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Tuberculose weer bezig
aan opmars in Europa
*jJÈVE - Tuberculose, de ooit

volksziekte die door mo-P^ antibiotica bijna in de verge-
ld leek gedrongen, bedreigt

Europa. Door de groeien-
van de tuberkelbacil

p1chemotherapie is onmiddellij-
ïctie geboden, aldus de Wereld-
?°idheidsorganisatie (WHO) in
gisteren gepubliceerd rapport.
"HO waarschuwt dat de landen

u het voormalige Oostblok mo-kkel worden geteisterd door een, Pidemie die zich door immigra-
Leri het intensieve reizigersver-
?.ook tot West-Europa kan uit-een. Door de afbrokkelende
[^gezondheidsvoorzieningen

in Oost-Europa vorig jaar
aj") mensen ten offer aan deze
.wiekte. Twee miljoen Oosteuro-
?en zijn momenteel dragers vanPberkelbacü.
penië, Litouwen, Letland, a\r-
i^ë en Moldova zijn momenteel

tb-haarden, maar ook in
I *ou is de laatste jaren het aan-
l*cute tb-lijders verdubbeld tot
Per 100.000 inwoners.

Wereldwijd sterven drie miljoen
volwassenen per jaaraan tuberculo-
se, meer dan aan enige andere be-
smettelijke ziekte. De WHO vreest
dat de bestrijding door de stijgende
immuniteit van de tuberkelbacil te-
gen antibiotica „op den duur steeds
kostbaarder gaat worden en dat de
dreiging van ongeneeslijke tubercu-
lose voor toekomstige generaties
niet langer denkbeeldig is."

Gewonde bij
schietpartij

C[fARD - Een man uit Sittard is
i'open nacht gewond bij een in-
ftt op de Tudderenderweg in
.Woonplaats. De Sittardenaar5* licht gewond bij het voorval,*°ij meerdere malen werd ge-kn. Het slachtoffer werd met« verwondingen per ambulancetoebracht, maar even later door
lPolitie opgepakt in verband metrchietpartij.
Juiste toedracht was vannacht
£ ftiet duidelijk. Rond midder-
J!1 rukte de politie uit nadat de
j/'ahg was binnengekomen dat

C gewonde op straat lag tegen-f c afé Stadbroek. Mogelijk heeft
L slachtoffer geschoten op een
f die hem wilde aanrijden, maar
t stond bij het ter perse gaanvan" krant nog niet vast.

werd gedeelte-.voor het verkeer afgezet. De
li, die bij de schietpartij was be-
jj^n, werd door de recherchej/dig onderzocht op een of meer-

ij kogelinslagen. De chauffeurnog zoek.
het weer

INNIGE PERIODEN
É? uitloper van een hoge-
C^gebied dat over Frank-V? Hgt, zorgt voor een zuid-
lelijke stroming. Hiermee
V wolkenvelden aange-
\,rd, maar daarnaast komen
.J zonnige perioden voor,
L f*l in het zuiden van Lim-
L- In de vroege ochtend
«jjjj het eerst nog wat nevelig
t(j " De wind is zwak tot ma-
"W uit een zuidwestelijke

maar gaat later op
C^g toenemen tot matig. De
l^Peratuur loopt vanmiddag
U^aar 20 tot 23 graden. De
leende nacht daalt de tem-
V. *tuur naar 12 graden.I>AAG:C°P: 05.17 onder: 22.01
£*«»op: 19.52 onder: 03.31EHGEN:
C°P: 05.17 onder: 22.02

20.57 onder: 04.22
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Koopkracht
De koopkrachteffecten zoals het
CPB die voorziet kunnen Kok, Bol-
kestein en Van Mierlo evenmin
bekoren. De minima gaan er hard
op achteruit. De aower levert jaar-
lijks tussen de één en 1,75 procent
in, de bijstandsgerechtigde tussen
1,25 en 1,75 procent.

Voor modaal bedraagt de achteruit-
gang 0,25 tot 0,5 procent per jaar.
Twee keer modaalziet zijn inkomen
met één tot 1,25 procent dalen, waar
de modale ambtenaar genoegen
moet nemen met 2,25 procent min-
der.

Opluchting in cafés
DOOR HANS ROOIJAKKERS

HEERLEN - De afgelopen nacht
werd in diverse Heerlense horeca-
gelegenheden tot half vier 's nachts
massaal gekeken naar de WK-wed-
strijd Nederland-Saoedi .Arabië
(2-1). Grote opluchting vier minuten
voor het einde toen Taument de
winnende goal inkopte.

Caféhouders, die f 1,25 betaalden
voor een eenmalige ontheffing om
hun zaak tot vier uur open te mogen
houden, hoefden niemand op de
uitkijk te zetten voor een plotseling
opduikende politiepatrouille.
Paul Bracke van het gelijkmnamige
café aan het Emmaplein in Heerlen
bood de surveillerende agenten
zelfs enkele kopjes koffie aan. Ook
de dienders luisterden naar het ra-
diocommentaar van Jack van Gel-
der via '3' ofkregen een glimp mee
van het tv-scherm, dat op een ver-
warmd terras zon honderd bezoe-
kers trok.

De sfeer was tegen het einde van de
wedstrijd perfect. Oranje pruiken,

dito gekleurde balllonnen en bier-
viltjes vlogen al de lucht in toen
Jonk acht minuten na rust de ge-
lijkmaker scoorde. Menige rood-
wit-blauwe plastic moker werd
'stukgeslagen' op de beeldbuis toen
de wedstrijd in 1-1 dreigde te eindi-
gen. „Ik schaam me Nederlander te
zijn", riep een Landgravenaar bij
het verlaten van café Bracke die het
einde niet kon aanzien. Zijn oranje
pruik had hij inmiddels voor één
pilsje aan een trouwe fan van de
hand gedaan.

In veel horecagelegenheden waar
geen vergunning was aangevraagd,
gingen de deuren om twee uur keu-
rig op slot, derolluiken omlaag, de
cd-speler uit en werden de lichten
gedoofd. Maar in de aangrenzende
zaaltjes amuseerden zich de 'zwart-
kijkers' uitstekend. Uiteraard met
een pilsje of nog iets sterkers bin-
nen handbereik. Want naast een
gezellige sfeer in de zaak moet een
cafébaas het toch hebben van een
goed lopende tap of een ijskoud ge-
serveerde borrel.

Werknemers Estafette
slapen vandaag uit

Van onze verslaggever
SUSTEREN - Het personeel
van het Susterense bedrijf Esta-
fette, dat afgelopen nacht de
wedstrijd van oranje op tv heeft
bekeken, mag vanmorgen met
instemming van de directie lek-
ker uitslapen.
De leiding van het productie-en
ontwikkelingsbedrijf van tele-
comraunieatie-apparatuur laat
dewerknemers vrij in hetkiezen
van het tijdstip waarop het werk
moet worden hervat. De uren,
die zo verloren gaan, moeten wel
in de loop van de week worden
ingehaald.
Volgens directeurKrekelberg is
tot de soepele opstelling beslo-
ten omdat anders toch de helft
van de werknemers 'om achtuur

met dikke ogen' aan het werk
zou zijn gegaan. „Nu komen ze
in de loop van de morgen tame-
lijk fris naar hun werk," denkt
Krekelberg.
Bij de meeste andere Limburgse
bedrijven is nauwelijks gedacht
aan een bijzondere regeling.
DSM staat het opnemen van een
vrije dag toe 'als de dienst dit
toelaat. Verder zijn er geen spe-
cialerichtlijnen uitgevaardigd.
„Heel wat mensen hebben voor
vandaag, dinsdag, gewoon een
dagje vrij genomen, maar van
een hausse is geen sprake,," al-
dus laconieke personeelschefs
van meerdere bedrijven.
Bh' veel bedrijven met nachtbe-
zetting waren wel extra tv-toe-
stellen geplaatst.

PvdA-voorman Kok speculeert openlijk op onderhandelingen met CDA

Formatie 'paars' zit vast
Von onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De formatie
van een kabinet van PvdA,
WD en D66 zit vast. De on-
derhandelaars Kok, Bolke-
stein en Van Mierlo kunnen
het niet eens worden over de
invulling van de noodzakelijk
geachte bezuinigingen. Zij
hebben fractiespecialisten ge-
vraagd met nieuwe ideeën te
komen. Daarbij gaat het voor-
al om ingrepen in ww en wao.
De kans op een akkoord over
het financieel en sociaal-eco-
nomisch beleid deze week, is
daardoor vrijwel verkeken.
Bolkestein vroeg zich gisteren hard-
op af of de drie er wel uit zullen
komen. Hij noemde dat 'onzeker' en
repte over „nog heel wat proble-
men." Kok speculeerde openlijk op
mogelijke onderhandelingen van
zijn partij met het CDA. De PvdA'er
omschreef de onenigheid tussen de
onderhandelaars als „zoveel hoof-
den, zoveel zinnen." De opstelling
van elk der gesprekspartners ver-
hardt zich, aldus Kok. Hij verwees
daarbij naar de bekende tegenstel-
lingen tussen PvdA en WD.
WD en D66 eisen dat de twintig
miljard gulden aan voorziene bezui-
nigingen 'hard' worden ingevuld.
Kok komt nietverder dan zon veer-
tien miljard gulden. De PvdA-voor-
man is bereid hardere bezuinigin-
gen te treffen maar niet meer. Dat
kan wat hem betreft door andere
maatregelen dan die nu op tafel lig-
gen. Volgens Kok dienen alle drie
partijen hun wensen nog eens te be-
zien.
De drie partijleiders hebben gister-
avond contact gehad, buiten de in-
formateurs om, in een poging de nu
ontstane hobbel in deformatie op te
lossen. De politiekewil daartoe was
bij alle drie nog aanwezig.

WD en D66willen verder ingrijpen
in de sociale zekerheid. De duur
van de ww-uitkering (70 procent
laatstverdiende loon) zou gehal-
veerd moeten worden. De PvdA
voelt niets voor deze ingreep in de
ww. Datzelfde geldt voor nieuwe
bezuinigingen op de wao. Ook daar-
in vinden de sociaal-democraten de
WD en D66 tegenover zich.
De banengroei die het Centraal
Planbureau (CPB) voorspelt op ba-
sis van de maatregelen die PvdA,
WD en D66 voorstaan, valt de drie
partijen bitter tegen. .Al met al ko-
men er tot 1998 circa 48.000 banen
bij in het bedrijfsleven en 17.000 bij
de overheid. In totaal 65.000 volledi-
ge banen waarmee vanwege deel-
tijdwerk zon 80.000 mensen gehol-
pen zijn.

Taument redt
Nederland: 2-1

Van onze sportredactie

WASHINGTON - Met het zweet in
de handen heeft het Nederlands elf-
tal zijn eerste optreden tijdens de
vijftiende wereldkampioenschap-
pen geklaard. De torenhoge favoriet

kreeg tegen Saoedi-Arabië op de
valreep de overwinning in de
schoot geworpen door een blunder
van doelmanAl-Deaya. Gaston Tau-
ment hoefde slechts in te knikken
en bracht zijn ploeg op een 2-1 voor-
sprong.

Oranje bleef daardoor een blamage
bespaard, want verheffend was het
spel van de Advocaat-formatie ze-
ker niet. Een uitermate zwakke
start tegen een ploeg die a priori
goed moest zijn voor drie punten.
Uiteindelijkkwam alles op zn poot-
jes, maar het Nederlands elftal had
daarvoor meer angsten uitgestaan
dan het legioen in Washington lief
was.
Het plannetje had wekenlang ge-
rijpt. Ulrich van Gobbel als slot op
de deur, Frank Rijkaard rechts op
het middenveld en een driemans-
aanval met Overmars, Ronald de
Boer en Roy. „Met dit elftal heb ik
de beste balans," vond Dick Advo-
caat. „Druk vanuit het middenveld
met de kopkracht van Rijkaard en
vooral via de flanken doorkomen."
Tot zover klonk het verhaaltje ac-
ceptabel. In het RFK Memorial Sta-
dium pakte het echter precies an-
ders uit.

Op het middenveld werd niets afge-
dwongen en de flanken, met name
Brian Roy, werden zelden in het
spel betrokken. Als bijkomende
storende factor kwamen daarbij de
talloze foutieve passes van vooral
Dennis Bergkamp. Kortom, Oranje
draaide vanaf het beginsignaal
uitermate stroef; Advocaats 'sterk-
ste elftal' toonde al na een paar
minuten ernstige gebreken.

Kapitale blunders in Washington
D.C. Saoedi-Arabië hoefde niet eens
goed te spelen om tot mogelijkhe-
den te komen. Oranje stuntelde op
onverklaarbare wijze en hielp de
twee aanvallers Owairan en Majed
aan voldoende zelfvertrouwen om
een voorsprong op te bouwen.
Het machtige Oranje liet zich zand
in de ogen strooien van de voetbal-
dwerg uit de woestijn. Daarnaast
was de formatie van Advocaat veel
te slap aan het karwei begonnen.
Olie op het vuur van de Arabieren.
De eerste kopbal van Majed vloog
langs. Tien minuten later kon Ed de
Goey met zijn vingertoppen nog
redding brengen op een voorzet
vanaf rechts. Bij de precieze kopbal
van Fuad Anwar Amin, kwam de
boomlange Feyenoord-sluitpost
centimeters te kort. Een klap in het
gezicht en verdiend nog ook.

Zie verder pagina 17

" Haperende start Oranje

Moeizaam

" Ook Ulrich van
Gobbel (nummer 14)
die zich hier tracht te
ontdoen van Majed
Abdullah, kon Oranje
niet op het goede,
opbouwende spoor
zetten tegen
Saoedi-Arabiè.
De Feyenoorder
speelde een moeizame
partij in de
vaak wankelende
Nederlandse
verdediging.
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Brendan Townsend doet eindexamen orkestdirectie

'Ik hou van grote,
zingende lijnen'

DOOR JOS FRUSCH

MAASTRICHT - „Mijn eer-
ste leerling hier in Maas-
tricht die een functie zou
moeten krijgen in de be-
roepswereld." Jan Stulen,
sinds 1988 docent orkestdi-
rectie aan het Maastrichts
Conservatorium, spreekt
vol lof over Brendan Town-
send. De 26-jarige, uit het
lerse Cork afkomstige cel-
list en dirigent doet zater-
dag in Amsterdam eindexa-
men orkestdirectie. Hij is
daarmee de eerste volledig
door Stulen opgeleide mu-
sicus die zijn studie met het
einddiploma mag afsluiten.

Jan Stulen schroeft de eisen zelf
hoog op. Wordt een student al
aangenomen in zijn directieklas
en komt hij door de zware prope-
deuse, dan is het praktijkdiplo-
ma normaal gesproken het eind-
punt. „Bittere noodzaak", vindt
de docent, inmiddels ook artis-
tiek directeur van het Maas-
trichts muziekinstituuut. „De
dirigentenwereld is een jungle.

Steeds meer ontslagen, steeds
minder orkesten. En de eisen
worden alsmaar hoger. Bij het
kleinste provinciaal orkest moet
je tegenwoordig al proefdirige-
ren." Daarom adviseert Stulen
de meeste leerlingen van hem in
de amateurwereld te gaan wer-
ken, omdat juist daar de behoef-
te aan goed opgeleide dirigenten
groot is. Maar niet Brendan
Townsend. „Hij kon al dirigeren
toen hij hier binnenkwam. Een
echt talent. Hij hoefde alleen nog
maar gekneed en gevormd te
worden."

Brendan Townsend luistert met
een verlegen glimlach naar de
loftuitingen van zijn leraar. De
jonge ler, sinds 1993 assistent
van Stulen, speelde al op drieja-
rige leeftijd cello en begon op
zijn vijfde aan een studie op de
muziekschool van zijn geboorte-
plaats waar zijn vader nog steeds
les geeft. „Mijn vader is ook een
goede dirigent. Ik heb nooit les
van hem gehad, maar ik was wel
regelmatig bij de repetities van
zijn koren en operaverenigin-
gen."

Waarschijnlijk heeft Brendan
Townsend daar zijn liefde voor
dirigeren opgevat. Vanaf zijn
vijftiende is het zijn grootste am-
bitie symfonisch dirigent te wor-
den. „Ik ben de vierde of vijfde
generatie, maar de eerste die be-

roepsmatig gaat dirigeren", al-
dusTownsend, die heel toevallig
in Maastricht terecht is geko-
men. „Ik wilde eerst naar het
conservatorium van Manchester
en daarna naar Duitsland, maar
in beide landen kon ik geen twee
studies combineren. Via een
vriend van mijn vader kwam ik
in contact met Mirel lancovici,
de cellodocent hier. Die zei:
'Waarom kon je niet in Maas-
tricht studeren?' Toen Jan Stu-
len mij vertelde dat hij mij graag
in zijn directieklas had, ben ik
meteen naar Limburg verhuisd."

Brendan Townsend, die inmid-
dels is getrouwd met een Ameri-
kaanse medewerkster van Af-
cent en in Voerendaal domicilie
heeft gevonden, heeft sinds zijn
komst in 1990 keihard gestu-
deerd. „Je moet als een heremiet
leven, twaalf uur per dag met
muziek bezig zijn. Dat lukt nie-
mand. Tot vorig jaar juni ging
het goed, toen kwamen de pro-
blemen. Ik moest voor mijn
directiestudie een opera dirige-
ren. In verband met de planning
van de operaklas en het symfo-
nie-orkest van het conservato-
rium ben ik toen drie maanden
alleen maar met die opera bezig
geweest en heb geen noot cello
gespeeld. Ik heb daarom moeten
besluiten mijn cellostudie met
dm (docerend musicus, JF) en
niet met urn (uitvoerend musi-
cus, JF) af te sluiten. Dat is hele-
maal niet zo erg. Ik heb het voor
mij hoogst haalbare niveau be-

reikt, dat geeft een persoonlijke
voldoening. En mijn ambitie ligt
toch op het directieterrein."

Of die toekomst zich in Neder-
land zal afspelen is nog maar de
vraag. Daarvoor zijn de moge-
lijkheden voor jonge dirigenten
te gering in ons land. Maar Bren-
don Townsend heeft al enkele
ijzers in het vuur. „Via de Afcent
heb ik inzicht gekregen in het
militaire muziekwereldje in de
Verenigde Staten. Ze willen
mensen hebben die kunnen diri-
geren. Daar liggen mogelijkhe-
den voor me. Bovendien is er
ook in het voormalige Oostblok,
in Roemenië en Hongarije bij-
voorbeeld, behoefte aan goede
dirigenten. Ik heb daar het laat-
ste jaarwat contacten gelegd. Er
wordt niet goed betaald, maar je
kunt er welwaardevolle ervaring
opdoen."

En ervaring is ook voor een aan-
komend symfonisch dirigenteen
sleutelwoord. „Je moet concour-
sen winnen om kansen tekrijgen
om ervaring op te doen, maar je
hebt ervaring nodig om concour-
sen te winnen", schets Brendon
Townsend de situatie. Wat niet
betekent dat hij de komende tijd
met de handen over elkaar moet
blijven wachten op betere tijden.

Hij is volgend seizoen chef van
een door het Bureau Kunst en
Cultuur Limburg opgezet pro-
ject waarin ook het Maastrichts
Conservatorium en de FASO, de

Federatie van Amateur Symfo-
nie Orkesten, participeert en
waarin jonge orkestdirigenten
met de twaalf Limburgse ama-
teur-symfonieorkesten op tour-
nee gaan. „Bovendien zoekt een
nieuw professioneel kameror-
kest in Flevoland een vaste diri-
gent," aldus Townsend. „Ze
hebben belangstelling getoond
en komen naar mijn eindexa-
men."

Daar zullen nog meer impresa-
rio's, orkestdirecties en concert-
organisatoren aanwezig zijn..
„Dat is onder meer de reden dat
we voor Amsterdam en het Am-
sterdams Promenade Orkest
gekozen hebben. Die mensen ko-
men minder snel naar Maas-
tricht." In de Bachzaal aan de
Bachstraat zal zaterdagavond
een interessant programma
weerklinken met de Egmont
Overture van Beethoven, het
Cello Concerto in a van Saint-
Saëns (met zijn leraar lancovici
als solist) en de Tweede Symfo-
nie van Charles Ives. „Een pro-
gramma dat mijn sterke kanten
laat zien en in vijf repetities met
dit orkest is in te studeren", ver-
duidelijkt de dirigent. En welke
zijn die sterke kanten? „Een goe-
de slagtechniek en het hoorbaar
maken van de architectuur van
een compositie", klinkt het zon-
der aarzeling.

„En ik hou ervan de grote, zin-
gende muzikale lijnen uit te wer-
ken."

e Brendan
Townsend kon
al dirigeren
toen hij in
Maastricht
kwam.

Foto: CHRISTA
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kunst

Cees Buddingh'-prijs
voor Zeeuwse dichter

ROTTERD.AM - De Cees Buddingh'-prijs,
de belangrijkste debuutprijs voor poëzie, is
dit jaar gewonnen door F. van Dixhoorn. De
onderscheiding is hem toegekend voor zijn
bij De Bezige Bij uitgegeven drieluik 'Jaag-
pad. Rust in de tent. Zwaluwen vooruit. De
jury bestond uit Gerrit Kouwenaar, Simon
Vinkenoog en Rein Bloem.
F. van Dixhoorn is een Zeeuwse dichter die
ruim tien jaar geledenvoor het eerst van zich
liet horen in het tijdschrift Raster. Hij heeft
inmiddels de leeftijd bereikt van 46 jaar, wat
voor een debuut aan de late kant mag heten.
Die reeds gevorderde leeftijd is overigens

niet meer uitzonderlijk tegenwoordig, maar
tekenend voor de geringe publieke aandacht
voor de dichtkunst. Uitgeverijen bedenken
zich tegenwoordig wel twee keer voordat ze
aan publikatie beginnen. Ook de twee ande-
re kandidaten, Limburger Lucas Hüsgen en
F.L. Rosen, zijn de jaren des onderscheid al
ruimschoots gepasseerd. Dat gold ook voor

de winnares van twee jaar geleden, de psy-
chotherapeute Anna Enquist.
De jury prijst Van Dixhoorn om de 'oor-
spronkelijkheid, verrassing en vanzelfspre-
kende eenvoud in taal die voor het grijpen
ligt maar toch zijn geheimen niet prijs geeft.
De dichter zelf toonde zich zaterdag bijzon-
der ingenomen met zijn prijs. Voelt hij zich
niet te oud? „Ach, welnee. Het is net als met
voetbal. Je weet gewoon van jongsafaan dat
jeeen voetballer zult worden". Geen toevalli-
gebeeldspraak want het laatste deel van Van
Dixhoorns debuut gaat over de Zeeuwse
voetbalclub Zwaluwen('Zwaluwen vooruit').

recensie

Sympathieke
uitvoering

van Partoet
DOOR MVA MAAS

MAASTRICHT - Met
volle overgave, onbevan-
genheid en charme heb-
ben de meiden van
jeugdtheater Partoet uit
Maastricht afgelopen
weekeinde in Het Kruis
van Bourgondië hun jaar-
lijkse jeugduitvoering
gespeeld. Onder regie
van Jetze Jansma presen-
teerden acht jeugdige ac-
trices van 13 tot en met
17 jaar 'Dat maak ik zelf
wel uit. De meiden be-
dachten onder elkaar wat
ze wilden uitbeelden en
schreven de teksten. Sas-
kia Mulder had daarbij
de artistieke leiding.

Partoet is al sinds de oprich-
ting, in 1988 door Wil van
Bree, in Maastricht bezig. De
leden komen ook van buiten
de stad. Behalve Partoet doet
het Sirkeltheater in Sittard
eveneens aan professionele
toneelvorming van jeugdigen.

Partoet geeft cursussen ter in-
troductie en voorbereiding op
theater in verschillende facet-
ten. Zoals mime, elementair
spel, improvisatie, stem en
zang. Na de opvoeringvan De
Vrek van Molière, verleden
jaar in hetzelfde theater, werd
afgelopen weekeinde iets heel
anders gebracht. In 'Dat
maak ik zelfwel uit' spelen de
actrices - de jongens zijn
schaars in deze sector — hun
eigen teksten en ideeën uit.
De meiden vragen zich af wie
ze zijn, wat ze willen of be-
langrijk vinden. Ze laten zien
hoe moeilijk het is jezelf te
blijven, zonder achter een an-
der aan te lopen.

Het zijn simpele ideeën dieze
uitwerkten, gekozen uit het
leven van alledag. Ondanks
het enthousiast spel had deze
voorstelling, in tegenstelling
tot de opvoering van verleden
jaar, iets schools, ze was aan
de vorming gebonden. Een
compact, lopend toneelstuk
zou meer het karakter van
een 'echte' uitvoering hebben
gehad en daarmee meer glans
hebben gekregen. Het slot
van de presentatie was wat
mager, we misten de apotheo-
se, dan wel een samenvatting.

Dat de - vooral jonge - toe-
schouwers het desondanks
prachtig vonden, staken ze
niet onder stoelen of banken.

Een fris optreden toch, met
een minimum aan geldelijke
middelen gerealiseerd. Maar
daar wisten kostuumont-
werpster Janneke Doggen en
zakelijk leidster Manon Zwie-
tink wel een mouw aan te
passen.
De voorstelling is nog te zien
op 25 en 26 juni om 20 uur,
zelfde lokatie.

oplossing gisteren
OPLOSSING E 259
HOR.: 1 pommade; 6 openlijk; 11
seizoen; 12 es; 13 stek; 14 grof; 15
ra; 17 en; 19 Ur; 21 peper; 24 som;
26 maart; 29 adel; 30 stomp; 32 slee;
33 sec; 34 ei; 35 op; 37 gel; 38 ultra;
39 frame; 40 sol; 42 si; 44 in; 45 mot;
48 trap; 50 horde; 53 halo; 54 okapi;
56 mud; 57 agave; 58 nl.; 60 Sr.; 61
pij; 62 neon; 64 atol; 65 ka; 67 ere-
prijs; 69 negende; 70 klamboe.

VER.: 1 poespas; 2 mi; 3 aste^Deen; 5 eik; 6 oog; 7 Peru; 8 eno^|
9 la; 10 kwartel; 16 speculaasi
voos; 20 galgemaal; 22 Ede; 23 a

24 St.; 25 mm; 27 as; 28 ree; jj
sirih; 31 porie; 34 ets; 36 pan;
stoppen; 41 ork; 43 trui; 46 o.lv-;ftoelage; 49 p.p.; 51 om; 52 d.d.;
hg; 55 ineen; 57 Arosa; 59 lord;
stijl; 63 nee; 64 ark; 66 eg; 68 eb-

Winwoord:
PARKEERAUTOMAAT

recept
Bleekselderij met ananaskaas
U kunt de gevulde bleekseldérijstengels als hapje
bij een glaasje serveren ofals voorgercht opdienen.
De ananaskaas is natuurlijk ook lekker op een
toostje of als vulling van kleine hartige soesjes.

1 struik bleekselderij, 1 klein blikje ananasstukjes
(op eigen sap), citroensap, gemberpoeder, ca. 200
gram verse roomkaas, witte peper, zout.

Maak de stengels bleekselderij schoon en verdeel
ze in stukken. Bewaar eventueel blaadjes voor de
garnering. Laat de stukjes ananas uitlekken en

vang het sap op. Roer de verse kaas met enkde
druppels citroensap, gemberpoeder naar smaak
(mespunt tot 1/2 theelepel) en enkele lepels ananas-
sap tot een romige gladde massa. Voeg slechts Jdessertlepel ananassap tegelijk toe, roer alles eers 1
glad en voeg dan pas meer sap toe. Breng op
smaak met peper en zout. Snijd enkele stukjes an3'
nas klein en meng ze door de kaas. Vul een gar'
neerspuit met grote vulmond met de ananaskaa5
en spuit hiermee de stukken bleekselderij vol. Ver-
sier elk stuk bleekselderij met enkele stukjes
(kleingesneden) ananas en gameer de schaal of de
bordjes met achtergehouden blaadjes selderij'
groen.

Projektgroep
Dans in

Kumulustheater

ÏVIAASTRICHT - Van Projekt-
groep Dans gaan zaterdag twee
choreografieën ,in première in
het Kumulus-theater, Herbenus-
straat 89 in Maastricht. Het be-
treft 'Verdwaasde Bruiden' van
artistiek leider Hein de Vries en
'Wie?' van Marielle Eggen. De
voorstelling begint om 20.30 uur.

Naast deze twee nieuwe choreo-
grafieën brengt Projektgroep
Dans een reprise van 'XT4 or
Zapp-Puppies', eveneens van
Hein de Vries. Verder zijn er
twee choreografieën te zien van

Grietine Molenbuur, de artistie'

leider van Duende, een
derne-dansgroep uit Frieslan^Die brengt in Maastricht 'Eintr'11

frei' en 'Balonnetje'.

Beide groepen hebben een e*
pressieve en dynamische rno-
-derne-dansstijl.

# Scène uit 'Verdwaasde Bruiden' van Projektgrow
Dans. Foto: CECIEL LIPS^ 1

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 legervoedsel; 6 opfleuren; 12 knaagdier; 14kier;
15aangehaaldwerk;.l7 meetk. fig.; 20 buiten dienst; 21 loot; 23klui-
zenaar; 24 God; 25zuilengang; 27 waan; 28 grein; 29oefenstuk; 31
vr. munt; 32 pruim; 33 opslagruimte; 35 voorgebergte; 36ruitjesstof;
37 autobedrijf; 39Bataafse stamvader; 41 meisjesnaam;43 hoeve;
45 vlaktemaat; 47 metaalsoort; 49 klein; 50 stereotype; 52 slot; 53
aldaar; 54 gedeeltes; 56 waterkering; 57 legeronderdeel; 58 aanne-
men; 60 tot en met; 61 eerlijk; 62 futloos; 64 zielepoot; 65 lopen.

VERTIKAAL: 1 kunsten; 2 emeritus; 3 knaagdier, 4 slede; 5 tuin; 7
els; 8 lol; 9 water in Utrecht; 10 vidit; 11 gevolg drankgebruik; 13
vrucht; 16uitvinder stoommachine; 18 druktoestel; 19berg in Israël;
20 hap; 22 Surin. groente; 24 grondig; 26 Indn. titel; 28 ernst; 30
keur; 32rijtuig; 34 oor(Gr.); 35 vaatwerk; 38 Turks; 40 grafkelder 42
vasthouden; 44 drift; 45 Inl. dakbedekking; 46 selderij; 48 Inl. ge-
woonterecht; 50 rolgordijn; 51 rangtelw.; 54 azijn; 55 rustteken; 58
vaartuig; 59 drinkgerei; 61 zangnoot; 63 perpersoon.
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het aruba-dossier de rechter



Strenger
v Premie voor de wao kan aan de
J^ere kant volgend jaar met 1,5
L°cent tot 2,2 procent omlaag,
l^ft het .Algemeen Arbeidsonge-
Jüktheidfonds uitgerekend. Als
J^olg van de strengere wao-regels
j?*lt het aantal wao-uitkeringen -

naar hele uitkeringsja-
)£ - dit jaar al met 11.000 tot
j**-000. Volgend jaar gaat het ver-
)? omlaag met nog eens 24.000 totJJ-000, waardoor in 1995 de wao-
H^mie omlaag kan van 10,6procent
t^i tot 9,1 procent en mogelijk zelfs
JM procent, afhankelijk van de

waarin wordt besloten in te te-
op het vermogen dat het wao-J?ds in de loop der jaren heeft op-

j^ouwd.De Algemene Arbeidson-
Cchiktheidswet (aaw, uitkering
£ bijstandsniveau) kan gelijkblij-n op 6,55 procent.
Ik .£ cyfers van de beide fondsen te-
ijj^n het beeld van de uitkerings-
k* chine als wip: als de ene omlaag
fft> gaat de andere omhoog. De
genden die uit de wao zijn gesto-
C; 2Ün grotendeels in de ww te-
(C'J'tgekomen, doordat ze vanwege
« hoge werkloosheid niet aan de
w? raken. De ww neemt dan de
gering van 70 procent van het
ijlste loon voor een beperkt aantal
tj?h over (afhankelijk van de leef-ViJJ Van een half jaar tot maximaal
jr Jaar vanaf 58 jaar). Het bezuini-
ij?Sseffect van de strenge waoj^it dus pas echt op na een aantal
SKeri, wanneer de ww-ers in de bij-
.^d belanden.

Agenten negatief over
reorganisatie korpsen

DEN HAAG - De reor-
ganisatie van de politie
in regiokorpsen heeft
niet geleid tot een ver-
betering van de effi-
ciency: Ook de effecti-
viteit en kwaliteit van
de politieorganisatie is
beneden verwachting
gebleven. Dit blijkt uit
een enquête van de
christelijke politiebond

ACP onder medewer-
kers van het regiokorps
Haaglanden. Volgens
de ACP is de uitslag
van de enquête „helaas
redelijk representatief'
voor alle 25 regiokorp-

sen in Nederland
Bijna 79 procent van de
ondervraagden meent
dat de politie door de
reorganisatie niet beter
is gaan functioneren.
Bijna 82 procent zegt

dat de korpsleiding te
weinig informatie heeft
gegeven over denieuwe
structuur van de politie.
Opvallend is voorts dat
bijna tweederde van de
ondervraagden aan-
geeft nadeüge gevolgen
te hebben ondervonden
door de samenvoeging
van gemeente- en rijks-
politie.

Rechtbank laat eetpiraat gaan
Van onze correspondent

UTRECHT - „Klopt het dat u een
liefhebber bent van goede maaltij-
den?" vroegrechter mr. R. Meesters
aan de 59-jarige W.G., die de afgelo-
pen jaren de Nederlandse horeca
teisterde door minstens 98 keer uit-
gebreid te dineren zonder te beta-
len. De verdachte beantwoordde de
vraag bevestigend, en voegde eraan
toe: „Het liefst Europees, in een res-
taurant met een romantisch sfeer-

tje." De eetpiraat werd gisteren
door de rechtbank in Utrecht ont-
slagen van rechtsvervolging wegens
volledige ontoerekeningsvatbaar-
heid.
Ellenlang was de aanklacht tegen
de 'uitvreter. De man, die geen vas-
te verblijfplaats heeft, bezocht van
Heerenveen tot Helmond de betere
restaurants om exclusief te dineren.
Bij het presenteren van de rekening
zei hij telkens geen geld te hebben.
Keer op keer kwam de politie op-
draven, die vervolgens een proces-
verbaal opmaakte. Soms moest
W.G. „wel eens een nachtje overblij-
ven," maar daar leek hij geen enke-
le moeite mee te hebben.
Slapen deed de eetpiraat gewoon-
lijk in uitgerangeerde treinwagons.
Bij het krieken van de dag kleedde
hij zich keurig aan, poetste in de
trein zijn tanden en gingvervolgens
op zoek naar een geschikthotelletje
om zijn ontbijt te nuttigen. Voordat
hij daar dan aanschoof, nam de man
regelmatig een douche in een hotel-
kamer. Op de vraag van de rechter
of hij nooit in de spullenvan de ho-
telgasten snuffelde, antwoordde de
verdachte verontwaardigd: „Daar

had ik toch geen interesse in. Ik
kwam alleen maar even snel dou-
chen."
Volgens een psychiatrisch rapport
lijdt W.G. aan schizofrenie en para-
noia. De eetpiraatzit nog vier dagen
in een Utrechtse gevangenis voor
eerdere gevallen van flessentrekke-
rij. Tijdens de zitting had de man al
duidelijkgemaakt dat hij was uitge-
keken op de culinaire kunsten van
de gevangeniskok. Zijn grootste be-
zwaar gold het ontbreken van een
voorgerecht. „Het is niet zoals ik
gewend ben," zei de fijnproever tij-
dens de zitting.
Aangezien de connaisseur geen ge-
vaar voor zichzelf of zijn omgeving
betekent, en uitsluitend de horeca
tot last was, zag officier van Justitie
mr. J. van Spanje af van verdere
vervolging. De rechter, die meteen
uitspraak deed, volgde dat advies.
Er wordt gekeken of de man in een
project voor begeleidend wonen
kon worden geplaatst. Pas nadat de
rechter had uitgelegd dat er heus
instellingen zijn met hele goede
koks, zag de smulpaap wel iets in
het voorstel. Want zelf kan hij niet
koken.

Na bijna 35 jaar zit taak in Duitsland erop

Vertreksein schalt voor
keurtroepen luchtafweer

tv** HaAA.G/BLOMBERG - Om negen uur
livcies klinkt morgenochtend tachtig kilo-
lJ'er van de Oostduitse grens, het vertrek-
O voor honderden Nederlandse lucht-
*, c htmilitairen. Het eerste konvooi van de|L eP geleide wapens in Blomberg begint
|ïj? aan zijn terugtocht naar Nederland, nat(Jaar de centrale sector van de Navo tegen
W^üjke aanvallen van het rode gevaar te
Voen beschermd. Sinds het vallen van de
'ria?lar' wordt die taak niet zinvol meer ge-

n<len.

rs hebben de circa 1.500 luchtmachtmili-eh op de Duitse bases Blomberg en Stol-
Slv^U aangehikt tegen de gedwongen remi-
'üa, naar Nederland. De mededeling in

at °*e ehte-eenheden uit Nedersaksen
ir, worden teruggetrokken, sloeg toenH^ls een bom. Minister Ter Beek kwam het
L een paar maanden later zelf toelich-
-Bt>h' ..Wie in een gespreid bedje heeft gele-
vj' hioet er rekening mee houden dat-ie het

een beetje kouder zal krijgen," hield hij het
personeel in Blomberg voor.
Ter Beek doelde daarmee op de vele emolu-
menten die het leven van de Nederlandse
militairen in Duitsland zo veraangenaamd
hebben: een buitenland-toeslag, goed ep
goedkoop bier, spotgoedkope benzine, belas-
tingvrije automobielen en ondanks de drei-
ging uit het oosten een betrekkelijk zeker
bestaan. Niet voor niets hebben veel militai-

ren zich min of meer permanent in Blomberg
en Stolzenau gevestigd en geworteld: som-
migen wonen er al twintig jaar en zijn ge-
trouwd met Duitse vrouwen.

De zekerheid van de huidigeNavo-taak werd
al in 1991 verruild voor een nieuwe, dynami-
scher opdracht: zonodig binnen zesendertig
uur kunnen afreizen naar om het even welke
brandhaard in de wereld. En de groep gelei-

de wapens kon daar al vrij snel ervaring mee
opdoen: begin 1991 vertrokken eenheden
met Partiots en Hawk-afweergeschut naar
het Golfgebied om de Iraakse agressie in te
dammen. Zo werd ondermeer de stad Jeru-
zalem met Patriots beschermd tegen aanval-
len met Iraakse Scuds. Deze operatie heeft
volgens Defensie bewezen dat de luchtaf-
weer-eenheden zeer geschikt zijn voor 'cri-
sisbeheersings'-opdrachten.

De Brabantse basis De Peel is in de Prioritei-
tennota van Ter Beek aangewezen als de
nieuwe thuisbasis van de derde en vijfde
groep geleide wapens, die worden samenge-
voegd en ingekrompen tot 1.100 man. In de
eerste konvooien reizen morgen 400 militai-
ren mee, die samen met 300 voertuigen onge-
veer een halfmiljoen artikelen zullenvervoe-
ren. Met het materieel aan Patriots, Hawks
en Stingers is de groep in staat het luchtruim
zowel tegen vliegtuigen als tegen ballistische
raketten te verdedigen.

Werkloosheidsfonds kampt met tekort van drie miljard

Verhoging ww-premie dreigt
Van onze parlementaire redactie

?ÊN HAAG - De premie voor
J* Ww moet volgend jaar wor-

J6n verdubbeld vanwege het
j*rk gestegen aantal ww-uit-
pingen en een vermogenste-

van het ww-fonds van 2,8
J^ard gulden. De premie
°0r de wao kan daarentegen

Efcrk omlaag. Dat blijkt uit be-
leningen van het Algemeen
-rkloosheidsfonds en het Al-

i|heen Arbeidsongeschikt-
pdsfonds, de beheerders van
* Ww- en wao-premies en

die jaarlijks de'temiehoogtesvaststellen.

J*t Ww-fonds gaat ervan uit dat het
ww-uitkeringen in 1994, om-

?ekend in volledige uitkeringsja-
?}. stijgt tot 268.000, tegen 224.000
1 1993. Daardoor moet volgend jaar
l[ miljard gulden worden uitbe-
J^d, tegenover premie-inkomsten

8,3 miljard. Bovendien kampt? fonds met een vermogenstekort
S^2,B miljard gulden. Wanneer het
JJJt niet bijspringt - en daar is
.^ralsnog geen sprake van - dan
J^t de ww-premie omhoog naar
j^stens 4,9 procent van de eerste
ktiille van het inkomen en moge-
I* 5.9 procent, aldus het fonds. Dat
J1de premieverlaging die het Rijk
F'iaf volgende maand heeft afge-
j^digd- van vier procent omlaag
J'ar 2,6 procent - volledig onge-
il maken.

binnen/buitenland

Krasloten weer
volop te koop

DEN HaAAG - De winkels in Nederland zijn
Weer voorzien van krasloten. Goklustigen
kunnen hun hart weer ophalen nadat begin
deze maand de verkoop gestaakt moest wor-
den nadat de loten als warme broodjes over
de toonbanken waren gegaan. Sinds gisteren
Wachten ruim negen miljoen loten op een
nieuwe eigenaar die zijn kansen kan weg-
Poetsen.
In totaal heeft deLotto in de eerste serie kra-
sloten 32 miljoen stuks op de markt ge-
bracht. De tweede seriezal in totaal nog eens
52 miljoen loten omvatten. Die zouden de
krasbehoefte tot het eind van het jaar moe-
ten dekken.
Het ministerievan Justitie heeft voor dit jaar
een vergunning van in totaal 84 miljoen loten
afgegeven. De Lotto, de uitvoerende organi-
satievan de stichtingNationale InstantLote-

rij, verwacht echter dat ruim voor het einde
van dit jaar ook de tweede serie is uitver-
kocht. Daarom zal het ministerie worden
gevraagd de vergunning met nog eens 20 tot
30 procent uit te breiden.
De loten kosten 2,50 gulden per stuk, zodat
de totale opbrengst van de twee series 210
miljoen gulden bedraagt. Het prijzengeld be-
draagt 47,5 procent, ongeveer 100 miljoen
gulden. De provisie voor de winkeliers be-

draagt vijftien miljoen gulden (zeven pro-
cent), terwijl de afdracht aan het ministerie
van Financiën tien miljoen gulden beloopt
(vijf procent). Na aftrek van de overige kos-
ten van de organisatie (25 miljoen gulden)
blijft een bedrag van 60 miljoen gulden over
voor organisaties als het Rode Kruis, de Ne-
derlandse Hartstichting, het Prins Bernhard-
fonds en andere goede doelen.
Diverse professionele instellingen op het ge-
bied van verslaving, zoals de Jellinek-kli-
niek, hebben zich inmiddels bezorgd uitgela-
ten over de verslavende effecten van de
krasloterij. De Lotto heeft zich die kritiek
aangetrokken en een extern bureau en de
Katholieke Universiteit Brabant opdracht
gegeven een rapport op te stellen over het
spelgedrag van deelnemers aan de kraslote-
rij. Dat rapport verschijnt eind juli.

Ritzen heeft geen geld
voor nieuwe ov-kaart
tDEN HAAG - Aanpassing van het
contract met de vervoersmaat-
schappijen over de ov-kaart voor
studenten leidt tot extra kosten van
77 miljoen gulden. Daar is geen
ruimte voor op de onderwijsbegro-
ting. Dat heeft minister Ritzen (On-
derwijs) gisteren de Tweede Kamer
meegedeeld. Die debatteertmorgen
over de nieuwe opzet van de ov-stu-
dentenkaart.

Studenten kunnen voor het komen-
de studiejaar kiezen tussen een
week- of een weekeindekaart. Met
een weekkaart kunnen ze doorde-
weeks gratis met trein of bus reizen
en in het weekeinde met korting.
Voor de weekeindekaart geldt het
omgekeerde. Het weekeinde begint
vrijdag om 16.00 uur.
Tegen dat tijdstip bestaan in de Ka-
mer grote bezwaren. Gevreesd
wordt dat veel studenten het volgen
van onderwijs op vrijdagmiddag
voor gezien houden omdat ze an-
ders niet vrij kunnen reizen. Onder
andere PvdA, CDA en WD hadden
Ritzen gevraagd wat de financiële
consequenties zijn van een later
tijdstip.

De vervoerbedrijven hebben Ritzen
laten weten dat een verschuiving
naar 17.00 of 18.00 uur niet aan de
orde is wegens de sterke druk die
dan ontstaat op de vrijdagavond-
spits. Dat is de drukste spits van de
week. Vrijdagavond 19.00 uur kan,
maar dat leidt tot extra kosten. Die
ontstaan volgens de vervoerbedrij-
ven doordat studenten dan meer
gratis gaan reizen en minder ge-
bruikmaken van de kortingskaart.
Bovendien komt de verhouding
tussen week- en weekeindekaart
anders te liggen en dat levert ook
meerkosten op.
Uit een peiling van het bureau Into-
markt blijkt dat 78 procent van de
studenten kiest voor de weekkaart
als 19.00 uur het 'omslagpunt'
wordt. Bij het opstellen van het
contract was uitgegaanvan een ver-
houding week/weekeindekaart van
respectievelijk 53 en 47 procent.

De minister spreekt in zijn brief
niet het onaanvaardbaar uit. Maar
als de Kamer doorzet, moet ze wel
'aangeven waar hij het geld vandaan
moet halen, zo valt uit de brief opte
maken.

Rijscholen krijgen
kwaliteitsgarantie
DEN HAAG - Mogelijk komt er al
per 1 januari volgend jaar één lan-
delijke, vrijwillige kwaliteitsgaran-
tie voor auto- en motorrijscholen.
Dit plan is uitgewerkt door de Aban
en de Bovag, als vertegenwoordi-
gers van de rijschoolbranche, en de
ANWB en KNVM als consumenten-
organisaties die actief zijn in de rij-
schoolwereld.
Deze kwaliteitsgarantie heeft tot
doel de kwaliteit van de rij -instruc-
tie en de financiële zekerheid voor
de consument op een hoger niveau
te brengen. De diverse organisaties
in de rijschoolwereld krijgen dan
één overkoepelende kwaliteitsga-
rantie die herkenbaar is voor de
consument.
Een overkoepelende en onafhanke-
lijke stichting begeleidt en contro-
leert deze kwaliteitsgarantie.

Terugdringen ongevallen speerpunt van beleid

Verkeersboetes niet meer
zaligmakend voor Justitie

Van onze redactie binnenland
LEEUWARDEN - Verkeersboetes
zullen niet langer dienen voor het
dichten van gaten in de rijksbegro-
ting voor Justitie. Het Openbaar
Ministerie wil de komende vier jaar
experimenteren met de hoogte van
de boetes, de incasso-snelheiden de
pakkans. Doel is de ideale cocktail
te ontdekken, waardoor weggebrui-
kers zich bij minimaal toezicht toch
zoveel mogelijk aan de regels hou-
den.
Volgens de Leeuwarder procureur-
generaal D. Steenhuis (portefeuille-
houderVerkeer) zouden er idealiter
helemaal geen boetes te innen zijn.
Met tegenzin ging de vergadering
van procureurs-generaal vorig jaar
akkoord met de opdracht aan de
politie 400.000 extra bekeuringen
uit te schrijven. Die maatregel ver-
hoogde de pakkans, maar het be-
langrijkste doel was de beoogde
opbrengst.
De Verkeerscommissie van het OM
gooit het nu over een andere boeg.
Onder wetenschappelijk toezicht
zal worden uitgezocht of verkeers-
deelnemers de regels wellicht beter
naleven als zij bijvoorbeeld binnen
enkele dagen al een acceptgiro
thuiskrijgen, als zij de pakkans als
groter gaan ervaren of door korting
te bieden bij snelle betaling.

Steenhuis: „Wij willen andere me-
thoden systematisch beproeven.
Het verkeer leent zich daar uitste-
kend voor, omdat je heel goed het

effect van een bepaald regime kunt
meten. Uit de literatuur is al bekend
dat de 'subjectieve pakkans' een be-
langrijk instrument kan zijn." Voor
de procureur-generaal is het een uit-
gemaakte zaak dat het succes van
verkeerstoezicht niet aan de op-
brengst van boetes, maar aan het
aantal ongevallen moet worden af-
gemeten.

punt uit

Veto
De Nederlandse regering heeft
volgens de Rijksvoorlichtings-
dienst geen signalenontvangen
dat Bondskanselier Kohl de
kandidatuur van Lubbers voor
het voorzitterschap van de Eu-
ropese Commissie met een ve-
to zou willen treffen. De Britse
Financial Times meldde gister-
ochtend, zich baserend op 'di-
plomatieke bronnen' in Brus-
sel, dat Kohl tot grote ergernis
van Nederland achter de scher-
men met een veto tegen Lub-
bers heeft gedreigd.

Europol
De Duitser Jürgen Storbeck is
gisteren door de Europese
Raad van ministers van Justitie
en Binnenlandse Zaken defini-
tief benoemd tot coördinator
van Europol. Volgens minister
Kosto van Justitie geldt de be-
noeming voor onbepaalde tijd.
Storbeck functioneert sinds de
oprichting als eerste man bij de
recherche-organisatie die in
Den Haag is gevestigd.

Interventie
VN-secretaris Boutros Boutros-
Ghali heeft gisteren ingestemd
met een humanitaire Franse
militaire interventie in Rwan-
da. Volgens Boutros-Ghali zal
het nog drie maanden kunnen
duren voordat de 5.500 extra
VN-manschappen in het door
oorlog geteisterde land kunnen
worden ingezet.

Aanslag
In het zuiden van Libanon zijn
gisteren drie Israëlische solda-
ten om het leven gekomen toen
het gepantserde personeels-
voertuig waarin ze reden onder
vuur werd genomen door leden
van de islamitische verzetsbe-
weging Hezbollah. In een reac-
tie op de aanval bombardeerde
Israëlische artillerie doelen in
het gebied. Daarbij werd een
65-jarige vrouw gedood.

Mislukt
De poging van de Verenigde
Naties om een staakt-het-vuren
te bewerkstelligen in de reeds
zeven weken durende burger-
oorlog in Jemen is opnieuw
mislukt. De delegatie van Zuid-
Jemen verliet gisteren onder
protest het overleg met Noord-
Jemen in Cairo omdat Sana
niet werkelijk in een wapenstil-
stand geïnteresseerd zou zijn.

Vrouwen
In een document dat het Vati-
caan gisteren heeft uitgegeven
pleiten bisschoppenconferen-
ties en religieuzen ervoor vrou-
wen een grotere plaats in de
kerk te geven. Vrouwelijkereli-
gieuzen moeten meer worden
betrokken bij de besluitvor-
ming in hun orde en congrega-
tie.

President
De liberale kandidaat Ernesto
Samper heeft deColombiaanse
presidentsverkiezingen van
zondag gewonnen. Na telling
van 98 procent van de stemmen
stond Samper op 50,3 procent
van de stemmen, tegen 48,6
procent voor zijn conservatieve
rivaal .Andres Pastrana.

Natuur van slag
" Inwoners van de
Zuidchinese stad
Yingdezoeken per
boot een goed heen-
komen, nadat
voortdurende stor-
tregens de stad heb-
ben blank gezet. De
provincie Guang-
dong wordt al da-
gen geteisterd door
zware regenval.
Meer dan 400 men-
sen zijn inmiddels
omgekomen;
160.000 Chinezen
hebben geen huis
meer. Een hittegolf
met temperaturen
rond devijftig gra-
den celcius heeft de
afgelopen weken in
Pakistan aan zeker
150 mensen het le-
ven gekost. Moes-
sonregens hebben in
de Indiase deel-
staat Gujarat niet
alleenverlichting
gebracht. De
zwaarste regenval
in vijftig jaarkost-
te het afgelopen
weekeinde aan 51
mensen het leven.
Er werd grote scha-
de aangericht. Bui-
tensporig hoge
temperaturen heb-
ben in India al 350
slachtoffers geëist.

Foto: REUTER
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Verminkingen
Sundin en zijn collega's kregen di-
rect te maken met enorme aantallen
gewonden, van wie de meesten Tut-
si's die waren verminkt door Hutu-
milities. De meesten van de hon-
derdduizenden mensen die sinds
begin april zijn vermoord, waren
door Hutu-bendes belaagde bur-
gers.

„In de eerste maand hebben we
meer dan genoeg machete-wonden
gezien. Afgehakte handen, doorge-
sneden pezen. Meestal hebben ze
het gemunt op handen, voeten, het
hoofd en de nek," zegt Sundin.
Sinds de Tutsi-rebellen hun be-
schietingen hebben opgevoerd puilt
het ziekenhuis helemaal uit, met
burgers zowel als soldaten. In elke
beschikbare kamer en tent liggen
de gewonden rijen dik, sommigen
op stretchers, de meesten op de
grond.

Wachten
Nieuwe patiënten moeten eerst
wachten op de zanderige oprijlaan
die loopt tot het toegangshek van
het ziekenhuis. Aan de andere kant
van het hek wachten zon 40 patiën-
ten, velen met vreselijke wonden
over hun hele lichaam en in hun ge-
zicht, tot er een plek voor hen vrij is
in een van de zes bedden op de eer-
ste-hulpzaal.

„In die koelkast zitten 80 eenheden
bloed," zegt Sundin, „maar we heb-
ben vooral te maken met armen en
benen, verwondingen waarvoor
geen bloed nodig is, maar tijd en
hygiënische omstandigheden. He-
laas beschikken we over geen van
beide."
„Die jongen daar is pardoes door
zijn hoofd geschoten, maar achter
zijn kaak. Hij overleeft het wel.
Maar bij die man daar zit de kogel
hoger, die is er ernstiger aan toe.
Daarom ligt hij in de hoek. Mensen
die daar liggen gaan dood."

Geen tijd
De afdeling intensive care ligt vol-
gepakt met patiënten. „.Alleen van-
daag al hebben we dertig patiënten
die geopereerd moeten worden in
het onderlijf. We hebben tijd om
vier operaties uit te voeren. Het ma-
ken van een keuze tussen de patiën-
ten, dat is het allermoeilijkste,"
aldus Sundin. „Die man daar, al zijn

ingewanden hangen er uit. We heb-
ben geen tijd om ze terug te stop-
pen. Dat zou twee, drie uur duren
en ik heb verschillende patiënten
van wie de ingewanden nog op hun
plaats zitten. Jemoet gewoon diege-
nen uitkiezen die de meeste kans
hebben om te overleven."

Op de in een tent ondergebrachte
kinderafdeling liggen zon twintig
jongens en meisjes, van wie een
aantal baby's. Velen zijn wees, alle-
maal zijn ze gewond. Ondanks dat
ze een been mist en de kinderen om
haar heen liggen te huilen, kan een

klein meisje het nog opbrengen om
naar de bezoeker te glimlachen en
om hem te begroeten. In zes tenten
die op tennisvelden zijn opgeslagen
liggen de gewonden bij wijze van
spreken opgestapeld. Naast een van
de tenten ligt een berg doden.

Franse socialisten prefereren illusies boven realisme

Rocard bijt tanden stuk
op erfenis Mitterrand

DOOR HANS GERTSEN

nieuwsanalyse\
De Franse socialisten begonnen
in 1981 inderdaad fanatiek aan
het hervormen van de samenle-
ving. Tal van grote bedrijven
werden genationaliseerd, de pen-
sioengerechtigde leeftijd ging
omlaag naar zestig jaar en nog
meer van die 'leuke dingen voor
de mensen.
De euforie duurde niet lang. Ge-
dwongen door de enorme kapi-
taalvlucht en de beginnende
economische crisis moesten de

PARIJS - Overleeft de Parti Socialiste haar oprichter
Francois Mitterrand? Of laat Mitterrand de partij volgend
jaar bij zijn afscheid achter in de staat waarin hij haar in
1971 aantrof, een politiek marginale club waarin men zich
vooral met interne machtsspelletjes bezighoudt?

De vraag is sinds afgelopen
weekeinde opnieuw uiterst ac-
tueel. Met het aan de kant zetten
van Michel Rocard, Mitterrands
eeuwige rivaal, hebben de Fran-
se-socialisten namelijk een dikke
streep gezet onder de pogingen

van Rocard en de zijnen om de
partij - en in het verlengde daar-
van heel links - te vernieuwen
en te moderniseren.
De huidige Parti Socialiste is
voor alles het bouwwerk van
Francois Mitterrand. Die wist

het losse samenraapsel van
linkse stromingen en splinters in
de jaren zeventig achter zijn per-
soon te verenigen. De Parti So-
cialiste was niets meer of minder
dan een voertuig voor Mitter-
rands persoonlijke ambities. Mit-
terrand maakte de partij grooten
de partij Mitterrand. De wijze
waarop was niet altijd even fraai.
Mitterrand was - en is - een
meesterlijke intrigant die weinig
middelen schuwde om zijn zin te
krijgen.
Mitterrand aarzelde nooit om po-
litieke beloftes te doen die hij
niet waar kon maken. Hij kwam
in 1981 aan de macht met een
programma dat ronduit revolu-
tionair van geest was. Als links
eenmaal aan de macht was, zou
alles beter worden voor de ver-
worpenen en verdrukten en de
kapitalisten zouden daarvoor de
prijs betalen, zo heette het.

Franse socialisten erkennen dat
de samenleving veel minder
maakbaar was dan ze tot dan toe
geloofden. En in het midden van
de jaren tachtig waren Mitter-
rand en zijn hemelbestormers
bekeerd tot brave beheerders
van de 'markteconomie met een
sociaal tintje.
Dat was een tamelijk bittere
triomf voor Michel Rocard. De

man die vanaf 1974 binnen de
partij de grote tegenstrever van
Mitterrand was, had altijd ge-
waarschuwd tegen het doen van
onmogelijke beloftes en ge-
preekt tegen het in zijn ogen te
ouderwetse, utopische socialis-
me van Mitterrand en de zijnen.
Michel Rocard belichaamde bin-
nen de Franse socialisten de
geest van de sociaal-democratie.
Tegenover de demagoog en intri-
gant Mitterrand stond Rocard,
de eerlijke realist.

Vorig jaar leek Michel Rocard
alsnog een geslaagde greep naar
de macht te doen. Na de dramati-
sche verkiezingsnederlaag van
zijn partij bij de parmentsverkie-
zingen, zette Rocard partijleider
Laurent Fabius, een oude 'Mitte-
randist' via een coup aan de
kant. Michel Rocard wilde de
partij - en vervolgens heel links
- vernieuwen en moderniseren.
Maar hij had duidelijk buiten
Mitterrand en de zijnen gere-
kend.

Vanuit het Elysée liet Mitterrand
weinig na om de poten onder
Rocards stoel uit te zagen. Mit-
terrand schrok er zelfs niet voor
terug de populist Bernard Tapie
openlijk te steunen. Tapie haalde
vorige week heel wat stemmen
weg bij de door Michel Rocard
aangevoerde socialistische lijst
en was voor een groot deel ver-
antwoordelijk voor het socialisti-
sche debacle dat de val van
Michel Rocard inluidde.

Francois Mitterrand kan tevre-
den zijn. 'Zijn' partij valt niet in
handen van Michel Rocard. Ro-
cards poging om de partij te ver-
nieuwen en een eind te maken
aan de macht van de diverse
stromingen binnen de partij, is
gestrand. De Franse socialisten
hebbenzondag, opnieuw, de illu-
sies van het 'Mitterrandisme'
boven het weinig enthousiasme
opwekkende realisme van Ro-
card gesteld. Met een ruk naar
links, met een nieuwe, radicaal-
socialistische boodschap hoopt
de partij een deel van het verlo-
ren terrein terug te winnen.

Het is niet bij voorbaat uitgeslo-
ten dat die strategie op korte ter-
mijn nog vruchten afwerpt ook.
Maar op lange termijn lijkt de
starre en intern verlamde. Parti
Socialiste ten dode opgeschre-
ven. Of, zoals een partijlid het
zondag stelde: „Men heeft Mit-
terrand vaak onrecht aangedaan
door te stellen dat hij de PS in de
staat waarin hij haar aantrof zal
achterlaten. Dat is niet waar. Als
Mitterrand vertrekt, is er geen
PS meer."

" Frangois Mitterrand

Granaten
Sundin wijst op een kleine zwarte
krater, slechts anderhalve meter
verwijderd van een van de tenten.
Daar is een paar uur eerder een
mortiergranaat ingeslagen. Eerder

op de dag doodde een mortiergra-
naat die ongeveer 30 meter verder-
op neerkwam een medewerker van
het Rode Kruis. Drie anderen raak-
ten gewond.

Bij het hek leveren militieleden in
twee auto's nieuwe gewonden af.
Vrijdag kwamen er 300 patiënten
binnen, zaterdag 100 en zondag nog
eens ongeveer 100. De rebellen ne-
men ondertussen de tijd om Kigali
in te nemen.
„Erger dan dit kan het niet wor-
den'," zegt Sundin, om zich heen
kijkend. „Ofwel?"

binnen/buitenland

Artsen in Kigali bepalen wie blijft leven
Von onze redactie buitenland

KIGALI - De arts John Sundin loopt langs de gewonden en
zegt wie van hen zullen blijven leven en wie er zullen sterven.
Hij lijkt hard, maar dat moet hij ook wel zijn. In het Rode-
Kruisziekenhuis in deRwandese hoofdstad Kigali liggen meer
dan 600 patiënten en daarkomen er per uur meer bij. Aan alles
is gebrek, zoals bijvoorbeeld aan gekwalificeerde krachten als
Sundin.

„Het is erger dan voor God spelen,
het is voor Satan spelen," zegt Sun-
din, die in verband met de granaten
die met enige regelmaat op het pro-
visorische ziekenhuis neerkomen
een kogelvrij vest draagt. „Maar dat
is Kigali op het ogenblik, een ver-
dorven plek. We verliezen er hier
een hoop en redden slechts enke-
len."

De 44-jarige Sundin, een vrijwilliger
van het Amerikaanse Rode Kruis, is
een van de negen artsen die dagen
van 14 tot 16 uur maken in het zie-
kenhuis, zeven dagen per week. Het
gebouw, dat voorheen in gebruik
was als klooster en school, staat in
het centrum van Kigali, dat in han-
den is van regeringstroepen. De
hoofdstad wordt al weken omsin-
geld door rebellen van het Rwan-
dees Patriottisch Front (RPF), die
beschietingen uitvoeren met mor-
tieren, raketten en artillerie.

„We zijn allemaal uitgeput, prikkel-
baar en als we de energie hadden
zouden we razend worden," zegt
Sundin. „Elke ochtend om 5 uur
worden we wakker door het geluid
van geweerschoten, dus veel slaap
krijgen we niet. In deze omstandig-
heden kun je niet erg lang functio-
neren."

Al sinds begin april, toen de Hutu-
meerderheid slachtingen begon aan
te richten onder de Tutsi-minder-
heid nadat de Hutu-president werd
gedood toen zijn vliegtuig werd
neergeschoten, probeert Sundin ge-
wonden op te lappen.

Een gewonde Rwandese man wacht bij een ziekenhuis op behandeling. Foto: reutei

Europa
Nederland scoort het laagst bij
de Europese verkiezingen en in
Nederland zelf is Limburg sa-
men met Noord Brabant de hek-
kesluiter. Het interesseert de
meeste Limburgers niet en dat is
heel erg jammer, want in de toe-
komst zal het Europees Parle-
ment een grotere rol gaan ver-
vullen dan het nu doet.
In de andere lidstaten speelden
landelijke factoren een belangrij-
ke rol, zo blijkt uit de totaal ver-
schillendeuitslagen. In sommige
landen winnen de socialisten en
in andere verliezen ze juist. In
veel landen zijn de verkiezingen
een afspiegeling van het staats-
rechtelijk gebeuren en die uitsla-
gen zijn wel belangrijk voor het
betreffende land, maar hebben
niets van doen met het Europees
Parlement.
De Europese Unie leeft niet als
staatkundige eenheid, dat is de
enige conclusie die ik kan trek-
ken na deze verkiezingen. Men
wil zich misschien zo wel verzet-
ten tegen de vaak overdreven
bureaucratie en regelzucht.
Ook vinden de Europeanen dat
de Europese Unie doeltreffender
had moeten optreden tijdens de
burgeroorlog in ex-Joegoslavië.
De Europese Unie is nog steeds
geen Unie van de burgers.
HEERLEN K. van Eijbergen

Mgr. Wiertz
o

Als mgr. Wiertz klaagt (Lim-
burgs Dagblad van 13 junijl.) dat
mensen hun eigen formulerin-
gen zoeken in plaats van de ge-
loofstaal in ere te houden, moet
hij zich ook durven afvragen hoe
dat komt. Een document als 'Ve-
ritatis Splendor' is een aanflui-
ting omdat het de waarheid niet
omschrijft, maar er een voorge-
bakken inhoudelijke invulling
van probeert te geven.
Een gebod als absolute norm
blijkt juist geen antwoord te zijn
voor morele volwassenheid. 'Gij
zult niet doden' heeft de gelovige
Duitse natie er niet van weer-
houden om tot de Holocaust te
komen en van het verzet vinden
we het terecht dat ze gevaarlijke
spionnen om het leven brachten.
Juist als je wil ontkennen dat
moraal aan de omstandigheden
getoetst moet worden, loop je
voorbij aan de kern van de din-
gen. Dan blijf je steken in een
schijnzekerheid waarin je jezelf
kunt gaan wijsmaken dat ge-
scheiden echtelieden geen recht
hebben op een hostie, of dat ho-
moseksuele relaties niet vol-
waardig kunnen zijn, dat vrou-
wen iets missen voor het pries-
terschap, of dat we andersmans
keuze om het onvermijdelijke
sterven te bespoedigen, niet
kunnen respecteren.
Een kerk dieniet van depraktijk
en van zijn gelovigen meent te
mogen leren, vervalt tot dezelfde
categorie 'verleidelijke ideolo-
gieën' waarvoor de bisschop ons
wil behoeden.
SITTARD mevr. B. Hermans

postbus :noo

lezers schrijven
Oranje

Even reageren op een artikel
over Oranje. Namelijk 'Zwart
staat Oranje goed' van Henri van
der Steen. Is meneer Van der
Steen vergeten dat in het beste
elftal ooit voor Nederland uitko-
mende in 1974 geen gekleurde
Nederlander aanwezig was?
En wat zal meneer Gullit voor
een antwoord op zn vertrek heb-
ben mocht Oranje de show ste-
len of nog mooier, wereldkam-
pioen worden?
HOENSBROEK E. Peters.

WVG
Als iemand die gehandicapt^
invalide is, de pech heeft in "
gemeente Heerlen te won-*1
komt hij bedrogen uit. De I.
meente heeft nl. een taxibedrij
in de arm genomen en daarin6*
een vervoerssysteem opgeze
Dit rammelt aan alle kanten. .
Er wordt totaal geen reken!"
gehouden met de belangen va\
de invaliden en gehandicapt,
zelf, voor wie de voorzienig
toch op de eerste plaats bedoe'
is, en dit onder het mom van c*
betaalde vervoersvoorzieni"'
voor de mensen boven 65 jaar
Mag ik de gemeente crop wüze
dat ik als rechthebbende op &.
vervoersvoorziening hiervo"1
reeds in 1993 driemaal 10 Vxor
cent heb ingeleverd. De geroep
te Heerlen staat ook niet stil PJ
het feit dat crook invaliden zi)
zoals ondergetekende die °!£medische redenen geen gebrU'
kunnen maken van het zg. '&
bussysteem'. ,
Zij stelt zich hooghartig op &
standpunt: accepteer ons sj*
teem, anders krijg je niets. Mcd
sche rapporten worden gewo°
terzijde geschoven, althans *wordt geen aandacht aan >*
steed.

En over betaalbaar gesprok^/
de gemeente vergoedt het ta*.
bedrijf ’ 12,50 per rit tot ma*
maal 5 km. Ook wordt er van a
gebruikers een eigen bijdraê
gevraagd. Deze is afhankeW.
van het inkomen en bedrag
maximaal ’ 500,-. Ook het aant*
ritten is beperkt tot 98 van ma"
maal 5 km per rit. Deze 98 ritt*.
zijn maar een jaar geldig. Daar"
zit je ook nog met meerderen s
men in de belbus.

Dit is dus uitermate lucrat'
voor het taxibedrijf. Ook voor",
gemeente die hiervoor minim3

’ 1.625,- per rechthebbende oF
strijktvan de Nederlandse Staa.
Heerlen wil kost wat kost d<-*.j
regeling er doordrukken, terv"L
in tal van andere gemeenten °°.
andere vervoersvoorziening
worden toegepast. Heerlen "schouwt de invaliden en geha
dicapten als onmondige burge.„
die uitsluitend goed zijn om v

f
,

diverse gemeentelijke lastenve
hogingen als melkkoe te dien*^Als de gemeente aan iede
rechthebbende de minimale ve
goeding van ’ 1.625,- per j3^
zou uitkeren en de mensen ze
zou laten beslissen hoe zij he
mee hun vervoer regelen, "*spaarde zij zich veel werk *j
rompslomp. Dan komt het ée-t
ook terecht bij die mensen " thier recht op hebben. De huid 1»,
situatie kan toch niet de bedo
ling van de Nederlandse Sta^geweest zijn toen zij de uitv<>
ring van de WVG overdroeg a*
de gemeenten.
HEERLEN Hein Hef1*
(Door de redactie ingekort).
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KNP- aandeel ruim twee gulden onder introductieprijs

Beurs maakt duikvlucht
la^Van onze redactie economie

- De Amster-
Effectenbeurs heeft

*teren begeleid door enig
en smijtwerk de zwaar-

£klap van het jaar geïncas-
l^d. De beursgraadmeter, de

EOE Index (AEX)
( J^kteeen tumultueuze duik-

Jcht van 392,62 naar 378,63
[*nten, een daling van 3,5 pro-
Pt> maar krabbelde later
lUa een procent terug naar

F-84. Andere beurzen alsï^den, Japan en FrankfurtPPen eveneens een flinkeH; op.
Li/sBezind wezen handelaren envasten de zwakke dollar en de
| J^kerheid in de financiële mark-

k aan als belangrijkste oorzaak
I? malaise. Het gebrek aan ver-
jl^en leidt tot een toestroom van

k? naar grondstoffenmarkten,
de prijzen gisteren flink ver-

der stegen. Vooral de stijgende olie-
prijs wakkert de angst voor inflatie
aan, wat de obligaties doet inzakken
en de aandelen omlaag drukt, kort-
om een vicieuz-.e cirkel.

De kersverse beleggers in het aan-
deel Koninklijke PTT Nederland
(KPN) zullen inmiddels wel hun be-
komst hebben van de aandelenhan-
del. KPN sloot gisteren op 47,70
gulden, ruim twee gulden onder de
introductieprijs. De korting van
2,50 gulden di e particuliere beleg-
gers bij aanschaf op de eerste 75
stukken kregen, is als sneeuw voor
de zon verdwenen.

Over de richting die financiële
markten de komende dagenkiezen,
durven maar weinigen wat te zeg-
gen. Het hoofd effectenresearch van
Suez Securities, Nico van Geest,
houdt het op een voorzichtig „tus-
sen de 375 en 395 punten" voor de
AEX. „Een bodem van 365," schat
men bij Van der Moolen. „Het is
puur het volgen van de buitenland-
se beurzen. Als New Vork 100 pun-
ten omhoog of omlaag gaat, dan
gaan we daar weer achteraan."
De dalende dollarkoers maakt het
voor beleggen; alleen maar moeilij-
ker om uit te maken welke kant het
opgaat. Gisteren opende de dollaral
zon drie cent lager (1,80.45 cent)
dan de slotkoe'irs van vrijdag en ver-
loor later nog eens ruim een cent
(1,79.24).

Dankzij de dalende koersen is het
rendement op> obligaties (staatsle-
ningen van 5 of 10 jaar) hoger, zodat
de hypotheekrente eveneens de nei-
ging krijgt op te lopen. Bij de Ver-
eniging Eigen Huisvindt men het -
ondanks de stijging van het rende-
ment op staatsleningen van 5,5 pro-
cent in januari naar 7,4 procent gis-
teren - te vroeg voor verhoging van
de hypotheekrentes. „We hebben
dit jaar al vier renterondes gehad.
Tenzij banken en verzekeraars het
beeld willen bevestigen dat rente-
verhogingen razendsnel worden
doorgegeven en renteverlagingen
pas na een tijdje, is de kans dat de
hypotheekrente snel stijgt niet zo
groot," aldus een woordvoerder.

Dat verzekeraar Zürich Leven be-
kendmaakte volgende week de hy-
potheekrente te willen verhogen,
zegt niet zoveel. Zürich is een klei-
ne partij op <ie hypotheekmarkt,
waarvan de re:rutestappen niet maat-
gevend hoeven te zijn voor de
trend. Neerlands grootste geldgever
op hypotheken, de Rabobank, laat
gewoontegetrouw weten de rente-
bewegingen 'nauwlettend te vol-
gen', maar wil geen mededelingen
doen over een mogelijke verhoging.

KNP BT breidt
weer uit in VS
$ HAAG - Het concern Ko-
lt^4jke KNP BT (papier, grafi-

produkten, informatiesyste-rJl, kantoorartikelen) heeft
Stationers in Los Ange-

overgenomen. De overna-
i 's dezevende uitbreiding van de

tak van KNP BT dit

(j.^ount Stationers is een distri-
il van kantoorartikelenbeeft nu vestigingen in twaalfi^grijke Amerikaanse stedenponder New Vork, Washington
s^h Chicago.

NAM beboetASSEN - De Nederlandse Aar-
dolie Maatschappij (NAM) heeft
een boete van vijfduizend gul-
den gekregen wegens een over-
treding van een natuurbescher-
minsgwet. Het bedrijf kreeg de
boete voor seismisch onderzoek
op de kwelders voor de kust van
Groningen tijdens het vogel-
broedseizoen begin april vorig
jaar.

De Landelijke Vereniging tot
Behoud van de Waddenzee ont-
dekte dat en diende een klacht
bij justitie in. Het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) had voor het on-
derzoek eind maart een vergun-
ning gegeven. Deze vergunning

verbiedt iedere activiteit in het
Waddengebied tijdens het broed-
seizoen dat op 15 maart begint.

Een woordvoerder van de N.AM
zegt verrast te zijn door de boete.
Hij sluit niet uit dat het bedrijf
de zaak laat voorkomen. De
maximale boete voor overtre-
ding van een naturbescher-
mingswet is 25.000 gulden.

beurs

Mini-crash
QTERDAM - De aandelen-
ta*t- in Amsterdam is gisteren forsefuit gegaan; Handelaren spra-
kv Van een „mini-crash." De
t^sindex - de AEX - noteerde
Ife bet slot van de handel met, '°4 punten een verlies van 9,78.

li^e ochtend en de voormiddag
de koersdalingen het hef-

l|L' Toen moest de index zelfs
ItwJ 14 punten (3,5 procent) prijs-

Het aandeel KPN verliet de
uJ^t met een verlies van f 1,60 oplsj. ""O. Dat is bijna drie gulden on-
\ ?e eerste notering vorige weeke Amsterdamse beurs en meer
L Ityee gulden onder de introduc-

ers. „De laatste goedgelovige
is nu inmiddels ook

zei een hande-
\i °ver de kleine beleggers, dietaj iks drama's destijds bij de in-'jetie van andere aandelen zoals
V j-och in KPN zijn gestapt en nu
<&t -belegging zien slinken. De om-
l*ij|jn KPN bedroeg een kleine 1,9
\oen stuks. Relatief de grootste

%l'ver maakte Fokker. Het aan-
\ 'fioest tachtig cent (5,2 procent)
V^even op f 14,60. Nedlloyd
Vf^de drie gulden (4,5 procent)
fe. 64. Akzo Nobel was f 5,20 la-
VP f 199,80, Unilever raakte f 5
VI op f 184,50, VNU moest f 4,50
Ij^h op f 168,80 en Koninklijke

f 5,70 in op f 192,10.
kj le fondsen veranderden per

f hiet. Dat waren Hunter Doug-
L%J4) en Heineken <f 21°)- Bank/
tyf leraar Amev (Fortis) eindigde
f °P een kleine winst van f 0,40

So'tlEet was uiteindelijk toch nog
Vrj Er ging voor f 2,3 mil-
?'lja n obligaties om en voor f 1,5
\rd aan aandelen. Koninklijkeeh Unilever waren qua omzet\ nog de baas. Terwijl in KPN
\,. een bedrag van f 91 miljoenlilLng, was dat in Unilever f94
\^e h en in Olies f 263 miljoen.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 58,90 57.30
ABN AmroAm F. 88,40 88$)
ABN AmroL.Gr.F. 181,30 181,30
ABN AmroObl.Grf. 199,80 199.30
Aegon 95,40 92,90
Ahold 46,70 45,40
Akzo Nobel 205.00 199,80
Alrenta 238,20 235,00
BolsWes.c. 38,20 36,90
CSM eert. 64,60 63,50
Dordtsche Petr. 194,00 19030
DSM 124,20 121,80
Elsevier 159,40 155,00
Fokker eert. 15,40 14,60
Fortis Amev eert. 70,60 71,00
Gistßroc. eert. 46,70 46,10
Heineken 210,00 210,00
Heineken Hold. 184,00 183,00
Hoogovens nre 71,60 69,20
Hunter Douglas 74,00 74,00
ING e. 76,70 74,70
KLM 49,50 47,30
Kon. KNP BT 45,30 44,00
Kon Oüe 197,80 192,10
KPN 49,30 47,70Nedlloyd 67,00 64,00
Oeév.d.Gr. 73,60 71,20
Pakhoed eert. 46,10 44,30
Philips 51,10 49,80
Polygram 74,70 73,90Postb.Beleggf. 60,00 59,30
RGFlorenteF. 128,90 128,70
Robeco HB,lO 115,80
Rodamco 58,40 58,30
Rolinco 120,00 118,60
Rorento 87,80 86,80
Stork 46,20 44,40
Unilevereert. 189,50 184,50
Van Ommeren nrc 50,90 49,20
Ver.BezitVNU 173,30 168,80
WoltersKluwer 107,40 104,10

Avondkoersen «imsterdam
ABN Amro Hold. 57,20 157,30)
Kon. Oüe 191,80-192,00(192,10)
Philips 49,3049,90 (49.1K1)
Unilever 182,80-183,701,184,50)

Binnen!, aandelen
Aalberts md 78,50 77,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,13 6,13
ABN Amropref. 58,40 57,50
ACF-Holdingc. 44,40 43,30
Ahrend Groep e. 140,00 139,50 a
Asd Options Tr. 17,10 17,10
Asd.Rubber 2,90 2,80
Ant. Verff. 425,00
Atag Hold. eert. 147,00 146,00 a
Athlon Groep 68,50
Athlon Groep nrc 67,50 67,50
Aut.lnd.R'dam 112,00 g 112,00 b
Ballast Nedam e. 74,10 72.40
BAM Groep 109,50 109,00
Batenburg 140,00 140,00
Beers 183,00 181,00

Begemann Groep 42,90 40,00
Behndo 284,00 283,00
Blydenst.-Will. 33,80 32,20
BoerDeWinkelb. 66,00 65,00
Borsumy Wehry 0,10 28,50
Boskalis eert. 41.20 38,80
Braat Beheer 29,50 29,00
Breevast 9,00 8,80
Burgman-Heybroek 1660.00 1660,00
Calvé-Delftpref 850,00 850,00
CalvéDelflcert. 1310,00 1290,00
CapVolmac 19.60 1860
CetecoHold. 38,50 37,80
Cindu Intern. 102,00 102,00
Claimindo 282,00 282,00
Content Beheer 25,30 24,80
CreditLBN 48,90 48,30
Crown v.G. eert. 150,50 150,50
CSM 65,60 63,80
Delft Instrum. 22,50 21.80
Dorp-Groep 43,00 a 43 00a
Draka Holding 36,90 36,00
Eeonosto 24,20 23,50
EMBA 192,00
Eriks Holding 112.00 110,00
Flexovit Int. 73,40 73.20
Frans Maas eert. 54,00 51.50
FugroMcClelland 34,00 33,60
Gamma Holding 100,50 100,00
Cammapref. 6,40 6,40
GarcarelhS 11.00 11,00
Getronics 41,80 40,50
Geveke 32,50 31,00
dessen-deN. 48.50 48,00f
Goudsmit 27,00 27,00
Grolsch eert. 49,70 48,00
GTI-Holding 174,00 a 170,00a
Hagemeyer 131,50 129,00
HALTrustB 17,60 16,70
HALTrust Unit 17,60 16,70
HBG 318,00 315,00
HesBeheer c. 22,20 21,20
Heijmans 55,50 55,30
Hoek'sMaeh. 76,00 74,00
Holl.Colours 75,00 75.00
Holl.SeaS. 0,40 0,39
HoU. Ind. Mij ' 76,50 75,30
HoopEff.bank 9,20 9,10
Hunter D.pref. 1,85
IHCCaland 36,50 34.90
Internat.MueU. 79,50 78,50
ING 7,18 7,30
Kas-Associatie 64,00 63,70
Kempen & Co 13.40 13,40
Kiene Holding 142,00 141,00
Kondor Wessels 45,00 44,50
KBB 104,20 10100
Kon.KNPßTc.pref. 7,60 7,60
Kon. Sphinx 49,00 47,60
Koppelpoort 416,30 416,30
Krasnapolsky 154.50 154,50
Landré&Gl. 46,50 46,50
Macintosh 44,50 a 42,70
Maxwell Petr. 181,00 180^00Moeara Enim 1680,00 1680,00
M.EnimOß-cert. 90,00 90,00
Moolen Holding 45,20
Mulder Boskoop 39,00 39,00
Multihouse 2,20 2.10

Naeff 435,00
NAGRON 88.50 a 88,50 a
Nat. Inv Bank 129,50 125.00
NBM-AmsteUand 16,20 15,30
NEDAP 56,80 a 56.50 a
Nedcon Groep 38.10 37.20
NKFHolding 211,00 206,00 a
Ned.Part.Mij 52,50 51,50
NedSpringst. 6275,00 b
Nont 20,30 19,50
NutnciaVßcert 81,50 79,20
Ngv.TenCate 78,00 77,50
OPGcert. 43,20 41,70
Orco Bank eert. 85,80 e 84,60
OTRA 288,00 a 283,00
Philips Electrorucs
PirelliTyre 15,30 15,10
Polynorm 181,50 179,00
Porc. Fles 29,50 29,50
Randstad 81,30 80,20
Reesink 120,50 118,00 f
Rothmans Int. 4,05 3.96
Roto Smeets Boer 39,30 38,50
Samas Groep 51,50 50,40
Sarakreek 9,20 9,30
Sehuitema 1820,00 1820,00
Schuttersveld 40,10 40,10
Smit Intern. 46,40 46,10
St Bankiers e. 18,50 18,50
StadRotterdam c. 39,20 38,50
TelegraafDe 176,00 175.00 a
Textielgr.Twente 75,00 75,00
Tulip Computers 15,50 15.10
Tw.Kabel Holding 180,00 180,00
Übbink 112,90 112.90 a
Union 34,50 33,60
Vereenigde Glas 565,00
Volker Stevin 85,40 84.10
Vredestein 13,70 13,60
Wegener 112,00 111,00
West Invest F. 14,80 14,80
West Inv.F.wb 70,00 7o|oO
WoltersKluwer 440,00
Wyers 24,20 25,20

Belegging»inetelUngen
ABNAmroAand.F. 97,90 95,60
ABN Amro Amer.F. 76,50 73,50
ABNAmro Eur.F. 87,00 84,50
ABNAmro Far E.F. 80,90 d 80,30
ABNAmro NethF. 114.10 112,50
ABN Amro rent.div 159,60 159,50
Aegon Aandelenf. 47.20 46,50
Aegon Spaarplus 5,00 5.00
AldollarßFs 30,70 30,60
Alg.Fondsenbez. 253,50 245,00
AUianceFund 10,20 10,20
Amvabel 104,00 103,00
Asian Cap.F.S 60,70 60,50
AsianTigersF. 108,50 106,50
Asian Select. F. 101,50 100,00
AustroHung.F. 7,20 7,20
BemcoßentSel. 62,70 62.50
Bever Holding 4,60 b 4,60 b
CL Aandelenfonds 98,60 98,30
CLLiq.Groeifonds 101,10 101,10
CLObl.Dividendf. 107,40 107,10
CLObl.Waardef. 126,00 125,70

DeltaLloyd Inv. 37.40 37,20
Donau Fonds 31,20 30,90
DP America Gr.F. 34.70 34,50
EGF Investm. 167.00 165,00EMFRentefonds 82,10 81,90
Eng-Holl.Bel.Tr. 21.50 a
Eng-Holl Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 44.00 44,00
Esmeralda part. 39,40 38^90Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
EMS Growth Fund 103,80 103,00EMS IncomeFund 92,80 92,00
EMS Offsh. Fund 102.00 10L50EOE Index Fnd 429,00 415J30
EuroGrowth Fund 64,80 64,00
Euro Spain Fund 8,70 8,60FarEastSel.F. 88,00 86]oo
Gim Global 60,10 59,90
Groeigarant 1,34 132
Holland Fund 88,00 85,00
HoU Eur. Fund 61,10 59*10
HoU. Obl.Fonds 133,50 12800-
HoU. Pac. Fund 147,80 14500
HoU. Sel.Fonds 97,00 96^0
Hooge Huys Hypf. 129,80 129 80
ING Bnk Dutch F. 60,00 58 20
ING BnkGeldt» .F. 60,46 6051
ING Bnk Glob.F. 54,80 54J0INGBnkOblig.F. 33,70 33,40
INGBnkSpaard.F. 102,08 102,13
ING BnkRentegr.F 129,00 12840
ING Bnk Vastg.F. 24,50 24,50
INBBnk VerreOost. 50,20 49,00
Innovest 65,50 63,70
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 30,90 30,90
Intereffektwt 51,20 48,30
IntereffektYen Value 91.90 92,50
Inveslapart. 81,70 80,70
ISHimal.Funds 16,70 16,60
ISHimal.Fundc. 8,10 8,10
Jade Fonds 229,00 224,80
JapanFund 22.00 e 22,20
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Seel.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr. S 12,70
Leveraged Cap 59,50 59,30
üquirent 53,95' 54,00
Mal.Capital F.s 13,60
MeesObl.Div.F. 114,60 113,50
Mexico IncomeF. 19,90 19,90
Mondibel ' 80,00 79,20
Nat.Res.Fund 81,10 80,80
New AsiaFund 10,20 103
Nomura Warr.F. 0,32 0,33
Obam, Belegg 323,00 315,70
OAMFRentefonds 12,20 11,65
OrangeFund 27,50 26,70
Pac.Dimensions 113,00 a 113,00a
Pac.Prop.Sec.F. 32,00 32,00
Pierson Rente 128,00 127,50
Postb.Aandelenf. 58,10 56.80
Postb.Obl.f. 50,10 49,70
Postb.Verm.gr.f. 60,70 60^30
Rentalent Bel. 167,30 166,80
Rentotaal NV 38,90 38,70
RGAand.Mixfund 62,30 62,10
RG AmericaF. 139,10 131,00
RG Divirent F. 53,40 53.40

RG Europe F. 126,70 124,90
RG Hollands Bezit " 96,70 95,80
RG NettorenteF. 104,20 104,20
RG Obl Mutfund 64,00 63,90
RG Pacific F. 148,00 143,50
RG Rente Mixfund 61,40 61,10
Rodamco Ret-Ned. 98,00 98,00
Rodin Propt 70,00 70,00
Rolinco cum.p 95,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,40 28,70
Sci/Teehs 15,00 15,00
Suez Liq.Grf. 198,50 198,60
Teehnology Fund 16,20 16,20
TokyoPac.Hold. 262.00 256,00
Tolsteeg, Beleggmn 358.70 358,70
Trans Eur.Fund 89,00 85,80
Transpac.F. 398,00 388,00
Uni-Invest 20,30 20,30
Unico Inv.Fund 73,00 73,00
UnifondsDM 33,50 33,50
Vaste Waard.Ned 56,00 55,90
VastNed 112,20 112,10
VIB NV 53,70 52,20
VSBAand.F. 100,00 98.20
VSB Mix Fund 61,90 61,90
VSBObl.Groeif. 107,50 107,50
VSB Rente Fonds 100,00 100,00
WBO Intern. 73,90 73,90
Wereldhave NV 106,50 105,40
ZOMFlundaF.t 32,40
Zonnespectrum 9,00 8,95

Parallelmarkt
ABF 114,00 114,00
ARTU Biolog. 3,70 3,70
ASN Aandelenf. 51,90 51,60
Austria Global 1203,00 1203,00
AXA E&L Belegg. 1 90,60 89,90
AXAE&LBelegg.2 89.80 89,50
AXAE&LBelegg.3 116,60 116,60
AXAE&L Belegg.4 85,40 85,00
AXAE&LKap.Rente 118,10 118,10
BesouwHold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,70 10,30
Comm.ArgeusF. 90,40 89,70
Comm.Benacus F. 92,50 91,90
Comm.CeaF. 92,20 92,00
De Drie Electr. 14,60 14,60
Delta Ll.Dollarf. 57,50 56,70
DeltaLloyd ECU 55.00 54,80
Delta Uoyd Mix 72,50 72,30
Delta Lloyd Rent 59,90 59,90
EHCO KLM Kleding 33,90 33,90
FreeRecord Shop 29,00 28,80
German City Est. 33,10 32,10
GoudaVuurvast 68,80 68,80
Groenendijk 33,40 33,40
Heivoet Holding 26,00 26,00
Inter/ViewEur. 5,40 5,40
ManagementShare 1,70 1,65
OhraAand.F. 63,60 62,00
OhraLiq.Grf. 53,70 53,80
OhraObl.Df. 54.30 54,30
OhraObl.Grf 54,90 54,90
OhraOnr G.F. 65,10 64,90
OhraTotaal F. 58,30 57,90
Pan Pac. Winkel 3,40 3,40
P&C Groep 110,50 110,50

PieMedical 4,80 4,80
Pitcher 44,80 44,70
RoodTesthousec. 3,60 3,60
Satcom Hold. 9,50
Simac Techniek 14,50 13,70
SuezGr.Fund 51,80 51,40
VHSOnr.Mij 4,90f4,60Wolff 57,10 56,10
Parallel top-15
Alanheri 38,80 38,80
Bergh. Pap. 50,30 50,00DICO Intern 78,50 78,50
Gelderse Pap. 73,30 73,30
Grontmn 66,50 66,40
Kühne+Heitz 40,90 40,90LCI Comput.Gr 3,75 3,65
Melle.vannrc 113,00 113,00
NedschroefHold. 73,50 73.50
NewaysElectr. 10,70 10,60
Ordina Beheer 20,10 18,90
SligroBeheer 84,30 8430VUenzo 41,10 40,30
Welna 47,80 47,10
Weweler 30,60 29,40

WallStraet
17/06 20,-06

alliedsignal 36% 35%
amer.brands 31% 335/s
amer.tel.tel 56V2 55%
amoeo corp 59% 59%
asarco me. 29% 29
bethl. steel 21% 20%
boeingco 48% 47%
can.pacific 14% 14%
ehevron 43V 2 43%
chiquita 13% 13V.
chrysler 48% 47%
citicorp 40% 39%
eons.edison 28 27%
digilequipm. 19% 19*8dupontnemours 60% 59%
eastman kodak 46% 46%
exxon corp 58% 58%
ford motor 59% 59
gen. electnc 47% 47%
gen. motors 53% 53'/,
goodyear 39% 38%
hewlett-pack. 78 79%
int. bus.mach. 62% 61%
int. tel tel. 84'/» 83%
klmairünes 27% 26%
mcdonnel)' 123% 122
merekco. 30% 31
mobiloil 84% 841/»
omegafinanc. 25% 25%
Philips 27% 27%
royal dutch 107% 106%
sears roebuck 48% 47%
sfe-southpac. 22Va 22%
texacoinc. 63% 62%
travelers 34% 34
united techn. 66% 66%
westinghouse 12% 12%
wlutman corp 16% 16
woolworth 16Vs 16%

Advieskoersen
amenk.doüar 1,740 1,860
austr.dollar 1,27 1.39
belg frank (100) . 5,28 5,58
canaddoUar 1,240 1,360
deense kroon (100) 273 29,70
duitse mark(100) 109,45 113,45
engelse pond 2,63 2,88
finse mark(100) 32,00 3450■ franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr. (100) 0,65 0,83
hongkongdü.(lOO) 20,75 24.75
ierse pond 260 2,85
ital.üre( 10.000) 10,50 12,20
jap.yen(10.000) 173,00 179,00
noorse kroon (100) 24,40 26,90
oostschiU. (100) 15,68 16.18
portescudo(lOO) 0,98 1.16
spaanse pes.(100) 1,27 1.44
turkse lira (100) 0.0035 0,0080
zuid.afr.rand 0,33 0.48
zweedsekr.( 100) 21,80 24,30
zwits.fr. (100) 130,25 134,75

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,79525-1,79775
antül.gulden 0,9950-1,0250
austrdollar 1,3230-1,3330
belgfrankUOO) 5,4415-5,4465
canaddoUar 1,28775-1,29025
deense kroon (100) 28,505-28,555
duitsemark(100) 112,0550-112,1050
engelse pond 2,7605-2,7655
franse frank (100) 32,765-32,815
gneksedr.UOO) 0,6930-0.7930
hongkdollarUOOl 23.0750-23,3250
ierse pond 2,7090-2,7190
itaLüre (10.000) IUIS-11,365
jap.yen(10.000) 175,800-175.900
nwzeeldoUar 1,0630-1.0730
noorsekroon (100) 25,745-25.795
oostenr.sch.UOO) 15.9300-15.9400
port. escudos(100) 1,0600-1,1000
spaanse pes.(100) 1,3420-1,3520
zweedsekr. (100) 23,145-23,196
zwitsfrank(lOO) 133345-133,395
e.e.u. 21475-2,1525

Goud en zilver
Goud onbewerkt 22,360-22960, vorige22,530-23,130. bewerkt 24,560 laten vorige
24,730 laten.
Zilveronbewerkt 285-355, vorige 285-355,
bewerkt 400 laten, vonge 400 laten

Indexen
cbs koersindex 267,80 260,90

EOE-index 392,62 ' 382,84

DowJones 3741,91 -34,87

Optiebeurs
terle omzet v.k. s.k.

KPN c okt 50,00 ' 748 1,70 I,lo'
KPN pokt 47,50 556 i,lO 1,70-
-abnamro c okt 65,00 654 0.90 0,60*
abnamro e j96 52,50 395 9,50 8,30!
abnamro pjul 57,50 1287 0.70 b 1,80-
-abnamro pjul 60,00 421 2.00 3.50a
abnamro pjul 65.00 564 6,50 8.20a
abn amro p okt 57,50 569 2,60 3.50.
Abn amro p okt 60.00 784 4,00 5,20-
-aegn pjul 95.00 430 200 320
ah pjul 45,00 549 0,70 1.30a
d/fl cjul 180,00 575 4,00 2,00
d/fl pmrt 175,00 432 2.80 b4,50
dsm pjul 110,00 413 0.40 a 0.40
coc cjul 380,00 654 16.00 10,50
coc cjul 385,00 719 12,50a 7,40
coc cjul 390,00 1491 9.10 4.80.
eoe cjul 395.00 660 6,00 3,20
coc cjul 400.00 729 4,30 I.Bob
coc cjul 410.00 737 1,50 0.60b
coc pjul 340,00 452 0.50 1.30
coc pjul 350,00 651 0,70 a 1,70
coc pjul 360,00 979 1,00 250coc pjul 370,00 1303 1.60 3.90
coc pjul 375,00 700 - 4,90'
coc pjul 380,00 3515 2,70 6.30;
coc pjul 385,00 748 3.80 7.60
coc pjul 390.00 1841 5.20 10.30.
eoe pjul 395,00 465 7,20 b 14,00'
coc pjul 400,00 2496 10,30 17,50:
coc pokt 380,00 546 7.90 12,50»
fOlO pjun 91,00 10000 1,17 a
hoog cjul 40.00 396 33.00 29,40
mg cjan 80.00 422 4,40 a 3,10
kim c okt 47,50 605 5.40 a 3.20b
kim pokt 47,50 663 2.40 a 3,40
nla c nov 88.00 1000 3,10 a 240
nla paug 96,00 1000 6.20 a 6,90
rul pfeb 94,00 2505 3.20 a 3,50
oüe cjan 210,00 2158 6,30 4,50
oüe pjul 230,00 1007 33,50 a 37,50
oüe pjan 210,00 2150 17,00 a 20.50
phil pjul 47.50 415 0,40 a 0.70phil pjul 50,00 1045 1.10 1,60
pml pjul 55.00 383 4,10 5,40
phil pokt 45,00 559 I,ooa 1,20
phil pokt 47.50 859 1.70 a 2,10
tops pjul 720,00 388 3,20 93unil cjul 195,00 381 2,50 1,20
xO4B c nov - 622 3.02 a 3.49

a=laten g*btoden+ex.div.
b=bieden rulaten-fex.div.
c=ex-claim lugedaan+h
d=ex-divklend Isgedaan+g
e=gedaan+txeclen vk=»lotkoeri vorige dag
t=gedaan+laten »k=»lotkoeri gisteren

economie

Bedrijven mogen nog
subsidie aanvragen

DEN HAAG - Bedrijven heb-
ben twee weken langer de tijd
om subsidie aan te vragen voor
sPeur- en ontwikkelingswerk.
Minister Andriessen (Economi-
sche Zaken) heeft dit de Tweede
Kamer gisteren laten weten. De
Minister komt daarmee tege-
moet aan de wens van de werk-
Seversorganisaties VNO en
NCW.
Pie meenden dat veel bedrijven
'n tijdnood zijn geraakt door de
Korte tijd tussen het van kracht
borden van de subsidieregeling

(11 mei) en die datum waarop de
aanvraag binnen moest zijn (9
juni). Andriessen bestrijdt dit
overigens. Desalniettemin
schrijft hij 'het signaal van VNO
en NCW serieus te nemen. De
uiterste termijn waarop de aan-

vraag binnen moet zijn is daar-
om uitgesteld tot aanstaande
vrijdag.

De subsidieregeling behelst een
loonkostensubsidie voor werk-
gevers die personeel inzetten

voor onderzoek en ontwikkeling.
De verwachting is dat hierdoor
onderzoek bij bedrijven gestimu-
leerd wordt, wat op den duur
werkgelegenheid oplevert. Het
huidige kabinet heeft voor de re-
geling dit jaar 210 miljoen gul-
den gereserveerd. Dit bedrag
loopt vanaf volgend jaar geleide-
lijk op tot 350 miljoen per jaar.

Volgens een woordvoerder van
de minister hebben inmiddels al
circa 4000 bedrijven een aan-
vraag ingediend. Over de toeken-
ning wordt dit najaar besloten.

Invoering eigen risico werkgever lijkt te werken

Ziekteverzuim daalt
Van onze redadie economie

DEN HaAAG - Het ziekteverzuim in
middelgrote bedrijven is sinds 1 ja-
nuari met 25 procent gedaald ten
opzichte van vorig jaar. Dat is vol-
gens het adviesbureau Jonker, dat
daar onderzoek naar heeft gedaan,
het gevolg van het wettelijk eigen
risico dat is ingevoerd voor de
werkgever. Volgens de onderzoe-
kers is de daling van het ziektever-
zuim slecht voor de werkgelegen-
heid, doordat de werkgevers nu
meer werk aan kunnen met hetzelf-
de personeel en minder nieuwe
mensen aannemen.

Per 1 januari zijn de eerste weken
van afwezigheid door ziekte niet
langer gedekt door de Ziektewet.

Bedrijven met meer dan vijftien
werknemers moeten zelf de eerste
zes weken het loon doorbetalen,
kleinere bedrijven de eerste twee
weken. Bovendien moeten de be-
drijven een 'arbodienst' contractu-
eren die de zieken doelmatig con-
troleert en een plan opstelt met
maatregelen die het ziekteverzuim
omlaag moeten brengen.

Doordat zeer veel werkgevers de
ziekmeldingen - 'toch niet meer
verzekerd' - niet meer doorgaven
aan de bedrijfsvereniging of het
Gak, is er een gat gevallen in de
centrale registratie van ziektever-
zuim. Uit de enquête van bureau
Jonker blijkt nu dat de nieuwe re-
gels kennelijk zoveel druk op de
ketel zetten dat werknemers zich
minder makkelijk ziek melden, of-
wel zich eerder beter melden.

De Wet Terugdringing Zieketver-
zuim die per 1 janauri van kracht is
geworden kan daarom volgens de
onderzoekers 'een succes' worden
genoemd. Wel merken ze op dat de
daling van het ziekteverzuim de
werkgelegenheid niet heeft bevor-
derd. Doordat de werknemers nu
meer arbeidsuren produktief zijn
geworden, kunnen de bedrijven
produktiestijgingen met het eigen
personeel opvangen. „Daardoorzijn
de werkgevers extra terughoudend
geworden met het aannemen van
nieuw personeel."

Volgens de onderzoekers is van het
aantrekken van de economie weinig
groei van de werkgelegenheid te
verwachten, doordat de middelgro-
te bedrijven - tot honderd werkne-
mers - vergroting van de produktie
opvangen door reorganisatie. Vol-
gens de onderzoekers heeft het
overheidsbeleid om de werkgele-
genheid te stimuleren de afgelopen
jaren geen effect gehad. De collec-
tieve lastendruk wordt te hoog ge-
acht voor verbetering van de con-
currentiepositie. Bovendien hebben
de bedrijven zelf te weinig inspan-
ningen geleverd om hun produkten
te verbeteren en te vernieuwen en
hebben ze te weinig geïnvesteerd in
vergroting en vernieuwing van het
machinepark.

Loonvordering

Bedrijf bezet na
uitblijven salaris

VENRAY - Uit protest
over het al bijna drie
maanden uitblijven van
hun beloning hebben
tien medewerkers van
HFT (metaal) in Venray
gisteren vanaf 6.00 uur
het bedrijfsgebouw be-
zet. Ze willen met deze
actie het faillissement
van HFT afdwingen. In
dat geval kunnen zij via
de bedrijfsvereniging
weer over inkomsten
beschikken.
Woordvoerder Van der

Einde van de actievoer-
ders noemde de finan-
ciële toestand van de
medewerkers van HFT
zeer schrijnend. „We
zijn al bijna drie maan-
den lang aan het lijntje
gehouden. Steeds heet-
te het dat de lonen zou-

den worden uitbetaald,
maar dat bleek niet
waar te zijn."
Volgens Van der Einde
wordt directeur Heeren
niet meer tot het bedrijf
toegelaten tenzij hij
duidelijkheid verschaft
over de huidige situatie.

Heeren, vroeger be-
drijfsleider van de fail-
liete onderneming
Remga, nam dit bedrijf
eind verleden jaar over
en zette het voort onder
HFT. De vier medewer-
kers van een kleine ne-
venvestiging in Maas-
bree hebben ook al
enkele maanden geen
loon meer gezien.

De juridisch adviseur
van het bedrijf wenste
nog geen commentaar
te geven.

9> De stakende personeelsleden van HFT laten onverbloemd weten hoe zij over de directie
denken. Foto: jeroenkuit

Wyers Beheer
Woningtextielbedrijf Wyers Be-'
heer bereidt de uitgifte van een
achtergestelde converteerbare
lening van vier tot zeven mil-'
joen gulden voor. Bij de plaat-
sing zullen zittende aandeel-
houders een voorkeursbehan-
deling krijgen. Volgens Wyers -
zal MeesPierson de obligaties
naar de beurs brengen. De "bank vertrouwt erop, dat de in
aandelen verwisselbare lening'
net succes kan worden ge-:
plaatst.

Van Wijnen
De bouwonderneming Van
Wijnen Nederland heeft haar
positie vorig jaar weten te ver-'
stevigen. Ondanks de daling
van de bouwproduktie in Ne-
derland met circa 4 procent en
sterk onder druk staande prij-
zen is de omzet met f 468 mil-
joenvrijwel gelijk gebleven. De
winst voor belasting nam zelfs
met 4 procent toe tot f 10,6 mil-
joen.

Berghuizer
De Stichting tot Instandhou-
ding der Berghuizer Papierfa-
briek BPF heeft haar oppositie
tegen de Finse groot-aandeel- -
houder Enso-Gutzeit laten va-
ren. Secretaris J.G. Jansen
heeft gisteren laten weten dat
hij heeft besloten de 59.914 aan-
deelen van de stichting aan te
bieden aan Enso-Gutzeit. Dit
pakket vertegenwoordigt een
belang van iets meer dan 3 pro-
cent.

AH
Met de benoeming van drs. J.
van den Ende tot vice-presi-
dent bij aMbert Heijn is de nieu-
we topstructuur van deae su-
permarktketen rond. Van den
Ende maakt een overstap van
BolsWessanen naar de werk-
maatschappij van Koninklijke
Ahold. De top van Albert Heijn
bestaat per 1 januari 1995 uit
president J. Andreae en de
vice-presidenten, drs. H. Bos-
ma en Van den Ende.

munt uit

Staal
British Steel wil de Europese-
Commissie voor het Europese.
Hof van Justitie in Luxemburg,
dagen. Volgens British Steel
had de Commissie in december'
vorig jaar geen goedkeuring
mogen hechten aan het verle-
nen van overheidssubsidies
aan de Italiaanse en Spaanse
staatsbedrijven Uva en CSI. De.
Britse staalproducent wil het
Hof vragen deze steun onge- "daan te maken. Bij de presenta-
tie van het jaarverslag noemde-
British Steel de subsidies giste-.
ren in strijd met de Europese
steuncode en „illegaal". Het-
Britse bedrijf vindt bovendien'
dater sprake is van discrimina-
tie van de particuliere staalon-.
dernemingen in Europa. Die
krijgen op deze manier geen-
prikkels om vrijwillig tot re-
ductie van de staalcapaciteit-
over te gaan.

(ADVERTENTIE)

restaurant

DE LEUF

Weldadige verwennerij in restaurant
De Leuf in Übachsberg. In de maanden juni
en juli serveren wij van dinsdag tot en met
vrijdag een gastronomisch vier-gangenme-
nu inclusief bijpassende wijnen en uitge-
breid mokka-servies voor de zomerse ver-
wenprijs van ’ 97,50 per couvert.

PS. In onze historische beeldentuin bieden
wij gezelschappen vanaf 15 personen ver-
schillende gastronomische arrangementen
op maat. Onze informatiebrochure sturen
wij u graag vrijblijvend toe.

Dalstraat 2. 6367 JS Übachsberg/
Voerendaal. tel. 045-750226.

(ADVERTENTIE)

*UTO AIRCO I
* Inbouw
* Vullen
* Reparatie

i Autoserviceb HALECO B.V.
kÈZ DaeWerweg 27. Nuths^ tel. 045-242192 (t.o. Makro)
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<3 piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 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 onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt;m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personenvan 13 jaaren ouder.
(Bron CeDocoSurnmo Scannen 0930

Personeel gevraagd

Gevraagd voor onze brood- en vlaaiafdeling:
Brood-banketbakker

Voor onze garneerafdeling:
Banketbakker

Bakkerij Coumans, Pyler 40, 6446 AX Brunssum.

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Simpelveld - 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.
Voor haar filiaal te Heerlen zoekt Adams

Verkoopsters
* part-time (voor meerdere dagen per week)
" hulpen (voor enkele uren door de week)

Heeft het verkopen van baby- en kinderkleding tegen
betaalbare prijzen je intresse?

Jekunt telef. kontakt opnemen met de filiaalmanager,
mevrouw B. Thomassen, telefoon: 045-742766.

Adams
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).
Gevr. GRONDWERKERS
en handlangers. Goede soc.
voorz. 045-231793.
Gevr. v. friture in Kerkrade
een ervaren FRITUREHULP
full- of part-time. Tel. 045-
-353735 woensdag tussen
9.00 en 11.30 uur.

Wolf Europabouw vraagt erv.
kolonne UITSCHALERS en
betonners. Zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Telef.
04499-4899 na 13.00 uur:
04499-4479.
Zoek je een bijbaantje?
STOP daarmee!!! Wij zoe-
ken namelijk enthousiaste
studenten/scholieren, die
hard willen werken en daar-
mee plm. ’125,- p.d. willen
bijverdienen. Ben je min. 17
jaar en min. Havo reageer
dan snel. Telef. 046-582653
uitsluitend tussen 16.00-
-20.00 uur.
Gevraagd voor werken in
Nederland en Duitsland:
METSELAARS, timmerlie-
den, betontimmerlieden,
stukadoors, stratenmakers,
loodgieters, cv monteurs,
elektromonteurs, bankwer-
kers, huisschilders, contruc-
tieschilders, voegers. Aan-
melden tijdens kantooruren. S
046-334514
Gevr. VERKOOPSTER voor
plm. 15 uur per week. De
Zaluw, Dautzenbergstraat
29/31, Heerlen. Aanmelden
tussen 17.00-18.00 uur.

Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor
particulieren en bedrijven. Vraag vrijblijvend prijsopgave.

S 045-322222 / 043-213775 / 04750-11196.
Dagelijks van 9.00-21.00 uur, zat, van 9.00-17.00 uur.

Dakdekkersbedrijf AADAK T~"
kan nog dakwerk aannemen. .' muzien

Vlbi'JXe-l]de offerte Te koop elektrisch ORGEL,045-226688/226377/ pr
v
f 2QO . TeL 045--06-52606457. 429462.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
VOOROORLOGS woonhuis
te koop gevraagd. Achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Telef. 045-724056.
Vooroorlogs woonhuis met
spoed te koop GEVRAAGD,!
opknappen geen bezwaar.
Telefoon 040-114752.
WOONHUIS met spoed te;
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. 040-128897.
Te koop hoekhuis
’126.000,- k.k„ Reestr. 54,
Heksenberg. 2 slpks, woon-
k., keuken, douche, w.c,
tuin. Tel. 00-49.2456.2512.
Te koop LANDBOUW-
GROND 39.60 are, gelegen
Mingelsborg Übachsberg.
Te bevr. 045-722271.
Te koop BOERDERIJ, nog
op te knappen, 42.459 m2.
00-32.89855104, na 17 uur.
Te koop in HEERLEN aan
de rand van het centrum,
Gouverneurstr., prachtig
woonhuis. Ind.: beg.gr. in-
pandige garage, poort met
afst.bed. hal met parket,
grote waskeuken, slpk. evt.
hobbykamer. 1e verd.: roya-
le woonk., open geinstall.
keuken, balkon, toilet. 2e
verd.: 2 grote slpks. evt. 3,
luxe splinternieuwe badk. 2e
toilet. Algemeen: kan zo be-
woond worden, is in perfekte
staat. Vr.pr. ’179.000,- k.k.
Inl. tel. 045-211332.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Diversen
Te k. JUKE-BOXEN 50 en
60-er jaren, Neons, bolle
koelkasten. S 04951-32207.
NOVEEN St. Clara. Op-
dracht volbracht. In afwach-
ting. EW.

Transacties
Te koop TOONBANK c.g.
vitrinekast, in nieuwstaat.
Telef. 04450-4753.

-T- ■ ' '" n ■ i i— I ——— —,^————^»^—_

Nb Particulier iT^k.
verzekerd fjTB

FCC bent u het rv .
Ël a'v |AkiM^.AiaM ««a^ 'if /ilV«7oV«Polis Ifk '

Er zijn verschillende redenen waarom u zichzelf '

jr& particulier dient te verzekeren. U bent V 4 %,
l^a^sLmt m !§-.h, bijvoorbeeld door verandering van baan mr"in ""a Jfc'"*'■ niet meer collectief verzekerd, / '*Tm*mt|É_|uS of u wordt ambtenaar, * ~of u begint een eigen bedrijf. v -A* "*

met de nieuwe^l*l^,r
ZilverZorgPolis

van Zilveren Kruis
De ZilverZorgPolis van Zilveren Kruis behoud van uw gezondheid moet ma- neeskunde zoals borstonderzoek en
combineert de laagst mogelijke premie ken. En zelfs méér dan dat! De vaccinaties voor buitenlandse reizen,
met een uiterst snelle vergoeding van ZilverZorgPolis biedt u ook extra's als Kinderen tot en met 12 jaarzijn gratis
nagenoeg alle kosten die u voor het volledige betaling van preventieve ge- verzekerd tegen ongevallen.

Met de nieuwe QajkiJuj^H. Zilveren Kruis betaalt ] EQnfl Zilveren Kruis, die
ZilverZorgPolisvan ifiÜl uw notas altijd bin- ÉMal grote en betrouwbare I j^Skttwi^B
Zilveren Kruis betaalt u "**^^^ nen één week. U hoeft m***^ maatschappij, is al I^WW
nooit teveel. In veel gevallen zelfs minder daarbij nooit bedragen voor te schieten. meer dan 40 jaarde meestklantvriendelijke
dan voor uw ziekenfonds van uw loon werd ziektekostenverzekeraar van Nederland. We
ingehouden. RVIMM ■■■■■■■■■■■ doen er alles aan om het voor uzo makkelijk

en probleemloos mogelijk te maken. Dat is
■■■VHPQVPIBmMPPVfPPH HHaiaHaHaHaHHHa^a.^^^*--''-" HP ons Vaste En

Zilveren Kruis ver- BE^WnffiSfl afspraak is afspraak!
■^■^■^■■l'^Ha.la.^.^^^B goedt de homeo- gQ|jj§iHl
Uw nieuwe SMWTiI patische arts en thuis- mmm^^^
ZilverZorgPolis g|g|yPPP verzorging, vaccinaties en 'second opinion'. |I j Za\ | *| |kM
vergoedt praktisch alle mm^^ Kinderen t/m 19 jaar zijn ook verzekerd voor ■■ BBÜ HHHdenkbare medische kosten. In Nederland en tandartskosten. De ZilverZorgPolis is echt
in het buitenland. Van huisarts en specialisten- completer. In deZilverZorgPolis brochure,
hulp tot bevalling en tandartskosten voor die u toegestuurd krijgt als u de antwoord-
kinderen. bon leest u er alles over.

Ra| GRATIS-
" Stuur mij de brochure over de ZilverZorgPolisziektekostenverzekering en een ireiwnniw.

" vrijblijvende persoonlijke premie-opgave. W^ U^f% u^^^*\
| Ik wil een eigen risico van: | tÉ
■ D/100- D/250- D/500- D ’ 1000- D ’ 2000 - i«><* <««««< *"'«»«> <*<*!>*»«"*"**>'<*><"«» . s 'p. Op werkdagen van

I Naam: Voorletters: n Dhr, n Mevr. I V 08.00 tot 21 00 uur.
y^ Zaterdag van

Ad£fi£ 10.00 tot 14.00 uur.. Postcode: Plaats:
* Maandpremie voorman (33) exclusief wettelijke bijdrage en een

Telefoon: I eigen risico van / 1000,- per maand. Een gezin met 2 kinderen is
al verzekerd tegen ziektekosten vanaf f 118,30 per maand.

I Geboortedatum man: Geboortedatum vrouw: I
Geboortedatum kinderen: L L I

Ik ben in het ziekenfonds V W^Al \\VlE*(t li^J L^9
Ik ben particulier verzekerd bij: *^B

6311 I m\ L'AwA'AA'AAxtI'.VAiW
Stuur dezebon in een envelop zonder postzegel naar:
Zilveren Kruis Verzekeringen, Antwoordnummer 10001, 2200 VB Noordwijk.

Bouwmat./machines
Uit FAILLISEMENTEN ën
partijen. Te k. I.beschad.
houten deuren in div. maten
+ mod. v.a. ’40,-. Rollen
dakleer (Rubberroid) v.a.
’2O,- t/m ’65,- p. 10 mtr. (4
mm dik). Topmerk laminaat-
parket A+B keus ’2O,- t/m

’ 40,- p.m2. Underlayment
platen ’ 45,-. Laminaat
wandplaten ’25,- + ’65,-.
Div. grote PVC + houten
raam (pui) kozijnen. Draad
volière, Monica, kuiken-,
schapen- en kippengaas in
div. soorten en maten voor
spotprijzen. Gasbetonplaten

| in diverse lengte + dikte + di-
verse andere matr. Zolang

|de voorraad strekt. Ren-
I nemigerveldweg 70, Heer-; len. Telef. 045-729710.
ITe koop 35 mm. vierkante
!BUIS, 1,20 mtr. lang, ge-

schikt voor vele doelen. Te-
lefoon: 04492-2421.

OG te huur
Te huur eengezinswoning in
MAASTRICHT. Huur
’979,- excl. Geen studen-
ten. Te bezicht. na telef. af-
spr. 043-473025 0(671929.
HEERLEN, te huur Sittar-
derwegGrasbroekerweg
appartement met dakterras,
woonk., keuken, balcon,
badk., 2 slpks, berging. Huur
en servicekosten ’ 985,-.
Inlichtingen 046-743275 van
11.00-14.00 uur.
Te h. per 1 juli '94, 1- en 2-
persoons APPARTEMEN-
TEN te Ulestraten. Geen
huisdieren. Inl. 04407-1344.

Kamers
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Liefst voor
ouder persoon, a 045-729784.
Grote gemeub. KAMER te h.
v. rustig persoon. Eigen in-
gang. 045-458329. K'rade.
GELEEN te huur kamers.
Telefoon 046-370212.
Te huur STUDENTENKA-
MERS in Heerlen, alleen v.
meisjes. Tel. 045-750229.
Te huur 1 persoons gemeub.
en gestoff. KAMERS all-in,
voor personen boven 30 jr.
Pr. Hendrikln. 112, Bruns-
sum. Tel. 045-252000, tus-

sen 10.00 en 17 00 uur.
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.
Te h. 4 pers. CARAVAN,
compl.inger., staanpl. Heim-
bach (Eifel). 8 045-211705.
Bel nu! Wij hebben nog
plaats TE HUUR: luxe toer/
stacaravans in de Provence
te Castellane; Régussen bij
't meer van St. Croix; aan de
Cote D'Azur in Agay en St.
Tropez prachtige lokaties.
Speciale last minute prijzen.
Juli en aug., nu ’649,-.
Sept. ’ 349,-. Rendez-Vous,
tel. 05291-56415. Rendez-
Vous, fax: 05291 -55770.
Vakantiehuis te huur in
NOORD-SPANJE. Roman-
tische omgeving. Info: 00-
-49.241.71895.

Caravans
CARAVELAIR 3^4 pers.,
bwj. '85, koelk. en voort.,
’5.500,-. Tel. 046-512138.
Weg. omst. te koop van part.
TABBERT Comtesse De
Luxe, 5.20m, 2 rondzitten,
kachel, ijskast, doucheruim-
te, TV-antenne, bwj. '88,

’ 13.500,-, met registratie-
bewijs. Weienweg 246,
Treebeek, Brunssum.
KNAUS Sudwind 1985 tour-
caravan, gewicht 530 kg., 3-
pers., nieuwstaat, alles erop
en eraan. Heerlerweg 67,
Voerendaal. a 045-751605.
Te koop 6 lichtgewicht
TOURCARAVANS o.a.
Tabbert, Kip, Iva, Chateau,
Eifelland. Alle met tent,
kachel ijskast. Zeer goed-
koop. Tel 045-323178.

Bel de Vakman
RiëT en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Gaat U VERHUIZEN. Bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.

(Brom)fletsen
Giant GSR 100 ’549,-. Ge-
bruikte Puch Typhoon

’ 3.750,-. Oakley-dealer
Bert REKERS, Willemstr. 85,
Heerlen. Tel. 045-726840.
Te koop Koga Myata
DAMES-SPORTFIETS,

’ 600,-. Telef. 045-253791.
TV/Vldeo

Goede kleuren TV's met ga-
rantie, zeer grote sort. v.a.
’95,-. 25 jaar TV Occasion
Centrum GEEL, Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Telef.
045-724760.

Bedrijfswagens
Te koop TOYOTA Lite Ace
2.0 diesel.gesloten wagen
met 2e achterbank, bwj. '91,
1e eigen., rood, ’ 14.250,-.
Telef. 046-519291.
Te koop VOLKSWAGEN LT
Piek Up met huif, bwj. '86,
div. extra's o.a. LPG,
f" 11.750,-. Tel. 046-519291.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, fiip-overs, white-
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER !!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro s enz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD !!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. S 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
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vb. Rock II Za/165,-
Armleggers ’ 50,-

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.

ReParatles
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
E-de Jon9 TECH SERVICE-
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. g 045-720247.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties nnet
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. ® 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
»en' ® 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en aar.
VfOkoo4s-441566/461658'-
Wat AdV6r"
teer v.a: 045-719966.

Geldzaken

Zo gemakkelijk is geld lenen.
Gewoon via de telefoon

bij uw eigen gevolmachtigd intermediair.
En met de garantie dat u zeker voordeliger leent bij NIVO.

LAGE LASTEN DOORLOPEND KREDIET.
Kredietlimiet theor. per rente effectieve!

loopt, maand per maandrente per
mnd. jaar

’20.000,- 98 ’ 300,-0,820 10,3 %
’30.000,- 98 ’ 450,-0,820 10,3 %
’50.000,- 94 ’ 750,-0,785 9,8 %
’BO.OOO,- 94 ’1200,-0,785 9,8 %

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effectieve

rente/jaar
’lO.OOO,- 60 mnd ’ 209,-9,8 %
’25.000,- 96 mnd ’ 371,-9,8 %
’45.000,- 120 mnd ’ 579,-9,8 %
’75.000,- 120 mnd ’ 965,-9,8 %

* Andere bedragen en looptijden mogelijk.
* Geen informatie bij uw werkgever.

" Meestal kwijtschelding bij overlijden.
' Toetsing en registratie BKR in Tiel.

Bel vrijblijvend Nivo
038-226935.

Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle, (van 8.30 - 21.00 uur).
HYPOTHEEKCENTRALE Braderieën/Markten""Nederland. Hypotheken tot Pfaoefieen/MarKien
135% v.d. ex-waarde. Ook Deelnemers gevr voorvoor 2-verdieners. Rente v. ROMMELMARKTEN ena. annuïteit 6,1%, spaar Luikse markten, zo. 26 juni
6,4%. Uw hypotheek ver- schin op Geul en zo. 3 juli
hogen? S 073-220300. Valkenburg. Inl. 045-324112.

r*. ' ' ■ ■■ ■ .......... —^^^^^^—m^^^^.mm*

Wonen Totaal

Parketgroothandel
Wegens verhuizing van onze parketfabriek naar een nieuw

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

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

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

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

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

(Venlo), Utrecht en Nütterden (D .
Nog enkele luxe

SHOWROOM-KEUKENS
modern en klassiek met
zeer HOGE KORTING

Vossen
Keukens

Glaspaleis Kerkplein 45 en
Eikenderweg 77, Heerlen.

8 045-717555

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

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

’ 275,-. groothandelscen-
trum AU SOLEIL BV, Markt
38, Kerkrade. g045-461417
Sla nu uw slag! Superlage
prijzen! GOERGEN Zonne-
hemels. De grootste zonne-
vak-speciaalzaak in de re-
gio. Alles met 3 jaar garantie.
Uit voorraad leverbaar.
Rijksweg Noord 97, Sittard.
Telef. 046-583002 (oude
pand Smeco t.o. ziekenhuis
bij tankstation).

In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, lie-
dere dag geopend tot 18.'0O
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.

Landbouw
Te koop jonge LEGKIPPIEN
en mestkuikens, 14 dagen
oud. Vaesrade 43, Nuth. Te.-. leloon: 045-241284.
ONDERDELENBANK. Tel.

' 04493-2715.
I*^^*"p-"' —■—

(Huis)dieren

' Te koop Mechelse HERDER-. teef, 5 mnd oud met ren en
hok’ 350,-. 045-230264.

tTe k. Panama Amazone
PAPEGAAI, tam, spreekt als; de beste, met nieuwe grote

' kooi, vaste pr. ’1.200,-. 045--;429462.. De grootste KENNEL v;ïn. Limburg. Alle jonge ras-. hondjes. Meer dan 60 ras-. sen plus gar. en tatoeage. Kl.. America, Th.Watsonln :34
i Achel(B). 09-32116444:159

Zond, open maand, gesl.

mmmISSSmW
Bedrag Terug le Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieve rento

inhanden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor Effectieve rente op Theor
limiet per mnd effectieverente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looplij cl

15.000,- 300,- 0.937% 11.8% 68 mnd. 13.0% 71
25.000,- 500,- 0.865% 10.9% 66 mnd. 12.6% 70
40.000,- 800,- 0.861% 10.8% 66 mnd. 12.2% 69
60.000,-1200,- 0.800% 10.0% 65 mnd. 12.2% 69

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DEGEHELE LOOPTIJD

Proficiat!! Samen honderd^

Lucia, Carmen en Patrick. X
(O)ma proficiat

met je 70ste verjaardag

aar'^ AÈBg jiw
aÉMPVrawawaPir * IHs!^aßP^ssïuaP*K
■r *Hk .-*#'■

Pap, kinderen
en kleinkinderen.

Proficiat Dolf
met je 35-ste

Van deBende van Hulsberg.

Huuj weed

't Jozeeke
van 't Huupke van 't

oiët 't straatje 5^

Proficiat van der ?W*
Perry, Rico, Frans, W..
Gina. Och noch profi°.%
't Maatwief oet derjgp-'

Reageren op
advertenties om*

BRIEFNUMMER

Stuur uw brief oiü°^gefrankeerd) naarj
Limburgs Dagb|aV

postbus 2610,6401'^
Heerlen en vergeet n»
onder op de envelopP^
nummer uit de advt-"1

te vermelden-

Sloopauto's Te koop gey^>
Te koop gevr. SLOOP- en Gevraagd KLEIIR^schade auto's, tev. in- en video's, magnetron,
verkoop gebr. auto-onderd. camera, wasautomaaLf
A. Körfer. a 045-229045. dendiepvries, P.C.
Te koop gevr. schade- en ,er^ stereotoren en
oude sloopauto's. Tev. on- ger. 04406-12875. __^<
derd. Autosloperij K. KÖR- Wij betalen de hoogj'^
FER, 045-227377, Indus- voor al uw oude
triestr. 7, Hoensbroek. Gebr. Swinkels, &*
Te koop gevr. loop-, sloop- Heerlen. 045-422025^
en SCHADE-AUTO'S en _. . .-
auto-onderdelen te koop S Voor Picco"L, 6
046-512924/046-519637 zie verder pagin^,,

ai
UW OUDE WASDROGER

beloning
VAN 50; TOT

1 MILJOEN
BIJ AANKOOP VAN EEN WASDROGER. ,

VRAAG DE VOORWAARDEN AAN ONZE VERKOPER^

debeste keus in audio, video en elektr"

"Heerlen, Geleenstraat 21, naast Stadskanto
tel. 045-711440.

/ERVICE RUBRIEK

FONTEINPOMPEN "Wf

i VIJVERFOLIE

" alle soorten sproeiers

" voor grote en kleine
waterpartijen

" filters
" koppelingen en slangen

" verlichting
HYDRAFLEX N

KATHAGEN 4, TEL. 04S-243132X



Regeringen raken volgens CLT-topman greep op ontwikkelingen kwijt

'Technologie bepaalt audiovisuele markt'
Van onze rtv-redactie

WASSENAAR - Niet de natio-
nale regeringen, maar de techno-
logie zal de komende jaren de
spelregels op de audiovisuele
markt in Europa bepalen. Door
de opkomst van nieuwe, grens-
overschrijdende technologieën
krijgen kijkers beschikking over
honderden thematische kanalen
en vormen van informatieover-
dracht als 'video on demand' en
interactieve tv.

De regelgevers raken door de
komst van al die nieuwe infor-
matie-aanbieders hun greep op
de ontwikkeling van de tv-markt
onherroepelijk kwijt. Bescher-
mingsconstructies ten gunste
van publieke omroepen zullen
niet veel langer gehandhaafd
kunnen worden.

Dat zei Gaston Thorn, voormalig
voorzitter van de Europese
Commissie en huidig algemeen
directeur van CLT, het Luxem-
burgse moederbedrijf van onder
meer RTL, tijdens een sympo-
sium in Wassenaar over de ver-
anderingen in het Europese
medialandschap. Het business-
magazine FEM had het sympo-
sium georganiseerd.

Gaston Thorn

Sextember bij
Veronica

jjÈERLEN - Bij Veronica
K °rdt de maand september om-r^oopt in sextember. De pro-
<j.atnmering van de omroep staat
t® maand vrijwel geheel in het
y^en van seks, liefde en roman-

efonica zendt in september
(j °tische films uit. Feike Salver-
,j* maakte voor de omroep drie
rt cumentaires over Seks in Ne-tland en Anita Witzier presen-
-6 het nieuwe programma

waarin twee bekende
Q^ derlanders en een deskundige
jWossingen aandragen voor al-
v flei problemen op het gebiedyn relaties en/of liefdesleven.
v°orlopig staan er vijfaflevering
jjJ*25 minuten gepland. Kijkers

hun problemen aan hetQa >iel voorleggen.
René Miochs Veronica Film

k Video staat in september in
,j l teken van seks. Op donder-
de 8 en 22 september zijn die

te zien. In de eerste
ih h ndmg Deucnt Mioch de seks
m «e speelfilmindustrie. Acteurs
{^ Kim Basinger, Alec Baldwin,(^"é Soutendijk en Linda Ha-fj'^on vertellen over hun erva-c^ëen bij het maken van sekss-

De uitzending van 22JjPtember gaat over seksfilms.
zullen interviews met

fr rr>osterren te zien zijn evenals
fj^Smenten uit de populaire

Monopolie
Volgens de CLT-topman is de
huidige situatie in medialand
enigszins te vergelijken met de
jaren tachtig, toen commerciële
stations de monopoliepositie van
de publieke omroepen in heel
Europa doorbraken. De druk
van de commercie was toen zo
groot dat regeringen niet anders
konden dan bepaalde commer-
ciële stations op hun tot dan toe- doorgaans dichtgetimmerde -
markt toe te laten, zij het onder
strikte voorwaarden om de na-
tionale omroepen toch zoveel
mogelijk te beschermen.
Die vlieger gaat nu echter niet
meer op, waarschuwde Thorn.
Beginjaren tachtig waren er zon
40 tv-kanalen waarop voorname-
lijk publieke omroepen uitzon-
den. Vandaag de dag zenden in
Europa 150 tv-stations uit, waar-
van ongeveer eenderde via de
satelliet wordt ontvangen.

Door de nieuwe technieken zal
het bovendien niet lang meer du-
ren voordat het tv-toestel een
informatiekanaal wordt waar-
mee behalve tv-programma's

ook tekst, spelletjes, en telefoon-
diensten mee ontvangen kunnen
worden.

Inperken
Die ontwikkeling is niet meer
door regelgeving in te perken,
volgens Thorn. .Alleen de Euro-
pese Commissie kan volgens
hem enige invloed uitoefenen op
de revolutionare verandering
van het Europees medialand-
schap door contacten te onder-
houden met de belangrijkste
inrichters ervan, en op te komen
voor de belangen van de consu-
menten.

Door al die veranderingen zullen
de publieke omroepen in een
marginale positie worden ge-
dwongen, want regeringen kun-
nen met zon grote keus aan tv-
aanbod de financiering van na-
tionale omroepen niet langer
verantwoorden.
Thorn ziet echter wel degelijk
een rol voor de 'publieken' weg-
gelegd. „Programma's voor min-
derheden en cultuurprogram-
ma's van een hoog niveau
kunnen wij niet bieden. Wij be-
staan van advertentie-inkom-
sten, en die krijg je niet door
zulke programma's. De overheid
moet maar zorgen dat die pro-
gramma's er wel zijn."

show

Bull Verwey geniet nog steeds van zijn krankzinnige ideeën (én miljoenen)

Piraterij Veronica nu op cd
DOOR MONIQUE BRANDT

AMSTERDAM - „Het leek
2o makkelijk: we kopen een
scheepie, we zetten er een
zender op en het geld
stroomt vanzelf binnen."Buil Verwey, oprichter van
Radio Veronica, dat van
'960 tot 1974 uitzendingen
yerzorgde vanaf een schip
lri de Noordzee, moet ach-teraf hard lachen om zijnlumineuze, 'maar krankzin-
nige idee. Een idee dat hemveel lol' en inderdaad mil-
joenen guldens opleverde,
"flaar ook een jaar gevange-
nisstraf vanwege zijn be-trokkenheid bij de bomaan-
slag op de Mebo 11, het

van concurrent
Radio Noordzee Internatio-
nal in mei 1971. Alhoewel
"et naar eigen zeggen niet?ijn initiatief was, 'was ik

directeur wel verant-
woordelijk, 't Was een stom-

miteit. Er hadden wel do-den bij kunnen vallen.
,?ze en andere herinneringen

te beluisteren op de cd 'Hetjfrote Buil Verwey-interview',
Jj'e wordt uitgebracht in het ka-
*er van de expositie Nederlands-

Zeezenders in het Om-
*°epmuseum in Hilversum.
~P deze cd vertelt Verwey over

e roemruchte geschiedenis vanf^adio Veronica. Het hele verhaalls opgenomen tijdens twee ge-
die interviewers Hans

en Jelle Boonstra voerden
£ Verwey's houten huisje op het
pTein van zijn zoon in Breuke-'erveen. Daar woont de nu 84-ja-

Verwey sinds hij in 1983 zijn
"tet Veronica verdiende kapitaal
j!erspeelde toen hij werd opge-
Jjcht bij de aankoop van mar-

in Portugal. Zijn
brengt hij nu door metjammen, het zagen van kachel-

hout voor twee verpleegsters in?e buurt en met het drijven van
handel' via zijn eenmansfir-

World Wide Trade Holland.

Jkt idee voor de Vereniging Ra-
«'o Omroep Nederland (VRON),
'a*er omgedoopt tot Veronica,

ontstond in 1959 na een wilde
vergadering van een aantal ra-
diohandelaren die zich zorgen
maakten om de monopolieposi-
tie van grote producenten als
Philips. De handelaren impor-
teerden liever de goedkopere
radiotoestellen uit het buiten-
land. Via een commercieel ra-
diostation in de internationale
wateren hoopten ze hun zaken te
promoten en de vraag naar ra-
diotoestellen te vergroten. Er
werd 100.000 gulden gedoneerd
door de handelaren voor de aan-
koop van een schip en de inrich-
ting ervan.

Ook moest er natuurlijk geld op
tafel komen voor een vlag waar-
onder het schip kon varen. Aan-
vankelijk werd dat een Paname-
se vlag, verkregen door omko-
ping van de Panamese consul in
Londen voor 60.000 gulden in
contanten. Na een maand trok
de Nederlandse consul die vlag
weer in. Voor een leuke som kon

Veronica onder de Guatemal
teekse vlag verder.
De gouden tijden van Radio Ve-
ronica waren aangebroken. 'Ome
Buil' was meer dan zijn broers
Dirk en Jaap een vaderfiguur ge-
worden voor zijn 'Gideonsben-
de', zoals hij de dj's betitelde.
„Buil was Sinterklaas, Jaap de
'in-between' en Dirk riep 'Nee
wat kost het' zei Van Kooten
achteraf. Verwey genoot van de
chaos op het schip, Rob Out die
rennend van de ene studio naar
de andere twee programma's te-
gelijk opnam, de wekelijkse ru-
zies tussen de dj's over de sa-
menstelling van de hitparade, de
baby van Tineke die altijd mee-
kwam naar de studio.

Er waren plannen om Zuid-
Frankrijk vanuit Marokko met
een krachtige zender en perso-
neel van Radio Luxemburg te
gaan bestoken en bij Engeland
zou een tweede schip worden
verankerd dat als CNBC Engels-

talige programma's zou gaan uit-
zenden.
Maar het einde van de gouden
tijden werd ingeluid met de
komst van Radio Noordzee Na-
tionaal in 1970. Verwey verstrek-
te het station een renteloze le-
ning van een miljoen met als
voorwaarde dat het station niet
met Nederlandstalige uitzendin-
gen zou beginnen. Dat gebeurde
toch, waarop een drietal potige
Scheveningers werd ingehuurd
om het schip de haven binnen te
slepen. De maatregelen pakten
echter wat rigoreuzer uit: het ge-
hele achterschip van de Mebo II
werd met springlading opgebla-
zen. Het leverde Verwey een jaar
eel op.

Nederlandstalige zeezenders in
het omroepmuseum, Melkpad 34
in Hilversum. De expositie loopt
tot en met 4 september. Daar is
ook de dubbel-cd met 'Het grote
Buil Verwey interview' verkrijg-
baar voor fl 29.95.

" Veronica-oprichter Buil Verwey brengt zijn dagen nu doormet trimmen, het zagen van
kachelhout en met het drijvenvan 'wat handel. F 0to: cppj

RTL4voor
Unicef: 31.000

donateurs
HILVERSUM - De zeven
live-uitzendingen van Kans
voor een kind bij RTL 4 heb-
ben in totaal ruim 31.000 nieu-
we donateurs voor Unicef
opgeleverd. Donderdag werd
de laatste aflevering, gepre-
senteerd door Peter JanRens
en Loretta Schrijver, uitge-
zonden.
In de eerste uitzendingvan de
serie noemdeRens het streef-
getal van 25.000 nieuwe dona-
teurs. .Alle extra steun die
Unicef heeft ontvangen zal
met name worden gebruikt
om te helpen in Ruanda en
Ethiopië. Tijdens de laatste
uitzending donderdag was er
tevens een grote veiling,
waarbij de kijkers telefonisch
een bod konden uitbrengen.
Onder de hamer kwamen on-
der andere de decorstukken
van Kans voor een kind, een
jurk van Anita Meijer, de das
van minister JanPronk en de
'neus' van Bill van Dijk (van
Cyrano). De veiling leverde
totaal zon 50.000 gulden op.

Ochtendgym
blijft

definitief
aAMSTERDaAJVI - De dagelijk-
se ochtendgymnastiek-uitzen-
dingen bij de NOS via Radio 5
blijven definitiefbestaan. Dat
heeft het NOS-bestuur beslo-
ten. Met het besluit hoopt het
NOS-bestuur een streep te
zetten onder het gesteggel om
het omstreden programma.
Bijna twee jaar geleden be-
sloot de NOS het programma
na jaren stop te zetten. De
trouwe, vaak oudere luiste-
raarsschare moest het van de
ene op de andere dag doen
zonder de dagelijkse oefenin-
gen om negen uur 's och-
tends. De luisteraars lieten
het besluit echter niet op zich
zitten. Onder aanvoering van
de strijdbare Jannie van der
Linden en Rob Bender werd
de NOS bestookt met brieven
en telefoontjes naar aanlei-
ding van het verdwijnen van
het programma.

Tot wanhoop gedreven, be-
sloot de NOS aanvankelijk
om de muzikale gymlessen
per 1 maart weer op proef
voor drie maanden terug te la-
ten keren. Het gaat om herha-
lingen van programma's die
al eerder zijn uitgezonden. Nu
is afgesproken dat deze her-
halingen tot het eind van het
jaar te horen zullen zijn. Vol-
gend jaar, na de splitsing van
de NOS, zal het programma
in een andere vorm gegoten
worden. Een woordvoerder
van de NOS: „In de nieuwe
Omroepwet is vastgesteld dat
de NOS-nieuwe stijl ook och-
tendgymnastiek-program-
ma's moet gaan verzorgen.

Derde lustrum
country- en

westernfestival
met veel

groepen en
artiesten

Amstenrade weer
Winchester City

AMSTENRADE - Amstenrade
wordt zondag weer voor een dag-
je omgetoverd tot Winchester
City. Voor de vijftiende maal
wordt opnieuw op de terreinen
voor de kerk het jaarlijkse, ver
tot over de Limburgse grenzen
bekende, gelijknamige country-en westernfestival gehouden.

Ter gelegenheid van dit derde
lustrum is er van 13.00 tot 01.00
uur 's nachts non-stop country-
muziek met diverse artiesten en
orkesten. Hoogtepunten zijn on-
getwijfeld de optredens van
Grant en Forsyth, The South
Mountain Band, Steve Haggard
en Friends uit Canada, Captain
Gumbo, Borderline, Jonny Wal-
ker & The JackDaniels Band uit
Nederland, Dixie Aces en Win-
chester. Het festival wordt ge-
presenteerd door Ruud Hermans
(KRO) en Michel van Geel.

Op de dansvloer worden onder
andere door de Maastrichtse

Square Dance Group demonstra-
ties gegeven.
Om dc bezoekers het idee te ge-
ven dat ze echt in het wilde wes-
ten zitten is er een cowboystad
gebouwd, met onder andere sa-
loons, een 'jail' en een hotel.
Cowboys, pelsjagers en indianen
worden, gecompleteerd met
huifkarren en wigwams, uitge-
beeld door dc groep The judge
and his family'. Die geeft ook
meerdere shows in het dresseren
van paarden.

Verder is er een verzameling ou-
de en zeldzame koetsen uit het
Koetsen- en rariteitenmuseum
van La Diligence uit Heerlen te
bewonderen. In dc diverse sa-
loons en stands zijn hapjes en
gekoelde dranken te koop.

Dc entree bedraagt 12.50 gulden,
kinderen tot 12 jaar kunnen gra-
tis naar binnen. Meer info: Stich-
ting Winchester City Country en
Western Promotion: 04492-4999.

Borderline

" Captain Gumbo

'Wordt Vervolgd' tien weken
uit het Land van Ooit

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Han Peekei kan maar moeilijk ongestoord
rondlopen op het Land van Ooit. Met zijn programma
'Wordt Vervolgd', dat elke zondag (10.30 uur) en donder-
dag (07.30 uur) via KinderNet wordt uitgezondenraakt hij
bij kinderen kennelijk een gevoelige snaar. Dat is wel dui-
delijk. Letterlijk en figuurlijk als een big star wordt de
presentator - tussen de opnamen door wandelend door het
park - door jonge en oudere handtekeningenjagers be-
laagd. Terwijl hij slechts één keer per week een program-
ma presenteert.

Ze hebben elkaar helemaal ge-
vonden, het 'attractiepark' (in
de meest vriendelijke zin van
het woord) Land van Ooit en
de presentator van 'Wordt Ver-
volgd. „Het klikte
onmiddellijk tussen ons," zegt
hij enthousiast.

In het Land van Ooit, waar kin-
deren blijkens de aanwijzings-
borden de baas zijn, lijkt de
tijd te hebben stilgestaan. Een
wandeling door het bijna on-
eindige en loofrijke park levert
verrassende en onverwachte
ontmoetingen op. Zo kun je de
gouverneur tegenkomen, Sap
de Aardwortel, Ridder Graniet,
Dekzwalkje, Ridderpaard Kos
met de snor, Wildebras Graaf
van Ooit en de Verrukkelijke
Rondalia Gravinne van Ooit.

Peekei interviewt onder ande-
re figuren als Dame Grand Cru
de Bourgondy, Luie Lakei,
Hertog van de Hoogmoed en
Florie van de Vergane Glorie.

'Wordt Vervolgd' maakt van al
deze originele sprookjesfigu-

ren dankbaar gebruik. Rond
alle figuren diein het Land van
Ooit hun rol spelen heeft Pee-
kei een verhaaltje gemaakt.
Deze filmpjes met Land van
Ooit-figuren worden afgewis-
seld met het 'gewone' menu
dat 'Wordt Vervolgd' traditio-
neel elke week serveert: de
Duimbioscoop, fïlmnieuws, te-
kenfümpjes en de imitatiege-
luiden door kinderen die hun
favoriete stripheld nadoen.

Peekei: „Het leuke van het
Land van Ooit is dat je in feite
samenwerkt met acteurs en ac-
trices. Dat werkt heel prettig.
Het fascinerende van dit park
is ook dat het allemaal uit klei-
ne theatertjes bestaat. Jekunt
hier dromen en spelen met je
gedachten. Het Land van Ooit
is in feite een drie-dimensio-
naal stripverhaal."

Peekei, die er enige tientallen
draaiuren op het park heeft op-
zitten: „Je gaat - geloof me of
niet - de gebaren overnemen
die hier worden gemaakt." En
hij brengt vervolgens de spe-
cialeLand van Ooit-groet.

Totaal komen er in het kader
van 'Wordt Vervolgd' 'in zo-
merjasje' tien uitzendingen
vanaf het sprookjespark in
Brabant.

" Han Peekei: ,tlet Land
van Ooit is in feite een
drie-dimensionaal strip-
verhaal. "
Foto: GPD
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Waarom uw aanschaf
nog langer uitstellen

Uw voordeel bij een persoonlijke lening
(rente wijzigingen voorbehouden)

Maandelijks te betalen*
Bedrag in Terug Ie Volgens Bij de Uwvoordeel Uw voordeel
handen betalen in wettelijk maximum CVB Bank per maand overde hele

...maanden bijdeCVß looptijd

’ 2.500,- 24 ’ 124,74(19,5%) ’ 119,23 (14,2%) ’ 5,51 ’ 132,24

’ 5.000,- 36 ’ 171,88(15,4%) ’ 164,93 (12,1%) ’ 6,95 ’ 250,20

’lO.OOO,- 48 ’ 266,93 (13,5%) ’ 252,28 (10,2%) ’14,65 ’ 703,20

’15.000,- 60 ’ 333,10(12,6%) ’ 316,64 (10,2%) ’16,46 ’ 987.60

’20.000- 60 ’ 441,42(12,3%) ’ 422,19 (10,2%) ’19,23 ’1153,80

’25.000,- 60 ’ 551,78(12,3%) ’ 527,74 (10,2%) ’24,04 ’1442,40

* Tussen haakjes vindt u de effectieve jaarrente

Een lening bij de CVB Bank is Bovendien zijn onze voorwaar-
altijd goedkoop. Vergelijkt u den zeer gunstig. Ook senioren

onze tarieven gerust eens met _<*\/D zijn bij de CVB Bank van harte
het wettelijk maximum, dat V«< V D welkom voor een Persoonlijke

veel instellingen berekenen. U BANK lening of Doorlopend krediet.
ziet dan, dat u bij de CVB Bank Zij betalen geen cent meer dan

veel voordeliger uit bent. andere cliënten

Als een CVB-lening
zo voordelig is

■■■^■■i U bent van harte welkom
Zie voor onze adressen deGouden Gids of informeer via telefoon-

nummer: 046 - 745808, Districtskantoor CVB Bank Geleen

gggSl Provincie R R.hrth .a^TÏBrp Bureau Bibliotheek

«Ö Limbura postbuss7oo
KjS&af ■-■■«■»-'**■ »J 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg geven
m 182/25-94 kennis dat op 7 juni 1994een melding d.d.

5 juni 1994 als bedoeld in artikel 8.19 van de
Wet milieubeheer is ingekomen. De melding
heeft betrekking op de inrichting van Sport-
centrum (Skelterbaan) Cauberg B.V. gelegen
Cauberg 30 te Valkenburg aan de Geul. Gemeld
worden het vervallen, verplaatsen en veranderen
van enkele activiteiten (recreatie en onderhoud).
De melding ligt ter inzage van 22 junitot 20 juli
1994en wel: - in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het
gemeentehuis te Valkenburg aan de Geul tijdens
de werkuren. Voor inzage buiten de werkuren

" kan contact worden opgenomen met de af-
deling milieu van de genoemde gemeente.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
16-6-1994 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. A.H.B. INC, Pastoor Verheggenstraat 44, 6466 JJ

Kerkrade, statutair te Dover, Delaware USA. Rech-
ter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. R.
P.J. Quaedackers, Schinkelstraat 25, 6411 LN
Heerlen, tel. 045-712361 (flnr. 14420).

B. OPGEHEVEN
2. J.E.W. Slijpen, Langen Akker 96, Berg en Terblijt

(flnr. 13965).
3. Hebu Bouw VOF, v/h Valkweg 4, Landgraaf, ven-

noten: H.M.H. Bus en A.C.L.H. Essers e/v Bus,
Salesianenstraat 41, Landgraaf (flnr. 14038).

Auto's __
Hoge beloning

Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een
misdrijf, gepleegd op 16-6-94 en tot terugverkrijging van

de OPEL KADETT COMBI, kleur blauw met kenteken
HV - GR - 85, alles ontvreemd van parkeerplaats

"'t Loon" te Heerlen.
Inlichtingen welke discreet zullen worden behandeld,

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

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd op of rond d.d. 18-06-94 en tot terug-
verkrijging van de OPEL KADETT 1.3 met kenteken

RT - 08 - XP, kleur rood, alles ontvreemd v.a. de
P. Schunckstraat te Heerlen.

Inlichtingen welke discreet zullen worden behandeld,
schriftelijk of telefonisch aan de directie van

A & M Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,
6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

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

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

BMW 528i, bwj. '84, vr.pr.
’6.900,-, financ. mog. Tele-
foon 04492-5820.
CITROEN BK 14 RE, 1984,
kleur rood, puntgaaf, 5-bak,

’ 2.900,-, inruil mog. Auto-
bedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. g 045-
-751605.
Te k. van dame DAIHATSU
Charade TS grijsmetallic,
zeldzaam mooi. Vraagpr.
’2.750,-. W. De Rijkestr. 11,
Landgraaf.
Te koop Datsun CHERRY
1200 bwj. '81, pr. ’500,-. Te
bevr. telef. 045-315884.
Ford FIËSTA, bwj. '78, APK
10-94, ’650,-. Tel. 045-
-415528.
ESCORT Cabrio XR3i, '86,
5-versn., rood, 67.000 km's,
’12.750,-. 045-424128.
Te k. Nissan CHERRY 1700
D, 3-drs., bwj. '87, 131.000
km., i.z.g.st., Event. mr. mog.
Dorpsstraat 19, Bingelrade.

Te koop MAZDA RX 7 Targa,
bwj. '84, in perfecte staat, pr.
’9.750,-. Tel. 04492-1304.
Te koop MERCEDES 190
automaat, bwj. '84,

’ 12.500,-. 045-429845.
Stationcar Opel KADETT 16
diesel, 5-drs., 7-'BB,
’8.750,-. Tel. 045-316940.
PEUGEOT 605 Sü, 1991, kl.
zilver, veel extra's, nieuw-
staat, inruil mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. g 045-751605.
Te k. SEAT Marbella, bwj.
'88, in. nw.st., pr. ’6.250,-.
Dorpstr. 3, Bingelrade.
Te koop Toyota COROLLA
liftback 1e eig., APK '95, bwj.
'81, ’1.450,-. 045-225913.
Door inruil zeer voordelig
VW Jetta CL '81, kl. wit,
4-drs., zeer goede auto,
koopje ’ 1.400,-. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. g 045-751605.
Te koop GEVRAAGD voor
export. Motoren, caravans
brommers, personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen! Tel. 045-456963.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Ascona 1.6
S 4-drs '87; Opel Kadett 13
S aut. '87; DAF 400 bestel-
bus '89; Ford Scorpio 2.0 CL
'86; Alfa Romeo 75 1.8 10-
-'B6; Peugeot 205 GE 5-drs.
'85; Volvo 360 2.0 5-bak '85;
Citroen Visa 17 RD 11-'B6;
Ford Siërra 20 L V 6'83; Fiat
Ritmo 60 L 1e eig. '85; VW
Jetta C 4-drs '83; Opel Ka-
dett 1.2S '82; Renault 9 TL
'83; Ford Escort 16 L 5-bak
'85; Opel Corsa 12 S TR '84;
Fiat Panda 34 '84; Ford Es-
cort 11 L 5-drs. '83; VW LT
camper '76; Citroen Visa GT
'83; Fiat 127 1050 '83; Toyo-
ta Tercel 13 DX '82; Citroen
Eend 2 CV 6 '84; Mitsubishi
Tredia 14 GLX '83; Opel Ka-
dett 16 S '82; Ford Escort
1.1 combi '81; Renault 5
GTL '83 ’950,-. Inkoop,
verkoop, financiering. Div.
inruilers. Akerstr. Nrd. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, za-
terdag 10.00-17.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Autohandel De KROON
heeft voor u: VW Kever
Jeans '82; Daihatsu Cuore
'88; Escort 1.3 '84; Escort
1.6 D '86; Mitsubishi Galant
'86; Kadett 1.3 Combi '84;
Siërra 2.0 CL LPG '88; Uno
70 SX '89; Fiësta 1.3 S '85;
Corsa 1.0 '84; Honda Jazz
12 S '85; Sunny '83. Inruil
mog. Anjelierstr. 123 A
Heerlerheide. g 045-213021.
VOLVO 440 bwj. '91 m. of z.
LPG, in st.v.nw., slechts

’ 14.950,-. g 046-512138.
Te koop betrouwbare Opel
ASCONA 1.6, ’1.800,-; tev.
Daihatsu bus met hoog dak
en schuifdak, APK eind april
'95. Tel. 04454-63408.

Te k. weg. beïndiging auto-
rijden MAZDA 323, '79, APK
12-94 (nwe. kopp.), ’600,-.
046-511762 na 14 u.

Ford ESCORT nw. model,
juli '88, diesel, 5-bak, sun-
roof, wit, trekhaak, optimale
cond., lage prijs, mr. mog.
Autobedrijf Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. S 045-
-751605.
KADETT type 1.6 GT HB, s-
bak, sp.wielen, 87, extra's,
’7.500,-. 8 045-424128.
Met bovaggarantie, ANWB
gekeurde auto's: VW Golf
1800 GT '87 ’10.900,-;
Opel Astra 1600 '92
’23.950,-; Opel Kadett Se-
dan 1600 i '90 ’16.950,-;
Veetra 18 GT '91 ’24.950,-;
Fiësta 1100 '89 ’11.500,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’7.700,-; Opel Corsa 1.3
'87 ’8.950,-; Opel Omega
2.0 i '87 ’11.950,-; Opel Ka-
dett 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,-; Subaru Justy
'87 ’5.900,-; WEBER, Au-
tobedrijf. Baanstraat 38,
Schaesberg. g 045-314175.

SUPERCARS Akerstraat
Noord 20a Hoensbroek
heeft voor U; Honda Civic
1500 GTi bwj. '86; Corsa
1300 TR bwj. '85; Escort
XR3 1986; Alfa 75 '86; Ci-
trën AX bwj. '88; Escort
1984 en 1985; Fiësta 1984;
Citroen BK diesel 1900
1985; Volvo 360 1986, Volvo
340 gas 1986 ’4.900,-;
Siërra 1983, 1985 en 1984;
Alfa t '33 1986 ’4.900,-;
Escort combi 1984 benz.;
Golf type 1600 bwj.'B6; Ka-
dett '86; Nissan Sunny 1985;
Nissan Bluebird '86; Fiësta
'81/'B2; Suzuki Carry '88
grijs kenteken busje, nog di-
verse goedkope inruilers v.a.

’ 750,-. Telefoon 045-
-222455 of 231448.

Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
Te koop Toyota STARLET
1300i, 12 V, 75 Pk, rood, 1 jr.
oud, 20.000 km., in nw.st.,
nog 2 jr. fabr.gar., ’18.900,-.
Tel. 045-244524.
Te k. VW PASSAT 18 GL, s-
drs., bwj. '86, i.z.g.st.

’ 6.750,-. Tel. 045-453572.
GOLF 1.3 CL, '87, sportwie-
len, zeer mooi, ’ 7.950,-.
Tel. 045-424128.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Bet. hoogste prijs!! g
045-416239 tot 21. u. open.

Motoren
Te k. div. motoren: H.D., ra-
cers, Custom. DEZA moto-
ren BV., Rotterdamstraat 98,
Heerlen, g 045-708781.

Campers
Hymermobiel fabrieks-
CAMPER, 4-pers., bwj. '82,
benz.motor, APK en ANWB
gek., 100 % in orde, pr.

’ 28.000,-. g 043-643636.
Te k. FABRIEKSCAMPER,
4-pers., zeer mooi, bwj. '82,
pr.n.o.t.k. Tel. 043-643636.

In/om de tuin
ACTIE! Blokhut 260x200
’1.310,-; planken toog-
scherm 180x180 ’99,-; vij-
verbruggen va. ’ 230,-; per-
gola's etc. Ook in hardhout!
Impreg Tuinhout B.V. In de
Cramer 18, Hrl. Tel. 717733.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

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

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10

GB
UW OUDE VIDEORECORDER

OF KLEURENTELEVISIE

VAN 50; TOT
1 MILJOEN

BIJ AANKOOP VAN EEN PDC-SHOWVIEW OF HIFI-
VIDEORECORDER OF STEREO KLEURENTELEVISIE.

VRAAG DE VOORWAARDEN AAN ONZE VERKOPERS. *<

de beste keus in audio, video en elektro

" Heerlen, Geleenstraat 21, naast Stadskantoor,
tel. 045-711440.

Executieverkoop
Op 22 juni 1994 om 11.00uur vindt een

openbare verkoop plaats.
De verkoopkomt voor rekening van

M.G.J. Knubben, Schoolstraat 63 te 6295 AX Lemiers-
Vaals.
Tekoop wordt aangeboden:

een personenauto,
Oldsmobil, in zeer goede staat, bekleding

rood leder, voorzien van het kenteken HD-71-PN, een
bestelauto merk Ford Courier, voorzien van het kenteken
VR-88-NF, ski's van verschillende merken, snowboots,
skistokken en wat verder te koop zal worden aangeboden.

De plaats van verkoop is Garage-, takel-
en bergingsbedrijf Silverentand, De Koumen 44 te 6433
KD Hoensbroek. De zaken zijn te bezichtigen op woens-
dag 22 juni 1994van 10.00tot 11.00 uur op het adres De
Koumen 44 te Hoensbroek. Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdrachtvan de
Belastingsdienst Ondernemingen Maastricht, Terra Nigra-
straat 10te 6216 BL Maastricht, telefoon 043-468718.

De belastingdeurwaarder
belast met de executie.

Belastingdienst

1 1-- ■ ■ 1 . . . ...

m S^Z*T*^^-.^o^^-.^*^É^x^P^a^-L^^.^-.^lll^H v*^^^L^rT*^ l^^M^l^^ m
■VvaMfÉr^PÉ TyFrMNI mWjT liüJE

aV^^^-^a.^a^r^^^^KTTjT^BmT^-Y^^B^^B.^^.l^^>^^a^^B.^^T^^BTlTTT^Bl s^a»T^-T^.K^^^^T^^(^.^^a[^[^^^aPTTl
aßafafl bHbB

Enige kenmerken: B*T*T*J^ff*J!a]n!T*!rrv^^J I■l iv mt^}mm\^^cW^TJW^i^^lcT^mv7^Tcmnï\^!m\
Ha^BaBa(IBHBIIHBBiïIBHBtB.ÏBèBèIiÏBHkIB3

" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling Limiet 50.001,- Te betalen Effektieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische looptijd

" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor In handen per maand min. max min. I max ~ min. max

" Meestal kwijtschelding bij Overlijden. ’ 15.000,- ’ 225,- 9,8% 13,0% 0,785% 1,024% 94 mnd. 112 mnd.

" Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, / 22500'- f 338^ 98% 126% °'785% °."4% 94 mnd- 109 "d-
«„„aa.,,1 „ ,iaJia,> / ♦ a;♦ i ii jm ’ 32.500,- ’ 488,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.ongeval, invaliditeit(mits dit meeverzekerd wordt). f 45000 . f 67{j . 98% 122% 0785% Q964% 94 mn{j 10? mnd

" Van 18tot 72 jaar. ’ 65.000, ’ 975,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. ’ 80.000,- ’1.200,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd.

" Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. I / 100000.- | ’ 1-500,- | 9,8% | 12,2% | 0,785% | 0,964% | 94 mnd. | 107 mnd.

" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden, BT!I^TTÏt?t^TTIi'Ï^WSTTTTTÏT9ITBI I
afgestemd op uw persoonlijke wensen. UdA&^iÜUÉÉUaUkifli Jl I

" Rente is fiscaal aftrekbaar. Kredietsom Terug te Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis

" Geen informatie bij werkgever of andere personen. betak^ min, I max min- I max Z
" Leningen vanaf 1.000,-tot 200.000,-zijn mogelijk f 5000 '- 48 mnd/ f 125'" ' 136'" 9>8% 15'0%„..„„ , , . ' 6 ' ’ 12.500,- 120 mnd. ’ 161,- ’ 178,- 9,8% 12,6%ZONDER onderpand of borg. f 20000 . 120 mnd. ’ 257,- ’ 268,- 9,8% 10,9%

" Gevolmachtigd intermediair. ’ 25.000,- 120 mnd. ’ 322,- ’ 335,- 9,8% 10,9%

’ 35.000,- 120 mnd. ’ 451,- ’ 461,- 9,8% 10,4%
Het is vertrouwd geld lenen via een NVF-lid. ’ 50.000,- 120 mnd. ’ 644,- ’ 658,- 9,8% 10,4%

Bedrag in Minimale 120 mnd. 180 mnd. 240 mnd. -BB b* Mm\* * A* é '*■ *■ m'

rente betalen betalen betalen W^fi

’ 20.000,- ’ ’ 207,- ’ RSMPVPIjI9fVHI I
’ 25.000,- 9,8% ’ 322,- ’ 259,- ’ 231,- XXjIS&QjIjE

’ 30.000,- 9,8% ’ 386,- f 311, ’ 278,

’ 40.000, 9,8% ’ 515, f 415, ’ 370, j^j|M I M f"J It}:!
’ 50.000, 9,8% ’ 644, ’ 519, ’ 463, MJJ ■■■■■ ■■
’ 60.000, 9,6% ’ 773, ’ 623, ’ 556, t

’ 70.000, ’ 902, / 727, ’ 648, J^^^^^U^^^^^^^fl

_______^_^___^_
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assortiment, I

Kleine prijzen. \
i
i

ttline Columbus® plus.
Ne greep uit ons assortiment
il snel duidelijk, dat de prijzen in i)
T Telecom Business Center
c bescheiden zijn. Neem nou deze !!
ïtline Columbus Plus. Die is nu
deliger dan ooit. Deze zaktelefoon
worden uitgebreid met carkit en
>ster. Hij heeft een ingebouwde
atterijlader en kost
- wanneer u tegelijkertijd bij ons
een abonnement neemt - geen

f 1.399,-maarf 999,-*

Vox Allure.
Een bijzondere prijsverlaging betreft de Vox Allure.
Deze compacte en digitale lijnkiescentrale is klaar
voor ISDN. De maximale capaciteit bedraagt 6 net-
lijnen, 15 systeemtoestellen en nog
eens twee aansluitingen \L'~-^mmWË^~\
voor analoge apparatuur, im \~Zl—- r~sC-2^>
zoals een fax. Het systeem- IpX
toestel D255 zakt tijdelijk \\%, y^HF^^*^\
in prijs van f 765,- naar fl\^fll w^^SSr-S"^ i
f 625,-. En het Basispakket É| \tkl | ~ ~^^!Éj^aV ,
Vox Allure kost t/m 31 juli || \^g^^^^m
a.s. geen f 4.490,-maar \

ff 3-799.-^^

Pocketline Einstein®.

iEentopmodel zaktelefoon met alfanume-
riek geheugen. Goed voor 99 nummers.
Laat zich probleemloos aansluiten op een
carkit met 6 watt-booster. Neemt u
tegelijkertijd een abonnement, dan kost
de Pocketline Einstein nu geen f 1.999,-

-ff 1.499,-*

Vox Benjamin. ______
De kleinste centrale heeft ,--—Np^BBÉO\
de kleinste prijs. P§L \~ll^>?t3\
De Vox Benjamin, geschikt \>k
voor twee netlijnen en zes \^k \L - '"clvv
toestellen kost per toestel \lal V'^^'ö^a
slechts f 440,- m***?^^

Telefax 302.
éiï^'WmWmmsm/r-% Een kleine, maar vol-

-1 waardige Telefax 302

//JpßfiaftJl Wtö m ninct'e en een aansluiting. 4BÊjim^mmm^mmm^J"' 'm voor een antwoordappa-
ll m AV raat ' ost tot 'u*' a,s" een

\ Vox Cordless
éfgjL Companion Compact.
ftjl Ii Dit draadloze bedrijfscommunicatiesysteem

K kan zó aan uw centrale worden gekoppeld en
H maakt iedereen binnen uw bedrijf - met

WVwii behulp van Greenhopper-handsets -
Jk in elke uithoek bereikbaar. De Vox Cordless

■Ljfcdß Companion Compact biedt zoveel waar
Ifc^^Tl voor zn geld, dat er helaas niets van de■ prijs afkan. Vanaf ff \ 2.500,-

QBlüüül business cente'
DE ZAAK VOOR ON DE R N E *"*Prijzen zijn exclusief BTW.

PTT Telecom Business Center Nuth, Handelstraat 8.
Geopend maandag - vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
Voor meer informatie bel gratis 06-0403.

Overige PTT Telecom Business Centers: Amsterdam, Van der Madeweg 12 (ook geopend ,
zaterdag 10.00 - 13.00 uur). Arnhem, Vlamoven 2c. Barendrecht, Donk 1. Breda, Takkebijsters.
Den Bosch, Utopialaan 22. Eindhoven (Son), Ekkersrijt 5057. Goes, Livingstoneweg 11. Haa«,le'\|) I
Oudeweg 159.Hengelo, Amarilstraat6-12. Nijmegen, Takenhofplein 1.Rijswijk, Madame Curi*"^
Rotterdam-Noordwest, Vareseweg 33-35. Zwolle, Schuttevaerkade 88.

Limburgs Dagolad



Nederland 2
Veronica
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Samson. Kinderprogramma.
17.58 2 vandaag. Met:
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.50 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
19.00 Newlyweds. Australische co-
medyserie. Afl.: Een stroom bezoe-
kers.

19.25 Stop de strop. Woordspel.
19.55 Empty nest. Afl.: Een overijveri-

ge vrijwilliger. Op een avond wordt
Dreyfuss thuisgebracht door de een-
zame Doris, die onlangs haar zuster
verloor. Harry stelt haar voor om als
vrijwilligster in de kliniek te gaan wer-
ken. Aanvankelijk is Laverne dolblij
met Doris' hulp, maar dan wordt er
een bos bloemen bezorgd.

20.25 Die 2 in de USA. Sfeerprogram-
ma rondom het WK Voetbal in Ameri-
ka. Presentatie: Henk Spaan en Har-
ry Vermeegen.

20.50 Love child. Amerikaanse speel-
film. Met: Amy Maddigan, Beau Brid-
ges, Albert Salmi e.a. Terry Jean
Moore werd wegens een gewapende
overval tot 7 jaar veroordeeld. Als ze
in de gevangenis brand sticht krijgt ze
er nog eens 5 jaarbij. Ze begint een
verhouding met een sympathieke be-
waker en raakt zwanger. Zodra de
gevangenisdirectie dit ontdekt willen
ze haar dwingen tot abortus, maar
Terry Jean is vastbesloten hetkind te
houden en zelf op te voeden.

22.25 Tour of duty. Amerikaanse ac-
tieserie. Afl.: Einde dienstverband.
Taylor staat op het punt af te
zwaaien, maar is daar zelf niet onver-
deeld gelukkig mee omdat hij niet
weet welke situatie hem thuis te
wachten staat. Het is daarom een
koud kunstje voor sergeant Carlton
hem over te halen nog eens bij te te-
kenen. Tegenover zijn vrienden doet
Taylor alsof hij erin geluisd is.

23.15 Architectuur in Nederland.
Afl. 6.

23.45 Journaal.
23.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

Duitsland 1
k']s landerjournal.

's Morgenmagazin: WM-Studio-
L^ra. Met een nabeschouwing van
fc^annacht gespeelde wedstrijden.

jJJO ZDF-Morgenmagazin. Ontbijttv
7*l elk half uur heute. Met om 6.15,
«r*' 715' 745 en B'ls WM"extra-Hj'°o heute.
Ij'j3 Dallas. Afl.: List und Tücke.45 Tele-Gym. Gymnastiek.
iJOO heute.
'^3 auslandsjournal.45 ZDF-info Gesundheit. Medisch
iJSazine.lj'oo heute. Met beursberichten.

(TT) Gestrandet. Amerikaanse
Ij.'ilm. Herh.
Ij'3o Urnschau.
'3n Presseschau.
"j'°o ZDF-Mittagsmagazin.
l.'^S Wirtschafts-Telegramm.
Wn Tagesschau.
|.^3 Schimpt - 19 7 17. Talkshow.
.30 Die wunderbare Reise des

Nils Holgersson mit den
IjJjdgansen.Tekenfilmserie. Afl. 10.lij'jto Tagesschau.
r 3 Kinderquatsch mit Michael.
Ij a ste: Tony Marshall./30 Fliege. Thema: Ich lebe allein.
Ij^t om 16.00-16.03 Tagesschau.

'30 Mit List und Krücke. 13-delige
V/ftle' Afl. 13: Der Jungbrunnen.
]f'^ (TT) Tagesschau.
lj'|o Brisant. Boulevardmagazine.
■■V ARD vor acnt- Met om:I-/50 Tagesschau-Telegramm.
lj'*S Dingsda. Spelprogramma.
lj'*S Marienhof. Serie.
'8^ Tagesschau-Telegramm.
ij'*5 Einsatz für Lohbeck. Serie.
Jo', (TT) Tagesschau.

5 (TT) Alles Glück dieser Erde.
elftal'6' AfL: Am Z'el a"er WÜnSChe-;,'^4 Tagesthemen-Telegramm.

'!js Familie Heinz Becker. Serie.
jj'3o Plusminus. Econ. magazine.
Js'?5 (TT) Golden girls. Comedy.
jj'3o Tagesthemen.

Qq'°o Boulevard Bio. Talkshow.
s °0 In the heat of the night. Politie-

ÜQ^'e. Afl.: Familiengeheimnisse.
o(j'?s Tagesschau.

A handful of dust. Engelse
Qj^elfiim uit 1968.

Z.E.N. Island - Insel derL^turgewalten.

Duitsland 2
05.15 Landerjournal.
05.45 Morgenmagazin: WM-Studio-

extra. Met nabeschouwing van de
vannacht gespeelde wedstrijden.

06.00 ZDF-Morgenmagazin. Ontbijt-
televisie met elk half uur heute. Met
om 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 en 8.45
WM-Extra.

09.00 Heute.
09.03 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

List und Tücke. Herh.
09.45 Tele-Gym. Gymnastiek.
10.00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.35 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Heute. Met beursberichten.
11.04 Die WM gestern. WK-magazine

met de wedstrijden van gisteren.
12.40 Mensch Mama! Opvoedkundig

magazine. Herh.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 ■ The caddy. Amerikaanse ko-

medie uit 1953 van Norman Taurog.
Met: Jerry Lewis, Dean Martin, Don-
na Reed e.a. Joe en Harvey brengen
hun tijd graag op het golfterrein door.
Harvey besluit om als trainer van Joe
te fungeren.

15.15 Heute.
15.20 Die WM gestern.WK-magazine

met een herhaling van Brazilië-Rus-
land.

17.00 Heute en weerbericht.
17.10 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.50 WM-Studio Dallas. WK-maga-

zine met reportages, achtergronden
en interviews.

18.35 WK voetbal: Argentinië - Grie-
kenland. Live. Met om ca. 19.20
Heute.

20.30 Heute-joumal.
21.00 Frontal. Magazine.
21.30 WK voetbal: Duitsland - Span-

je. Live vanuit Chicago, aftrap 22.05.
Met in de rust om ca. 22.50 Heute.
Aansl.: Heute.

00.00 Accused of murder. Ameri-
kaanse speelfilm. Met: David Brian,
Vera Ralston, Sidney Blackmer e.a.

01.10 WM-Studio Dallas. WK-maga-
zine met een nabeschouwing van
Duitsland - Spanje..

01.35-03.30 WK Voetbal: Nigeria -Bulgarije. Rechtstreeks verslag van-
uit Dallas. Commentaar: Béla Réthy.

TV FILMS VIDEO
BBC 2, '00 uur - I Could Go On Singing

üja,ste film van Judy Garland.
beroemde zangeres gaat ze

r.rj5r Engeland om haar onwettige
V>n 'erug te krijgen.
gelijk fantasieloos drama van.unald Neame.

" In het Amerikaanse licht verteerbare drama 'Love Child' het waargebeurde verhaal
over een gevangene , Amy Madigan (l), die door een gevangenbewaarderzwanger wordt
gemaakt. (Nederland 2 - 20.50 uur).

Duitsland 2
(lg^s uur . The Caddy -
$. 53-USA) Komedie over een uit-
L*ende golfspeler met planken-

t)rjj ""ainer probeert hij toch nog watj^engeld binnen te halen. Met:
NjQ rV Lewis en Dean Martin. Regie:
k Taurog.

Nederland2
(v^0 uur - Love Child -rn aö2-uSA) Licht verteerbaar dra-
i\jr over een gevangene die in de
lt 6r Zwanger wordt van een bewa-
fjl en het kind wil houden.O van Larry Peeree naar een
!Cr gebeurd verhaal.
v ■ Amy Maddiqan.
TV 5

■00 uur - Les Mots Pour Le Dire£983-F).«n.a van José Pinheiro over het

getormenteerde leven van een jon-
ge vrouw uit Parijs. Een analyse
van haar leven geeft geen dieper
inzicht.
Met: Marie-Christine Barrault.

Duitsland 3 West
23.00 uur - The Cool World -
(1963-USA).
Shirley Clarke volgt een tiener in
Harlem die een criminele loopbaan
als enige uitweg uit de ellende ziet.

Al snel valt hij in handen van de
politie.
Met: Carl Lee en Hampton Clanton.

Nederland 3
Vpro/NOS
08.53-09.00 en 17.00-17.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.30 Villa Achterwerk. Met:
17.30 Close-up. Documentaireserie
over de ervaringen van kinderen uit
14 landen diemet discriminatie, voor-
oordelen en racisme te maken heb-
ben.

17.45 Codenaam kmken. Culinaire
serie met meesterkok Rueben.
Afl.: Macaronischotel. Herh.

17.54 Moeders vertellen moppen.
18.00 (TT) Nederland - Saoedi-Ara-
bië. Samenvatting.

18.25 (TT) Argentinië - Griekenland.
Rechtstreeks verslag.

20.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
21.15 (TT) Sportjournaal.
21.30 (TT) WK Journaal.
21.55 (TT) Duitsland - Spanje. Recht-

streeks verslag. Met in de rust trek-
king dagelijkse lotto.

00.00 Journaal.
00.07 Monty Phyton's flying circus.

Engels humoristisch programma.
00.38 Laughing marters. Semi-

wetenschappelijke studie naar de ge-
schiedenis van de Engelse en Ameri-
kaanse comedy. Afl. 4: A stand-up
life. Herh.

01.30-03.25 (TT) Nigeria - Bulgarije.
Rechtstreeks verslag.

" John Cleese (midden
voor), een van de hoofdfigu-
ren uit 'Monty Pythons
Flying Circus. (Nederland
3 - 00.07 uur).

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Zasu Pitts & Thelma Todd.
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. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 You bet your life. Amerikaanse

quiz.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

dramatiseerde documentaire. Herh.
10.50 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
10.55 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie. Herh.

11.40 Telekids. Kinderprogramma.
12.45 Sport: Futbol mundial. Herh.
13.15 Sport: Major League baseball.

Herh.
13.45 Coca Cola WK spelshow.

Herh.
14.20 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.25 As the world turns.
15.10 Rad van fortuin.
15.40 Santa Barbara. Soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.20 Wie ben ik? Quiz. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Herh.
19.00 Full house. Comedy. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.5 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.
20.25 Waargebeurde verhalen: Uns-

peakable acts. Amerikaanse speel-
film uit 1990 van Linda Otto. Met: Jill
Clayburgh, Brad Davis, Gary Frank,
Season Hubley, Gregory Sierra e.a.

22.10 Dirty dozen. Amer. serie.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 David Letterman. Talkshow.
00.00 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
00.45 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.30 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym Ba Duan Jin. Chinese
heilgymnastiek. 08.30 Cursus wiskun-
de. Afl. 1. 09.00 B. triftt... 10.00 Der
Doktor und das liebe Vieh. 10.55 Vier
unter einem Dach. 11.20 Jacques
Cousteau. Natuurfilmserie. 12.05 Bonn
am Rohr. 12.45 Kontraste. 13.30 Hilfe-
rufe. 14.00 West 3 aktuell. 14.05 Hit-
Clip. 14.30 Wenn die Liebe hinfallt. Afl.
2. 15.00West 3 aktuell. 15.05 Fenster-
Platz. 16.00 Markt. 16.30 Cursus wis-
kunde. Afl. 1. 17.00 Hallo Spencer.
17.30 Unternehmen Arche Noah. Na-
tuurserie. 18.00 Nachrichten aus
Rheinland und Westfalen. 18.05KvK -Klön und Klaaf. 18.30 Vermisst. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.25 Fensterpro-
gramme der Landesstudios. 19.45
Pssst Spelprogramma. 20.15 1000
Hertz. 21.00 West 3 aktuell. 21.15 Re-
porter. 21.45 Manson, Menschensohn.
22.30 Momo ist blind, na und? Repor-
tage. 23.00 ■ The cool world. Ameri-
kaanse speelfilm. 00.45 Nachrichten.
00.50-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.45 Tele-Gym. Yoga. 09.00 School-
televisie. 10.45 Non-Stop-Fernsehen.
Met weerbericht. 13.30 Wendelin wür-
de sich wundern. Portret van de stad
St. Wendel in het Saarland. 14.00
Schooltelevisie. 14.59 Programma-
overzicht. 15.00 Hallo, wie geht's?
Herh. 15.15 Die sechs Siebeng'schei-
ten. Herh. 15.45 Teleglobus. Herh.
16.15 Macher. Herh. 17.00 Mit Telekol-
leg II zur Fachhochschulreife. Vandaag
over de wiskundige en natuurkundige
vakken. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. Herh. 18.00 Die
Campbells. Herh. 18.25 Unser Sand-
mann. 18.30 Südwest aktuell. 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50Lauter Glücks-
pilze. Herh. 19.15 Herrchen/Frauchen
gesucht. 19.19 Programma-overzicht.
19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier.
21.00 Nachrichten. 21.15 Nestor Bur-
mas Abenteuer in Paris. Misdaadserie.
Afl. 1. 22.35 ■ Naked city. Amerikaan-
se speelfilm. 00.05 Schlussnachrich-
ten. 00.20 Non-Stop-Fernsehen.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.00 Superboy. Herh. 09.30 Love
Boat. Herh. 10.30 Neighbours. 11.00
The young and the restless. 11.55 5
mal 5. Woordspel. Herh. 12.30 Knots
landing. 13.30 Love Boat. 14.30Super-
boy. 15.05 Bonanza. 16.00 Star trek:
The next generation. 17.00Ran - USA
'94. Live. 17.30 5 mal 5. Woordspel.
18.00 Geh aufs Ganze! 19.00 Sat.l
Newsmagazin. 19.15 Regionale pro-
gramma's. 19.35 Glücksrad. 20.15 Der
Bergdoktor. Duitse doktersserie. 21.15
Dark justice 11. Aansl.: TopNEWS.
22.15 Ulrich Meyer: EINSPRUCH!
23.10 Spiegel TV-Reportage. 23.45
Vorsicht Kamera. Aansl.: TopNEWS.
00.15 The way we were. Amer. film.
Met: Barbra Streisand, Robert Redford,
Bradford Dillman e.a. 02.20 Star trek:
The next generation. Herh. 03.10 Jux &
Dallerei. Herh. 04.00 Neighbours.
Aansl.: Programma-overzicht. Herh.
04.35 Vater braucht eine Frau. Herh.

Duitsland 2
24.00 uur - Accused of Murder -
(1956-USA).
Zangeres wordt verdacht van
moord op haar aanbidder. Inspec-
teur wordt verliefd en wil haar on-
schuld aan tonen.
Misdaadfilm vol spanning en sen-

satie van Joe Kane met o.a. David
Brian.

Duitsland 1
00.55 uur - A Handfull of Dust -(1988-GB).
Deftig echtpaar kampt met huwe-
lijksproblemen. De een trekt het
oerwoud in, wat echter niet bete-
kent dat de ellende over is.
Goed spel van o.a. James Wilby.
Regie: Charles Sturrigde.

RTL Television
05.30 Ontbijttelevisie. 09.05 Emergen-
cy. Herh. 10.00The bold and the beau-
tiful. 10.30 Days of our lives. 11.00 Der
Preis ist heiss. Spelprogramma. 11.30
Familien Duell. 12.00 Punkt 12. Mid-
dagmagazine. 12.35 The guiding light.
13.00 Wimbledon '94. Live vanaf Wim-
bledon. Met RTL aktuell. Volgende tij-
den onder voorbehoud. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Duitse familieserie. 20.15 Columbo: A
case of immunity. Amerikaanse mis-
daadfilm. Herh. 21.40 Quincy. Ameri-
kaanse misdaadserie. 22.35 Dirk Bach
Show. Gevarieerd magazine met
sketches. 23.10 RTL-Nacht-Show.
Talkshow. 00.00 RTL Nacht-Journal.
00.30 Married with children. 01.00 The
Tracey Ullman Show. Afl.: Francesca:
Die Autobiographie. 01.30 The Tracey
Ullman Show. Afl.: Sportunterricht; Der
Psycho-Test. 02.00 Explosiv - Das Ma-
gazin. Herh. 02.30 RTL Nacht-Journal.
Herh. 03.00 Hans Meiser. Herh. 04.00
llona Christen. Herh. 05.00 Gute Zei-
ten, schlechteZeiten. Duitse familiese-
rie. Herh.

RTL5
12.55 Sport: Tennis Wimbledon.
Live-verslag. Onderstaande program-
ma's kunnen geheel of gedeeltelijk
komen te vervallen i.v.m. het live-ver-
slag van Wimbledon.

17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.00 C.O.P.S. Vervolg.
18.15 Paradise Beach.
18.40 Happy days. Comedyserie.
19.10 MacGyver. Amerikaanse

politieserie.
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Quantum leap. Amerikaanse

fantasy-serie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 In der stillen Mord. Duitse tv-

film uit 1989 van Sylvia Hoffmann.
De onroerend goed-makelaar
Waechter wil een groot hotel laten
bouwen aan de Franse Atlantische
kust. Hij stuit daarbij op nogal wat te-
genstand van de lokale bevolking. Hij
wil door de bouw financieel onafhan-
kelijk worden, om op die manier te
kunnen scheiden van zijn vrouw en te
trouwen met zijn secretaresse. Zijn
vrouw gaat echter mee naar Frank-
rijk. Als zij op een gegeven moment
haar man dood vindt op de hotelka-
mer, probeert ze de moordenaar per-
soonlijk te achterhalen. Film i.h.k. van
de themaweek Duitsland dichterbij.

00.10 Hill Street blues. Amerikaanse
politieserie.

01.05 De draagmoeder. Braziliaanse
telenovella.

01.35 Hei elei, kuck elei aktuell.

" Scène uit de Amerikaan-
se comedyserie 'Happy
Days'. (RTLS - 18.40 uur).

België/TV 1
07.00-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-

journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie. Het pro-
gramma wordt elk half uur herhaald.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 172.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 967.

18.33 Black Beauty. Amerikaanse
jeugdserie. Afl. 1: Old world.

18.58 Samsonclip.
19.03 Hélène en de jongens(Hélène

et les garcons). Franse serie. Afl. 17:
De danswedstrijd.

19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1392.
20.25 The gambler. 4-delige Ameri-

kaanse mini-serie uit 1988. Afl. 3:
Luck of the draw.
Brady Hawkes begeeft zich door on-
herbergzaam terrein naar het groot-
ste pokerspel aller tijden. De tocht
blijkt niet zonder gevaar te zijn.

21.55 Bonjour la classe. Engelse co-
medyserie. Afl. 6: I love Lucy.
De sexuele voorlichting wordt, bij ge-
brek aan professionele hulp, aan de
vindingrijkheid van de leerkrachten
overgelaten. Lucy Cornwell heeft ge-
wed dat ze voor het einde van het
semester Laurence zal strikken.

22.25 Kijk uit! Verkeerstips.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Good morning Belgium. WK-

nieuws.
23.00-23.20 Programma van de So-

cialistische Omroepvereniging.

België/TV 2
07.00-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-

journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie. Het pro-
gramma wordt elk half uur herhaald.

18.15-20.30 WK-Voetbal: Argentinië- Griekenland. Rechtstreeks verslag
vanuit Boston, aftrap 18.35.

21.15 Journaal en sport.
21.45-23.50 WK-Voetbal: Duitsland -

Spanje. Rechtstreeks verslag vanuit
Chicago, aftrap 22.05.

01.25-03.20 WK-Voetbal: Nigeria
Bulgarije. Rechtstreeks verslag.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7 30, 8 30.
12.30, 13.30, 17.30 Nieuws 7.07

Echo. ( 7.34 en 8 34 WK Voetbal
journaal) 9.05 Dingen die gebeuren
(MA/). 12.07 NCRV's Hier en nu
(12.45 Aandacht voor agrarische
actualiteiten). 14.05 Veronica
nieuwsradio. 17.07 Veronica1
nieuwsradio. Elk heel uur en om
18.30 en 6.30 Nieuws 18 07 Vero-
nica nieuwsradio vervolg. 19.04
TROS Interaktief. 20.04 TROS
Klantenservice. 22.04 WK Voetbal
'94. 23.07 Met het oog op morgen.
0.02 For the record. 2.02 Geen tijd.
5.02-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
704 Sugar in the morning. 904
Arbeidsvitaminen op 2. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Dartell op
dinsdag. 17 04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen 19.04 De gouden greep.
20.04 CD wijzer. 21.04 Toppers
van toen. 22.04 Andermans veren.
23.04-24.00 Wat zegt ze.

Radio 3
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9.04 Ar-
beidsvitaminen 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie friends. 17.04 Rinkelde-
kinkel. Elk heel uur Nieuws, behal-
ve om 20.00. 18.04 De Avondspits
19.04 Spoor 7. 20 04 Forza. 21.04
Villa 65. 0.04 TROS Nachtwacht
2.02 Mol of Mark. AKN: 4 02-6.00
Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8 00, 13.00 Nieuws. 7 02
Een goede morgen met de histori-
cus Prof. Versnel. 900 Muziek
voor miljoenen. 11.00 Ochtendcon-
cert. I, Filharm. Ork. Radio France
met cello; 12.25 11. Pianomuz.

1304 De klassieke top 10 en nieu-
we klassieke cd's 14.00 Middag-
concert .;Koor en Ork. Capella St
Petersburg met sopraan, tenor,
bas en piano. 16.00 De Nederlan-
den. 17.00 Leger des Heilskwar-
tier. 17.15 Muziek in vrije tijd. Na
18uur Om 18.00en 20.00 Nieuws
NCRV 18.04 Geloven in muziek
18.45 Orgelconcert. 19.15 Doku-
ment. Holland Festival. 20.02
Avondconcert. SWF Symf Ork.
met piano; 11. Liederen. 22.30 Or-
gelbespeling. 23.00 De oratoria
van G.F. Handel 23 30 Songs of
praise. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
S/NCRV/NOS
a°o Journaal. >ito Alles kits.

' 33 Journaal.
'■36 KRO's Tekenfilmfestival.'00 Journaal.
ito Kissy Fur. Tekenfilmserie.
*'28 Journaal.

■3i Topscore met Ted de Braak.?°0 Journaal.?"'■' Wie van de drie. Herh.
'33 Hollandia. Progr. waarin Roe-
'Hd Kooymans op zoek gaat naar de

van Nederlanders. Herh.
;"0 Total work out. Lichaams-'aining.

■15 De familie Keuzekamp.
16 Buitenechtelijke zaken.
$ Candid camera.1,59 Space age. Over de ruimte-
vaart. Afl. 6: Waar is de hemel voor?u?92 Vandaag.
W (TT) Journaal.
'40 (TT) Brazilië-Rusland. Herh.

(TT) Nederland-Saoedi Arabië.Ni.
'_ 52 Uitzending politieke partijen:

kÜ; Herh-,oo (TT) Journaal.
N
°B Wild, wild world of animals.

.a,uurfilmserie.
"33 Dertigers. Amerikaanse serie.

h( (TT) Waku waku. Dierenquiz.|.s 5 Kookgek. Herh.
u'ls Sesamstraat.

■3o (-pr) Jeugdjournaal.
,40 (TT) Klokhuis. Afl.: Mergel.
rÜ 2 (TT* '* Was stil op straat-

programma met hoogte-maten uit het AVRO amusement in
F jaren '50 en '60. Herh.
J°o (TT) Journaal.
"<6 Het idee. Magazine waarirJteeën van kijkers op allerlei gebied

d bekeken en verwezenlijkt.
;*1 Televizier. Met o.a. een repor
£9e over jonge kinderen met eetpro-blemen.De tijd staat even stil.
'aatprogramma over historische ge-j-^rtenissen.

■*9 L.A. Law. Amerikaanse advoca-atene. Afl.: He ain't guilt hes my...
*o Journaal.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.50
Snippers. 8.55 Waterstanden.
V®o: 902 VPRO's dinsdag op 5,
met om 9.02 Het gesprek; 9.45 In-
stituut Schreuders; 10.02 Ontmoe-
tingen in de natuur met Klaas Vos;
10.42 De jazz van Pete Felleman;
11.02 Stenen des aanstoots; 11.30
De vrolijke wetenschap; 11.55Vrije
geluiden; 12.02 Het debat; 1250
Het Niek Stein-archief; 13.10 De
documentaire; 14.02 Passages
passanten; 15.02 Boeken; 16.02
Kunstwacht 17.10Radio UIT PP:
17.50 Unie 55+. Om 18.00 en
23.00 Nieuws. KRO/RKK: 18.02
Tot uw dienst. 19.00 Waar waren
we ook alweer? 19.15 Nieuws en
actualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees. TELEAC: 21.00 -Oiga! :

Spaans voor op vakantie 21 30
You're welcome: Engels voor be-
ginners. 22.00 Op verhaal
23.07-23.58 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 Charlie's angels. 18.30
Info première. 18.45 Weer. 18.55 Ma-
guy. 19.30 Nieuws. 20.05 The adventu-
res of young Indiana Jones. 21.05 Du-
nia. 22.10 Acapulco HEAT. 23.05
Nieuws. 23.25 24 H sur les marchés.
23.30-23.40 Reflets du liberalisme.

SPORTS 21
18.15 Let's goal. WK-magazine. 18.35
WK Voetbal: Argentinië-Griekenland.
Live vanuit Boston. 20.20 Let's goal.
20.30 Nieuws. 20.50 WK Voetbal: Ne-
derland-Saudi-Arabië. Samenvatting.
21.30 WK-magazine. 22.05 WK Voet-
bal: Duitsland-Spanje. Live vanuit Chi-
cago. 23.50 Let's goal. WK-magazine.
00.02 La saga de la chanson francaise.
Afl.: Yves Montand. 00.53 Clips.
01.35-03.25 WK Voetbal: Nigeria-Bul-
garije. Live vanuit Dallas.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster daily. 10.00
Yesterday at Wimbledon. Samenvat-
ting. 11.00 I could go on singing. En-
gelse speelfilm. 12.35 Animation now:
The balgonie birdman. 12.45 Postman
Pat. Herh. 13.00 Tennis. Live: Open
Engelse kampioenschappen vanuit
Wimbledon. Met om 15.00 nieuws en
weer. 16.00 Nieuws. Aansl. Westmin-
ster live. 16.50 Nieuws. 17.00 Tennis.
Vervolg. 17.30 Rude dog and the
dweebs. Herh. 17.40 Mortimer and
Arabel. Poppenserie. Herh. 17.55 The
Addams family. Herh. 18.20 News-
round. 18.30 ActivB. Sportmagazine.
Herh. 18.55 Tennis. Vervolg. Volgende
tijden onder voorbehoud. 21.30 Rho-
des around Britain. 22.00 Quantum
leap. 22.45 One foot in the past. 23.15
Serie korte films van jonge regisseurs.
Aansl.: Video nation shorts. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show. 00.55
Weer. 01.00-01.30 Open University.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. 13.30 Première ligne. 14.30
Divan. 15.00 Frou-frou. 16.00 Nieuws.
16.10 Visions 5. 16.25 Des chriffres et
des lettres. 16.50 Kookrubriek. 17.05
Une pêche d'enfer. 17.35 Modemaga-
zine. 18.05 Questions pour vn cham-
pion. 18.30 Nieuws. 18.55 Persover-
zicht. 19.00 Paris lumières. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Faut pas rever.
21.00 Nieuws. 21.40 Envoyé spécial.
23.10 Les mots pour le dire. Franse
speelfilm uit 1983. 00.15 Nieuws. 01.15
Klassieke muziek vanuit het Palais de
Congres. 03.20 La chance aux chan-
sons. Amusementsprogr.. Herh. 03.50
Paris lumières. Herh. 04.20 Enjeux/Le
point. Herh. 05.25 Eurojournal.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.25 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 Speciale USA '94. 14.15
WK-Voetbal: Nederland - Saoedi Ara-
bië. Samenvatting. 15.00 Mi ritorni im
mente. Muziekprogr. 15.05 Uno per tut-
ti. Gev. kinderprogr. 15.15 Vita col
nonno. Telefilm. 16.00 Heidi. Teken-
film. 16.25 Anna e Barbera robot. Te-
kenfilm. 16.45 I ragazzi dej mundial.
Tekenfilm. 17.05 Danger boy. Telefilm.
17.30 Gli antenati. Tekenfilm. 17.55
Parlementaire rubriek. 18.00 Nieuws.
18.20 In viaggio nel tempo. Telefilm.
19.05 Mi ritorni in mente. Muziekprogr..
20.00 Nieuws en sport. 20.40 Serata
mondiale. 21.55 WK-Voetbal: Duits-
land - Spanje. Rechtstreeks verslag
vanuit Chicago. Met om 22.50 Nieuws.
23.55 Serate mondiale. 00.10 Nieuws.
00.30 Gassman legge Dante. Serie.
00.40 Parlementaire rubriek. 00.45
DSE Sapere. 01.15 C'era una volta io..
Renato Rascel. 02.25-06.00 Prove
teeniche di trasmissione.

Eurosport
07.00 WK special met reportages en
informatie over het WK voetbal, inclu-
sief het wedstrijdschema voor van-
daag. 09.00 WK voetbal. Hoogtepun-
ten. 11.00 Tennis. ATP toern. van
Halle. Finale. 12.30 WK nieuws. 13.00
WK voetbal. 15.00 Eurogolf. 16.00
Zwemmen. Intern. Meeting van Mona-
co. 17.00Eurotennis. Magazine met de
ATP toern. van Rosmalen en Halle.
18.00 WK voetbal. 18.30 WK voetbal:
Argentinië - Griekenland. Recht-
streeks. 20.30 Eurosportnews. 21.00
WK voetbal. 23.15 Eurosportnews.
23.45 WK voetbal: Duitsland - Spanje.
Verslag. 01.30-03.15 WK voetbal: Ni-
geria - Bulgarije. Rechtstreeks.

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. 13.30 FT Business
today. 14.00 Today. 14.30 The money
wheel. 17.30 FT Business tonight.
18.00 Today. 19.00 ITN World news.
19.30 Ushuaia. 20.30 Frontal. 21.30
Magazine over Eur. voetbalclubs.
22.00 ITN World news. 22.30 The to-
night show. 23.30 Real personal. 00.00
FT Business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Equal time. 01.30 The golden age of
rock 'n' roll. 02.30 Holiday destinations.
03.00 Rivera live. 04.00 The golden
age of rock 'n' roll. 05.00 Holiday desti-
nations.

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 11.30 The pulse. 12.00 The soul
of MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 Si-
mone. 16.30 The report. 16.45 At the
movies. 17.00 News at night. 17.15 3
from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music
non-stop. 19.30 Sports. 20.00 Greatest
hits. 21.00 Most wanted. : Ray Cokes.
22.30 Beavis & Butt-head. Tekenfilm.
23.00 The report. 23.15 At the movies.
23.30 News at night. 23.45 3 from 1.
00.00 Rock block. 02.00 Marijne van
der Vlugt. 03.00-06.00 Night videos.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 The infinite
voyage. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.30 Poddington Peas. Teken-
filmserie. Herh. 11.35 The Flintstones.
12.00 Nieuws. 12.05 Remington Stee-
le. 12.55 Consuming passions. 13.00
Nieuws. 13.05 Pebble Mill. 13.55
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 Wim-
bledon '94. Live: Open Engelse Ten-
niskampioenschappen. 19.00 Nieuws.
20.00 Neighbours. Herh. 20.30 East-
Enders. 21.00 Summer holiday. 21.30

The other house of Windsor. Docu-
mentaire. 22.00 Nieuws. 22.30 A thou-
sand heroes. 2-delige tv-film van La-
mont Johnson. Met: Charlton Heston,
Richard Thomas, James Coburn e.a.
Afl. 1. 23.25 Today at Wimbledon. Ten-
nis. Hoogtepunten. 00.25 WK Voetbal:
Bulgarije-Nigeria. Live. 03.30-03.35
Weer. 03.45-04.45 BBC Select.

CNN
07.30 Moneyline. 08.00 World wide up-
date. 08.30 World report. 09.45 CNN
newsroom. 11.30 World report. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry
King live. 17.30 Business Asia. 18.00
NewsHour. 20.00 World business to-
day. 21.00 Intern, hour. 22.45 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/buitenland-
rubriek 8.30 Regionaal Nieuws
8.35 Limburg Aktueel 9 00 Tussen
de Bedrijven door. 11.00 Ruilbeurs
met Hubert van Hoof 12 00 Lim-
burg Aktueel. 13.00 RadioNieuws-
Centrale binnen/buitenlandrubriek
13.30 Regionaal Nieuws 13 35
Mediarubriek, Horen, zien en vra-
gen. 14.00 Licht Limburgs. 15.00
Groene Golf over natuur en milieu.
16.00 Cultuurmagazine Festival.
17.00-18.00 Limburg Aktueel.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Regio-
naal (6.30, 7.00. 7.30 nieuws). 8 00
Nieuws 8.10 Soes met een goede
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 1003 Antilo-
pe: open blik op het dagelijks le-
ven 11.50 Het koekoeksnest,
radiofeuilleton. 12.00 Radio 2 Re-
gionaal 13.00 Nieuws 13 10 Mok-
ka: leuke, internationale muziek bij
de betere koffie. 14.00 De gewa-
pende man: Belgische muziek met
studiogasten en live-music. 17.00
Radio 2 Regionaal. 18.00 Nieuws
18.10 CoKoen: lichte muziek met

Koen Crucke. 20.00 Lukraak.
22.00 Nieuws 22.10 De Nacht-
wacht Stemmig muziekprogram-
ma om de nacht in te gaan
23.30-06.00 Nachtradio (nieuws
om 24.00, 05.00 en 05.30).

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort in
den Tag: 6.45 Hdrergrusslotterie;
7.15 Verantstalltungstips; 8.30
Presseschau). 9.10 Gut Aufgelegt
(Tips und Musik a la carte (12.30
BRF Aktuell). 13.00 Presseschau
13.05 Musikbox. 16.05 Popcorn
1805 BRF Aktuell: Aktuelles vom
Tage. 1835 Klassik Musikjournal.
20.00-20.05 Nachrichten.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie (7 00 en 8.00
nieuws). 8.55 Morgenandacht.
9.00 Nieuws. 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws.
12.05Zur Sache 12.07 Gut aufge-
legt. (met om 13.00 Mitmenschen,
14.00 Nieuws en 1405 Sachwort
Wirtschaft). 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie 17.00 Der
Tag urn fünf. 1707 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort;
1930 Ohrenbar, voor dekinderen)
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen. (22.00
Nieuws). 22.30-04.05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws).

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws
5.00 Dauwtrappen 7.00 De start
met Bart. Bart van Leeuwen 10.00
Koffiekringen, Jan de Hoop. 12.00
Goedemiddag, Nederland, Mare
Jacobs. 14.00 De Goudmijn, 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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Pers.Kont. Klubs
—————^—^—^—^—^—

Als je
met liefde wilt

werken
is bij ons je

bedje gespreid!
Kom 's

kennismaken

REGALS
Men's Club

Bel na 8 uur 's avonds

S 04407-3114
Rijksweg 2, Cadier en Keer.

Escortburo
Op hoog niveau heeft nog

plaats voor een representa-
tief meisje tussen 18-30 jaar.

Tel. 04405-3095.
Club MATA HARI zkt nog
enkele meisjes. Int. mog.
046-580099/06-52983125.
Meer dan ’2.500,- p.w.
VERDIENEN? Dan is dit
jouw club. S 00-32.11602729
(na 13.00 uur).
Leuk MEISJE gevraagd.
Hoog garantieloon. Tel. 045-
-311135.
Club Balmoral zkt. nog leuke
MEISJES. S 09-32.11601181
na 16.00 u. Gelegen Baan
Hasseit-Eindhoven. (België)

06-lijnen
Hete vrouwen willen met jou

sexgesprek
06-320.322.33 (75cpm)

100% Wild Uve Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23-047 (lOOcpm)

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*
*SM-voor-2*
Snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75cpm)

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

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)

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken 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 06-9611 (75 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan.
06-32033088 (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 (lOOcpm)

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)

Praat nu zelf de heetste
vrouwen jouw(hotel-)bed ml

(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?
06-320330,18 (75cpm)

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 1 gpm
06-320.320.14

!!! Grieks !!!
Marcha van achter. 1 gpm

06-9618
Heerlijk genieten van een

Live-sex
gesprek. De heetste meisjes!

06-96.69 lOOcpm.
Live Sex

De leukste meiden
24 uur per dag

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

06-9715
Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

*06-9502*

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24u./p.d. lOOcpm.

Rijpe vrouwen!
Vlezig....Tikje ordi.

1 gpm 06-320.322.27.

Bizar Live!!
06-320-322-72
Igpm. 24u/pd.

(1,- p.m.) Zij doet haarB.H.
uit "Kijk ze zijn groter ge-

groeid" en toen ze ook nog
haar slipje liet zakken, kwam

Sandra met haar tongetje
wel heel dichtbij.

06-340.340.55
(1,- p.m.) De meesteres

lachte gemeen en ze liep
met haar naaldhakken over

zijn naakte lijf.
06-340.350.75

(1,- p.m.) Opeens trok hij zn
broek uit, deed m'nrokje

omhoog en m'n slipje naar
beneden.

Maar meneer wat doet u nu?
06-340.340.30

*Homo-kontakt*
Direkt apart met

een hete knul uitLimburg!!
Bel nu 06-9614 (Nu 50cpm)

Privé 9778-live-contact
bij 'n vrouw THUIS!! 24pd.
06-9778 1 gpm

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l.- pm.

Homosex voor 2
(’l,-pm.)

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36 .
Eroslijn

06-320.321.22 1 gpm.
Aaah...je knijpt me...

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

Kontakten/Klubs

Business Class Girls
Escort

Bij ons staan de meisjes 24 uur per dag voor U klaar,
voor bij U thuis of hotel. Bel snel, g 04405-3095.

Bijzondere mooie meisjes
Vanaf 12.00 uur bij bar Madame Butterfly. Zaterdag

v.a. 17.00 uur, zondags gesloten! Hommer! 24, Vaesrade.

Club Nirwana
"Voor de man die weet wat hij wil"

Wij zijn 7 dagen per week geopend van 20.00 tot
plm. 04.00 uur. 7 spontane mooie, jonge meisjes
ontvangen u in onze sfeervolle club. Ons adres:

Nieuwstraat 147, Kerkrade (300 mtr. voor Mediamarkt).
Groetjes Marion.

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, Jen-
nifer 'n héél mooi halfbloedje en niet te vergeten, hun an-

dere 5 lieve collega's. 045-425100. 7 dgn. geop., ook za/zo

HUIZE LYDIA
Where the GIRLS are

046-749662, Groenstr. 64, Geleen, NL-meisje gevr.

Club Levant
Nieuw Patty en Melanie van maandag-vrijdag van 14.00-

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

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

TAMARA 18 JR, SOPHIE 18 JR + 12 DAMES
ï

SLECHT WEER?
Altijd zes
zonnetjes

in huis
bij

MAASTRICHT PRIVÉ
Jodenstraat 2

v.a. 12 uur 043-254183.

Love Escort
045-320905.

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

Keuze uit 7 meisjes!
Jongedame ontvangt thuis.
043-473309.

Surprise Escort
g 045-275900.

Lekkere vrouw
Privé v.a. 9 uur 045-714707.

Privé llona
Heb je tijdens de W.K. met
een van onze meisjes 'n

wedstrijd gespeeld, dan mag
je GRATIS meedoen in onze

W.K.-TOTO. Nieuw Sonja
en Tanja. Tel. 045-708903.

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

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

volslanke Betty
ontvangt thuis.
g 045-232663.

Bij Angelique
ero massage en privé.

8 045-311135.

Privé Papillon.
Of 'n erotische massage, of

'n trio. 5 Lieve meisjes aanw.
g 045-355242.

Buro Sittard
met nieuwe gastvrouw.

g 046-523203
Regina Privé

@ 045-723583.
Peggy Privé

Escort ma.vrijd. 11-22.30 u.
Wo. tot 19 u. 046-374393
Grieks mog. Tev. m. gevr.

Door leuk jong meisje totale
ontsp. massage

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

Twilight esc4
g 045-275618 kvkj^

Escort all 'f 1
045-326191 v.aI_lfj-i->i
Nieuw!!! Pri^1
Bij ons blijven de ball^rollen. Tel. 045-253/5* t
vanaf 18.00-24.OOjji-i^

Romantica
S 045-4197^Wij hebben wat u z^'

meisjes v.a. 19 jaa^ ,
Nieuw, nieuw! EscQfyj

SM-huis Racrij3
Vrijdag 24 juni open S^

party avond
Tel. 045-41433&>1
SM-Huis 1

Ned. Meesteres en g°*B
belastbare Ned. slavin"»!»

ook voor vuistn. .JLX
's Woensdags groepmioOrl

Open ma. t/m vrijd. 13' I
uur. Tel. 045-4627j">^1

Brigitte, Nancy en Grie" j
045-25459JU

G.G.D.
GeslachtszieK'
tenbestrijdinÖ '24 uurs infolijn

Tel. 045-740136 f\
Postorders^1

NIEUW!!!!! nTop secret sex artike^.;
katalogus vraag 9rat^agéh

Postbus 244, 6190 AË^^
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Andere lokatie voor
nieuwbouw Hogeschool

kost Heerlen tonnen
Van onze verslaggever

Sittard stopt drie ton in
omgeving Fortuna-stadion

Straks ook 'rol-sporten' mogelijk rond De Baandert

den opgeknapt. Het werk moet medio augus-
tus klaar zijn, want dan viert de Sittardse
profclub 'veertig jaarbetaald voetbal' in het
stadion.

De opknapbeurt komt niet alleen het betaald
voetbal ten goede. Door derenovatie van de
randweg kunnen daar straks ook de zoge-

De gemeentelijke investeringen in en rond
het stadion zijn in de Sittardse politiek vaker
fel bekritiseerd. Vorig jaarstak de gemeente
een kwart miljoen in beveiligingsmaatrege-
len rond het stadion. Regelmatig leverden
gemeenteraadsleden van D66, GroenLinks,
Nieuw Sittard en WD in het verleden com-
mentaar op de bijdragen van de gemeente
voor het 'bedrijf Fortuna. De critici vonden
dat het tijd werd dat de profclub op eigen
benen kwam te staan, desnoods door aan te
sturen op een fusie met een van de beide an-
dere Zuidlimburgse profclubs, MVV en Ro-
da JC.

noemde rol-sporten worden beoefend. Het
gaat om sporten als rollerskating, skeeleren
en skateboarding.Die sporten kunnen straks
volgens de gemeente op een verantwoorde
manier en in een veilige omgeving worden
gespeeld.

RTTARD - Het Sittardse gemeentebestuur
FÜ drie ton steken in wegen en bestrating
Fttad het Fortuna-stadion. Met dat geld kun-
i*ta de toegangsweg, de randweg rond het
pkdion en de bestrating bij de kassa's wor-

'nsdag2l juni 1994

gulden. Het gebouw moest verrij-
zen op een stuk gemeentegrond te-
genover het CBS-gebouw. Het be-
stuur van de school wil daarvan af,
omdat de aanwezigheid van een tip-
pelzone voor straatprostituées niet
echt als een pré wordt gezien.

De gemeente heeft nu de Hoge-
school tegen heug en meug een
stuk grond in het Geleendal aange-
boden. Heerlen wil daar eigenlijk
uitsluitend hoogwaardige bedrijven
vestigen, terwijl de gemeente an-
ders ook met een duur stuk grond
in Zeswegen blijft zitten.

De Stadspartij Heerlen-Noord vindt
dat de gemeente dit maar voor lief
moet nemen. Volgens raadslid Rein
Hummel bestaat anders het risico
dat de Hogeschool naar bij voor-
beeld onderwijsstad Sittard uit-
wijkt. „Dat zou voor Heerlen op het
gebied van de werkgelegenheid en
financieel een ramp zijn."

Het college van burgemeester en
wethouders van Heerlen wil de fi-
nanciële risco's van de problema-
tiek rond de Hogeschool afdekken
uit een een 'meevaller' van 2,6 mil-
joen gulden over 1993. Daarvan
wordt twee miljoen gulden gereser-
veerd voor dreigende tegenvallers,
waaronder ook de risco's die ver-
bonden zijn aan het Centrumplan
en dreigende strafkortingen van het
ministerie van Sociale Zaken.

De gemeente zal door verschillende
oorzaken over 1994 waarschijnlijk
1,1 gulden meer overhouden dan
aanvankelijk begroot. Daarvan is
475.000 blijvend.

Van onze verslaggever

Gouverneur roept
raadscommissie

Kerkrade bij zich
DOOR THEO SNIEKERS

Twaalfrechercheurs onderzoeken brandstichtingen

Vast politieteam voor
misdaad regio Sittard

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het principe-besluit
van de Hogeschool Heerlen om de
geplande nieuwbouw niet in Zes-
wegen te plegen, kost de gemeente
jaarlijks acht ton aan rente op de
braakliggende grond.

Heerlen is waarschijnlijk al 1,3 mil-
joen gulden aan rente kwijt omdat
de gemeentegrond in Zeswegen
reeds medio 1993 aan de Hoge-
school overgedragen had moeten
zijn. Dit zal nu - als het ooit ge-
beurt - op zijn vroegst volgend jaar
het geval zijn. Het bedrag van 1,3
miljoen gulden is niet te verhalen
op de Hogeschool, leert de gemeen-
telijke jaarrekening van de dienst
stadsontwikkeling over 1993.

Bovendien dreigt nog een tegenval-
ler van ruim een miljoen gulden
omdat in het gebied resten van ou-
de mijngebouwen blijken voor te
komen. Die moeten worden opge-
ruimd.

De nieuwbouwplannen van de Ho-
geschool kosten bijna 100 miljoen

- De politie in het
jfrict Sittard gaat een per-
cent team instellen voor de
?*Pak van de middelzware
finaliteit in de Westelijke
jtaStreek. Het team wordt
jst met bijzondere onder-
den. Vooruitlopend daarop
*ft de politie gisteren een

leden tellend team sa-
dat volledig is

gemaakt voor de oplossing
een reeks brandstichtin-n in Sittard.

JSens een woordvoerder is het
jjjnaliteitsbeeld van de Westelij-
instreek aanleiding om tot de

van een permanent team
"r te gaan. De groep krijgt de
JJ** ProjectTeam Bijzondere On-beken (PTBO).

. F*TBO wordt samengesteld uit
van diverse basiseenheden55 regio Sittard en Geleen. „Het

Wordt belast met zaken die de
genheden overstijgen. Het
? was al zo concreet, dat we het
I?1 op korte termijn gestart zou-
t, hebben. Dat dit nu samenvalt
L de brandstichtingen, is toeval,"

üs de poütiewoordvoerder.

over de branden in Sittard
1^ditweekeinde toegenomen, nu
(J het eerst in de reeks jongste

een bewoond ob-
k 's aangestoken. Dat gebeurde
k, de Overhovenerstraat in Sit-
-0 Waar in de nacht van vrijdag
1 schade werd aangericht
.Ie verpleegkliniek Invia. Vol-
y^ een woordvoerder van de kli-J 1 bleef de schade nog beperkt.
M

eXacte bedrag was gisteren nog

KERKRADE/MAASTRICHT
Gouverneur Van Voorst tot Voorst
heeft gistermorgen in Maastricht
een 'indringend gesprek' gevoerd
met de leden van de vertrouwens-
commissie uit de gemeenteraad van
Kerkrade. Aanleiding voor het ge-
sprek vormde het uitlekken van het
advies van de vertrouwenscommis-
sievoor het burgemeesterschap van
de Klankstad.
In dat advies staan PvdA-Kamerlid
Thijs Wöltgens, tot voor kort fractie-
voorzitter en burgemeester Frans
Willeme van Denekamp (Overijssel)
als topkandidaten genoemd. De
vertrouwenscommissie heeft geen
duidelijke voorkeur voor een van
beide kandidaten uitgesproken.
„De gouverneur heeft in zijn alge-
meenheid gezegd dat hij het be-
treurt als namen uitlekken, zeker in
dit geval," laat een woordvoerder
van de provincie weten.
De Limburgse commissaris van de
koningin zou echter verder ook
meer duidelijkheid over het advies
van de commissie hebben ge-
vraagd. De stemverhoudingen bin-
nen de commissie waren in het
advies niet weergegeven.l<jok pagina 14

'ttard vaker doelwit
V^jn brandstichtingen

'Loslippige'
parketambtenaar
zit nog in cel

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

Mes in Statenfractie PvdA" Menig lid van een Zuidnederlands brandweerkorps zag
gistermiddag in Geleen het zo fel begeerde diploma onder-
brandmeester letterlijk en figuurlijk in vlammen opgaan.
Drie jaar hadden ze ervoor gestudeerd maar het examen
bleek net zo zwaar als destudie, waardoor na de eerste dag
'slechts' zestig procent van dekandidaten met het begeerde
papiertje naar huis ging. De overige veertig procent kan
zich binnen drie maanden melden voor een herexamen. In
Geleen worden deze week 140 examens 'onderbrandmees-
ter' afgenomen. De cursisten zijn afkomstig uit Limburg,
Zeeland en Brabant en zijn lid van een beroepsbrandweer,
een vrijwillig korps of-een bedrijfsbrandweer. Aan de Pa-
rallelweg en de Minister Ruysstraat werden binnenbran-
den gesticht die door de onderbrandmeester in spe, als
bevelvoerder van een uitrukkend blusvoertuig, moesten
worden bestreden onder het motto 'Eerst redden, dan blus-sen. Op defoto voeren ze dan ook een denkbeeldig slachtof-
fer af.
Bij terugkeer in de kazerne werd op een maquette het theo-
retisch deel van het examen afgewerkt.

Foto: ERMINDO ARMINO

i^STRICHT - De van het
L*"sPelen van vertrouwelijke in-
kJ^tie verdachte parketmede-
Ü^r S. van justitie in Maas-
lui) zit nog in de cel. De ambte-t^ wordt donderdag voorgeleid
L de rechter-commissaris, die
ifj. *noet beslissen of S. langer in

""arrest moet blijven.

Van onze verslaggever

WEERT - De PvdA-fractie in Pro-
vinciale Staten van Limburg is te
weinig herkenbaar, kampt met een
opvallend gebrek aan initiatief,
creativiteit en inspiratie, en spreekt
daardoor niet of nauwelijks tot de
verbeelding van de kiezers. Bij de
komende Statenverkiezingen, vol-
gend jaar maart, zal daarom min-
stens de helft van de huidige twaalf
fractieleden worden vervangen.
Daarvoor in de plaats worden door
deLimburgse PvdA 'aansprekende'
kandidaten gerecruteerd met een
'eigen smoel' en een 'sterke bin-
ding' met de bevolking.

Die verrassend openhartige kritiek
kreeg de PvdA-Statenfractie gister-
avond voor de kiezen op een gewes-
telijke partijbijeenkomst in Weert.
Een speciale commissie die de kan-
didatenlijst voor de komende Sta-
tenverkiezingen moet samenstellen,
gaf bij monde van het Maastrichtse
raadslid JanReerink in klare taal te
verstaan dat de huidige (regerings)
fractie te weinig elan aan de dag
legt. Reden waarom ze er niet in ge-
slaagd is de toch al grote afstand tot
de kiezers te verkleinen.

Reerink wees er in dit verband op
dat het PvdA-smaldeel in de Lim-
burgse Staten te zeer gedomineerd

wordt door vak-specialisten en
technocraten, in een tijdperk waar-
in het politieke bedrijf juist sterke
behoefte heeft aan generalisten en
'allrounders' die midden in de sa-
menleving staan. „Met als gevolg
dat er momenteel veel te weinig
doorklinkt wat de provincie en onze
Statenfractie nu eigenlijk precies
doet," zo vatte Reerink het oordeel
van de kandidaatstellingscommis-
sie kernachtig samen.

De toekomstige Statenleden van de
Limburgse PvdA zullen door de
commissie dan ook scherp worden
beoordeeld op hun 'maatschappelij-
ke smoel' en creatieve inbreng, zo
benadrukte Reerink.!(. werd verleden week door

aangehouden
(k?*t hij in zijn functie van amb-
-I^^ beslagzaken gegevens aan
Sljs*en zou hebben verstrekt. Jus-
L.wil echter niets kwijt over de
1^?v«n de gelekte gegevens, ook

l)a °f criminelen hebben gepro-
<ia/rd van de veronderstelde lo-

van de parketmede-a ''er.
Landgraaf verkoopt

middenveld Renbaan

Jan Smeets wil complex verwerven voor mega-acts
LANDGRAAF - Het middenterrein van üe
voormalige Draf- en renbaan aan de Hofstraat
in Landgraaf wordt zo goed als zeker voor
drie ton verkocht aan de Stichting Festivals
Limburg. Het betreffende collegevoorstel -er was al geruime tijd overleg gaande tussen
organisator Jan Smeets (Pinkpop) en burge-
meester Bert Janssen - kon gisteravond tij-
dens een extra commissievergaderingGrond-
gebiedzaken rekenen op een storm van
protest, maar wordt de volgende week toch
in raadsvergadering behandeld.

Jan Smeets wil de voormalige draverij omt-
overen in een evenemententerrein, voor pop-
concerten, concoursen-hippique en circus-
sen. Hij onderhandelt al geruime tijd met de
gemeente Landgraaf (eigenaar middenter-
rein) en de stichting Draf- en renbaan Lim-
burg over de aankoop. Volgens Landgraaf is
het middenterreinvrijwel waardeloos voor do
gemeente omdat het ligt ingeklemd tussen
het renbaan-complex, bovendien is de grond

„Op het terrein mogen geen bouwwerken
verrijzen, dan gaan we naar GS. De burge-
meester is daarnaast hoofd van politie en al-
dus hoofdverantwoordelijk voor de openbare
orde," was het antwoord van wethouder Ju-
les Ryuters.
Maarten van Hulst (PvdA) wilde liever geen
eindoordeel uitspreken over het plan, net
zoals Bert van Heumen (CDA). Te vaag, was
hun beider mening.

.Helma Gubbels (Vrouwenappel) probeerde
de verkoop nog van de agenda af te voeren,
maar gaf zich toch gewonnen onder de voor-
waarde dat ambtenaren nog voor 30 junieen
nieuw voorstel voor de raad produceren, met
daarin alle voor- en nadelen van verkoop of
verhuur van het middenterrein.

Saillant detail: Landgraaf zit - juridisch ge-
zien - min of meer aan de verkoop vast als
logisch vervolg op reeds gesloten contracten
met Smeets over mega-acts. Ruyters: „Als we
nu niet meewerken aan verkoop is dat eigen-
lijk een wanprestatie."

OMOgokterop
i dat gerafelde 4j spijkerbroeken |
\ nog wel een tijdje 1
; in de mode

blijven i
w punaise 1
r^Litfi jbZ' _.at-v ■#""■. .*■*.

.&. *4

vervuild en mag er niet op gebouwdworden.
Namens de omwonenden sprak P. Spreu-
wenberg zijn ongenoegen uit over de voorge-
nomen verkoop en de besluitvorming daar-
omtrent. „Zonder enige vorm van publieke
opinie wordt hier een voorstel aan de raad
gedaan, inspraak is niet mogelijk.Limburgse
bestuurders hebben hun slechte naam te dan-
ken aan deze manier van politiek bedrijven,
hier wordt gesjoemeld."
De commissieleden waren vooral gebelgd
omdat het stuk op het laatste moment aan de

raadsagenda is toegevoegd en de commissie
in allerijl bijeen werd geroepen. „De tijd om
ons voor te bereiden was te kort en we heb-
ben nauwelijks met de fractie kunnen over-
leggen," zei Jos Winthagen namens vrijwel al
zijn collega's.
Zij gingen niet zonder slag of stoot akkoord
met behandeling in de raad. „Het lijkt alle-
maal heel simpel, maar er schuilen enkele
adders onder het gras," meende Henk Bec-
kers (GBBL). „Hoe is de overlast bijvoor-
beeld in de hand te houden?"

Lijndienst
met Tanger
BEEK - De Marokkaanse vliegmaat-
schappijRoyal Air Maroc zal vanaf juli
wekelijks een lijndienst gaan onder-
houden tussen Maastricht Airport en
Tanger in Noord-Marokko. De vlieg-
maatschappij mikt op Marokkanen in
de Euregio en toeristen. De prijs van
dat ticket verschilt niet van een retour-
tje Schiphol-Tanger. Een ticket kost in
het hoogseizoen 1026 gulden en in
het laagseizoen, vanaf 4 september,
767 gulden. Zestigplussers reizen
voor respectievelijk 924 gulden en
691 gulden. Vanaf zeven juli vertrekt
elke donderdagavond om 22.20 uur
een vliegtuig naar Tanger.

Blauwe reiger
tuk op woelrat
ROERMOND - De woelrat en woei-
muis blijken bovenaan op het menu te
staan van de circa zevenhonderd
blauwe reigers in Midden-Limburg. Dit
blijkt uit een onderzoek naar het foe-
rageergedrag van de blauwe reiger in
het Middenlimburgse Maasplassenge-
bied. Het onderzoek is gedaan om na
te gaan wat de effecten zijn van che-
mische verontreinigingen van het
Maasslib op bijvoorbeeld vogels. Om-
dat men ervan uit ging dat de blauwe
reiger vooral waterdieren eet is het
foerageergedrag van deze vogel na-
der bekeken. Vis blijkt echter sterk
ondervertegenwoordigd te zijn op het
menu van de blauwe reiger. In de
braakballen van de vogels hebben de
onderzoekers voor vijftig procent res-
ten van woelratten en woelmuizen
gevonden.

Overvaller
gevlucht
VENLO - Een gewapende overvaller
van een sigarettenwinkel in Venlo is
gistermorgen zonder buit gevlucht.
Rond tien uur stapte hij de winkel bin-
nen. Een van de twee winkelbedien-
den vluchtte naar boven, aan de
andere winkelbediende maakte hij
duidelijk dat hij geld wilde zien. Toen
de overvallerkort daarop een alarmin-
stallatie in dewinkel zag nam hij zon-
der buit de benen. Hij vluchtte in een
Volkswagen Golf met Duits kenteken.

Welzijnskantoor
krijgt 2,5 ton
SITTARD - Sittard heeft 250.000gul-
den gereserveerd voor de vestiging
van de provinciare welzijnsinstellingen
in de gemeente. De welzijnskoepel,
genaamd Symbiose, vestigt zich in
Sittard, mede omdat de stad beloofde
daaraan in totaal zeven ton bij te dra-
gen. De eerste 2,5 ton zijn nu be-
schikbaar omdat Sittard in de begro-
ting over 1993zeven ton over heelt.

Drugsdealer
aangehouden
MAASTRICHT - De politie heeft gis-
teren een 41-jarige inwoner van
Maastricht aangehouden wegens het
handelen in verdovende middelen. De
aanhouding is een gevolgvan de poli-
tie-actie die vorige week dinsdag in
het 'junkenparkje' werd uitgevoerd.
Vier verdachten, die naar aanleiding
van deze bliksemactie werden gear-
resteerd, zitten nog steeds invoorlopi-
ge hechtenis.

Limburgse scholen
bij Unesco-project
HEERLEN - Vertegenwoordigers
van drie Limburgse middelbare scho-
len praten deze week op een seminar
in Zeist over de resulaten van een in-
ternationaal milieuproject van Unes-
co, de onderwijsorganisatie van de
Verenigde Naties. Verdere deelne-
mers aan het project waren zeven
andere scholen in Nederland en scho-
len in België, Duitsland, Hongarije en
Zimbabwe. De drie Limburgse scho-
len, het Bisschoppelijk College in
Weert, Sintermeerten in Heerlen en
Sint Michiel in Geleen, bestudeerden
geologische, biologische en chemi-
sche milieu-aspecten van de Geleen-
beek en de Tungelroyse beek.

Bisschoppen op
bezoek bij KNP
MEERSSEN - Kardinaal Simonis,
aartsbisschop van Utrecht, en bis-
schop Wiertz van Roermond hebben
maandag een bezoek gebracht aan
de vestigingen van deKoninklijke Ne-
derlandse Papierfabriek (KNP) in
Meerssen en Maastricht. Het was de
tweede keer dat het tweetal samen
een bedrijf bezocht. Eerder waren ze
bij NedCar in Bom. Simonis was het
met Wiertz volledig eens dat kennis-
making met menseji op de werkvloer
zeer nuttig is. Gezien de vele werkge-
legenheidsproblemen en de daarmee
gepaard gaande sociale gevolgen is
het voor bisschoppen gewenst dat zij
tijd vrij maken voor bezoeken aan be-
drijven, zo merkte Wiertz op. Het was
voor kardinaal Simonis geen bewuste
keuze om uitgerekend twee Limburg-
se bedrijven te bezoeken. Wel zei hij
erg geïnteresseerd te zijn in de fabri-
cage van papier, omdat de kerk nu
eenmaal een grootverbruiker is.

Limburgs Dagblad Regionaal

Zware klus

leversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Browr

11



Dinsdag 21 juni 1994 12Limburgs Dagblad

Geboren
Madeion

17-06-1994

dochter van
Chris en Noëlle

de Munter-Vermeeren

Palestinastr. 346,
6418 HX Heerlen

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden,
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden
van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, op de leeftijd van 68 jaar, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Wiel Wijnands
begiftigd met de eremedailleverbonden

aan de ordevan Oranje-Nassau
echtgenootvan

Agnes Bruijsten
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Agnes Wijnands-Bruijsten
Hoensbroek: Wim en Marjo

Angèle, Roy
Hoensbroek: Henk en Hennie

Ramön
Hoensbroek: Mia en Wim

Miralda-Jos
Hoensbroek: Jessie en Ronnie
Hoensbroek: Tilly en Henny
Hoensbroek: Peter en Marion

Heerlerheide: Roos en Peter
Peter, Brian

Hoensbroek: Jean en Therezi
Martin

Hoensbroek: Leon
Familie Wijnands
Familie Bruijsten

20 juni 1994,
Ridder Hoenstraat 171, 6433 EE Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 24 juni a.s. om 11.30 uur in de Christus
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door
de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Donderdag a.s. om 18.30 uur avondwake in
voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is
gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van ons zeer gewaardeerd erelid de
heer

W. Wijnands
Zijn belangeloze inzet voor onze drum-fanfare
en zijn vriendelijke omgang met iedereen zullen
wij nooit vergeten.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte met dit verhes.

Bestuur,
dames actiefonds
en leden
drum-fanfare Prinses Margriet

Tot grote ontsteltenis vernamen wij het overlij-
den van ons bestuurslid de heer

W. Wijnands
We zullen hem missen.

Bestuur supportersclub
Prinses Margriet

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden
van ons erelid van verdienste, de heer

W. Wijnands
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan
zijn persoon.

CV. Margriet

tVol dankbaarheid voor alle goede zor-
gen en liefde welke wij van hem moch-
ten ontvangen, geven wij u kennis van
het plotseling overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonva-

dec en opa

Chris Vrenken
echtgenootvan

Leen Jacobs
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Brunssum: Leen Vrenken-Jacobs
Brunssum: Marga Blezer-Vrenken

Peter B lezer
Gerard, Max

Brunssum: John Vrenken
Nicolle Vrenken-Kindermann
Lynn

6441 JP Brunssum, 18 juni 1994
Rooseveltstraat 32
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
woensdag 22 juni om 14.00 uur in de H. Geest-
kerk te Brunssum-Noord, gevolgd door de be-
grafenis op de algemene begraafplaats gelegen
aan de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheidis tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed heden dinsdag om 18.30 uur
in voornoemde kerk, waarna aansluitend de
avondmis om 19.00 uur.
De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum
Brunssum, Heugerstraat 4a, alwaar gelegenheid
is tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot
19.00 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving moch-
ten ontvangen, gelieven deze annonce als zoda-
nig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede en de liefde aan
ons gegeven en dat haar verder lijden bespaard
is gebleven, delen wij u mede dat zacht en kalm
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Jetty van den Brink
echtgenote van

Piet van der Burgt
Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Eygelshoven: Piet van derBurgt
Landgraaf Jos van derBurgt

Miavan der Burgt-Dubislav
Mariëlle

Landgraaf: Marian
ter Haar-van derBurgt
Manfred ter Haar
Frank enErik

Rotterdam: Leo van derBurgt
Jaap Wolf

Eygelshoven: t Pieter van der Burgt
Familie van den Brink
Familie van der Burgt

6471 AT Eygelshoven, 18 juni 1994,
Henckensstraat 7.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 23 juni a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 22 junia.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot
18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle lief-
de die hij ons heeft geschonken, delen wij u
mede dat na een moedig gedragen ziekte van
ons is heengegaan mijn inniggeliefde man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Zef Janssen
echtgenoot van

Toos Coerwinkel
Hij overleed voorzien van de h.h. sacramenten
in de leeftijd van 76 jaar.

Brunssum: T. Janssen-Coerwinkel
Brunssum: t Henk Janssen
Brunssum: Thea enLambert

Stevelmans-Janssen
Richard en Eveline
Nancy en Alex

Arnhem: Renón enRia Janssen-Rangé
Tim
Familie Janssen
Familie Coerwinkel

6444 HK Brunssum, 20 juni 1994,
Ridder Cortenbachstraat 3.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op donderdag 23 juni om 11.15 uur in
de dekenale kerk H. Gregorius de Grote in
Brunssum waarna om 13.00 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake is woensdag om 19.00 uur in eer-
dergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het Gregoriusziekenhuis te
Brunssum.
Gelegenheid totrouwbezoek dagelijksvan 17.30
tot 18.00 uur.

Een bijzonder woord van dank voor de aan-
dacht en verzorging aan de h.h. doktoren en het
verplegend personeel van het Gregoriuszieken-
huis te Brunssum.

t
Twee maanden na het overlijden van onze moe-
der hebben wij heden vrij onverwacht afscheid
genomen van onze zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Wiel Theunissen
weduwnaar van

Leentje Wetzler
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar voorzien
van de h. sacramenten in de verpleegkliniek te
Heerlen.

Landgraaf: John Theunissen
Gerrie Theunissen-Jeurissen
Elite

Landgraaf: Marga Wetzels-Theunissen
Theo Wetzels
Brigit

Landgraaf: Marij van Hattum-Theunissen
Jan van Hattum
Yvonne
Familie Theunissen
Familie Wetzler

Heerlen, 19 juni 1994.
Corr.-adres: Op den Heugden 76,
6371 XN Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 23 juni a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg Hoofdstraat waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledenezal gebedenworden opwoensdag 22
juni om 18.40 uur, aansluitend avondmis in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra Beuteweg 32
te Nieuwenhagen dagelijks van 18.15 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.
Een speciaal woord van dank aan de h.h. dokto-
ren, verplegend personeel en medepatiënten
van afd. 7, van de Verpleegkliniek te Heerlen,
voor de goede zorg, begeleiding en ondersteu-
ning tijdens zijn verblijf aldaar.

Na een kortstondig lijden is, te vroeg, van ons heenge-
gaan onze lieve vrouw en moeder

Wil Straver-de Vriendt
Zij overleed thuis op 58-jarige leeftijd.

M.A. Straver
Mare
en familie

6213 CX Maastricht, 19 juni 1994.
d'Artagnanlaan 28.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op don-
derdag 23 junia.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Theresia, Theresiaplein te Maastricht (wijk 13).
Aansluitend zullen we haar begraven op de r.-k. be-
graafplaats Tongerseweg.
Condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.
Gelegenheid om afscheid te nemen bij Dickhaut Uit-
vaartverzorging, Papenstraat 4 d, Maastricht (bij het
Vrijthof), heden dinsdag en woensdag tussen 17.00 en
18.00 uur.

Apotheek Straver
Akersteenweg 88, Maastricht,

is donderdag 23 juni tot 14.00 uur gesloten.

Waarneming geschiedt door de andere apotheken.

I ~~T
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem mochten ontvangen
delen wij u mede dat heden toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 38 jaarmijn
lieve zoon, onze goede broer, zwager, oom en neef

Guus Wolffs
In dankbare herinnering:

Broeksittard: mevr. M.Wolffs-Zelissen
t dhr. J. Wolffs

Maastricht: Lies Wolffs (zr. Charitas)
Sittard: Keet en t Bèr Heijnen-Wolffs

Maastricht: Tillyen Bèr Vanderbroeck-Wolffs
Bom: Nessy en Leo Ohlenforst-Wolffs

Oosterblokker: Mia enKees Koppes-Wolffs
Sittard: Leny en Piet Klinkers-Wolffs

Hoogerheide: Frans en Mien Wolffs-Donners
en alzijn neven en nichten

20 juni 1994.
Paulusstichting, Watersley 1, Sittard.
Corr.-adres: Dorpstraat 19, 6137 SR Broeksittard.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatsheb-
ben op vrijdag 24 juni a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Geboorte te Broeksittard.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Guus zal bijzonder worden herdacht tijdens het rozenkransgebed en
de avondwake van donderdag 23 juni a.s. om 18.40 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

tNicky Timmer-
mans, zoontje van

Marianne en Ton Tim-
mermans, Poldermo-
len 13, 6003 BC Weert.
De crematiedienst zal
in besloten kring
plaatsvinden.

t Karel Sniekers, 41
jaar, echtgenoot

van Karma Campus,
Fresiastraat 6, 6014
BK Ittervoort. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden
gehouden heden dins-
dag 21 juni om 11.00
uur in de parochie-
kerk van de H. Marga-
retha te Ittervoort.

t Catharina Dor-
tants, 69 jaar, echt-

genote van Peter
Steinbusch, Kasteel-
hof 38, 6075 GC Her-
kenbosch. De uit-
vaartdienst zal wor-
den gehouden heden
dinsdag 21 juni om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Se-
bastianus te Herken-
bosch.

aaaaaaa^B^B^a^aaaaaia^Baß^B^aHaßiß^B^aHaaMaia^aßßaaaaaaa^ '
t

Tot ons verdriet moesten wij vrij onverwacht afscheidnemen va-
onze moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante e'
nicht

Elisabeth Souren
weduwe van l_

Wilhelmus Cerfontaine
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien van het h. sacrameni
der zieken.

Landgraaf: Hub Cerfontaine
Elly Cerfontaine-Reumkens
Servy enPhilomena
Els en Ruud

Landgraaf: Pierre Cerfontaine
Miny Cerfontaine-Kleintjenw
Will en Cyrille g
Mariëlle en Peter t
Familie Souren "k
Familie Cerfontaine :r]

6373 VH Landgraaf, 19 juni 1994 l'Hereweg 135 6)

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 23 jun
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen tl'i
Nieuwenhagen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden*
op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condo 1leren. 'f
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene is op woensdaü
22 juniom 19.00 uur in voornoemde parochiekerk. "'Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van Lindeman UW' t
vaarteentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 Wö]
19.00 uur. i
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annoü' *ce als zodanig te willen beschouwen. 'rfc_

Wegens sterfgeval zijn de zaken van e
il

P. Cerfontaine \
Hereweg 135 '<

en i

H. Cerfontaine en Zn. ï5
Wilhelminastraat 19 ■>. fii

DONDERDAG 23 JUNI A.S. DE GEHELE DAG GESLOTEN. j
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t
In alle vrede, rust en eenvoud is heden onze moeder, schoonmoede'
en oma overleden, voorzien van het h. sacrament der zieken

Maria Johanna jl
Roukens-Stevens

* 29-05-1910 t 19-06-1994
weduwe van

Marcel Joseph „Giel" Roukens
t 29-01-1982 t

Mama en oma zal lang in onze herinnering blijven.

Kinderen [
kleinkinderen

Kerkrade, 19 juni 1994. t
Kapellaan 10. 'I
Corr.-adres: Deken van Ormelingenstraat 1, 6461 GH Kerkrade. I
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 2^
juni a.s. om 13.00 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus V
Kerkrade.
Aansluitend zal op het kerkhof Kerkrade-centrum afscheid worder»
genomen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondwake tot intentie van onze moeder en oma woensdag 22 juU1

a.s. om 19.00 uur in voornoemde dekenalekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het mortuariun1

'Schifferheide van Lindeman Uitvaartcentra, Schifferheidestraat 7 t*
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dagelijksvaf
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deZ*
annonce als zodanig te willen beschouwen.

, >

I t
Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer
werd geroepen, delen wij u mede dat heden, na
een liefdevolle verzorging in bejaardenhuis De
Schutse, van ons is heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, op de leeftijd van 89 jaar,
mijn schoonmoeder, onze oma, tante en nicht

Maria Sibilla Peters
weduwe van

Johan Sijstermans
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Jo Sijstermans t
Ans Sijstermans-Ploum
Marion
Roger en Yvonne
FamiliePeters
Familie Sijstermans

Hoensbroek, 20 juni 1994
Corr.adres: Wilhelminastraat 30
6431 KW Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 23 juni a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van deRozenkrans te
Treebeek-Brunssum, gevolgd door de crematie
in crematorium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van woensdag 22
junia.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na alle jaren die wij samen met haar mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet, in haar
vertrouwde omgeving, in de leeftijd van 87 jaar
afscheid moeten nemen van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Josefina Meurs
weduwe van

Johan Ritzerfeld
Kerkrade: Wiel en Leny Ritzerfeld-Thevis

Nederweert: Tiny en Ton Kierkels-Ritzerfeld
Janineen Roland
Meta enRoland
Onne

20 juni 1994.
Esdoornstraat 6, 6031 VK Nederweert.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op vrijdag 24 juni om 14.00 uur in de
dekenale St.-Lambertuskerk te Kerkrade, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k.
kerkhof Chevremont aan de St.-Pieterstraat al-
daar.
Avondmis in de St.-Lambertuskerk te Neder-
weert, donderdag om 18.00 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de
uitvaartdienst, alsook voor de avondmis.
Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve deze
advertentie als kennisgeving te beschouwen.

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat heden geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Hermann Vos
weduwnaar van

Anna Engels
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Perl/Nennig (Dld.): Hans Vos
Erna Vos-Gitzinger

Kerkrade: JohnVos
Finie Vos-Vanderheijden
klein- en
achterkleinkinderen
Familie Vos
FamilieEngels

6461 XC Kerkrade, 18 juni 1994
Lempersstraat 24
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 23 juni a.s. om 10.30 uur in
de dekenalekerk van de H. Lambertus te Kerk-
rade-Centrum, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de begraafplaats Schif-
ferheide, Kerkrade-West.
Bijeenkomst in de dekenale kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene woensdag 22 juniom 19.00 uur in voor-
noemde dekenalekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen
aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor "heeft gedaan is na een werkzaam en liefde
leven getekend door eenvoud en oprechtlV
toch nog onverwacht van ons heengegaan f*
lieve en zorgzame vader, schoonvader, °opa, broer, oom en neef

Willem RademakerS
weduwnaar van

Hubertina Schreijen
Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar voor»"
van het h. sacrament der zieken.

Delfzijl: J. Bindels-Rademakers
H.Bindels
Monique en Ron.
Pascal en Moira
Familie Rademakers
Familie Schreijen

Kerkrade, 18 juni 1994.
Verzorgingstehuis Vroenhof.
Corr.-adres: Vlamoven 48, 9934 NK Delfzijl'
De plechtige uitvaartdienst zal worden gerl
den op donderdag 23 juni a.s. om 10.00 uU*
de parochiekerk van de H. Martinus te
rade-Spekholzerheide waarna aansluitend
crematie zal plaatsvinden in het crematorium
Heerlen, Imstenraderweg 10.
■Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare o*
ledene woensdag 22 juni om 19.00 uur in v"
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mof*
rivm Schifferheide van Lindeman Uitvaartf
tra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-W
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten heb^ontvangen gelieven deze annonce als zodaH»»
willen beschouwen.

Vervolg familieberichten
zie pagina 14



Van onze verslaggever

"i^STRICHT - DSM wil de
'plijkheid openhouden om

'l methaangas aan te boren
J*t eigen kolenconcessiege-
j? Beatrix, midden in hettonaal Park de Meinweg teerualen. Het chemiecon-ïi 1* heeft bij de provincie

«'gedrongen daar rekening
t * te houden.
y "tet nieuwe streekplan voorr<l- en Midden-Limburg heeft
i Provinciebestuur daar geen
pte voor gereserveerd.
uSM-directie heeft in een reac-1
j> dat plan laten weten dat - alstot winning komt - 'centrale

'l^ieningen' nodig zijn in het
.jj^eggebied. Niet aannemelijk

<"* geacht dat de kolenvoorra-
°P conventionele manier zullen

gewonnen.

is volgens DSM daar-
in wel een denkbare techniek,
/""bij de via een uitgebreid net, boorputten gewonnen hoeveel-
etl gas op een centrale plek wor-
verzameld, mogelijk bewerktr ervolgens via pijpleidingen af-

°erd naar afnemers.
l*ee bestaande schachten op,

in het Meinweg-
*d liggen centraal binnen de
j* concessie en het is volgens
r denkbaar dat eventuele een-

Voorzieningen op die plek wor-
f, gerealiseerd. Dat DSM daad-
j^lijk van die mogelijkheid
Hük maakt, is volgens een inge-'e onwaarschijnlijk. DSM heeftjaar geleden ook al gewezen
eigelijke winning van de kolen-
■raden in het toekomstige Na-Sl Park.

Forse boetes
veehouders

Van onze verslaggever

" De Iraanse Homi Hakimi stopte gisteren even voor het gemeentehuis van Heerlen om ook daar zijn actie onder de
aandacht te brengen. Foto: franöRADE

Fietsen voor straatkinderen als dankbetoon
mag in ons land blijven wonen.
Sinds een jaar werkt hij als on-
derhoudsmonteur bij Emi Music
in Uden. Met zijn actie voor de
straatjeugd van Rio wil hij een
daad stellen. „Na mijn vlucht uit
Iran ben ik geweldig goed opge-
vangen in Meerlo," vertelt Haki-
mi.
„De afgelopen maanden ben ik
in contact gekomen met de
stichting Ontwikkelingssamen-
werking Meerlo-Wanssum," ver-
volgt hij. „Gedurende twee jaar
voert deze stichting actie voor de
kansloze straatkinderen van Rio

HEERLEN - De 'voormalige'
Iraanse asielzoeker Homi Haki-
mi is gisteren begonnen aan een
fietstocht van drieduizend kilo-
meter door Nederland. Met deze
fietstocht wil de 28-jarige Haki-
mi, woonachtig in het Noordlim-
burgse Meerlo, geld inzamelen
voor de-Braziliaanse straatkinde-
ren van Rio de Janeiro.

Hakimi kwam vier jaar geleden
naar Nederland en heeft inmid-
dels de zogeheten C-status. Hij

de Janeiro. Dat heeft mij diep
getroffen. Ik ken hun gevoelens
en wil hen nu helpen. Ik wil iets
terug doen."
De Meerlonaar is gisteren in zijn
woonplaats vertrokkken. In de
volgwagen zit zijn landgenoot
Iraj Soleimanie achter het stuur.
Onderweg probeert hij zo veel
mogelijk met voorbijgangers en
instanties te praten over de
straatkinderen. Het gemeente-
huis van Heerlen werd gister-
middag ook met een bezoekje
vereerd. De eerste rustplaats was
Maastricht. Het is de bedoeling

dat hij elke dag zon 150 kilome-
ter aflegt. Vandaag is het eind-
doel Eindhoven.

„Ik hoop met elke omwenteling
van de pedalen één maaltijd voor
een straatkind bijeen te trap-
pen," is de vurige wens van
Homi Hakimi. Mijn drie weken
vakantie heb ik er graag voor
over." De opbrengst van de
sponsorfietstocht wordt zondag
7 agustus tijdens de openlucht
Rio-dag in recreatiecentrum het
Roekenbosch in Blitterswijck
bekendgemaakt.

- De rechtbank in
"ïnond heeft twee veehouders
Ordeeld tot voorwaardelijke ge-

van enkele maan-
■ nn11 b°etes van respectievelijk
t^W en 100.000 gulden wegens

"JJking van de superheffing op"Mkquota. De berechting van
j was een direct ge-van de strafzaak tegen de eige-
f! .n van het Echter zuivelverwer-
e^e bedrijf Peroma. De 53-jarige„t'°uder J. van den T. uit het Bra-
dJ^ Erp was overigens de kam-n in het aanvoeren van melk
f
*<cht. Hij zou 1,8 miljoen liter

dan hij volgens de normleveren, hebben aangevoerd.
jJ°Uega uit Noord-Limburg had
L e honderduizenden liters aan-

kan nodig zijn voor een vervolgop-
leiding.
Meer herexamens dan normaal zijn
er op het Janscollege in Hoens-
broek, waar vijf van de 57 mavo-
eindexamenkandidaten aan de her-
examens deelnemen. Op de havo-
en vwo-afdeling zijn respectievelijk
veertien (totaal 91 kandidaten) en
vier (80) herexamens. „Het aantal
herexamens van leerlingen die echt
zijn gezakt, is lager dan anders,"
zegt een woordvoerder, „maar er
zijn er nogal wat diewillen herprofi-
leren."

Ook op het Grotius College in Heer-
len (vwo/havo/mavo) zijn meer her-
examens dan anders, doordat al
geslaagde leerlingen uit zijn op een
betere cijferlijst. Alleen op de mavo-
en havo-afdelingen moeten leerlin-
gen herexamen doen om nog te
kunnen slagen, maar zeventien pro-
cent van de - al geslaagde - gym-
nasiasten streeft eveneens met een
'her' naar een nog hoger cijfer.

Op de Stedelijke Scholengemeen-
schapMaastricht is het beeld al niet
anders. „Zon 25 procent van de
eindexamenkandidaten doet een
herexamen," zegt woordvoerder J.
Roll, „maar slechts tien procent
doet dat omdat ze anders zijn ge-
zakt. Sommigen willen van een ne-
gen een tien maken, anderen heb-
ben één vijfop de lijst en willen dat
vlekje graag nog wegwerken."

HEERLEN - Er lijken dit jaar iets
meer scholieren deel te nemen aan
een herexamen dan de laatste jaren.
Die indruk hebben verschillende
scholen in Zuid-Limburg. Het Cito
in Arnhem, samensteller van de
eindexamens, heeft nog geen exac-
te cijfers beschikbaar.
De belangrijkste oorzaak van de
grotere deelname aan de herexa-
mens is de dit jaar ingevoerde mo-
gelijkheid op havo en vwo om ook
herexamente doenin een vak waar-
in de leerling al een voldoendeheeft
gehaakChet zogenoemde herprofi-
leren.
Een aantal jaren geleden bestond de
mogelijkheid van een herexamen
bij een voldoende resultaat ook al,
maar toen telde het resultaat van
het herexamen, ook als dat lager
uitviel. Nu geldt het hoogst behaal-
de cijfer.
Een hoger cijfer vergroot soms de
kans op toelating op een vervolgop-
leiding, bijvoorbeeld universitaire
studies waarvoor een numerus clau-
sus geldt. Bij de loting wegen kan-
didaten met betere cijfers zwaarder;
zij hebben meer kans op toelating.
Overigens kunnen vbo- en mavo-
leerlingen al langer een voldoende
gescoord examenvak herkansen.
Op die manier kunnen ze bijvoor-
beeld een diploma op C-niveau
opwaarderen tot D-niveau. Ook dat

'Meer manager dan missionaris'
Pater renoveert ziekenhuis Monte Puez met Landgraafs geld De la Fonteyne ontkent uitlatingen voor rechter

'Geen bewijs fraude
of corruptie bij AZM'

Meer herexamens om
cijfer op te trekken

SITTARD/HEERLEN - Om bij
grote branden en andere milieuram-
pen sneller en doeltreffender te
kunnen ingrijpen, is er sinds kort
een zogenoemd milieupiket in
Zuid-Limburg operationeel. Chemi-
ci en milieuspecialisten staan poli-
tie, brandweer of gemeenten terzij-
de wanneer snelle deskundigheid
op milieugebied is vereist.

week, is het piket bereikbaar via de
meldkamers van politie en brand-
weer.

Omdat het milieupiket een produkt
is van Bestuursakkoord Openbare
Orde en Veiligheid Zuid-Limburg (
hulpdiensten en gemeenten) is aan-
staande vrijdag in het Nationaal
Sportcentrum in Sittard met het
oog op de start van de piketdienst
een themabijeenkomst over milieu-
incidenten. Daar zullen ook de pro-
jectcoördinatoren van politie en
brandweer, Ard Korste en Iwan
Custers hun visie op de piketdienst
geven.

Ook de gezondheidsdiensten parti-
ciperen in het project en houden
specialisten achter de hand die kun-
nen oordelen over risico's voor zo-
wel bevolking als hulpverleners
zelf. Dag en nacht, zeven dagen per

Snellere hulp bij dreigende rampen

Milieupiket voor
heel Zuid-Limburg

ruiten van woningen en winkels sneuvelden. Een
politieman raakte gewond aan het hoofd.
Volgens een woordvoerder van Agir zou een groep-
jeMarokkanen binnengedrongen zijn in de woning
van de ondervoorzitter van de groepering, Hubert
Defourny. Ze zouden er ravage hebben aangericht.
Tijdens het tumult heeft iemand gevuurd met een
jachtgeweer. De politie heeft acht leden van Agir
ingerekend en overgedragen aan justitie.
Gistermiddag hielden tweehonderd mensen een
protestmars in destraten van Verviers om lucht te
geven aan hun afkeuring over het gedrag van de
militanten van Agir.

VERVIERS - Na afloop van de wedstrijd België-
Marokko is zondagavond in Verviers bij rellen een
Marokkaanse jongen door een militant van de ex-
treem-rechtse groep 'Agir' ('Handelen') onder vuur
genomen. Hij werd geraakt door een lading hagel
en werd voor verzorging naar het ziekenhuis ge-
bracht.

De rellen in Verviers begonnen omstreeks 21.30
uur toen drie- tot vierhonderd voetbalfans bijeen-
stroomden op de 'Place Verte. Vrij snel kwam het
tot schermutselingen tussen rivaliserende groepen.
Er werd met flessen gegooid, waardoor heel wat

'Centrale voorzieningen nodig in Meinweggebied'

DSM houdt mogelijkheid
open voor gaswinning

Op de pedalen

DOOR MONIQUEPARREN

Van onze verslaggever

- De Landgraaf-
la Pater Hans Bruininks heeft de
Qtste jaren nauwelijks een ziel

keerd in het verre Mozambi-e- Hij ziet zichzelf meer als
i onager of ontwikkelingswer-r. dan als missionaris. In die
jrj"ste hoedanigheid verzet de
dJ'Sen uit Leenhof bergen. Voor
is orPelingen van Monte Puez
w 2Ün inzet van onschatbare
Sip e' Zeker nu hij de supervi-

heeft over de renovatie van
{jj.Plaatselijke ziekenhuis. Een
K?Ject datwordt uitgevoerd met
g?^ 90.000 gulden uit Land-
je'» afgelopen najaar in de
vJ^eente ingezameld door het
m endenclubje van Bruininks
(jij Pater Sjaak Maas, eveneens

1Landgraaf.
t»atih !?r Bruininks is drie maanden
k Nederland. Op vakantie heet
Hb °^"lceel. maar de missionaris
Sj die tijd hard nodig om fy-
fir, *e herstellen van alle ontbe-
q^Sen ondergaan in Mozambi-
rke- ..Hoewel de welvaart sinds
v 0 °r»dertekening van de vrede
tv^S jaar oktober, toch al aan-
ger.kelijk is toegenomen," ver-
wJl'hjkt hij. „De basisvoeding is
5^r verkrijgbaar plus wat luxe-
re '*elen als sigaretten en ind-
ikn*eel een glaasje bier. Ook kan
(j...weer vrij reizen, dus zonder

'utaire begeleiding."
ue voornaamste taak van de
ty ssionaris, op de kop af 39 jaar
s. rkzaam in den vreemde, be-
(ar, at .u^ het toezien op de ver-ruwingen aan het ziekenhuis.
vu? hjd is nu relatief gunstig, zo
tW na e burgeroorlog en voor
w Verkiezingen, die eind dit jaar
jk?atsvinden. Nu moest ik eigen-
de. n°g twintig jaar jongerzijn,"

ftt de pater.

Het
Ser- eerste project is onlangs af-
*i6l°nd: de aansluiting van het

enhuis op de watertoren van

kabelkrant was verschenen, zou De
la Fonteyne de verslaggever op zijn
artikel hebben aangesproken. De
redacteur zou toen hebben beves-
tigd dat hij verkeerd had geciteerd,
zo vertelde De Blaey. De TV-gazet-
verslaggever weigerde dat evenwel
voor de rechter te herhalen.

President mr. P. Broekhoven stelde
tijdens het geding één, voor De la
Fonteyne pijnlijke, vraag. „Ik heb
gelezen dat U naderhand in een
krant heeft gezegd blij te zijn met
het kort geding, zodat u uitvoerig
uw grieven tegen de AZM-directie
uiteen kunt zetten. Klopt dat?"
Maar ook die uitlating ontkende De
laFonteyne gedaan te hebbentegen
een journalist van deze krant. Dat
maakte zijn verhaal niet geloof-
waardiger.

met de simpele verklaring van De la
Fonteyne niet gesproken te hebben
over corruptie en fraude. Hij wees
daartoe ook op latere uitlatingen in
deregionale kranten van De la Fon-
teyne waarin hij onder meer zei
'fraude niet bedoeld te hebben in fi-
nanciële of fiscale zin, maar als be-
drog. En dat kan ik bewijzen.

Carpay zegt over de houding van de
man die al jarenlangmet hem over-
hoopt ligt: „En als De la Fonteyne
dan leest op de kabelkrant dat hem
de woorden corruptie en fraude in
de mond zijn gelegd, wat beslist
niet zo is, dan was het een kwestie
van fatsoen geweest om in een brief
aan het AZM en aan de TV-Gazet in
heldere taal afstand te nemen van
het kabelkrant-artikel. Maar dat
heeft hij niet gedaan. Het AZM
heeft zelf de TV-Gazet onder drei-
ging van een kort geding het artikel
van het scherm laten halen."
De president doet uitspraak binnen
veertien dagen.

Geen genoegen
Mr. Ch. Paulussen, huisadvocaat
van het AZM, nam geen genoegen" Pater Bruininks heeft de drie maanden in Nederland hard nodig om te herstellen var

alle ontberingen in Mozambique. Foto: FRANS RADI

ÏVIAASTRICHT - De 81-jarige Joop
de la Fonteyne, voorzitter van de
stichting Hartpatiënten Maastricht,
heeft geen bewijs dat binnen het
AZM sprake is van corruptie en dat
fraude is gepleegd door de raad van
bestuur. Dat heeft zijn advocaat,
mr. C. Blaey van kantoor Moszko-
wicz, gisteren gezegd tijdens een
kort geding in Maastricht.

Die uitlatingen over corruptie en
fraude verschenen onder de kop
'Bewijs van fraude' op een pagina
van de kabelkrant TV-Gazet, kort
nadat de rechtbank hartchirurg
OlafPenn in een zaak tegen het zie-
kenhuis in het gelijk had gesteld.

Het geding was aangespannen door
de raad van bestuur van het zieken-
huis. Voorzitter dr. J. Carpay, M.
Damen en L. Brans Brabant, giste-
ren allen aanwezig, voelen zich vol-
komen onterecht beschuldigd van
ernstige feiten. Ze eisen daarom van
De la Fonteyne een rectificatie van
zijn 'nodeloos grievende' en 'on-
rechtmatige' uitlatingen.

het stadje. „Tien jaar lang heb-
ben we het water met emmertjes
het ziekenhuis in moeten dra-
gen, de sanitaire voorzieningen
lieten als gevolg daarvan natuur-
lijk ook te wensen over," vertelt
Bruininks.

het ziekenhuis ook in droge tij-
den van water kan voorzien, heb-
ben de dorpelingen een regenop-
vangcentrum gemaakt.
De komende maanden worden
zowel binnen-als buitenkantvan
het ziekenhuis onder handen ge-
nomen. Met geld van Memisa
zijn de muren en deuren al gron-
dig aangepakt, nu is het de beurt
aan het sanitair. Bruininks:
„Nieuwe wc-potten, wasbakken,
douches enzovoorts."

Dertien gezinnen hebben werk
via het ziekenhuis-project. De
Landgraafse pater heeft hogere
lonenvoor de mensen bedongen,
zodat ook die er wat beter van
worden.

Smeuïg
De la Fonteynes verweer was even
kort als simpel: hij ontkende tegen-
over een verslaggever van de TV-
Gazet desgevraagd gezegd te heb-
ben dat hij bewijzen van fraude en
corruptie in zijn bezit zou hebben.
„Kennelijk om een smeuïg verhaal-
tje te kunnen opdienen heeft de 're-
dacteur' het tegendeel opgeschre-
ven van wat De la Fonteyne heeft
gezegd," liet De Blaey weten. Vol-
gens hem moet het AZM zich met
een eis tot rectificatie tot de TV-
Gazet wenden.

Nadat het gewraakte artikel op de

Alle Landgravenaren kunnen de
voortgang van het project vol-
gen. Pater Bruininks heeft vi-
deo-opnamen van de verbou-
wing gemaakt, die worden de
hele volgende week tussen 19 en
20 uur door Omroep Landgraaf
uitgezonden.

Voor zijn terugkeer naar Mozam-
bique viert pater Bruininks nog
zijn veertigjarig priesterjubi-
leum. In de wijk Leenhof, waar
hij is geboren en getogen. „Alsmijn gezondheid het toelaat, ga
ik na de zomer zeker terug. Na 39
jaar ben ik gewend aan het kli-
maat, de levensstijl en de men-
sen. Hier kan ik niet meer aar-
den, veel te gejaagd allemaal."

„Het sterftecijfer onder de kinde-
ren in Mozambique is altijd
enorm hoog geweest, ook in
mijn regio, vooral omdat de
kleintjes vatbaar zijnvoor dysen-
terie. Deze ziekte ontstaat door
vervuild water en onvoldoende
hygiëne, een cirkeltje dus. Nu de
watertoevoer goed is geregeld,
zie je de situatie echt ziender-
ogen verbeteren."
Om ervoor te zorgen dat de toren
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Mabi: The paper, dag. 21:15 uuf>
do t/m zo 18.30 uur, za zo en *°ook 14.30 uur. The pelican brie'-
dag. 21 uur, do t/m zo ook 18 uUf
Free WiUy, za zo wo 14.30 uu',
Hudsucker proxy, dag. 21-1'
uur, do t/m zo 18.30uur, za zo ej>
wo ook 14.30uur. The naked gun
33 1/3, dag. 21.30 uur, do t/m l»
19.15 uur, za zo en wo ook 14-3
uur. Ciné-K: Schindler's l'st;
dag. 20 uur. Cinema- PaU<*'
Truc romance, dag. 18 en 21 uur;
za zo en wo ook 14.30 uur. InW'
section, dag. 18.30 en 21.30 uu',
ma geen voorstelling 21.30 uur-
Aladdin (ned), za zo wo ook H-3
uur. Ace ventura, dag. 18 uur, z*
zo wo ook 14.30 uur. ShadoW'
lands, dag. 21 uur. Sneak P"T
view, ma 21 uur. Lumière: ?xotv
le, dag. 20 uur. Far away ?°
close, dag. 20.30 uur. Ardillo roj»
0.v., dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Naked gun 33 1/3, da*
20.30 uur. Ace Ventura Pel
Detective, dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Schindler's list, dag-
uur. Cool Running, dag. 20.J"
uur.

ECHT
Roy al-Microßoy al: schindler»
hst, do t/m di 20 uur. Cool run-
nings, do t/m di 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Schindler's list, vr t/m *°20 uur. Kovaline: Naked gun ">">
1/3, vr t/m wo 19.30en 21.30 Ut",
zo ook 14.30 uur.

HEERLEN
Royal: The naked gun 33 1&
dag. 19.15en 21.15 uur, za en zo
14.30 en 16.30 uur, wo ook »4
uur. Rivoli: The conciërge, dafr
18.30 en 20.45 uur, za en zo ooK
14 en 16 uur. Maxim: free WiHY'
za zo en wo 14 uur. SchindlerJ
list, dag. 20 uur, za zo ook l'
uur. H5: Truc romance, dag-
-14.30 18 en 20.30 uur, zo geen
voorstelling 18 uur. My fa^lthe hero, zo voorpremiere 1»
uur. Aladdin (ned), dag. 14-19
uur, za zo 16.15 uur. remain?
ofthe day, dag. 18.15 en 20.4'
uur. Look whos talking no*
dag. 14 uur, za zo ook 16.°U
uur. Intersection, dag. 18.30 e"
21 uur, za ook 23.30 uur. Sister
act 2, dag. 14 uur, za zo 16*Ü

uur. Ace ventura, dag. 18.30 en
21 uur, za ook 23.30 uur. Cod
runnings, dag. 14 en 18.30 uur'za zo 16.30 uur, za ook 23.3"
uur. Mrs. Doubtfire, dag. 2J
uur. Sneak preview, za 23./'
uur. Mr. Jones, za voorpremie-
re 23.15 uur.

bioscopen

LANDGRAAF - De directeur
van De Wisselkiest zijn woorden
met zorg. Hij houdt niet zo van
Zwarte-Pieten. Maar als die ver-
velende kaart dan toch uitge-
speeld moet worden, dan schuift
Lejeune die zonder aarzelen
richting ministerie van Onder-
wijs.

een sterke positie inzetten. Nu
moet in het basisonderwijs eerst
een inhaalslag plaatsvinden. Dan
kan Weer Samen Naar School
pas echt vruchtbaar ingevoerd
worden. Om weer op te bouwen
wat in een hele generatie is afge-
bouwd, heb je ook een hele gene-|
ratie nodig. Dat kan niet binnen
vier jaar zoals het ministerie nu
wil," bezweert Lejeune.

Hij trekt de vergelijking met een
gebouw waaraan jaren geen on-
derhoud is gepleegd. „Daar zul je
dus meer in moeten investeren
om er weer een mooi gebouw
van te maken."

„Ik heb grote moeite met de ma-
nier waarop het Weer Samen
Naar School-proces nu verloopt.
Zon proces moet verantwoord
zyn, in elk stadium. Het mag
nooit ten koste gaan van de kin-
deren, maar ik heb nu het gevoel
dat de bezuinigingsdrang over-
heerst," uit Lejeune zijn beden-
kingen.

En dat is dubbel jammer, want
de achterhggende gedachte van
Weer Samen Naar School onder-
schrijft de Landgraafse schooldi-
recteur van harte. „Het is duide-
lijk dat een eind moet komen
aan de groei van het speciaal on-
derwijs. Het zou inderdaad pri-
ma zijn als kinderen met proble-
men zoveel mogelijk op de basis-
scholen zelf opgevangen kunnen
worden. Zorg moet naar kinde-
ren toe, kinderen hoeven niet
naar de zorg toe."

Maar dan komen de 'maars'. De
basisscholen moeten dan ook
voldoende mensen, middelen en
vaardigheden hebben om die
probleemkinderen op te vangen.

Stabiliseren
Lejeune heeft nog meer pijlen
met kritiek op zijn boog. Als
voorschotje op het einddoel
heeft Onderwijs namelijk al be-
sloten dat de speciale scholen
niet meer mogen groeien. Voor
zijn eigen school geldt al enige
tijd een stabiliseringsnorm van
160. „Die norm mag dus niet
overschreden worden, daarvoor
is geen geld meer. Maar wat zie
je? Juist in de beginperiode van
Weer Samen Naar School is de
druk op het speciaal onderwijs
groter geworden. In het basison-
derwijs leert men beter signale-
ren, de probleemkinderen eruit
te pikken. De behoefte om door
te verwijzen wordt dus eerder
groter, te meer daar de leer-
krachten maar al te goed besef-
fen dat zij geen werktuigen
hebben om die kinderen op te
vangen. Je kunt niet vragen om
te stabiliseren, als elders de za-
ken nog niet geregeld zijn."

Lejeune weet hoe moeilijk het
kan zijn om kinderen met leer-
en opvoedmoeilijkheden goed
op te vangen. Op De Wissel
wordt met kleinere groepen ge-
werkt, hooguit vijftien leerlingen
per leerkracht. „Maar probeer
zon leerling maar eens in het ba-
sisonderwijs op te vangen, met
de grote groepen die er nu zijn."

" Directeur Jos Lejeune van De Wissel in de sas met zijn nieuwe schoolgebouw maar bezorgd over de grote veranderingen
in het speciaal onderwijs. Foto: christa halbesma

misschien prima om in groep
drie met lezen te beginnen, een
ander is er nog niet aan toe, is er
nog niet rijp voor. Meteen al bij
het begin zit je dus al met grote
verschillen."

Als hij naar zijn eigen omgeving
kijkt, signaleert Lejeune abso-
luut geen onwil bij de basisscho-
len, maar wel onmacht. Hij ziet HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein. d^'Silisible Waltz. Van 18/6 t/m 4/9. Ope"
t/m vr 11-17,za en zo 14-17 uur. m
De Wever Ziekenhuis. Artsen z°n
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson- :s.
Openbare Bibliotheek, Raadn%
plein. Euregionale tentoonstel1

Prix de I'Urbanisme. T/m 24/6.
Thermenmuseum, Coriovallurtis"
9. Het grijze verleden. T/m 14/8.

Lejeune waakt voor het zwaaien
met het bekende, verwijtende
vingertje naar de basisscholen.
„Ik verwijt hen absoluut niets. In
de periode onder minister Deet-
man is het basisonderwijs gewel-
dig uitgehold. Ze hebben minder
mogelijkheden, maar er wordt
meer van hen gevraagd. Dat kan
niet. Een operatie als Weer Sa-
men Naar School moet jevanuit

Uitgehold
Die groepsgrootte moet dus om-
laag, maar ook de pedagogisch-
didactis'che aanpak van het ba-
sisonderwijs moet veranderd
worden. Lejeune: „De stof moet
minder centraal staan, de leer-
ling meer. Je moet leren omgaan
met verschillen. Ik stel het nu
heel zwart-wit, maar de lagere
school is nog te zeer op de groep
gericht. Voor het ene kind is het

Collega's kunnen elkaar consul-
teren, er worden behandelings-
plannen opgezet, er wordt beke-
ken of een jeugdarts of maat-
schappelijk werk ingeschakeld
moet worden. In zon platform
zou ik graag investeren. Dan kan
een leerling zo lang mogelijk op
zijn eigen school blijven, totdat
blijkt dat het echt niet meer
kan."

dan ook wel iets in het idee om
in Landgraaf een zorgplatform
op te richten, overigens ook een
voortvloeisel uit Weer Samen
Naar School.
„In zon platform delen het spe-
ciaal onderwijs, de basisscholen,
de onderwijsbegeleidingsdienst
en de jeugdhulpverlening de
zorg voor probleemkinderen, be-
hartigen samen hun belangen.

Rechercheurs krijgen ondersteuning misdaadanalisten

Sittard vaker doelwit
van brandstichtingen

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Expositie
sy Hertog-Backbier. T/m 26/6. %)-Brikke-oave, Lindeplein sa. Eind
menexpositie Romboutscollege-
16/6, open ma t/m vr 10-12, 14-1 /

19-21 uur, zo 15-17 uur, za en w

avond gesloten. ,^Gemeentehuis, Lindeplein 1- el)s
burgse landschappen van Clem
BindelsaT/m 11/7.

Vervolg van pagina 11 LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. ExPoS^,i
van Mary Rosé Vink en Jasper .
der Wel. T/m 26/6, open vr 16-20 "
za en zo 13-17 uur. ,Ap
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Sen'*,.
rijen en sculpturen van Iz Mag
T/m 10/7, open vr 17-20 uur, za en
14-17uur.

SITTARD - Het rechercheteam
dat speciaal is ingesteld voor een
onderzoek naar de brandstich-
tingen in Sittard, gaat eerst een
inventarisatie opmaken. Hoewel
de brandjes vooral de laatste
maanden voorkomen, blijkt dat
Sittard al veel langer geplaagd
wordt door branden die zijn aan-
gestoken.

Het bijzondere rechercheteam
gaat zo snelmogelijk een analyse
maken van de spraakmakende
reeks brandstichtingen, getuigen
horen en mogelijke verdachten
observeren.

Hoewel een viertal concrete na-
men bij de politie bekend is, is
volgens een woordvoerder nog

" Door rook- en roetontwikkeling leidde de brand in de bodekamer van het Sittardse
stadhuis vorige week tot een schade van meerdere tonnen. Foto: peter roozen

geen sprake van een situatie
waarbij tot aanhouding overge-
gaan kan worden. Zo wordt ge-
controleerd of een 40-jarige Sit-
tardenaar, die afgelopen week-
einde in Valkenburg werd
aangehouden, iets met de brand-
jesgolf in Sittard te maken heeft.
De man wordt ervan verdacht
een dancing in Valkenburg in
brand te hebben gestoken. Het
stond gisteren wel vast dat hij
niets te maken heeft met de
brand in de Sittardse verpleeg-
kliniek Invia, in de nacht van
vrijdag op zaterdag. Zijn moge-
lijke betrokkenheid bij andere
branden in Sittard wordt nog on-
derzocht.

Een blik in het archief leert dat
brandstichtingen in Sittard gere-
geld opkomen. Ook vorig jaar
werd de brandweer er geplaagd
met een reeks brandjes die in de

SITTARD
Het Domein, Kapittelstraat 6. D^.„i
Rimbaud van Richard Bouwman-
26/6. Foto's van Herman Wij'er ~fyS--
26/6. A chamber of Mirrors van *"A
tyna Ziach. T/m 26/6. Open di t/n»
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. £ofMaaslandziekenhuis. Werk van
van den Akker. T/m 30/6. ,5»
Galerie Zabawa, Agricolastraat
Schilderijen van Jac Bisschops- fg
27/6, open wo t/m vr 16-18 uur.
14-17uur.

binnenstad waren aangestoken.
Sommige van die branden waren
te verklaren uit vandalisme,
maarvoor een deel bleven ze on-
opgehelderd. Enkele brandjes
waren onschuldig, omdat ze wer-
den gesticht in leegstaande hui-
zen en andere panden.
Maar er waren ook enkele grote-
re branden bij, zoals die bij een
speelgoedzaak in het winkelcen-
trum. Toen beliep de schade
meer dan een miljoen gulden.De
dader is voor zover bekend niet
achterhaald.
De grote vraag is of er een ver-
band is tussen de diverse
brandstichtingen. Zowel bij poli-
tie als brandweer wordt daaraan
getwijfeld. Er zou sprake zijn
van verschillende methoden
waarop debrandjes worden aan-
gestoken. De politie is terughou-
dend in mededelingen hierover,
hangende het onderzoek.

Het speciale rechercheteam dat
gisteren is geformeerd, krijgt te-
vens steun van de divisievan de
politie Limburg-Zuid. Daar zit-
ten specialisten in misdaadana-
lyse en informatievoorziening.
Of het team inclusief deze extra
ondersteuning snel resultaat zal
boeken, is een kwestie van af-
wachten. Bij de politie en de
brandweer is de stemming on-
dertussen nog somber.

In een aantal gevallen is vermoe-
delijk gebruik gemaakt van zo-
geheten molotov-cocktails. Daar-
bij wordt een brandende fles met
brandstof naar binnen gegooid.
Bij de brand in het Sittardse
stadhuis, twee weken geleden,
staat nog niet voor de volle hon-
derd procent vast of de schade
veroorzaakt is door een dergelij-
ke brandbom. Aanvankelijk
werd ervan uit gegaan dat het

vuur was aangestoken via bran-
dend papier dat in de brievenbus
was gestopt.
Opvallend afgelopen weekeinde
was dat kort voor de brandstich-
ting bij de verpleegkliniek Invia
een vuurtje was gestookt bij een
flat op relatief korte afstand. Het
is niet uitgesloten dat de dader
hiermee de aandacht wilde aflei-
den, voordat de tweede brand
werd gesticht.

SUSTEREN
1 **aGalerie Artanne, Pissumerweg l-.gfl

merexpositie. T/m 22/7, open zo
14-17 uur en op afspraak.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstra»
Oensel. Werk van Linda Verkaa"'
Cor de Ree. T/m 4/7, open do t/m
14-17 uur.

Incident bij
Borns bedrijf

afgesloten BEEK
lafll1

Galerie Artique, Prins Maurits'
105. Werk van Jan de Valk. T/"?uijf'
open wo 14-17 uur, do en vr 14-1*»
za en zo 11-17 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de heer

' G. Koudijs
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Buurtoverleg Heiveld
Stuurgroep BuurtbeheerLandgraaf

Rectificatie
De vooravondmis van dinsdag 21 juni in de H.
Moeder Annakerk, betreffende de uitvaart

Doortje Meurs
echtgenote van

Dirk van der Does
is abusievelijk vermeld 19.00 uur.
Dit moet zijn 18.30 uur.

tWiel Meuwissen, 75 jaar, echtgenoot van Maria
Naus, Minervaplein 6, 6067 CB Linne. De uit-

vaartdienst zal worden gehouden donderdag 23
juni om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Martinus te Linne

tPiet Verheggen, 51 jaar, levensgezel van Claire
Hurkmans, Haardstraat 11, 6015 RB Neeritter.

De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den donderdag 23 juniom 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Lambertus te Neeritter.

f
Bedroefd, maar dankbaar voor al datgene wat
hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan,
onze zorgzame vader en opa

Peter Johannes
(Pierre) Schoutrop

sinds 24 januari 1992 weduwnaarvan

J. Vermeulen
in de leeftijd van 72 jaar.

Barendrecht: Karolien en Art
Jacqueline enRichard

Grevenbricht: Clara enFrans
Spijkenisse: Leo en Fiet

Arno, Remco
Grevenbricht: Marjo en Jan

t Roy, Marco
19 juni 1994,
Plantageweg, Brielle.
De crematieplechtigheid vindt plaats woensdag
22 juniom 14.00 uur in het crematorium aan de
Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
crematieplechtigheid in de koffiekamer van het
crematorium.
Vertrek vanaf het rouwcentrum omstreeks
13.00 uur; hier is ook nog gelegenheid tot af-
scheid nemen van 12.30 tot 13.00 uur.
Correspondentieadres:
Indusstraat 25, 3207 AD Spijkenisse.

MAASTRICHT
Kamer van Koophandel, Maasb"^.
yard 5. Expositie van Luske. T/n 1
open ma t/m vr 8.30-16 uur. $■
Galerie Artisart, Grote Gracht
Expositie van Guido Smeding e°
fael Gonzalez. T/m 25/6, open di vn
13.30-17.30 uur. V»H
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk »
Hans van der Weijden. T/m 29/6- y ef
van Petra Hartman, Patrick Schol^
Hans van der Weijden. Van 2/7
31/7. Open wo t/m zo 13-18uur. j,e
Gallery BellArte, Achter de Cot?*7rf
16a. Beelden van Jean en Mar'» to
Bremers. Vanaf 22/5, open do t/n
12-17.30 uur. . „«fBonnefantenmuseum, Dominik8

plein 5. De Aanloop IV. /J'
Gouvernement, Limburglaan ""■val Anders. T/m 8/7. „^
Galerie Dorine Eijkman, Rechts1,-,^
96. Schilderijen van Stan Goes-
3/7, open do t/m zo 13.30-17 uur. „r>
Galerie Tracé, Alexander-Batt*l^.
31. Werk van Jean Marois. T/nluuf'open do 14-18uur, vr en za 12-1'
Galerie Lot Duynstee, Hoog^
straat 18. Raku van John Dunn, ' cii
tin Mindermann, Ulrike HagemC
Mieke Selleslagh. T/m 2/7, op«n
t/m vr 13.30-17 uur, za 11-17 uur. a/

BORN - Tegen het Bornse contai-
nerbedrijf Barge Terminal worden
geen maatregelen getroffen vanwe-
ge een lekkende tank met een gifti-
ge koolwaterstof. Op 13 juni moest
de brandweer de omgeving van het
bedrijf op het industrieterrein Hol-
turn-Noord afzetten, toen het lekje
in de container werd ontdekt.

De maatregel werd zuiver uit veilig-
heidsoverwegingen genomen, want
achteraf bleek het incident mee te
vallen. Dat was ook de reden voor
de Bornse politie om verder geen
actie te ondernemen.

Het college van burgemeester en
wethouders van Bom besprak de
kwestie gisteren in de wekelijkse
vergadering, maar zag ook geen re-
den om nog stappen te onderne-
men. Burgemeester H. Creemers
van Bom volstond gisteravond met
de mededeling dat politie en brand-
weer een rapport hebben opge-
maakt.

DOOR HANS GOOSSEN

gm (fri'Oot/t,a«o(e,&pri'üze>«
■ 4 legborden+slot - compleet met machine I- lichtgrijs - geheel verstelbaar BiIÉMÉH-alm. 180x80x40 - doorlopendvoetpedaal I -^7*l

f 275,-' É& " met veercompensatie
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WVan Dooren bv sh—

Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!
Sittard, Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg)
*J*» t\Ace<Aoe-tM n.n ,nn..n Dagelijks open 9.00-18.00 u.LX U4D-314ÖD( fax 046-523600 Do koopavond lot 20.00 u. Za. 10 °°-16.°» u.

'Tempo van verandering niet in het belang van de kinderen '
Limburgs dogblad j
' ---■■--■■■"■-■-— „aaaaa-^a^-aa^a^a M

limburg
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Sneltrein Weer Samen Naar
School vergeet passagiers

Hij staat aan devooravond van een feestelijke
gebeurtenis.De officiële opening van een nieuw
schoolgebouwaan de Hereweg in Landgraaf. Op

korte termijn ziet directeur Jos Lejeune van
LOM-school De Wissel de toekomst dan ook

rooskleurig tegemoet. Maar op langere termijn maakt
hij zich zorgen. Grote zorgen, want Weer Samen Naar
School dendert als een hoge-snelheidstrein door het
speciaal onderwijs. Met eenrazend tempo dat in elk

geval niet in het belang is van depassagiers, de
kinderen dus, meent Lejeune.

LANDGRAAF
Autokino: Cool runnings, vr za
zo 22.15 uur.

MAASTRICHT

in hetnieuws

exposities
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Fusie van heemkundeclubs Gemeente wil af van
Roermondse Kabelraad

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Inbraak in
stadskantoor

Van onze verslaggever

legorgaan met als doel de belangen
van de abonnees zo goed mogelijk
te waarborgen.

een andere heemkundevereni-
ging op hetzelfde terrein voor-
werpen verzamelt," lichtte Guus
Janssen toe, secretaris van de
nieuwe vereniging.

'Heemkunde zonder grenzen'
heeft nog geen eigen vestiging.
Kort geledenzijn vergeefs pogin-
gen ondernomen om de vereni-
gingen van de Westelijke Mijn-
streek centraal onder te brengen
in kasteel Limbricht, dat toen
leeg stond. „De vestigingsplaats
komt niet op de eerste plaats.
Het is belangrijker dat de zaak
eerst klikt," vindt Janssen.

menwerking op ruime regionale
schaal.

Sindsdien is periodiek overleg
gevoerd om tot het nieuwe sa-
menwerkingsverband te komen.
Het is de bedoeling dat de heem-
kundeverenigingen meer materi-
aal uitwisselen, maar ook 'dub-
bele' collectievorming voorko-
men. „Het heeft geen zin om een
collectie op te bouwen, terwijl

ten. Ook heemkundeverenigin-
gen die grenzen aan de Westelij-
ke Mijnstreek kunnen zich bij de
nieuwe vereniging voegen.

Aan de totstandkoming van
'Heemkunde zonder grenzen' is
jaren van overleg voorafgegaan.
In 1989 nam de kring Sittard van
het Limburgs Geschied- en Oud-
heidkundig Genootschap
(LGOG) het initiatief voor de sa-

Van onze verslaggever

SITTARD - Een twaalftal heem-kundeverenigingen in Zuid-Lim-
burg heeft de handen ineen ge-
slagen. Ze gaan samen onder de
ftaam 'Heemkunde zonder gren-
zen. Bij de nieuwe vereniging
Jijn alle heemkundeclubs uit de
Westelijke Mijnstreek aangeslo-

ROERMOND - Het gemeentebe-
stuur van Roermond wil zo snel
mogelijk af van de bemoeienis met
de Roermondse Kabelraad. De eer-
ste stap hiertoe zal zijn om geen
voorstellen meer te doen aan de ge-
meenteraad voor de benoeming van
leden van deKabelraad.

Het instituut heeft de afgelopen ja-
ren nogal ter discussie gestaan; niet
alleen bij veel burgers, maar ook in
de vergaderingen van de comissie
voor financiën en de gemeenteraad.
De kritiek was met name gericht op
het feit dat de Kabelraad geen de-
mocratisch gekozen orgaan is, ter-
wijl er wel gepretendeerd wordt
namens alle abonnees te spreken.

Verder was er jaren sprake van een
patstelling tussen de Kabelraad en
de exploitant. Dit heeft lange tijd
een uitbreiding van het aantal zen-
ders geblokkeerd. Roermond is
bijna de enige plaats in Nederland
waar zenders als RTL' 5, CNN en
BBC 1 en 2 niet te ontvangen zijn.

Gisteren maakte de exploitant be-
kend dat nog deze week, vermoede-
lijk vrijdag, RTL 5 op het net wordt
aangesloten. Voor het derde en vier-
de kwartaal van dit jaar wordt het
programma-aanbod uitgebreid met
CNN, Discovery Channel en TCC,
alsmede BBC 1 en 2. RTL 5 zal te
ontvangen zijn via kanaal 64+. Zo-
dra de andere zenders geïnstalleerd
zijn, wordt het maandelijkse tarief
met 2,80 gulden verhoogd naar
21.92 gulden.

'Het lijkt wel of het college aandelen heeft in supermarkten'

Daarnaast willen B en W de exploi-
tant, CAI Roermond bv alsook de
Kabelraad, verzoeken de statuten
zodanig te wijzigen dat er geen
sprake meer is van betrokkenheid
van de zijde van de gemeente. Het
voornemen van de gemeente Roer-
mond is ingegeven door het terug-
trekken van B. Crombach. Hij werd
samen met W. Menten op 31 okto-
ber 1991 door de gemeenteraad be-
noemd tot lid van de Kabelraad.
Het college wil aan Menten vragen
zich te bezinnen op zijn positie bin-
nen deKabelraad en bij voorkeur af
te treden. De Kabelraad werd op 1
januari 1988 ingesteld op grond van
een door de bouwvereniging St.-
Jozefen CAI Roermond bv gesloten
overeenkomst. De raad is een over-

Veel weerstand tegen
centrumplan Meerssen

MAASTRICHT - Onbekenden heb-
ben het afgelopen weekeinde inge-
broken in Stadskantoor II nabij de
Markt in Maastricht. Door het ver-
nielen van een ruit konden de in-
brekers het pand binnendringen.
Daar werden een rekenmachine, di-
verse portofoons en twee telefoon-
toestellen gestolen. Bovendien
werd op de vierde verdieping brand
gesticht waardoor een archiefkast
zwaar werd beschadigd. Het vuur is
waarschijnlijk vanzelf gedoofd.

Vrouw gewond
bij oversteken

KERKRADE - Een 86-jarige vrouw
uitKerkrade is zondagavond om elf
uur gewond geraakt toen zij in haar
woonplaats de St.-Pietersstraat wil-
de oversteken. Een 23-jarige auto-
mobiliste uit Kerkrade had de be-
jaarde vrouw niet gezien. De voet-
gangster moest in het ziekenhuis
worden opgenomen.

Bewoners hebben
last van trillingen

door verkeersdrempel

Protest tegen het centrumplan van de gemeente Meerssen. Foto: frits widdershoven

'EERSSEN - Onder een aanzienlijk deel van de inwoners
*H Meerssen bestaat veel weerstand tegen het centrumplan,
at volgens de gemeente voor de levensvatbaarheid van het
**nkel)centrum van groot belang is.

** bleek tijdens een gisteren ge-
iden inspraakavond. Een groot
*« van de aanwezigen is tevreden
j* het huidige winkelaanbod in

en vindt alleen het omlei-

** van het transitoverkeer, dat nu*ftig procent van het verkeer inJcentrum vormt, voldoende,
ongeveer tweehonderd mensen
laar de avond waren gekomen,

"Iden weinig geduld voor de uit-ban de projectleider Frans Crij-J*Van de gemeenteover de nood-"t van een centrumplan.

Zonder rijbewijs
tegen politieauto
jjftKRADE - De politie heeft
'dagavond om half negen op de

in Kerkrade een
jarige inwoner uit die gemeente
jSehouden nadat hij met een
y tegen een politiewagen was ge-
'?n. De Kerkradenaar, niet in het
?t van een rijbewijs, negeerde
*ele stoptekens van een politie-
''ouille. Toen de politieauto vlak

voertuig van de Kerkrade-
**■ was, reed hij achteruit en ram-

auto. Het voertuig van de man
*d in beslag genomen omdat de

niet was verzekerd.

Fietser gewond
J'LPEN - Een 31-jarige man uit
j^ft is zondagmiddag zo akelig ge-
,'en met zijn fiets dat hij gewond

het De Weverziekenhuis in
gebracht moest worden. De

Jll reed van Ingber naar het een-
j ll van Gulpen. Daarbij verloor
"de macht over het stuur en**kte een enorme smak tegen de"ld.

Die vertelde dat uit onderzoek is
gebleken dat Meerssen, met een
zeer gebrekkige wegenstructuur, in
de toekomst onherroepelijk dreigt
dicht te slibben als niets wordt on-
dernomen. En dat eveneens op de
langere termijn de consument de
Meerssense winkels links zal laten
liggen. „Nu al blijkt uit een enquête
dat de Meerssense winkeliers jaar-
lijks een omzet van acht miljoen
gulden mislopen," betoogde hij.
Op bijval hoefde hij evenwel be-
paald niet te rekenen. De mensen
merkten luidruchtig op dat de
avond een inspraakavond was en
geen voorlichtingsavond. Voorlich-
ting hadden ze al genoeg gehad de
afgelopen maanden. „Het lijkt wel
of de gemeente ons wil indoctrine-
ren, zo veel informatiekrantjes, fol-
ders, werkschriften hebben we
gekregen," meende een aanwezige.
Meer mensen bleken het gevoel te
hebben wel overladen te zijn met
informatie, maar toch niet serieus
genomen te zullen worden. „Het
centrumplan moet verkocht wor-
den. Het lijkt wel of het collegeaan-
delen heeft in supermarkten," was
een van de reacties.
De gemeenteraad trok enkele
maanden geleden bijna anderhalve
ton uit voor het inhuren van een
deskundig communicatiebureau,
juist met het doel de mensen te be-
trekken en te laten meebepalen bij
de te maken plannen.
Burgemeester C. Majoor had be-
merkt dat veel mensen achterdoch-
tig zijn over de goede bedoelingen
van de gemeente. „Je kunt niet af-
wachten totdat de wal het schip
keert," legde hij uit.
De gemeenteraad zal dit najaar over
het centrumplan een beslissing
moeten nemen.

PARTIJ - Bewoners
van het plaatsje Partij
in de gemeente Wittem
hebben last van de ver-
keersdrempel voor hun
huis. Als het verkeer er-
overheen rijdt onstaan
trillingen die in huis
zeer goed voelbaar zijn.
„Het wordt tijd dat er
iets gebeurt," foetert
Noël Bessems, een van
de 'slachtoffers', „je
wordt er echt gek van,
soms lijkt het wel op
een aardbeving."
Het gaat om zogenoem-
de verkeersplateaus
(langgerekte verhogin-
gen) in de Partijerweg.
Ze moeten remmend

werken op het verkeer.
De twee drempels zijn
bij de reconstructie van
de dorpskern Partij om
subsidie-technische re-
denen aangebracht bij
de twee bushaltes in
het dorp. Het beoogde
effect bleef echter uit.
„Integendeel, wij heb-
ben er alleen maar last
van," aldus Bessems.

De overlast bestaat nog
steeds uit te hard rij-
dende auto's, maar het

LANDGRa^AF - Op de Vogelzank-
weg in Landgraaf heeft de politie
zondagnacht een 29-jarige Heerle-
naar aangehouden, die een boorma-
chine en twee luidsprekerboxen
wilde verkopen aan twee mannen
uit Landgraaf. De 'verkoper' deed
de artikelen van de hand ver bene-
den de eigenlijke waarde. De twee
kopers vertrouwden de zaak niet en
belden de politie. De Heerlenaar
kon niet zeggen hoe hij aan de spul-
lenkwam. De man werd ingesloten,
omdat hij inbrekerswerktuig in zijn
zakken had.

'Verkoper'
aangehouden

Bij de gemeente Wittem
wordt het probleem on-
derkend. „We wilden
het eerst zelf onderzoe-
ken. Maar toen duide-
lijk werd dat elders in
de provincie dergelijke
onderzoeken al worden
uitgevoerd hebben we
ervoor gekozen ons
daarbij aan te sluiten,"
aldus een woordvoer-
der van de gemeente.
„Als de resultaten van
het onderzoek bekend
zijn, zullen zeker pas-
sende maatregelen wor-
den genomen, mocht
dat nodig zijn" aldus de
woordvoerder.

een betonnen vloer
hebben. Maar ook wij
voelen telkens dat ge-
tril."

gaat vooral om de tril-
lingen die het voorbij
rijdende verkeer in de
omliggende woningen
veroorzaakt. „Om half
zes 's morgens rammelt
echt het hele huis al.
Vrachtwagens, auto's
met aanhangers. Ik
word er gek van," aldus
Bessems.
Buurvrouw Minie Kus-
ters is het er helemaal
mee eens. „Wij hebben
er misschien wat min-
der last van omdat weFanfaremuziek op

zeer hoog niveau

korpsen Landgraaf en Maasbracht/Beek op dreef

Van onze correspondent
JOVLIEX

Van onze correspondente

door de fanfare. Ook in het reste-
rende gedeelte van het concert
speelden de muzikanten van
Eendracht op hoog niveau.

Zorgcentrum ouderen verrijst in hart Echt
Bouw dependance Invia/Agnetenberg start begin 1995

Smoes
" Een kroegbaas kwam wel
heel laat op het idee zijn café
met wat oranje-slingers te ver-
sieren. Maar toen zijn gcislen
zondagavond nog niks aan de
muur zagen hangen, werdi zn er
wat vragen over gesteld. 'Ja,'
zei de kastelein terwijl hij met
precisie de glazen vulde, 'iik. wil
mijn tent best wel versi eren,
maar er is in de winkels geen
Oranje-materiaal meer te krij-
gen. De gasten vielen var. ver-
bazing van de kruk. Geen
Oranje-materiaal meer te krij-
gen? 'Nee,' riep de kast elein,
'echt niet. Ik ben gisteren heel
Duitsland doorgereden, ner-
gens wat gevonden....'

Trots
" Vissers weten vaak oj > heel
aparte verbale wijze va n een
mug een olifant te make n ook
al gaat het over vissen. Maar
ook andere lieden hebben er een
handje van. Zo showde cc n trot-
se vader zondagmiddag) zijn
planten in een fraaie ri.ieuwe
kweekkas die onlangs achter
het huis werd gezet. 'Kij k', zei
hij, 'dit zijn tomatenplan ten en
er groeien ook al tomaten aan.'
En waarachtig. Wie zuzh ver
voorover boog, danwei op de
knieën tussen de planteii ging
liggen, ontwaarde een groen
knobbeltje dat - 't moet gezegd- de pre-natale vormen ver-
toonde van een tomaat. 'Het is
een vleestomaat', zei de vader.
Maar dat geloven we pa; i als 'ie
echt rood en groot is.

Goud
" Gouden bruidsparen maken
geregeld sier in dekrant. En op
zon plekje zijn ze bij zonder
trots, het is immers fees t. Toch
is er een echtpaar dat minder
gelukkig was met hun p üblica-
tie. Toen Lena Stadhoi xder-de
Kok uit Schinnen gisWren de
krant open sloeg zag ze t ot haar
schrik dat zij en haar n aan Ni-
colas plotsklaps tien jaar ouder
waren geworden. „Er zijn er
die denken dat we zestig jaar
getrouwd zijn," grapite me-
vrouw Stadhouder no{. \. Maar.
ze stelde toch prijs op i zen ver-
melding van de juiste' leeftij-
den: zij is zeventig e-n haar
man 75 jaar.

Drievoud
" Een drievudige exa menfuif
waarbij eem moeder r, iet twee
dochters betrokken zi.jn. Het
komt niet vaak voor. Ir, i Bom is
dat bij het gezin Schreurs een
feit. Moeder Marjan (46) en
dochter Ine (22) slaag: den aan
de Katholieke Leergangen in
Sittard voor respei 'tievelijk
maatschappelijk werk en pabo,
terwijl de jongste doe hter Ra-
chel (20) met goed g evolg de
meao in Sittard voltooide. Bin-
nenkort kunnen de de imes met
trots hun diploma afhi ilen.

Informatie
" Voor alle belangstel lenden is
vanavond van 20 tot .21.30 uur
in de grote zaal van t ie Stads-
schouwburg in Heerle n een in-
formatiebijeenkomst over het
grensoverschrijdend b edrijven-
terrein Heerlen-Aken. Het be-
treft een terrein vi in circa
honderd hectare nabij de grens-
overgang Bocholtz, d 'at zowel
op Nederlands (veerti g ha) als
op Duits grondgebiec l ligt. De
gemeenten Aken en Heerlen
willen hier één hoor. jwaardig
bedrijfsterrein van m. aken, dat
uierk gaat bieden ac m 12.000
mensen. Van de zijd e van de
gemeente Heerlen zij- a present
projectleider M. Mastenbroek,
de wethouders Zuidge est en Sa-
velsbergh.

Scholen
9 Scholen zijn re gelmatige
slachtoffers van inbt -aken. En
de dieven komen bep aald niet
om hun kennis van Ju ;t rekenen
of de Nederlandse U lal bij te
spijkeren. Zij zijn 1 jooral op
zoek naar video- enk >f geluids-
apparatuur. Elk zie hzelf res-
pecterende school h eeft daar
wel wat van in huis. Inbrekers
weten dat ook en schrikken niet
terug om een hele nacht op zoek
te gaan naar slim o,ogeborgen
apparatuur.

Scholen 2
"A/gelopen weekeim le u>as het
weer raak in een schi x>l aan de
Molenbossen in BI erick. De
schavuiten kwamen via een
kelderraam binnen . trokken
rustig op onderzoek uit en na-
men apparatuur mee ter waar-
de van ongeveer 65( 10 gulden.
Tevens werd voor e; akele hon-
derden guldens scha de aange-
richt.

Beenbreuk
" Meisje op fiets u it Blerick
kijkt om, rijdt tegen een trot-
toirband, valt tegen een boom
en breekt haar been. Een onge-
luk zit vaak in een kl ein hoekje
omkijken.

- Twee op top-
niveau spelende Limburgse fan-
'*re-orkesten lieten afgelopen
ijtterdag in Cultureel Centrum
"e Spil' te Maasbracht muziek
J)P zeer hoog niveau horen. Hetdrukbezochte concert behoorde
J°t de serie 'Limburgse Top Fan-l^re Orkesten in Concert' waar-
in vier fanfare-orkesten deelne-men.
►'anfarekorps 'Eendracht' Nieu-
Jjfenhagerheide/Landgraaf - vo-
'g jaar deelnemer aan het WMC

bracht onder leiding van diri-
jtent/componist Hardy Mertens I
{Vi della Via Appia uit I Pini di
"oma van Ottorino Respighi ten
*ehore. De muzikanten uitLand-
j^aaf lieten een prima vertolking

deze mooie compositie ho-
en. Goede klankverhoudingen,
|*'tstekende dynamiek en samen-spel waren de kenmerken van
?eze prachtige uitvoering. Mer-
els wist een schitterende cli-max naar het einde toe op teöouwen. In The Year of the Dra-
jton van Philip Spark waren de
*|ankverhoudingen echter niet
yiijd optimaal. Technisch had

even enkele proble-men in het slotdeel van deze
waardoor het samen-

viel ook even iets wankel was.
** het lyrisch middengedeelte
ïerd mooi gemusiceerd. Vooral

e sax-alt solo werd ingetogen
jl met veel muzikaal gevoel en
densiteit vertolkt.

11 deel drie van het Concertino
Oor Pauken en Koper van de

componistMichael
Jr°lgrass werd de solo-partij door:Je achter het orkest geplaatste
i"« dus voor het publiek onzicht-
bare paukenist Hans Martens
.''fcai en met veel bravour ver-
dikt, daarbij prima begeleid

Koninklijk Erkende Fanfare
Eensgezindheid Maasbracht/
Beek onder leiding van Fried
Dobbelstein liet na een prachtig
gespeeld Canterbury Choral van
Jan van derRoost vervolgens De
Drie Stormen van Hardy Mer-
tens horen. Componist Mertens
heeft in dit symphonisch gedicht
de strijd tussen goed en kwaad
uitgebeeld. Een vooraanstaande
rol is bij deze compositie wegge-
legd voor drie solisten op sax-alt,

recensie J

ECHT - De zorg voor ouderen in
Echt gaat volgend jaar met spron-
gen vooruit. Midden in het centrum
van Echt verrijst straks een volledig
geïntegreerd zorgcentrum voor be-
jaarden. Initiatiefnemer Stichting
Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
in Sittard heeft de plannen voor het
zorgcentrum ontwikkeld. Het mi-
nisterie van WVC komt met geld
over de brug en de gemeente Echt
zorgt dat de bouwgrond en de nodi-
ge vergunningen klaarliggen.

Derealisatievan het zorgcentrum is
verdeeld in vier verschillende pro-
jecten, die straks naadloos op elkaar
aan moeten sluiten. Bejaardenhuis
de Egthe wordt volledig gemoderni-
seerd en biedt straks plaats aan 110
tot 120 bejaarden. Pal langs het be-
jaardenhuiswordt een gloednieuwe
verpleegkliniek gebouwd met zes-
tig bedden en twee etages. De kli-
niek en het bejaardenhuis wisselen
diensten en faciliteiten uit, zoals
een gezamenlijke keuken en de af-
deling fysiotherapie.
Het derde onderdeel van het zorg-
centrum omvat de bouw van dertig
tot veertig aanleunwoningen vlak-
bij de Egthe. Deze woningen komen
via een gang - evenals bij de ver-
pleegkliniek - rechtstreeks in ver-
binding te staan met het bejaarden-
huis. De aanleunwoningen worden
gebouwd door Woningstichting
Land van Pepijn. Tot slot komen er
aan de Wilhelminalaan in Echt,
vlakbij het zorgcentrum 24 nieuwe
service-flats voor ouderen.

Regiofunctie
Door het zorgcentrum wordt de
werkgelegenheid in de Echter
ouderenzorg verdubbeld. Nu wer-
ken vijftig mensen in het bejaarden-

" Wethouder S. Dirks (ouderenbeleid) van Echt op de lokatie in het centrum, waar het zorgcen-
trum strakswordt gerealiseerd. Foto: JEROENkuit

huis, straks wordt dat aantal uitge-
breid tot circa honderd werkne-
mers. Het complex is bedoeld voor
de lokale oudere bevolking en voor
bejaarden uit de regio. Wethouder
S. Dirks van Echt: „De komst van
het verpleeghuis versterkt de regio-
functie van Echt. We zijn nu aange-
wezen op deklinieken in Sittard en
Roermond. Daar komt gelukkig
verandering in. Ouderen willen in
hun laatste levensfase toch graag

dicht bij huis zijn."
Door het zorgcentrum krijgt Echt
voor het eerst aanleunwoningen.
Bovendien kan met het zorgcen-
trum eind volgend jaareen van de
veertien plannen in de gemeentelij-
ke nota Ouderenbeleid als 'gereali-
seerd' worden aangekruisd. „We
zijn heel blij met dit project. Hier-
door is het zorgpakket voor oude-
ren in Echt straks nagenoeg com-

pleet," aldus Dirks.

De wethouder verwacht dat de
wachttijden voor seniorenwonin-
gen, een plek in het bejaardenhuis
of een service-flat straks korter wor-
den. „De vraag van ouderen is
enorm groot en dat blijft voorlopig
ook zo. Ik denk wel dat er straks
een betere doorstroming ontstaat
tussen de verschillende woonvor-
men en het verpleeghuis."

die een hoog niveau van musice-
ren dienen te hebben om hun
solistische partijen gestalte te
kunnen geven. De solisten van
Maasbracht Jean-Pierre Cnoops,
Marlaine van Lier en Cunéra van
Lier, gaven een schitterende ver-
tolking van hun vaak razend
moeilijke partij.

Fanfare Eensgezindheid bleef
niet achter bij de solisten en ver-
tolkte op hoog niveau en met een
prachtige fanfareklank deze pri-
ma compositie van de Kerkraad-
se componist.

New Live van Maurice Hamers
behandelde in vier in elkaar
overlopende delen het groeipro-
ces, de komst van de dood, ver-
leiding en bescherming en de
tocht naar hetLicht. Hamers had
een mooie compositie gescha-
pen. Heel indringend liet Dob-
belstein zijn muzikanten New
Live vertolken. Vaak heel sug-
gestief, dan weer dreigend en
opzwepend klonk het korps. In
Folk Festival van Dmitri Shosta-
kovich lieten de muzikanten uit
Maasbracht horen waartoe zij op
technisch gebied in staat zijn.

..
regionaal
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Oranje-legioen
kopje onder
in de massa

Uitverkoop
WASHINGTON - De KNVB
heeft enkele uren voor de aftrap
van Nederland - Saoedi-.Arabië
nog enkele honderden kaartjes
kunnen slijten. De voetbalbond
had de toegangsbewijzen over,
omdat een paar grote sponsors
de kaarten hadden geretour-
neerd. Na een oproep via lokale
radiostations in Washington vlo-
gen de kaartjes, die voor de nor-
male prijs van dé hand gingen,
als warme broodjes over de toon-
bank. Vooral de Amerikanen
reageerden enthousiast op de on-
verwachte mogelijkheid om
Oranje tegen de Arabieren aan
het werk te zien.

" Dennis Bergkamp
raakt verstrikt
in de Saoedische
verdediging.

Foto: ANP

Onthutsende achterstand werkt verlammend op ploeg

Haperende start Oranje
Von onze sportredactie

WASHINGTON- Het schokef-
fect bleef uit.
Waar Oranje na
de verrassende
1-0 achterstand

M op zaken had moeten
bleef de ploeg volhar-

in het gepriegel door het
*1 te drukke centrum van de
'oedi-Arabische verdedi-ng. Een laatste lijn, die ge-
feesteund werd door doel-en Mohammed Al-Deaya.
j*druk werd weliswaar opge-

red, maar de angst voor deF^ counters via Owairan zatfSoed in Te meer daar Ulrich
W^ Gobbel deelde in dejPauje-misère en hij zijn di-
jkte belager Majed Abdullah
ichts via overtredingen wistte stoppen. Regelmatig ba-seerde de Feyenoord-ver-

k^iger op het randje van een°<te kaart.
L
LVOcaat gaf zijn vertrouwelingen
Jherkansing. Waar alles en ieder-een gewijzigde formatie uit de*dkamer had verwacht, hield de
*Uie generaal' voet bij stuk. En

' vertrouwen werd niet be-
aamd. De eerste echte oerhol-
/Jse actie, een knal waarin Wim
J* zijn hele ziel en zaligheid in-
®* was onbereikbaar voor de

r^dische keeper.

\ tempo bleef echter te laag om
\ klederen van de WK-debutant

Bovendien hadden
kjvabieren een voortrefffelijk oog
Lr het moment dat de brancard
rJ. opgeborgen was in het RFK-

QlUm. Dan namelijk zeeg weer

Thj!!1 schot dat hoop gafin de twaalf-
L^nd beproefde Hollandse har-LjHoop, die meer voeding kreeg
JJ de falende Mare Overmars
L*st wijken voor Gaston Tau-
ÏM- Tegen dat tijdstip was allang
gelijk dat hulp voor Oranje van
Lplaf diende te komen. Bijvoor-
j?'<i van de reservebank, of van

k. onbezonnen actie van de doel-C* 1 van de tegenpartij. Het zou|ï de eerste wedstrijd tijdens ditl/Zijn die aldus beslist werd.K>nden

Hoop

WASHINGTON - Het Oranje-
legioen is in Washington kopje on-
der gegaan in de massa. De Ameri-
kaanse hoofdstad is zo onmetelijk
groot en heeft zo ontzettend veel
bezienswaardigheden, dat de acht-
duizend Nederlandse supporters
elkaar amper konden vinden in dat
doolhof. Pas enkele uren voor de af-
trap van Nederland - Saoedi-Arabië
troffen de fans elkaar op weg naar
het RFK-stadion, waar van dat mo-
ment het Hollandse carnaval pas
goed losbarstte.

„In Orlando zal dat anders zijn. Wel-
iswaar stikt het daar van de attrac-
tieparken, maar op de wedstrijddag
zelf trekt de hele Nederlandse aan-
hang ongetwijfeld al vroeg naar'het
centrum. Dat is veel kleiner dan in
Washington. De supporters vinden
elkaar daar veel gemakkelijker,"
verwacht Eddy Lassche.

De delegatieleider van de Neder-
landse politie die in Washington en
Orlando de Amerikaanse autoritei-
ten assisteert bij de opvang en bege-
leiding van het Oranje-legioen, had
zelf ook moeite de supporters te tra-
ceren. „Washington is natuurlijk
een stad die aanspreekt. De gemid-
delde supporter komt daar ook niet
dagelijks. Vandaar dat de meesten
de ochtend en het begin van de
middag hebben gebruikt om als
echte toeristen bezienswaardighe-
den, zoals het Witte Huis en de be-
graafplaats van Kennedy te bezoe-
ken."

De Amerikaanse politie had dan
ook geen last van de Nederlandse
supporters. „Er is nog geen wan-
klank gevallen," meldde Lassche
opgewekt toen de stroom naar het
RFK-stadion ongeveer drie uur
voor het begin van de wedstrijd
langzaam op gang kwam. „Ook de
afgelopen dagen niet. De Mexica-
nen en de Noren domineerden uit-
gaanscentra als Georgetown en
Adams Morgan."

Waar de Amerikaanse politie streng
op let is dat fans geen attributen de
stadions binnenbrengen waarmee
zij eventueel van de tribune kunnen
gooien. Vlaggestokken, flesjes, zelfs
video- en fotocamera's komen het
stadion niet binnen. „Vooral dat
laatste geeft soms aanleiding tot
wat verhitte discussies tussen sup-
porters en het ordepersoneel," con-
stateert Lassche.

Op de Nederlandse ambassade in
Washington is alles in gereedheid'
gebracht om supporters die in de
problemen raken, bij te staan. Vol-
gens de ambassade is daar nu nog
geen sprake van. „We hebben het
niet echt veel drukker dan normaal.
aAlleen wat ongemakken, zoals het
verliezen van documenten," aldus
een woordvoerster.

een derwoestijnzonen zwaar getrof-
fen ter aarde. En was het beetje
snelheiddat de kop opstak, weer te-
niet gedaan.

Scheidsrechter Manuel Diaz Vega
stond erbij en lapte de Fifa-afspra-
ken over de 'gewondentransporten'
aan zijn loopschoenen. SaoedkAra-

bië temporiseerde met het oog op
de puntendeling. Oranje wilde die
blamage ontlopen, maar versnelde
daartoe te weinig.

Warmte
De warmte, al dagenlang de grote
boosdoener in Amerika, kon er

moeilijk bijgesleept worden, want
de temperatuur (28 graden) en
luchtvochtigheid (50 procent) wa-
ren alleszins acceptabel. Nee, De
ploeg van Dick Advocaat bleek ver
verwijderd van de vereiste WK-
vorm en beschikte niet over het ver-
mogen zichzelf over het dode punt
heen te helpen.

Hulp van buitenaf kwam ook in de
figuur van Peter van Vossen. Een
laatste impuls om toch nog aan de
broodnodige drie punten te komen.
Noodzakelijk omdat tegenstanders
als Marokko en België dit Oranje
voor onoplosbare problemen kan
stellen.

De smeekbede vanaf de tribunes
werd verhoord. Al-Deaya en Gaston
Taument zorgden vier minuten
voor tijd gezamenlijk voor de hulp
die de basiselfvan Advocaat zo had
ontbeerd. Via een afspraakje met
België aanstaande zaterdag is de
volgende ronde reeds een feit. Nu
zeker nog niets om trots op te zijn.

Brazilië opent tegen Rusland jacht op wereldgoud

Romario danst de samba
DOOR MARCEL VAN DER KRAAN prikte hij met de punt van zijn

schoen de bal na een corner van
Bebeto in de korte hoek. Luttele
minuten later ging hij voor de eer-
ste keer neer in het strafschopge-
bied, maar scheidsrechter Kim
Lee Chong uit Mauritius zag in de
buiteling geen strafschop.

" Romario streeft de Rus Chlestov voorbij. Foto: reuter

Dunga als breker en Bebeto als
hard werkende aanvaller aan de
zijde van de man om wie het alle-
maal draaide: Romario. De ex-
PSV'er verzette voor de pauze
geen stap te veel, maar was le-
vensgevaarlijk en spaarde al zijn
krachten voor de beslissende ac-
ties.

Het openbare leven in Brazilië
wordt bij elk wereldkampioen-
schap verstoord wanneer het na-
tionale elftal successen boekt.
Vandaag zal echter vooral Roma-
rio het straatbeeld gaan bepalen.
De duizenden vlaggen met zijn
beeltenis zullen over de hele Co-
pacabana worden uitgehangen.

De arme Rus Vladislav Ternavski
had amper een bal aangeraakt,
toen Romario in de zesde minuut
al voor de keeper verscheen. De
Braziliaanse volksheld faalde van
dichtbij.

Carnaval

Kritiek
Dat van Romario wonderen wor-
den verwacht op het WK kan hem
bij een latere tegenvaller zwaar
opbreken. Na de dramatischeEu-
ropacupfïnale met Barcelona
werd hij ook overladen met kri-
tiek. Als dat onverhoopt weer
mocht gebeuren, is dat deels zijn
eigen schuld.
In de aanloop naar het wereld-
kampioenschap kraaide hij, bru-
taal en kwajongensachtig als al-
tijd, dat hij persoonlijk het Brazi-
liaanse volk de wereldbeker zou
schenken. 'Het wordt de cup van
Romario' en 'Alleen voor goud ga

L^is Islas verdedigt vandaag het
b)Rijnse doel in de wedstrijd te-L griekenland. Hij krijgt van trai-
l j*asile de voorkeur boven Ser-
Lj^oycoechea, de doelman van
L Plate Buenos Aires die vier
Ulieden faam maakte als straf-
Ppenstopper.

>jj, .k Üippe Albert maakt tegen Ne-
zijn rentree in het Belgisch

E \i» e voorstoPPer miste de eer-L^dstrijd door een schorsing.L maakt vermoedelijk plaatsde verdediger.

►jr^ehonderd Belgische suppor-
Itj^bben na het duel tegen Ma-
k j!medische hulp moeten inroe-
iÓit was UJdens dewedstrijd in

'triis Bowl in Orlando 38 gra-
bka Prie Belgen brachten eenm het ziekenhuis door.

«te lerse supporters
Ln te zijn opgelicht door het
L^ise reisagentschap Sportex.
Iyde fans bleek bij aankomst in
Lenigde Staten of geen toe-jaartje of geen hotelkamer
tfjjd te zijn. De politie onder-

de zaak.

In Palo Alto, de buitenwijk van
San Francisco waar het Stanford-
stadion is gelegen, barstte meteen
na afloop van Brazilië-Rusland
het carnaval al los. Supporters
rolden dronken van geluk over el-
kaar heen, duizenden trommels
en tamboerijnen zorgden voor
een orkaan van geweld.

Brazilië en Romario maakten in
elk geval de hooggespannen ver-
wachtingen in alle opzichten
waar. Het elftal van Carlos Alber-
to Parreira presenteerde zich
zoals de 81.000 uitzinnige fans op
de tribunes van het Stanford-sta-
dion hadden gehoopt. Aanval-
lend, creatief en ongrijpbaar,
zeker voor een Oosteuropese te-
genstander.

Met Rai als de grote inspirator en
regisseur op het middenveld,

Brazilië's tweede goal kwam wel-
iswaar niet op naam van Romario,
maar de topscorer van Spanje
verdiende hem wel. Een briljante
solo zeven minuten na de pauze
leidde tot een forse buiteling in
het strafschopgebied. De Russen
protesteerden nog wel, maar be-
grepen dat zij na de eerdere (on-
bestrafte) valpartij van Romario
kansloos waren met hun scheld-
partijen in derichting van de arbi-
ter. Aanvoerder Rai klaarde de
klus vanaf de elf meterstip een-
voudig.

Solo AMSTERDAM - Bram Koopmans,
een van Nederlands bekendste wie-
lerofficials, is gisteren op ruim
80-jarige leeftijd in zijn woonplaats
Amsterdam overleden. Koopmans
was samen met oud-bondscoach
Joop Middelink een van de stuwen-
de krachten achter Olympia's Ron-
de van Nederland. Bovendien was
hij de grote man van de Amster-
damse wielerclub Olympia. Koop-
mans genoot ook reputatie als
ploegleider van nationale amateur-
formaties en vooral als wedstrijdlei-
der van de Amstel Gold Race. De
laatste jaren volgde hij de Neder-
landse klassieker als eregast.

ik naar Amerika.
Stoere taal, maar met zijn 'one
man-show' maaktehij in elk geval
tegen de Russen duidelijk dat hij
in staat is om het waar te maken.
Hoewel hij in het eerste bedrijf

nog niet zijn stempel op de wed-
strijd kon drukken, produceerde
hij halverwege toch de openings-
treffer.
In de 25e minuut kwam hij als
een duveltje uit een doosje en

- Saoedi-.Arabië 2-1

110 0 3 2-1
t'gië 110 0 3 1-0
të,°edi-j\rabië 10 010 1-2
Pfokko 10 0 10 0-1
mL|«rdag 18.30 uur:

- Marokko

frterland - Saoedi-Arabië 2-1
f>- 7. Amin 1-0; 50. Jonk 1-1;Taument 2-1. Scheidsrechter:
P^üel Diaz Vega. Gele kaarten:J*> Gobbel, F. de Boer (Neder-
c*\ Al Dossari, Jawad, Amin
£°edi-Arabië).

De Goey, Van Gob-
■ Koeman, Frank de Boer,
jpaard, Jonk, Bergkamp, Wou-

F> Overmars (55. Taument),
de Boer, Roy (81. Van

aSsen).
L°*di-Arabië: Al-Deaya, Al-l^sari, Al-Khlawi, Madani,
j>.,Hirafi, Majed (44. Falatah),

(69. Hamzah Saleh), Ja-
**> Muwallid, Al-Jibreen.

SAN FRANCISCO - Romario, de kleinste
van alle Brazilianen, danste in Amerika zijn
eigen samba. In het Stanford-stadion van San
Francisco deed de donkere dondersteen uit
Barcelona wat miljoenen van hem op dit WK
verwachtten. In de eerste wedstrijd van Bra-

zilië hielp hij zijn ploeg met een wervelend optreden aan de
overwinning. Romario bracht een heel Russisch elftal tot
wanhoop en op de knieën door in de eerste helft zelf te sco-
ren en na rust een strafschop te versieren: 2-0.

Bram Koopmans
overleden

Zie verder pagina 1 9

" Krajicek bijt in het gras

Op zich lag daar niemand wakker
van. Pas toen doktoren en offi-
cials weigerden commentaar te
geven en geen enkele duidelijk-
heid wensten te verstrekken over
de aard van de blessure, sloeg
even de paniek toe bij het Brazi-
liaanse persleger en in zijn vader-
land. Uiteindelijk bleek hij afgelo-
pen weekeinde weer fit genoeg
om voluit mee te trainen.

LONDEN - Richard Krajicek is op
de eerste dag van Wimbledon met-
een uitgeschakeld. Hij verloor met
6-3, 6-2, 5-7, 7-6 van de Australiër
Darren Cahill. Met Krajicek ver-
dwenen ook Paul Haarhuis, Caroli-
ne Vis en Nicoie Muns-Jagerman
uit het toernooi. Jacco Eltingh,
Brenda Schultz en Claire Wegink
waren wel succesvol.

Bewijs
Het optreden van Romario bracht
de Brazilianen vanaf de eerste mi-
nuut in extase en vormde het
bewijs dat alle commotie rond
zijn blessure in de voorbije week
overdreven was geweest. In San
Francisco raakte Romario tijdens
een laatste oefenwedstrijd gebles-
seerd en trainde hij bijna vier
dagen lang niet met de selectie
mee.

Krajicek snel
naar huis
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Numeriek is TVM het sterkst verte-
genwoordigd. Elf van de twintig
profs waarover Cees Priem de scep-
ter zwaait hebben de Nederlandse
nationaliteit. Ploegleider Jan Raas
van WordPerfect brengt zeven man
aan de start.

Priems elftal bestaat uit Gert-Jan
Theunisse, Steven Rooks (vorig jaar
tweede), Danny Nelissen, Bart Vos-
kamp, Maarten den Bakker, Martin
van Steen, Servais Knaven, Jeroen
Blijlevens, Rob Harmeling, Tristan
Hoffman en Michel Cornelisse. De
afvaardiging van Raas in Meerssen
ziet als volgt uit: Frans Maassen
(Vierde in 1993), Jelle Nijdam, Erik
Dekker, Rob Mulders, Louis de Ko-
ning, Leon van Bon en Michael
Boogerd.

Zevenenvijftig
„De voorlopige deelnemerslijst ver-
meldt zevenenvijftig namen," zegt
een functionaris van deKoninklijke
Nederlandse Wielren Unie. „Het be-
tekent, dat vrijwel iedere licentie-
houder heeft ingeschreven."
Van de mogelijkheid voor ex-profs
om na hun terugkeer naar de ama-
teurs te starten in de profwedstrijd,
hebben tot nu toe drie man gebruik
gemaakt: Henk Boeve, Henri Dor-
gelo en Tommy Post.

Andere ex-profs zoals Wilco Zuij-
derwijk, Gert Jakobs, Dick Dekker,
Martin Schalkers, Menno Vink, et-
cetera, weigeren vooralsnog aan de
zijde van hun vroegere collega's ac-
te de presence te geven. „Hun eis
om aan het NK voor amateurs deel
te nemen hebben wij moeten afwij-
zen," aldus de repliek van de
KNWU. „De reglementen staan dat
niet toe."

Ploegen
Naast de aanwezigheid van TVM en
WordPerfect kunnen zondag alleen
Histor/Novémail en Collstrop als
ploegen beschouwd worden, of-
schoon de getalssterkte beperkt is.
De Histors van directeur Peter Post
en chef d'equipe Theo de Rooij zijn
Eddy Bouwmans, Nico Verhoeven,
Gerrit de Vries, Eddy Schurer en
Patrick Jonker. Het Collstrop-kwar-
tet bestaat uit Adrie van der Poel,
John van den Akker, Wiebren

Veenstra en Jos van Aert.
De rest van het veld wordt gevormd
door duo's (Jean-Paul van Poppel
en Jans Koerts bij Festina; Ray-
mond Mens en TheoAkkermans bij
Trident) of renners die het net als
Erik Breukink zonder ploegmak-
kers moeten doen. Hiertoe behoren
John Talen (Mercatone Uno), Marco
Vermey (Chazal), Erwin Nijboer
(Banesto), Mare van Orsouw (Tele-
kom), Edwin Enthoven (Zetelhal-
len) en een aantal individueel ge-
sponsorde profs zoals Peter Pieters,
Frank van Veenendaal, Jos Elen,
Henk Baars, Kees Hopmans, Pa-
trick Eyk, Wim de Vos, Frank van
Bakel, Marcel Arntz, etcetera.

Programma
Het evenement wordt georgani-
seerd door Topsport Marketing in
samenwerking met de gemeente
Meersen. De profs krijgen vanaf
twaalf uur 230 kilometer voor de
wielen. De dames moeten zaterdag
(start negen uur) 87 kilometer afleg-
gen, de amateurs vanaf twaalf uur
203 kilometer. Een wedstrijd voor
recreanten is geannuleerd.

Nederlands ijshockey
moet spannender

Breukink eenling op Raarberg
TVM numeriek sterkste in nationaal wegkampioenschap

" Erik Breukink, titelver-
dediger in Meerssen.

Foto: DRIES LINSSEN

NYKOPING - Erik Dekker is
weer leider in de open Ronde
van Zweden. De 23-jarigeprofes-
sional uit de WordPerfect-ploeg
zegevierde in de tijdrit over 21,8
kilometer in Nyköping. De
Drent had ook al de proloog op
zijn naam gebracht. Het was de
derde zege van Dekker dit sei-
zoen.

Eerder op de dag had amateur

Anthony Theus het eerste deel
van de zesde etappe op zijn
naam gebracht, een rit over 99,8
kilometer tussen Norrköping en
Nyköping.
Pascal Richard heeft de leiders-
positie in de Ronde van Zwitser-

Dekker herovert
leiderstrui

land verstevigd. De Helveet fi-
nishte in de zevende etappe als
derde achter zijn landgenoot
Heinz Imboden en de Italiaan
Rodolfo Massi. Richards directe
belager, Gianluca Pierobon, ver-
loor 35 seconden. De Italiaan
verspeelde de tweede plaats aan
de Oekraïner Vladimir Poelni-
kov, die 1.02 achterstand heeft
op Richard. Pierobon staat op
1.03.

ZOETERMEER - Als declubs don-
derdag tijdens de bijzondere leden-
vergadering akkoord gaan met de
plannen van de Nederlandse ijshoc-
keybond, krijgt de competitie in de
hoogste klasse een revolutionaire
facelift. De belangrijkste verande-
ring is de verregaande invloed die
de bond op de clubs krijgt. Dat is
nodig omdat de competitie vorig
jaar, toen de clubs zelf nog de
dienst uitmaakten, een farce werd.

De clubbesturen dienen voortaan
een contract te tekenen, waarin een
aantal rechten en plichten op het
commerciële, organisatorische, fi-
nanciële en sportieve vlak is vastge-
legd. Kunnen declubs daar niet aan
voldoen, dan mogen ze niet deelne-
men aan de competitie. Net als bij
de grote Amerikaanse sporten gaat
de bond spelers verdelen over de

Roermond. Open Roermondse *■*pioenschappen. HECI: Teeselink-'-Jwel 6-4, 6-4; DECI: Beckers-Defl^
6-2, 6-4; HEC2: Vollenbronck-AllerS A
6-3; DEC2: Gerards-Dequelle 6\J7-5; HDC: Vollenbronck/Klingen-{£,,
vast/Schmitz 6-4, 3-6, 6-3; DDC: A'^Teesselink-Scheers/Van Schaik 6-3^GDC: Klingen/Jansen-Pau '^Aexeeuw 6-1, 7-5; HEDI: Ceelen-J?Jsen 3-6, 6-4, 6-4; DEDI: Linsen-vrjJ|
6-3, 6-2; HDDI: Houben/Willefy
Hoog/Arts 6-4, 7-5; GDDI: Cox/VaJLftlick-Op t Veld/Mosterd 7-5, 6-4; H»J
Suijlen-Smeets 6-1, 6-1; DDD2: S^pf
Suijlen-Kupers/Lamers 6-1, 6-4; OU(M
Suijlen/Suijlen-Beurskens/Cox 6-1' A
35+: HED: Salentijn-Cvitko 6-3.JiHDD: Rohi/Van Melick-Oonk/I^6-1, 6-3.

Wouters handhaaft zich
EDE - Stan Wouters plaatste zich
voor de derdeen belissende kwalifi-
catieronde van het ETC-tennistoer-
nooi in Ede. Hij deed dat door een
7-5, 6-4 overwinning tegen Hans
Jorna. Mare Merry overleefde de
eerste kwalificatieronde van het sa-
tellitetoernooi in Spijkenisse niet.
Hij verloor met tweemaal 6-4 van de

Duitser Wolfgang Tusch. John van
Helmond redde het eveneens niet
en ging met 6-0, 6-2 onderuit tegen
Sander Hommel.

Saskia Bonnen kan zich vandaag in
Amstelveen voor haar eerste A-toer-
nooi plaatsen. Na een moeizame 4-6,
7-6, 6-3 zege op Kim Kilsdonk troef-

de ze Monique van Bracht in de
tweede ronde af met 6-1, 6-1. Björn
Beekman was tegen Manook Ho
Zorab dicht bij de zege. Kramp ver-
hinderde echter dat hij het karwei
winnend kon afmaken: 7-6, 6-7, 0-6.

Op de eerste dag van het Asperges-
toernooi in Grubbenvorst won
Hans Coumans verrassend van de
Duitser Volkert Baumbach. Saidja
Drentje was met tweemaal 6-3 te
sterk voor Jürgen .Arts.

diverse clubs. In eerste instantie is
het de bedoeling dat dit met buiten-
landers gebeurt. Verenigingen met
een mager budget mogen meer bui-
tenlandse spelers opstellen dan rij-
ke clubs zoals de Geleense Eaters
en landskampioen Tilburg. „Daar-
door hopen we dat de onderlinge
verschillen kleiner worden, zodat
de competitie spannender wordt,"
zegt bondsbestuurder VanRijswijk.
Bijzonder in de plannen is verder
dat de clubs in de hoogste divisie
niet kunnen degraderen. „We willen
ze in de gelegenheid stellen in eer-
ste instantie de organisatie fatsoen-
lijk op poten te zetten," aldus Van
Rijswijk. „Dat kan ten koste gaan
van het sportieve gedeelte. Het zou
niet eerlijk zijn als die clubs dan
zouden degraderen. Voor debond is
het belangrijkste dat er continuïteit
ontstaat."

Dodelijk vermoeid

Voor de vuist weg
Jan Wouters in Nieuwe Revu over Ronald Koe-
man: „In Polen heb ik een paar keer met Ronald
op een kamer geslapen. Toen had hij een heel
schattige pyjama aan, een witte met allemaal ge-
kleurde hartjes. Mijn vrouw heeft precies dezelfde.
Dus telkens als ik opzij keek, dacht ik dat mijn
vrouw bij me op de kamer lag."

Jan Boskamp, trainer van Anderlecht, in Het Pa-
rool: „Ik moet zeggen, dat ik Ruud Gullit een waar-
deloze gozer vind. Dat ventje mag zich alles per-
mitteren. Hij komt pas op 23 mei, hij krijgt een
privé-kamer, wat wil hij nog meer? Echt waarde-
loos. Toen ik het nieuws hoorde, moest ik eerst
heel hard lachen. Daarna zei ik: die man is gek."

Pele in De Volkskrant over de toenemende macht
van de commercie in het voetbal: „In Brazilië is het
nu al zo erg dat sponsors premies uitloven aan spe-
lers die voor hun reclamebord gaan staan juichen.
Na een doelpunt zie je ze om zich heen kijken:
waar is dat bord nou ook alweer? Zodra ze het ge-
vonden hebben, rennen ze er als gekken op af.
Zulke waanzin gaat me te ver."

Rudi's geduld raakt op
In het Duitse WK-
kamp is het opval-
lend rustig. Geen
incidenten, de jour-
nalisten hebben
weinig om over te
schrijven. Bij ge-
brek aan beter
werd daarom een
door de spelers-
vrouwen veroor-
zaakte 'rel' er met
de haren bijge-
sleept. Mevrouw
HJgner vond het
'kinderachtig dat
de vrouwen niet in
hetzelfde hotel mo-
gen verblijven als
hun ega's'. De Duit-
se pers dook ge-
zwind op de 'af-
faire' en blies het in
principe onschuldi-
ge voorval op.

Rudi Voller zorgde
min of meer voor
'echt' nieuws. De
steraanvaller die
door Berti Vogts is
teruggehaald om de
produktie van de

Mannschaft op te
voeren, maakte
openbaar dat hij
het bankzitten moe
is. „Ik ben niet in
Amerika om met de
trainer te discussië-
ren over het feit of
de vrouwen in ons
hotel mogen of dat
de zoontjes van de
spelers toegelaten
worden tot het ban-
ket. Ik ben voor
belangrijker zaken
hier."

Met deze woorden
gooide Voller de
knuppel in het
hoenderhok. Berti
Vogts heeft hem
weliswaar te ken-
nen gegeven dat hij
aan het spelen
komt, maar de
bondscoach weet
alleen nog niet in
welke wedstrijd.
Dat zint de 34-jari-
ge spits niet. Hy wil
weten waar hij aan
toe is.

Crimineel goed
Sport verbroedert, vin-
den gedetineerden in
de Carabanchel-gevan-
genis bij Madrid en ze
besloten prompt tot het
houden van een eigen
mini-WK voetbal. Deel-
nemers zijn teams van
twaalf in de penitentiai-
re inrichting vertegen-
woordigde nationalitei-
ten. Tijdens de ope-
ningsceremonie die
door de televisie werd
uitgezonden, werden
duiven losgelaten als
symbool van vrijheid.

De gevangenen moet
nog even binnen *de
muren blijven, maar de
zware jongens die aan
het toernooi meedoen,
krijgen alvast een lichte
strafvermindering. De
voetballers betraden
het veld met hun natio-
nale vlag en devolkslie-
deren werden gespeeld.
Spanje, dat de grootste
populatie in de gevan-
genis heeft, is zwaar
favoriet. Portugal en
Marokko schijnen ech-
ter ook over crimineel
goede elftallen te be-
schikken.

Trapezewerker
WIELRENNEN
Ronde van Zwitserland. Zevende |: J
pc, Locarno-Anzère: 1. Imboden pA\
5.57.10, 2. Massi, 3. Richard 0.01, * \Mnikov 0.02, 5. Pierobon 0.36, 6. Gl*U3»1.29, 7. Saligari, 8. Puttini, 9. GiuPfj»
1.51, 10. Nevens 1.56, 11. Audehm/W
12. Bonca, 13. Anderson, 14.
Fleischer, 22. Le Mond 3.41,29. De \H
4.13, 47. Rominger 6.34, 49. TheWrW
6.53, 51. Bouwmans 8.54, 55. Van ’"!■
11.21,85. Knaven 15.10, 90. Hoffm»",*
Van Orsouw, 104. Akkermans, I°"'.ijß
Steen, 114.Rooks, 120. Cornelisse- *"jlj
meen klassement: 1. Richard 25' J
2. Poelnikov 1.02, 3. Pierobon 1-"JSBImboden 1.26, 5. Massi 2.23, 6. SsiZM
4.04, 7. Armstrong 4.18, 8. GW£f«4.33, 9. Gianetti 4.41, 10. Puttini 3-*&M
Yates 7.51, 12. Zberg 8.01, 13. ?"JI
8.53, 14. Nevens 10.11, 15. Fle^jfl
10.18, 21. Le Mond 12.46, 32. De ]j\
17.07, 38. Theunisse 21.44, 43. "TM
mans 25.22, 46. Van Aert 26.33, *«■ M
minger 27.08, 70. Van Steen 41 ?/',■
Hoffman 47.52, 84. Rooks 48.00, 93- ,jL
Orsouw 51.09, 109. Knaven 56.22. J»
Akkermans 1.21.42, 130. Cornew i
1.34.43.

Ronde Mijnvalleien. Eerste etapPf/tjf<
badesella-La Felguera: 1. Fontanel'
km 3.08.12, 2. Koerts, 3. Martine'1"'II
Santamarta, 5. Blijlevens, 6. GhiroJJ ,| <aAnguita, 8. Capiot, 9. Bortolami 0 "*' ,Tsjerkatsjine.

Snow Vermond. Wereldbeker £j 'Cross country: 1. Frischknecht 2-* j ,
2. Gould op 0.46, 3. Hoydahl 1 ."
Arntz 13.07, 27. Weevers 15.41. »T! (
WB: 1. Tomac 215, 2. Djernis "$«1 .'
Brentjens 174, 16. Arntz 109, 32- J Jvers 59. Vrouwen: 1. Furtado 2.16^ S
Matthes 3.12, 3. Daucourt 5.14. 'JJWB: 1. Furtado 169, 2. Furst 106, * !
Mattei 105.

buitenwereld. Ze waren
van plan tijdens een
WK-duel van Brazilië te
ontsnappen, op een mo-
ment waarop het hele
land incluis de bewa-
kers aan de buis ge-
kluisterd zou zitten.
IJdele hoop.

IJdele hoop
Meer nieuws uit de ge-
vangenis, nu uit Sao
Paulo. Daar werden
vijfentwintig Brazilia-
nen op heterdaad be-
trapt bij het graven van
een tunnel naar de vrije

De 37-jarige eigenaar van een koffieshop in de Por-
tugese kolonie Macao is aan een hartaanval bezwe-
ken die vermoedelijk het gevolg was van het feit
dat de man dodelijkvermoeid was na twee nachten
te zijn opgebleven om naar het WK-voetbal te kun-
nen kijken. Volgens zijn echtgenote stortte de man
zondag in elkaar toen hij klanten hielp in zijn kof-
fieshop. Hij had twee dagen 's nachts televisie ge-
keken en overdag in zijn koffieshop gewerkt.
Wegens het tijdsverschil zijn in Macao de wedstrij-
den tussen half twaalf 's avonds en half acht 's
morgens te aanschouwen.

sportkort
" VOETBAL - De D-jeugd ,
Fortuna eindigde tijdens cc"j
ternationaal in Lausanne |
vierde. Dario Cagnazzo var*
Sittardse ploeg werd topsco".

A
" TAFELTENNIS - Peter |
gel is tot en met de OlymP' j
Spelen van Atlanta 1996 h^ficoach van de Nederlandse }f\
tennisbond. De Duitser *#
principe aangetrokken als v
wencoach.

" VOETBAL - De Tsjech**.,
international Jiri Latal, si^ejj
ler van Sigma Olomouc, sKj
volgend seizoen in de Bun^ga. De 24-jarige middenv^tekende een driejarig co&
bij Schalke '04.

'Beheers uw gevoelens...'

# De meeste
Amerikanen zaten
de afgelopen dagen
gekluisterdaan de
buis om de
wedstrijden van de
basketbalfinale
tussen de Houston
Rockets en deNew
Vork Knicks te
volgen. Toch loopt
ook het WK voetbal
als een trein, zeker
wat betreft de
publieke
belangstelling. Het
evenement trekt
meer toeschouwers
dan ooit. In de
eerste vier dagen
kwamen ruim
zevenhonderddui-
zend toeschouwers
naar de tien
wedstrijden, een
gemiddeldevan
meer dan
zeventigduizend per
duel. Ook de
Amerikanen zelf
genieten intens van
de danspasjes van
Kameroen, de
technische
hoogstandjes van
Colombia, de
onvermijdelijke
karretjes met
brancard en vooral
de escapades van de
Mexicaanse
doelman Jorge
Campos. Uitbundig
applaus als de
'trapezewerker' -
zoals hierna een
gemistekans van
Noorwegen — in de
kruising van paal
en lat hangt.
Foto: EPA

Chinese voetballiefhebbers mogen best naar het
WK kijken, als zij hun televisie maar zacht zetten
en niet luidkeels 'Goal!' roepen. Het Volksdagblad,
de krant van decommunistische partij, gafdat ad-
vies maandag op de voorpagina. Miljoenen Chine-
zen kijken dagelijks naar de WK-wedstrijden, die
door het tijdsverschil met de VS meestal 's nachts
worden uitgezonden.

„Zet het geluid niet te hard. Als u een mooi doel-
punt ziet, beheers uw gevoelens dan. Begin niet
luid te schreeuwen of te klappen," aldus de krant
in het commentaar tegen burengerucht. De Chine-
se overheid is bang dat veel Chinezen door 's
nachts te kijken slaap te kort komen en daardoor
hun werk niet goed meer doen. „U moet extra
waakzaam zijn dat er geen ongelukken gebeuren
door slaapgebrek." Oosterse wijsheid.

sport in cijfers

TENNIS
Wimbledon, 17,6 miljoen gulden. M*j'
nen. Eerste ronde: Cahill-Krajicek °7
6-2 5-7 7-6, Eltingh-Lareau 6-3 6-2 »*
Stoltenberg-Haarhuis 7-6 6-1 6-4, Sa""
pras-Palmer 7-6 7-5 6-3, Edberg-Ferre"
6-2 7-6 6-4, Ivanisevie-Meligeni 6-1 ";
6-4, Martin-Stafford 6-4 6-2 6-7 6-7 *j
Becker-Wheaton 6-2 6-4 6-3, Brugu^
Cowan 6-2 4-6 6-4 6-3, Chang-A. OgT
7-6 6-4 6-2, Korda-Fitzgerald 6-2 6-1 £Agassi-Gaudenzi 6-2 6-7 6-3 6-2. r*.
ceanu-Simian 6-4 6-4 6-3, Tebbutt-W«r
6-3 6-0 6-3, Adams-Altur 6-1 7-5 6-4,'"
ter-Raoux 3-6 6-2 6-2 6-1, Woodfor^Matsuoka 6-2 7-5 6-4, Vacek-Solves JJ6-2 4-6 2-6 6-2, Kühnen-Ruah 6-3 7-5Ï
5-7 6-4,Reneberg-Canter 7-6 6-3 7-6, ;■
kinson-Camporese 6-3 3-6 6-3 3-6 'Fleurian-Youl 6-3 6-4 6-7 6-76-1, Perfij
Furlan 2-6 6-4 6-3 6-4, Yzaga-GouW^
7-6 6-7 4-6 7-5,Rusedski-Kulti 6-3 6-4°
Bates-Pozzi 7-5 6-4 6-1, Thoms-Kaj""
cher 3-6 6-3 2-6 6-4 11-9, Prinosil-»\,
man 4-6 6-3 6-2 6-2, Connell-Pescoso^6-4 6-4 6-4, Carlsen-Göllner 6-4 6-3 JdRenzenbrink-Washington 7-6 6-4 ,
Knowles-Tsjerkasov 6-4 7-5 7-6, Hl»^
Bryan 5-7 6-1 7-5 6-3, Zoecke-MacLaK ,
6-4 6-2 6-2, Damm-Patrick McEnrt*»J
6-3 6-4 6-2, Bergström-Nargiso 6-1
6-2, Krickstein-Rikl 6-3 6-2 6-0.

Vrouwen. Eerste ronde: SchulU-Mcs^2-6 6-3 6-4, Wegink-Wainwright 6-2 °T
Sawamatsu-Vis 7-6 6-3, Arendt - Mui<
Jagerman 6-3 6-2, Navratilova-Tayk>r^
6-3, Date-Sugiyama 6-3 7-6, Mary-jL.
Fernandez - Habsudova 6-4 6-2, Co*>^Likhovtseva 6-4 6-0, Spirlea-Jave' .
6-2, Tauziat-Carlsson 6-2 6-1, R«inali
Kruger 7-6 6-3, Radford-Gavaldon °M
6-0,Bobkova-Riehterova 6-3 6-1, Br'°j
hovets-Fusai 7-5 7-5, Monami-WarOjj
6-2, SiddaU-Singer 6-4 5-7 7-5, PJj
Rubin 6-2 6-7 8-6, Helgeson-MartineK.
6-2, Rittner-Appelmans 6-0 6-4, c*j,
hini-Hy 6-2 6-4, Dragomir-Wood 6-3 *
Munstergeleen. Tappesbrook 30+'anooi. HEC: Koster-Dreissen 6-0, 2-*. J
HDC: Matern/Senden-Koster/Died^7-5, 6-3; DDC: Dirix/De Zeeuw-He^Aarts 6-3, 6-1; GDC: Noordijk/I^jj
Krekels/Sijben 6-3, 6-1; HED: Wie^"J
Übachs 6-0, 6-7, 6-2; HDD: Hanse'p;
Boumans-Stevens/Boessen 7-6,
GDD: Jongen/Borger-Hamer-**!
Soest 5-7, 6-2, 6-3.

Klimmen. Balkon van Limburg
toernooi. HDCI: Bos/Uilings-LemP'a
Soons 4-6, 6-2, 6-3; DDCI: Bor"p
Mohr-Ten Broeke/Geraets 4-6, 6-3. (
GDCI: Speth/Brand-Van Hultera*%.
7-6, 6-1; HDC2: Reimes/De Scheen^Lenzen/Sehuurbiers 6-2, 6-4; n]fA
Frings/Satijn-Hoop/Zaal 6-3, 6-2; G^Hanssen/Van Hameren-Konte/Ha'%
6-1, 4-6, 6-1; HDD: Daemen/De WS
Huisman/Keulen 7-6, 5-7, 7-5; DDD^tong/Schreurs-Heussen/Maas 6- '" a

7-5; GDD: Maessen/Scheepers-Cren*
Dirks 6-0, 6-3.

Schinnen. Racketstoernooi. *"ins
DDC2 30+: Dols/Visschers-VroscM'a
sen 3-6, 7-6, 6-1; HDD 55+ : De W'pp
Jacobs-Moonen/Brouwers 7-6, 6-0: v a
30+: Brandts/Gonnighe-Terstal/H<*^
6-3, 4-6, 6-2.

Maastricht. Sinjorentoernooi, w'"''ï2B
45+ : HEC: Gulikers; HED: Ken.K'3
HDD: Essers/Geurts; 55+: HED:
ten; HDD: Remerie/Gehlen.
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DOOR WIEL VERHEESEN

MEERSSEN - Vergeleken met vorig jaar is de situatie voor
Erik Breukink onveranderd gebleven. Nederlands bestgeklas-
seerde prof op de wereldranglijst staat er zondag als titelverde-
diger in het NK op de weg over 230 kilometer alleen voor. Zijn
ploegmakkers van ONCE hebben in eigen land hün kampioen-
schap. De Nederlandse titelstrijd wordt gehouden in Meers-
sen. Een dag eerder komen aldaar de dames en amateurs in
actie. Het parcours heeft een lengte van bijna negen kilometer.
De Lange Raarberg (waar de eindstreep getrokken is) en debeklimming van de wegrichting vliegveld, kort na de start die
tegenover het gemeentehuis, wordt gegeven zijn telkens terug-
kerende obstakels.

.. sport

verlenging



groepb

DOORHENRI VAN DER STEEN

CHICAGO -
Het was een
chaos met Bra-
ziliaanse allu-
re. Spanje
heeft één punt-

je en dat zal vermoedelijk na
de wedstrijd van vandaag te-
gen Duitsland niet anders zijn.
Dus heeft Javier Clemente
heel wat uitte leggen aan tien-
tallen opgewonden, zelfs hitsi-
ge Spaanse verslaggevers.
Maar de kleinste bondscoach
van het WK, zeven centime-
ters korter nog dan Berti
Vogts, geniet van het circus.

Clemente is controversieel. Hij mint
het pandemonium, de schreeuwen-
de polemiek, de agressieve ruzie.
Hij heeft ruzie met Cruijff, maar...
Cruijff niet met hem. Cruijff laat
Clemente maarkletsen en doen, een
discussie is zinloos volgens de Ne-
derlander. Clemente heeft negen
spelers van Barcelona in zijn selec-
tie, die hij echter gewoon verdedi-
gend laat spelen, heel anders dus
dan bij Barcelona.

2-0
Ufo ■E?lië 1100 3 2-0
CToen 10 10 12-2
L7en 10 10 12-2

10010 0-2

&»K 22.00 uur:C'e-Kameroen
iC vr«jdag op zaterdag 01.30 uur:

Ij. i*j e-Rusland 2-0 (1-0). 27. Romario 1-0,
IjJu^J 2-0 (strafschop), Scheidsrechter:
''OOn Chong (Mau). Toeschouwers:
%t (uitverkocht). Gele kaart: Chlestov,
lr^fov.Koeznetsov (Rusland).
9}.Ai!f' Taffarel, Jorginho, Ricardo Rochahioadair), Marcio Santos, Leonardo, Dun-
IL,' Mazinho), Mauro Silva, Rai, Zinho,Qr'o,Bebeto.H%Jf*": Charin, Nikiforov, Koeznetsov,
*Wna vitsJ. Ternavski, Chlestov, Karpin,

kl' Tsymbalar, Ratsjenko (75. Bo-
Joeran(55. Salenko).Lll.f^ö-Kameroen 2-2 (1-1). 8. Ljung 1-0,

*> tl I_l- 47- Omam-Biyik 1-2, 75. Dah-
Sferi %, Scheidsrechter: Tejada Noriega
fe r°esehouwers: 83.959. Gele kaart:
K« we)' Mbouh-Mbouh (Kam). 'ISiad t> ve,l'. Roland Nilsson, Björ-
IJt. ia' Patrick Andersson, Ljung, Ingesson
l?Wnnet Andersson), Thern, Schwarz,
ILL^Vst (60. Larsson), Dahhn, Brolin.
iMbik "*■»= Bell. Agbo, Kalla, Song, Tataw,
|%i' Mbouh, Foe, Embe (81. Mouyeme),e (87. Mabouang), Oman-Biyik.

Openingsduel
koploper op tv
HEERLEN - Van alle tot en met
zondag gespeelde wedstrijden
tijdens het WK voetbal trok het
openingsduel tussen Duitsland
en Bolivia, vrijdag op Nederland
3, met ruim 3,5 miljoen de mees-
te tv-kijkers. De wedstrijd Bel-
gië-Marokko (zondagavond)
kluisterde ruim 2,9 miljoen kij-
kers aan de buis. Bij Italië-ler-
land (zaterdagavond) en Noorwe-
gen-Mexico (zondagavond) zaten
ruim 2,4 miljoen kijkers voor het
beeldscherm. De ontmoeting
tussen gastland USA en Zwitser-
land (zaterdag) trok 'slechts' 1,4
miljoen kijkers.

groep c

5tWland 110 0 3 1-0
hfl 10 10 12-2
«%i orea 10 10 12-2

È'
a 10 0 10 0-1

?*«« 22.00 uur:S^d-Spanje
\t ~aonderdag op vrijdag 01.30 uur:"*orea - Bolivia

Salinas

groep d
j&Sr 18 30 uur.
JHi "."'«-GriekenlandVh lnsdag op woensdag 01.30 uur:'a-Bulgarije

Toppunt van tegendraadsheid is
Clementeskeuze voor Julio Salinas,
reserve-spits bij Barcelona - vaste
keuze in de nationale ploeg. Salinas
is tevens de enige spits in de Spaan-
se selectie.

Dus wordt er in Spanje al maanden
heftig gedebatteerd of Clemente
wel goed bij zijn hoofd is. Nog geeft
een kleine meerderheid hem het
voordeel van de twijfel, omdat Cle-
mente er in slaagdezich met Spanje
te kwalificeren voor het WK. Maar
nu dreigt ook dit toernooi een fiasco
te worden, zoals alle voorgaande
WK's.

$ - De Amerikaanse zienster
Fran Baskerville, ook actief als
spokenjaagster en zingende psy-
chiater, heeft voorspeld dat een
land met oranje-rode kleuren op
de tenues wereldkampioen gaat
worden. Volgens de schrijfster
van de bestsellers 'Heb je een
geest in jekamer?' wordt devoor
haar onbekende Dennis Berg-
kamp de grote ster van het toer-
nooi.

$ - De Zwitserse spits Adrian
Knup is hersteld van zijn knie-
blessure en kan morgen in het
duel met Roemenië gewoon
meedoen. De speler van Vfb
Stuttgart miste de eerste wed-
strijd van zijn land tegen de Ver-
enigde Staten (1-1).

Maradona
afgeslankt

ROMSEE - De Belgische wiel-
renster Christel Werekx heeft in
het Waalse Romsée een wegwed-
strijd over 74 kilometer gewon-
nen in 1 uur en 57 minuten.
Diana Heijnenuit Landgraaf ein-
digde op de veertiende plaats. In
de eindstand kwamen nog twee
Nederlandse dames voor: Mike
de Bruin (vierde) en Natasja Le-
xis (twintigste).

Christel Werekx
wint in Romsée

Auto's te verdienen in Voerendaal en Brunssum
Het leidde nog maar eens tot een
fantastisch woordenspel tussen Cle-
mente en zijn criticasters, want het
gelijkspel tegen Zuid-Korea was
een tegenvaller. Clemente: „Het is
niet de hemel, maar ook niet de hel.
De enigewedstrijd die nu nog telt is
die tegen Bolivia. Tegen Duitsland
mogen we verliezen. Zuid-Korea
had ook wel geluk: Hierro raakte
geblesseerd, Nadal kreeg rood."

Bolivia

Golftop naar Limburg
derlandse Amerikaan won de laat-
ste twee grote nationale toernooien
en verkeert in blakende vorm.

In Brunssum is hij bovendien titel-
verdediger en houder van het baan-
record. De meeste concurrentie
heeft hij te duchtenvan Rolf Muntz,
John Woof, Jonas Saxton en Joost
Steenkamer. Het publiek, dat van
harte welkom is tijdens de wed-
strijddagen op beide banen, heeft
vrij entree.

Turnpromotors
onderscheiden
DEVENTER - De voorzitter van
de KNGB reikte tijdens het NK
turnen hoge bondsonderschei-
dingen uit aan deKerkradenaren
Hub Bremen en Wim Dill.
Laatstgenoemde kreeg de gou-
den speld van verdienste bij zijn
afscheid als secretaris van de
commissie herenturnen. Bremen
ontving de zilveren KNGB-ere-
speld voor zijn werk als voorzit-
ter van deze commissie.

groep e

tó? '110 0 3 1-0
Slie eBen 1 1 0 Ö 3 1-0
V 10 0 10 0-1

10 0 10 0-1

feÜf^ag 22.00 uur:
J/iiri'N°orwegen

°lerland

/ naderbelicht ]

„We hebben ook vleugelaanvallers.
Het gaat erom of die alleen aanval-
len of ook verdedigen. Tegen Duits-
land mogen ze wat meer aanvallen."

Spanje speelde met één spits. Dat is
toch te gek tegen Zuid-Korea. Cle-
mente: „Nee hoor, ik wist hoe sterk
Zuid-Korea is. Tegen Duitsland
kunnen we wat aanvallender spe-
len." Met* één spits in de selectie? Ernie Elsdoelpuntenmakers

Kj) "c'oiu (Roe) 2, 2. Romario (Bra), Rai
W)' preey (Zwi), Dahlin (Zwe), Degryse
F*i übe <Kam>. Goicoechea (Spa), Hagi
Pr),' ïïor>g Myung Bo (ZKo), Houghton
RWu nsmann (Dui>. Ljung (Zwe),
ES Vr'y'k (Kam), Rekdal (Noo), Salinas
i Vl>iürt Jun*S Won (ZKo), Valencia (Col),
Niè (VSt> allen 1. (Nederland - Saoedi-net meegeteld).

HOUSTON - De finalereeks van
de Amerikaanse basketbalfinale
blijft spannend tot en met de
laatste partij. De Houston Roc-
kets trokken in de eigen arena in
de zesde van zeven wedstrijden
tegen de New Vork Knicks de
stand gelijk. Door de overwin-
ning met 86-84 werd het 3-3. Het
zevende en laatste duel staat
morgenavond in Houston op de
rol.

Houston Rockets
naast Knicks

De Zuidafrikaan Ernie Els heeft het
.toernooi om de Open Amerikaanse
golftitel gewonnen. In een play-off
met de Amerikaan Loren Roberts
zegevierde Els in een zogenaamde
sudden-death op de twintigste hole.
De play-off was noodzakelijk nadat
Els en Roberts na achttien holes ge-
lijk waren geëindigd met 74 slagen,
drie boven par. Colin Montgomerie,
die zondag met Els en Roberts ge-
lijk eindigde, finishte als derde met
78 slagen.

Bij persconferenties wordt wel va-
ker onzin gedebiteerd, maar Cle-
mente produceert in elk geval nog
interessante onzin. Al kan het bizar-
re mannetje ook zo veel niét uitleg-
gen. Dat van die ene spits bijvoor-
beeld.

Van onze sportredactie

VOERENDAAL/BRUNSSUM
Terwijl de aandacht van de voetbal-
wereld gericht is op Amerika, kijkt
golfend Nederland reikhalzend uit
naar Voerendaal en Brunssum. In
Voerendaal start vandaag het Ned-
Car Nationaal Open met het tradi-
tionele Pro-Am; op de Brunssum-
merheide vinden vanaf donderdag
de festiviteiten plaats in het kader
van de officiële opening van de
nieuwe negen holes. Zondag spelen
Nederlands beste professionals in
het Pro-Am Limburg 1994.

De top van zowel de Nederlandse

golfprofessionals als -amateurs
heeft gisteren al het verkennings-
rondje gespeeld op de banen van
GC Hoenshuis en vond de fairways
en greens in prima conditie. Vanaf
morgenochtend acht uur wordt de
strijd serieus aangegaan.

Prijzengeld
De beste zestig spelers gaan over
naar de finalerondes op vrijdag en
zaterdag. Op de achtste hole, een
par 3 van 160 meter heeft hoofd-
sponsor NedCar een Volvo 440 Tur-
bo Diesel in het vooruitzicht gesteld
voor de professional die daar in
hole-in-one slaat. Het totale prijzen-
geld bedraagt 35.000 gulden.

Een behoorlijke prijzenruif (16.000
gulden) staat eveneens ter beschik-
king in Brunssum. En ook daar, op
de nieuwe achtste hole, een par 3
van 150 meter met een door water
omringde green, is een auto (Alfa
Romeo 33 Imola) te verdienen voor
de professional die en hole-in-one
slaat. De start van het achtste Pro-
Am Limburg toernooi zal om 8.30
uur plaatsvinden, terwijl de laatste
flight om 10.20 uur de baan in gaat.
Daar in zowel Voerendaal als
Brunssum een vrijwel identieke
deelnemerslijst op het prikbord
hangt, zijn ook de favorieten voor
beide evenementen dezelfden.
Voorop Chris van der Velde. De Ne-

Wimbledon: het 'lekkere gevoel' op slag verdwenen " Boris Becker had in zijn
openingspartij geen
problemen met de
Amerikaan Wheaton. Hij
won met 6-2, 6-4, 6-3.

Foto: EPA
Krajicek bijt in het gras

gelekaarten
Pciivi

<2,: Grun, Weber. Bolivia (4): Soria,
S*8». Borja, Quinteros. Colombia (3):
kHok'i Valderrama, Alvarez. Duitsland«, lfV"ler.MöUer. lerland (3): Phelan, Coy-
E^ijl 1" Italië (1): Signori. Kameroen (1):
Ki. Vo ouh' Marokko (3): Naybet, Daou-
L HcLa?2"' Mexico (1): Suarez. Noorwegen

nd'Leonhardsen. Roemenië (1):
U' Rusland (3): Chlestov, Nikifo-

Spanje (2): Luis Enrique,
N-k ■ Verenigde Staten (1) Harkes.

2\v leaIea (2': Km y o° Sung, Choi Young
r (jden (1): Dahlin. Zwitserland (2):

Spanje heeft al jareneen groot pro-
bleem voorin. In de Spaanse com-
petitie kwamen afgelopen seizoen
toch twee talenten bovendrijven:
Carlos van Oviedo (20 goals) en Ci-
ganda van Bilbao (17 goals); beiden
werden echter gepasseerd voor het
WK. Liever viel Clemente terug op
zijn oud-pupil Salinas (uit hun geza-
menlijke succestijd bij Atletic Bil-
bao), die in de kwalificatie zeven
goals maakte in zeven wedstrijden.

Tegen Zuid-Korea scoorde Salinas
ook weer, wat hem meteen tot een
unieke figuur promoveerde. Salinas
heeft nu op drie achtereenvolgende
WK's gescoord; slechts acht ande-
ren - onder wie Pele, Platini en See-
ler - lukte dat.

De wat stijve, niet erg technische
Salinas zal het voor Clemente moe-
ten doen in de resterende wedstrij-
den. Bij Barcelona speelde Salinas
afgelopen seizoen niet één hele
wedstrijd, wat Clemente juist een
voordeel vindt. „Want Salinas is
lekker fris."

Probleem

M,
u"°o- 14 JJ°Dld 1: nabeschouwing.
t* <J éUO BRT 1: overzicht vorige speel-

fandinformatie. Het programma
i*°-l4i half uur herhaald.
L°o.i»'iBNed 1: Brazilië-Rusland.
j 1<Vk RTL Television: tennis Wimble-£lB.fhtstreeks.S. "a2Ned 1: Nederland - Saoedi-Ara-

«Nu'J5Dld 2: WK-reportages, achter-af?. u.tervieW s.
[» Ssirr, 5 Ned 3: Nederland - Saoedi-Ara-Xj^nvattmg.IjStp ° fiRT 2: Argentinië-Griekenland

.JS-jri'?° Ned 3: Argentinië-Griekenland.
!) fUif ° °ld 2: Argentinië-Griekenland

r^-ta' 3,0 Ned 3: Sportjournaal.
!>ks ° °ld 2: Duitsland-Spanje recht-

jjW 50 BRT 2: Duitsland-Spanje recht-

fjts. °° Ned 3: Duitsland-Spanje rechts-

lla?-Sr.l 35 Dld 2: nabeschouwing Duits-

liHs ° BRT 2: Nigeria-Bulgarije recht-

l|^ks'25 Ned 3: Nigeria-Bulgarije recht-

Hs.'30 Dld 2: Nigeria-Bulgarije recht-

De vriendelijke Salinas zelf zegt al
tijden hetzelfde op dezelfde vraag.
Wat hij ervan vindt? Salinas: „Ik
ben blij met het vertrouwen van
Clemente. Dat Cruijff me niet laat
spelen, heeft met de buitenlanders
te maken. Barcelona is een topclub
en de buitenlanders zijn topspelers.
Cruijff heeft kennelijk meer ver-
trouwen in hen. Gelukkig is Cle-
mente er nog."

Uitschakeling zal als een schande
worden ervaren, zeker ook omdat er
onder Clemente dan wel wat ge-
wonnen is, maar nooit met leuk
voetbal. „Wat de mensen vinden, in-
teresseert me niks. Ik wil winnen.
En de kritiek dat ik niet van techni-
sche spelers hou, is onzin."

Hatelijkheden heeft Clemente al ge-
noeg te horen gekregen. Het wordt
alleen nog maar erger als hij van-
daag verliest van de Mannschaft.

Vertrouwen

BOSTON - De eerste openbare
training van Argentinië werd in het
Foxboro-stadion van Boston een
show van Maradona. Liefst driehon-
derd vertegenwoordigers van de
media hadden zich rond 'Pluisje'
verzameld. Demonstratief trok de
33-jarige Argentijn zijn shirt om-
hoog om de journalisten te overtui-
gen dat geen grammetje vet meer
aan zijn lijf zat. Het voormalige
'propje' toonde een atletische body.
Schoon aan de haak woog hij vier-
entwintig uur voor de confrontatie
met Griekenland vierenzeventig ki-
logram. Twee minder dan vier jaar
geleden in Italië. De afgelopen twee
maanden raakte Maradona veertien
kilogram kwijt.

Darren Cahill nam in 1991 noodge-
dwongen afscheid van het mannen-
circuit. Pas in januari van dit jaar
vierde hij na een paar knie-opera-
ties zijn rentree. De spelersvakbond
geeft langdurige geblesseerden zes
toernooien de kans te bewijzen op
het oude niveau terug te zijn. Wim-
bledon was voor Cahill de laatste
'grashalm.
De Australiër zat er na zijn vier sets
overwinning nog frisjes bij. „Maar
wat wil je. Tot 5-3 in de derde set
heeft hij weinig moeite hoeven
doen," sprak Krajicek die vooral
boos was op zichzelf. „Gezien dat
begin, was het ongelooflijk geweest
als ik nog had gewonnen."
Zelf geloofde Krajicek, met een
break achter in de derde set, nauwe-
lijks meer in zijn kansen. Tegen-
stander Cahill, de nummer 217 van
de wereld, had zelfs meer vertrou-
wen in de Nederlander. „Ik was
doodsbang. Krajicek begon in een
keer veel agressiever te spelen en
had meer breekkansen dan ik."
De agressie die Krajicek in de slot-
fase liet zien, kwam te laat. Dat be-
sefte hij zelf ook. „Ik begon sterk,
maar als je dan een paar gemakke-
lijkevolleys in het net slaat, moetje
gas terugnemen. Van zulke blun-
ders krijg je nooit zelfvertrouwen.
Ik ging rustiger spelen om het ge-
voel te krijgen." De baan, de ballen,

WIMBLEDON - Op de baan waren
de ogen van Richard Krajicek in de
fatale openingspartij tegen Darren
Cahill voortdurend op de grond ge-
richt. Alsof hij op zoek was naar
antwoorden. Waar bijvoorbeeld dat
'lekkere gevoel' was waarmee hij
het toernooi van Rosmalen had ge-
wonnen. En waarom dat 'stomme
gras' van Wimbledon zo onbespeel-
baar was. Tegen de kwieke Austra-
liër bleef hij het antwoord schuldig.
Bij de vragen na afloop haalde hij
ook zijn schouders op, terwijl zijn
ogen... de tafel onderzochten.

sportprijsvragen
V*4 Pf|*, 'Js erste prijs: geen winnaar. Twee-
k fs f Been winnaar. Derde prijs: 74 win-
fVs t oqo9'lo Vierde prijs: 4.038 win-

"" 4»,40. Vijfde prijs: 68.202 winnaars

\tj, Vüf Zes cijfers goed: geen win-
V; 2() goed: 2 winnaars ’ 10.000. Vier
'lNrwlnnaars / 100° Dr'e goed: 263

" J 100. Twee goed: 2.463 winnaars

'i^''<-2< 'en van gisteren:

'78-79r*-40-41-43-44-45-50-52-58-73-74-76-

het excuus was er sneller dan het
gevoel.
Toch kan Krajicek ook hard voor
zichzelf zijn. „Ik had hier willen
staan, maar was nergens. De afgelo-
pen jaren speelde ik de Grand
Slams goed en presteerde ik tijdens
de Grand-Prix-toernooien minder.
Nu win ik Barcelona en Rosmalen,
maar speel ik in Parijs drie keer
slecht en hier waardeloos. Dat goe-
de gevoel dat ik na mijn come-back
had, is nu wel weg."
Een uur eerder was het verhaal van

Eltingh het andere uiterste. Hij had
de Canadees Sebastien Lareau van
de grasmat geveegd. „Dit was een
partij om in te lijsten. Dat je zo
waanzinnig goed speelt komt haast
nooit voor."
Claire Wegink keek net zo blij. De
lucky loser was de gelukkige win-
naar tegen de Engelse wildcard
Wainwright en incasseerde zon
10.000 pond. Schultz won eveneens,
maar kon niet tevreden zijn met
haar spel tegen de Georgische
Meshki.

Met Krajicek treurden drie andere
Nederlanders op het slagveld. Haar-
huis werd gewipt door de Australiër
Stoltenberg. Caroline Vis verloor
van de Japanse Sawamatsu en Ni-
coie Muns legde het af tegen de
Amerikaanse Arendt.
Voor Torn Nijssen begint Wimble-
don vandaag. Op baan acht moet hij
samen met- Cyril Suk aantreden
voor zijn eerste partij in het heren-
dubbel. Het als vijfde geplaatste
duo ontmoet de Amerikaan Joshua
Eagle en de Duitser Lars Rehmann.
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Spanje mobiliseert
Bondscoach Clemente: 'Tegen Mannschaft spelen we aanvallender'

" John de Wolf wordt op Schiphol hartelijk verwelkomd door zijn vrouw Ingrid. De Feyenoorder die het WK wegens een
blessure in rook zag opgaan, was net op tijd thuis om de wedstrijd van zijn collega's tegen Saoedi-Arabië op de tv te volgen.

Foto: ANP

Wk voetbal Charlton eist drinkpauze
NEW VORK - Bobby Charlton heeft een protest ingediend bij de
Fifa. De lerse bondscoach vreest uitdroging van zijn spelers indien
de federatie de regels van de watervoorziening tijdens de WK-wed-
strijden niet versoepelt. Vijf lerse spelers waren tegen Italië in de
tweede helft niet in staat te drinken. Charlton wil de wedstrijden in
elke helft twee keer tien seconden onderbreken om spelers te laten
drinken.

groep a
Elmenië 110 0 3 3-1Cn'BdeStaten 10 10 11-1
ColrZ[land 10 10 11-1mb'a 10 0 10 1-3
S«» 22.00 uur:I«chï°më"Zwitserlandc«l,>^oensdalï °P donderdag 01.30 uur:mb'a-Verenigde Staten Warme begroeting Twee dagen rust

voor 'Joske'
ORLANDO - Josip Weber -'Joske' voor de Belgen - moet
twee dagen rust houden. De
Kroaat met Belgisch paspoort
liep in de met 1-0 gewonnen
wedstrijd tegen Marokko een
knieblessure op toen hij werd
getorpedeerd door doelman Cha-
lil Azmi. Weber hield aan de bot-
sing een bloeduitstorting in de
knie over. Hij zal een paar trai-
ningen moeten overslaan. Mare
Degryse zal voorlopig aangepast
trainen. De aanvoerder van de
Belgen heeft een lichte liesbles-
sure.

sport

..

Wk op tv

kort amerikaans
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ct<\ Er wordt hard gewerkt bij Schunck. De ingrijpende verbouwing is over zes weken gereed. Nu moet 1
rr" \ er plaats gemaakt worden voor kompleet nieuwe kollekties. Daarom start Schunck met een sensationele 1l\ ZOMEROPRUIMING

t~\ Alles moet écht weg!
t. \ Er moet ruimte komen voor nieuwe kollekties. Zodat Schunck over enkele weken het mooiste
w"~ \ modewarenhuis van Limburg is met de allernieuwste najaarsmode.
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f~" / van het m COLETTE. KM ff JM HH JJJ ■ BADDOEKENt / [" d
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f ’ In 2 modellen en diverse kleuren. van Mc GREGOK.
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Voor mm*. Am*. ■.■_L^_ ’ NU MET KORTINGEN TOT 30% -" Mg van POINTER. 5-Pocket model in de kleur ecru. Q{■ BS ■h I ROKKEN RESTANTEN NU 198,- Nu voor 3O -JtZT ’ in diverse kleuren, modellen en kwaliteiten. KOLBERTS # litsjumeaux Van/ 229,-

-r—-O / Maten 36 t/m 50. Eén en twee-rij modellen in zomerse kwaliteiten. Brnrn^r7^^!l!^riTl?^BlHHHl.^MaMMi RB V.V
_

L^A Van/129,-en ’ 179,- Voor AA Van ’ 198,-, ’ 298,-en ’ 449,- HSL*]^! I^,l I ■ W a^#
V \ OVf" Voor <■ *«% éf% a.^l.^l^l.^l.^l.^^l.^l.^l.^l.^l^l.^"
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ook tijdens de verbouwing winkel je daar voor je plezier!
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