corolla 1600 lóv liftback, veel extra's 1989
Nissan Sunny 4-deurs 1988
Mazda 323 sedan 1988

Rijksweg 61, Berg en Terblijt, tel. 04406-41700 aan

i

ES£| Provincie! j/ffSfo Bureau Bibliotheek

m%& Limbura postbus 5700
ij_2_r "■■■"*#»■■" 5-J 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

m 166/23*94 Verordening grondwaterbescherming
Limburg 1989. Kennisgeving van een ont-
werp-beschikking naar aanleiding van een
aanvraag om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen aan :
J. Beltgens, Op de Berg 10 te Schinveld en
zulks voor het oprichten van een paarden-,
rundvee- en schapenhouderij op het adres
Leiffenderhofweg (hoek Beemderweg) te
Schinveld (Bw 7213).

Tervisielegging.
De ontwerp-beschikking ligt ter inzage vanaf:
13 juni 1994
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens de
werkuren; b. ten gemeentehuize van Onder-
banken tijdens de werkuren en daarbuiten op
de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden tot het
eindevan óe termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag.

Bezwaren.
Door de aanvrager en door degenen diebezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag, alsmede door eenieder die aantoont
tot dit laatste redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweestkunnen tot 27 juni 1994 gemotiveerde
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking wor-
den ingediend bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Geheimhouding.
Degene die bezwaar aantekent tegen de ont-
werp-beschikking kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken.

1 I

g|g| Provincie
I3q§ Limburg

"65/23^S Verordening grondwaterbescherming
Limburg 1989.Kennisgeving van diverse
aanvragen en van de ontwerp-beschikkin-
gen naar aanleiding van aanvragen om ont-
heffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen aan :
1. Automobiel- en garagebedrijf Nie Nijsten
8.V., Sportlaan 22 te Meerssen en zulks voor
het wijzigen en in werking hebben van een servi-
ce tankstation inclusief herstel- en wasplaats
voor motorvoertuigen op het adres Sportlaan 22
en Maastrichterlaan (ong.) te Meerssen (Bw
9960); 2. Gemeente Margraten, Amerikaplein 1
te Margraten en zulks voor het aanleggen van
wegen en riolering in het bestemmingsplan
Kerkstraat-Groenstraat te Cadier en Keer.

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en ande-
re relevante stukken liggen ter inzage vanaf 13
juni 1994: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Meerssen (adl .) en Margraten (ad 2.)tijdens
dewerkuren en daarbuiten op de in deze
gemeenten gebruikelijke plaatsen en tijden tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenieder
tot 13 juli 1994 schriftelijk worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Degene die daarom telefonisch ver-
zoekt (043-897462) kan tot 6 juli 1994 monde-
ling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn

j_r&CORSTENS-
/£jT VERSCHUREN

mmmm» Helmond koopt
zat. 11 juni mankanaries 12 donke-
re 9 popjes 7 rode & roodzalm
man & pop 15 kneu- & sijsbast.
13 putterbast. 30 JONGE KANA-

RIES BROED *94 ’ 7 JONG ROOD
10 pst. GLOSTERS, WITTE & KUI-

VEN SPEC.PRIJS. d. duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 park. 10 val-
ken 25 witte etc. 35 collis 20 rood-
ruggen 20 rosellas 55 pp. Bren-
gen: Echt 9.30-10 Loperweg 10
Sittard 10.30-11 Putstr. 10 Heer-
len 11.30-12 Heerlerbaan 19 Ter-
blijt 12.45-1.30 Rijksweg 46 Beek
2-2.30 Raadhuisstr. 14 HomI 3.15-3 45 Molenweg 32 I

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

Past. Brounsstr. 40
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

» '

f 4.805,- Korting op de
Audi 80 Design en Comfort.
De toch al uitgebreide Audi 80, hebben we voor

de gelegenheid voorzien van een Design-pakket.

Het Design-pakket beslaat uil:

I. Elektrisch schuif-kanteldak mt_^_^^

"■"—^^b» ep *^h ■> w * HB^1-^^

7. Rode achterlichten De Audi 80 Design.
8. Geraffineerde Scarpa Gabardine bekleding
9. Twee in hoogte verstelbare voorstoelen
10. Open hoofdsteunen voor en achter
11. Verlichte make-up spiegel links en rechts

Design-pakket totaal £-ër3üo> nu f 1.495,- uw voordeel f 4.805,-

Alleen op de Audi 80 2.0 liter 66KW (90 Pk) is bij ons in
'n 'Limited edition' tevens een Comfort-pakket leverbaar. __MaWaammmaam_
Het Comfort-pakket bestaat uit: Mmm.... _*R^_- —_» -,l'> "eer1. Elektrisch bedienbare ramen rondom mm

___^ _^_,

4. In delen neerklapbare achterbank met De Audi 80 Gomfort.
middenarmsteun

5. Variabele en afsluitbare bagageruimte

Comfort-pakket totaal £4k30u7- nu f 1.495,- uw voordeel f 4.805,-

Vanzelfsprekend.
De Comfort-aanbieding geldt alleen zolang de voonaad strekt. Het Design-pakket is leverbaar op de 2.0 liter, 1.9TD en 1.9 TDI

De Audi 80 2.0 liter is leverbaar vanaff 45.990,-. Consumentenprijs inclusiefBTW en BPM, exclusiefkusten rijklaar maken.
* Afgebeelde velgen op de Audi 80 Comfort behoren niet tot hel Comfort-pakket.

De gezamenlijke Audi-dealers van Zuid-Limburg
Beek: Auto Veneken, Prins Mauritslaan 171; Bunde: Nie Nijsten, Sportlaan 22; Heerlen: Garage Veneken,
P. Schunckstraat 10; Hoensbroek: Auto Tasco, Economiestraat 47; Maastricht: Van Straten en Zn,
Via Regia 170; Mechelen: Auto Caubo, Hilleshagerweg 33; Meerssen: Ploemen-Schols, Ambyerweg
2; Sittard: Auto Veneken, Leijenbroekerweg 27; Valkenburg: Auto Caubo, Neerhem 25.
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Houderschapsbelasting
vervangt vanaf 1995

motorrijtuigenbelasting
Van onze verslaggever

*!at in het vat zit verzuurt niet:
j^delijk is het wetsvoorstel om
Motorrijtuigenbelasting te ver-
,.algen door houderschapsbelas-
jl^g langs Tweede en Eerst
p^fner geloodst. De ingangsda-
r**n is 1 januari 1995. Het brengt
'Oor elke autobezitter belangrij-
*e veranderingen.

■"6 opzet is om niet het gebruik
i3^ een auto te belasten, maar!J?t bezit ervan. Nu hoeft men
/-^t te betalen voor een motor-
voertuig dat niet op de weg
jOtnt. Vanaf volgend jaar moetJ*Principe ieder die een kente-
>letl op naam heeft staan betalen.
[*et maakt de controle op belas-
'^gbetaling tot een simpele,
urninistratieve taak. De bedoe-

ling is om ook de gekoppelde
bestanden te controleren: laat
iedere kentekenhouder de ver-
plichte APK-keuring uitvoeren,
en heeft hij de verplichte WA-
verzekering?

Maar er verandert veel meer. Te-
ruggaaf van houderschapsbelas-
ting (HB) kan alleen bij verkoop
van de auto aan een erkend auto-
bedrijf, niet meer bij verkoop
tussen particulieren. Voor diver-
se soorten voertuigen ligt een
voordeeltje in het verschiet. Ca-
ravans, kampeeraanhangers en
woonwagens worden vrijgesteld
van HB. Klassieke auto's van
meer dan 25 jaar oud eveneens,
maar dan wel op aanvraag, en er
kunnen nog speciale voorwaar-
den gesteld worden.

Voor kampeerauto's komt een

vast tarief, dat neerkomt op drie
maanden betalen, terwijl men
wel het hele jaarmag rijden. Nog
meer vereenvoudigd is de rege-
ling voor motorfietsen. Daarvoor
komt één tarief in plaats van de
huidige vier (naar gewicht). Bo-
vendien betaalt men maar voor
een half jaar en mag men toch
het hele jaarrijden. Dat komt te-
gemoet aan de huidige praktijk
van 'uit de belasting halen' bij
voertuigen die een deel van het
jaar op stal staan. Dat is bij de
HB niet mogelijk.

Een heet hangijzer was wat men
zou doen met auto's op bedrijfs-
wagen-kenteken, vooral voor
wat betreft het bestaande park.
Eigenaren die zich voor 1 januari
1988 hun auto op grijs kenteken
hebben aangeschaft, zullen in
het (lage) bedrijfswagentarief
van de HB vallen. Voor kopers
van een nieuwe bedrijfswagen,
die aan de vanaf 1994 veranderde
eisen voldoet, vervalt de toeslag
voor diesel- of lpg-rijden. Men
wil zo stimuleren dat bedrijfswa-
gens op lpg omschakelen. Dit uit
milieu-oogpunt, daarom worden
elektro-auto's helemaal vrijge-
steld van houderschapsbelas-
ting.

Vorstelijke automobielen onder de hamer
i*?e Porsche 911 S van Carl-Gustaaf, ex-koning vanj^eden en de Rolls Royce Phantom V 1962 vanet Noorse koningshuis komen donderdag 16 juni
tider de hamer op de eerste veiling van klassieke

ptomobielen van het Autotron in Rosmalen.
"an-Pieter Glerum, presentator van het televisie-

Pr°gramma 'Eenmaal andermaal', veilt ook zeven-
JJS andere 'vorstelijke' auto's, onder andere een

Bouton 1904, een Engelse Commer brand-
weerauto uit 1959, een Mercedes 300 SEL 6.3 liter
plt 1971, in die tijd de snelste limousine ter wereld,

Ferrari 512 88, de originele Tyrrell Formule I
ij|cewagen uit 1987 van Martin Brundle en een

600 Pullmann Limousine.

Daarnaast wordt ook een grote collectie automobi-
lia geveild, onder andere benzinepompen, trap-
auto's, miniaturen en blikken speelgoed.

De veiling begint 's middags om twee uur. Kijkda-
gen worden gehouden van zondag 12 tot en met
woensdag 15 juni. Ook op donderdag 16 juni kun-
nen belangstellenden tot kort voor aanvang van de
veiling de collectie bekijken. De catalogus (prijs

’ 32,50, exclusief verzendkosten) geldt tevens als
toegangsbewijs voor het attractiepark tijdens vei-
ling en kijkdagen. Het Autotron Rosmalen staat
aan de A 50 's-Hertogenbosch-Nijmegen. Info:
04192-19050.

Subaru Legacy 4WD:
ondanks minpunten
waar voor je geld

DOOR PETER FOKKER

5.et stationcar-modellen en vier-
'elaandrijving timmerde Suba-

q altijd opvallend aan de weg.
v °k lang geleden al, toen geen
i"^ beiden nog bij veel merken
c verbaar waren, laat staan in
Lotnbinatie. Het ligt dus voor deand de zojuist vernieuwde Le-

in die vorm te testen, zeker
".^ vierwielaandrijving op een
°°Pje aangeboden wordt.

a.eel waar voor het geld is in het
v §emeen de grootste attractie

de Legacy. Een nette maariDSoluut onopvallende auto,. °ewel hij technisch ongebrui-jeüjk in elkaar steekt. Niet al-
jlj6r' met vierwielaandrijving,erna kortweg met 4WD aange-.Uld, ook een boxermotor (met

elkaar liggende cilin-
jj^s) is zeldzaam. Bijzonder aanübaru's permanente 4WD te-
's !Jover die van andere merken

«e combinatie met hoge en la-e overbrenging.
t>atk** 1 scheelt ongeveer twintig~ °cent in motortoerental, waar-
lj^e het geen 'terrein-versnel-
Kph ''s e slecnts zeer 'aëe snel-
Ca toelaat. Wie een forse. ravan of zware aanhanger ach-

de auto spant kan aan de ex-

tra trekkracht in de lage over-
brenging enorm voordeel heb-
ben. De 4WD kan er dan voor
zorgen dat de wielen niet door-
slippen, zoals bij voorwielaan-
drijving dreigt wanneer de ach-
terkant van de auto zwaar belast
wordt. Alleen de stationcar heeft
overigens die tussenbak, waar-
door de 4WD geen ’ 1.500 kost
(op de sedan) maar’ 2.500.

Binnenruimte
Als bestel- of vakantiewagen
komt de Legacy tevens goed uit
de bus met zijn riante binnen-
ruimte. Het had nog net wat be-
ter gekund, met niveauregeling
aan de achteras om doorhangen
bij zware belading te voorko-
men. Bij de achterbank had niet
alleen de leuning, maar ook de
zitting gedeeld uitgevoerd moe-
ten zijn. De stationcar heeft een
verhoogde daklijn, die zowel
voor- als achterin extra hoofd-
ruimte oplevert. Lager gemon-
teerde stoelen verschaffen in de
nieuwe Legacy toch al meer
hoofdruimte. Een goede auto
voor lange mensen, die dankzij
de gegroeide wielbasis ook ach-
terin hun benen moeiteloos
kwijt kunnen.

Hoogteverstelling op stoel en
stuurwiel zorgt dat korte be-

stuurders evengoed een prettige
zitpositie vinden. Dat de Legacy
echt als een grote auto overkomt
wordt bevorderd door een com-
fort zoals jevan dit formaat auto
zou verwachten. De ten opzichte
van het oude model aanzienlijk

soepeler en stiller motor maakt
wat dit betreft het beeld nu mooi
rond. Stationair draaiend loopt
de motor nagenoeg totaal ge-
luids- en trillingsvrij, zodat hij
lykt te zijn afgeslagen.
Even wennen is het om niet naar

de hendel van de hoog/laag-
transmissie te grijpen in plaats
van de handrem, die iets verder
van de bestuurder af zit. En aan
de besturing, die uiterst direct
werkt, heel licht en niet zo ge-
voelig. Toch krijgt de auto er

geen nerveus karakter door,
want hij heeft van zichzelf een
goede koersvastheid.

" De rondere vormen van de nieuwe Legacy zijn modern, maar maken de wagen wel wat
anoniem. Foto: GPD

Problemen
Nadat de belangstelling voor
auto-rijlessen terugliep, zijn veel
rijscholen in de problemen geko-
men. „Een beetje ondernemer
gaat dan aan uitbreiding den-
ken," stelt Claudia Jansen van
de KNMV. „Het motorrijden
kwam zo uit de lucht vallen. De
belangstelling voor motorrijles-
sen groeide zó snel, dat veel rij-
scholen daar op inspeelden.
Maar vaak zijn met iets begon-
nen waarvan ze niet weten hoe
en waar het eindigt." De Bruin
van de Bovag denkt dat iedereen
die het diploma motorinstruc-
teur bezit, daar gebruik van mag^
maken. „Het is een vrij onderne-
merschap. Rijscholen staat het
vrij om zich op beide gebieden te
begeven."
Rijscholen nemen steeds vaker
motorrijlessen op in hun pakket.
Veel instructeurs geven lessen
om zo meer bestaanszekerheid
voor hun bedrijf te krijgen en
niet omdat ze van de tweewieler
houden. Dat laatse is van groot
belang volgens Jansen. „Mensen
die bewust voor een motor kie-
zen, zrjn gemotiveerder en willen
het voertuig 'begrijpen' en tot in
de puntjes beheersen."
Volgens KNMV-instructeur Ro-
ger Thewissen uit Bocholtz is
het belangrijk dat een leerling
meer leert danrijden alleen. „Po-
sitie kiezen op de weg komt bij-
voorbeeld niet vaak aan bod tij-
densrijlessen. En dat terwijl veel
ongelukken veroorzaakt worden
doordat een automobilist een
motorrijder niet tijdig opmerkt
juist vanwege diens verkeerde
positie. Dat kun je voorkomen
met een opleiding die daar aan-
dacht aan besteedt."
Veeltijd en geld hoeft een onder-
nemer niet in een motorrij-

instructeur te steken. Met een di-
ploma voor auto-instructeur op
zak is een lage vervolgopleiding
voldoende om motorrijles te mo-
gen geven. Het niveau van de
cursus instructeur voor het A-rij-
bewijs is lager dan het examen
dat leerling-motorrijders bij het
Centraal Bureau (voor afgifte
van) Rijvaardigheidsbewijzen
moeten afleggen. Volgens Roger
Thewissen is dit een belachelijke
situatie. „Sommige instructeurs
hebben maar tweeduizend kilo-
meter gereden en gaan al les
geven. Bovendien hebben veel
leraren geen weet van de geva-
ren op de weg voor een motorrij-
der."

Dat de opleiding aan de lage
kant is, heeft al veel ongelukken
veroorzaakt volgens de drie
KNVM-instructeurs. Daar komt
nog bij dat onder rijscholen een
hevige concurentie woedt en dat
zij er dus alles aan doen om hun
opleidingsprogramma zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken,
bijvoorbeeld door middel van
compactcursussen.

auto

Limburgse KNMV-leraren vinden bijscholing noodzakelijk

’Motorrij -instructeur
niet altijd bekwaam’

DOOR RIEMKEVAN ROTTERDAM

HEERLEN - „Een motorrij-instructeur yan de ene
rijschool rijdt soms slechter dan een leerling van een
andere," beweert Theo Wischmann uit Landgraaf
stellig. Wischmann is een gediplomeerd KNMV-
motorrij-instructeur en maakt zich, samen met ande-
re rij -instructeurs druk over de wildgroei in de mo-
torrij-branche. De KNMV (Koninklijke Nederlandse
Motorrijdersvereniging) heeft een aanvullende cur-
sus opgezet voor motorrij-instructeurs. Tijdens die
bijscholing leren instructeurs meer over hun voertuig
dan in de gewone opleidingen aan bod komt.

Volgens De Bruin van de Bovag
hoeven rijschoolhouders zich
niet zo druk te maken over de
consument. Hij denkt dat
iemand zelf aan de hand van het
slagingspercentage kan bepalen
of een rijschool bekwaam is.
Theo Wischmann denkt daar an-
ders over. „Een rijschool met
maar tien leerlingen van wie er
zeven slagen, heeft een hoger
slagingspercentage dan een waar
van de 500 leerlingen er 300 sla-
gen. Bovendien is het slagings-
percentage niet het enig zaligma-
kende. Andere factoren tellen
ook mee."

" Voor de
KNMV'-gediplomeerde
motorrij-instructeurs

(v.1.n.r.) Frans
Bisschops, Theo

Wischmann en Roger
Thewissen is

gemotiveerd lesgeven
het devies.

Foto: DRIES LINSSEN

Teleurstelling
Theo Wischmann heeft niet veel
goeds over aanbiedingen te mel-
den. Hij, Frans Bisschops uit
Heerlen en Roger Thewissen
denken dat de compactcursus-
sen voor de deelnemers vaak op
een grote teleurstelling uitlopen.
In een te korte tijd moeten men-
sen erg veel informatie verwer-
ken en technieken in de vingers
krijgen. Volgens de drieLimbur-
gers gebeuren er vaak kleine
ongelukjes waardoor de leerling
tenslotte nooit meer wil motor-
rijden. Een ander vaak voorko-
mend euvel is volgens het trio
dat instructeurs hun leerlingen
te snel examen willen laten
doen.
In Limburg zijn acht gediplo-
meerde KNMV-instructeurs, die
allen zeer gemotiveerd zijn om
hun leerlingen zo goed mogelijk
het motorrijden bij te brengen.
Deelnemen aan zon KNMV-cur-
sus gebeurt overigens op vrijwil-
lige basis. Het wil dan ook niet
zeggen dat motorrij-instructeurs
die niet KNMV-gediplomeerd
zijn, geen goede leraren zouden
zijn.
De Bovag staat niet negatief te-
genover de KNMV-cursus, inte-
gendeel, maar is tegelijk van
mening dat de eisen voor motor-
rij-examens niet verhoogd hoe-
ven te worden.

Schaduwzijden
Er zijn helaas ernstigezr scha-
duwzijden. Het argument voor
vierwielaandrijving is een betere
wegligging, met name bij slecht
weer. Dat komt niet uit de verf.
By lang niet woest bochtenwerk
beginnen de banden al te ker-
men, als het tempo dan niet
gematigd wordt reageert de auto
niet geheel voorspelbaar.

Aanvankelijk wil hij over de
voorwielen wegschuiven, plotse-
ling gas minderen doet dan vrij
fors de achtersteven naar buiten
zwaaien, en meer gasgeven ook.
Met een flink beladen auto zal de
achtersteven nog makkelijker
wegglijden. Met een gemiddeld
verbruik dat nog geen 1:10 haal-
de doet de Legacy het ook niet
gunstig. De 4WD kost extra
brandstof, maar of het alleen
daaraan ligt durven we niet zon-
der meer te zeggen. .
Onder het voorbehoud dat het
stuurgedrag dus zelfs met vier-
wielaandrijving eerder onder
dan boven het gemiddelde ligt
sluiten we toch positief af. De 2.0
GL stationcar is heel ruim, biedt
op het verbruik na volstrekt te-
vredenstellende motorprestaties,
goed comfort en een nogal lu-
xueuze aankleding. In de test-
versie kost deze Legacy Touring
Wagon ’ 45.995, dat is dus inclu-
sief ’ 2.500 voor de 4WD en

’ 3.000 meerprijs tegenover een
vierdeurs sedan. Meer auto voor
dat geld zul je met een lampje
moeten zoeken.

Rover trekt
aandacht met
modellen uit

600-serie

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

VIANEN - Rover schuift met de
600-serie genoeglijk aan tafel bij
Audi 80 en Alfa 164, gedrieën
dulden ze de BMW 3-serie aan
het hoofd. De respectievelijke
marktaandelen zijn 3,5 procent
voor Rover, 4,2 procent voor Au-
di, 1,9 procent voor Alfa en BMW
haalt 5,6 procent. In deze klasse
van 40-50 millezitRover met zijn
600-modellen vooral in de zake-
lijke markt waar ze vorig jaar
ruim 1.500 stuks verkochten.

Rover blijkt de laatste tijd voor
een brede klantenkring van de
200- tot en met de 800-serie een
zeer interessant aanbod te heb-
ben. Gezien de groeipercentages
alle reden voor de importeur om
met hand en tand het marktaan-
deel in elk geval vast te houden.

Probleem was een tijdje de zake-
lijke markt, dat is opgelost door
nadrukkelijk de 'English style' te
propageren. Naast de gebleken
kwaliteit van de auto's en het
concurrerende ROB-cijfer (repa-
ratie, onderhoud & brandstof),
scoort de 600-serie ook goed met
een complete 'rijke' uitrusting.

Kennelijk slaagt Rover er in om
oudere kopers in jeugdige auto's
te krijgen. Een voorbeeld daar-
van is het topmodel 623 Si dat
aangedreven door een 2.3 ltr/158
pk Honda-motor een bijzonder
actief speeltje van ’ 69.900
blijkt.

Bedaard tuffend op een land-
weggetje kan, maar deze gedis-
tingeerde Rover 623 Si op de
snelweg even flink de sporen ge-
ven is toch wel sensationeler. De
dynamiek straalt dan mogelijk
niet van de zeer Britse stijl af, de
auto bezit het wel degelijk. Wie
nog wat meer te besteden heeft
kan voor 6 mille een verlagings-
set, vier lichtmetalen wielen
(bandenmaat 205/50), mistlam-
pen en een achterspoiler kopen.

In de 200-serie brengt Rover ove-
rigens nu een gelimiteerde opla-
ge van de Rover 216 Cabriolet
LE op de Nederlandse markt.
Deze op de 216 Cabriolet geba-
seerde auto wordt uitsluitend
geleverd in de kleur British Ra-

cing Green metallic en met veel
leer van binnen.

De krachtbron meet 1590 cc,
heeft zestien kleppen en produ-
ceert 90 kW (122 pk) bij 6.800
toeren per minuut. De 216 LE
accelereert van 0 tot 100 km in
8.9 seconden en de top ligt bij
193 km per uur. De consumen-
tenprijs inclusief btw bedraagt

’ 59.995.

" Rover levert de nieuwe, krachtige 623 Si ook met deze
beschaafd-sportieve aankleding (andere wielen, achter-
spoiler). Foto: GPD

Testenboek
Moto 73
DOOR RUUD VOS

De redactie van Moto 73
heeft een slimme inval prak-
tisch uitgewerkt. Naar aan-
leiding van de dagelijks
terugkerende telefonische
lezersverzoeken om een ko-
pie toe te zenden van eerder
gepubliceerde motortests,
rees het idee eens na te gaan
welke modellen behoorden
tot de populairste motoren
van de afgelopen vijfjaar.

Op grond van de door im-
porteurs verstrekte cijfers,
selecteerde Moto 73 vervol-
gens een dertigtal modellen.
De beschrijvingen ervan
werden ondergebracht in
een boek waarin overdruk-
ken zijn opgenomen van
testen die eerder in Moto 73
verschenen.

Een en ander resulteerde in
een dikke, slapkaftige uitga-
ve waarin een veelkleurige
driedeling kan worden aan-
getroffen. Naast de beschrij-
ving van langeduurtesten
met motoren (25.- tot 45.000
km) zijn ook een fiks aantal
multitesten opgenomen
waarin meerdere modellen
met elkaar werden vergele-
ken. Ook passeren vijf 'indi-
viduele' testverslagen de
revue.

In totaal legde de redactie
van Moto 73 ruim 400.000
kilometer af op de 31 in het
boek beschreven motoren.
Ze zijn dus al weer op de te-
rugweg van de maan naar
de aarde. Want over die af-
stand hebben we het hier.
In het Testenboek is een
apart hoofdstuk gewijd aan
het kopen van occasions en
de zaken waarop gelet moet
worden bij aankoop ervan.
Kortom: aanbevolen lees-
voer voor mensen met keu-
zemoeilijkheden!
Het met vele kleurenfoto's
geïllustreerde Moto 73 Tes-
tenboek is te bestellen bij
Moto 73 (Postbus 2, 8100 AA
Raalte) en in motorzaken.
Abonnees van Moto 73 beta-
len ’ 27,50; niet-abonnees
zijn een paar gulden duur-
der uit.

Toon Kannekens & Eric
Bulsink, Moto 73 Testen-
boek, Velduis BV Raalte
1994, 178 rijk geïll. pag.
Prijs: ’ 32,00. ISBN
90-72460-04-9.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

Vrijdag 10 juni 19947
limburgs dagblad
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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
millimeterhoogte: ’ 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 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties ondernummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart dieu wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor 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
geldtvrijdag 11.00uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron; Cabuco Somrr»Scanner) 0930

—————————mme-meern—e————————._________________— m—^_—_—_—_—_—_*_>

Personeel gevraagd
Bunij Bouwbedrijf BV vraagt met spoed colonne

metselaars
en colonne betontimmerlieden voor Duitsland.

Tel. 045-217358.

Van Daal-Dieteren Groep
vraagt voor diversen projecten

Constructie Bankwerkers, Bankwerkers,
Constructie Monteurs, Pijpfitters (zelfstandig)

Diversen Lassers in alle kwalificaties.
Sollicitaties zonder ervaring heeft geen
enkele nut. Bellen tijdenskantooruren

maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Van Daal-Dieteren Groep
Oud Roosteren 33

6116 AB Roosteren
Telefoon: 04499-3182

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Bocholtz + Heerlen
Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen,
telefoon 045-739330.

Fa. Schoonbroodt,Kluisstraat 45, Doenrade
zoekt ervaren

Constructie Bankwerker
Zelfstandig werkend en tekening lezen.

Voor soll. en/of info: g 04492-1255.
Fa. Schoonbroodt,Kluisstraat 45, Doenrade

zoekt part-time

Chauffeur
Voor vrachtwagen met kraan, ervaring vereist.

Voor soll. en/of info: g 04492-1255.
RAMALUX BV kunststof ra- Firma Roadstar vraagt voor
men en deuren zoekt met direct: BETONTIMMERLIE-
spoed monteur met ervaring. DEN en metselaars. Telefg 046-524989. 045-225050.

RU-INSTRUCTEUR (m/v) is
een beroep met vrijheid, af-
wisseling en uitdaging. Een
degelijk beroep waar vraag
naar is. Haal daarom het er-
kende 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
starten (parttime of fulltime).
Dus een prachtkans om na
vijf maanden een goede
baan te krijgen of eigen baas
te worden. Binnenkort star-
ten dag-, avond- en zater-
dagopleidingen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Zwolle, Maastricht
en Best. Bel voor de gratis
Studiegids tot 21.00 uur. De
Kaderschool 043-259550
(of hoofdkantoor 04998-
-99425).
Firma Royman GmbH zoekt
voor Duitsland erv. ploegen:
BETONTIMMERLIEDEN,
ijzervlechters en metselaars.
Telef.: 046-513464. Goede
voorzieningen.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland erv. BETONTIM-
MERLIEDEN. g 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
Gevr. voor diverse projecten
in Duitsland: metselaars,
timmerlieden, betontimmer-
lieden, huis- en constructie-
schilders. Duits of Ned. ver-
zekerd. Fa. METACON NV, S
046-334514/045-250238.
Gevr. per direkt KEUKEN-
HULP, poetshulp en bedie-
ningsmedewerkers, zonder
ervaring onnodig te reage-
ren. S 046-379452 vragen
naar de heerDriessen.
Wij zoeken voor onze bloe-
mentruck met wipkar een
ervaren CHAUFFEUR die
ook genegen is om bij het la-
den en lossen de handen uit
de mouwen te steken en
minstens 2x per week bloe-
mentransport verzorgt tus-
sen bloemenveiling Holland
en ons magazijn en winkels
alhier. Geboden wordt een
afwisselende baan als part-
time kracht in een gezellig
team voor minimaal 19 uren
per week. Voor ml. g 045-
-327171 na 19.00 uur.
Gevraagd BUFFETHULP en
kelner voor disco dancing.
Telefoon 04405-3907 of
2267 na 18.00 uur.
Gevraagd huishoudelijke
HULP voor 2x per week, plm.
4 uur. Tel. 045-227183.

Met spoed gevraagd TE- 'GELZETTERS voor Duits- i
land. Tel. 04905-1945. !
Gevraagd ploegen METSE- :
LAARS en ploegen beton- -timmerlieden. Info 085- '217779 tijd.kant.uren van i
9.00-17.00 uur en zat. van i
10.00-15.00 uur. i
Palma Palace zoekt ervaren ]
DISKJOCKEY voor enkele !
dagen per week, s 045- I
719414, na 23 uur 728789. _ i
Gevr. erv. MINIGRAVER- (
MACHINIST en tractor- j
chauffeur. Tel. 045-751672. !
4 Representatieve DOOR- 'ZETTERS m/v gevr. in Lim- 'burg door int. organisatie, v. !a. 20 jaar, i.b.v. auto en tele-
foon, in overleg deeltijd of ■volledige baan. Info 's mor- i
gens S 04920-27271

OG te huur
ZUTENDAAL: 2 luxe nieuwb. 'app., inger. keuken + badk., "2 slaapk., + garage, onmidd. I
beschikbaar. Inl. 00-32.89- i
722001. i
Te h. 1-persoons WOON-
STUDIO: slaap-/zitkamer, !
keuken, aparte douche en I
toilet. Info telef. 045-210020 *.
na 18.00 uur. i
Te huur 1-pers. gemeubi-
leerd en gestoft. APPARTE- 'MENT, all-in, voor pers. bo- 'ven 30 jaar, S 045-252000, ■bel tussen 10 en 17 uur. i
Te huur APPARTEMENT in
Heerlerheide, huurpr.
’960,- all-in, m.i.v. direkt. I
Tel. 00-49 241872677. j

Personeel aanbod
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
045-226688/226377/
06-52606457.
Enthousiaste HULP in de
huish. met ruime ervaring
biedt zich aan voor 4 a 5 uur
per week, omg. Heerlen/
Heerlerbaan. Tel. 045-
-742301 van 18.00-20.00-uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur gevraagd
GANGELT Dld. Te huur 2
woonruimten, woonkamer,
slaapkamer, keuken, bad-
kamer. Oppervlakte: 1 x 35m2, 1 x 50 m2. V.a. 1 aug.
'94. Tel. 00-49.2454.6016.
Te huur gevraagd GARAGE
voor opslagruimte. Telefoon
045-315503.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

Open huis heden vrijdag 10 juni
van 16.00 tot 18.00 uur

te Heerlen, Keesomstraat 4
Goed onderhouden woonhuis met stadstuin. Berging. Kel-
der. Gezellige woonk. en half open keuken met eikehouten
install. mcl. app., tot. ca. 42 m2, 3 slaapk. Badk. met zitbac
en douche. Ruime bergzolder. Grotendeels hardh. kozij-
nen, dubb. beglazing en roll. Prijs ’ 159.000,- k.k. (8293)

Inl. Stienstra Makelaardij BV
Tel. 045 - 71 22 55

Te koop tussengelegen woonhuis
Min. Ruysstr. te Bocholtz

Prijs ’ 130.000,- k.k.
Inl. 045 - 721781 b.g.g. 751189

Kerkrade
Te k. bij Autoweg en Ind.ter-
rein, winkel/woonhuis, grote
tuin, tot. opp. 1.500 m2, ged.
bouwpl. Vr.prijs ’ 259.000,-
-k.k. Tel. 045-411431.
MUNSTERGELEEN, Past.
Bernegaustr. 13. Halfvrijst.
woonh. met grote garage/
berging en diepe tuin. Ind. o.
a.: kelder, woonkamer, keu-
ken, serre, 3 slpks. badk.
met zitbad, vlizotrap naar
zolder. Totaal perceel: 398
m2. Voor de snelle beslisser
aantrekkelijke prijs!! Ruber
Makelaar en Taxateur O.G.
B.V. Telef. 04498-51900.

HEERLEN, Tuinstr. 23. In
kindervriendelijke buurt tus-
sen Heerlen en Brunssum
gelegen woonh. met garage.
Huis verkeert in prima staat.
’154.000,-. Bij 100% financ.
netto maandlast ca. ’BOO,-.
Wijman & Partners. Tele-
foon: 045-728671.

SCHINVELD, Broekstr. 42.
Nostalgisch tot moderne
woning, verbouwd gedeelte
voor boerderij zonder tuin
met 6 slpks. Pand is keurig
afgewerkt en voorzien van
alle comfort. ’ 140.000,-.
Wijman & Partners, telefoon:
045-728671.

Warsage (België, ruim huis
met 2 woningen, vrijstaand,
garage, 2 stallen, tuin,
’123.000,- mcl. alle kosten.
NIJSSEN, g 09-32.87881616.
Warsage (België): ruim
woonhuis met veel karakter
in het centrum gel., gar. 2
auto's, olieverw., in zeer
goede toestand, ’ 189.000,-.
NIJSSEN, g 09-32.87881616.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, 045-728671.
NUTH, te koop kavel 500m2, vr.pr. ’140.000,-. Inl.
045-743117.
HEERLEN, Drieschstraat 32,
appartement met lift en ga-
rage, nabij centrum Heerlen,
’139.000,-. Wijman & Part-
ners. 045-728671.
HEERLEN, Bekkerweg 23,
vooroorlogs herenhuis op
A 1 lokatie. Onlangs in ge-
bruik geweest als tandart-
senpraktijk met boyenwo-
ning en stadstuin. Pr. n.o.t.k.
Inruil mogelijk. Wijman &
Partners. 045-728671.
MAASTRICHT, Reaalruwe
3, modern halfvrijst. woonh.
met garage, luxe inger., op-
timaal geisol., alle deuren en
ramen v.v. rolluiken, bwj. '90,
diverse extra's, vraagprijs
’279.000,- k.k. Bezicht. uit-
sl. na afspr. g 043-476476.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
mtmmmm—i . ■*-■ —■—-—

Kamers
Te h. in HEERLEN Centrum,
kamer in studentenhuis.
Telefoon 043-251634.
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Liefst voor
ouder persoon, g 045-729784.
Te huur kamer eventueel
met pension in HEERLEN, g
045-729061.
Te huur nieuw gestoft, en
gemeub. kamer voor wer-
kend persoon te TERWIN-
SELEN -Kerkrade. ’475,- p.
mnd all-in. 045-427711.

Bouwen/Verbouwen
Te koop garage KANTEL-
POORT 2.55 m x 2.55m.
Telef. 045-713488.

Bouwmat./machines
Te k. 2 st. electr. HEF-
TRUCKS met lader, hefver-
m. 1500 kg., pr. ’ 17.500,- p.
st. 2 St. elec. pallettrucks
met lader, hefhoogte 370
cm., hefvermogen 1500 kg.,
pr. ’7.500,- p.st. Te bevr.:
Willems Nuth BV., Daelder-
weg 21, Nuth, g 045-244540.
Te k. GUILLOTINESCHAAR
3050x2 mm., pr. ’17.500,-;
vingerzetbank, mt. 2.000x3
mm. ’6.000,- p.st; 2 st.
electr. pallettrucks met lader,
hefhoogte 370 cm., hefver-
mogen 1500 kg., pr.
’7.500,- pst. Te bevr.: Wil-
lems Nuth B.V, Daelderweg
21, Nuth, g045-244540.
Te koop gevraagd 800
zwarte verbeterde Holland-
se DAKPANNEN. Telefoon:
04493-3907.

Bedrijfsruimte
Te huur/koop gevraagd ca.
600 m 2MAGAZIJNRUIMTE
mcl. kantoorruimte. Bij voor-
keur omgeving Maastricht.
Vlakke, egale vloer. Laad-
en losfaciliteiten. Telefoon:
043-646056 tussen 9.00-
-17.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek
Te k. antieke REGULA-
TEURKLOK, vr.pr. ’ 500,-.
Kampweidestr. 15, Neer-
beek. Tel. 046-373260.

Landbouw en Veeteelt n______—_—_— ' ■— ;
Gebruikte Machines

Fahr, Stoll en Niemeyer harken; Stoll en Fella schudders; ■
Strautman en Bergman opraapwagens; P.Z. en Fahr front- E
maaiers; Kverneland balenwikkelaar; div. kiepwagens 8 t.; n
Rovatti beregeningspomp; div. beregeningsbuizen en be- I.

regeningshaspels (tuinbouw); transportband 8 mtr.; 7
mengmestmixer; Mullos afschuifvork; Plateauwagens 4 en
8 mtr.; Frezen 1.85en 1.50m.; Wifo en Rumptstad vaste (

tandcultivator; Steketee vaste tandcultivator 4,5 mtr.: P.Z. ven Fahr cyclomaaiers 1.85 en 2.10 mtr.; Veenhuis meng-
mesttank 10.000 Itr. zelfrijdend; Steketee bouwlandinjec-
teur 4,5 mtr.; Mestverspreider 4 t.; mengmestverspreider n
3.000 Itr.; Hardi nevelspuit. Collé Koningsbosch, Prinsen- ■*

baan 155. Tel. 04743-1205. '- t-

Tuinmachines
-zitmaaiers 20 types
-tuintraktors 10types

-freesmachines 20 types
-bosmaaiers

-houtversnipperaars/
compostmachines

-gazonmaaiers
-hogedrukreinigers
-smalspoortrekkers

-vele aanbouwwerktuigen
-diverse gebruikte machines

Lozeman
tuinmachines bv

Markt 14, Lottum.
Telef. 04763-2341.

Te huur gevraagd voor 1
seizoen WEILAND, min. 5
hc. Haardstr. 9, Neeritter.
04756-6073 / 06-52.163076.
Te k. 2-wielige antieke
KOETS, plm. 80 a 90 jaar
oud, i.z.g.st. g 04454-63689.
Zwart BLES-SCHAPEN te
koop. Telefoon 045-461757
Blue De Maine SCHAPEN
en lammeren, twee- en drie-
lingen. Tel. 046-372632.
Mini PAARDJES te k. met
papieren, 73 cm, kinder-
vriendelijk. Telef. 00-
-32.89713451 Veldwezelt.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

Div. inruil TRAILERS te k.
V/2 en 2 paards v.a.

’ 3.750,-. Ruiterboetiek de
Hoefslag-Veldwezelt B. 00-
-32.89713451 4 km v.
Maastricht.
DEMO-TRAILERS, div.
merken te k., IV2 en 2 paards
aanbieding. Ruiterboetiek
de Hoefslag, Komveldweg
22 te Veldwezelt-Lanaken, 4
km van Maastricht.

Reparaties
DIEPVRIES- ën koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.

Transacties
EURO-PROMOTION Ltd
verzorgt uw bedrijfsprodukt-
promotieü! 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.

Auto's

Inruilers
VWGoIfMX 1981 ’ 1450,-
Ford Escort CL 1.3 5-drs 1982 ’ 1.950,-
OpelKadett 1.3 5-drs 1982 ’ 1.800,-
OpelKadett 1.33-drs 1984 ’ 1.650,-
Fiat Ritmo 85 S 1984 ’ 1.750,-
Ford Escort 1.6 5-drs 1984 ’ 2.950,-
Volvo34oDL 1985 ’ 2.950,-
Austin Maestro 5-drs 1985 ’ 1.950,-
Mitsubishi Colt 13 1985 ’ 3.800,-
Fiat Panda 34 1985 ’ 2.950,-
OpelKadett 1.3 5-drs 1985 ’ 5.400,-
Opel Corsa 1.2SGL 1985 ’ 4.700,-- Caubo Valkenburg, g 04406-15041.

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

Met spoed te koop gevraagd: luxe en bedrijfsauto's.
Mercedes 190 D zeer veel extra's 1990
Mercedes 300 CE 61.000 km Bornitmetallic 1991
Mercedes 230E AMG apart mooi 1986
Mercedes 450 SEfull options 1978
Mercedes 300 CE AMG full options 1988
Cabrio CadillacEldorado 1976
VW Passat stationcar 1800GL stuurbekr. enz 1991
VW Golf Madison 5-bak 1800ikl. zwart 1990
Nissan Micra 1300Sport 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 diamantblauwmet 1990
Mazda 1.5 GLX apart mooi 1985
Honda Civic 1300Sport. Leuke auto 1984
OpelKadett Oldtimer. Apart mooi! 1972
Opel Manta 20 GTi Sport 1983,Fiat Ritmo 60 SL. Apart mooi! 1988
Renault R5TL. Apart mooikl. rood 1986
Mitsubishi 1800iGalantGLX 5-deurs 1991
VW Golf 1.8Diesel 5-deurs antr.metallic 1987
Nissan Vanette 20 D grijs kent. Busje 1989
Opel Kadett GL 39.000 km Eerste eigenaar 1977

Te k. gevr. loop-, sloop- en Te koop BMW 318i, bwj. '85,
Qr--.h_rl_._iit/Ve vele extra's, inruil mogelijk._.cnaae_uio _

Teiefoon 045-272802.
Ik betaal de hoogste prijs in ——„ADDir., _

T rTi h_7
Limburg. Tel 045-272019. CABRIOLET GLi, bw., — M —— 85, nw. linnen kap, Koni verl.

Johan SCHMIDT autohan- pr.n .o.t.k. Tel. 045-427842.
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot Te k. CITROEN BK 1.9 die-
’6.ooo,-. Alles met APK. sei, bwj. 89, 5-deurs, grijs
Tel. 04492-2888. Hommert kent., i.z.g.st., APK 5-95,
24, Vaesrade. ’ 6.500,-. g 045-317675.

BMW 320i, bwj. 86, blauw-
met., 1.m.-velgen, 6-cylinder.
Automobielbedr. KOMPIER,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
BMW 316, bwj. '84, (nw.
model), APK 5-95, verlaagd,
1.m.-velgen, vr.pr. ’ 4.750,-.
Telef. 045-722741.
Te k. BMW 525 i aut., bwj.
'87, i.g.st., grote beurt, cv.,
vr.pr. ’ 8.500,-. 045-458423.
Fiat TIPO 2.0 GTiE, bwj. '91,
rood, digitaal dashboard, Lm.
-velgen, stuurbekrachtiging.
Automobielbedrijf Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
telef. 045-428840.
Te k. Fiat PANDA 45 S, bwj.
'83, APK 2-95, 87.000 km.,
auto is schade/roestvrij, zien
is kopen, vr.pr. ’ 2.150,-.
Tel. 045-226869.
Rat UNO 45 S, type '86,
APK 5-95, i.z.g.st.,
’3.400,-. Tel. 045-317675.
Te koop Fiat PANDA 45, bwj.
juni '83, lichtblauw, pr.

’ 1.850,-. Tel. 04498-52956.
Te k. Ford ESCORT 1.3, bwj.
'84, + inst. 900 W., ’ 3.500,-.
Anjelierstr. 69, Heerlen.
Te koop Ford ORION GL,
bwj. '84, 5-drs., trekh., brede
band., sportvelg., board-
computer, etc, pr.n.o.t.k. Na
17.00 uur 04459-2515.
Te k. luxe SIËRRA 2.3 D GL
station, mei '89, vele ace,
126.000 km., perfecte st„
’15.500,-. Tel. 04459-1357.
Te k. FORD Fiësta 1100,
bwj. '79, ’500,-. Tel. 045-
-219256/224156.
Ford FIËSTA LS '88, nog als
nieuw, zwart, ’ 5.950,-, part.
omst., tel. 04906-2140.

*%§££&£" CPrcrficia-t/
Vandaag wurt dizze

jong 50.

*-^»^^| B»_l
*■_E_i

Proficiat van 't Jo de kenger,
kieinkenger. Gerrit, Annemie,

Elly, Bert, Anita, Johan,

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610,6401DC,
Heerlen en vergeet nietlinks9"
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

Proficiat, >_,

Jo ziet Abrahj I

rmte "-"lo?
iiP!i_ÉÉI___ __PV^ 107

Tot vanavond Jj9
____tmmm^—W—m^■ h

B-"% fr-"J KlH fi__|

Hk *'M»~Jr 1<.... _\\J'< wllt deze da"'«*|
ver9eten, maar van ons #",

ledereen het weten 1(
Proficiat Sar3>l;

Te k. Ford SCORPIO 2.9i,
aut., stuurbekr., electr. ra-
men, schuifdkak, trekh., zil-
vergrijs, bwj. '90, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 21.000,-. g 045-231062.
Te koop Ford SIËRRA 1.8
Laser, bwj. '85, km. 91.500,
ANWB gekeurd, kleur groen,
radio/cass. met slede, vr.pr.

’ 5.300,-. g 045-227803.

Ford FIËSTA 1.1 Laser, 1(
'83, APK-gek. tot juni *i|
eigenaar, radio, zeer 'y.

’ 2.950,-. Tel. 045-454087,.,
Te koQp moQie forrf'
RA 2.3 Ghia, met alle*!
bare extra's, bwj. '85, '’4.850,-. Tel. 04743-1622,;

Voor Piccolo's }\ zie verder pagina IJ,

|fc_>
■ DQBERG

KÜCHENHAUS
bi.i ■■■■■■ ROERMONDER STR.

UIIDSUP ■^■■■■H ECKE INDUSTRIESTR.
52134 HERZOGENRATHpoggen ______m tel. 102407)53-0

OgWffFFj FAX (O 24 07)53-143

********* ÖFFNUNGSZEITEN
aHmllmö a*>-fr. 9.00-18.30
"_!______■__ __■________■ SA. 9.00-14.00

—_ ———— ! \ensneL. ! — -_ Bel 045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966 .
'■ ' ■ ■_____■_—.

Pers.Kont./Klubs
Voor goedlopende
Privé Club

in Duitsland dichtbij de grens
zoeken wij dames. Gratis

woonmogelijkheid. Telef. 00-
-49.2452-4684 na 18.00 uur.

Wegens drukte DAMES ge-
vraagd voor club in Limburg
(België), hoog garantieloon,
vervoer, g 00-32.11602729
vanaf 14 uur.
Privéhuis heeft nog plaats
voor MEISJES. g 045-
-708903.
Luxe Club vraagt DAMES
hoge verdiensten . intern,
mogelijk. Halen en brengen.
Telefoon 00-3211602918.
Porkys Pretpark zoekt leuk
MEISJE. Goede condities
gegarandeerd. Tel. 04499-
-5500 of 045-228481.

06-lijnen
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)

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
Gratis

sexgesprek voor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm)

Homokontakten
Zoek je'n hete jongen?
06-320,330,18(75cpm)

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75cpm)

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320-33Q-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)

Gratis
sexkontakt voor vrouwen:

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

Sex-voor-twee
telefoonsex met vrouwen.
06-320.330.46 (75cpm)

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-kontakten!!

06-320.329.99 (75cpm)

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame

' vrouwen. 06-9706 Igpm

Gratis
telefoonsex

voor vrouwen
06-4311

of 4611
mannen bellen voor

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

top contact 06-9845
hete meiden 06-9785

Echt live-contact mmm....
bel me thuis!

1gpm. 06-9886 24pd.

* Tieners *
18 jr,komen te kort. 1 gpm

06-320.321.10
06-320.320.10

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

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.
06-96.80

24 u./p.d. 100 cpm.

RIJPE vrouwen!
Vlezig...Tikje ordi.

Igpm. 06-320-322-27
VERBODEN

sexgedrag
1 gpm. 06-320-327-26

Sex Top 10
Kies de sexlijn die jij wilt!

100 cpm. 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WILD(S)

1 NUMMER-10 MEISJES
Live Sex

De leukste meiden
24 uur per dag

Bel en Geniet (1,- p.m.)

06-9715

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)

Kontakten Klubs

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.

Privé Candy
Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Dame ontvangt
Privé v.a. 9 uur 045-714707.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 046-752333.

Paren en alleenstaanden
Club Cupido

DE CLUB WAAR DE NACHTEN 7 HEETST ZIJN.
Woensdag en zondag nudistenparty. Vrijdag en zaterdag

in lingerie. Zaterdag verjaardagsparty Nelly.
Open 21.00 uur. Putstraat 85a. Tel. 046-583801.

Villa Liberta
ledere woensdag, vrijdag en zaterdagavond voor paren en

alleenstaanden, 2e en laatste zaterdag v.d. maand
Nudistenparty. Heden 10-06: Super Live Show.

Bandinfo 04499-4928 Maaseikerweg 24 SUSTEREN.

Kom kijken komt zien
Negen mooie meiden en één lelijke, samen tien.

046-745814.

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.

De BARBIES van LYDIA
WINDEN er géén DOEKJES OM!!

Groenstr. 64, Geleen, g046-749662 NL meisje gevr.
P.s. 's zaterdags werken wij tot 24.00 uur.

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

NIEUW VERA 18 JR MARCELLA 18 JR PLUS 12 DAMES
NIEUW-NIEUW-NIEUW

Business Class Girls
Charmante dames met niveau, 24.00 uur per dag.

Tel. 04405-3095. Tevens meisjes gevraagd.

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!

* escortdames v heren/dames * escortheren v. dames/
heren * striptease m/v " buikdanseres " dinner-date's

04750-40707 ma. t/m zo. vanaf 17.00 uur.
Bij Angelique Peggy privé

ero massage en privé. Tev. Escort ma-vrij 11-22.30 uur.
nog leuk meisje gevraagd. Wo. tot 19 u. g 046-374393.

g 045-311135. Grieks mog. Tev. m.gevr.

6 NIEUWE zeer KNAPPE MEISJES aanwezig bij:

Privé Yvonne
0.a.: 1-piep, piep-jong Lolita typetje en Sexy Monika met
dubb. DD. CHANTAL n zacht, slank, blond VROUWTJE.
Jennifer 'n héél mooi halfbloedje en niet te vergeten

hun andere 5 lieve collega's. Telef. 045-425100.

Twilight escort
g 045-275618. Kvk 49356

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

Vanessa
DD cup g045-317032.

Monika Escort
M. jong meisje, g 045-727854.

Paradise privé
045-354910.

Privé llona
leder huisje heeft zijn kruisje

045-708903!!!
Meisjes altijd welkom....

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

Keuze uit 7 meisjes!

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje a. 18 jr. bij u

thuis of hotel, v.a. 12.00 t/m
02.00 uur. Tel. 045-422685.

Frans-spec.
Heerlen Privé, 045-729410

Eros Centrum
R.R. Club Maasbracht,
Rijksweg 3, Maasbracht,
04746-1230. Geopend van. 11.00-02.00 uur. Tevens
kamers / ramen te huur.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontact.

g 046-752333.

Club 105
Vele mogelijkheden: o.a.

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

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

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

Anita Privé
en Escort!!! 045-352543.

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

deze tijd nog veel geldwillen
verdienen. Rijksweg Zd. 131,

Geleen. Tel. 046-742313.

Manuela Escort
met zeer veel mog., ook

voor dames.
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

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. * g 045-463935 *

3

volslanke Betty!
ontvangt thuis.
g 045-232663. (
(

Privé Papillo^,
Als Sandra u kneet, word*

vanzelf heet.
Meerdere meisjes aan*^ 'Meisje gevr. 045-3552*^

Buro Sittard
met nieuwe gaStvrou*-

g 046-523203

Brigitte, Nancy en Griel15

045-254598^
Surprise Esco^

g 045-275900.

Love Escort
045-320905 v.a. 9.30

Lady Escort
Charmant en discreet

045-275262, meisje gggx

Romantica
©045-419742

Wij hebben wat u zoek
meisjes v.a. 19 jaar.
En nieuw! ESCORT^y

Daniella
vanaf 10 uur 045-72175^
Escortservice

vraagt meisjes.
Telefoon 045-270995^

Door leuk jong meisje tot* 11

ontsp. massa^
045-353489 ,„

nieuw, ook met 2 meisjes--

Vrijdag 10 juni 19948



Duitsland 1
IjjOS Landerjournal.
%n5 Mor9enma9az'n Sport..00 ZDF-Morgenmagazin.£00 Heute.
jjr-03 Dallas. Herh.
'o _.

T
J
ele-Gym- Y°9a.IJ-00 Heute.

lrj'?3 H'9h Society - Adel in Europa.
'l'nn unclert Meisterwerke. Herh."■.■oo Heute. Met beursberichten.v'o4 Verkehrsgericht. Herh.
1--*S Urnschau.
lan Presseschau.
,j-00 ZDF-Mittagsmagazin.
Un Wirtschafts-Telegramm.
].'OO Tagesschau.

All creatures great and small.u'3o Abenteuer Überleben.
Ij'OO Tagesschau.

'03 Du machst uns Kummer. Tsje-
J'sche jeugdfilm van Jiri Hanibal.

Ij ®' Renata Maskova e.a.
,30 Höchstpersönlich. Afl.: Man-

Köhnlechner - Gesundheits-
I7 üru-
l^'OO Tagesschau.
YjjQ Brisant. Boulevardmagazine.

Die Parteien zur Europawahl.
I^o ARD vor acht.■k'so Tagesschau-Telegramm.I,g Kojak.
lg"?0 Die Dinos, serie.
ljj'«s Mr. Bean, serie.J.-57 Programma-overzicht.
"v'oo Tagesschau.

v 'S Salut für Harald Juhnke. Gala-
oorstelling vanuit Wenen t.g.v. de5e verjaardag van de acteur en en-j^ainer Harald Juhnke.
"■5 Harald & Eddi Extra. Hoogte-
ünten uit de komische serie met

"^arald Juhnke en Eddi Arent.
*l . Tagesthemen-Telegramm.
j^-5 Die Parteien zur Europawahl.
jjljO Amerika, Amerika. Afl. 2.
■jj'rO Tagesthemen.
■^'00 Die Parteien zur Europawahl.
jj'os Sportschau. Sportprogramma.
jj'^O Home improvement. Serie.

"55 Doris Day-cyclus: Pillow talk.
r^eelfilm. Met: Doris Day, Rock Hud-ifö. Tony Randall e.a.

(^'3s Tagesschau.
"■-15 ■ The angry hills. Speelfilm.

Uj*et: Robert Mitchum e.a.I^s Zuschauen - Entspannen -_"achdenken. Englands Südwesten.

TVFILMSVIDEO
TV FILMS VIDEO

Duitsland 2
&-15 A high wind in Jamaica (En-
jteland, 1965). Avonturenfilm metnthony Quinn en James Coburn,ls zeerovers. Regie van A. Mac-*endrick.

België/TV2
u'os Niagara (USA, 1952). Henry
.athaway regisseerde Marilyn
J^onroe als verleidelijke vamp die
"oord beraamt op echtgenoot Jo-
*ePh Cotten. Sterke thriller tegen
6 achtergrond van de Niagara-

België/TV2

,|*lo Sept morts sur ordonnance
1975). Misdaadfilm van«cques Roufio, over twee chirur-

"n in een Frans stadje die onder
l^ük worden gezet door de maffia.T*t Gerard Depardieu, Michel Pic-M)|'. Jane Birkin.

Duitsland2
Ediths Tagebuch (Duitsland,

juB3)- Drama van Hans Geissen--o|ler, gebaseerd op psychothriller
Patricia Highsmith.

Huismoeder ontsnapt aan grauwe
realiteit van alledag in fantasierijk
dagboek, dat uiteindelijk haar leven
gaat bepalen. Echtgenoot wil haar
laten opsluiten.
Met Angela Winkler.

" Chirurg Michel Piccoli, hier met zijn medespeelster Jane
Birkin, wordt in de Franse misdaadfilm 'Sept morts sur
ordonnance' door de maffia onder druk gezet. (België/TV 2
-22.10 uur).

BBC 1
23.35 Two mules for Sister Sarah
(USA, 1969). Goede western van
Don Siegel, met Clint Eastwood als
huurling die een als non verkleedde

hoer beschermt. Ook met Shirley
MacLaine.

Nederland 2
Tros/EO
13.00-13.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.30 Peppi en Kokki. Jeugdserie.
Afl.: Tennisbaan. Als tennissen te
moeilijk blijkt voor Peppie en Kokkie,
willen ze verzorgers worden van een
tennisprof.

16.45 Bereboot. Poppenserie.
17.03 Levkas man. 6-delige Engelse

serie. Afl. 3. Paul helpt zijn vader te
ontsnappen en weet de politie van
zich te schudden. Maar door de aan-
wezigheid van een dubieuze antiek-
handelaar is de Griekse politie extra
alert.

17.53 De familie Keuzekamp.
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 Zoovenirs. Serie over dierentui-

nen. Afl. 6: Dolfinarium Harderwijk.
19.28 Milieu- en Toerismeprijs. 5-de-

lige serie programma's waarin de
kandidaten voor de milieu- en toeris-
meprijs 1994 voorgesteld worden.

19.39 Dierenmanieren. Dierenmaga-
zine. Presentatie: Martin Gaus.

20.10 (TT) De leukste thuis. Amuse-
mentsprogramma rond home-video's.

20.40 De beroemdste klas van Ne-
derland. Programma waarin vijf be-
kende Nederlanders binnen dertig
minuten een school moeten bouwen.

21.21 Chef! Engelse comedyserie.
Afl. 2. Om Chateau Anglais te kopen
moeten Gareth en Janice een lening
bij de bank afsluiten, maar Gareth

■ heeft een hekel aan bankdirecteuren.
21.56 Deadline. Magazine over mis-

daad en ander onrecht. Presentatie:
Jaap Jongbloed.

22.36 Vermist! (Missing persons).
Amerikaanse serie. Afl.: Het verkeer-
de pad. Een moeder beweert haar
vermiste kind te hebben gezien, ter-
wijl Bobby op zoek is naar de man
van een invalide vrouw.

23.29 Live-lijn. Talkshow. Presenta-
tie: Menno Helmus. Herh.

00.19 Journaal.

Duitsland 2
05.05 Gezamenlijk programma. Zie

Duitsland 1.
13.45 Nachbarn. Magazine voor Duit-

sers en buitenlanders.
14.30 Flops, Flops, nichts als Flops.
Kinderprogramma.

14.45 1-2 oder 3. Spelprogramma
voor kinderen.

15.10 Heute.
15.15 Sturm über Jamaika (A high
wind in Jamaica). Engelse speelfilm
uit 1965. Met: Anthony Quinn, Dennis
Price e.a.

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

Schlagzeilen.
17.55 Freunde fürs Leben. Duits-
Oostenrijkse serie. Met: Alexander
May, Stephan Schwartz, Michael
Lesch e.a. Afl.: Hochzeitsnacht.
Aansl.: Parteien zur Europawahl.
Aansl. Guten Abend.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Cornelius hilft. Serie. Met:

Walter Plathe, Anja Franke e.a.
20.15 Aktenzeichen: XV. ungelöst.

Programma .waarin politie en justitie
medewerking vragen bij het oplossen
van misdrijven. Aansl.: Parteien zur
Europawahl.

21.15 Die Reportage: Europa auf
demTeller. Reportage over de diver-
se eetgewoonten in Europa.

21.45 Heute-journal.
Aansl.: Parteien zur Europawahl.

22.15 Aspekte. Cutureel magazine.
22.45 Die Sport-Reportage.
23.00 Aktenzeichen: XV. ungelöst.

Reacties op de uitzending van 20.15.
Presentatie: Eduard Zimmermann.

23.05 Ediths Tagebuch. Duitse tv-
film uit 1983 van Hans W. Geissen-
dörfer. Met: Angela Winkler, Vadim
Glowna, Leopold von Verschuer e.a.

00.50 Heute.
00.55-02.30 ■ Der Todeskuss (Kiss

of death). Amerikaanse speelfilm uit
1947 van Henry Hathaway.
Met: Victor Mature, Brian Donlevy,
Richard Widmark e.a.
Bij een overval op een juwelierwordt
Nick Bianco als enige opgepakt. Offi-
cier van Justitie D'Angelo biedt hem
strafvermindering aan wanneer hij de
namen van zijn handlangers prijs-
geeft.

Duitsland 1
23.55 Pillow Talk (USA, 1959). Be-
roemde komedie van Michael Gor-
don, met Doris Day en Rock Hud-
son als twee buren die een tele-
foonaansluiting delen. Van het een
komt het ander.
RTL5
24.00 Killpoint (USA, 1984). Ge-

welddadige, rommelige actiefilm
van Frank Harris, over afrekenin-
gen in het milieu van de wapenhan-
del. Met Richard Roundtree, Ca-
meron Mitchell.

Nederland 3
NOS/Vara
08.53 Nieuws voor doven.
09.00-09.20 Niet bij brood alleen.
09.30-09.55 (TT) Leven in de Prui-

kentijd. Afl. 4.
10.00-10.20 (TT) Nieuws uit de na-

tuur. Afl. 30.
10.30-10.40 Bisteboat. Herh.
11.00 (TT) SchoolTV-Weekjournaal.
11.30-11.50 (TT) Zo maak je dat... in

de keuken. Afl. 5.
15.53 Nieuws voor doven.
16.00 Anders TV kijken 111. Afl. 3.
16.25 Warreltaal.
16.38 (TT) Nieuws uit de natuur.
16.59 (TT) SchoolTV-Weekjournaal.
17.30 Villa achterwerk.
17.48 Buurman en buurman.
18.00 Journaal.
18.19 Een schone heks (Bewitched).
18.48 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.17 Don Giovanni. Opera.
22.15 (TT) Journaal.
22.30 Sportjournaal.Aandacht voor

het NederlandsElftal dat zich in Ame-
rika voorbereidt op de oefen-interland
tegen Canada van a.s. zondag

22.45 Nova.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
23.20 De hemel van Amsterdam.

Portret van componist Peter Schat.
00.20 Nieuws voor doven.

" Documentaire over com-
ponist Peter Schat (foto).
(Nederland 3 - 23.06 uur).

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym Ba Duan Jin. 08.30
Cursus biologie. 09.00 TV's. 09.15 Re-
portage over Oosteuropese kunste-
naars in Westduitse musea. 10.00
Schooltv. 12.00 Discussieprogr. i.v.m.
de Europese verkiezingen. 12.30 Linie
K. 13.15 Zukunftsgesprach. Gesprek
met sociologe Gisela Erler. 14.00West
3 aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 ACT -Das Videomagazin. Afl. 9. 15.00 West
3 aktuell. 15.05 FensterPlatz. 16.00
Wohnraume. 16.30 Cursus biologie.
17.00 100 Grad. 18.00 NRW. 18.05
KvK - Klön und Klaaf. 18.30 Konto.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
progr. der Landesstudios. 19.45 Küsse
unterm Regenbogen. Vandaag o.a.
Chris Andrews en Edo Lindenberg.
20.15 Westpol. 21.00 West 3 aktuell.
21.15 Ein Herz und eine Seele. Serie.
22.00 B. trifft. 23.00 Rocklife: Paul
Rodgers and Company. Concert. 00.30
Nachrichten. 00.35-09.00 Nachtprogr.
met 0.a.: 00.50 Tagesthemen. 01.20
Aktuelle Stunde. 06.30 Westpol. 07.15
B. trifft. 08.15 Linie K.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
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 soap. 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. Amer. quiz.
09.55 Rescue 911. Herh.
10.50 Showtime shop. Thuis bellen
en bestellen.

10.55 As the world turns. Herh.
11.40 Studs. Datingprogramma. Herh.
12.05 Telekids. Kinderprogramma.
13.05 Love boat. Amerikaanse serie.
13.55 Gezond en wel. Herh.
14.25 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
15.15 Rad van fortuin.
15.45 Santa Barbara. Soap.
16.35 The Oprah Winfrey show.
17.25 Wie ben ik? Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma.
19.00 Full house. Amerikaanse co-
medy.

19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

20.25 Miniplaybackshow. Showpro-
gramma.

21.35 Rescue 911. Amerikaanse ge-
dramatiseerde documentaire serie.

22.30 Where I live. Amerikaanse co-
medy.

23.00 Nieuws en weer.
23.15 David Letterman. Amerikaanse

talkshow.
00.00 Clash of the Titans. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1981 van Des-
mond Davis. Met: Laurence Olivier,
Claire Bloom, Maggie Smith, Ursula
Andress, Harry Hamlin e.a.

02.00 Nachtprogramma.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus biolo-
gie. 09.00 Schooltv. 10.55 Non-Stop-
Fernsehen. 13.00 Saar-Report. 13.30
Politik Sëdwest (Baden-Württemberg).
14.00 Politik Südwest (Rheinland-
Pfalz). 14.30 Actualiteiten in het En-
gels. 14.45 Actualiteiten in het Frans.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 15.45 Heiter
bis ulkig. 16.15 Country-Express. Met
o.a. de Jim Eanes-band. 17.00 Cursus
biologie. 17.30 Gesprach über Gren-
zen. Vandaag aandacht voor handels-
partner Italië. 18.00 Menschen und
Tiere. 18.24 Kinder-Verkehrsspot.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo wie geht's?
18.50 Fahr mal hm. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 MuM Wirt-
schaftsmagazin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Tante Carolin aus Dingolfing.
Toneelstuk. 22.45 Graf Yoster gibt sich
die Ehbe. Misdaadserie. 23.35 Ohne
Filter extra. 00.35 Schlussnachrichten.
00.50 Non-Stop-Fernsehen.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 08.30 Wirtschaftsforum. 09.00
Scorch. 09.30 Love Boat. 10.30 Nach-
barn. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 5 mal 5. 12.30 Knots lan-
ding. Amer. serie. 13.30 Love boat.
14.30 Bonanza. 15.25 Scorch. Amer.
serie. 16.00 Star trek: The next genera-
tion. 17.00 5 mal 5. 17.30 Regionale
progr.'s. 18.00 Geh aufs Ganze! 19.00
Sat.l Newsmagazin. 19.19 taglich ran.
19.30 Glücksrad. 20.15 Against all
odds. Amer. speelfilm uit 1984. 22.35
Der Augenzeuge Eyewitness. Amer.
thriller uit 1980. Aansl.: TopNEWS.
00.30 Madame Claude und ihre Gazel-
len. Franse erotische speelfilm uit 1977
van Just Jaeckin. Met: Francois Fa-
bian, Dayle Haddon, Murray Head e.a.
02.25 Nachbarn Neighbours. Australi-
sche soapserie. Aansl.: programma-
overzicht. Herh. 02.55 live jump ran.
Live verslag van de 2e NBA-finale.
Commentaar: Matthias Stach.

RTL4
24.00 Clash of the Titans (USA,
1981). Avonturenspektakel over
Griekse godenzoon Perseus die
Andromeda wil veroveren. Met
Laurence Olivier en Ursula An-
dress, regie van Desmond Davis.

Duitsland 2
00.55 Kiss of death (USA, 1947)
Misdaadfilm van Henry Hathaway,
met Victor Mature als stoere bink
die weigert informant te spelen
voor de politie. Ook met Richard
Widmark.

BBC 2
01.25 Borsalino (Frankrijk, 1969).
Alain Delon en Jean-Paul Belmon-
do als misdadigers in het Marseille
van de jaren dertig. Veel geweld,
geregisseerd door Jacques Deray.

Duitsland 1
01.45 The angry hills (Engeland,
1959) Oorlogsthriller van Robert Al-
drich, met Robert Mitchum die als
correspondent in Griekenland een
lijst met namen van verzetsstrijders
in handen krijgt. Die moet hij veilig
en wel naar Engeland vervoeren.
Ook met Elisabeth Mueller.

RTL5
13.00 RTLtext.
13.30 Sport: Giro d'ltalia. Live.
17.00 RTLtext.
17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Paradise Beach.
18.40 Happy days.
19.10 MacGyver.
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Vietnamees videodagboek

van... Yvonne Kroonenberg. Docu-
mentairereeks.

21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 Stephen King's golden years.

miniserie.
00.00 Killpoint. Actiefilm. Met: Leo

Fong, Richard Roundtree, Cameron
Mitchell, Stack Pierce e.a. Joe Marks
en Nighthawk willen een opslagplaats
van wapens overvallen, om die wa-
pens vervolgens te kunnen verkopen
op de zwarte markt. Ze stelen ge-
noeg machinegeweren, granaten en
raketten om een klein leger te be-
voorraden. Criminelen weten Marks
en Nighthawk al gauw te vinden en
de wapens vinden gretig aftrek.

01.35 Hei elei, kuck elei aktuell.

" Yvonne Kroonenberg op
bezoek in Vietnam (RTLS -20.30 uur).

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. 10.00 The bold and
the beautiful. 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10
Murder, she wrote. 15.00 llona Chris-
ten. Thema: Todeserlebnisse: Aus dem
Paradies zurück. 16.00 Hans Meiser.
Junge Juden in Deutschland.. 17.00
Whos the boss?. 17.30 Married with
children. 18.00The bold and the beau-
tiful. 18.30 Explosiv - Telegramm. Bou-
levardnieuws. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws en sport. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Die Heimatmelodie.
Volksmuziekprogr. 21.15 Zum Stangl-
wirt. Duitse comedyserie. 21.45 Unter
einer Decke. 22.15 SK-15. Misdaad-
magazine. 23.15 RTL-Nacht-Show.
Talkshow. 00.00 RTL Nacht-Journal.
00.30 Teenage love Homework. Amer.
softsexfilm uit 1980. 02.00 Dial M for
murder. Engelse thriller uit 1981. 03.35
American Gladiators. Actieshow. 04.25
Amer. Gladiators. 05.10 Tekenfilm.

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 1 vrijdageditie.
9.05 Het balkon. 10.05 NL Buiten-
land. 10.30 Standplaats Vietnam.
11.05 Argos. 12.07 Vara Radio I
vrijdageditie. 14.05 De transmissie.
1605 Welingelichte kringen. 17.07
Tros Aktua. 19.04 Talkradio: De
kamer van Spelberg. 20.04 God zij
met ons. 22.04 Hier en nu-sport.
23.07 Met het oog op morgen.
0.04-7.00 Tros Nachtwacht.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Thank God it's friday 904
Adres onbekend (Muziek terwijl u
zoekt). 12.04 Het hart van twee.
14.04 Het paleis. 17.04 Fileradio.
18.04Alle mensen. 19.04Club Ve-

ronica trend. 20.04 De avond van
het sentiment, met: De hits van ;
22.04-24.00 Listen to the music

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 De steen & been
show. 14.04 Carola. 15.04 Popsiop
(I en II). 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine
21.04 Villa 65. 0.04 Countdown ca-
fé. 2.02-6.00 Oh, wat een nacht

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.00
nieuws.
7.02 Ouverture. Barokmuz. 8.04
Opus 4. 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Het ochtendconcert
Radiosymf. Ork. Saarbrücken met
viool. 13.04 En nu ... mijn verzoek.
14.00 Middagconcert: Het interna-

tionale concertcircuit. Kamerkoor
Stuttgart. 15.15 Gidon Kremer
speelt Janacek en Glass. 16.00 De
Nederlanden: Laat Romantiek.
17.00 Operette. 18.04 Bartok:
Tweede pianoconcert. 18.35 Een
onbekende Noorse romanticus: Jo-
han Svendsen. 19.15 Haydn: Nel-
sonmis. 20.02 Holland Festival.
Klangforum Wien met tenor. Vara
21.30 David Oistrach 22.30
Johannes Brahms: Trio pous 114.
23.00 Muziek van deze eeuw: In
memoriam. 0.00-1.00 Vier na mid-
dernacht.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
jRO/NOS£"00 Journaal.J'o7 Alles kits. Kinderprogramma.
"Y-35 Journaal.

■38 De wind in de wilgen. Herh.S-°0 Journaal.rj'o7 Kissy Fur. Tekenfilmserie.
ï?-«8 Journaal.
m'it! ToP-score met Ted de Braak.
?°0 Journaal.?°7 Wie van de drie. Herh.j!'32 Hollandia. Herh.
l?-?° Kook TV. Culinair programma.
u.20 Buitenechtelijke zaken.
lï'?s °ynasty. Soapserie.
i.30 Veronica Reisgids.
isru! C'ass'c cartoons. Tekenfilms.
Ij!" Grafische technieken. Afl. 9.
~-*) Engels voor beginners Afl. 17
£°0 (TT) Journaal.
li, (T) Bureau Kruislaan. Herh.
ij-* (TT) Lingo. Woordspel. Herh.
,:-00 The Ed Sullivan show.
j<s Sonja op zaterdag. Herh.JO Kinderen voor kinderen 12.
i MI-Jziekprogramma. Herh.
Ü_ (7T) Journaal-

"oB De meeste stemmen gelden.
I7'!j2 (TT) Ambulance. Herh.
1»« (TT) Waku waku. Dierenquiz.
£07 Nijntje. Herh.
1.J5 Sesamstraat.
I»30 (TT) Jeugdjournaal.
ij*o (TT) Klokhuis."59 Teevee Studio. Kittig program-ma over televisie.29 Markant achterland. Afl.: Inter-
v^'onal Sand Sculpture.
J*> (TT) Journaal.
."«'S Helden. Programma waarin be-
ende en onbekende Nederlanders

"^ *^n kleine of grote held lanceren.
'j*2 Sporen. 2-delige documentaire-
rerie over mensen die een belangrij-e rol hebben gespeeld bij het redden

Afl.: Redders 1; Herald
O" Pree Enterprise. Herh..■O2 Matlock. Amerikaanse advoca-venserie. Afl.: De gehate schrijfster.

"52 Pole to pole. 8-delige serie
Michael Palm van de Noord--5?01 naar de Zuidpool reist. Afl.:j^ars door Rusland.

■^ Journaal.

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 161
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenlooos (The

bold and the beautiful). Afl. 960.
Eric wil Felicia meer creatieve vrijheid
geven bij Forrester. Maar Felicia
heeft haar keuze gemaakt en tekenteen contract bij Sally. Ondertussen isStephanie met haar auto in een on-
veilige buurt beland. Ze kan de wa-gen niet starten, terwijl drie ongure
types naderen.

18.35 Butterfly Island. 46-deligeAus-
tralische serie. Afl. 40.

19.00 Hélène en de jongens (Hélène
et les garcons). Franse serie.
Afl. 10: Wijfelend hart.
Hélène gaat uit met Nicolas. Nathal-
lie, die een korte verhouding had met
Nicolas, verontschuldigt zich bij Hélè-
ne. Ze zegt dat ze eigenlijk van José
houdt en dat Nicolas haar niet inte-
resseert. Hélène voelt zowel voor
Nicolas alsvoor José veel en kan niet
kiezen.

19.25 Politieke tribune. Vandaag:
C.V.P.

19.30 Journaal, sport en weerbe-
richt.

20.00 Buren (Neighbours). Australi-
sche serie. Afl. 1385.

20.25 Vlaanderen Vakantieland.
Vandaag: Binnenland Temse en Het
jaarvan Sax; Buitenland: Le Nord de
la France; Tips voor trips.

21.05 Niagara. Amerikaanse psycho-
logische speelfilm uit 1952. Met: Ma-
rilyn Monroe, Joseph Cotten e.a.
Aansl.: Paardenkoersen.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 Tropical heat. Amer. misdaad-

serie. Afl. 52: Object of desire.
23.45-23.47 Coda. Frank de Crits

leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Aardappelen schillen.

België/TV 2
21.00 E.G. Magazine. Vandaag de

discussie tussen de lijsttrekkers van
het Vlaams Blok, de Volksunie, Aga-
lev, V.L.D., S.P. en C.V.P.

22.10-23.56 Sept morts sur ordon-
nance. Franse psychologische film
uit 1975 van Jacques Rouffio.

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 NCRV-vrijdag
op vijf, met om: 9.02 Het gesprek;
9.40 Plein publiek; 11.02 Rondom
het woord. 12.02 Bonnefooi 12 30
Werken aan werk. 13.10Gebeurte-
nissen. 14.02 De ronde tafel van
Pam. 15.02 Opium. 17.10 Radio
UIT. 18.02Religieus programma in
twee talen: 18.02 Arabisch pro-
gramma; 18.30 Turks programma.
19.00 Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actualiteiten in
het Turks. 19.50 Nieuws en actuali-
teiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.40 Nieuws en actualiteiten
in het Chinees. 21 00 Licht en uit-
zicht. 21.39 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21.40 Boeken wijzer
22.00 Zicht op Israël. 22.20 De
psalmen. 22.40 Theologische ver-
kenningen. 23.07-23.58 Met het
oog op morgen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. Kinderprogr. 17.35 DrÖles de
dames. Amer. misdaadserie. Afl. 4.
18.00 Vervolg DrÖles de dames.
18.30 Info première. Intern, actualitei-
ten. 18.50 Maguy. Afl. 25. 19.15 Tribu-
ne electorale: Le P.S. 19.30 Nieuws.
20.05 Politieke discussie. 20.30 Les
carnets du bourlmgueur. Magazine met
reisreportages. 21.10 City slickers.
Amer. komedie uit 1990. 23.05 Laatste
nieuws. 23.25 24 H sur les marehes.
Beursberichten. 23.30-00.30 Atmos-
phère. Vandaag: Spécial festivals.

SPORTS 21
18.47 Schtroumpfs. Tekenfilmserie.
19.12 Info première. Intern, actualitei-
ten. 19.30 Zie RTBF/La Une. 20.00 Le
paradis des autres. Reportage over op-
standige boeren in Mexico. 20.15 Zie
RTBF/La Une. 23.00 Nieuws.
23.35-23.40 24 H sur les marchés.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 Week-end. Cronache
italiane. Vrijetijdsmagazine. 14.20 II
mondo di quark. 15.00 Eno per tutti.
Gey. kinderprogr.. 17.55 Filmrubriek.
18.00 Nieuws. 18.20 In vaggio nel tem-
po. Telefilm. 19.05 Grazie mille! 20.00
Nieuws en sport. 20.40 II colore della
vittoria (Film 1990). 22.30 Speciale
Oreventitre. 23.30 TGR Meditarraneo.
Reg. nieuws. 00.00 Nieuws. 00.10 Par-
lementaire rubriek. 00.20 DSE Sapere.
Informatief magazine. 00.50 Nachtpro-
grammering.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Intern, weerbericht. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.05 La maison Deschenes.
13.30 Le lieutenant Lorena. 3-delige
Franse minicerie van Antonio Pedro
Vasconcelos. 15.00 Scoubidou. Gast:
Adamo. 16.00 Nieuws. 16.10 Vision 5.
Gev. magazine met intern, actualitei-
ten. 16.25 Des chiffres et des lettres.
Spelprogr. 16.50 Kookrubriek. 17.05
Une pêche d'enfer. 17.35 Décryptages.
18.05 Questions pour vn champion.
18.30 Nieuws. 18.55 Revue de presse
des pays arabes. 19.00 Paris lumières.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Faits di-
vers. Vandaag: Muriel, slachtoffer van
seksueel misbruik door haar stiefvader.
21.00 Nieuws en intern, weerbericht.
21.40 Sacrée soiree. 23.10 Connais-
sance de la science. Wetenschappelijk
magazine. Herh. 00.25 Nieuws en in-
tern, weerbericht. 00.50 Médiasud.
01.00 Kaléidoscope. Korte films. 01.30
Décryptages. 02.00 La chance aux
chansons. 02.30 Téléscope. 03.25 D-
day. Documentaire. 04.05 Connaissan-
ce de la science. 05.20 Eurojournal.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 England. Afl.: The gentle
sex. 09.20 Clevor Trevor. Portret.
10.00 Schooltv. 14.20 Pingu. 14.25
Model Millie. 14.40 Schooltv. 15.00
nws. 15.15 Open view. 15.20 Tennis.
Stella Artois kampioensch. Met om
16.00 en 16.50 nws. Volgende tijden
onder voorbehoud. 18.00 Vervolg Ten-
nis. 19.25 The man from UNCLE.
20.15 Delia Smith's summer collection.
20.45 What the papers say. 21.00 Pu-
blic eye. Afl.: Whose body is it anyway?
Ernstig zieke mensen moeten bijna tien
jaar wachten voor er een donororgaan
voor een transplantatie beschikbaar
komt. 1.30 Gardeners' world. 22.00
Red Dwarf IV, sf-comedyserie. 22.30 A
skirt through history. Afl.: The two Ma-
rys. 23.00 Have I got news for you.
23.30 Newsnight. 00.15 Standing room
only. 00.55 Danger théatre. Amer. mis-
daadcomedyserie met sketches.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Eurofun.
09.30 Mountainbiking. Wereldbeker.
10.00 Atletiek. Triathlon van Lanzarote.
11.00 Voetbal. De weg naar het
WK'94. Herh. 12.00 Auto- en motor-
sportmagazine. 13.00 Tennis. ATP-
toern. van Rosmalen. Live. 17.30 IJs-
hockey. NHL-wedstrijden. 18.00 Ver-
volg IJshockey. 18.30 Motorsport
magazine. 19.00 Autosport. Grand Prix
van Canada voor Formule-1 wagens.
1e kwalificatie. 20.00 Eurosportnews.
20.30 Intern, motorsportverslag. Auto-
en motorsportmagazine. 21.30 Motor-
sport. TT van Isle of Man: Senior TT.
22.00 Boksen. 23.00 Voetbal. Vriend-
schappelijke interland Canada - Span-
je. 01.00 Grand Prix van Canada.
Herh. 01.30-02.00 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. 12.00 Today's busi-
ness. 13.00 Today. Actualiteitenru-
briek. 13.30 FT business today. 14.00
Today. 14.30 The money wheel. 17.30
FT business today. 18.00 Today. 19.00
ITN World news. 19.30 Sport on NBC
Super Channel. 20.30 Frontal. Politiek
magazine. Met Engelse ondertiteling.
21.30 Culture calendar. 22.00 ITN
World news. 22.30 The tonight show.
Talkshow. 23.30 Real personal. Talk-
show. 00.00 FT business tonight. 00.20
US Market wrap. 00.30 NBC Nightly
news. 01.00 Equal time. Actueel dis-
cussieprogr. 01.30 Talkin' jazz. Mu-
ziekprogr. 02.30 Holiday destinations.
03.00 Rivera live. Discussieprogr.
04.00 Talkin' jazz. 05.00 Holiday desti-
nations. Informatief vakantiemagazine.

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Simone. 16.30The
report. 16.45 At the movies. 17.00
News at night. 17.15 3 from 1. 17.30
The pulse. 18.00 Music Non-Stop.
20.00 Greatest hits. 21.00 Most wan-
ted. 22.00 Movie awards - Premiere.
00.00 Marijne van der Vlugt. 00.30 The
pluse. 01.00 Marijne van der Vlugt.
02.00 Chili Out Zone. 03.00-08.00
Night videos.BBC1

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Boswalls wildli-
fe safari to Thailand. 10.35 Vegetarisch
kookprogr. 11.00 nws. 11.05 Playdays.
11.30 Funnybones. 11.35 The Flintsto-
nes. 12.00 nws. 12.05 The infinite
voyage. 13.00 nws. 13.05 Pebble Mill.
13.55 Regionaal nws. 14.00 nws.
14.30 Neighbours. 14.50 The flying
squirrel. Natuurfilm. 15.20 The flying
doctors. 16.05 Greenfingers. 16.35 Te-
kenfilm. 16.50 Funny bones. 16.55
Secret life of toys. 17.10 Tekenfilmse-
rie. 17.35 The movie game. 18.00
Newsround. 18.10 Clowning around.
18.35 Neighbours. 19.00 nws. 19.30
Reg. nws. 20.00 Bygones. 20.30 To-

morrow's world. 21.00 'Allo, 'Allo. 21.50
The laughing policeman. 22.00 nws.
22.30 News '44. 6-delige serie nwsuit-
zendingen over de gebeurtenissen in
de wereld rond D-Day. 22.45 999. Van-
daag o.a. de redding van twee rally-rij-
ders. 23.35 Two mules for Sister Sara.

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 Ijve. 17.30 Business Asia. 18.00
NewsHour. 20.00 World business to-
day. 21.00 Intern, hour. 22.4 World
sport. 23.00 World business today up-
date. 23.30 Showbiz today. 00.00 The
world today. 01.00 Moneyline. 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, binnen buiten-
landrubriek 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg aktueel. 9.00
Tussen de bedrijven door. Ver-
zoekplaten van bedrijven en instel-
lingen. 11.00 Op de valreep, tips
voor het weekeinde. 12 00 Limburg
Actueel. 13.00 RadioNieuwsCen-
trale, binnen/buitenlandrubriek.
13.30Regionaal nieuws 13.35 De
Buurt -14 00 Licht Limburgs, non-
stopmuziek. 15.00 Profiel. Jacques
Heyen in gesprek met. 16.00
Cultureel magazine Festival, met
filmrubnek 17.00-18.00 Limburg
Aktueel: nieuws en actualiteiten

BRTN/Radio 2
Elk heel uur nieuws
8.10 Het leven is mooi. 10.00
Nieuws 10 03 Gewoon genieten
(om 11.00 Weerbabbel door Bob
de Richter). 11.50 Het koekoeks-
nest. 12 00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Goed op vrij-
dag. 14.00 Het Algemeen Belang
16 00 Abraham al gezien? 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws
18.10 Hitriders. Toppers en platen,
van vroeger. 20.00 Wie zoekt die
vindt Programma met platen waar-
aan een verhaal is verbonden.
22.00 nieuws. 22.05 Country-Side.
Country- en westernmuziek met
Enk Bayens 23.30 Nachtradio
(vanaf 24.00 elk heel uur nieuws).

België/BRF
Nieuws: 6 00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30
en 20.00 uur.

605 Radiofrühstück + Spiel
Gluckstreffer (6.15 Wort in den
tag; 645 Hörergrusslottene; 7 15
Veranstaltungskalender; 7 30 Re-
gionalnachrichten; 8.30 Presse-
schau) 9.05 Regionalnachnchten
9 10 Gut Aufgelegt. Tips und The-
men am Vormittag. 12.05 Musik a
la carte (12 30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau 13.05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.00 Regional-
nachrichten. 18 05 BRF-Aktuell
(Aktuelles vom Tage) 18.40 Jazz
20 05-21 00 üeder, Chansons &
Folk.

WDR 4
4 05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbencht 905 Musikpavillon
(9.20 Feuilleton Opfer der Liebe)
12.00 Nachrichten, Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt (met om 13 00
Mitmenschen en 14.00 Nachrich-
ten. Stichwort Wirtschaft) 15 00
Calé-Konzert (15 40 Radiofeuille-
ton Opfer der Liebe) 16 05 Hei-
matmelodie 17 00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musikexpress 20.00
Nachrichten. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws
500 Dauwtrappen 700 De start
met Bart, Bart van Leeuwen 10 00
Koffiekringen, Jan de Hoop 12.00
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14.00 De Goudmijn met Jan
van de Putte. 16 00 Vrijheid Blij-
heid met Ron Bisschop 19 00 De
Zeven uur Show 22 00 De Goud-
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightshift
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Bruggen
Praag, de stad met honderd torens, 16 bruggen over de
Moldau en zon 1.250.000 inwoners bezit vele historische
bouwwerken en telt ontelbare legendes. Bezienswaardighe-
den zijn er te over: de Praagse Burcht, de St.-Vituskathe-
draal en deKarelsbrug zijn slechts enkele bouwwerken die
een bezoek meer dan waard zijn. Door de hoofdstad van
de Tsjechische republiek stroomt over een lengte van 28 km
de Moldau, steeds weer door bruggen overspannen die u
van het ene schitterende bouwwerk naar het andere bren-
gen.

Böhmen
Overigens wordt er op de vierde dag ook nog een uitge-
breide zijsprong gemaakt naar het schitterende Böhmen. U
reist dan naar Budweis waar u logeert in hotel "Bei der Drei
Löwen".

Reisprogramma
De 5-daagse trip begint vanuit diverse opstapplaatsen in
Limburg. Via Aken, Keulen, Frankfurt en Neurenberg brengt
de comfortabele touringcar u rechtstreeks naar deze unieke
stad, waar u tegen de avond arriveert. U logeert vervolgens
3 nachten in hotel IPS op basis van halfpension. Dit huis
beschikt over zon 200 kamers en ligt pakweg 15 minuten
van het centrum verwijderd. Alle kamers beschikken over
douche/toilet, radio en telefoon.
Op uw tweede vakantiedag wordt er 0.1.v. een gids een
stadsrondrit gemaakt en bezoekt u o.a. de Praagse Burcht.
De middag kunt u geheel zelf invullen.
Op dag drie doet u, wederom in begeleiding van een gids,
de stad te voet: de Wenselplatz, Altstadt, het gouden straat-
jeen het Jodenkerkhof worden aangedaan, 's Middags
bezoekt u Melnik, de plaats waar Moldau en Melnik samen-
stromen. Ook het kasteel van prins Georg von Lobkowitz
wordt bewonderd.

De vierde dag verlaat u Praag om naar Zuid-Böhmen te
reizen. In deze mooie streek werd Budweis als logeeradres
voor één nacht uitgezocht. U overnacht in hotel "Bei der
Drei Löwen", ook weer op basis van halfpension en in ka-
mers voorzien van douche/toilet. Op weg naar Böhmen
gaat u nog op excursie in kasteel Konopisté. De middag-
uren zijn gereserveerd voor een stadswandeling (met gids)
in Budweis.
De laatste dag is dan alweer aangebroken en dat betekent
datna het ontbijt de terugreis wordt aanvaard. In de vroege
avond bent u terug op Limburgse bodem.

KIOSK
PRACHTIG PRAAG BLIJFT

EEN BEZOEK WAARD
Schmitz biedt speciale vriendenkorting: ’ 35,- p.p

De luxe touringcars van Schmitz Reizen koersen enkele ma-
len per jaarnaar de gouden stad aan de Moldau: Praag.
Van 8 t/m 12 augustus kunt u deel uitmaken van een
5-daagse trip. Mét een speciale korting voor de Vrienden
van het Limburgs Dagblad van ’ 35,- p.p. De enige voor-
waarde om een paar tientjes extra zakgeld mee te nemen
is dat u -rechtstreeks bij Schmitz Reizen- moet reageren vóór
1 juli aanstaande.

De Karelsbrug, hét kenmerk van Praag

KIOSK IS ER VOOR U!
Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen,
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere
wetenswaardigheden, die voor u als lezer van belang
kunnen zijn.

Heeft u ons iets te melden, schrijf ons dan minimaal 2 weken
vóór het evenement.
LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK,
POSTBUS 3100, 6401 DP HEERLEN.

pagina Wordt gecoördineerd door de afdeling PR en
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366._

__Sx"g) WANDELINGEN
11-12 juni: * Klimmen, wandeling 10 -

* Gulpen, Nacht van Gul- 15-25 km. Start: café't
pen 70 km. Start: 11 juni Köppelke, Klimmender-
om 22.00 uur vanaf De straat 8 van 8.00-14.00
Timpaan, Rosstraat 2 om uur.
22.30 uur. Inlichtingen: 13 juni:
04450-2678. ★ St. Odiliënberg, zomer-

avondwandeling nr. 2
12 juni: 10 km. Start: café
★ Heel, Tocht der doorlo- Smeets, Raadhuisplein 13

pers 5- 10 -25 km. Start: van 16.30 tot 19.00 uur.
Huize St.-Joseph, Mgr. Inlichtingen:
Driessenstraat 2 van 04750-21753.
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8.00-14.00 uur. Inlichtin- 14 t/m 17 juni:
gen: 04747-1750, toestel * Heerlen, 51e Avondvier-
-345. daagse 5- 10- 15 km.

★ Nederweert, pinnentocht Start: speeltuin Het
25 - 42 km. Start: ge- Baanrakkertje, Tarwehof
meenschapshuis Pinnen- van 17.00-19.00 uur. In-
hof, Kapelaniestraatvan lichtingen: 045-418685.
8.00-11.00 uur. Inlichtin- * Swalmen, avondvier-
gen: 04951-25659. daagse 5- 10- 15 km.

★ Venray, Natuurtocht 20 - Start: gemeenschapshuis
30 km. Start: schouwburg Robijnstraat van 17.30-
Deßeejekurf van 9.00- 19.30 uur. Inlichtingen:
12.30 uur. Inlichtingen: 04740-2771.
04780-83765/85365.

★ Rothem-Meerssen, wan- 15 juni:
deltochtlo-20-30km. ★ Obbicht, Graetheide-
Start: café De Gouden tocht 6- 12km. Start:
Lantaarn, Klinkenberg 26 café/zaal 't Torp, Ecrevis-
van 7.00-13.00 uur. In- senstraat van
lichtingen: 043-644486. 14.00-19.00 uur.

■ ■■■■■■■■■■
GRATIS ENTREE VOOR 55-PLUSSERS

IN AVONTURENPARK HELLENDOORN
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Hellendoorn: avontuur voor jong en oud
ledere vrijdag kunnen 55-plussers geheel gratis avonturen-
park Hellendoorn bezoeken. Al enkele jaren doet de direktie
van het park deze geste naar deze doelgroep. Als je be-
denkt dat de normale toegangsprijs voor het park (vanaf 3
jaar) ’ 23,50 (65-plussers ’ 20,-) bedraagt, is dit een aardig
voordeel.
Omdat succes gebleken is heeft men ook besloten om op
die vrijdagen speciale aandacht te geven aan culturele eve-
nementen. Zo is er bijvoorbeeld vandaag Tineke van Buuren
(streekdichteres) te gast en treedt vrijdag 17 junieen folklo-
ristische groep op. Allemaal in de prijs van nul gulden inbe-
grepen!
Een dagje Hellendoorn betekent volop avontuur: o.a. dolen
door het doolhof, huiveren in de avonturenslang, gillen in
dewildwaterbaan of 12 meter naar beneden in een boom-
stam! Maar er zijn ook de Magical Monkey Show en de
zeeleeuwen- en papegaaienshow.
U kunt zich ook in ondergrondse gangen begeven en wat u
daar allemaal ziet... „Place de Paris" doet u in Frankrijk
wanen en dekleintjes hebben plezier in Dreumesland met
sprookjeshoek, dombomolen, speelkasteel en zwanemolen.
Avonturenpark Hellendoorn vindt u aan de Luttenberger-
weg 22 in Hellendoorn (Overijssel) en is dagelijks geopend
t/m 31 oktober van 9.30 tot 18.00 uur.

REISINFO
Datum: maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus

1994
Prijs: ’ 590,- p.p. (met korting ’ 555,-!)

Toeslag 1-persoonskamer ’ 150,-.
SPECIALE VRIENDENKORTING ’ 35,-
-p.p. bij reservering vóór 1 juli!

Inclusief: * Vervoer per luxe toeringcar
* 3 overnachtingen in hotel IPS - Praag
* 1 overnachting in hotel "Bei der Drei
Löwen" in Budweis.
* Verzorging op basis van halfpension -
ontbijtbuffet en 's avonds 3-gangen
menu.
* diverse excursies 0.1.v. een gids
* reis- en annuleringsverzekering

Exclusief: eventuele entreegelden
Reisdokument: geldig paspoort
Valuta: Duitse Marken
Opstapplaatsen Susteren, garage Schmitz 6.30 uur; Sit-
en -tijden: tard, NS-station 6.45 uur; Geleen, P-

plaats Glanerbrook 6.55 uur; Heerlen,
voorzijde NS-station 7.15 uur; Kerkrade,
Rodahal 7.30 uur.

RESERVEREN: RECHTSTREEKS telefonisch bij Schmitz
Reizen, tel. 04499-1541. U krijgt binnen
een week de bevestiging en nota toe-
gestuurd. Indien u reserveert vóór 1 juli,
onder vermelding van uw vriendenpas-
nummer, krijgt u per persoon / 35,-
-korting!

" NSCHRij VING GRÖTÈ c" ÜBACTfE"
WEER VAN START

Meedoen aan deGrote Clubactie is voor veel verenigingen actie organiseert dit lotenspektakel en zorgt, in samenwer-
dé manier om hun clubkas extra te spekken. In Limburg heb- king met sponsors als Gran Dorado en Vrij-Uit Autovakan-
ben inmiddels bijna 500 clubs begrepen dat het om een ties voor schitterende prijzen,
unieke loterij gaat, waarbij 80% van de opbrengst recht-
streeks in de verenigingskas vloeit. Zo zijn er naast de hoofdprijs van ’ 100.000,- belastingvrij,
Afgelopen week werd het startschot gegeven voor de 17e n°g zon 40.000 prijzen te verdelen. De club krijgt per ver-

_^ kocht lot van ’ 5,- direkt vier gulden in kas en de lotenko-
_-_^^^k pers maken kans op riante prijzen. Zo snijdt het mes aan

imm m _ /*n/%jr tflllßA*f*Tl~ twee kanten. Verenigingen die al eerder meededen krijgen

*^ '_f ■Wtl/DAIL I IC automatisch een deelnameformuliervoor 1994.
"^___^T 's echter bij uw vereniging nu ook interesse gewekt om deel

te nemen aan deze lucratieve loterij, neem dan contact op
Grote Clubactie. Maarliefst 14 miljoen gulden werd in het met de Grote Clubactie in Tilburg, 013-635370 of bel uw
afgelopen jaardoor duizenden Nederlandse verenigingen regiocommissie: de afdeling PR en Promotie van het Um-
in de wacht gesleept. burgs Dagblad (045-739351). U krijgt het informatiepakket
Sport-, spel- of muziekvereniging, het maakt niet uit met dan zo spoedig mogelijk toegezonden,
welke vrijetijdsbesteding uw vereniging zich bezig houdt. En let wel: met de Grote Clubactie scoort uw vereniging al-
ledereen kan meedoen. De Nationale Stichting Grote Club- tijd!

G£AFFICHE£/"1II
10 juni: rommelmarkt; 20.30^' j;
★ Jubileumconcert in Urtaler Muzikanten, v

H. Hartkerk Mariarade, entree. Zondag vanaf ti
Hoensbroek. Medewer- 11.30 uur Frühschopp*-*
kenden: Gem. Kerk. en fancy fair, vrij entre*3 j-
Zangkoor St.-Jozef, Ma- Organisatie: Kon. Haf' h
riarade en mannenkoor monie St.-Joseph. ).
C.C.K.74, Esch-Le- * Muziekfeesten BesseC* p
miers. Aanvang: 20.00 kape| Bom Zaterdag »

uur, entree vrije gave. vanaf 20.00 uurkape* J
★ Eindfeest studentenfeest treffe; zondag 11.30 w Q

Hestus. Jongerensocië- Borns orkest My Life; < \
teit 't Kelderke, Rijksweg 12.00-13.00 uur recept k
Zuid 43, Sittard. Aan- met aansluitend pres 3"! s
vang 21.00 uur, entree tatie nieuw tenue en [^

’ 5,-. naam kapel, vervolg-3'1
★ Kienavond georgani- Spatschoppen. Lokad6'

seerd door Vrouwen- fruitloods fam. Porten3"

bond, Laanderstraat. t/o kerk Bom.
Lokatie: HKB-gebouw,
P. Beatusstraat 3, Heer- 12 juni:
len. Aanvang 20.00 uur. * Zeskamp op het park*3*

terrein achter gemeen"
10t/m 12 juni: huis in Simpelveld. Ao0'
★ Jubileumfeest 35 jaarDe vang 13.00 uur, organl'

Hölter Jonge, Merkel- satie gezamenlijke ver-
beek. Vanavond, 20.30 enigingen 't Poortje. i I
uur: Moravancka - en- ★ Rommelmarkt van 10-" "
tree ’ 15,-; zaterdag tot 17.00 uur op kegel'
20.00 uur: WW-Band - baan Beersdal, Maas* *entree ’ 12,50; zondag straat 10, Heerlen. 0$ s.
11.00 uur: Frühschoppen, nisatie H.K.C. Antonio, v
15.00 uur Kowsjiete en * St.-Josephmarkt, a
Wienertreffen, 20.00 uur yang - 0.30 uur in ge
Merkelbeekse avond - meenschapshuis De 'te
vrij entree. Lokatie: feest- Kepper, St. Gregor
paviljoen Merkelbeek. |aari/ Brunssum. Op* J★ Zomerfeesten op de Etc- brengstt.b.v. St.-Joze''
nakerhof in Etenaken. kerk.
Vanavond: knoakbegra- * Opening Kinderdag
ven met na afloop knoa- blijf Broekhem. Open.' «f
kebal, aanvang 19.30 dag van 14 30 tot 17*. Juur, vrij entree; zaterdag uur/ af jres: Broekhem* Jl'21.00 uur: orkest Red Valkenburg. Tevens
Hot, entree ’ 5,-; zondag speelgoedbeurs aan &Vc20-jarig bestaan buurt- Koningswinkelstraat $ «n
vereniging Etenaken met + Famihedo met ta|r;jke jj
om 10.00 uur h. m.s; aktiviteiten, georgani* &
11.30 uur receptie; aan- seefd doQrvv w-nO, e
sluitend reünie en om d|Q Lokatie; s tconr J15.00 uur traktor-trek- , ..... . <_ _.. plex Wiinandsrade. <$wedstri|den. \_ h

* Frühschoppen met ten-1 j<
11 :..-:. trekken in het muziek^ n,I I luni: i -, . u/jd .
★ Voorjaarsconcert in Ge- trum aa" de Ridderho3 J

meenschapshuis Heilust, faat 204 ' "£nsbr°J. S
Ons Limburgstraat 57, Aanvang 11.00 uur, en ,
Kerkrade. Medewerken- tree vrii* Organisatie^ t
den: Fanfare St.-Barbara Margriet S.V. Margr'3' Ja
Heilust en Accordeon- en Enne Jon9*
orkest Accordea Ey- * Nederlandse en Belgl'^ j
gelshoven. Aanvang sche kampioenschap?' |
20.00 uur, entree vrij. berglopen. Aanvang

★ Rommelmarkt van 9.30 ]Z3O r-^ ihe}wJP°^ j?
tot 17.00 uur bij berg, Landgraaf. O
V.V.0.V.C.5., sportcom- nisatie Acnilles ToP' „>>
plex Dr. Poelslaan 23a, * Nederlandse kampK* J
Sittard. schappen wielrennen1 jjj

★ Voorjaarsconcert in de Vaals/Vijlen. Junior- *kerk Ie Sweikhuizen. Me- dames 60 km 9.30f \
dewerkenden: Mannen- nieuwelingen (76 km, tf
koorSt.-Caecilia,Sweik- 1.45 uj£ juniorenP'
huizen, Mandolinevereni- km 14.30 uur. Entree- j
ging Edelweisz, Meers en mcl. programmaboek k
gemengd koor Zanglust, ' 7<50 " kinderen \
Geleen. Aanvang 20.30 Trl^rlTuur, entree: vrije gave. nisatie "C Maasl°

r ster. I,★ Jazz-mis met de Foot- ~-— ,
rf^,„ilß,^ n r.r.r^.r.r.r, * V.8.0."ZOmerfeeSt m" i *steps uit breda, aanvang u} l
18.30 uur, in St.-Paulus- centrum van GrevenD
kerk Vaals. Om 21.00 uur met Üve-muziek, kun*' j
jazz-avond met hetzelfde tentoonstelling en klim J
orkest in Suisse, Maas- t.v.teiten.

trichterlaan 63, Vaals. 12+13|ün|.
II+12 juni: * Z°ndQ,?: k? ni"9S,SCh^ t
★ "Auw Soos"-verenigingen in e> Kerkrad

en brandweer Schinnen georganiseerd door k
houden open dagen. Za- schutterij St.-HuberU
terdag 13.00 uur Eure- schietwei aan de Kric" 1

gionale brandweerzes- aanvang 1 6.00 j
kamp; 20.00 uur brand- Maandag koningsbal |
weerbal met de Dorsvle- PAe^eets' °°nv°n9 ,
gels; zondag 13.00 uur 20.00 uur.

opening en optocht met 14t/m 17 juni:
demonstraties. Lokatie: ★ Motor-avondvierdaCt'. ï
Auw Soos en rond Oude georganiseerd door
Markt. Maastrichtse Motor O?*★ Weidefeest op de schut- 1972-Maasbracht 19'
terswei bij het veer in Inschrijfkosten / 12,50
Berg aan de Maas. Za- voor 4 avonden. Inliet' ,

■ *__ Wwstv&*'- W ■"'/ &Bfia_i !__.&_
Jl—ï__ i__.\ —'M 1 * '*ït .'J^'xEMy' efifftfP*^>pH
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Moravancka vanavond in Merkelbeek
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’Vleesetende’ bacterie
besmet tien Limburgers

BRUNSSUM - De zeventienjarige
jongen uit Brunssum die -maandag
door de politie is aangehouden omdat
hij op 23 mei een twaalfjarig meisje in
de buurt van de Semmelweisstraat
heeft aangerand, heeft tegenover de
politie nog vijf schennisplegingen be-
kend. Deze speelden zich in mei af in
het Schutterspark, Vijverpark en rol-
schaatsbaan aan de Prinses Beatrix-
straat. De dader krijgt professionele
hulp.

Aanrander bekent
meer vergrijpen

de obstakels mogen zijn in de aan
vliegroute van de Awacstoestellen
„Door die lrjnen in het nieuwe be-
stemmingsplan vast te leggen kan
Defensie in het bos een aantal werk-
zaamheden uitvoeren," aldus woor-
voerder P. van Kleij.

Hoeveel dodelijke slacht-
offers debacterie in Lim-
burg heeft geëist, kon

een woordvoerster van

ernstig zyn besmet. In 41
gevallen was sprake van
zeer ernstige complica-
ties. Eenentwintig men-
sen zijn aan de gevolgen
van de infectie overle-
den.

Vorige maand werd be-
kend dat in Nederland
%ds de signalering van
<«e bacterie, 132 mensen

SITTARD - De strepto-
«okken groep A, in de
volksmond omgedoopt
tot de 'vleesetende' bac-
terie, heeft in Limburg
~en patiënten besmet.■Oat blijkt uit cijfers van*het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Mi-
«euhygiëne (RIVM). De
registratie dateert van de

anderhalfjaar,
8-inds de bacterie in dezevorm opnieuw de kop
°Pstak.

De besmetting met strep-
tokokken groep A komt
overal in Nederland voor.
„Mogelijk is er enige
oververtegenwoordiging
in de regio Amsterdam.
Maar verder zijn de be-
smettingen erg gespreid,

het RIVM gisteren niet
zeggen. Dat inzicht per
regio ontbreekt.

op, waarbij de infectie
gecompliceerde vormen

Van de tien patiënten die
hetRIVM in Limburg re-
gistreerde, waren er drie
zeer ernstig aan toe. Zij
liepen het zogeheten
toxisch-shocksyndroom

zonder dat er clusters te
zien zijn," aldus de
woordvoerster.

Het RIVM heeft inmid-
dels een eindrapport
klaar, waarvoor gegevens
van in totaal 440 patiën-
ten uit Nederland zyn
verwerkt. Het materiaal
is opgestuurd door me-
disch micro-biologen uit
het hele land. Het rap-
port geeft geen compleet
beeld van hetvóórkomen
van streptokokken groep
A, omdat de gegevens op
vrijwillige basis zijn ver-
strekt.

moest de behandelend
arts overgaan tot amputa-
tie van lichaamsdelen,
om de infectie in te dam-
men.

aanneemt. In een aantal
besmettingsgevallen

ONDERBANKEN - Het ministerie
van Defensie vindt dat Onderban-
ken in het nieuwe bestemmings-
plan buitengebied veel te weinig
rekening houdt met de belangen
van de Awacs-basis. Het bezwaar
spitst zich toe op de handhaving
van het verbod om bomen te kap-
pen in de Schinveldse bossen.Daar-
door ondervinden deAwacs-toestel-
len volgens Defensie problemen
met opstijgen.

Regio Zuid-Limburg krijgt kwart miljoen voor onderzoek Het bestemmingsplan moet zodanig
worden aangepast dat de proble-
men van opstijgende Awacs-toestel-
len vanaf de vliegbasis Geilenkir-
chen worden opgelost. Een verte-
genwoordiger van het ministerie
lichtte de bezwaren toe tijdens een
hoorzitting van de raadscommissie
Vrom van Onderbanken.

Test voor verslaafden
op besmetting met aids De gemeenteraad van Onderbanken

onderzoekt momenteel de ingedien-
de bezwaren en neemt tijdens de
raadsvergadering van 23 juni een
besluit.

„Om de baan te verlengen moeten
de Duitsers een heuvel afgraven,
bomen kappen en een weg omleg-
gen. Zelfs de spits van de kerktoren
van Teveren zou dan een obstakel
in de aanvliegroute zijn. Bovendien
moet de basis dan zeker een jaar
dicht en lopen de kosten in het on-
eindige," aldus de woordvoerder
van Defensie.

De gemeente Onderbanken pleit
voor verlenging van de startbaan
aan de Duitse kant om de proble-
men voor opstijgende vliegtuigen
op te lossen. Volgens Defensie is
dat een logische gedachte, die in de
praktyk echter niet uitvoerbaar is.

Defensie wil dat alsnog de lijnen
van de toekomstige geluidszonering
en de zogenoemde invliegfunnel
van de Awacsbasis worden opgeno-
men op de kaart van het bestem-
mingsplan. Met de invliegfunnel
wordt aangegeven hoe hoog bepaal- Erenstein open,

Terveurdt dicht

den. Maar deze stond vlug op, ging
op de achterbank zitten en duwdeeen
puntig voorwerp in haar nek. De man,
gezien de naaldensporen op zijn ar-
men vermoedelijk een drugverslaaf-
de, sommeerde de vrouw naar Heer-
len te rijden. Na een omweg moest ze
stoppen bij ziekenhuis De Wever,
waar de onbekende verdween. Daar-
na bleek dat het geld uit de handtas
van de vrouw was verdwenen.

der dwang per auto van Spaubeek
naar Heerlen gedirigeerd en daar vrij-
gelaten. De Sittardse werd door een
man overrompeld, toen zij bij Spau-
beek de snelweg opreed. De naar
schatting veertigjarige man wierp zich
voor de auto en bleef liggen op het
wegdek. De chauffeuse stopte omdat
ze dacht dat de man was aangere-

BEEK - De politie van Beek heeft
een nader onderzoek ingesteld naar
de ontvoering van een 32-jarige
vrouw uit Sittard. Ze werd dinsdag on-

Politie onderzoekt
ontvoering vrouw

Van onze verslaggever
Jeerlen/maastricht -

achthonderd methadon-
«ftruikers, heroïne-prostituées
J/1drugsverslaafden die gebruik
?aken van de spuitomruil in

en Maastricht, kunnen
J: komende vier maanden vrij-
!^lig en anoniem meewerken
7^ een onderzoek om te kijkenJzij besmet zijn met het HIV-

Drugsverslaafden die
/'eewerken, dienen een hoe-

speeksel af te staan.

&or het onderzoek, dat plaatsvindt
Jjder auspiciën van het Consulta-
ï*Oureau voor Alcohol en anderet^gs (CAD) Zuid-Limburg, de
|£D Heerlen en DGD Maastricht,

het Rijks Instituut voor Volks-
en. Milieuhygiëne bijna

l ft kwart miljoen gulden beschik-j^rgesteld.
i" onderzoek wordt in Zuid-Lim-

rg gehouden nadat veldmede-
v*rkers van het Consultatiebureau
«°r Alcohol en andere Drugs het
.Belopen jaar signalen hadden op-gangen van seropositieven onder

r>* drugsverslaafden.
|AD-regiomanager Laurens Melisie

nog een tweede reden aan
(,-^rom uitgerekend in Zuid-Lim-
j^g zon onderzoek van start gaat.
ï*et drugstoerisme is groot. Zeker
kazend verslaafden passeren dage-rs de Duitse en Belgische gren-
k" 1 om hier drugs te kopen. Het
(..''tal gebruikers van verdovendeIndelen is in de regio Heerlen-
j£?stricht dus vrij groot. Om enig
,r'cht te krijgen in het aantal ver-laden dat besmet is met het HIV-H^s is zon onderzoek noodzake-
h*L oor ave duidelijkheid, het
Baksel is absoluut niet besmette-

die de autoweg verbindt met Beek en
de luchthaven. Het verkeer wordt om-
geleid via borden.

BEEK - De oprit bij Beek naar de A2
en de Maastrichterlaan-Hoogkuil ter
hoogtevan het viaduct van de A2zijn
van zaterdag 11 juniom 6.00 uur tot
maandag 13 juni 6.00 uur voor alle
verkeer gesloten. Aan het viaduct
worden sloopwerkzaamhedenverricht
in verband met de nieuwe aansluiting

Oprit Beek
afgesloten

MAASTRICHT/VALKENBURG - Eet-
café De Andere Wereld bv in Maas-
tricht is failliet. Dat is het gevolg van
hoge loon- en verbouwingskosten en
tegenvallende bezoekersaantallen.
De eetgelegenheid op de Ezelsmarkt
ging al in februari over in restaurant
de Connaisseur. Daarna bestond De
Andere Wereld alleen nog op papier.
In Valkenburg is schildersbedrijf H.
Lemmens, handelend onder de naam
'Rosier sinds 1885' failliet. Het bedrijf
had volgens curator mr. Kostons vier
of vijf werknemers en een schuld van
circa drie ton. De ondergang is het
gevolg van het uitblijven van opdrach-
ten.

Faillissement
schilder en café

B en W van Heerlen hebben juist
om financiële redenen besloten de
buitenbaden van het gemeentelijk
zwembad Terveurdt in Hoensbroek
dicht te houden. Alleen als binnen
een week een voorstel op tafel komt
hoe de kosten moeten worden ge-
dekt, is het college bereid zijn be-
sluit te heroverwegen. Zo niet, zul-
len de inwoners van Heerlen naar
Kerkrade of Brunssum moeten uit-
wijken als zij buiten willen zwem-
men.

De zwembaddirectie laat weten ge-
hoor te geven aan het besluit van de
gemeente. De komende weken zul-
len het bad en het omliggende
groen worden opgeknapt, opdat een
openstelling aan het begin van de
schoolvakanties mogelijk is. „Waar-
bij goede weersomstandigheden
ons natuurlyk moeten helpen," laat
het college weten.

Enige weken geleden maakte het
Sportfondsenbad Kerkrade bekend
dat zwembad Erenstein deze zomer
dicht zou blijven. Openstelling van
dit openluchtbad zou te duur zijn,
zeker nu de gemeente het zwembad
heeft opgedragen te bezuinigen.
Het gemeentebestuurheeft nu ech-
ter besloten dat Erenstein toch
opengaat, zo mogelijk al bij het be-
gin van de schoolvakantie. De ge-
meente heeft daarover afspraken
gemaakt met de exploitant. Het
zwembad zou normaal op 1 mei zijn
opengegaan.

HEERLEN/KERKRADE - Open-
luchtzwembad Erenstein in Kerkra-
de gaat deze zomer, by goed weer,
toch open. De buitenbaden van Ter-
veurdt in Hoensbroek daarentegen
bhjven om financiële redenen in de
zomermaanden dicht, zo heeft het
college van burgemeester en wet-
houders van Heerlen besloten.

Vragen CDA over
Belgische aanpak
SITTARD/MAASTRICHT - De aan-
vullende opleiding of aanpassingssta-
ge waarmee Nederlandse verpleeg-
kundigen in België worden geconfron-
teerd, zijn voor de CDA'ers Ria
Oomen-Ruyten en Maria van der
Hoeven aanleiding tot het stellen van
vragen in respectievelijk het Europese
en het Nederlandse parlement. De
getuigschriften van Nederlandse ver-
pleegkundigen worden nu onterecht
gediskwalificeerd, menen de CDA'ers.

Van onze verslaggever HEERLEN - De dode man die de
politie woensdag in een moerasge-
bied op Terworm in Heerlen heeft
aangetroffen, is geen gewelddadige
dood gestorven. De juiste doodsoor-
zaak, alsmede de identiteit van de
man, is nog niet bekend. Omdat de
man voorwerpen bij zich droeg die
mogelijk duiden op een Duitse af-
komst, is ook de politie aldaar bij het
onderzoek ingeschakeld.

Dood niet
gewelddadig

Van onze verslaggever

" Het leegstaande Emmacomplex in Brunssum dat vrij toegankelijk is en daardoor ge-
vaar oplevert. Foto: FRANS RADE

’Leeg Emmacomplex
zorgt voor gevaar’—| [j/gelijke onderzoeken reeds

uJatsgevonden. In beide steden lic-
kJ 1 de resultaten zeer uiteen. Op

' Veld: „In Amsterdam, waar
j-, °r het omvangrijk aantal ver-i?afden nauwelijks sprake is van

controle, bleek liefst dertig
ti_°eent van de gebruikers seroposi-

i Jte zijn. In Alkmaar daarentegen
|*s slechts een procent besmet met
l\ HIV-virus. Daar gebruikt een
i^'rie, vaste groep verdovende
0 'edelen en let men kennelijk meer

| p elkaar."
CAD in Zuid-Limburg maakt

' t. o zorgen over de nog te geringe
V sPons op de preventieve actie 'Sa-
j Sex'. „De actie Save Use slaat
V 'et op het hoge omruilpercentage
Jl^ spuiten aan, maar Save Sex
ij «et gebruik van een condoom -
(j. voor velen nog een groot pro-
t* Op zak hébben van een con-
kPtn is één, maar het daadwerke-
\p gebruikenis vers twee. Dikwijls
h kwestie van vertrouwen te
fot."

die bereid zijn
jj.^e te merken aan de aidstest krij-

-4 ** een vergoeding van vijftien gul-

I Amsterdam en Alkmaar hebben

(j 'ebruarivan het volgend jaarzijn
£ 'Zuidlimburgse' resultaten bc-
■,"d. CAD-stafmedewerker pre-
j^tie Gerda Op het Veld: „De cij-
l s tonen aan hoe groot het percen-
|J!e seropositieveazal zijn. Aan de
ij^d van die gegevens zal het CAD
lieten anticiperen op de toe-Sst."

Raadslid Hummel verwacht dat
de gebouwen binnen een jaar ge-
sloopt zijn. „Maar ik vrees dat in
de tussentijd een kind naar be-
neden dondert. En dan is het te
laat."

DSM laat op dit moment het as-
best verwijderen, maar in het
andere gebouw gebeurt hele-
maal niets. Ook het aangrenzen-
de groen wprdt niet onderhou-
den. Daardoor vallen soms grote
takken te de tuinen van omwo-
nenden.

De gemeenten Brunssum en
Heerlen willen het complex slo-
pen en er bedrijven en woningen
neerzetten. Brunssum onderhan-
delt met de twee eigenaren.
DSM bezit een stuk, terwijl de
Dienst derDomeinen derest van
het gebouw bezit.

geren stukken glas in zijn achter-
tuin. „Ook moeten we regelmatig
de brandweer bellen vanwege
brandjes. Het is een puinhoop."

„Regelmatig zien we mensen
met snybranders verwarmings-
radiatoren weghalen," zegt Ro-
nald Bosch. Hij woont direct
naast het complex. Vanuit het
leegstaande gebouw gooien jon-

komen dat ongelukken gebeu-
ren. Het negen hectare grote
terrein werd twee jaar geleden
verlaten door Afcent. De belas-
tingdienst vertrok rond de jaar-
wisseling. Terwijl dergelijke
complexen normaal ontoeganke-
lijk worden gemaakt, zrjn hier
zelfs de hekken gesloopt. Je
kunt ongehinderd door het hele
gebouw zwerven.

Het raadslid Rein Hummel van
de Stadspartij Heerlen-Noord
vindt dat snel maatregelen moe-
ten worden genomen om te voor-

BRUNSSUM/HEERLEN - Het
leegstaande Emmacomplex op
de grens van de gemeenten
Brunssum en Heerlen zorgt voor
gevaarlijke situaties. Alle ruiten
zyn kapot en het enorme com-
plex is vrij toegankelijk. Her en
der liggen stukken asbest. Jon-
geren stichten er regelmatig
brandjes en gooien voorwerpen
in achtertuinen.

u7~ <ivTKy^*^—s^^"_J^mtr'vij
'~ fen als de kinderen y\

’ uren te laat thuis <?
komen, gaan zij dat ’}

iooknog echt
eindeloos proberen a
pit te leggen 1

punaise ■-:

VALKENBURG - UU de Lievevrou-
wekerk in Valkenburg zijn vorige
nacht twee kelken met hun zwarte
koffers en een monstrans geroofd. De
religieuze kostbaarheden bevonden
zich in een kluis die werd opengebro-
ken. Ook werden enkele deuren ge-
forceerd en een raam vernield waar-
door de daders toegang kregen tot
kerk en sacristie. Een poging om een
offerblok van de muur te trekken mis-
lukte.

Kelken uit
kerk geroofd

Die kritiek uit B. Havenith van de

HEERLEN - De provincie had de
Heerlense " woonwagenbewoner
'Klompen' Jan Schneider nooit zon-
der afspraak mogen ontvangen op
het provinciehuis in Maastricht. De
toezegging van woonruimte aan
dochter Louisa van Klompen Jan
door de provincie is helemaal uit
den boze. Het heeft een precedent-
werking en zorgt voor ernstige con-
flicten tussen woonwagenbewoners
onderling. Voorts is de gemeente
Heerlen door dehandelwijze van de
provincie in juridische procedures
terechtgekomen.

Statenfractie van de PvdA. Hrj stelt
dat de provincie geen toezeggingen
kan doen over woonruimte aan bur-
gers zonder daarover overleg te voe-
ren met de gemeente. Dat is in dit
geval de gemeenteHeerlen.
Havenith vindt dat de provincie de
procedure over het zonder afspraak
ontvangen van burgers moet aan-
passen. Havenith: „Gemeenten ont-
vangen, door schade en schande
wns geworden, woonwagenbewo-
ners alleen op afspraak, gewoon als
elke andere burger." De PvdA'er
vindt dat Gedeputeerde Staten de
gemeente Heerlen moeten helpen

Gedeputeerde Piet Hilhorst ontving
Klompen Jan op 10 maart zonder
afspraak in het provinciehuis. Daar
werden de bezoekers toezeggingen
gedaan voor woonruimte voor zrjn
inmiddels hoogzwangere dochter
Louisa.

brj het zoeken van een oplossing
voor de ontstane problemen.

Heerlen creëerde in april een stand-
plaats voor haar brj sporthal Varen-
beuk in Heerlen, maar liet na om
daar ook nutsvoorzieningen aan te
brengen. Via een kort geding begin
mei bereikte Louisa dat haar cara-
van van sanitaire voorzieningen en
elektriciteit zou worden voorzien.
Maar omdat Heerlen daar volgens
Louisa en haar vader niet snel ge-
noeg mee was, spanden de twee
Schneiders een nieuw kort geding
aan. De rechter in Maastricht be-
paalde deze week echter dat Heer-
len niet te traag was.

Kritiek PvdA op ontvangst
Klompen Jan door provincie

NUTH - Een tankstation in Nuth is
gisteravond door een gewapende
man overvallen. De dader vluchtte in
een Opel Manta. Over de toedracht
en de eventuele buit wilde de politie
nog geen mededelingen doen. .

Overval op
tankstation

(ADVERTENTIE)
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Defensie wil meer
ruimte voor Awacs
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Bij deze willen wij u hartelijk bedanken
voor de grote belangstelling, de vele
bloemen, kaarten, kado's en de prach-
tige eucharistieviering voor ons

50-jarig huwelijksfeest
Dit alles heeft grote indruk op ons
gemaakt.
Een bijzonder woord van dank geldt
de buurtbewoners, familie en de fan-
fare St. Elisabeth uit de Groenstraat
die deze dagvoor ons onvergetelijk
hebben gemaakt.

Huub en Trees Janssen-Kleuters
kinderen en kleinkinderen

Esdoomstraat 28
Landgraaf

t
Heden is van ons heengegaan, op de leeftijd van
82 jaar

Cisca
Posthumus-Vermazen
Toronto, Can.: Familie Masuko-Posthumus
Moutier, Zwit.: Familie Posthumus-Baertschi

Overijse, B.: Familie Posthumus-Dyjak
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek: IreneBollen
Familie Vermazen
FamiliePosthumus

Hoensbroek, 7 juni 1994
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 13 juni a.s. om 11.00 uur in de aula van
het crematorium Imstenrade, Imstenraderweg
10 te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekge-
legenheid dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.

t
Dankbaar voor alles wat zij steeds voor ons
heeft gedaan, is na een werkzaam en liefdevol
leven, getekend door eenvoud en oprechtheid,
toch nog onverwachtvan ons heengegaan mrjn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Traut van der Ven
weduwe van

Johann Per
echtgenote van

Willem Rogaar
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Schaesberg: Willem Rogaar
Schaesberg: Claus Per

Keet Per-Hassert
Schaesberg: Wiel Rogaar

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van derVen
Familie Per
FamilieRogaar

6372 GM Schaesberg, 8 juni 1994
Sleinadastraat 57
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 13 juni a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg aan de Hoofdstraat, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht tijdens het rozenkransgebed op zaterdag
11 juni om 18.40 uur, aansluitend avondmis in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 78 jaar, mijn lieve
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, schoonzuster,
tante en nicht

Toos
Hinzen-Corstiaans

echtgenotevan

Wim Hinzen
In dankbare herinnering:

Brunssum: Wim Hinzen
Hoensbroek: Aloys en t Willy

Brunssum: Jessie
Brunssum: Annie en t Adriano
Brunssum: Hermina en Hein
Brunssum: Mia en Laurens
Brunssum: Wim en Marjo

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Corstiaans
Familie Hinzen

8 juni 1994
Kruisbergplantsoen 5, 6444 CZ Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 13 juni a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Vincentius a Paulo te Rum-
pen-Brunssum, gevolgd door de begrafenis
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van zaterdag 11
junia.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelyks van 17.30
tot 19.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot 15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Bedroefd, maar dankbaar dat zij zo lang bij ons
was, delen wij u mede dat heden is overleden
onze Mam, oma en tante

Hendrika Grietje
Spaans

* 5 mei 1903 teBarsingerhorn
t 8 juni 1994 te Sittard

weduwe van

Willem Bansema
Veel hield Mam van haar kleinkinderen en ze
genoot van allekleine dingen om zich heen.
Haar intense belangstelling voor iedereen is
voor ons een voorbeeld.

Sittard: M. Bansema
Rotterdam: H. Bansema

Boxtel: D. Bansema
M. Bansema-Heuvelmans
Chantal en Edwin
Maarten
Familie Spaans
Familie Bansema

6137 VW Sittard, 8 juni 1994
Pieter Breughelstraat 51
De rouwdienst wordt gehouden op maandag 13
juni aanstaande om 14.00 uur in de hervormde
kerk, Gruizenstraat 3 te Sittard.
Vanaf 13.30 uur is er in de kerk gelegenheid om
schriftelijk uw deelneming te betuigen.
Aansluitend aan de kerkdienst vindt de crema-
tie plaats in crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te
sturen, verzoeken wij u deze annonce als zoda-
nig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u ken-
nis van het overlyden van onze vader, schoon-
vader, opa, overgrootvader, zwager, oom en
neef

Andries
van der Geeren

weduwnaarvan

Catharina Vorstenbosch
Voorzien van de laatste sacramenten, overleed
hij in de leeftijd van bijna 91 jaar.

Uit allernaam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie van der Geeren
Familie Vorstenbosch

Geleen, 8 juni 1994
Corr. adres: Antoniusstraat 63, 6166 XJ Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 juni a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van de O.L.V. van Altijddurende
Brjstand te Geleen-Lindenheuvel, waarna aan-
sluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Samenkomst in de kerk.
Avondwake tot intentie van de overledene, he-
den vrijdag 10 juniom 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof te Geleen.
Bezoekujd van 17.30 tot 18.30 uur.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevol-
le verzorging aan verplegend personeel bejaar-
dencentrum Bloemenhof te Geleen.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delenwij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 88 jaar, onze moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder
en tante

Katharina
Jansen-Braun

weduwevan

Anton Jansen
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Hub en Toni
Jansen-van de Laar

Hoensbroek: Hannie Jansen
Hoensbroek: Frans Jansen

De kleinkinderen: Kitty en Paul
Jo en Nele
Marlies en Bas

De achterklein-
kinderen: Jos, EUie, Rhea, Lyanne,

Kirsten, Koen, Tineke
9 juni 1994
Panhuisstraat 24, 6432 EJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 14 juni a.s. om 11.00 uur in de grote St.
Jan te Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis
op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur
in voornoemde kerk bidden wü medevoor haar
zielerust.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot 15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

De grote belangstelling, de sfeervolle dienst, de
vele condoleances en bloemen hebben ons diep
ontroerd. Een mooier afscheid van en voor mijn
dierbare man en onze zorgzame vader en
schoonvader

Hub Feron
hadden wij ons niet kunnen voorstellen.
De vele blijkenvan belangstelling en uw aanwe-
zigheid bij de begrafenis waren voor ons een
grote steun. Hiervoor onze hartelijke dank.

G. Feron-Goossens
Jos en Ingrid Feron-Bosch

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 11 juni 1994 om 19.00 uur in de kerk van de
H. Remigius te Schimmert.

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde, is heden van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 63
jaar, mijn goede man, onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

JozefMatheus Finger
echtgenootvan

Anna Sibilla Erens
In dankbare herinnering:

Amstenrade: A.S. Finger-Erens
Bocholtz: Theo Finger

Lilian Finger-Bongaerts
Armemarie, Jeroen

Bingelrade: Huub Finger
Ans Finger-Bongaerts
Zefke, Arme
FamilieFinger
Familie Erens

8 juni 1994,
Putstraat 40, 6436 BV Amstenrade.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 14 junia.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Amstenrade, gevolgd door de begrafenis aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in het mortuarium van
het ziekenhuis te Heerlen; bezoekgelegenheid
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

A/scheid nemen van moeder
is stil worden en denken
aan de rijkdom van haar liefde.
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve moeder, omi en grootomi

Willemtje
Maris-Bijlsma

weduwevan

Cornelis Arie Leendert Maris
Appelscha, Wapenveld,

2 augustus 1900 9 juni 1994
Cornelie

Ineke en Hans
Dig en Nel

Margriet en Joost
Anne-Wil en Maarten

haar achterkleinkinderen
Wilco, Paulien en Gertjan

Correspondentie-adres:
Ossenkampweg 7
8191 ND Wapenveld
De crematieplechtigheid zal plaatshebben
maandag 13 juni om 12.00 uur in het cremato-
rium Kranenburg, Kranenburgweg 9 te Zwolle-
Noord.
Samenkomst om 11.45 uur in het crematorium.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in de koffiekamer van het cremato-
rium.

Dankbetuiging
Hierbij betuigen wy u onze oprechte dank voor
uw belangstelling en medeleven na het overlij-
den van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoe-
der en oma

Mia Colaris
Frans Collaris
Kinderen enkleinkinderen

Juni 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 juni om 19.00 uur in de St.
Remigiuskerk te Schimmert.

..

Dankbetuiging
Wij danken u allen oprecht voor de grote belangstelling en het mede-
leven betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve va-
der, schoonvader en opa

Twan Kremers
Kinderen en kleinkinderen Kremers

Geleen, 10 juni 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 12 juni
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van het H. Hart te Geleen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden na het overlijden en bij de begra-
fenis van

JoepKölker
danken wij u van harte.

Hannie
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, juni 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 juni a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco
te Lauradorp.

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van mijn lieve vrouw

Mientje
Muys-Meurders

U kunt haar met ons gedenken in de h. eucha-
ristieviering, welke gehouden wordt op zondag
12 junia.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Geest te Heerlen-Meezenbroek.

Mathieu Muys

Jaardienst
De tijd gaat heen.
De pijn die blijft.
Je humor en lach
mis ik nog elke dag.

De plechtige jaardienstvoor mijn echtgenoot

Guus Vliegen
zal worden gehouden op zondag 12 juni om
11.00 uur in de St. Jozefkerk te Kaalheide.

Annemie Vliegen-Bierman
Familie Bierman

tMaria Golsteijn, 82 jaar, corr.adres: mevr. Gis-
bertz, Marktsingel 58, 6102 VX Slek-Echt. De

plechtige eucharistieviering wordt gehoudenop 11
juni om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey.

t Antonius Renier (ome Toon), 85 jaar, echtge-
noot van Helena Janissen, corr.adres: fam. Fi-

scher-Schmeits, Kapellerhof 63, 6045 DB Roer-
mond.De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden
op 11 juni om 10.00 uur in de basiliek van de H.
Wiro, Plechelmus en Otgerus te St. Odiliënberg.

tTjeu Gofers, 76 jaar, echtgenoot van Lies Ver-
spagen, weduwe van Lilian Pointon, Driesveld-

laan 159, 6001 XC Weert. De plechtige eucharistie-
viering wordt gehouden op 11 juniom 10.30uur in
deparochiekerk van O.L.V. van Fatima te Weert.

tßert Reijners, 25 jaar, Lovaniostraat 6, 6043 CE
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehouden heden 10 juni om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L.V. van Altijddurende Bij-
stand te Roermond.

Dankbetuiging
Voof uw bewijs van deelneming ontvangen r>a
het heengaan van onze moeder, schoonmoede'
en oma

Maria Dijmphina
de Bree-Smits

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in<^vorm van bloemen tot uiting gebracht, was on> 'een grote troost en zal een dankbare herinn6"
ring blijven.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, juni 1994.
De zeswekendienst wordt gehouden op zatef
dag 11 juni 1994 om 19.00 uur in de St.-Joseplj
kerk te Brunssum.

-*
De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieI**man, oom, broer en zwager

Jan Keileners
zal worden gehouden op zaterdag 11 juni ol*
19.00uur in de 0.L.V.-kerk Mariaveld Susteren*

Familie Kellenef*
Familie Mostard

tJean van de Weerdt, 79 jaar, weduwnaar val1

Hubertina Goessen, Rijksweg 97, Gronsveld.f
uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 11 juniort .
10.30 uur in de dekenale kerk van de H. Martin^5

te Gronsveld.

t Hermina Maria van Aar, 84 jaar, weduwe va*1Martinus Theodorus Jansen, bejaardencentrum
St. Gerlachus, Maastricht. De uitvaartdienst vind'
plaats op zaterdag 11 juni om 11.00 uur in & l
Scheppingskerk te Oss.

tßèr Ras, 60 jaar, echtgenoot van Trees Parij*1Min. Talmastraat 10, Maastricht. De uitvaar*
dienst vindt plaats op zaterdag 11 juniom 11.00 u"r
in deparochiekerk van St. JoannesBosco te Aker'
poort-Maastricht.

t Frans van der Linden, 74 jaar, echtgenoot va*
Lisette Bastings, Frans van der Laarplein 2*

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op zate
dag 11 juniom 11.00 uur in deparochiekerk van Sl
Cornelis te Borgharen-Maastricht.

tNico de Vrede, 64 jaar, echtgenootvan Els Ma
thieu, Old Hickoryplein 768, Maastricht. De ui

vaartdienst vindt plaats op zaterdag 11 juni o"1
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie'
Wyckerveld-Maastricht.

t Truus Nicolaes, 87 jaar, weduwe van Huben
Hogenboom, corr.adres: Printersdreef 25, Ma»5'

tricht. De uitvaartdienst wordt gehouden op zate
dag 11 juniom 11.00 uur in deparochiekerk van S'
Jozefte Belfort-Maastricht.

tJean Godding, 72 jaar, echtgenoot van LuClfWellens, Marshof 8, Maastricht. De uitvaar'
dienst vindt plaats op zaterdag 11 juniom 11.00 u*
in. de parochiekerk van San Salvator te Daalh 0
Maastricht.I A
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Voor tienduizenden kinderen in Nederland blijven dingen die het lev^
kleurrijk maken steeds buiten bereik. Dat komt doordat er in hun tehui*5,

internaat of pleeggezin vaak nietgenoeg geld voor is. Kinderhulp brengt daaf

verandering in doorgeld in te zamelen, en dat te verdelen onder instelling^

die vallen onder de Wet op de Jeugdhulpverlening. Steun Kinderhulp.

Voor al die kinderen die in hun bestaan wel wat kleur kunnen gebruik^'

NATIONAAL FONDS KINDERHÜLf'
Brinkpoortstraat 32, 74 1 I HS Deventer, Tel.: 05700 - I 1 899
GIRO 40 40 40 DEVENTER

j
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"HEERLEN/BUSSUM -"De echtgenote van eenvan de uitvinders van de
omstreden sonotherapie
*il de alternatieve be-handeling tegen dichtge-
slibde aderen opnieuw
gaan uitvoeren. Na nega-
tieve publicaties in kran-en, weerstand van medi-ci en klachten van pa-
tenten sloten de sono-Jherapiecentra in Maas-zicht, Bussurn en"Eindhoven in het voor-
Jaar van dit jaar hun deu-ren.

Hessing, die het patent
van de behandeling van
de met heimwee vertrok-
ken Hongaar had ge-
kocht, het gevolg van de
kruistocht van de Lim-
burgse Inspectie voor de
Volksgezondheid. Ook
de negatieve publiciteit
over het nut van de alter-
natieve behandeling was

nen met de therapie.
Volgens Nagy-Pallos is
de goede naam die de
therapie had ten gronde
gericht door de opvolgers
van haar Hongaarse man.
Deze zouden alleen op
geld uit zijn geweest en
ook gezonde mensen be-
handelingen hebben
voorschreven. De nieuwe

Sonotherapie gaat ervan
uit dat de aanslag in de
aderen 'ontdooid' kan
worden door geluidsgol-
ven via de voetzolen het
lichaam in te sturen.

behandelingen zullen on-
der medische controle
van een Rotterdamse arts
plaatsvinden, belooft ze.
Nagy-Pallos zegt de the-
rapie weer te beginnen
op verzoek van vele oud-
patiënten.
De sluiting van de drie
centra voor sonotherapie
was volgens directeur

v- Nagy-Pallos heeft alle
°ud-patiënten van de
centra aangeschreven

de kennisgeving dat
"^j in Bussurn en omge-ving opnieuw gaat begin-

Veertienjarig
meisje vermist
" Angela Donners

dat de goochelaar
verantwoordelijk is
voor haar dood en
heeft daarom hoger
beroep aangetekend.
De zaak zal waar-
schijnlijk al op korte
termyn dienen voor
het Hof in den
Bosch. Volgens de
officier van justitie
heeft de poging tot
moord op Saulus
zelfs direct verband
met de wurgmoord
op Leentje Schelle-
vis.

ROERMOND
Goochelaar Ted van
O. (64) uit Helden-
Parmingen kan zijn
kunsten voorlopig
alleen nog achter de
tralies vertonen. De
Roermondse recht-
bank veroordeelde
Ted Tevano, zoals
zyn artiestennaam
luidt, gisteren tot zes
jaar gevangenisstraf
voor poging tot
moord op Victor
Saulus (37) uit Los-
ser. Het vonnis was
conform de eis van
officier van justitie
J. Eland veertien da-
gen geleden.

Daarna beraamde de
goochelaar zorgvul-
dig de 'zelfmoord'
van Saulus. In eerste
instantie bond hij de
man met een touw
om zijn nek achter
een auto, maar Sau-
lus kon zich op het
nippertje loswur-
men. Daarna sneed
Van O. met een mes
de polsslagader van
Saulus door in de
hoop dat hij dood
zou bloeden. Ook
dat mislukte, want
Saulus wist te ont-
snappen en tijdig
een dokter te berei-
ken.

Uitstel onderhoud en te weinig personeel

FNV: DSM krimpt in ten
koste van de veiligheid

Bomvol

Van O. werd twee
jaar geleden ookver-
dacht van het doden
van zijn vrouw Leen-
tje Schellevis, maar
uiteindelijk wegens
gebrek aan bewijs
vrijgesproken. Mr.
Eland is er nog
steeds van overtuigd te gaan

De raadsman van de
goochelaar, mr. Th.
Hiddema, heeft in-
middels aangekon-
digd tegen het von-
nis in hoger beroep

Na zijn onverwachte
vrijspraak probeerde
de goochelaar de
moord in de schoe-
nen van Saulus te
schuiven om zo een
alsnog dreigende
veroordeling te ont-
lopen. Van O. be-
dacht daarvoor een
duivels plan waarbij
hrj handig gebruik
maakte van hetrots-
vaste geloof dat de
zwakbegaafde Sau-
lus had in hobbits,

Angela Donners is circa 1.70 me-
ter, smal postuur, halflang don-
kerblond haar en blauw/grijze
ogen.

Op de dag van haar verdwijning
droeg zij een blauwe jeansjasen
-broek, een rood gilet met daar-
onder een witte trui met halflan-
ge mouwen en zwarte open
suède schoenen. Aan haar rech-
terhand draagt zij vier ringen.
Ook draagt zij een opvallend
horloge waarvan het bandje en
de wijzerplaat zwart/wit gevlekt
is.

HEERLEN - De veertienjarige
Angela Donners uit Heerlen
wordt sinds maandag 6 juniver-
mist. Die morgen bezocht zij
haar middelbare school in Kerk-
rade, maar is tijdens schooltijd
zonder aanleiding weggelopen.
Sindsdien is niets meer van haar
vernomen.

Van onze verslaggever

vervolg van pagina 1

Naar de film voor een
knaak enorm succesBoer in Echt bemestte

land met rotte eieren

Rechtbank Roermond buigt zich over ’stinkende zaak’

Gun), Rivoli (Schindler's List) en
Maxim (Blink) in Heerlen liep
het storm. In een mum van tijd
waren de 'knaakvoorstellingen'
uitverkocht.

Goed gevuld waren eveneens de
filmzalen in Geleen (Roxy) en
Sittard (Forum). H5in Heerlen
trok zon duizend filmliefheb-

bers met Ace Ventura, Intersec-
tion, Remains of the day en Mrs.
Doubtfire. Opvallend was de iets
mindere belangstelling voor de
Nederlandse première van de
film Truc Romance.

Een van de weinige bioscopen
die niet meededen aan de Natio-
nale Bioscoopdag was Royal in

DOOR FRANK SEUNTJENS

Roermond. Bioscoophouder Tie-
mans: „In verband met weg-
werkzaamheden aan de Ham-
straat is de bioscoop slecht te
bereiken. Bovendien had ik
slechte ervaringen tijdens de eer-
ste bioscoopdag vijf jaar gele-
den. Toen kwamen enkele jonge-
lui voor een rijksdaalder de
bioscoop in die het niet eens in-
teresseerde welke film draaide.
Die paar knapen verstoorden de
pret voor alle andere bezoekers.
En dat publiek kan ik zeker niet
bij de film Schindler's List ge-
bruiken." De Roermondse bios-
coop bleef gisteren gesloten.

HEERLEN/GELEEN - Voor de
Nationale Bioscoopdag bestond
gisteren enorme belangstelling.
By Mabi in Maastricht was geen
kaartje meer te krijgen voor ze-
ven voorstellingen van de films
Naked Gun, Blink, Short Cuts
en The Pelican Brief. In totaal
maakten bij Mabi zon 1100 men-
sen gebruik van de actie die aan
de Nationale Bioscoopdag was
gekoppeld: voor eenrijksdaalder
naar de film. Ook in de 'Van Ber-
gen-bioscopen' Royal (Naked

deüjke sluitingvan zijn bedrijfvoor
een jaar. Ook de directeurenvan de
Weerter firma's, twee broers en de
zoon van een van hen, moeten als
het aan mr. Eland ligt, flink in de
beurs graaien. De gevraagde boetes
varieerden van 6000 tot 18.500 gul-
den.

bond FNV, mr. W. Zeijlstra, wilde
vooralsnog geen commentaar leve-
ren.

KJÏRMOND - Boer Jan W. uittJ 11 wist wel raad met het afval
h »^rie eierverwerkende bedrijven
k."eert. In ruil voor een aardige
Ooeding kiepte hij vrachtwagen-
Kh 1 en rotte eieren, struif en eier-
f^len gewoon op zijn land langst^aütosnelweg. De stank was alk^dig niet meer te harden. Passe-ne automobilisten op de A2ver-
L*. bijna het bewustzijn en eentaj?ir»estation in de buurt liet inDek de LPG-tank op lekken con-eren.

Overval op bank
in Veldwezelt

LANAKEN/BERINGEN - Vier
mannen in blauwe werkpakken en
met bivakmutsen hebben gisteroch-
tend omstreeks tien uur een overval
gepleegd op het kantoor van de
Kredietbank in Veldwezelt-Lanan-
ken, ongeveer tweehonderd meter
van de grens. De omvang van de
buit is niet bekend. In het filiaal
waren naast de directeuren drie be-
dienden drie klanten aanwezig. De
klanten konden wegvluchten naar
de toiletten. Een van de daders
sloeg het veiligheidsglas van het lo-
ket met een moker aan diggelen. De
drie andere overvallers bedreigden
de directeur met pistolen en dwon-
gen hem naar de safezaal te gaan,
waar een safe werd leeggehaald. De
overvallers vluchtten weg in een
geelgroene BMW met Duits kente-
ken, die kort nadien op de Brou-
wersweg in Maastricht is terugge-
vonden. Daar zouden de daders
overgestaptzijn in een andere BMW
met Belgische kenteken. Van dat
ogenblik af ontbreekt elk spoor.

(ADVERTENTIE)
*VERANDA'S //C^ :

DEUREN /////)), ■RAMEN HJ I

Al 26 JAAR
DE BESTE
INTERLAND^"L_2______ll'a"ten b-v. J

HOMMERTERWEG 35 HOENSBROEK (h«l ,
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Spreekuur voor
vakantiewerkers

HEERLEN - De Socialistische Par-
tij houdt voor vakantiewerkers de
komende tyd gratis spreekuur op
diverse plaatsen in Zuid-Limburg.
In Heerlen beantwoorden SP-leden
vragen op maandag van 19 tot 20.30
uur en op zaterdag van 11 tot 12 uur
in de Oude kerkstraat 9. In Maas-
tricht wordt het spreekuur elke eer-
ste woensdag van de maand van 20
tot 21.30 uur gehouden in het City-
centrum aan de Capucijnenstraat.
Voor vakantiewerkers uit Land-
graaf en Kerkrade is elke eerste
donderdag van de maand een
bijeenkomst in wijkgebouw Eikske
1 in Landgraaf van 20 tot 21.30 uur
en de overige donderdagen van 19
tot 20 uur via 043-431312. Belang-
stellenden uit Brunssum en Sittard
kunnen een telefonische afspraak
maken via 045-228463 of046-338363.

Gilissen is volgens Hoyng tenonder
gegaan aan veranderde regelgeving
en toegenomen concurrentie van
aannnemersgiganten.

Vijf by's aannemer
Margraten failliet

HEERLEN - Vijf bvs van aanne-
mer Gilissen in Margraten zijn fail-
liet. De 45 werknemers zijn ontsla-
gen, maar de curator, mr H.L.
Hoyng heeft goede hoop dat hij
twintig tot dertig werknemers bin-
nenkort kan onderbrengen bij een
andere aannemer, die de klussen
van Gilissen wil overnemen.
Hoyng heeft de afgelopen week
geen boedelkrediet kunnen regelen
voor Aannemingsmaatschappij Gi-
lissen Margraten bv, Marbo Service
bv, Marbo Onroerend Goed bv,
Bouwbedrijf Euregio Maastricht bv
en Timmerbedrijf Spronk-Gilissen
bv. Alleen General Contracting Eu-
regio Maastricht bv heeft nog uitstel
van betaling.

Bodemprocedure
De Voedingsbond FNV zal volgens
bestuurder Jacques van der Horst
niet in beroep gaan tegen het von-
nis. „Wel zullen werkgevers via
bodemprocedures worden gewezen
op de verplichting om een tot stand
gekomen arbeidsverhouding schrif-
telijk vast te leggen. Er zijn meer
aspergetelers, die zich daaraan niet
hebben gehouden."

’Tuinbouw-cao moet
wel worden nageleefd’

Vice-president mr. Paulussen in Roermond:De drie fabrikanten en boer W. had-
den het op een voor alle betrokke-
nen lucratief akkoordje gegooid, zo
bleek voor de rechtbank. De onder-
nemers konden hun afval aanzien-
lijk goedkoper kwijt dan bij een
erkend verwerkingsbedrijf en de
boer hield er behalve een aardige
grijpstuiver ook nog gratis mest aan
over. De kalk in eierschalen is im-
mers voedzaam voor de bodem.

l^ren boog de Roermondse
tL^jbank zich over de 'zaak met
tl 'Uchtje'. Officier van justitie J.
k^d eiste tegen de boer een boete
\14.500 gulden en een voorwaar-

aufl man da, wo
planenl
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poggenr"
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Maar met dichtgeknepen neus had
de politie op het land van boer W.
onder een laag zwart plastic veel
meer aangetroffen dan onschuldige
eierschalen: rotte eieren, met struif
doordrenkt karton en zelfs em-
bryo's van kuikens. „Het krioelde
van de maden, de stank was niet teverdragen," schreef een politieman
in zyn proces-verbaal.

De raadsman van de gedaagde
aspergetelers, mr. H. van der Brug-
gen, was 'uiterst tevreden' over de
uitspraak van de vice-president van
de rechtbank. „Het belangrijkst is
dat hiermee het verhaal uit de we-
reld is dat aspergetelers hun stekers
niet volgens de cao zouden uitbeta-
len."

den tot 1,25 gulden per kilo, uit-
gaande van een gemiddelde oogst-
prestatie van dertien kilo per uur,
voldoen aan de lonen zoals in de
tuinbouw-cao vastgelegd. Om die
reden werd de vordering van de
Voedingsbond FNV niet ontvanke-
lijk verklaard.

sen, „dat aspergetelers hun ver-
plichtingen ingevolge de tuinbouw-
cao onverkort dienen na te komen."
„Daarover bestaat tussen partyen
ook geen werkelijk verschil van me-
ning. Dat een aantal cao-bepalingen
wellicht minder goed op de praktijk
van de aspergeteelt is toegesneden,
zoals gedaagden stellen, kan daar-
aan niets afdoen. Het forum waar
die discussie moet worden gevoerd
is het cao-overleg tussen de organi-
saties van werknemers en werk-
gevers."

Een inspectie van de boerderij
bracht aan het licht dat W. het toch
al niet zo nauw nam met de hygië-
ne. In de stallen en gierkelder lagen
half en volledig vergane kadavers
van biggen en in de voertroggen
werden varkensbotten gevonden.

ROERMOND - Op 31 mei en 1 juni
hadden teams van de Voedings-
bond FNV aspergetelers in Midden-
en Noord-Limburg gecontroleerd
op de naleving van de tuinbouw-
cao. Deze schrijft voor dat asperge-
stekers van 22 jaar en ouder een
minimumbrutoloon van 15,28 gul-
den per uur moet worden betaald.
Daarnaast heeft een aspergesteker
recht op een vakantiebijslag en een
zaterdag- en zondagtoeslag.„Als je naar de foto's in het dossier

kijkt, kun jebijnaruiken watje ziet.
Ik krijg de neigingmyn mouwen op
te stropen en daar eens de bezem
door te halen," zei mr. Eland. Aan
de gezichtenvan de rechters te zien,
stond hy in deze aandrang alleen.

LLTB-voorzitter, ir. Koos Kooien,
hecht grote waarde aan de vaststel-
ling van de vice-president van de
rechtbank, dat de tuinbouw-cao
minder goed op de praktijk van de
aspergeteelt is toegesneden. „Daar-
op hebben wij in het verleden by
herhaling gewezen. Reden te meer
om er by de komende cao-onder-
handelingen een zwaar punt van te
maken.. Gelegenheidsarbeid vergt
een aparte behandeling en benade-
ring."

Wel moeten vier van de elf gedaag-
de aspergetelers met terugwerken-
de kracht alsnog een schriftelijke
arbeidsovereenkomst met de bij
hen werkzame aspergestekers af-
sluiten. Indien dat niet binnen vijf
dagen na betekening van hetvonnis
gebeurt, zal een dwangsom van 250
gulden per dag worden opgelegd.
De vier aspergetelers moeten ook
de eigen proceskosten betalen. De
overige proceskosten komen voor
rekening van de Voedingsbond
FNV.
De raadsvrouwe van de Voedings-

„Er kan geen misverstand over be-
staan," zo verklaarde mr. Paulus-

Het is aspergetelers ook toegestaan
om stekers perkilo uit te betalen. In
dat geval dient het akkoordloon ten
minste tien procent hoger te zijn
dan het tijdloon.

Verweer
Volgens mr. Paulussen had de Voe-
dingsbond FNV geen verweer op
het 'ontlastend verweer' van de elf
aspergetelers uit Grathem, Grub-
benvorst, Horst, Ittervoort, Maas-
bree, Melderslo en Sevenum dat zij
met een akkoordloon van een gul-De rechtbank doet uitspraak op

donderdag 23 juni.

"j. k°nd heeft ook sterk de indruk
■ie J* de veiligheidsinspectie bij DSM
& \? aantal mankementen vertoont.
u/ Li ltlsPecteurs kijken wel hoe de

Itv. °P papier geregeld is, maar
(|.' sen dat niet in defabrieken zelf,

e* i£vsus de FNV, die concludeert: „Dey Uk,, te resultaten van DSM mogen
t4\} ten koste gaan van de gezond-

\J* yan de medewerkers en de vei-
y stleid van de installaties."

Opleving
Volgens FNV-man Walravens is het
belangrijk dat met name de werk-
druk voor het DSM-personeel niet
te hoog wordt opgeschroefd. „Ineen paar jaar tijd is het personeels-
bestand gedaald van 11.500 naaibinnenkort 8.500. Dat gaat je niet in
de koude kleren zitten. Ik vraag me
af hoe DSM het redt als de econo-
mische opleving doorzet en alle
hens aan dek moeten." De werk-
druk wordt dan volgens Walravens
onaanvaardbaar hoog en dat geldt
dan ook voor de risico's. Er zal dus
weer personeel bij moeten komen,
concludeert hij.

t-bond krijgt ook signalen dat de
tijd wat minder aan onder-

lid wordt gedaan. De kostbarej.'-'erhoudsbeurten worden kenne-
Cr uitgesteld tot het weer wat beterE*l met de bedrijfsresultaten, con-P'eert de bond. Vooral in de
L^stmestdivisie schijnt dat het ge-
r te zijn.

Overigens tonen de veiligheidssta-
tistieken van DSM juist een toene-
mende verbetering. Het aantal
ongevallen met verzuim daalde de
afgelopen jaren met twintig procent
naar zes per duizend werknemers.
Voor 1997 streeft DSM naar hooguit
twee ongevallen met verzuim per
duizend werknemers, zo meldt het
jaarverslag.

DSM-woordvoerder Spierts rea-
geert kribbig op de beschuldigin-
gen: „Wij schipperen niet tussen
kosten en veiligheid. Bovendien
zijn de beweringen over een gebrek-
kige veiligheidsinspectie gewoon-
weg niet waar. En als er al iets is,
moeten de werknemers dat gewoon
bij de juiste instanties melden."

i
Lj^fal het feit dat het aantal opera-
L*s en monteurs steeds verder
L^dt teruggeschroefd, baart de

ÈL 1^zorgen. In de ploegendiensten
t/jet chemiecomplex is het aantal

mensen per ploeg klei-
j geworden. En om iedereen ver-

L^ kunnen geven is in een aantal
Cellen de minimaal vereiste be-

omlaag gebracht, signaleert
( bond. Daardoor kunnen de ope-
J r̂s en monteurs hun rondjes niet
r*r maken. Een verontruste Henk
[p'avens van de Industriebond:
,'* is niet alleen ongewenst voor

betreft de veiligheid, maar het
"'dt ook een forse werkdruk in."

JELEEN - De Industriebond FNV vreest dat de

Ir-Üigheid en arbeidsomstandigheden bij DSM lij-
Fi onder de bezuinigingen bij het concern. De
Pabond hoort steeds vaker dat op het industrieter-
pi in Geleen knelpunten ontstaan die de veilig-

p- f^d in het gedrang kunnen brengen.

" Topdrukte bij de Heerlense bioscopen. Alle voorstellingen in Royal, Maxim en Rivoli waren gisteravond uitverkocht.
Foto: DRIESLINSSEN
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Van onze redactie economie

Nieuwe praktijk
voor sonotherapie

DOOR HANS GOOSSEN Echtgenote uitvinder start weer met omstreden behandeling voor hem aanleiding totde sluiting.

De Inspectie adviseerde
al voordat de deuren van
het Maastrichtse cen-
trum opengingen geen
gebruik te maken van de
therapie. Ook de bij het
centrum werkzame art-
sen namen op advies van
de Inspectie ontslag. Al
vrij snel na de start van
het centrum kwamen de
eerste klachten van pa-
tiënten binnen. Inmid-
dels zijn bij justitie ook
aangiften wegens oplich-
ting ingediend.

de vriendelijke ka-
bouters die worden
beschreven in de
boeken van Tolkien.
Door hem een ka-
bouter te beloven,
kreeg de goochelaar
de man uit Losser
zover dat hij zonder
het te beseffen een
verklaring tekende
waarin hij de moord
op Leentje Schelle-
vis bekende.

Van onze verslaggever

Goochelaar zes
jaar in de cel

limburgsdagblad
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Wao
De Crohn en Colitis Ulcerosa
Vereniging afdeling Limburg
houdt morgen om 13.30 uur een
informatiemiddag over de re-
cente wijzigingen in de Wet op
de Arbeidsongeschiktheid
(wao). Deze vindt plaats in he*
Auditorium van het Maasland-
ziekenhuis in Sittard. Er wordt
ingegaan op de consequenties
die deze wijzigingen hebben
voor mensen met de Ziekte van
Crohn of Colitis Ulcerosa, twee
chronische darmziekten. Drie
deskundigen zullen een inlei-
ding houden en vragen beant-
woorden.

Voorlichting
Het Genootschap voor Pubüc
Relations en Voorlichting &
Limburg (gPRm-Limburg)
heeft tijdens een onlangs ge-
houden ledenvergadering een
nieuwe voorzitter gekozen-
Willem Brouwer (41) uit Bom,
hoofd voorlichting van het Zui-
veringschap Limburg. Hij volg-
Cary van Gestel op, die hoofd
voorlichtingvan de politieregio
Limburg Zuid is.

DOOR JOS VAN DEN CAMP roep en is dus dé aangewezen
persoon binnen de ASU om de
bom in elkaar te zetten en te
plaatsen," luidde het aangedra-
gen 'bewijs' van het openbaar
ministerie. De rechtbank veegde
het gisteren in een klap van tafel.
Net zoals vele tientallen andere
aangedragen feiten en feitjes
waarin de rechtbank geen 'wet-
tig en overtuigend bewijs' kon
zien. Al waren de meeste van een
iets hoger aannemelijkheidsge-
halte dan het elektricien-verhaal.

DUSSELDORF - De Active Ser-
vice Unit (ASU) die in 1989 en
1990 op het Europese vasteland
dood en verderf zaaide, bestond
uit ten minste zes leden. Dat de
gisteren vrijgesproken Paul
Hughes (30), Scan Hick (34) en
The Angel of Death Donna Ma-
guire(27) heelwaarschijnlijk van
deze cel lid zijn geweest, staat
voor de vijfkoppige rechtbank in
Dusseldorf vast. Maar welke po-
sitie zy in die kleine kern be-
kleedden, welke taak zij hadden,
wie hun leider was en wie er bij
welke aanslagen de liquidaties
pleegde, dat is volstrekt ondui-
delijk gebleven. Theoretisch ge-
sproken is het zelfs nog de vraag
óf überhaupt een van het drietal
ergens ooit een dodelijke kogel
heeft afgevuurd. Hele sterke ver-
moedens zijn er volop. Maar ver-
moedens zijn geen bewyzen.

De ASU, ook wel de Dutch Unit
genoemd, bestond dus uit min-
stens zes IRA-leden. In ieder
geval behoorde de al eerder ge-
noemde - in Nederland in hoger
beroep vrijgesproken - Gerard
Harte daartoe. Een ander IRA-
lid: Dermond Quinn was er naar
alle waarschijnlijkheid ook üd
van. En tenslotte staat vast dat
Desmond Grew een prominente
rol in de ASU speelde. Hij zou de
leider van het stel zijn geweest.
Navertellen kan hy het niet. Ty-
dens een actie van een Brits
keurkorps werd hy een paar jaar
geleden doodgeschoten.

EAPS
In Maastricht komen dit week-
einde de leden van de Euro-
pean Association of Professio*
nel Secretaries bijeen. pc
conferentie die plaatsvindt if
het Golden Tulip Barbizon Ho-
tel vindt plaats in het kader van
het 20-jarig bestaan van de
EAPS. De jubileumconferentie
staat in het teken van de mar-
keting, public relations, recla-
me en media.

" Scan Hicks vrijspraak in Nederland was destijds betrekkelijk. Hij, Paul Hughes en Donna Maguire werden medio juli
1991 in Bocholtz uitgeleverd aan Duitsland voor het proces dat gisteren besloten werd met opnieuw een vrijspraak. Alleen
Donna Maguire zit nu nog vast voor een andere moordaanslag. Archieffoto: dries linssen

Met getuigenverklaringen kon
derechtbank ook niet veel. Hick,
Hughes en Maguire zyn welis-
waar door deze of gene getuige
herkend. Maar als wat herkend?
Niet als schutter van de liquida-
tie van Michael Dillon-Lee die
op 2 juni 1990 bij thuiskomst op
vyftig centimeter afstand tien
kogels door zijn hoofd kreeg. En
ook niet als legger van de zware
Semtex-bom van beruchte Tsje-
chische/Libische makelij in Lan-
genhagen. Want dat zijn natuur-
lijk de momenten waar het in de
bewijsvoering om moest draaien.

Dat Hicks vingerafdrukken op
een volautomatisch machinege-
weer aangetroffen werden, wil
volgens de rechtbank bijvoor-
beeld nog niet zeggen dat hij er
ook een of meer dodelijke scho-
ten mee heeft afgevuurd. Dat
Donna Maguire een paar minu-
ten na de aanslag op de Britse
majoor Dülon-Lee, rijdend in
een auto over een buitenweg van
Dortmund gesignaleerd is, daar-
mee is nog niet bewezen dat ze
de moord pleegde of er by be-
trokken was. En ga zo maar
door.

sproken verdachten nu claims
indienen voor al die jaren dat ze
'ten onrechte' achter de tralies
zouden hebben gezeten, is niet
duidelijk. Van de medio 1991
vrijgelaten, naar Noord-lerland
vertrokken en daar ondergedo-
ken Gerard Harte heeft nooit
meer iemand wat vernomen.

Kraambeurs
In motel Van der Valk in Heer-
len wordt morgen een ge*
boorte-informatiebeurs gehou-
den onder de titel KraamcaJ"
rousel '94. Er zijn van 10.30 toj
17 uur de meest uiteenlopend
stands (in totaal veertig) en vi-
deo's te zien op het gebied van
zwangerschap, de geboorte en
nazorg. Voor de kinderen is ef
een draaimolen en een cloWf
'met ballonnenshow. De orgarü'
satie is in handen van de Thuis-
zorg Centrale Limburg en d«
entree is gratis.

Welke samenstelling de groep
had, toen in de nacht van 3 op 4
mei 1990 een 47,5 kilogram zwa-
re Semtex-bom geplaatst werd
by de Britse kazerne van Lan-
genhagen, is moeilijk te zeggen.
Een voorbeeld: „Paul Hughes
was er bij," beweerde de officier
van justitie in een van de 111 slo-
pende zittingen. Maar kon de of-
ficier dat ook echt bewijzen?
„Hughes is elektricien van be-

mond. Ook toen werden de drie
(én Gerard Harte) vrijgesproken
'wegens gebrek aan bewijs. Ver-
schil was alleen dat drie van de
vier toen nog een paar jaarvoor-
arrest en een gründlicfie en bij-
zonder langerechtszaak wachtte.
Aan die rechtszaak kwam giste-
ren een einde aan. Of de vrijge-

Getuigen herkenden Hick, Hug-
hes en Maguire bijvoorbeeld wél
als chauffeur, huurder of inzit-
tende van een auto, als koper
van een landkaart, als huurder
van een kamer in Hannover, be-
zitter van vervalste paspoorten
enrijbewijzen of als schutter van
een Kalashnikov (niet tydens

Deze en nog tientallen andere
voorvallen en feiten, waren voor
de rechtbank voldoendeom vast
te stellen dat het trio 'heel waar-
schyniyk' lid was van het verbo-
den lerse Republikeinse Leger.

een liquidatie maar tijdens het
justforfun schieten in de bossen
by Ulvenhout).

Maar Steffen kon niet anders
concluderen dan dat er geen
wettig en overtuigend bewys
was voor ieders individueledeel-
name aan de aanslag en de
moord.
Wat dat betreft leek de uitspraak
in het proces in Dusseldorf bij-
zonder veel op die van 'Roer-

Muzikanten in opleiding Tentfeesten
in SchimmertSt.-Sebastianus

viert week feest

Schutterij Voerendaal bestaat 450 jaar

SCHIMMERT - De voetbal-
club Schimmert houdt van 10
tot en met 19 juni de jaarlijkse
tentfeesten.

Van onze verslaggever stukken heeft het bestuur echter
niet kunnen achterhalen.

Rechtshulp
Door het aangaan van een sa
menwerkingsovereenkomst
met de stichting First Fiscal-*
Rechtshulp wordt het mogelijk
om op het Buro voor Rechts-
hulp Maastricht en dat in Roer-
mond een belastingspreeku*of
te houden. Hierdoor is het mo-
gelijk dat mensen met een laag
of middeninkomen toch gf
bruik kunnen maken van juri-
dische bystand op het gebied
van belastingrecht. Meer infof'
matie is verkrijgbaar bij GÜS
van Elk, telefoon 043-250749.

Het feest begint vanavond om
half acht met een receptie
met de huldiging van 25 zilve-
ren jubilarissen, gevolgd door
een muzikale avond met de
Holzberger Band.

De jeugd komt zaterdag aan
hun trekken met het Schimco
Pop Rock Festival. Zondag-
morgen elf uur is de grote
rommelmarkt en tevens is er
een ruilbeurs voor speelgoed,
's Avonds is er een program-
ma metLimburgse muziek en
zang.

VOERENDAAL - De vogel
aan het koningszilver is
voor de koninklijke schut-
terij St.-Sebastianus in Voe-
rendaal de aanwijzing dat
de schutterij zeker in 1544
heeft bestaan. Reden voor
het bestuur om het 450-jarig
jubileum van 10 tot en met
18 junimet een feestweek te
vieren.

Programma

Filatelie
De Nederlandse Vereniging
voor Thematische Filatel^houdt morgen van 9.30 tot 1"
uur in Roermond een contact-
dag en postzegelbeurs in Hote'
de la Station op het Stations-
plein. Er worden diverse bÖ'
zondere postzegels en post'
stukken te koop aangeboden
iedereen is welkom en de en*
tree is gratis.

Woensdag 15 juni is van 15 tot
17 uur voor de jeugd de Jaap

Aap-show en 's avonds kun-
nen de kienliefhebbers hun
hart ophalen. Vrijdag 17 juni
treedt Mannheim op en een
dag later is de Tros Drive In
Show op bezoek.

Ter afsluiting van de feesten
vindt zondag 19 junieen früh-
en spatschoppen plaats.

Jonker van Weerstraat. Tafel-
huur: @255467.

Op de schietweide van 'De Witte
Keizerin' schoot de nieuwe
schutterskoning bij het 1045ste
schot de restanten van de vogel
van de stang.
De 'vrouwenvogel' werd na 507
schoten door de zestienjarige Pe-
tra Heyenrath omlaag gehaald.
Paul Deguelle won de St.-Geor-
getrofee.

Ernes nieuwe
schutterskoning
SIMPELVELD - Vaandrig Jos
Ernes is de nieuwe koning van
schutterij St.-George.

Alle festiviteiten worden gehou-
den in het feestpavihoen nabij
kasteel Cortenbach in Voeren-
daal. De Taptoe vindt plaats op
het hoofdterrein van sportpark
'De Joffer'.
Het feest begint vanavond om
acht uur met de Veronica Drive-
In Disco. Zaterdag is de reünie
voor (oud)leden en de presenta-
tie van het fotoboek van de ver-
eniging.

De nieuwe uniformen en instru-
menten zijn zondag te bewonde-
ren tijdens de mis van tien uur in
de St.-Laurentiuskerk. Een af-
vaardiging van het korps Oud
Mariniers draagt na de mis op
hetKerkplein het nieuwevereni-
gingsvaandel over. De receptie
begint 's middags om drie uur
met de huldiging van negen jubi-
larissen. Huub Boumans viert
onder meer zijn gouden jubile-
um, Walter Boumans en Richard
de Haan zijn 40 jaar lid. De dag
wordt afgesloten met een feest-
avond.

Maandag 13 juni is een feestmid-
dag voor bejaarden en zieken en
dinsdagkan vanaf 19.30 uur wor-
den gekiend. De Taptoe Groot
Voerendaal vormt zaterdag-
avond 18 juni om half acht de
afsluiting van de feestweek. Fan-
fare St.-Cecilia Übachsberg, de
harmonieën De Berggalm Klim-
men, St.-David Voerendaal en
St.-Joseph Voerendaal, broeder-
schap St.-Sebastianus Klimmen,
schutterij St.-Sebastianus Voe-
rendaal en drumfanfare Oefe-
ning en Volharding uit Nuenen
presenteren zich aan het pu-
bliek.
In het gemeentehuis van Voe-
rendaal is de hele maand juni
een expositie van oude foto's en
andere historische attributen
van de jubilerende schutterij.

In het Rijksarchief in Den Haag
zouden gegevens zijn waarin de
Voerendaalse schutterij voor het
jaar 1500 wordt genoemd. Deze

In het archief van het Thermen-
museum van Heerlen kon nog
een stuk over de schutterij wor-
den achterhaald, een inschrij-
ving in de gerechtsrol van het
hoofdschepenbank Heerlen op 1
juni 1676.

weinig met zekerheid te zeggen.
In 1880 zijn door brand bij de
toenmalige secretaris van dever-
eniging veel belangrijke stukken
verloren gegaan.

Over de oudste geschiedenis van
de Voerendaalse schutterij is

Orgeltocht
De Stichting Spatie organiseert
voor zaterdag 18 junieen archi-
tectonische orgeltocht langs
vier Zuid-Limburgse kerken-
Elk van deze kerken is lande*
lijk gelegen, is architectonisc''
interessant en beschikt ovej
een gerenommeerd orgel me
een eigen klankkleur en kara^'
ter. Marcel Verheggen, organisl
van de Maastrichtse St.-Ser-
vaas, zal de vier orgels besp-3"
len. De tocht begint om 13 u"J»
en duurt tot 18 uur. De kosten
bedragen tien gulden. Aanme 1'
den en informatie over deroute
verstrekt Frans Eliër»I
045-711263.

" De Activiteiten Commissie
Treebeek houdt zondag van 14
tot 16 uur een ruil- en verkoop-
markt voor kinderen in Casino
Brunssum. Opzetten 'handel'
vanaf 13.30 uur.

HEERLEN

" Van 11 juni tot en met 28 au-
gustus is in het Bezoekerscen-
trum Schrieversheide de ten-
toonstelling 'Vleermuizen' van
het Natuurhistorisch Museum te
Leiden. Vleermuizenspecialist
Erik Dost verricht dinsdag 14
juni om 15 uur de officiële ope-
ning. Bij voldoende interesse
zijn in julien augustus vleermui-
zenexcursies. Info: ®223131.

chelsbergweg. Zaterdag vanaf 13
uur kunnen de plaatselijke ver-
enigingen proberen om het laat-
ste stukje van de vogel neer te
halen. Om 17 uur zijn de erele-
den aan de beurt. De nieuwe
schuttterskoning is zondag-
avond bekend. Maandag is vanaf
20 uur het Koningsbal in De
Jreets.

HOENSBROEK

" In het kader van het 80-jarig
bestaan geeft het gemengd koor
Paluda zondag van 14 tot 19 uur
een muziek- en zangfestival op
Hoeve Lotbroek met vyf vereni-
gingen.

"Niet alleen blokfluit,
maar diverse andere
muziekinstrumenten

werden woensdagavond
in de Heerlense

Stadsschouwburg
bespeeld door ruim

vijfhonderd
leerlingen van

deMuziekschool
Heerlen. Tijdens de

jaarlijkse
eindvoorsteüingtraden
naast een strijkorkest

meerdere (zang)groepen,
ensembles en kwartetten
met piano, viool, gitaar

en trombone voor het
voetlicht.

Foto: DRIES LINSSEN

KERKRADE

" In Gemeenschapshuis Hei-
lust, Ons Limburgstraat 57,
wordt zaterdag om 20 uur een
voorjaarsconcert gegeven door
fanfare St.-Barbara Heilust en en
accordeonvereniging Accordea
uit Eygelshoven.

VOERENDAAL

" Lodewijk Coerver uit Rans-
daal exposeert tot en met 29 juni
schilderijen en bronzen beelden
in het gemeentehuisvan Voeren-
daal. De expositie is op werkda-
gen van 9 tot 12.30 uur te bezich-
tigen en bovendien dinsdag van
13.30 tot 16.30 uur.

Zelfdoding
Het Riagg Maastricht begin*
binnenkort gespreksgroepen
voor mensen die een geliefd
persoon hebben verloren tel1

gevolge van zelfdoding. Na
aanmelding vindt er eerst een
voorgesprek plaatst. Aanmel-
den kan bij Etienne Chanet-
Riagg Maastricht, Parallelweg
45, 6221 BD Maastricht, tele-
foon 043-299699.

SCHINVELD

" De Organisatie Eeuwfeest H.
Eligiuskerk houdt op zaterdag 20
augustuseen historische optocht
uit detijdvan de Brikkebekkesj,
de mijnwerkers en de oude pro-
cessies. Verenigingen en eenlin-
gen kunnen zich tot 15 juli
aanmelden bij Wiel Wevers in
Schinveld: __045-251591.

" Kruisboogschutterij St-
Hubertus Kaalheide houdt dit
weekeinde het koningsschieten
op de schietweide aan de Kri-

BRUNSSUM

" De supportersvereniging van
RKBSV houdt zondag van 11 tot
16 uur rommelmarkt op het
sportcomplex Houserveld aan de

Vrijdag 10 juni 1994 14
■f limburgs dagblad

President Wolfgang Steffen van het
Oberlandesgericht in Dusseldorf had gisteren drie

uur en driekwartier nodigvoor het voorlezen van het

Van alle verdachten zit alleen nog Donna Maguire in de cel

Individuele rollen bij
aanslagen onbewijsbaar

vonnis tegen de terechtstaande IRA-verdachten die
men volgens derechtbank sinds gisterenbest mag

aanduiden als ex-IRA-leden. Hughes', Hicks en
Maguires individuele rol bij de moord op een Britse
majoor en de aanslag op een Britse kazerne, heeft de
rechtbank niet duidelijkkunnen krijgen. Ze werden
dan ookvolledig vrijgesproken. Wel staat volgens de
rechtbank zo goed als zeker vast, datde drie lid zijn

van het verboden lerse Republikeinse Leger.

Jongerenreis
Het Centrum voor Levens-
oriëntatie houdt van zaterdag 2
tot en met zaterdag 9 juli voor
jongeren vanaf ongeveer twin-
tig jaar een kathedralentocht
door Noord-Frankrijk. De kos-
ten belopen 750 gulden. Van
dinsdag 2 tot en met woensdag
10 augustus vindt een jonge-
renbedevaart naar Lourdes
plaats. Aanmelden en informa-
tie is mogelijk bij het Centrum,
tel. 04750-18612.

prikbord

limburg

in hetnieuws

streeksgewijs

journaalkort



PANDARTSEN

APOTHEKEN

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum laat de eigendom-
men van de paintball-club
Zuid-Limburg op korte ter-
mijn ontruimen. Als de club
binnen anderhalve week niet
weg is van het terrein aan de
Heikop op de Brunssummer-
heide stuurt de gemeente de
politie erop af.

De gemeente heeft de eigenaar en
de gebruikers van het terrein in
kwestie, respectievelijk de erven
Heijnen en de paintball-club, daar-
van op de hoogte gesteld. Het spe-
len van paintball in de bosrijke
omgeving is de gemeente al gerui-
me tijd een doorn in het oog. Bij
paintball schieten de deelnemers
met verfballetjes op elkaar.

""Unssum/Schinveld: Bruns-
iJJ11, Rumpenerstraat 2a,{[25.42.33.
"[«erlen: Aarveld, Vergilius-
j^aat 18, 571.33.85.
ï*ödgraaf: Landgraaf, Pasweg 6
j*haesberg, 532.69.00. Voor
Poedgevallen dag en nacht be-

VAn
Hoofdstraat 41,

p.20.10.
MAussen, Aker-

gaat 79, 541.45.40.
j^ijerheide: Bleijerheide, Blei-

*?meiderstraat 52, 546.20.50. Op
'erkdagen open van 8 tot 20
c*\ in het weekeinde en op
pstdagen van 10 tot 18 uur.Kl**npelveld/Bocholtz: Voncken,
j*;r- Ottenstraat 6, 544.11.00. Za-
urdag H-15 uur, zondag■5-30- 14.30 uur. Voor spoedge-
.«len van 22-22.30 uur of na .ele-
gische afspraak.
'Oensbroek/Heerlerheide: Gan-
k^eide, Stanley straat 23,Jf2l-.07.72.""th: Voor spoedgevallen eigen
'Potheek (b.g.g. S711400).

Paintball hoort volgens de gemeen-
te niet thuis in het natuurgebied.
Het is volgens een woordvoerder
van de gemeente in strijd met het
bestemmingsplan bosgebied met
intensief en deels extensief recrea-
tief gebruik. De Raad van State
heeft de gemeente hier onlangs over
in het gelijk gesteld.

Van onze correspondent

ROENE KRUIS

DIVERSEN

Simpelveld licht
jeugdbeleid door

Jongen maakt amok in winkel
HEERLEN - Een vijftienjarige Heerlenaar heeft woensdagmid-
dag voor een supermarkt een negentienjarige plaatsgenoot gesla-
gen, nadat hij geen medewerking had gekregen in de winkel.
In de supermarkt weigerde een medewerker lege flessen vanhem aan te nemen. Daarover maakte de jongenzich zo kwaad dat
hij buiten de andere jongenneersloeg. Deze raakte licht gewond
aan zijn hoofd en zijn bril werd vernield.

De jonge daderverklaarde dat hij gehandeld had uit boosheid en
omdat hij met het slachtoffer toch nog een rekening moest veref-
fenen. De politie kon de Heerlenaar op de Eikenderweg aanhou-
den.

Sjoelen

start met een accommo-
datie-onderzoek voor
verenigingen, stichtin-
gen, comités en andere
organisaties. Op deze
manier wil het college
een totaalbeeld krijgen
van alle huisvestingen
en wensen met betrek-
king tot nieuwe voor-,
zieningen. De enquête
moet duidelijk maken
ofer behoefte is aan uit-
breiding van accommo-
daties.

vragenlijst toegestuurd

SIMPELVELD - Sim-
pelveld wil het gemeen-
telijk jeugd- en accom-
modatiebeleid verbete-
ren. Om een goed beeld
te krygen van de leef-
wereld, voorzieningen
en wensen van jonge-
ren is aan vijfhonderd
willekeurige jongeren
in de leeftyd van twaalf
tot achttien jaar een

veld, hulp en advies aan
de orde. Aan de hand
van deze gegevens
wordt het beleid even-
tueel aangepast.

In het onderzoek ko-
men kwesties als gezin,
wonen, school, werk,
vrye tijd, jeugdwerk,
criminaliteit in Simpel- Ook is de gemeente ge-

ARTSEN
b

rj*rlen: Voor spoedgevallen
f'1.14.00 (brandweercentrale)jolen.
erkrade-Oost: Bij spoedgeval-

Jj-'1 telefonisch contact opnemen
?et de eigen huisarts.
*"öpelveld/Bocholtz: Vrijdag
? zaterdag Jehne, 544.03.33.fondag Schepers, 44.12.13.
r*J>dgraaf: Zaterdag Ypma,
*32.06.60. Zondag Pesch,J42.36.14.hoensbroek: Patiënten van Ge-
?idheidscentrum Hoensbroek-
jJ°ord kunnen dag en nacht bel-
-3 521.48.21. Uitsluitend voor
'Poedgevallen: 523.18.00. An-«rs eigen huisarts bellen.

Brunssum sommeert verfschieters Heikop te verlaten

Paintball-club moet in
tien dagen weg van heide

Wegafsluiting
In de Cramer

Vergeten vlam uit
te schakelen

LANDGRAAF - Bewoners van een
huis aan de Brikkebekker in Land-
graaf hebben woensdag vergeten
het vuur onder een pan uit te
draaien. Daardoor ontstond er een
enorme rookontwikkeling, waaraan
de brandweer een einde maakte
door het huis te ventileren. De
brand is ontdekt door de buren, die
zagen dat de hele woning vol rook
was. Er is alleen rookschade ont-
staan. Een in het huis aanwezige
hond kon op tyd worden gered. De
brandweer vond op de eerste etage
nog een strijkijzerdat eveneens niet
was uitgeschakeld.

Pompom

" Helemaal geen sternsfeer gis-
teren. Volgens ons hebben de
ambtenaren en heren politici
op de diverse stembureaus zich
stierlijk zitten vervelen. Mis-
schien heb ben ze wel alle tijd
gehad om een potje te toepen.
De opkomst was bedroevend
laag. Brussel, Luxemburg,
Straatsburg liggen voor de
doorsnee burger nog verder
weg dan Den Haag. Jekan best
voor Europa zijn maar maak
het de kiezer eens duidelijk ofhet Europa van de Christen-
Democraten anders is dan dat
van deSocialisten ofLiberalen.
Trouwens, drie verkiezingen in
één jaar en binnen veertien we-
ken: is dat niet wat veel van het
goede. Voor ons Limburgse ver-
enigingsmensen komen die dan
nog naast de verkiezing van de
nieuwe voorzitter of penning-
meester van de eigen club.

" De zesjarige Cindy Möse uit
Gulpen heeft drie prijzen met
sjoelen gewonnen. Een trotse
oma laat weten dat dit gebeur-
de tijdens een internationaal
toernooi in Brunssum en wel op
de paardenbak, de gatenbak en
de hangebak, wat dat dan ook
moge zijn. Cindy is lid van
sjoelvereniging De Schuivers in
Brunssum. Laat Cindy dus
maar schuiven. Tussen de
schuifdeuren wel te verstaan.

Stemmen

Pompom 2

" Volgens ons wordt het niks
met het voetballen in Amerika.
Of beter gezegd met de wereld-
kampioenschappen 'soccer',
want onder 'football' verstaan
Amerikanen iets heel anders.
Het Amerikaanse publiek komt
namelijk helemaal niet naar
stadions om naar sportwed-
strijden te kijken. Wat de spe-
lers in het veld doen is maar
bijzaak, bladvulling zogezegd.
Het publiek komt om zich te
vermaken aan de zogeheten
'pompom-meisjes' die in kleuri-
ge clubkleding gestoken op hun
ranke benen staan te dansen en
met poezige pompoms te
zwaaien en verder om popcorn,
ijslollies, hamburgers, cola en
wat diesmeer zij te nuttigen.

In de Dr. Poelsstraat werd hij op-
eens bedreigd door vier mannen,
waarvan er één een mes tevoor-
schijn haalde. Het slachtoffer moest
de overvallers 75 gulden geven.
Dank zij enkele oplettende getuigen
kon tot de aanhouding worden
overgegaan. Naar de nog voort-
vluchtige daders is een onderzoek
ingesteld.

Daders beroving
aangehouden

HEERLEN - De politie heeft
woensdagavond op de Schandeler-
boord in Heerlen twee Heerlenaren
aangehouden die samen met nog
twee daders op de Dr. Poelsstraat
een dertigjarige Heerlenaarvan zijn
geld hadden beroofd. Een van de
vier sprak de man op de Bongerd
aan en eiste geld. De man rende
weg.

HEERLEN - De rijbaan van In de
Cramer in Heerlen, gelegen tussen
het viaduct bij het Limburgs Dag-
blad en Intratuin, wordt vanaf
maandag 13 juni in beide richtingen
voor alle verkeer afgesloten. De re-
novatie van de riolering duurt tot
medio oktober.

■> Paintballers op de Brunssummerheide liggen gevechtsklaar voor het onderdeel vlag verove-
'en- Archieffoto: DRIES LINSSEN

I
r^rlen/Hulsberg/Voerendaal:
jy-'aedvlieg, Pappersjans 56

521.29.28. Spreekuur
?'erdag en zondag van 11-12jjUr-B.g.g. TIGH, 571.14.00.

over Worms/
jj*eUwenhagen/Eygelshoven:
pnders, W. Sophiaplein 2
l,erkrade, 541.77.00. Spreekuur
si-30-12 uur en 19-19.30 uur.
S'topelveld/Bocholtz/Gulpen/
h*als/Wijlre/Wittem: Kusen,JJ*rg. Theuxweg 1 Gulpen,
'Ü4450-1436. Spreekuur 11.30-12
kÜI' en 17.30-18 uur.jpinssum/Schinveld/Nuth/
(j°«nsbroek/Schinnen: M.jK^aeds, Juliana-Bernhardlaan
S Hoensbroek, 521.29.48.
jFeekuur 11.30-12 uur en'■30-18 uur.

periode het grootst als de kolencentrales
volop moeten draaien.

Voorts beklagen wandelaars zich
over het paintball, zo zegt dewoord-
voerder. „Kinderen durven er niet
meer te komen. Leden van de club
zouden wandelaars mondeling be-
dreigd hebben. Ze plassen ook op
aangrenzende eigendommen," zo
verklaart de zegsman. De gemeente
stoort zich er verder aan dat een
parkeerplaats nabij het terrein ille-
gaal is aangelegd.

De directie van She klaagt erover dat er nu
al veertien maanden lang geen cent is bin-
nengekomen. Volgens de raadman van het
bedrijf wordt maandelijks een verlies gele-
den van twintigduizend gulden.

DEN HAAG/BRUNSSUM - B en W van
Brunssum hebben in een rechtszaak bij de
Raad van State geëist dat het grondstoffen-
en afvalstoffenopslagbedrijf She Heerlen bv
aan de Kranenpool in Brunssum voorlopig
niet meer dan 7500 kubieke meter vliegas
opslaat.

Brunssum eist
beperking van
opslag vliegas

Recreatief gebruik in dat deel van
de Brunssummerheide is weliswaar
toegestaan, maar niet als het om
sport of militaire oefening gaat. De
zegsman: „Als de Raad van State
had bepaald dat paintball een spel
is, dan hadden we niet kunnen op-
treden. De- Raad van State be-
schouwt het meer als een sport,
daarom kunnen we het wel verbie-
den."

HOMEOPATEN
O?°r spoedgevallen dag eni?cht bereikbaar: R.Toussaint,
J?ekstraat 22 Schinveld,

" Dat gedoe met die 'pompom-
meisjes' kennen wij bij het voet-
ballen eenmaal niet en de stom-
verbaasde Amerikaanse toe-
schouwer houdt het na een
wedstrijd al voor gezien. Te-
meer omdat ze van voetballen
geen bal verstand hebben. Wie
schopt er nu tegen een bal? Ne-
derland' en België hadden er
zich beter druk kunnen maken
over een goed team van 'pom-
pom-meisjes' dan over wie wel
of niet mag spelen. Dan was al
dat gedoe met Ruud en Marco
niet nodig geweest.

Pompom 3

van State voor schorsing van de afgegeven
gedoogbeschikking.
Op dit moment ligt bij She 7500 kubieke me-ter, gelijk aan ruim 8500 ton, opgeslagen.
Naar het oordeel van B en W zal opslag vanvliegas voortaan in gesloten silo's moetenplaatsvinden. Zolang dat niet is geregelddientverdere opslag verboden te worden.

She en het provinciebestuur wijzen erop dat
een grote berg vliegas van 150 duizend kuub
eenvoudig is te beheersen door er een soorthars overheen te spuiten. Verwaaiing kan
ook worden voorkomen door de vliegas tebevochtigen met water. Rond het bedrijf
moet een aarden wal van zes meter hoog ko-
men te üggen. Dit alles is voorgeschreven in
de nieuwe vergunning van het bedrijf. Naarhet oordeel van de woordvoerder van de pro-
vincie maakt het gemeentebestuur van
Brunssum zich dan ook ten onrechte druk.

Volgens reclamefolders van de club
is er in de verre omtrek niet zon
mooi paintball-terrein te vinden.
Van de vereniging was gisteren nie-
mand bereikbaar voor commentaar.

She heeft van Gedeputeerde Staten een ge-
doogbeschikking gekregen. Er zit voor She
een afvalstoffenvergunning aan te komen
voor de opslag in de buitenluchtvan 150 dui-
zend kuub vliegas afkomstig van Belgische
kolencentrales. De gemeente Brunssum
voorziet onheil, want de opslag van vliegas,
het zogeheten Sferit dat voor de produktie
van stenen wordt aangewend, heeft in 1993
aanleiding gegeven tot veel stofoverlast. Op
last van de officier van justitiezijn toen ver-
dere opslagactiviteiten verboden. Het ge-
meentebestuur pleitte gisteren bij de Raad

Al langere tijd zijn er geen klachten over
stofoverlast. Dit komt door de geringe op-slag. De aanvoer van vliegas is in de winter-

De Raad van State beslist volgende week op
hetverzoek van de gemeente.

’Juf, je bent lief, morgen
neem ik een snoepje mee’

kind Hans (nu 23) stelde als
dreumes van acht eens de vraag
aan inspecteur Mulder: „Wat is
eigenlijk een inspecteur?'. Waar-
op Mulder antwoordde: „Ik ben
de baas van alle scholen." Hans,
niet op zijn mondje gevallen,
diende de inspecteur meteen van
repliek: „Dat kan wel zo zyn,
maar in dit gebouw is mijn moe-
der de baas..."

DOOR HANSROOIJAKKERS

l^chtdienst voor spoedgeval-
■*£" Heerlen/Hoensbroek:
"Jf2.55.88. Nuth/Voerendaal/
"^Pelveld: 504405-2995.
"J^nssum/Schinveld/Jabeek/«^rkelbeek/Bingelrade:
£■-"5.90.90. Landgraaf: 532.30.30.
k^krade/Eygelshoven:

'5.92.60.

J^H - Heerlen: 571.14.00. In-j^atie over avond- en week-JJddiensten van artsen, tandart-
Ifj 1' apothekers en het Groenejpüs.
ivUlPdienst SOS: Dag en nacht
(jreikbaar, 571.99.99.
j-^lachtsziektenbestrijding:

infolijn, 574.01.36.

HEERLEN - Nog één weekje en
dan zet kleuterleidster Greetje
Zeyen-Nijboer een punt achter
een indrukwekkende loopbaan
in het basisonderwijs. Liefst
veertig jaar stond de nu 61-jarige
Heerlense voor de klas. In Mee-
zenbroek kent bijna iedereen
'Juffrouw Greet'. 36 jaar was zij
verbonden aan de voormalige
Jacintaschool, die in 1985 na de
integratie met 'Lucia' de naam
Basisschool Meezenbroek kreeg.

" Oranje mag van ons best we-
reldkampioen worden, maar
heel erg is het niet als 'wij' er in
de eerste ronde uïtvliegen. Al-
leen al vanwege hetfeit dat we
dan met een gigantisch over-
schot aan oranje petjes, T-
shirts, toeters, leeuwtjes en an-
dere prularia blijven zitten.
Leren ze het tenminste af zo
veel totaal overbodige spullen
te produceren. Bovendien, wat
heb je over twee maanden nog
aan zo'n oranje schuimrubbe-
ren kroontje? En waarom zou je
je pui oranje moeten schilde-
ren? Kom op zeg, een goeie voet-
balsupporter heeft niet meer
nodig daneen tv, een zak chips,
twee flessen bier en een paar
goeie vrixmden. Toch?
..

Hoeveel kinderen bij 'juf Greet'
in al die jaren in de klas hebben
gezeten, weet zy niet exact. „Dat
kan ook niet. Vroeger waren
klassen met veertig kinderen
heel gewoon. Maar het zullen er
minimaal vijftienhonderd zijn
geweest. Veel oud-leerlingen zie
ik nog regelmatig. Paul Horsch
als pastoor, internist Wim Le-
vens, collega-onderwyzer Harrie
Poismans en caissière Marion
Bindels."

Speelklas
„Het grootste verschil tussen het
huidige kleuteronderrichten het
onderwijs in de jaren vijftig is de
aanpak. Nu is het veel kindge-
richter en kindvriendelijker.
Jammer is echter dat er op de
kleuters te veel druk wordt ge-
legd. Kinderen van vier, vijf en
zes jaar moet je niet dwingen
dingente doen diezij niet willen.
Het moet een speelklas blijven."

Greet Zeyen wordt vrijdag 17
juni door de ouders, leerlingen
en onderwijzend personeel van
basisschool Meezenbroek in de
bloemetjes gezet tijdens een re-
ceptie van 17 tot 18.30 uur in het
schoolgebouw aan de Rubens-
straat 2 in Heerlen.

„Ik heb zelfs ouders van kinde-
ren die op school zitten, bij my
in de klas gehad," zegt GreetZeyen trots. „Op de vraag van
vaders die vragen of hun kinde-
ren zich netjes gedragen op
school, zeg ik altijd 'niks beter
dan jij vroeger was...'. Sommige
kleuters zijn erg hef, maar er zyn
ook badjakkers by. Het ligt er
helemaal aan hoe je het presen-
teert. Doe je dat spontaan, dan
vindt iedereen het leuk. Je eigen
leed en verdriet moet je als juf-
frouw voor je houden. Aan
iemand die voor de klas staat
met een lang gezicht, heeft nie-
mand iets."

Jongen gepakt
voor graffiti

I^ERLEN - De politie heeft in de
van woensdag op donderdag

"j/J 23-jarige Heerlenaar op heter-
■j^d betrapt bij het bekladden van
Hf fievel van een café aan de Aker-tje-Noord in Hoensbroek. Met een
■-j® schoensmeer was de man be-
■j* teksten op de gevel aan te bren-
lly ■ Bij het zien van de politie zette
■fchet op een lopen. De dader was
iJ* bekende van de politie. In het
oeden heeft hij door zijn graffiti-
■^, lviteiten voor een half miljoen

veroorzaakt.

Reeds op zestienjarige leeftijd, in
1949, had Greet Zeyen op de St-Annaschool in Schandelen een'eigen' klas. Met buitengewoon
verlof van het ministerie. „In die
tijd waren er te weinig onder-
wijskrachten. Omdat ik mijn stu-die byna had voltooid, kreeg ik
toch toestemming. Eigenlyk wil-
de ik verpleegster worden, maar
toen ik op een dag een ernstig
ongeluk met veel bloed had ge-
zien, stond mijn keuze vast. Ikkwam 's avonds thuis en zei te-gen mijn moeder 'verpleegster is
niets voor mij. Omgaan metkleuters, dat is wat ik wil. Daar-
na heb ik nooit iets anders willen
doen. Ik ben wel eens ingevallen
in klassen met grotere kinderen,
maar dat boeide mij eerlyk ge-
zegd niet."

Peuter geschept
bij oversteken

- Een driejarig jonge-
lig, uit Kerkrade heeft woensdag
jjij^le kneuzingen opgelopen toen

"^ bij het werd overstekenwerd ge-
Mj&en door een auto. De peuter

tussen twee geparkeerde
op de Servatiusstraat in

Vjji rade oversteken en zag deauto■^2 een 23-jarige man uit Würselen
Vf net hoofd. Omdat deze stap-
vJ*ts reed, bleven deverwondingen

het jongetje beperkt.

Na Schandelen, volgden baan-
tjes in het onderwijs op basis-
scholen in Grevenbicht, Uden-
hout en Den Bosch. In 1971
volgde een benoeming tot hoofd-leidster van de katholieke basis-

school in Meezenbroek. Die
school sluit in juli definitief de
poorten en fuseert met de Pan-
nesjop. De fusieschool komt dan
in het Pannesjopgebouw in
Schaesbergerveld.

Greet Zeyen kan lang nagenie-
ten van spontane opmerkingen
van kleuters. Zeker toen een
meisje opmerkte: „Juffrouw je
bent zo lief, morgen neem ik een
snoepje voor je mee." Haar enige

Haar man Jo wordt ook in de
hulde betrokken. Hij bracht zijn
vrouw de afgelopen 25 jaar met
de auto naar school en haalde
haar na de schooltijd ook op.
Greet: „Ook Jo is een vertrouwd
gezicht op school. Hij drinkt elke
morgen een kopje koffie met de
directeur en de leerkrachten."
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" Greet Zeyen op een plek waar zij veertig jaar met plezier verbleef: temidden van eengroep kleuters. Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggeverweekenddiensten

Pc avond- en weekenddiensten
op vrijdagavond en

öndigen de volgende week vrij-
"«g om 8.30 uur.
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Greweldinger uit kritiek op commissie Welschep

HEERLEN - De conclusie van de
commissie Welschen dat 31 procent
van de oudere thuiszorgpatiënten
ook opgevangen zouden kunnen
worden door familie, buren, vrien-
den en bekenden vindt weinig
steun bij de Limburgse gedeputeer-
de M. Greweldinger-Beuker. Zij
noemt de berekeningen van de
commissie, waarin onder meer de
Roermondse burgemeester H. Kai-
ser vertegenwoordigd was, te opti-
mistisch.
De thuiszorg kent een afgewogen
indicatiesysteem, stelt zij. Veel be-
jaardenkrijgen eerder te weinig dan
te veel zorg.
Greweldinger uitte haar kritiek tij-
dens een conferentie over deskun-
digheidsbevordering van beroeps-
krachten in de zorgsector. Volgens
Greweldinger bevat het rapport van
Welschen veel onduidelijkheden en
laat het vele praktische vragen on-
opgelost.

Greweldinger vindt dat patiënten
de dupe hiervan kunnen worden.

Ook de gedachte van de commissie

De commissie heeft ook voorge-
steld zorgverzekeraars de vryheid
te geven om zorgaanbieders buiten
te sluiten als ze niet voldoen aan de
eisen om goed samen te werken
met andere instellingen in de regio.

De deputé zet vraagtekens bij de
verhoging van het zorgbudget. Wel-
schen denkt toe te kunnen met een
uitbreiding van jaarlijks een pro-
cent. Volgens Greweldinger is dat
aan de lage kant.

dat het aantal verpleeghuizen njM
uitgebreid hoeft te worden, onw'
22 procent van de daarverblijven» r
ouderen ook in het bejaardenoojj
kunnen worden geholpen, vin* f
weinig genade in de ogen van G** v
weldinger. In Limburg is in elk P j
val sprake van een bewijsbare acj j
terstand, meent zij. Ook de capajj g
teit van bejaardenoorden is aan (j j
krappe kant. Greweldinger wUjj
overigens de door Welschen beo»
de ombouw van bejaardenoord* \
naar verpleeghuisachtige voorw -,
ningen niet af, maar vindt dat j \
commissie onvoldoende is ingega* t
op het daaraan hangende pryskaa-" (
je- (

Nederlandse landbouworganisaties ernstig verontrust

’Brussel’ wil intensieve
veeteelt hard aanpakken

Van onze redactie economie

Bezoek van ambassadeur

" De Poolse ambassadeur F. Morawski
(links) en de commissaris van de koningin
in Noord-Brabant, mr. Houben, praten in
het Catharinaziekenhuis te Eindhoven met

les worden uitgevoerd. Stokk^zegt met enig succes vertraging £de uitvoering van het plan te he.
ben bewerkstelligd. De Europa*
Commissie heeft de richtlijnen v<>
advies gestuurd naar het Europ^j
Parlement en naar het Economi*^
en Sociaal Comité, de Europa
SER.

Het parlement heeft op aandra*
van de Nederlandse CDA-afgevW
digde Jan Sonneveld het plan te*"
verwezen naar zijn eigen landboiJJ
commissie. „Daar staat men er el
afwijzend tegenover," aldus St°
kers. „Ik denk dat het na de ver*jJ
zingen van 9 juni weer in "i
commissie wordt behandeld."

een van de slachtoffers van het busongeluk
bij Kattowice. Alle overlevenden van het
ongeluk vinden dat de hulp aan Polen moet
doorgaan. Foto: ANP

De harde aanpak wordt genoemdin
bijlagen van een plan waarin het
voorkomen en bestrijden van de

BRUSSEL - De Europese Com-
missie is van plan de intensieve
veehouderij, en met name de var-
kenshouderij, hard aan te pakken.
In Brussel circuleert een plan met
richtlijnen om de intensieve vee-
houderij strak aan banden te leg-
gen. De Nederlandse landbouwor-
ganisaties zijn verontrust. Minstens
40 procent van de Nederlandse var-
kenshouders zou erdoor in de pro-
blemen kunnen komen.

milieuvervuiling door de petro-che-
mische industrie wordt geregeld.
Anton Stokkers, die voor de Neder-
landse landbouworganisaties de
belangen behartigt bij de Europese
autoriteiten, zegt zeer verontrust te
zyn over de nieuweregelgeving. Hij
voorziet dat minstens 40 procent
van de Nederlandse varkenshou-
ders erdoor in de problemen kan
komen. Dat geldt ook voor andere
intensieve veehouders.
Zy zullen worden onderworpen aan
een zwaar vergunningenstelsel. Die
vergunningen zullen pas worden
verleend als zij alle moderne milieu-
technieken hebben toegepast. Na
een paar jaarzullen er weer contro-

Chaos en ruzies teisteren Witte Huis

Bill Clinton is een driftkikker
ciën Bentsen waarschuwde hem
eens tegen 'mismanagement' van
het Witte Huis.

DOOR HANS DE BRUIJN tons besluitvorming het eerste
jaar zwaar heeft gehinderd.

genheid door de overheid, in de
ijskast heeft moeten zetten.
Woordvoerders van Clinton heb-
ben de beweringen uit het boek
al van de hand gewezen.

Van onze redactie economie

MAASTRICHT - Alle onder-
nemingswinsten in Nederland
zouden tegen een vast tarief
van 35 procent belast moeten
worden. Vermogensbelasting
moet helemaal worden afge-
schaft en inkomstenbelasting
teruggebracht naar hooguit 55
procent. Pas als die voorstel-
len worden ingevoerd, kan het
Nederlandse vestigingskli-
maat concurreren met Duits-
land en België.

De fiscale emigratie zal dan dras-
tisch dalen. Dat zegt de in Margra-
ten geboren Tilburgse hoogleraar
Peter Essers. Samen met assistent
Oscar Janssen overhandigdehij gis-
teren aan gouverneur Van Voorst
tot Voorst hun boek 'Fiscale
GRENSvergelijkingen'. De gouver-
neur vond de blauwe kaft toepasse-
lijk, „want we betalen ons ook
blauw." Van Voorst: „In Den Haag
kijkt men te nationaal en is men
zich te weinig bewust van de grens-
overschrijdende effecten van ons
belastingsysteem."

Vriendelijker
De belastingdienst in de ons omrin-
gende landen is veel vriendelijker
voor goeddraaiende bedrijven. Als
je als ondernemer meer dan ander-
halve ton winst maakt, kun je beter
in Duitsland gevestigd zijn dan in
Nederland. En als de winst boven
de drie ton uitstijgt, ben je in België
het beste af. Er zijn dus belangryke
fiscale impulsen voor directeuren
en aandeelhouders om het bedrijf
naar België en Duitsland te emigre-
ren. Vooral mensen met een zelf-
standig beroep (zoals tandartsen,
medici en adviseurs) hebben vol-
gens Essers het meeste baat bij
emigratie.
Maar ook zonder dat naar het bui-
tenland wordt geëmigreerd onder-
vindt het Nederlandse bedrijfsleven
hinder van de afwijkende belasting-
stelsels in Duitsland en België. De
concurrentiepositie van het be-
drijfsleven wordt geschaad als bui-
tenlandse ondernemers minder aan
de fiscus betalen dan hun Neder-
landse collega's. De fiscale lasten
werken door in de kostprijs van de
produkten.
Volgens Essers speelt met name de
dividendbelasting een bedenkelijke
rol. Dividend wordt in Nederland
voor maximaal 60 procent belast, in
België voor 13 tot hooguit 25 pro-
cent. En in Duitsland zijn vrijstel-
lingen mogelyk van DM 12.000.

Essers pleit voor een structurele
herziening van het stelsel van belas-
tingheffing van ondernemingen in
Nederland. Zeker de positievan het
midden- en kleinbedrijf verdient de
aandacht.

pagne hadden geholpen. Dit
kwartet - James Carville, Paul
Begala, Mandy Grunwald en
Stanley Greenberg - heeft geen
functie binnen het Witte Huis,
maar bleef Clinton bestoken met
memo's over het beleid dat hij
volgens hen moest voeren.
Zy vonden dat Clinton door toe
te geven aan de economen zijn
verkiezingsbeloften verkwansel-
de. Deruzies tussen de adviseurs
liepen soms zo hoog op dat Hilla-
ry Clinton tussenbeide moest
komen. De chef-staf van het Wit-
te Huis, Thomas 'Mack' McLar-
ty, is kennelijk niet in staat orde
te houden. Na weer een ruzie
riep Hillary eens uit dat het 'pa-
niektijd' in het Witte Huis was.

WASHINGTON - De besluitvor-
ming in het Witte Huis is chao-
tisch, adviseurs van Bill Clinton
liggen geregeld met elkaar over-
hoop en de president zelf valt
nogal eens ten prooi aan heftige
driftbuien. Hillary Clinton blijkt
meer en meer te functioneren als
chef-staf van het Witte Huis.
Vooral in het eerste jaarwaren er
grote meningsverschillen over
het economische beleid.

Gezondheidszorg
kost meer dan
vijftig miljard

DEN HAAG - De kosten van Jgezondheidszorg zijn vorig jn
voor het eerst boven de 50 n-iÜJ^gulden gekomen. Volgens voorlo^ge cijfers van het Centraal Bur^voor de Statistiek groeiden de |Jjj
gavenmet ruim vierprocent totfHJfImiljard gulden. Vooral de kos^van genees-, verband- en hulpn*l*.
delen liepen fors op; met 8,8 P^cent tot 6,9 miljard gulden.
specialisten-praktijken werd 4°j
de tariefsverlaging april vorig J3 j
juistminder uitgegeven: 2,7 mil)3^
gulden, bijna vier procent lager- ,
De gezondheidszorg werd dus %
vorig jaar weer duurder, maar „

stijging van de kosten vlakt af- j

1992 ging het nog om 7,3 pr°c^J
meer geld. De inrichtingen v( >
verstandelijk gehandicapten k°fj
ten vorig jaarrelatief flink meer: K
procent. By de ziekenhuizen
het met 3,5 procent meer nog rtft
Huisartsen-praktijken werden v
procent duurder (2,3 miljard £*£den), tandarts-praktijken drie P^
cent (2,4 miyard).

David Gergen, de ex-Republi-
kein die was binnengehaald om
orde in de chaos te scheppen en
het publieke imago van Clinton
te verbeteren, blijkt overhoop te
liggen met de meeste andere le-
den van Clintons staf. Die ver-
wijten hem alleen „tevreden te
zijn wanneer Clinton iets 'Repu-
blikeins' doet, maar met kritiek
te komen wanneer hij iets 'De-
mocratisch' besluit," aldus
Woodward. Gergen zal later dit
jaar al weer het Witte Huis verla-
ten.

Achter de schermen speelde zich
bovendien een machtsstrijd on-
der Clintons adviseurs af. Ter-
wyl zyn economische adviseurs
pleitten voor meer bezuinigin-
gen, kreeg hij tegengestelde ad-
viezen van vier buitenstaanders
die hem in de verkiezingscam-

Adviseurs

Clinton maakte zich later bijzon-
der kwaad dat hij zyn plannen
niet kon uitvoeren en maatrege-
len moest nemen die eerder Re-
publikeins dan Democratisch
waren. „Ik heb verdomme geen
Democratische begroting tot
1996. Geen investeringen, niets
van dat waar ik campagne voor
gevoerd heb," viel hij eens uit.

Bezuinigingen
Volgens Woodward - die in 1973
samen met Carl Bernstein het
Watergate-schandaal onthulde
en daarna een reeks gezagheb-
bende boeken over het politieke
proces in Washington schreef -heeft Clinton de eerste tijd voor-
al onder sterke invloed gestaan
van voorzitter Alan Greenspan
van de Federal Reserve, de cen-
trale bank. Die zou Clinton tot
veel meer bezuinigingen hebben
aangezet dan hij eigenlijk wilde.
Greenspan zou hem vorig jaar
hebben overgehaald het begro-
tingstekort verder te verminde-
ren, zodat hy derente kon verla-
gen. Gevolg was dat Clinton een
aantal van zijn campagnebelof-
ten over nieuwe investeringen
en het scheppen van werkgele-

Clinton blijkt zich geregeld zeer
kwaad te maken als de zaken
weer eens niet lopen zoals hij
wil. Hy loopt danrood aan, slaat
met zyn vuist op tafel en
schreeuwt tegen iedereen. Zijn
naaste adviseur, George Stepha-
nopoulos, noemt die woede-uit-
barstingen 'The Wave. Vooral
buitenstaanders, die niet dage-
lijks met Clinton omgaan, rea-
geerden in het begin geschokt
op zyn humeurige buien.
Toen tijdens de verkiezingscam-
pagne een medewerker het pu-
bliek bij hem weghield, riep een
rood aangelopen Clinton „Ik wil
hem dood, dood. Ik wil dat-ie
een aframmeling krijgt." In het
boek wordt Clinton voorts afge-
schilderd als iemand die einde-
loos discussieert, geen beslissin-
gen neemt, maar ook niet wil
delegeren. Minister van Finan-

Dat beeld komt tevoorschijn uit
het deze week verschenen boek
'The Agenda: inside the White
House' van de journalist Bob
Woodward. Deze heeft een jaar
lang de totstandkoming van
Clintons economische beleid ge-
volgd en gesproken met tiental-
len betrokkenen, onder wie de
president zelf. Daaruit blijkt dat
de chaos in het Witte Huis Clin-
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Van onze correspondent
HENK HAFMANS Oranje vertrokken

’Ronde van Luxemburg is een doel, geen training’

Maassen straalt weer

Roda JC laat oog vallen op VW'er Maurice Graef Pelé zet geld
op Colombia

NEW VORK - Volgens Pelé, mis-
schien wel de beste voetballer aller
tijden, heeft Colombia de beste
ploeg in de eindronde van de we-
reldtitelstrijd in de Verenigde Sta-
ten, die over ruim een week begint.
Hij ziet de Colombiaan Asprilla, de
Italiaan Baggio en zijn Braziliaanse
landgenoot Romario als de aan-
staande sterren.

Pelé voorspelt dat het toernooi het
beste zal zijn in jaren. Het vorige
WK, in Italië, stelde als kykspel
weinig voor. Het toernooi van 1986
in Mexico was aardig door de in-
breng van Maradona, die fantas-
tisch speelde. Met 33 jaar is Marado-
na weer van de partij, maar Pelé
verwacht weinig van de Argentijn,
een van de weinigen die met Pelé
mag wedijveren om de titel „beste
voetballer aller tijden".

„De organisatie bij de Colombianeris uitstekend. Een of twee spelers
onder wie Asprilla, zijn erg goed.
De ploeg is al lang bij elkaar en is
de beste van allemaal, zonder twij-fel", aldus de inmiddels 53-jarige
Pelé, die met Brazilië drie wereldti-tels behaalde, hoewel hij het gewon-
nen toernooi van 1962 vrijwel hele-
maal miste door een blessure.

Pelé denkt dat Brazilië succes kan
hebben indien de ploeg wat com-
pacter speelt en wanneer bonds-
coach Parreira het aandurft de
17-jarige Ronaldo in te zetten. „Als
hy een kans krijgt, kan hij uit-
groeien tot een van de sterren op
het WK", aldus Pelé, die zelf op
17-jarige leeftijd debuteerde met de
wereldtitel in Zweden (in 1958).
Overigens dingen PSV en Ajax naar
de gunsten van Ronaldo. Pelé
noemt Nigeria en lerland als outsi-
ders.

Danny Nelissen:
’Alles op najaar’

Van onze verslaggever

DIPPACH - Na vier regionale
koersen in België was de
openingsetappe in de Ronde van
Luxemburg het eerste interna-
tionale optreden van Danny Ne-
lissen. De zesde plaats van de
TVM-renner uit Sweikhuizen
was een prima binnenkomer.

„Het viel ook allemaal reuze
mee," zei hij. „Wellicht had ik
nog een betere klassering uit het
vuur kunnen slepen, maar toen
de sprint begon zat ik iets te ver
achteraan. Hoe dan ook, ik stem
de rest van het seizoen volledig
af op het najaar. Daarin hoop ik
enkele goede prestaties neer te
zetten."

Danny Nelissen bleef tot de
tweede helft van mei buiten het
koersgebeuren omdat medisch
onderzoek aantoonde, dat hij
hartritmestoornissen had. Ver-
dere onderzoeken op initiatief
van hem zelf toonden niettemin
aan, dat de stoornissen geen ge-
vaar inhielden voor het beoefe-
nen van topsport. Daarop ver-
strekte deKNWU hem weer een
licentie. Vervolgens duurde het
tot deze week, voordat chef d'é-
quipe Cees Priem hem weer in
ploegverband wilde laten koer-
sen.

Overigens heeft de ploegleider
reeds vijf man aangewezen voor
zijn Tourformatie, er van uit-
gaande, dat TVM een startbewijs
krijgt. „Het vijftal bestaat uit
Skibby, Capiot, Voskamp, Ham-
burger en normaliter ook Rooks,
die momenteel op hoogtestage is
in Mexico," aldus Priem. „Of
Theunisse start? Dat wordt in de
komende weken beslist. Hy be-
hoort evenals enkele anderen tot
de kandidaten voor de vier reste-
rende plaatsen."

Maassen: ’Twee
dagen per

maand thuis’
Van onze verslaggever

DIPPACH - Zijn deelname aan
de Amerikaanse Tour Dupont,
gevolgd door de hoogtestage in
Zwitserland, had tot gevolg dat
Frans Maassen in de voorbije
meimaand welgeteld twee dagen
in huiselijkekring bij echtgenote
Margret vertoefde.

„In de komende weken zal het
nauwelijks anders zijn," zei hij
gisteren aan de finish van de
openingsetappe in het Groother-
togdom. „Na de Ronde van Lu-
xemburg ga ik meteen door naar
de Midi-Libre. Vervolgens het
Nederlands kampioenschap en
daarna naar deTour de France."

Tijdens de Tour wordt Frans
Maassen vader. „De geboorte zal
normaliter plaats vinden op de
dag, waarop wij met de karavaan
in Lourdes zitten. Ik zal een
kaarsje opsteken op de goede af-

GèñeHanssen naar Lommel
VENLO - Gêne Hanssen speelt volgend seizoen in België.
Vandaag tekent hij een eenjarige verbintenis bij de eersteklas-
ser SK Lommei, dat zich onlangs ook versterkte met de
PSV'er Edwin van Ankeren en waarbij ook oud VW'er Frank
Berghuis en de Limburgse assistent-trainer Vie Hermans ac-
tief zijn. De 35-jarige Hanssen speelde na zijn mislukte avon-
tuur in Japan het afgelopen seizoen bij VW en werd zelfs
winnaar van de Koel-trofee. Hij oogstte voor zijn prestaties in
de thuiswedstrijden de hoogste waarderingscijfers van een
meerkoppige jury in opdracht van een Noordlimburgs week-
blad.
De zilveren bokaal zal hem aan het
begin van het nieuwe seizoen wor-
den uitgereikt. Hanssen had on-
danks de degradatie graag bij VW
willen blijven spelen, maar detrans-
fervrije oud-Roda-aanvoerder koos
voor een lucratiever contract bij
Lommei. Hanssen: „Woensdag-
avond kwam ik tot overeenstem-
ming met Lommei wat ik toch een
ambitieuze club vind. Begin vorig

seizoen stonden ze zelfs geruime
tijd op de derde plaats. In de twee-
de seizoenhelft zakte de club terug.
Met Frank Berghuis en Van Anke-
ren ben ik dus de derde Nederlan-
der. Hoelang ik nog doorga? Ik
denk dat Lommei mijn laatste jaar
word. Maar eerst ga ik op vakantie
naar Valencia, mijn vrouw en kin-
deren zijn al in Spanje."
Naar verluidt houdt Roda JC
VW'er Maurice Graef als alterna-
tief voor Marco Boogers achter de
hand. Tot 1 juli heeft Nol Hendriks
een optie op de spits van RKC, die
echter het liefst in Dordrecht wil
blijven wonen. Indien de overstap
van Boogers naar de Kerkraadse
club niet doorgaat, komt Maurice
Graef in beeld bij Nol Hendriks. De
24-jarige schutter van VW scoorde
het afgelopen seizoen veertien keer
voor de Venlose club, waarbij hij
nog een seizoen onder contract
staat. Graef ontkende op de hoogte
te zijnvan Roda's interesse.

sport kort

" TENNIS - Lili Mostard won
in de eerste ronde van het toer-
nooi in Leidschendam van Nat-
halie Hem- mes met 6-7, 6-1, 6-3.
Camiel van de Hoek verloor in
de eerste doorgang met 6-2, 7-6
van Rob Extercatte.

" TENNIS - In Rotterdam
werd Maurice Friebel in de eer-
ste ronde uitgeschakeld door
Roger Warmenhoven met 6-2,
6-2. Ellen Brutsaert won in de
eerste ronde van Annet van
Bemmel met 6-0, 6-0. Arme Marie
Doppen verloor van Jolande
Mens met 7-6, 6-1.

" WATERPOLO - In een inter-
nationaal landentoernooi in Ede,
heeft het Nederlands vrouwen-
team in Groep A Frankrijk met
11-4 (2-0 2-1 4-3 3-0) verslagen.
Doelpunten Nederland: Lind-
hout 5, Quint, Spijker 2, Bast,
Verdam 1. De Verenigde Staten
versloegen Duitsland met 9-8.

Maurice Graef heeft gisteren een
kijkoperatie ondergaan in zijn rech-
terknie. „Er is een stukje van de
buitenmeniscus verwijderd en het
kraakbeen was een tikkeltje be-
schadigd. Vanaf zaterdag mag ik
weer loopoefeningen doen."
Louis Laros blijft hoogstwaar-
schijnlijk bij VVV. De linkerspits
die gisteren aan zyn dikke teen
werd geopereerd, is eigendom van
Willem II maar speelde twee seizoe-
nen op uitleenbasis bij VW. Over
de vergoedingssom zijn beide clubs
reeds akkoord.

" Het Nederlands elftal is gisteren vanuit Schiphol naar Canada vertrokken, waarOranje zondag in Toronto tegen de Canadezen de laatste hand legt aan de voorbereidingop het Wereldkampioenschap voetbal. In afwachting van het vertreksignaal namen Gas-
ton Taument(links) en Frank Rijkaard op Schiphol rustig de sportbladen door. Foto: ANP

laten zich niet afschrikken d
kolossale transferbedragen.Bergkamp ontkent

transfer Manchester
Engelse sportjournalisten wer-
den begin deze week getipt dat
Bergkamp tijdens één van zijn
vrije dagen voor het vertrek van
de Oranje-selectie naar Canada
een bezoek aan Engeland zou
hebben gebracht.

DOOR MARCEL VAN DER KRAAN doende is om de vedette van
Hollandse bodem te verkopen
aan Manchester United.

De spits van Oranje is wijs ge-
noeg om zich zeven dagen voor
de start van 's werelds grootste
voetbaltoernooi te onthouden
van transferzaken. Toch gaat
men er in Engeland vanuit dat
Dennis Bergkamp na het WK bij
een Britse topclub zal spelen. De
Engelsen hebben de jacht op de
Nederlandse sterren geopend en meestal vuur

kennen, maar waar rook is

„En woensdag," vertelt Harry
Harris van de Daily Mirror, „wer-
den wij opgebeld door een Ne-
derlandse zakenman die ons
vertelde dat hy in het vliegtuig
van Amsterdam naar Londen
naast Frank de Boer had geze-
ten. Die was op Heathrow in de
auto van de voorzitter van Tot-
tenham Hotspur gestapt. Mis-
schien zullen de heren het ont-

ROTTERDAM/LONDEN - Den-
nis Bergkamp wilde er niet over
praten by zijn vertrek met Oran-
je naar Canada. Een transfer
naar Engeland? „Kom zeg, ik
heb belangrijker zaken aan mijn
hoofd. Het Nederlands elftal is
het enige dat mij in deze periode
bezig houdt," was de vinnige
reactie op de berichten dat zijn
werkgever Inter Milaan druk

dat na de eerste rit nog maar eer
handjevol kanshebbers over was."

Veelbetekenend voegde hy eraan
toe: „De Ronde van Luxemburg is
voor onze ploeg trouwens geen trai-
ningswedstrijd, maar een doel. Wij
mikken op de hoofdprijs. Daarom is
het belangrijk, dat wy ons in de
openingsetappe niet hebben laten
verrassen door een vroege vlucht.
Met vier van de zeven man waren
wy in de kopgroep present. In het
verleden is het hier vaak gebeurd,

„Ik behoorde na 100 kilometer tot
de eersten, die bij een tussensprint
voor het bergklassement aan de lei-
ding kwamen," aldus de WordPer-
fect-renner uit Ittervoort. „Het ze-
vental waarvan ik deel uitmaakte
kreeg herhaaldelijk versterking, zo-
dat wij uiteindelijk met zevenender-
tig man dekoers in handen namen."

DIPPACH - Drieëneenhalve week nadat hij in Amerika de
Tour Dupont beëindigde keerde Frans Maassen terug in de
wielercompetitie. Evenals Danny Nelissen (zesde) behoorde
hij tot een groep van zevenendertig man, die in de openings-
etappe van de Ronde van Luxemburg - gewonnen door de
Amerikaan Hincapie - ruim zeventig andere deelnemers op
een achterstand van 11 minuten reed. In de sprint strandde
Frans Maassen op de negendeplaats. Belangrijker dan deklas-
sering was, dat hij een goederentree had gemaakt.

Hincapie

j^TREAL - Montreal is het
fc karlijkste circuit in de Grand
■jjj Dat is de algemene
il atting van de Formule I-cou-
(vj's drie dagen voor de GP vanl^da. Kritiek hadden de rij-
Ls vooral op een chicane in de

Een proviso-
LJj aangelegde, kunstmatige

«t. Martin Brundle, in Cana-
L Namens de coureurs veilig-
Iji'-'Sinspecteur, eiste onmiddel-

en drastische verandering.

sportprijsvraag

S?» Ten:
kl} 1-14-20-23-32-39-42-44-50-52-55-56--'C 3-67-73-80er voorbehoud)

sport op tv

'j-1^06.00 Dld 1 Morgenmagazin Sport.
V,17.00 RTLS Wielrennen: RondeIj i'talie3,^-18.47 Ned 2 Sportjournaal.
S^-22.30 Ned 3 Sportjournaal.
-V-23.00 BRT 1 Vandaag en Sport.. °-23.00 Dld 1 Sportschau.

CircuitMontreal gevaarlijkst

ü^ DIEGO - Romario en Be-
ijo hebben, net als op clubni-
C 1 in de Spaanse competitie,
L Braziliaanse elftal in de oe-
L^edstryd tegen Honduras of-

een gezicht gegeven. De
pSV'er, nu in dienst van Bar-

tM,otla, scoorde driemaal, zijn
van Deportivo la Coruna

W°°t twee keer raak. Brazilië
Cde WK-test in San Diego
I*B-2.

HattrickRomario

L Sen zichzelf van het leven te
A L^Ven. Dat gevoel kwam in

\*j op nadat hij was beschul-
**jP van dopegebruik. Later

hij onschuldig verklaard.
Hostie, olympisch en wereld-
r^Pioen over 100 meter, vertel-

°ver zyn zelfmoordplannen in
vraaggesprek met de Engel-

"fc^elevisie, dat zondag wordt

C^DEN - Topatleet Linford
r'stie heeft na de Olympische"J^len van Seoel in 1988 over-

Christie overwoogze lfmoord

-RMOND - Vanavond (19.30
vl'Tl sPeelt landskampioen Swift
A s^h e Jo Gerrishal te Roermond
ri ks. °efenduel tegen de nationale
%

Swift contra
nationaal team

Vijf Belgische
amateurs betrapt

*ÜEERLEM/BRUSSEL - Liefst

*'' Belgische amateurwielren-
jszijn de afgelopen weken bij

' .^'ngcontroles door de mand
'. gallen. Vandaag maakt de Bel-
t«che Wielrijders Bond (BWB)
j. lamen van de zondaars offi-
y*-*' bekend. Naar verluidt is
■"üiick Cornelis de bekendste

k" quintet. Cornelis, die uit-
till^ voor d*B semi-professionele
j

o De Motten Tongeren, won
j5de Omloop van Henegouwen? de Ronde van Belgisch-Lim-
"fg.

BSW contracteertAmerikaan
l-j-ERT - Landskampioen bas-
aal BSWeert heeft de links-
ledige Amerikaan Sonique

aangetrokken. De 2,03
Jjkr lange center kwam uit

r de University of Maryland
County.

Bolivia niet
langsPeru

d^JTA CRUZ - Bolivia is er in
v "K-oefenwedstrijd tegen Pe-
■fniet in geslaagd de hechte
JeHsie van de Zuidamerikaan-
b JParringpartner te ontregelen.
fc*' bleef voor 35.000 toeschou-*efs 0-0.

Piketalleen
opkop

- Jeroen Piket
w.ft in de vijfde ronde van de
(i^onale titelstrijd schaken in

alleen de leiding ge-
Hij versloeg Roberto Ci-

[ji ntes, met wie hij de eersteats na devierde ronde deelde.

Olajuwon
op schot
OüSTON - Hakeem Olaju-

L'?> de in Nigeria geboren bas-
roalvedette van de Houston
lLCkets, zei dat hij zich watroes-voelde. Niettemin schoot hij
"v" 1Ploeg in het eerste van maxi-|2^ zeven duels met als inzet
J" NBA-kampioenschap per-
,^-Ujk langs de New Vork
K^s. De Rockets wonnen metnJB> Ol^juwon was topscorer

128 punten.

ste die de aanwezigheid van de
aanvoerder opmerkte. „Ik heb
hem gevraagd ons onze gang te
laten gaan. Want indien hij bij de
groep was gebleven hadden we
geen schijn van kans gehad. Dat
besefte Berzin ook", vertelde
Ghirotto later. „Een groots ge-
baar."

Dekker
Minstens zo prettig voor hem was,
dathij in de leidende formatie enke-
le ploegmakkers aan zyn zyde had:
Erik Dekker, Edwig van Hooy-
donck en Eric van Lancker. Laatst-
genoemd tweetal had evenals hij de
voorbije weken in Zwitserland
doorgebracht in de vorm van een
hoogtestage.

door

WIEL
VERHEESEN

baan, dat ik voor voor zon onder-
breking van koersbezigheden
koos," aldus Maassen. „In 1989 deed
ik precies hetzelfde. Met mijn toen-
malige ploegmakker Rolf Gölz ging
ik eveneens op hoogtestage. Het
was het jaarwaarin ik na mijn twee-
de plaats in Milaan-San Remo ge-
ruime tijd weinig aansprekende
resultaten behaalde. Teruggekeerd
van de stage werd ik wèl Neder-
lands kampioen."

De Amerikaan George Hincapie,
die de etappe over 170 kilometer
van Luxemburg-Stad naar Dippach
won, maakt deel uit van de Moto-
rola-ploeg. Het verschil tussen hem
en de als tweede geëindigde Belg
Peter de Clercq was zó gering, dat
de fotofinish uitspraak moest doen.

De Clercq mocht ondanks zijn
tweede plaats de leiderstrui aan-
trekken. Hij had door enkele tus-
sensprints één seconde meer bonifi-
catie verdiend dan de Amerikaan,
die enkeleweken geleden ook reeds
een etappe in de Ronde van West-
Virginia had gewonnen. „Hij is een
talent, dat pas eind vorig jaar als
stagiair kennis maakte met het prof-
metier," aldus Noël de Jonckheere,
die de Motorola-ploeg in het Groo-
thertogdom leidt.

Na ruim dertig kilometer vlucht
bleven nog vier man over. Ghi-
rotto, Rolf Sörensen, Massimo
Podenzana enRodolfo Massi. De
Italianen namen Sörensen in de
tang en Ghirotto liet zijn derde
zege in de Giro registreren. Ber-
zin, Indurain en Pantani finish-
ten op 2.18.

„Wij zijn ginds intensief bezig ge-
weest," aldus Maassen. „Het aantal
afgelegde kilometers was om en na-
bij tweeduizend. Uiteraard maakten
ook intervaltrainingen deel uit van
ons programma. Het moet rende-
ment opleveren."

Ghirotto dankt
zege aan

gebaar Berzin

Na ruim 80 kilometer vormde
zich een kopgroep van zeven-
tien, waarvan ook Berzin deel
uitmaakte. Ghirotto was de eer-

BRA - De dag voor de „Slag in
de Alpen" hielden de leiders in
deRonde van Italië zich tamelijkgedeisd. Alleen veldheer Evgeni
Berzin nam deel aan een ont-
snapping die beslissend bleek.
Op verzoek van de latere win-
naar van de negentiende rit tus-
sen Lavagna en Bra, Massimo
Ghirotto, gaf de leider vier man
grootmoedig zijn zegen. Ghirotto
liet na een regenachtige tocht
over 212 kilometer de elfde Itali-
aanse zege boeken in de Giro
d'ltalia.

" Massimo Ghirotto sprint het snelst in de 19e etappe.
Massimo Podenzana (rechts) moet genoegen nemen met een
troostprijs. Foto: EPA

Renners als Museeuw, Cippolini,
Capiot, Ludwig, Theunisse en Ber-
nard konden na de eerste rit overi-
gens meteen een toppositie in het
eindklassement vergeten. Zij be-
hoorden evenals Raymond Meijs tot
de ontluisterde hoofdmacht, die
ruim 11 minuten na de kopgroep
binnen üep.

Vandaag staat een rit over 206
kilometer op het programma
met onder meer de Izoard (2361
m, na 121 km), de Lautaret (2058
m, na 171 km) en de aankomst
bergop op Les Deux Alpes (1651
m).

Het feit, dat hij in de voorbije we-
ken uit beeld verdwenen was had
volgens hem nog een andere reden.
„Omdat ik in de Tour Dupont mij
volledig opofferde voor ploegmak-
ker Ekimov (die de Amerikaanse
etappekoers won, red.) hoorde het
grote publiek weinig van mij. Mede
daardoor raakte ik wellicht even in
de vergetelheid, maar ik ben er echt
nog."

Opofferen

Vele wielerfans vroegen zich de
voorbije weken niettemin af waar-
om hij na zijn trip naar Amerika
voor een stage in Zwitserland koos
in plaats van het gebruikelijkewed-
strijdprogramma. „Het was echt
niet de eerste keer in mijn loop-
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Auto's
Ford SIËRRA Station 2.0i
DOHC, bwj. 10-'B9, wit, km
57.000, allu. velgen, alarm,
schuifdak, diverse extra's, i.
z.g.st. ’16.000,-. Telefoon
045-459483.

aCJD__ö______DD__

Zondag 12 juni
Open dag/
braderie

Live v.a. 13 uur
Wurmthaler
Muzikanten
TERREINAUTO'S

Daihatsu Feroza sp.rack '93
Suzuki Samurai Van '92

Toyota Hi-lux dubb. cab. '87
COMBI/BESTEL

VWPassat CL Variant '91
Mits. Space wagon GLX '92

AUTOMATEN
Hyundai Pony 1.6 '86

Toyota Corolla 1.3GL86
Daihatsu Charade TS '92

Daihatsu Charade '85
Nissan Micra '88

Honda Integra 88
ANWB gekeurde auto's

Nissan Primera 1.6 LX '91
Fiat Tipo '89

Audi 100 nw. type '91
Audi 80 2.0 SE '90

Nissan Sunny SLX '89
Nissan coupé NX + '91
Charade 1,3iTX nieuw

Daih. Charade TX 1,3i'89
Daihatsu Charade TS '91

Daihatsu Applause GTi '91
Daihatsu Cuore '91

Toyota Corolla 1.6H8'89
Ford Orion 1.4 CL'9l

Ford Mondeo 1.6 CLX '93
Ford Siërra 1.6L '84

Escort Bravo 1.4CL 87
Escort 1.4 CL 5-drs. '88
Siërra Space 5-drs. '87

Ford Scorpio 2.0 GL '86
Kadett 1.2 S Sport. uitv. '85
Kadett 1.8 GTi Sedan '88

Opel Kadett 1.3 S Sedan'B6
Opel Kadett Club grijs '88
Opel Corsa 1 3i Rood '89
Opel Kadett I.Bi GT 89

Opel GT '69
Opel Veetra 1 6i '91

Opel Corsa Strada '91
VW Polo coupé 1.390
VW Golf Tour 1.6 '88

VW Golf Manhattan 1.6 89
VW Passat 1 8i 5-drs. '86

Mazda 323 1.5 HB '87
Mazda 626 1.8H8'90

BMW 31685
BMW 323iveel ace. '83

Citroen AX sport '87
Citroen BK 1.485
Mitsubishi Colt '86
Renault 21 TL '88

Peugeot 405 GR '88
Peugeot 205 '88

FSO Prima 1.5 '88
Volvo 340 '86
Volvo 360 '86

Inruilers
Plm. 20 inruilers

v.a. ’ 1.000,-
Reeweg 112, Landgraaf.

8 045-321810.
w;.:.mv:i:.:.''--»?-v'v.'.'.'."...".".

FIËSTA XR2, bwj. '85, Im-. velgen, get. glas, cv., nwe.
banden etc, absolute nw.st,

' ’5.450,-. Tel. 045-741932., Te k. FORD Escort 1300 L,. bwj. '83, kl. rood, vr.pr.
1 ’2.250,-. Tel. 045-310098.. Te k. Ford ESCORT 1.6

XR3, wit, km.st. 80.000, t.e.a.
b., veel extra's. 046-751962,
na 18.00 uur 046-754859.

J Te k. apart mooie ESCORT
XR3i, 10-'BB, met veel ex-
tra's, vraagpr. ’10.950,-.
Tel. 04499-2779.
Te koop HONDA Civic 1400
16V, kleur rood, bwj. '88,
zeer mooi, vr.pr. ’ 10.750,-.
Tel. 045-312384.
Te k. mooie LEGERJEEP
DAF VA 126 Wep, bwj. '57,
met kent. Telef. 04451-1509.
Lancia THEMA 2.OiE 16V,
bwj. '91, antracietmet., electr.
schuifdak. Automobielbedrijf
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, a 045-428840.
Lancia THEMA 2.OiE Turbo,
bwj. '89, roodmet, airco, al-
cantara, alarm. Automobiel-
bedr. Kompier, Heerlerbaan
66, Heerlen, a 045-428840.
Te koop MAZDA RX 7 Targa,
bwj. '84, in perfecte staat, pr.
’9.750,-. Tel. 04492-1304.
Te koop MERCEDES 300
SE, bwj. '87, mr. mog. Cau-
merweg 38, Heerlen.
Te k. MERCEDES 230 TE
stationcar, geel kenteken,
bwj. '86. Tel. 046-376835.
Te k. v. part. MERCEDES
200 D, in st.v.nw., ieder on-
derz. toegest, bwj. '87, bei-
gemet., getint glas, schuifd.,
radio, km.st. 150.000, met
onderhboekje. 045-456619.
Te k. Mitsubishi COLT, bwj.
'89, i.z.g.st., APK 5-95. a
04746-4346, b.g.g. 1508.
MITSUBISHI Tredia 1400GL, type '84, APK, i.z.g.st.,
’2.950,-. 8 045-317675.
Nissan PRIMERA 16V, bwj.
11-'9l, bordeauxroodmet, 4-
drs, 47.000km, stuurbekr., i.
st.v.nw., ’16.750,-. Inr.
mog. Tel. 046-512315.

'Te koop Opel KADETT
Hatchback 12 S, met schuif-
dak, kl. rood, bwj. '82, i.z.g.
st, ’ 2.100,-. 8 04754-88298
Te k. Opel CORSA 1.2i, bwj.
11-'9l, uitv. Strada, met i
schuifdak, stereo, kleur No- I
vablack, pr. ’ 16.000,-. 8 045- j
320443 zat, na 12.00 uur. (
Opel ASCONA 1800E, bwj. 1'85, 5-versn„ stuurbekr., l
APK, ’ 3.750,-. 04752-4826.
Opel KADETT 16i, 5-drs., <zilvergrijsmet, bwj. 88, APK i
tot '95, vr.pr. ’8.950,-. Slei- 'nadastr. 52, Schaesberg. |
Te koop Opel ASCONA met "APK, vraagprijs ’650,-. Tel. .
045-210911. ;
RENAULT TC, bwj. '83 IAPK 14-7-95, i.z.g.st., va- Ikantieklaar, vr.pr. ’1375,-. *Haesenstr. 44, Schaesberg.» I
Te koop VOLVO 240, bwj.
'83, grijsmet, i.g.st,
’2.000,-. Tel. 04455-1852. r

RENAULT 11 GTD, bwj. 11-
-'B4, APK 5-95, perf. diesel z.
enig mankement, ’ 3.250,-.. Tel. 045-271861.
SAAB 900, bwj. '86, LPG,
getint glas, antracietmet,
beige Pullman bekleding,
’5.250,-. Tel. 045-411427.
SAAB 9000 CD 2.3-16 Ro-
yal Viking, bwj. '91, groen-
met., airco, 1.m.-velgen, le-
der. Automobielbedrijf
KOMPIER, Heerlerbaan 66,
Heerlen, 8 045-428840.
SAAB 9000 5-drs. 2.3-16
Turbo, bwj. '91, rood, airco,
electr. stoelen, leder, 1.m.-
-velgen, 200 Pk, TCS, ABS,
cruise-control. Automobiel-
bedrijf KOMPIER, Heerler-
baan 66, Heerlen, telef. 045-
-428840.
SAAB 9000 2.3-16 AUTO-
MAAT, bwj. '90, odoardo-
grijsmet., 1.m.-velgen, spoi-
ler. Automobielbedrijf Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len, 8 045-428840.
SAAB 9000 2.0-16 TURBO,
bwj. '88, odoardogrijsmet,
airco, 1.m.-velgen, cruise-
control. Automobielbedrijf
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, 8 045-428840.
SAAB 900 2.0-16 FORTY,
bwj. '91, Le Mans-blauw-
mef, electr. schuifdak, l.m.
-velgen. Automobielbedrijf
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen, a 045-428840.
Te k. SEAT Marbella, bwj.
'88, in. nw.st., pr. ’6.250,-.
Dorpstr. 3, Bingelrade.
Te k. Subaru MINI Jumbo,
bwj. 5-92, gebr. als 2e auto,
schuif-/kanteldak, striping
en vele extra's, als nieuw

’ 14.000,-. a 045-726125.
Te koop SUZUKI Jeep,
Samurai cabrio Blue Lagoon
uitv., bwj. 8-93, 11.000 km.,
alle denkb. access., infra-
rood alarm, met keurings-
rapport, ’19.950,-. Inruil
mog. Tel. 045-226869.
Te koop Toyota TERCEL,
bwj. 79, APK 11-94, i.z.g.
st, vr.pr. ’1.100,-. a 04492-
-1487 b.g.g. 04492-1835.
Toyota COROLLA 1.3 DX,
bwj. '85, APK 3-95, i.z.g.st,

’ 5.650,-. Tel. 04454-62092.
Te koop GOLF GTi, bwj.
1986, zeer mooi, div. extra's,
mr. mog. Caumerweg 70,
Heerlen na 17uur.
GOLF GTi, 10-1984, zwart,
diverse extra's, in goede
staat, vraagprijs ’9.300,-. a
045-241166 of 726254.
Als nieuw GOLF 1600 GLS,
cabrio nw. model, kl. rood,
sportwielen, APK tot '95, bwj.
'79, mr. mog. Ariensstr. 2
Kakert/Schaesberg.
VOLVO 440 GLT, bwj. '89,
zwartmet., schuifdak, 1.m.-
-velgen. Automobielbedrijf
KOMPIER, Heerlerbaan 66,
Heerlen, 8 045-428840.
Te k. VOLVO 440 GL, '90,
blauwmet, 75.000 km, plm
’B.OOO,- aan opties en’2.000,- access., i.z.g.st,

’ 16.000,-. Tel. 045-323256.

- Mooie VW GOLF 1300 5-. drs, bwj. '87, ’6.950,-. Telef.. 04450-2826.. VW POLO Diesel Van, bwj., 11-'B9, zeer mooi en goed,, km.st. 72.000, vr.pr., ’6.650,-. Tel. 045-712811.. Te k. GOLF Diesel, bwj. '84,

" sportvelgen, i.z.g.st., APK- mei '95. Tel. 045-441044.
'. AUTOPARCK Kerkrade BV :

VW Golf Diesel 1e eig. 3-drs.

' 1991 ’15.750,-; Opel Ka-; dett 1700 Diesel Hatchback
1 Expression 1991 ’15.750,-;

" Renault 25 TS antracietme-■ tallic 1990 ’15.750,-;' Ford
Escort 1600 CLX GT sig-■ naalrood supermooi 1990

" ’16.250,-; VW Golf CL 3-
drs. kl. wit 1990 ’14.500,-;. Ford Scorpio 2.0 Inj. CL
stuurbekr. enz. 5-drs. HB
1990 ’16.900,-; Ford Siërra
CL 1600 Sedan robijnrood-
metallic 1990 ’15.750,-;
Ford Siërra 2.0 Inj. CL Se-
dan 1990 kl. wit ’15.750,-;
Alfa Romeo 75 IE 1800 Kat.
signaalrood 1990’15.750,-; Mazda 626 LX
1800 Sedan 1990
’14.750,-; VW Golf 1800 Inj.
automaat Manhatten geheel
GTi-uitv. 1989 ’16.900,-;
Ford Scorpio 2.4 Inj. auto-
maat 5-drs. HB 1989
’13.900,-; Citro?enßX RE 2
stuks blauw en rood 1989 va.
’9.750,-; Opel Kadett 1400i
Sedan 1990 ’14.900,-;
Ford Escort 1400 CL 5-drs.
1e eig. grijsmetallic 11-1987
’9.750,-; Fiat Uno 75 IE
signaalrood 1987 ’7.750,-;
Fiat Panda White 750 L
1989 ’6.950,-; Ford Siërra
Laser 1800 HB 1987
’7.900,-; Nissan Micra sig-
naalrood 44.000 km 1987

’ 7.900,-; Toyota Corolla
Liftback SLX nw. model '88
bwj. 12-1987 ’10.750,-;
Ford Siërra Laser 5-drs. HB
metallic div. extra's 1986
’6.750,-; Ford Escort 1400
Ghia heel mooi 1986
’7.900,-; Ford Escort 1400
3-drs. blauw 1986 ’6.950,-;
Mazda 626 GLX 5-drs. HB
Coupe alle extra's 1986
’7.900,-; Audi Avant 2.3
CC 136 pk 7-persoons su-
per mooi 1984 alle opties
’10.750,-; BMW 316 1800
cc kl. blauw 1984 ’6.750,-;
Ford Siërra XR4 Inj. 2800
Sport 1983 ’8.900,-; Ford
Escort 1600 sport uitv. heel
mooi 1983 ’3.750,-; Mitsu-
bishi F Lancer 1983
’2.900,-; Opel Ascona
1600 signaalrood 1983
’2.500,-; Toyota Starlet DX
supermooi ’ 7.500,-; Toyota
Celica gheel open cabriolet
1982 ’7.500,-; VW Golf
1981 ’2.250,-. Alle auto's
vanaf ’7.500,- mcl. ANWB
keuringsrapport en volledige
garantie, inruil en financie-
ring mogelijk. ANWB auto-
garantplan Autoparck Kerk-
rade bv, Locht 44, Kerkrade.
Tel. 045-426424.
Te koop wegens bedrijfs-
auto Opel MANTA 2.0 GTi
getuned, verlaagd, bwj. 7-
84, veel extra's, vraagprijs

’ 5.450,-. Tel. 045-462181

Met bovaggarantie, ANWB
gekeurde auto's: Opel Astra
1600 '92 ’23.950,-; Opel

Kadett Sedan 1600 i '90
’16.950,-; Veetra 18 GT '91
’24.950,-; Fiësta 1100 '89
’11.500,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’8.900,-; Opel
Corsa 1.3 '87 ’8.950,-;
Opel Omega 2.0 i '87. ’11.950,-; Opel Kadett GSi

.2.0 16 V '90 ’24.950,-;

* Opel Kadett 1300
'88 ’10.750,-; Veetra 2.0

\ GLS automaat '89 met

' stuurbekr. ’20.950,-; Opel
Omega 2.4 i stationcar LPG
'90 ’21.750,-; Mazda 323
'86 ’6.750,-; Peugeot 204
'87 ’7.900,-; Renault 9 TL
'87 ’4.900,-; BMW 318 '88
’14.950,-; Subaru Justy '87
’5.900,-; Kadett Sedan '86

’ 6.750,-. WEBER, Auto-
bedrijf, Baanstraat 38,
Schaesberg. 8 045-314175.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Bet. hoogste prijs!! 8
045-416239 tot 21. u. open.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
AUTO'S, u belt, wij kopen!!
Ook 's avonds, met vrijwa-
ringsbewijsü 8 045-427671.
VW Passat combi 2.0 i '92,
veel extra's; VW Golf 1.4 i 3-
drs. '94; VW Invento TD '93;
Opel Veetra 2.0 GL '92
nieuw model; Omega 2.6 i
combi autom. '93; Astra
Combi 1.6 i '92; Astra 1.6i
Combi '93; Astra 4-drs. Se-
dan '93; Opel Rekord Combi
1.8 '82; Omega 2.0 '90; Ka-
dett 5-drs. 1800 GSi '86;
Veetra I.Bi GLS '93. Garage
BUISMAN, Stenen Brug 6,
Landgraaf (Ind.terrein Strijt-
hagen). 8 045-323800. Inruil
en financiering mogelijk, 1
jaargarantie.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
CABRIOLET-TREFFEN
zondag 26 juni van 13.00-
-18.00 uur op de markt in Ge-
leen, meer dan 100 cabrio's I
aanwezig. j
""Een auto INVOEREN?*" \Ophalen en stallen, keuren I
en invoeren bel 046-338274. I
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. I
Te koop wegens verhuizing :SUZUKI Samurai uitv. Blue
Lagune, bwj. 3-93, 14.000'km., vr.pr. ’22.000,-. Tel. '00-49.24562756. "Autohandel De KROON Jheeft voor u: VW Kever 'Jeans '82; Daihatsu Cuore ''88; Escort 1.3 '84; Escort '1.6 D '86; Mitsubishi Galant i
'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 fmog. Anjelierstr. 123 A 'Heerlerheide. 8 045-213021. J
Te k. Opel REKORD, '78, i.z. 'g.st, techn. mank., goede i
carosserie. 045-324274. " |

Te k. VW GOLF GTi, bwj. 5-
86, i.z.g.st, vr.pr. ’7.200,-
Tel. 045-275333 na 17.30 u.
MAZDA 323 F GLX, bouw-
jaar 10-'9O, i.z.g.st., div. ex-
tra's. 04492-4134 na 17 uur
Te koop BMW 323i, bwj. '80,
pr. ’ 1.500,-, gereviseerde
motor, 2 jr. oud, 045-413418
Of 06-52985592.
Te k. RENAULT 21 TS, bwj.
'86, trekhaak, gasgevulde
schokbrekers, ’ 7.000,-. Tel.
045-324661.
Te koop Toyota COROLLA
DX 12-klepper, bwj. '85,
77.000 km, i.z.g.st. Tel. 045-
-325463.
Te koop zeer mooie BMW
318i, bwj. '84, LM-velgen,
’6 500,- Tel. 045-725102.

Sloopauto's
RAPIE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 8 045-423423.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. 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

Bedrijfswagens
Te k. MITSUBISHI Canter
TD, oprijwagen, electr. lier,
aluminium-oprijplaten, bwj.
'89, 160.000 km., bakmaat
5.00x2.25 + aanhangwagen
Witteveen type 2028 bak-
maat 4.50x2.25, bwj. '93, vr.
pr. ’30.000,-. 04459-1853.

Aanhangwagens
BAGAGE geen probleem,
huur nu tijdig Uw bagage-
wagen. Ruiterboetiek de
Hoefslag, Veldwezelt-Lana-
ken 00-32.89.713451,
Maastricht 043-254600.

Motoren
Te k. SUZUKI GS 1000 G
cardan, bwj. '82, i.z.g.st,
50.000 km. Tel. 045-229631.
Te k. YAMAHA XS 650 SE,
bwj. '83, i.z.g.st. Nieuwe
band, accu, ketting en tand-
wielen, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-225215 na 18.00 uur.
HONDA CB 400 F, bwj. '77, i.
"_.st, vaste pr. ’1.250,-.
Sittarderweg 142, Heerlen.
Te k. HONDA VF 700 C Su-
,er Magna, bwj. '87, in abs.
iw.st, moet weg, vr.pr.f 12.500,-. 045-725f138.
Te koop KAWASAKI XX 125CC met toebeh. bwj. '89 vr
pr. ’1.750,-. 045-218672.

Verkoop en verhuur van:
MOTORFIETS-TRAILERS
voor het vervoer van 1 of 2
motoren achter uw auto.
Gidday Trading 046-757224
Te koop SUZUKI GSX 600 F,
model '94, km.st. 1.400,
’11.700,-. Tel. 045-425629.
Te k. Off the Road KAWA-
SAKI KLR 650, bwj. '87, perf.
st., spotprijs. Bongerd 35a,
Spaubeek. Tel. 04493-5225.

(Brom)fietsen
Te k. gevr. BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen, 8 045-211486.
GESLAAGD!! Een nieuwe
fiets of bromfiets, kom dan
naar: Rens Janssen, Gan-
zeweide 54, Heerlen. 045-
-211486. Financ. mogelijk.

Caravans
OPRUIMING!! Show- en in-
ruilcaravans, nu zeer aan-
trekkelijk geprijsd: Bartels
Caravaning "" Te
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!!
BERGLAND Caravan Stem.
Rechtstreeks af fabriek voor
nieuwe en gebr. caravans.
Tev. stalling. 8 046-332458.
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.
HOBBY caravans: 350 '89;
400 '87 '89 '90; 470 '91; 440
'93. R.v.Gelrestr. 45, Nieuw-
stadt. 8 04498-54664.
Te koop 6 lichtgewicht
TOURCARAVANS o.a.
Tabbert, Kip, Iva, Chateau,
Eifelland. Alle met tent,
kachel ijskast. Zeer goed-
koop. Tel. 045-323178.
Te k. CARAVAN merk Hob-
by, bwj. '79, 5-pers., pr.n.o.t.
k. Tel. 045-425636.
Te k. CARAVAN merk 1.T., 3
a 4 persoons, bwj. '78, voor-
tent, luifel, i.z.g.st, vr.pr.

’ 2.500,-. 04451-1896.
Te koop van Nederlander te
Tessenderlo Belgisch Lim-
burg, wegens afbouw huis,
houten STA-CARAVAN, 1
jaar oud, 10 x 3,5 meter, pri-
ma geïsoleerd, dubbel glas,
met keukenblok, douche, wc,
wastafel, wasmachine, gas-
verwarming, ’ 32.000,-. Tel.
00-32.13773655.
CARAVANVOORTENT,
omloopmaat 8.25-8.75 m., |katoen, 4 jr. oud, kl. beige/ |
bruin/oranje, eventueel met .
beige dak-/zonneluifel, pr.n. ,
o.t.k. Tel. 043-644775. 'Wat VERKOPEN? Adver- "teer via: 045-719966.

CARAVAN- en botenstallinc
aangeb.: Gronsveld, Sta"
tionsstr. 44. 8 04408-1251.

Campers
Te koop mooie CAMPER,
Fiat 238, bwj. '77, i.g.st.,
APK 7-95, vakantie klaar!
’4.000,-. Tel. 04457-1416.
Kleineweg 5, Noorbeek.
Te koop camper KARMANN
VW LT 28, 6-cyl., 3 L diesel,
bwj. '84; fietsr. cruisecontr.,
goed ondern., APK '95, stal-
ling voorzien, vraagprijs
’30.000,-. 8 045-315390.
Te koop BEDFORD Benzine,
boyenslaper met rondzit en
douche, kl. wit, i.z.g.st, vr.pr.

’ 16.500,-. 8 046-582140
Te koop of te ruil tegen sta-
caravan: CAMPER Merce-
des 508 D, bwj. '82, 6-pers. t.
e.a.b. Tel. 045-214639.
Hymermobiel fabrieks-
CAMPER, 4-pers., bwj. '82,
benz.motor, APK en ANWB
gek., 100 % in orde, pr.

’ 28.000,-. 8 043-643636.

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.
Nog enkele vakantiewonin-
gen vrij in HONGARIJE v.a.
55,- DM p.dg. 046-334006.
Te h. CHALET Eifel/Arden-
nen in natuurgebied, alle
comf, 7-pers., ’650,- p.wk.
Inl. 045-411257.
Te h. 4 pers. CARAVAN,
compl.inger., staanpl. Heim-
bach (Eifel), a 045-211705.
HELLENDOORN Camping
Kennedypark, een echte ge-
zinscamping. 05488-1223.

(Huis)dieren
Te kopp Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Telef. 045-325447.
Van partikulier gevraagd:
PAPEGAAI. Telefoon 045-
-325049.
Te koop C-PONY zwart,
merrie, 12 jaar, 1.36 m.,
100% verkeersmak en lief;
sjieke donkerschimmel mer-
rie, geb. 2-4-93, v. Gregor,
superbeweg. 8 04455-1611.
Ruwhaar, Kan. TECKELS
met stamboom. Telefoon:
046-580797.
Te koop zwarte/gestroomde
BOUVIERPUPS met stam-
boom, ingeënt en ontwormd.
Telef. 04257-9200.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIËRTJES, zeer klein
en mooi. 046-371833.
Weg. omst. te koop perzi-
sche POESJES met stam-
boom. Telef. 045-215795.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond. open maand. gesl.

■J Te koop JACK RUSSEL pu-- pies, 3 kl. Telef. 00--r 32.89713451 Veldwezelt (B).

Zonnebank-hemel, Nu halen, na de WK-Final, betalen! 10-Lamps zonne-
! hemel, compleet v.a.■ ’ 795,-. Zonnehemelver-

huur met bezorgen, 3weken
I voor ’175,-; 6 weken voor

’ 275,-. groothandelseen-

' trum AU SOLEIL BV, Markt
! 38, Kerkrade. 8 045-461417

'<Te k. Philips UVA halfbody
BRUINER, met HPA-lamp,
mcl. statief, van ’750,- voor

| ’ 400,-. Telef. 046-335934.
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).

In/om de tuin '
Vandaag nog modder
zand, ' morgen t.
GRASZODEN, perkplaj
'geraniums enz. Jawell 'centrum. Telef. 045-25641fl
Karcher HOGEDRüK1
NIGERS. Voor verkoop
service van het gehele'
gramma vraag uw Katf
dealer Collé Machinet»
BV, Nusterweg 90. Tel.'
519980. >
TUINDECORATIES:
bestrating, boom***'
zand, grind, cement, &
natuurstenen, tuin*
men, tuinhout, plante**
ken, bielzen, palissaden'
Veel keus! Scherpe >
Cremers BV, Valkweg .
Industrieterr. Abd.-jJ'
Landgraaf. Tel. 045-3123
Piccolo's in het LimfJDagblad zijn groot in'
SULTAAT! Bel: 045-71^

Computers

at
B'I

tMzimmiiÊmmt*»''}..

PC-Starter kit. i

803865X/ 40MHz.
4MB RAM, 210MB Harddisk, SVGA paperwhite, Multi -^Wen VGA-kaart, compl. metkeyboard en muis in Mini Towe<

Voor ’ 1.799,-incl. BTW.
Meerprijs CD-ROM speler + Stereo geluidskaart
en boxen ’ 599,-. Meer dan 100 CD Rom titels

in voorraad van ’ 7,95. )

Leufkens-Dubois Computers »
Heerlen. Sittarderweg 58a - 045-722315.

CompTEC Services Hoensbroek j__ Akerstraat Noord 188 - 045-231897.
SONY MSX-2 mcl. monitor, Te k. Philips VIDEO|J i
diskdrive, modem, printer en TER: tekstverwerker, "^ I
programma's, ’795,-. 8 045- scherm en printer in ft241166 of 726254. compact apparaat, eeK
Te koop NINTENDO 8-bit, di9e bediening, in Pel%
mcl. 7 spellen, vr.pr. ’225,-. staat, ’ 750,-. a 046-33^> *!
Tel. 045-255371. j"$

Bei de Vakman
Gaat U VERHUIZEN. Bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
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.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Het juiste adres voor TC
BOUWINGEN en reno^tevens gespecialiseerd jl

plafonds, wanden en z"JIisolatie. Bel vrijblijvend
prijsopgave 045-259138^ l
SCHILDERS kunnen ! idiverse behang- en "
schilderrwerk aannemen- .
045-210020. _^\
NEW LOOK BV Landje
Gevelreiniging, uitkap^
voegen, steigerverhuur. j
045-312154. Fax 323452^ >
Wat VERKOPEN? A<H
teer via: 045-719966. X— »

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20 A

1 AIHUSS
RIJDEN UIT HARTSTOCHT*
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AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN BV GARAGE CREEMERS "
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Die geduldigheid typeert Schalken,
die met zijn ouders in het Belgisch-
Limburgse Kessenich woont. Het
was tevens de koelbloedigheid die
Krajicek al bij hem constateerde.
„Hij blijft koud, rustig. Dat zijn be-
langrijke eigenschappen. Maandag
stond hij voor het eerst van zijn le-
ven op gras en won van een goede
speler. Ik kreeg m'n eerste keer
geen twee ballen achter elkaar over
het net.

ken dat je ontevreden over je spel
bent. Daar put een tegenstander al-
leen maar moed uit. En ten tweede:
met een goed punt kan dewedstrijd
helemaal omslaan."

Aanwinst Fortuna
" Irvin Lee, de nieuwste

aanwinst van Fortuna
Sittard, zette
gisterenmiddag zijn
handtekening onder een
tweejarige overeenkomst
met de Limburgse eerste
divisieclub. De 20-jarige
Lee werd bijgestaan door
zijn zaakwaarnemer en
oud-Fortunees Sigi Lenz.
Irvin Lee speelde de
afgelopen drie seizoenen
bij FC Haarlem. Hij is de
derde aankop van de
Sittardse club voor het
nieuwe seizoen.
Overigens verlengde
gisterenook Masita, dekledingsponsor van
fortuna, het contract
voor een looptijd van
twee jaar.

Foto: ERMINDO ARMINO

Vijlen in teken
van NK wielrennen
VIJLEN - Vrjlen staat zondag in
het teken van de Nederlandse kam-
pioenschappen voor junioren, nieu-
welingen en junior-dames. Toer en
Wielerclub Maaslandster is voor het
vierde achtereenvolgende jaar orga-
nisator van deze zogenaamde 'klei-
ne kampioenschappen', waarvoor
een budget vereist is van 15.000 gul-
den. Daartegenover staat dat de
Nederlandse wielertop van renners
van 15 tot 19 jaar een boeiende
strijd garandeert om de rood-wit-
blauwe tricots.

Het parcours heeft een lengte van
acht kilometer. Scherprechter is de
Vijlenberg aan de kant van Vaals-
broek, met een stijgingspercentage
van liefst 12 procent. Halverwege

Geen nieuwe stunt Schalken
’Volgende keer wil ik geen wild-card meer’

In totaal zijn zondag 297 renners
aan het werk in Vijlen, waaronder
een aantal Limburgse kanshebbers.
De junior-dames bijten om 09.30
uur de spits af voor een race over 60
kilometer. Danielle Moonen is de
enige Limburgse vertegenwoordig-
ster. Om 11.45 uur verschijnen 124
nieuwelingen aan de start. Zij krij-
gen 76 kilometer voor de wielen
geschoven. Wopke Veenstra uit
Harkema, de jongste broer van prof
Wiebren, is de grote favoriet. Maar
de kwaliteiten van Ivo Keijers uit
Geleen mogen niet onderschat wor-
den. Henk Bres, Raymond Broeren,
Paul Hamaekers, Michel Jeucken,
Pascal Lahaye, Nico Laugs en Coen
van Weert zijn de overige Limburg-
se nieuwelingen in dit NK.
De juniorenrace is het spektakel-
stuk van de wielerhappening in Vij-
len. In totaal doen 115 talenten een
gooi naar de titel, die in deze cate-
gorie ooit door de Limburgers Ger
Harings, Jacques Deckers, Peter
Schroen en Raymond Meijs in de
wacht werd gesleept. Negen ren-
ners uit onze provincie hebben in
voorgaande belangrijke koersen
een startbewijs afgedwongen: Jac-
ques Peeters, Jos Lucassen, Frank
Broods, Tim Bijnen, Tjarko Cup-
pens, Peter Gatzen, Tim Heems-
kerk, Danny Sijen en Michael
Vanderstappen, waarvan zeker de
twee eerstgenoemden tot de kans-
hebbers gerekend mogen worden.
Carsten Croon, de winnaar van o.a.
de Heuvelland Tweedaagse en Felix
Kools, vorige week nummer één in
de Omloop van de Maasvallei wor-
den als dé te kloppen coureurs be-
schouwd. John Bruinsma verover-
de vorige jaarde nationale driekleur
in Vijlen.

deze gevreesde klim wordt de fi-
nishlijn getrokken. Entree inclusief
programmaboekje bedraagt 7,50
gulden.

Zie verder pagina 21

" Limburg hoopt op
Jacques Peeters

sport kort

" VOETBAL - Feyenoord heeft
een samenwerkingsverband geslo-
ten met het Rotterdamse Thorbec-
ke Lyceum, dat een topsportplan
heeft opgesteld. Talentvolle voet-
ballers van 12 tot 18 jaar krijgen op
deze school alle medewerking zich
lerend en trainend voor te bereiden
op een mogelijke profcarrière. Vier
en twintig spelers uit de Feyenoord-
selecties zullen komend studiejaar
gebruik maken van deze voorzie-
ningen.

" AUTOSPORT - Het gaat de goe-
de kant op met Formule 1-coureur
Karl Wendlinger, die enkele weken
geleden zwaar crashte tijdens de
training voor de Grand Prix van
Monaco en daardoor hersenletsel
opliep. Volgens de behandelend ge-
neesheer in Innsbruck heeft neuro-
logisch onderzoek uitgewezen dat
de Oostenrijker geen bewegingsbe-
perkingen heeft. Er is geen zintuig-
uitval en Wendlinger praat normaal.
Hij reageert echter nog wat traag.

Het eerste optreden in een ATP-
toernooi was Schalken goed beval-
len. „Dit is een paradijs in vergelij-
king met de satellites. Een verade-
ming om mee te maken, een stimu-
lans ook. De volgende keer wil ik
geen wild-card meer nodig hebben.
Het is gewoonduidelijk dat het ver-
schil helemaal niet zo groot is. Op
een goede dag kan ik van iedereen
die een mindere dag heeft winnen.
Het gaat om diepaar punten."

j*mriWas blij dat Jarryd eruit was",- Kragicek na de 6-3 6-1 over-
l^ng lachend vast." Hij had Pe-
il,^ bij 3.3 in de eerste set, mede
0C*r'le dubbelfouten, twee breek-
'\. n „geschonken". De Venezo-
,*^ Profiteerde niet. „Jarryd had je
kjv*ans niet hoeen geven. Met zijn
*►„ n 8 en returns had mij dat de
\^e set gekost."<t<£" niet benutte breekpunten, het
'%»* *?ere'ra de zege. Sjeng Schal-
\ k-ree? er m z^n part-j' naast die
W-s ra Jicek de enige van gisteren,

Antonitsch slechts één. „Op
«ij momenten speelde

Boed. Dat was twee dagen gele-
"j^;,toen ik van Vacek won, anders-
W Desondanks liet Schalken
% ontmoedigen. „Je moetsj^istisch blijven, niet laten mer-

trainerscarrousel
il) *-.RLEN - René Isenborghs is
Hj 'ngang van komend seizoen de
4qr'-ve trainer van het naar de vier-
fch sse gepromoveerde SV Lan-
0erg- Hij volgt Joop Hellemons
1' die een andere functie binnen

clUb krijgt.

Schalken zou aanvankelijk op het
centre-court zijn tweede partij spe-
len. De televisie wilde echter liever
de Fransman Henri Leconte voor
het programma hebben, die tegen
de Italiaan Diego Nargiso moest
spelen. Schalken werd hierdoor
naar een bijbaan verwezen, waar hij
bekeken werd door bondscoach
Stanley Franker, die deze partij bo-
ven die van Krajicek prefereerde.
Schalken blijft de komende drie
weken op gras spelen, volgende
week gaat hij in Roehampton de
kwalificatie voor Wimbledon spe-
len. Indien hij zich niet voor het
hoofdtoernooi kan plaatsen, dan
start hij in het jeugdtoernooi.

" TENNIS - Gijs Verheijen heeft
via een moeizame driesets zege de
tweede ronde van het Vlieg Advies-
groep toernooi bereikt. In de eerste
ronde versloeg hij Arnoud den Ou-
den met 2- 6, 6-3, 6-4. Martijn John
Voorbraak verloor met 6-4, 7-5 van
Eric Hoppenbrouwer. Frauke Joos-
ten leed een 6-4, 7-6 nederlaag tegen
Linda Sentis van de organiserende
vereniging.

Golfmiljonairs op stap in Gooise bossen
Heineken Dutch Open hoopt in volgende maand op groene greens in Hilversum Ook in Hilversum hoeft niemand

honger te lijden. De eerste prijs be-
draagt 315.000 piek en als een speler
de kwalificatie niet haalt, kan hij al-
tijd nog een zakcentje in Purme-
rend verdienen. Daar namelijk
wordt een pro-am gehouden voor
bedrijven en tourprofessionals, die
in het Dutch Open door de mand
vallen. „Beunhazerij", noemt Van
Erven Dorens de kruimeldieverij
rond 'zijn' grote toernooi. „Het is
niet professioneel van tourgolfers
aan een dergelijk initiatief mee te
werken. Maar we kunnen er weinig
tegen ondernemen."

DOOR FRED SOCHACKI

Voor een paar startcenten doen ech-
ter ook de professionals al veel,
want een jaar op de tour kost
120.000 gulden enkel aan reis- en
verblijfkosten. En niet allemaal he-
ten ze Langer, Woosnam of Balles-
teros en krijgen ze een kwart mil-
joen enkel voor hun aanwezigheid.

Het grote gros bestaat uit avontu-
riers met golftalent. Zwervers, op
zoek om ergens de grote slag te
slaan. Misschien wel op de Hilver-
sumsche Golfclub.

En in Hilversum, tijdens het door
Heineken gesponsorde mega-evene-
ment, gaat het om heel veel geld.
Twee miljoen gulden alleen al aan
prijzengeld en dat terwijl er voor de
groten in de golfwereld ruim twee
ton startgeld wordt neergeteld.
„Meneer Langer," aldus organisator
Robbie van Erven Dorens, „heeft
nog niet toegezegd. Maar ook hem
hoop ik voor het aflopen van de in-

"Ü^ERWOUDE - Regen en zon-
I zullen een volmaakte wis-
tCerking moeten hebben om de

tC^s van de Hilversumsche Golf-

'\ , »n perfecte conditie te krijgen
\\C bomen vier dagen tot in de
tl! te laten groeien. Van 21 totmet 24 juli a.s. maakt de Tour
L de Professional Golf Associa-
«iL "aar jaarlijkse stop in Neder-
k en wordt een van de lucratief-
L sPortevenementen, het Heine-
% Dutch Open, gehouden,
t^nïiljonairs -als Jose-Maria Ola-
l^ lan Woosnam, Collin Montgo-
Rw'6 en Seve Ballesteros proberen
Leende het 75ste Dutch Open
k sUg te slaan in de Gooise bos-

rdat de spikes van de golfhalf-

goden hun afdrukken op de mo-
menteel slechte greens achterlaten,
smeekt de organisatie voor wat
hulp van boven. Die hulp en enkele
zakken reeds gekiemd gras moeten
binnen een paar weken de kritische
toets van de Europese golftour kun-
nen doorstaan.Want als het om geld
gaat, kunnen miljonairs heel verve-
lend zijn.

schrijvingstermijn nog te strikken."

Een opmerking, die slechts voor
tweeërlei uitleg vatbaar kan zijn. Of
Van Erven Dorens heeft het start-
geld voor deDuitse vedette nog niet
rond, of Langer laat het kwartmil-
joen liever schieten voor een wan-
delingtje met vrouw en kinderen.
Waar de Duitser maar beperkt ge-
bruik maakt van de talrijke aanbie-
dingen, hunkert Nederland al jaren
naar erkenning op Europees ni-
veau. Chris van der Velde zoekt al
geruime tijd zijn heil weer in zijn
tweede vaderland Amerika. Neder-
lands beste professional maakt wel-
iswaar zijn opwachting in Hilver-
sum en tijdens nog wat andere
(nationale) toernooien, maar heeft
zijn aandacht verlegd naar de satel-
lite-circuits aan de andere kant van

de oceaan. Van de talenten die op
termijn goede ontwikkelingsmoge-
lijkheden hebben, wordtvooral veel
verwacht van Rolf Muntz, Joost
Steenkamer en mogelijk ook Maar-
ten van den Berg.

Aangesproken op die trage ontwik-
keling van het Nederlandse topgolf
moet Henk Heijster, directeur van
de Nederlands Golffederatie, erken-
nen dat de kloof met landen als bij-
voorbeeld Zweden nog gigantisch
is. „Als de Zweden een sport zeg
maar annexeren, dan wordt het een
soort staatssport. Je ziet dat bij ten-
nis en tafeltennis. Dan wordt sport
daar een beroep. In Nederland
werkt dat anders. Daar gaat de op-
leiding meestal voor alles. En om
topsport te combineren met oplei-
ding, dat is in onze cultuur bijna

onmogelijk. Daarvoor moet je naar
Amerika. In die combinatie ligt de
mogelijkheid en enkele van onze ta-
lenten zitten momenteel in de Sta-
tes. De Zweden doen niet anders."

Niet anders, maar wel eerder, fana-
tieker en puttend uit een enorm re-
servoir. Nederland telt in het jaar
2000 100.000 geregistreerde golfers.

„Waar de Zweden al aan de top zijn,
bouwen wij nog aan de basis. Los
daarvan spelen nog andere factoren
de groei naar topgolf een rol. Het
sociologisch aspect bijvoorbeeld.

„Is er wel voldoende honger om
topsport te kunnen bedrijven, ter-
wijl er in Nederland geen honger
meer is?", vraagt Heijster zich af.

sport in cijfers Werf 2 1/2, 9. Sokolov 1 1/2, 10.Hoekse-
ma, Van der Sterren 1, 12. Van Gisber-gen 1/2.
New Vork Kwartfinales PCA-kam-
pioenschap, tweede ronde: Gulko -Short 1-0 (stand 1 1/2-1/2), Adams - Ti-
viakov 1-0 (stand 2-0), Kramnik - Kams-
ky 0-1 (stand 0-2), Anand - Romanisjin
1-0 (stand 1 1/2-1/2).

TENNIS
Rosmalen Mannen, 620.000 gulden.
Tweede ronde: Krajicek - Pereira 6-3
6-1, Antonitsch - Schalken 6-3 6-4.

Londen. Queens, mannen, 1,2 miljoen
gulden: Derde ronde: Sampras - Mat-
suoka 7-6 6-2, Martin - Rusedski (Can)
4-6 6-3 6-4, Apell - Ivanisevic 7-6 7-6, Van
Rensburg - Washington 2-6 6-2 6-4, Fer-
reira - Steven 6-3 6-3, Bates - Nestor 6-4
3-6 6-4, Edberg - Stoltenberg 1-6 6-3 6-4,
Morgan - Stich 7-6 6-3.
Birmingham. Vrouwen, 300.000 gulden:
Derde ronde: Tauziat - Oremans 6-7 7-6
6-3, Schultz - Wood 6-1 6-3, Shriver -McQuillan 6-0 6-4, Kruger - Krizan 7-6
6-4, McNeil - Neiland 6-4 7-5.

KNVB-beker eerste ronde amateurs
Hoek-Achilles V 1-1; Babberich-SC En-
schede 2-2; 81. Wit-Hollandia 0-6; ADO-
Nw'hoom afg; RKWL-RBC 2 2-5-
RKSVO- LONGA 2-7; Baronie-Papendr.
3 - 2; Quick '20-Treffers 1-5; Hoek enBabberich wns, RBC 2 wint verlenging.
Nw.Woensel-Volharding 2-1; Holland-GVW 1-2; Genemuiden- SVBO 1-2
HZW-App./Leweb 0- 0; DOSK-BeQ/Dr.Boy afg; DCV- Rozenburg 0-1;HZW wns GVW en SVBO winnen na
verlenging. WOG - FC Lisse 1 - 2

GOLF
Hamburg. PGA-toernooi. Stand na eer-
ste ronde: 1. Davis 66, 2. Zilg, Grappa
sonni, Lawrie 68, 5. Broadhurst, Davi-
son, Montgomerie, Robson, Sewell
Coltart, Carriles, Hospital, Hjertstedt
McNulty 69.
Amsterdam. NK strokeplay profs.
Stand na eerste ronde: 1. Saxton 71, 2.
Young, Gee, Steenkamer 72, 5. Muntz,
Burnside, Watkins 73, 8. Smits van
Waesberghe, Helsby, Bensdorp, Van
der Velden, Lovey, Williamson 74.
Evian . Evian Masters, vrouwen. Stand
na eerste ronde: 1. Lambert, Prosser,
Meunier, Alfredsson 71. Nederlanders:
De Boer 73, Weima 76, Hageman 80.

WIELRENNEN
i "de van Italië Negentiende etappe,
5? vagna-Bra: 1. Ghirotto 212 km
u^SO, 2. Sörensen, 3. Podenzana, 4.
$«si. 5. Fomaciari 2.17, 6. Bordonali, 7.
■p^'nari, 8. Ferrigato, 9. Roscioli, 10.
220 °U' H °rteg°n <Co1). 12- Forconi
'Cv?' 13. Zanini 2.21, 14. Abdoesjaparov
th**>. 15. Baldato, 43. Nijboer. Alge-
"p^n klassement: 1. Berzin 85.40.29, 2.7,|}tani 2.55, 3. Indurain 3.23, 4. Bugno
7'*s. 5. De las Cuevas 7.16, 6. Belli 9.12,
t* jonkov 11.03, 8. Chiappucci 11.52, 9.{T'son Rodriguez (Col) 15.26, 10.
b^Psten 15.53, 11. Podenzana 16.09,
f-..Cubino 16.41, 13. Richard 17.06, 14.
Jo^lnikov (Oek) 20.09, 15. Giupponi
*", 99. Nyboer 2.29.37.

I Ode van Luxemburg Eerste etappe,
"ti-p „mburg-Dippach: 1. Hincapie 170
tij -1-39.45, 2. Peter de Clercq, 3. Kap-
E_ 4-Strazzer, 5. Colage, 6. Danny Ne-
9 Mn' 7* NardeUo, 8. Giuseppe Petito,
dg^aassen, 10. Vandenbroucke, 15.Van
Il,_,Akker' 16- Dekker, 41. Harmeling
"esi i 44' Theunisse. 55- Meijs, 80. Cor-
«*.i " °2- Den Bakker, 11. en laatste op 12
CV Talen. Algemeen klassement: 1. De~cq 4.39.34, 2. Hincapie 0.01, 3. Kap-

WATERPOLO
Ede Internationaal toernooi. Vrouwen,
eerste dag. Groep A: Nederland - Ver-
enigde Staten 15-9(5-3 4-3 5-0 1-3). Doel-
punten Nederland: Kuipers 5, Lind-
hout, Nieuwenburg en Kriekaard 2, De
Bruijn, Leijendekker, Bast en Verdam.
Groep B: Italië - Groot-Brittannië 13-5
(4-1 1-22-1 6-1), Spanje - Canada 2-10(0-3
0-1 0-3 2-3).

Skiwedstrijd
bij kunstlicht
RIO DE JANEIRO - Het we-
reldbekercircuit voor de skiërs
kent ook komend seizoen een
primeur. Vorig jaar werd gede-
buteerd op de gletscher bij Sol-
den, deze winter staat er voor de
mannen een slalom bij kunst-
licht op het programma. Die
wordt op 26 november ln Se-
strière gehouden. Het seizoen
1994/95 begint op 5 november in
Saas-Fee. De World Cup-finaJe is
in het weekeinde van 16 tot 19
maart in het Italiaanse winter-
sportoord Bormio. De reeks
wedstrijden voor de wereldbeker
wordt van 30 januari tot 12 fe-
bruari onderbroken voor de we-
reldkampioenschappen in de
Sierra Nevada (Spanje).

Verkiezing
Heerlens elftal
HEERLEN - In het Cornelius-
huis in Heerlerheide wordt mor-
genavond vanaf 20.30 uur de
Heerlense voetbalploeg van het
jaar gekozen. De uitslag zal be-
kend worden gemaakt door een
jury die bestaat uit oud-voetbal-
lers. Bovendien zullen de topsco-
rers worden gehuldigd, 's Mid-
dags vanaf twee uur worden de
jeugdkampioenen in de bloeme-
tjes gezet. De genomineerde
ploegen zijn: SV Heerlen, Corio-
vallum en RKHBS. Bij de voet-
ballers wordt gekozen uit: Ste-
vens (Groene Ster), Mulder
(Mariarade) en Neisters
(RKHBS). Kandidaten in de ca-
tegorie keepers zijn: Crombach
(Heerlen Sport), Knippenberg
(Mariarade) en Houwen (Corio-
vallum). Trainers: Meuser (Heer-
len Sport), Dacier (SV Heerlen),
Van Lierop (VKC). In het vrou-
wenvoetbal zijn kandidaat: Luy-
ten (Weltania), Coolen (NEC'92),
Kisters (SV Heerlen) en bij de
ploegen: NEC'92, Heksenberg en
Weltania.

Coach Hongarije
neemt ontslag
BOEDAPEST - Daags na de ne-
derlaag van 1-3 in Brussel tegen
België heeft de Hongaarse coach
Jozsef Verebes zijn functie neer-
gelegd. Verebes trok de conse-
quenties uit de slechteresultaten
van de laatste tijd. Van de acht
interlands verloren de Hongaren
er zes (waarvan vorige week vrij-
dag met 1-7 tegen Oranje) en
speelden er twee gelijk. Verebes
had een deeltijdbaan als bonds-
coach. Hij is tevens trainer van
de eerste divisieclub ETO Györ.
In de herfst van het vorig jaar
volgde hij Ferenc Puskas op.
Gisteren besloot de voorzitter
van de nationale voetbalbond,
Mihaly Laczko, af te treden.

Mammoettoernooi
volleybal in Heer
MAASTRICHT - Komend week-
einde vindt op develden van SV
Heer aan de Demertdwarsstraat
in de Maastrichtse wijk Heer het
jaarlijkse openlucht-volleybal-
toernooi plaats. Dit evenement is
onderdeel van de FICEP/NKS
Nationale Sportdagen. De orga-
nisatie berust bij de volleybal-
vereniging Jokers VC. De zater-
dag is gereserveerd voor compe-
titieteams en beachvolleybal. Op
zondag komen vanaf 10.00 uur
recreatieve ploegen in actie. In
toaal hebben bijna 200 teams in-
geschreven, goed voor ruim
1.500 deelnemers aan dit mam-
moet-toernooi.

Jozef Chovanec
wordt trainer
PRAAG - Jozef Chovanec, oud-
speler van PSV, wordt aan het
einde van het komende voetbal-
seizoen zeer waarschijnlijk trai-
ner van zijn huidige club Sparta
Praag. Chovanec moet dan trai-
ner Karol Dobias aflossen, wiens
contract op 30 juni 1995 afloopt.
Met het oog op zijn toekomstige
baan heeft Chovanec zijn con-
tract met Sparta nog een jaar
verlengd tot 30 juni 1995. Chova-
nec (34) besloot nog een jaar als
speler bij Sparta te blijven nadat
de club deze week de twintigste
landstitel iri de wacht sleepte.
Sparta werd daarmee de eerste
voetbalkampioen van de nieuwe
republiek Tsjechië.

Elly van Hulst
loopt EK-limiet
ROME - Elly van Hulst heeft
woensdag op de 3000 meter vol-
daan aan de A-limiet voor de EK
atletiek in Helsinki. De Rotter-
damse eindigde op het atletiek-
gala in Rome op de negende
plaats met een tijd van 8.49,86.
De limiet is 8.52,00. De prestatie
van Van Hulst is opmerkelijk.
De laatste maanden sukkelde de
loopster met haar gezondheid.
Ze had geregeld last van astma-
aanvallen tijdens de races.

Hofstede rond
met FC Utrecht
KERKRADE - Roda JC- topsco-
rer Peter Hofstede heeft gisteren
een akkoord bereikt met FC
Utrecht over een tweejarig con-
tract. Eerder haddenRoda JC en
de nieuwe club van de aanvaller
al overeenstemming bereikt over
de transfersom, die rond de ze-
ven ton bedraagt. Vandaag zal
Hofstede jiogeen medische keu-
ring ondergaan, waarna het con-
tract ondertekend kan worden.

pes 0.07, 4. Kaspoetis 0.08, 5. Mauri 0.09,
6. Strazzer 0.11, 7. Colage, 8. Nelissen, 9.
NardeUo, 10. Petito, 11. Maassen, 17.
Van den Akker, 18. Dekker, 42. Harme-
ling 11.54, 45. Theunisse, 56. Meijs, 81.
Cordes, 83. Den Bakker, 111. op 12 min
Talen.
Laon. Ronde van de Aisne (open), derde
etappe: 1. Kirsipoe 171 km 3.55.21, 2.
Jarno, 3. Sapronoy, 4- Kernper, 5. Oli-
don . Algemeen klassement: 1. Jarno
6.04.20, 2. Medan, 3. Vadrot, 4. Duyn, 5.
Rouxel.
Ronde van Oostenrijk, amateurs: Acht-
ste etappe, Flirsch-Hinterluxer Glet-
scher: 1. Hempel 137 km 3.37.34, 2.
Haver 0.01, 3. Langt, 6. Moerenhout, 23.
Van der Meer 1.03, 25. Van Heeswijk, 26.
Van de Meulenhof. Algemeen klasse-
ment: 1. Morscher 30.55.37, 2. Moeren-
hout 1.00, 3. Johnsen 2.17, 14. Van de
Meulenhof 8.36, 18. Van der Meer 10.23,
22. Van Heeswijk 12.49.

VOETBAL
Santa Cruz oefenduel Bolivia - Peru 0-0
San Diego oefenduel Brazilië - Hondu-
ras 8-2 (3-0).

SCHAKEN
Amsterdam. NK mannen: Vijfde ronde:
Van Wely - Sokolov 1/2-1/2, Cifuentes -Piket 0-1, Van der Werf - Sosonko 0-1,
Van der Wiel - Hoeksema 1-0, Bosch -
Van Gisbergen 1/2-1/2, Nijboer - Van der
Sterren 1-0. Stand: 1. Piket 4 1/2, 2. Van
der Wiel 4, 3. Cifuentes, Nijboer 3 1/2, 5.
Bosch 3, 6. Sosonko, Van Wely, Van der

BASKETBAL
Houston NBA-finale, eerste wedstrijd
(best-of-seven): HoustonRockets - New
Vork Knicks 85-78. Topscorers Hous-
ton: OUyuwon 28, Thorpe 14, Maxwell
11, Herrera 10; New Vork: Ewing 23,
Oakley 12, Starks 11.
Sydney WK vrouwen. Kwartfinales.
Groep 1: Verenigde Staten - Slowakije
103-96, Australië - Canada 90-72. Eind-
stand: 1. Verenigde Staten 3-6, 2. Aus-
tralië 3-4, 3. Slowakije 3-2, 4. Canada 3-0.
Groep 2. Brazilië - Spanje 92-87, China -Cuba 86-84. Eindstand: 1. China 3-4, 2.
Brazilië 3-4, 3. Spanje 3-2, 4. Cuba 3-2.
Halve finales: China - Australië, Ver-
enigde Staten - Brazilië.
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Von onze sportredactie

- Krajicek keek hem nog even goedkeurendn- „Die Schalken, die komt er wel." De Hagenaar liet eerder
v door schemeren dat hij alle vertrouwen in de kwaliteiten

de Limburger had. Sjeng Schalken had juist zijn partij in
"v

e tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen met 6-3 6-4, ivoren. Zijn commentaar was nuchter: „Het gaat om de be-
OSrijke punten."

E^-en die het 17-jarigetalent tegen
C Oostenrijker Antonitsch liet lo-
L " de goudenpunten dieKrajicek
% andere baan gretig verzilver-

EJ^ard Krgjicek kende gisteren in
B 'Weede partij geen enkele moei-
h hi^ Pereira. De Venezolaan wasoliJ met het feit dat hij nog een
CT de baan op mocht. In zijn twee

optredens in het ATP-cir-
dWas net steeds na een rondje

"^ '°Pen. Na de loting van Rosma-
jj^eigdede herhaling: de Zweed

staat bekend als een goede
""-tennisser.

■ Limburgs dagblad _t sport

" Sjeng Schalken na zijn uitschakeling in Rosmalen: „Ooit kan ik van iederen die een mindendag heeft winnen". Foto: christa halbesm.
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HARDCORE - HAPPY HOUSE TRANCE - MELLOW

ZATERDAG: DISCO NIGHT ■ VRIJDAG 17 JUNI: THUNPERPOME HOUSE PARTY
met vier top-d.j.s - vijf uur durende show - lasershow

vrijdag 24 juni: VERONICA DRIVE-IN-SHOW + KARAOKESHOW
! Presentatie: Mark de Moor (van Goede Tijden Slechte Tijden)

Feesttent sportcomplex
Georganiseerd door de voetbalclub

Vrijdag 19.30-21.00 uur receptie ter gelegenheid
10 juni van diverse jubilarissen. Vanaf 21.00 uur

De Holzberger Band
Dans- en showavond. Entree’ 5,-.

Zaterdag SchimcoPop-Rock Festival 1994
11 juni Met medewerking van: René Schuman en

The Moment, Show Dice, II Extra, Disco
Express.
Aanvang 20.00 uur. Entree: ’ 10,-.

Zondag- Rommelmarkt met sfeervolle live muziek,
morgen kinderstraatkermis, o.a. draaimolen, treintje,
12 juni luchtkussen en kinderboerderij. Tevens

speelgoedruilbeurs. Aanvang 11.00 uur.
Voor nadere info 04404-1895.

Entree ’ 2,-, kinderen gratis.

Zondag- Limburgse artiestenavond
avond Met medewerkingvan: Fietsefreem, Pierre
12 juni Cnoops, De Nachroave, Bruno Majcherek,

Sjef Diederen. Aanvang 20.00 uur.
Entree ’ 7,50.

Woensdag- Jaap Aap Jeugdshow
middag van 15.00-17.00 uur. Entree ’ 4,-.
15 juni

Woensdag- Kienen
avond met prachtige prijzen. Aanvang 20.00 uur.
15 juni

Vrijdag Mannheim
17 juni Aanvang 21.00 uur. Entree ’ 7,50.

Zaterdag Tros Drive-In-show
18 juni Aanvang 20.00 uur. Entree ’ 5,-.

Zondag Früh- en spatschoppen met: Die Originale
19 juni Schintaler van 13.00-18.00 uur, dieOrigina-

le Urtaler van 18.00-23.00 uur.
Geen entree.

Hoofdsponsor tentfeesten 1994:
TEGELZETTERSBEDRIJFCAUBO VOF SCHIMMERT

Dancing
TirolerGostiioj

Vrijdag en zaterdag

DANSEN
aanvang 21.00 uur

Terbruggen 7, Eygelshoven

Il Dancing HOUSMANS Montfort
11 ZATERDAG 11 juni STABBS

Muziek

Muziek en Computer
Uitgebreide demonstraties, o.a.

PASSPORT-TURTLE BEACH SOFTWARE
HARDDISK RECORDING

U BENT WELKOM OP ZATERDAG 11 JUNI
v.a. 12.00 tot 17.00 uur

Muziekhuis Guus Arons b.v.
Honigmanstr. 5-7-9 HEERLEN, 045-717155.

ORGANIST gevraagd voor
goedlopend duo met zang.
Telefoon 046-336250.
Te koop ORGEL merk Dia-
mond, ca. 3 jaar oud, pr.n.o.t.
k. Tel. 04454-64999, van
12.00-15.00 uur.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.

Zaterdag 11 juni
GROTE DANSAVOND

SISTER ELEPHANT
Feesttent sportcomplex St. Geertruid
Aanvang 20.00 uur Entree ’ 5,00

Uitgaanscentrum

„Life Palace" Gulpen
a.s. zaterdag

d.j. „Jo-Jo"!!!
a.s. zondag

„ALL YOU NEED IS LOVE"!!!
Vanaf 24 juni iedere vrijdag geopend!

«& (Dancing
j_\(yjezissen
Zaterdag 11 juni
De Novo's

uit Geleen.

Kerkstraat 49, Brunssum.

J£L__ES6
J~*3L_Zl_l€s
bend

25 juni BEEK
Proosdijveld

Voorverkoop’ 12,50
Geverikstr. 56
Marktstr. 24
Bourgognestr. 14
Mauritsln. Z., 63

Te k. 1 eiken KAST en spin-
newiel. Dross. Essersstr. 45,
Elsloo. Tel. 046-370123.
Te k. bruin leren BANKSTEL
(3-2-2) ’BOO,- ook afzond.;
verstelbare salontafel

’ 100,-. Tel. 045-255734.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

■

TOTALE OPHEFFING " TOTALE OPHEFFING " TOTALE OPHEFFING
Wegens beëindiging huurcontract van onze zaak te Kerkrade!!!!!

OOSTERSE EN PERZISCHE TAPIJTEN.
Koop nu tegen weggeefprijzen voor thuis of opkantoor. Voor deze prijzen kunt u nooit meerkopen!!!!!

VOOR PE LIEFHEBBER EN KENNER

OI^T^QNMQGI_E^JI<^^^B

Maandag geopend van 13.00 tot 18.00 uur Alle dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur behalve donderdag vanaf 21.00 uur.

22iü2r,iRAN GROOTSTE OPHEFFING GAL_*rJ^
SKS. OOIT GEWEEST IN LIMBURG jaBS

TEL. 045-312510 V__ LANDGRAAF

Vanavond
SONIC SURFERS

ZATERDAG j
GEZELLIG DISCO i

ZONDAG
HOUSE

met
Garry and Sandy

jS 7_l___Lr ■
■___T^^^_r^^"^_r*T^[TT^^^r__^___V_l^^r^FT^^^H

If" ■*■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■*■■■ iwiwn-irr
iJ > DISCOTHEEK '

5 Sunplein 2, Landgraaf. Tel. 045-312445 "£ ledere zaterdag en zondag geopend

"J A.s. zondag 12 juni «

KARAOKE-SHOW B
ti ■***„ Vrijdag 24 juni I

(zoals iedere laatste vrijdag van de maand)

ROCK-WAVE-PARTY j
E 26 juni n\ SCHUIMPARTY Ij
■3«i«-.Ti-«i»-».Tw»tiirrnJ

DANCING
KUNDERKRUIS

Gezellig dansen voor
30-plussers

ledere zaterdagavond
vanaf 20.30 uur met

DJ JACK
Heerlerweg 57

Voerendaal o_>

l'cnMcHi-iiiti-restaurant

'tKöppelke
Rlininu'iidtrstraat 8

Klimmen
ledere zondag
dansen

voor het ietwat oudere publiek
van 15.00tot 19.00 uur

Zondag 12 juni
Leo van den Horst

UNDERGROUND HOUSE PARI

êÊSmËjÈÊ * djROB-Me J=: -

pH! Mrg. Brul str. 10
P^| "__> J?/^ Hulsberg-Nuth __

. j■I i

I I
_p '_5r

Opleidingen_______________________________________________

"rvoor erna

Interesse in een opleiding
voor de visagie

Bezoek zaterdag 11 juni onze infostand in winkelcentrum
'T LOON te Heerlen.

***Doorlopend demonstraties***
VISAGIE

LA VISTA
Raadhuisplein 17, Heerlen. 045-741560.

ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.

TV/Vldeo
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
Te koop VIDEO Matchline
Philips, kleuren TV met tele-
text en Akai stereotoren met
cd wisselaar, g 04406-12875.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide.a 045-213432.

Huish. artikelen
Te k. mooi oud Engels KEU-
KENFORNUIS, werkt op
hout, kolen of briketten.
Telef. 04493-3907.
Voor studentenflat of vak.
woning te k. AFWASMACH.
’350,-, weinig gebruikt, 046-
-742156 na 18.00 uur.

Te koop gevr.
De hoogste prijs voor uw ou-
de METALEN. Irik, Pap-
persjans 36, Heerlerheide.
Gevraagd KLEUREN TV'S,
video's, ladendiepvries,
stofzuiger, stereotorens en
videocamera, S 04406-12875.

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.
Start 2-daagse cursus theo-
rie voor auto- + motorlessen
op 01-07-94 + 04-07-94;
aansluitend examen op 05-
-07-94. Verkeersschool
WISCHMANN & Zn, telef.
045-321721.

Statt Toupet - Haare wie gewachsen
Individuelle Computerbild-Beratung

FTf ""> k*hl« Stellen 10 hellen wir WT\ _** M_k "^BJa Ifinen, difi ei niemand merkt. rÉ*..■*"__■*■> ■-B***^-. JWJ Die Hiirprothtit ttimmt in fc^f_f ■ ttrK||mM m rorm. Farbe ynd Ftst.gkeit. fg*__rf "_> at Mm Sic '" unllibn im Hnrkritw J_| __l
/ _^A*^B Unv*rbindllcr>e miornition V( -JJ» V" ■
eTÏïoni. Biosthetik Salon _P éM*O I Urrl Zweithaarstudio r ~~rJ52070 Aachen, Tel. 0049-241-502971 \__# f
Adalbertsteinweg 45, gegenüberParkhaus

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN
Gebr. Swinkels, Beitel 74,

IHeerlen. 045-422025.
Mode Totaal

Te k. lange witte BRUIDS-
JURK met lange sleep en
ace., mt. 38, pr.n.o.t.k. 3 wkn.
oud. Tel. 045-425636.
Te koop roomkl. BRUIDS-
JURK, maat 48/50. Telef.
045-220572 na 17.00 uur.

Braderieën/Markten
Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten, zo. 19 juni
Berg en Terblijt, zo. 26 juni
Schin op Geul en zo. 3 juli
Valkenburg. Inl. 045-324112.
Orgelgebogen ZILVER-
KAST 'n juweel van plm.
’5.000,- nu ’2.495,-; Ba-
rok zilverkast zeer apart van
plm. ’4.500,- nu ’ 1.695,-;
Schitt. gebeeldh. buro Mini-
stre ’1.495,-; gebeeldh.
wandtafels, orgelgeb. secre-
taire, kolom en toogkasten,
klassieke en styl eethoeken,
schitt. bankstellen enz. enz.
Uitsl. het zeer aparte maar!
spotgoedk. Inruilen kan ook,
betaling in 6 mnd. is kontant.
Art Deco, Stationstr. 41, Sit-
tard. (is groot hoekpand
schuin t.o. station).

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Grote korting! Kachelsmid,
Walem 21. Tel. 04459-1638.
Te koop OPENHAARD met
stalen ommanteling, t.e.a.b.
Telef. 045-232094.

Diversen
26 Jurü WINCHESTER-
CITY.
NOVEEN St. Clara, op-
dracht volbracht, in afwach-
ting. H.Y.

Te k. compl. witte SLAAP-*
KAMER, kleerkast + spiegel;
electr. fornuis mcl. turbo-
oven; alles 1 jaar oud. Telef.
045-710229.

Te k. BAGAGEWAGEN als
nieuw, merk Venter, bwj. '93,
’1.150,-.® 045-324586.

———"^ 'GETUIGEN gezocht d|ej I
woensdag 1 dec. '93 y i14.30 v. de aanrijding '$\
ben gezien v. een "Me j\,
rolla en een bromfiets n

j
het DEA-tankstation '_j j
Voccartstrasse te „ 4
genrath. Svp. contact j
nemen na 18.00 uur r*l^Thomassen, "_* 045-465W'

Ervaren graafmachinist n^ v
voor een bedrijf in Kerkrade. Met een hydraulische
graafmachine gaat u losgestort goed lossen. De werk..
tijden zijn in overleg en worden verdeeld over ± 2 »W 4
Bent u een secure werker? Neem dan snel contact of- \
Informatie: 045 - 46 56 66, Monique Bosch \
Kerkrade, Grupellostraat 35

tempo-teamuitzendbureau JJ: \
■ ; *^F

TER OVERNAME
TE HUUR X

lunchcafé en
broodjeszaak \

Al-lokatie \
Centrum Valkenburg a.d. Geul

Inlichtingen: |

Noblesse Projektmanagement b.v-
Tienschuurstraat 2

6301 DA Valkenburg a.d. Geul
tel. 04406-14877, fax 04406-16215/t
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agenda
J

Van onze
correspondent

Limburg hoopt op Jacques Peeters
Favoriet NK Vijlen reeds geselecteerd voor WK Equador

ECHT - Voor de derde keer in successie vindt het Nederlands
kampioenschap wielrennen voor juniorenplaats in Vijlen. Net
als vorig jaar is Jacques Peeters van de partij. De Echtenaar
geldt als én van de grootste talenten in Limburg. Een bewijs
daarvoor leverde Peeters onlangs tijdens een zware wereldbe-
kerwedstrijd in het Franse Basse Goulaine. In twee van de vijf
etappes finishte hij in de kopgroep, in de tijdrit was hij niet te
kloppen. Gevolg: de eerste plaats in de eindrangschikking. En
nog belangrijker, een plaats in de Nederlandse ploeg die in
juli en augustus deelneemt aan het WK voor junioren in het
Equador.

hij eind juliaf naar Quito. Daar na-
melijk vindt het wereldkampioen-
schap voor junioren plaats. Tijdens
verschillende wereldbekerwedstrij-
den kregen talloze Nederlandse ta-
lenten de kans zich in de kijker te
rijden. Met zijn eerste plaats in
Frankrijk slaagde Peeters met lof.

Het talent begon acht jaar geleden
met fietsen. Na het bezoeken van
een jeugdwedstrijd was hij meteen
verkocht. Het gebrek aan dit soort
wedstrijden is volgens Peeters de
oorzaak van het afnemend aantal
sterke junioren in Limburg. „Er
wordt te weinig aandacht besteed
aan de jeugd. Het overgrote deel be-
gint jong met fietsen, maar heeft
amper de mogelijkheid zich waar te
maken. Er zijn te weinig clubs en te
weinig wedstrijden. Dat is jammer."
Zelf komt hij uit voor WC Midden-
Limburg. Voor hoelang nog is de
vraag. Europolis houdt hem mo-
menteel intensief in de gaten.

In Equador zal hy by drie discipli-
nes van de parij zijn: achtervolging
op de baan, de wegwedstrijd en het
tijdrijden. Dat laatste is zijn specia-
liteit. Tijdens de wereldbekerwed-
strijd reed hij de nummer twee op
veertien seconden. En dat over een
afstand van slechts vijftien kilome-
ter. Geen wonder dat Peeters met
name in de race tegen de klok
hoopt een goed figuur te slaan.

Tijdrijden

Peeters mag weliswaar gek zyn van
de wielersport, hy sluit zijn ogen
niet voor de realiteit. De kans om
als profwielrenner een dikverdien-
de boterham te verdienen is niet al
te groot. Ook al ga je naar het WK,
ook al heet je een talent te zyn.
Daarom begint de onlangs voor de
HAVO geslaagde student over en-
kele maanden aan een studie fysio-
therapie in Heerlen. „Ik gooi niet
alles op het wielrennen," klinkt het
veelzeggend.

Voor hij in de boeken duikt, reistFoto: JEROENKUIT

Hoewel hij ongetwyfeld met zyn ge-
dachten al in het hooggebergte van
Zuid-Amerika is, dient hij eerst zon-
dag het NK af te werken. Vorig jaar
kon Peeters geen potten breken. „Ik
heb de wedstrijd uitgereden, dat
wel. Maar hoeveelste ik ben gewor-
den? Geen idee." Dit weekeinde wil
hy van zich laten horen. Bij de eer-
sten finishen. „Het is belangrijk
voor het zelfvertrouwen als je op
het Nederlands kampioenschap
goed presteert."

Molen, Echterstraat, Lange Akkersweg),
Echt (117 km, 16.40,Doorderweg, Bovenste
Eind, Peyerstraat, Kerkveldsweg West,
Kreyerstraat, Molenstraat, Nieuwe Markt,
finish, 121km, 16.46 uur).

Turners klaar
voor titelstrijd

ttcques Peeters, de grotefavoriet voor het NK-juniorenin Vijlen

Pijl van Limburg
topkoers voor

amateurs NWB

Dat de nationale juniorentop op-
nieuw afreist naar het uiterste zui-
den beschouwt Peeters als een
voordeel. „Ik houd van een geacci-
denteerd parcours. Bovendien rijd
ik graag lange afstanden. Dat we
ruim 120 kilometer moeten afleg-
gen, vormt voor mij geen pro-
bleem." Jacques Peeters is klaar
voor het karwei in Vijlen. De aan-
loop naar de hogere 'puisten' die in
Zuid-Amerika op hem liggen te
wachten.

van keihard wer-
ken," meent coach
Rene Gröters, die
samen met Nel
Krauwel sinds twee
jaar actief is bij
Swentibold. „Weke-
lijks wordt gemid-
deld twintig uur
getraind. We wer-
ken naar een aange-
past niveau voor
iedere turnster,
waarbij nadrukke-
lijk gelet wordt op
de individuelekwa-
liteiten.

Van onze verslaggever

Tenniskampioenen

Roermond - De
B- en C-tur-

£ers strijden mor-
K6ri in sporthal
jjonderbergom het

kam-
jl'oenschap. De na-
jj°naletitelstrijd bij
* turnsters vindt
j^ats in Bladel.
j|efst zeventien
M^burgse finalis-
j?tl komen volgen-
jle Week uit op het
n.ederlands kam-
rjtoenschap voor
"-turners.

HEERLEN - De zomertenniscom-
petitie zit er weer op. Het Maas-
trichtse Ready promoveerde naar
de hoofdklasse. SLTC werd kam-
pioen in de tweede klasse en neemt
de plaats van Ready in.

van de landelijke fi-
nales bij de heren.
Zeventien Limbur-
gers zijn van de
partij. Tot de kans-
hebbers behoren
Jasper Hofkens en
Johnny van de Ven
(Patrick Echt),
Wouter Bremen
(Hercules Reuver),
Nicky Daemen
(Olympia Roer-
mond), Sander
Kurver (Swenti-
bold Sittard), Mau-
rice Quaedvlieg en
Robert Janssen
(Balans Kerkrade)
en Rene van de
Bosch (KDV Kerk-
rade).

In Bladel maken
Mieke Ramakers
van Wilskracht
Voerendaal alsme-
de Ramona Poort-
man, Asnad Stöc-
ker, Eveline van
der Linden en Li-
lian Leijendeckers
(allen Swentibold
Sittard) een goede
kans op eremetaal.

Kampioenen:

Zonder de mede-
werking van de
scholen en een spe-
ciale begeleiding
op medisch gebied
alsmede bij de stu-
die zou turnen op
dit niveau niet mo-
gelijk zrjn. Door
deze manier van
werken kunnen
successen in feite
niet uitblijven."

r*a lange tijd is het
Limburgse

r^lnemers weer
Een be-Ns dat het turnen

E1onze provincie in
F* lift zit. Het isFj hter de vraag of

? veelal jeugdige
Jj'-'tïburgse deelne-
rj^rs over voldoen-
** routine beschik-
j*h om een serieu-
'r6 kans te maken
& een ereplaats.

hoofdklasse, afd. 1 Melkhuisje; eerste klas-se, afd. 5 Frisselstein; afd. 6 Ready; tweede
klasse, afd. 10 ELTV 3; afd. 11 SLTC; derde
klasse, afd. 24 Mierlo; afd. 25 Ready 2; vier-
deklasse, afd. 48 GTR 3; afd. 49 Übach over
Worms; vijfde klasse, afd. 96 Rapid; afd. 97
Oirsbeek; afd. 98 Venlo 2; afd. 99 NIP2; zes-
de klasse, afd. 178 Kerkrade 3; afd. 179
Stennis; afd. 180 Simpelveld; afd. 181
Übach over Worm 2; afd. 182 Grensmep-
pers; afd. 183 Venlo 3; afd. 184 Linne; afd.
185Berg ; zevende klasse, afd. 314 Ready 7;
afd. 316 Stennis 3; afd. 317 Merkelbeek 2;
afd. 318 Heerlen; afd. 319 Voerendaal 3; afd.
320 Oriënt 2; afd. 321 Herkenbosch; afd. 322
SLTC 6; afd. 323 Park E9; afd. 324 Park E9
2; afd. 325 Ittervoort; afd. 327 Horst; afd. 328
Liessel.;vmpia Roermond

* morgen belast
et de organisatie

Opvallend is het
grote contingent
turnsters uit Sit-
tard. „Het gevolg

Swentibold heeft
een eigen assisten-
tenopleiding voor
oudturnsters. „On-
ze aandacht is ge-
richt op een zo
breed mogelijke se-
lectie. De tijd zal
leren ofonze indivi-
duele aanpak de
juiste is. Wij zien de
toekomst in eider
geval met vertrou-
wen tegemoet," al-
dus Gröters.

Recreatieve klasse
voor damesploegen
HEERLEN - Gezien de afne-
mende belangstelling bij dames-
voetbalteams om via kampioen-
schappen of promoties in een
hogere klasse te gaan spelen,
ontwikkelt deKNVB ontwikkelt
plannen om een recreatieve klas-
se in te stellen. Het is niet moge-
lijk uit deze klasse te promove-
ren of degraderen. Indien moge-
lyk wil de voetbalbond hiermee
het komende seizoen van start
gaan.

ZOLDER - Phil Bastiaans is
door zijn teambaas Cor Euser in-
geschreven voor de 24 uur van
Francorchamps, die in juli
plaatsvindt. Zondag start mj in
Zolder tijdens het jaarlijkserace-
programma van de Nederlandse
Autorensportverenigingin de ra-
ces voor productiewagens tot
1400 cc. Morgen starten de trai-
ningen om 09.00 uur, zondag
beginnen deraces om 10.00 uur.

Phil Bastiaans
in Francorchamps

LANDGRAAF - Geevers/VCL
sluit op 11 en 12 juni op de bij-
velden van SVN in Nieuwenha-
gen traditioneel het volleybalsei-
zoen af. Morgen en zondag
komen teams van de recreatieve
tot en met tweede divisie in ac-
tie, zowel in de reguliere open-
luchtversie als by het strandvol-
leybal. Voor de tiende keer
houdt VC Jokers dit weekeinde
het Internationaal Jokers Heer
Promotion Volleybaltoernooi.
Morgen komen teams in actie
die uitkomen in de NeVoßo-
competitie. Daarnaast staat het
beachvolleybal op het program-
ma. De zondag is gereserveerd
voor allerecreatieve teams.

Volleyballers
sluiten seizoen af

HOENSBROEK - Maykel van
der Meer uit Hoensbroek behaal-
de in de Rumpenerhal in Bruns-
sum de tweede dan in het taek-
wondo. De leerling van Jos Krul
is daarmee de jongste tweede
danhouder van Limburg.

Tweede dan
Van der Meer

EIJSDEN - Het schoolvoetbal-
team van basisschool De Cra-
mignon heeft na het behalenvan
het Limburgs kampioenschap
ook de landelijke halve finale in
Zeist gewonnen. Morgen treedt
de ploeg onder leidingvan coach
Jef Henquet en assistent Henk
Rol aan tydens de finale in
Utrecht, waar de beste vier scho-
len van Nederland strijden om
de titel.

De Cramignon
naar finale

Susteren viert
diamanten jubileum
SUSTEREN - Sportclub Suste-
ren viert komend weekeinde het
zestigjarig bestaan. Vanavond is
er een receptie (aanvang 20.30
uur). Morgen vinden voor de
jeugd tot en met twaalf jaar de-
monstratietrainingen plaats tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur. Voor
de overige jeugdselecties zijn
tussen 13.00 en 18.00 uur voet-
balwedstrijden gepland. Om
18.00 uur neemt een team be-
staande uit oud eerste elftalspe-
lers van Susteren het op tegen
oud-Fortuna Sittard.

BEEK - Handbalvereniging
Caesar bestaat dit jaar vijftig
jaar. Om dit feit te vieren, speelt
het herenteam morgen een elf-
handbalwedstrijd tegen lands-
kampioen VGZ/Sittardia. Caesar
startte vijftig jaar geleden met
elfhandbal voor dames. In 1970
werd deze vorm van handbal
voor het laatst in competitiever-
band gespeeld.

Caesar ontmoet
VGZ/Sittardia

Heren: hoofdklasse, afd. 1 Nieuwenhagen;
eerste klasse, afd. 4 Pettelaer; afd. 5 Pola-
nen; tweede klasse, afd. 9 Ador; afd. 11
Bom; derde klasse afd. 20 Ready.

Zondag 12 juni, derde etappe: Echt (start
13.00 uur, Nieuwe Markt), Roosteren (5 km,
13.07, Hogeweg, Maaseikerweg, Ruiters-
baan), Papenhoven (11 km, 13.15), Obbicht
(14 km, 13.21, Bornerweg, Ecrevissestraat),
Berg aan de Maas (17 km, 13.25, Obbichter-
straat, Beatrixplein), Urmond (18 km, 13.27,
Raadhuisstraat), Stem (21 km, 13.31, Heir-
straat, Stadhouderslaan, Kapelaan Berix-
straat). Kleine Meers (23 km, 13.34, Meerser
Eindstraat), Elsloo(26 km, 13.38, Westelijke
Kanaalweg), Geulle (29 km, 13.42, Saint-
weg, Kuiperstraat, Hulserstraat, Processie-
weg, Broekhoven, Hussenbergstraat, Cruis-
boomveld), Beek (35 km, 13.51, Hoogkuil,
Maastrichterlaan, Raadhuisstraat, Adsteeg),
Oensel (41 km, 14.00), Ulestraten (43 km,
14.02, Catherinastraat), Meerssen (46 km,
14.07, Humcoverstraat, Lange Raarberg),
Haasdal (52 km, 14.16), Arensgenhout),
Hulsberg (56 km, 14.22,Diepestraat, Wilhel-
minaplein, Klimmenderweg), Klimmen (58
km, 14.25, Overheek), Termaar (60 km,
14.28, Straterweg), Ransdaal (61 km, 14.29,

Ransdalerstraat, Karstraat), Colmont (65
km, 14.35), Übachsberg(66 km, 14.37,Kerk-
straat, Mingersborgerweg, Vrakelberger-
weg, Fromberg, Scheumerweg, Ransdaler-
straat, Schoonbron, Schin op Geul (76 km,
14.52, Panhuis, Oud-Valkenburg), Valken-
burg (78 km, 14.55, Sibbergrubbe), Sibbe
(80 km, 14.58, Bergstraat, Bemelerweg),
Valkenburg (83 km, 15.02, Daalhemmer-
weg, Cauberg, Rijksweg Vilt, Berg), Maas-
tricht (92 km, 15.14, Bergerstraat, Ambyer-
straat), Rothem (95 km, 15.18, Ambyerweg),
Meerssen (96 km, 15.20, Maastrichterweg,
Bunderstraat), Bunde (97 km, 15.21, Pr. Ire-
neweg, Kasen, Dennenberg), Geulle (101
km, 15.27, Maastrichterweg, Moorveld,
Schieversberg, Snijdersberg, Hussenberg-
straat, Broekhoven), Elsloo (106 km, 15.34,
Maasberg, Julianastraat), Stem (109 km,
15.38, Scharberg, Den Hoekstraat, Heer-
straat Centrum, Stadhouderslaan, Maurits-
weg), Urmond-Oost (112 km, 15.42, Molen-
weg, Oude Postbaan, Graetheide), Bom
(121 km, 15.55, Oude Baan, Sluisweg, Julia-
nalaan, Leonard Langweg), Baakhoven,
Dicteren (127 km, 16.03, Molenstraat), Echt
(133 km, 16.12, Ophoven, Aasterbergweg,
Nieuwe Markt, Bovenste Eind), Dicteren
(136 km, 16.16, Lange Akkersweg), Echt
(138 km, 16.19, Ophoven, Aasterbergweg,
Molenstraat, Nieuwe Markt, finish 141 km,
16.23 uur).

ECHT - Voor de twintigste keer
staat de Pijl van Limburg op het
programma, een tweedaagse voor
amateurs van de Nederlandse Wiel-
ren Bond (NWB). De wedstrijd
wordt morgen en zondag gehouden
met Echt als start- en finish. Jan
Beckers, secretaris van de NWB, is
vanaf de eerste editie de bezielende
kracht achter de organisatievan het
evenement.
Morgenvroeg is een individuele
tijdrit over 8 kilometer, gevolgd
door een etappe over 121 kilometer
op de vlakke Middenlimburgse we-
gen. Zondag trekt de karavaan ook
door het zuiden van de provincie,
alvorens na 141 kilometer de finish
in Echt te bereiken.
De winnaar van vorig jaar, de
Zeeuw Marcel Guns, is opnieuw
van de partij. Favorieten vindt men
voorts in de Janssen/Giant-equipe
met Eric Hilkens, Jacq Steyvers en
Eric van Bael en in de Belgische
WAOD-ploeg met Guy de Jonghe
en Mare Borggraaf. In de Moonen-
ploeg rekent men op oud-prof Theo
van der Velde. De Giant-formatie
moet het stellen zonder een van zijn
kopstukken, Laurent Didderen, die
onlangs brj een val een sleutelbeen
brak.

Route 20ste Pijl van Limburg
Zaterdag 11 juni eerste etappe: om 10.00uur individuele tijdrit 8 km in Echt (Boven-
ste Eind), gevolgd door de tweede etappe
die om 14.00 uur op de Nieuwe Markt in
Echt begint. Vervolgens in grote lijn: Dicte-
ren (5 km, 14.07, Lange Akkerweg), Suste-
ren (8 km, 14.12, Oude Rijksweg Noord,
Heidestraat), Slek-Echt (11 km, 14.17, Hae-
selarsweg, Bosch en Broek), Koningsbosch
(15 km, 14.23, Saeffelderweg, Molenweg,
Kerkstraat, Pepinusbrug), Maria-Hoop (22
km, 14.33), Montfort (27 km, 14.40, Diergaar-
derweg), Sint Joost (31 km, 14.46, Heerd-
straat), Hingen-Echt (32 km, 14.47, Sint
Joosterweg), Pey-Echt (34 km, 14.49, Hoog-
veldsweg, Pepinusbrug), Slek-Echt (41 km,
14.59, Bos en Broek), Susteren (44 km,
15.03, Heidestraat), Dicteren (46 km, 15.05,
Maaseikerweg, Lange Akkerweg), Echt (49
km, 15.09, Doorderweg, Bovenste Eind,
Zuiderpoort), Ohé en Laak (52 km, 15.13,
Prior Gielenstraat), Stevensweert (56 km,
15.19,St. Annadijk, Eiland), Maasbracht(61
km, 15.26, Stevensweerterweg, Haven-
straat, Hoofdstraat), Wessem (63 km, 15.28,
Past. Janssenstraat), Panheel (65 km, 15.30),
Grathem (68 km, 15.34,Brugstraat), EH (75
km, 15.43, Hoogstraat), Hunsel (78 km,
15.47, Kraakstraat), Ittervoort (81 km, 15.51,
Brigittastraat), Thorn (82 km, 15.52, Itter'
voorterweg, Casino), Wessem (84 km, 15.55,
Lange Beemden), Maasbracht (87 km[
15.59, Brouwerstraat, Sluisweg), Stevens-
weert (91 km, 16.05, Eiland, Veldstraat
Oost), Ohé en Laak (94 km, 16.09, St. Anna-
straat, Prior Gielenstraat), Echt (95 km,
16.10, Aasterbergerweg), Roosteren (99 km,
16.15, Hogeweg, Kempstraat, Maaseiker-
weg), Dicteren (102 km, 16.19, Bij de Mo-
len), Echt (107 km, 16.25, Doorderweg,
Bovenste Eind, Aasterbergweg), Roosteren
(112 km, 16.33, Hogeweg, Oevereind, Maa-
seikerweg), Dicteren (115 km, 16.37, Bij de

Bergloper Frans Wagemans wil plaats in WK-equipe afdwingen

Afzien op Wilhelminaberg
Van onze sportreda<

Vrijdag 10 juni

" VOETBAL. Geleen, sportpark Zuid,
19.00 uur: Kampioensreceptie COV.
Schimmert, sportcomplex, 19.30 uur:
Receptie 25-jarig voorzitterschap Jo Me-
vis.

" KORFBAL. Roermond, clubhuis Ou-
de Keulsebaan, 19.30 uur: Kampioens-
receptie KV KIDO '68.
Zaterdag 11 juni

" VOETBAL. Landgraaf, sportcomplex
Kakertse Boys, 19.30 uur: Receptie ivm
promotie eerste elftal. Geleen, sport-
park Zuid, 16.00 uur: COV-Kluis (huldi-
gingswedstrijd). Maastricht, sportcom-'
plex Rapid, 19.00 uur:Kampioensrecep-
tie damesteam Rapid.
Roermond, kantine EMS, 19.00 uur:
Kampioensreceptie EMS. Heel, ge-
meenschapshuis Don Bosco, 19.30 uur:
Receptie W Heel (zeventig jaar en
kampioen eerste elftal).

" VOLLEYBAL. Maastricht, sportcom-
plex W Heer: Internationaal Jokers
Heer Promotion Volleybaltoernooi
(voortzetting zondag). Stramproy, sport-
park De Steinakker, 15.00 uur: Toernooi
VC Stravoc (voortzetting zondag 12.00
uur).

" KRUISBOOG. Weert, accommodatie
Willem Teil, 13.00 uur: Tweede bonds-
wedstrijd Limburgse Kruisboog Bond
(voortzetting zondag 13.00 uur.
Zondag 12 juni

" VOLLEYBAL. Heerlen, sporthal Kal-
deborn, 09.00 uur: Toernooi OV Heer-
len.

" BADMINTON. Hoensbroek, sporthal
De Deyl, 09.00 uur: Ranghjsttoernooi
BC Victoria.
Woensdag 15 juni

" MOTORSPORT. Maastricht, café f
Kölke: Start Motoravondvierdaagse.

korps naar het Oostenrijkse
Ramsau, waar hij zijn manschappen
onderwerpt aan pittige trainingen.
„Drie uur 's morgens en drie uur 's
middags trainen. Dat gaat je niet in
de koude kleren zitten."

Cross du Mont Blanc. Bergreuzen;
cols waarbij de Wilhelminaberg in
Landgraaf in het niet valt. Maas-
trichtenaar Wagemans: „Het NK
maakt deel uit van een bergloopcir-
cuit met heuvelloopjes. Maar dat is
toch een pittig aantal wedstrijden.
Neem de Apostelhoeve, met een
stygingspercentage van 22%. Ga er
maar eens aan staan."

bij het WK in Sestrière en vorig jaar
39e in Gap. Dit jaar vindt het WK
plaats in het Duitse Bergtesgaden.
„Alle berglopen hebben hun eigen
charme." Vriendelijke mensen en
het sociale gebeuren na afloop vor-
men de gemeenschappelijke deler.
„Het is heus geen glühwein en tiro-
ler muziek. Het is een gezellig sa-
menzijn met atleten uit de hele
wereld."

Het berglopen, acht jaar geleden in
Nederland geadopteerd, wordt met
volle overgave beoefend. „De snel-
heid waarmee je de hellingen op of
afgaat is afhankelijk van diverse
factoren. Het is een combinatie van
kracht, souplesse en zuurstofopna-
me. Vandaar dat wordt getraind op
grote hoogte. In de ijle lucht wor-
den meer rode bloedlichaampjes
geproduceerd, zodat het lichaam
meer zuurstof kan opnemen."

Frans Wagemans is een 1.76 meter
lange lichtgewicht van 64 kg. Vier
jaar geleden raakte hij verslingerd
aan de bergen, toen hij in het Zwit-
serse Zermatt een snelletyd klokte.
„Ik liep mee in de open loop en
bleek goed bergop te kunnen." Een
jaar later beklom hy een flank van
de pyreneeën. 50 km voornamelijk
bergop. Wagemans werd tweede en
was definitief verkocht. Sindsdien
is het berglopen min of meer een
verslaving geworden.

Voor Frans Wagemans, die veel in-
zijn woonplaats Maastricht traint,
vormt het NK in Landgraaf een be-
langrijke wedstryd. De nummer
twee van vorig jaar, hoopt zich zon-
dag via een podiumplaats recht-
streeks te kwalificeren voor deWK.
„De eerste plaats is normaal gespro-
ken voor Jan Korevaar." Een door-
gewinterd bergloper inmiddels.
Daarachter strijdt Frans Wagemans
in een klein groepje om de ereplaat-
sen.

Inschrijven voor het NK kan tot 1
uur voor de wedstrijd in het Roda-
stadion op Kaalheide. De start is
nabij de draf- en renbaan in Land-
graaf. Programma zondag: 12.30 uur
vrouwen en junioren 7,5 km (twee
ronden); 13.30 uur korte loop man-
nen 7,5 km (twee ronden); 14.30 uur
mannen en veteranen 14,7 km (vier
ronden). Info: Wim van der Linden:
045-254999.

IJ^DGRAAF - 'Extreem
■*vo °i» extreem zwaar. Zo
ijQ
r(it het Nederlands kam-

i^fischap berglopen geaffi-
lv.erd. Zondag lanceert de
k|°nale top een aanval op de
L^elminaberg. Vier rondjes,
ij-* Per omloop twee beklim-men en twee afdalingen.

r verharde en onverharde
V?en > met een hoogteverschil
ij/ tachtig meter en een hel-

dat kan oplo-
tot boven de twintig pro-

-4- Frans Wagemans, de■J^burgse troef, praat met
f^g over de 'bult' in Land-j_af. „Er zitten enkele venij-

stukjes in. En als je een
f Verzuurt, ben je geklopt." De 34-jarige logistiek manager

maakt sinds 1991 deel uit van de
Nederlandse selectie. „Er is een
kern van circa vijftien lopers die re-
gelmatig aan buitenlandse wedstrij-
den deelneemt. Het is^en groep die
zich serieus met berglopen bezig-
houdt. Voor het Nederlands team
worden zelfs trainingskampen be-
legd onder leiding van Jos Jere-
mic." De voormalige langlaufbonds-
coach reist elk jaar met zijn keur-

B-Ujie "^rglopen is waanzinnig popu-fc-^enianen, Colombianen, Ame-illt^ n. Aziaten, Zwitsers, Oosten-s en Fransen. Vooral in de
bo tonele berglanden geniet de

aanzien en kan er zelfs flink
mee worden verdiend. Be-

\fT^ en berucht zijn de beklim-'q£en in Zermatt, Davos, Alpeez, Sestrière, Chamonix en de

Techniek speelt een voorname rol.
Wie de berg te snel wil bejegenen
loopt het risico te verzuren. „De
sport is zeer zwaar en belastend
voor gewrichten, banden en pezen.
Je loopt met de voorvoet en kiest
uiteraard de korste weg omhoog.
Maar daarby moet je oppassen dat
je de anaërobe drempel niet over-
schrijdt. Ik heb bijvoorbeeld een
maximale hartfrequentie van 183
slagen per minuut en een drempel
van 174. Kom ik dus te lang boven
die drempel dan verzuur ik en dat is
fataal."

Frans Wagemans werd in 1992 41e " Bert van Nunen, op deflanken van de Wilhelminaberg. Van
Nunen won de editie van 1993. Archieffoto: FRANS RADE
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Céramique.
Wonen en werken in een

harmonie van sferen.
0-2!f-vv T l fl**iïfc2Ïsr ü *Z&. \ Het Bonnefantenmuseum Het theater

f) \j*§ Qö *-( ' ëö- '"" In* Kz3* vL'Jt^^\tr^e~^T-^/) Aan de prachtige wandel-promenade aan de oever van de Maas, In dezehistorischefabriekshal, ook wel de bordenhal '^talTl ITTT"! 1111 T.
_ _S'-»i i__!T" " _.!V U /"'

/ / £\t <i v'tP. _Vyy fpi Tl HTI ||E^t3'|^J ' ;i inmiddels het nieuwe Bonnefantenmuseum verrezen. genoemd, werden vroegerprachtigeporseleinen "T^-f^tf—J^^^ / urTA/^ *r- —2.m%^^r\u I NI 1 rl iPT_U - 1I I lil l'lL^^-Cll^—fi [frÉ ■ I Dit markante gebouw is een schepping van de Italiaanse architect gedenkborden gemaakt. ZT~ trt?M£r^/lrC~~- -* '- ~
-Ij |JII-4l—Jl— \ —J\—Q!— CJ*~=—J» \ [t ■ | _J__j_ ll>f' _j l^~"^ Aldo Rossi. Straks kunt ver genieten van muziek, theater en dans. <^J-Y\X Jsi =? ■""

Tr < \ y k"^"'-v A^i s\ x-^\ v* ~v ■-"^■■■és^-TrfNrüh^-—-^""^"^l l Dewinkelpromenadi;

V^i «_ JV T "** _^ ✓ N****_ \ **N. X\ "^^^-t^-r^r --^ II * ' ■""' / 'L-L)'iii^*<<^u .!_. Winkels, terrasjes en restaurants zullen in Céramique

e^ ,-ï-T f* Af .» v»./r-/^^ \v """■" ~~- L - --K- -V.-- - --- fyF~}^Z-^Ji^X^i^il^-~-J^ uiteraard niet ontbreken. Ze komen te liggen langsfraaie,
f^h^T^ W^__ "}^ \^ *\ \ \ \ \ V~~^>^^^^*^^^^^»C"~~~' '^V^^^^.*^^^^ ---'

overdektepromenades.

jS' '^^r:^Cé^'l^llS^%_ls^^tï^=~ "^ Direct aan de oever van de Maas komt het openbarepark
*~^~\S^~^^~-^~^-^^~^^:!^3^~i^^~ ■ ' van Céramique. Vandaar heeft u zittend op één van de vele bankjes,

~~^— omringddoor groen, een schitterend uitzicht op het

*"—-_ historischecentrum van Maastricht aan de overkant van het water.

Aan de oever van de Maas, tegenover het historische centrum van de oudste stad van Nederland, Historisch centrum op loopafstand " Of u nu woont of werkt in Céramique, u hebt alle genoegens van
STAAT lETS GROOTS te gebeuren. Daar wordt het unieke, nieuwe STADSDEEL van Maastricht Maastricht op loopafstand. Wandelend door het park en over de nieuwe voetgangersbrug bent u namelijkzo in
gerealiseerd: Céramique. het oude, oergezellige, historische centrum van de stad met zijn winkels, terrasjes en de vele restaurants.

Een team nationaal en internationaal vermaarde architecten is onder supervisie van de stedebouwkundige Auto's ondergronds " Om het uitzicht niet te ontsieren gebeurt parkeren in Céramique grotendeels onder-
JoCoenen aan de slag gegaan om het nieuwe stadsdeel vorm te geven. Met de ambitie om iets groots te gronds. Een centraal verkeersbeheersysteem brengt bezoekers en bedienend verkeer snel en efficiënt naar de
scheppen. En met de opdracht alle stadsfuncties in Céramique te verenigen. Wonen, werken, winkelen en uit- dichtstbijzijnde vrije ondergrondse parkeerplaats. Bewoners en gebruikers hebben met hun persoonlijke
gaan: het gebeurt in Céramique allemaal naast elkaar. Het resultaat is dan ook een leefomgeving waar niets te parkeerkaart vanuit de parkeergarage direct toegang tot de woningen en de kantoren. Deze aanpak zorgt ervoor
wensen overblijft. De uitvoering van een aantal projecten is inmiddels voortvarend ter hand genomen. dat mensen die niets te zoeken hebben in de parkeergarages, simpelweg niet binnenkomen. Parkeren wordt in
Bij de verdere bouwactiviteiten zal een strak tempo aangehouden worden. Céramique dus op een even eenvoudige als veilige manier geregeld.En ook daarin is het nieuwe stadsdeel uniek.

Wonen in uw eigen sfeer " Om optimaal tegemoet te komen aan de wensen van de toekomstige bewoners kent H^^TT_T^T^'^^>^-^T-^7^^^RT^_-T_-^^_^^IrVVïB
Céramique verschillende sfeergebieden. De één houdt nu eenmaal van rust, terwijl de ander de voorkeur geeft
aan wat meer levendigheid. De sfeergebieden hebben tot de verbeelding sprekende namen als de Stoa, deAvenue Zaterdag 11 juni: open dag! " Op zaterdag 11 juni a.s. kunt u tussen 10.00 en 17.00 uur de open dag
en de Circussen. Elk gebied heeft zijn eigen bekoringen. De Stoa bijvoorbeeld is gelegen aan de oever van de bezoeken. Er rijden die dag gratis opstapbussen tussen het centraal station van Maastricht en het Paviljoen op
Maas - ook wel 'de groene driehoek genoemd' -en heeft het karakter van een rustiek buiten, terwijl deAvenue de Avenue Céramique. U bent van harte uitgenodigd. Bent u verhinderd op 11 juni, dan kunt u altijd nog
levendig en statig is.Wie van licht, lucht en ruimte houdt, komt in de Circussen aan zijn trekken. op het terrein van Céramique het informatiecentrum bezoeken, dat is ingericht met permanente exposities.
Deze halfgesloten mediterraan aandoende appartementsgebouwen omcirkelen de grote binnenterreinen met Bent u geïnteresseerd in woonruimte of bedrijfsruimte, dan kunt u zich daar uitgebreid oriënteren,

parkachtige tuinen. Het adres van het Informatiecentrum is: Maaspuntweg 38, 6221 GC Maastricht. Het gratis telefoonnummer is
In elk sfeergebied hebt u bovendien de keus uit een zeer uiteenlopend huizenaanbod. Er zijn koop- en huur- 06 - 022 75 35, het faxnummer 043 - 25 34 24. Het Informatiecentrum is geopend van maandag tot en met
woningen, variërend van luxe tweekamerappartementen tot grote, zeer representatieve penthouses. vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

_, , , ~. . . ~ ■. _. Bij een bezoek zult val gauw ontdekken, dat Céramique een uniek nieuw stadsdeel isWerken in de poort van Europa " Ook aan ondernemend Nederland heeft Céramique °, , n ... ■.._..■ 1 1 " r ■ ■ 1 /*» dat wonen en werken combineert in een harmonie van sferen,
alles te bieden. Maastricht met zijn uitstekende infrastructuur is immers de poort ir

naar Europa. En het is de thuishaven van een groot aantal internationale bedrijven, u /v
instituten, het grote congres- en expositiecentrum Mccc en deRijksuniversiteit Limburg. _fw 'V'^^ ' *'' °P h°°Bte geh°uden WOrden Va" de ontwikkelingen in Céramique. j
Céramique voegt daar nog eens hoogwaardigekantoorruimte aan toe. Kantoorruimte ft/^' V. _ ! Naam: !
die bovendien perfect te bereiken is: de A2en Maastricht Airport zijn vlakbij en het « Vj ' Straat: 1
centraal station ligt zelfs op loopafstand. .[■■.,.... 1 Postcode + Plaats 1

Kunst en cultuur te kust en te keur "Op cultureel gebiedkan Céramique mWSft. | Ik heb vooral belangstelling voor:
wedijveren met menige stad in Europa. De inrichting van het markante Bonnefanten- f J □ Kantoorruimte □ Winkelruimte D Woningen
museum, een schepping van de Italiaan Aldo Rossi, is in volle gang. fFR A M 101 F \ St"u« u deze coupon ongefrankeerd naar het informatiecentrum Céramique,
De grote, centrale stadsbibliotheek komt in Céramique, terwijl er ook vergevorderde X.--- Il A IVI I V^ SJ Li j Antwoordnummer 1304, 6200 VD Maastricht.
plannen zijn voor een theater. WONEN EN WERKEN AAN DE MAAS \ 1

Céramique. Mooi in Maastricht.
/l|7l~ _ /^^N —-l mi mjs f jJ\ jsr\

onroerendgoed Bouwfonds lup Vtaingbouwbv T [QJ T mbo-ruijters bv jy Wilma Vastgoed
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