
uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - HoofdredacteurRon Brown - Losse nummers ’1 75

Limburgs Dagblad
Overzicht van belangrijke adressen voor de

lezers van het Limburgs Dagblad, zie pagina 20.Woensdag 1 juni 1994 76e jaargang nr. 126.

Extra bewaking wethouders in Sittard
DOOR GEERTJAN CLAESSENS
SITTARD - De Sittardse politie
heeft het toezicht rond dewonin-
genvan de vijfSittardse wethou-
ders verscherpt. Het aantal pa-
trouilles is verhoogd na dreige-
menten die woonwagenbewo-
ners twee weken geleden uitten
in een mondeling overleg over
de afbraak van het regionaal
Woonwagenkamp. In het week-
einde werd de auto van wethou-

der Paes door een brandbom
verwoest.
De gemeente neemt de dreige-
menten serieus en wil op alles
voorbereid zijn. De Sittardse po-
litie wil niet spreken van ver-
scherpt toezicht, omdat de wo-
ningen van de vijf wethouders
altijd in de gaten gehouden wor-
den. Maar de gemeente Sittard
stelt wel dat extra wordt gepa-
trouilleerd.
De wethouders zijn na het over-
leg van twee weken geleden niet

opnieuw bedreigd. Het onder-
zoek naar de brandstichting in
de auto van de Sittardse wethou-
der W. Paes heeft tot dusverre
geen sporen opgeleverd.
Volgens de Sittardse politie staat
die brandstichtig los van de drei-
gementen, en ook los van de
branden die in het pinkster-
weekeinde werden gesticht in
drie Sittardse basisscholen. Ook
het onderzoek naar die drie
branden heeft nog geen aanwij-
zingen opgeleverd.
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Kok start
lobby Lubbers

°EN HAAG - Partijleider Kokvan de Partij van de Arbeid heeft
zijn socialistische vrienden inEuropa opgeroepen de kandida-

tuur van Ruud Lubbers voor de
opvolging van Jacques Delors te
Steunen.
*n een brief aan alle socialisti-
sche leiders in de verschillendeEuropese landen, zowel rege-
ringsleiders als voorgangers in«e oppositie, schrijft Kok dat
Lubbers volgens hem de bestekandidaat is voor het voorzitter-
schap van de Europese Commis-
sie.

Volgens Kok heeft Lubbers de
heeste ervaring, is hij een over-tuigd Europeaan en een goed
i

het weer

EN ZONNIG**n zwakke zuidelijke wind
'Oert warme lucht aan. Met
*jet zonnige weer kan de mid-j^tïtemperatuur oplopen naar

25 graden. Vanavond"eemt vanuit het zuidwesten
jjebewolking toe, met later op
jte avond en 's nachts buien,
hierbij is een grote kans op
°nweer. Ook morgen kan ern°g een (onweers)bui vallenen ligt de temperatuur een
Paar graden lager dan van-daag.
voor verdere informatie be-treffende het weer in Limburg
*unt u bellen 06-9775.
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Fransen en Duitsers willen Europese eenwording versneld doorzetten

Plan voor ’kleine Unie’Von onze redactie buitenland

- Frankrijk, Duitsland en enkele andere lidsta-
willen een kleinere Europese Unie vormen, die de Europe-se eenwording versneld doorzet. Deze zogenoemdekerngroepPjijft evenwel nauw verbonden aan de andere lidstaten. HetJ^ee voor de 'kleine Unie' werd gisteren gelanceerd door de* ranse minister van Europese zaken, Alain Lamassoure.

f* 1.) gaf daarmee gestalte aan de «ÏJnger lopende discussie over h«*-uropa van de twee snelheden. DeMl zeggen dat landen die niet aaac voorwaarden, verbonden aan d

Europese eenwording, kunnen vol-
doen, hun eigen tempo volgen.
De andere staten kunnen dan snel-ler doorwerken. Daartoe zou eennieuw verdrag opgesteld moetenworden. Een 'conventie' moet dan
de samenwerking met de andere
lidstaten veilig stellen.
Frankrijk en Duitsland sloten giste-
ren hun tweedaagse top in het Oost-
franse Mulhouse af met een verkla-
ring voor verdere samenwerking in
de Europese Unie (EU). Kohl en
Mitterrand maakten onder meer de
plannen bekend voor nieuwe hoge-
snelheidstreinen.De landen denken
onder andere aan een traject dat
Londen en Parijs met Berlijn en
Moskou verbindt in korter dan één
dag.

Ter afsluiting van de 63e Frans-
Duitse ontmoeting kwam Mitter-
rand ook met een uitnodiging voor
het Europese legerkorps om deel te
nemen aan de parade van 14 juli,
Frankrijks nationale feestdag. Het
wordt de eerste keer sinds de Twee-
de Wereldoorlog dat Duitse troepen
over de Champs Elysées in Parijs
marcheren.

Mitterrand vroeg ook de Duitse
bondskanselier Kohl de parade bij
te wonen. Het Eurokorps, dat in
1992 doorKohl en Mitterrand is op-
gericht, bevat behalve Franse en
Duitse troepen, Belgische, Spaanse
en Luxemburgse eenheden. Kohl
aanvaardde de uitnodiging.

Europa's hoogste ambtenaar, de
Fransman Jacques Delors vindt dat
Europa een president aan het hoofd
van de Europese Unie moet stellen.
Dit zou een man moeten zijn die ca-
pabel wordt geacht Europa te repre-
senteren en te besturen.
Delors, voorzitter van de Europese
commissie, bepleitte de installatie
van een president in een interviewin de Franse krant Le Monde. Delidstaten van de EU zouden er vol-
gens Delors goed aan doen om eens
in de 2,5 een eerste burger tekiezen.
Deze moet Europa 'personificeren'
en representeren.

Janmaat steunt coup
binnen CD Limburg

DOOR LAURENS SCHELLEN

HEERLEN/DEN HAAG - Voorzit-
ter AJex Schijns van de Centrum
Democraten in Limburg is met on-
middellijke ingang geschorst door
partijvoorzitter en fractieleider Jan-
maat. Na een geheime vergadering,
zonder aanwezigheid van Schijns,
besloot Janmaat hem af te zetten op
'dringend en unaniem advies' van
het gewestbestuur. Volgens Jan-
maat is de schorsing van Schijns
een logisch gevolg van 'ernstige in-
terne kritiek' op zijn functioneren.
„Nee, ik voel er helemaal niets voor
om in de Limburgse pers hiep-hoi
te gaan vertellen wat hij verkeerd
heeft gedaan. Er spelen in elk geval
meerdere kwesties."
Niettemin bevestigt Janmaat desge-
vraagd dat de CD-top Schijns

hoogst kwalijk neemt dat hij af-
stand heeft gedaan van zijn bij de
gemeenteraadsverkiezingen in
Maastricht behaalde raadszetel.
„Maar meer zeg ik er niet over. Het
gewestbestuur in Limburg gaat zich
vanaf nu volop concentreren op de
komende verkiezingen voor Provin-
ciale Staten." De CD-voorman ont-
kent dat de schorsing van Schijns te
maken heeft met de recente golf
van kritiek binnen de partij op zijn
eigen positie.

Volgens Schijns, die vijf jaar voor-
zitter van de CD-afdeling is ge-
weest, is er een onvervalste coup
gepleegd door de overige vijf ge-
westbestuursleden, onder aanvoe-
ring van het Heerlense CD-raadslid
en vice-gewestvoorzitter John Jans-
zen. Die heeft de voorzittershamer
inmiddels overgenomen.

Zie verder pagina 1 3

" Schijns: 'Vergadering
was pure rebellie'

Peuter overleden
aan nekkramp

GELEEN - Een driejarig meisje
uit Geleen is gistermorgen over-
leden aan nekkramp. De peuter
leed aan de uiterst gevaarlijke
vorm van hersenvliesontsteking,
die gepaard gaat met bloedver-
giftiging (meningitis sepsis).
De toestand van het meisje was
al ernstig toen zij gistermorgen
vroeg naar het ziekenhuis in Sit-
tard werd gebracht. De infectie
was reeds in een ver gevorderd
stadium waardoor hulp niet
meer baatte.

Vermoedelijke
moordenaar Cools

gearresteerd
LUIK - De Belgische Justitie heeft
gistermiddag een louche juwelier
gearresteerd op beschuldiging van
betrokkenheid bij moord op de
Waalse socialistenleider André
Cools. Het is de eerste arrestatie in
het slepende onderzoek naar de
aanslag op de minister van Staat in
1991. Onderzoeksrechter Connerot-
te in het Waalse dorpjeNeufchateau
ondervroeg gisteravond laat ook
nog een kompaan van verdachte.
Getuigen hebben verklaard dat de
juwelier hen gevraagd heeft de re-
volver te verbergen waarmee de
moord was gepleegd.

Enquête over
politie niet zeker

DEN HaAAG - Een ruime Kamer-
meerderheid voelt vooralsnog wei-
nig voor een parlementaire enquête
naar de opsporingsmethoden van
de politie. Vooral het openbare ka-
rakter ervan roept bezwaren op,
omdat op die manier strikt vertrou-
welijke informatie naar buiten zou
kunnen komen. Vandaag besluit de
vaste kamercommissie voor politie
daarom eerst tot de instelling van
een vooronderzoek door enkele
commissieleden.
Na die verkenning zal dan het be-
sluit moeten vallen al of niet een
parlementaire enquête te houden.
De omstreden werkmethoden van
de politie, zoals vergaande infiltra-
tie van politiemensen in het crimi-
nele circuit kwamen onder meer bij
de IRT-affaire aan het licht.

IRA-leden
’Roermond’

mogelijkvrij
DOOR JOSVAN DEN CAMP

DÜSSELDORF - De leden van de
vermeende IRA-cel dierond 1990 in
Duitsland en Nederland aanslagen
met dodelijke afloop gepleegd zou-
den hebben, lijken de meeste tijd
achter de tralies te hebben gezeten.
De kans op vrijspraak voor de ver-
dachten Donna Maguire, Sean Hick
en Paul Hughes, wordt groot ge-

acht, ondanks eisen voor levenslan-
ge gevangenisstraffen tegen elk van
hen. In Düsseldorf komt dezer da-
gen een einde aan hun berechting.
Na maandenlange rechtszaken in
Nederland, werden de verdachten
in 1991 door de rechtbank vrijge-
sproken van moorden in Roermond
en uitgeleverd aan Duitsland. Daar
kwam gisteren, na 111 zittingsda-
gen een einde aan de üjdrovende
behandeling.

Dc verdachten Hick, Hughes en
Maguire werd medeplichtigheid
aan dc moord op een Britse soldaat
in dc Langenhagen-kazerne in
Hannover (gepleegd 4 mei 1990) ten
laste gelegd.
Ook voor dc moord op dc Britse
majoor Dillen-Lee in Dortmund (ge-
pleegd 2 juni 1990) en poging tot
moord op vier Duitse politie-agen-
ten tijdens een achtervolging na dc
aanslag in Dortmund, werden ze
verantwoordelijk gehouden.

Zie verder pagina 14
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" Demissionair
onderwijsminister Ritzen en
burgemeester Lurvink van

Geleen vermaken zich
opperbest in een

wildwaterbaan op de
Geleense kermis. Ze

maakten het ritje bij
gelegenheid van de officiële

opening van de nieuwe
rijdende kermisschool, die
tijdelijk in Geleen staat.

Vlak voor de grote plons, de
hoogste helling van de

wildwaterbaan, stopte het
'bootje' om symbolisch de
sleutel over te dragen van
de nieuwe rijdende school.

Ritzen ving vervolgens
voorin defelgekleurde
boomstam de meeste

spetters op, burgemeester H.
Lurvink verschool zich

achterüem en achterin had
wethouder A. Veenendaal

het totaaloverzicht.

Foto: PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)

M DONDERDAG 2 JUNI

j BRADERIE
u Profiteer van onze
p speciale aanbiedingen:
u * Zijde blousons 25%
m ★ Kolberts 10-30%
#* * Pantalons 15-30%
rj * Truien 25%
r * Hemden 10-30%t I

■-»" GEILENKIRCHEN
452369 KERKRADE

LA DILIGENCE

mVkmlmïm^mï^^

Een begrip in Limburg

Vanavond

ROYAL

Nat pak voor minister



Gereedschappen
De collegialiteit stoelt niet op de
laatste plaats op de overeenkomst
van werkwijze. De een, opgevoed
aan de Maastrichtse stadsacademie,
afdeling monumentale vormgeving,
de ander, aan de academies van
Utrecht en Amsterdam, afdeling
beeldhouwen, hebben ze beiden
een grote affiniteit ontwikkeld met
de behandeling van metalen platen,
zink, brons en ijzer, en met het han-
teren van lasapparaten en in vrou-

wenhanden zelden geziene gereed-
schappen voor smeden, gieten,
buigen en boren.

Hun werkstukken zijn op de opge-
somde lokaties opgesteld zonder
afbakening van ieders domein. De
collegialiteit verdraagt dat, ook in
de nauwere concentratie tussen de
lange muren van de galerie. Voor
deze presentatie arriveerden ze van
her en der, de grotere stukken van
Linda Verkaaik rechtstreeks van de
Keukenhof, een enkel niet zonder -overigens nauw zichtbare - kwet-
suur.

In de lange kersenlaan worden ze
beschermd, buiten de openings-
uren, door een waakzame herders-
hond aan een overwacht lange ket-
ting.

In het sierlijke en decoratieve vorm-
geving hebben de stukken van de
Ree, naast functionalteit van tafel,

zetel, huisaltaar en kaarsenhouder,
iets van decorstukkenvoor een dra-
ma van Shakespeare. Niet per se
een drama: zij hebben in hun ver-
wijzingen naar een voor-industrieel
tijdperk ook een vleug van humor.

exposities

Iz Maglow
in Ipomal
LANDGRaAAF - De afwisselend
in Frankfurt en op Bah wonende
kunstenaar Iz Maglow exposeert
van 5 juni tot en met 10 juli in
galerie Ipomal, Kerkberg 2 in
Landgraaf. De tentoonstelling,
met als thema 'Farbklange -
Farbreisen' is te bezichtigen op
vrijdag van 17 tot 20 uur, zater-
dag en zondag van 14 tot 17 uur.

De in 1955 in Karlsruhe geboren
kunstenaar studeerde aan de
academie van Stuttgart. In 1984
begon zijn samenwerking met de
Frankfurter Kammeroper. In-
middels heeft hij ruim dertig
decorontwerpen op zijn naam
staan, die door hem niet alleen
ontworpen worden, maar ook
zelf gemaakt. Zijn affiniteit met
het theater is in zijn schilderijen
en tekeningen, maar vooral in
zijn sculpturen, duidelijk her-
kenbaar.
Het thema van deze tweede ex

positie in Ipomal heeft Maglow
afgeleid van muziek, Velasques
en Bah. De werken zijn ontstaan
gedurende een langere verblijfs-
periode op Bali.

Maglow kiest de titels voor zijn
werken steeds met een knipoog,
maar nooit willekeurig, waar-
door de kijker gemakkelijk op
een dwaalspoor kan worden ge-
zet.

Papier en inkt
in Streekmuseum
VALKENBURG - Vanafvrijdag
tot en met 31 juli is in het Streek-
museum van Valkenburg, Grote-
straat 31, werk te zien van Marij-
ke Stultiëns en Gré Tabbers.
Beide kunstenaars maken ge-
bruik van materialen - papier en
inkt - die een relatie hebben
met kunst uit het verre Oosten.

Gré Tabbers laat penseelschilde-
rijen zien, uitgevoerd in royale
streken, naar de Japanse sumi-e-
-techniek. De papieren schalen

van Marijke Stultiëns hebben
een rul oppervlak, dat soms in-
gehouden van toon, soms uit-
bundig van kleur beschilderd is.

De expositie is geopend van
dinsdag tot en met zondag van
10 tot 17 uur.

" Traurnfür kleine Leute van Iz Maglow
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kunst
Galerie Hof van Oensel buiten de perken

Feeërieke presentatie in
groene boomgaarden

DOOR PIETER DEFESCHE

OENSEL - De kunstwerken,
„opgesteld in de galerie, op de
binnenplaats en in de boom-
gaarden van de Hof van Oen-
sel", zoals de galeriehoudster
laat weten, zijn van Cor deRee
uit Maastricht en van Linda
Verkaaik uit Nunspeet. Zij
zorgen samen voor een collec-
tie die een gesubsidieerd mu-
seum rijkelijk zou vullen ook
zonder op import uit het Oost-
blok terug te vallen. Voor de
aanvoer en de opstelling als
aangegeven, zorgden de kun-
stenaars, de galeriehoudster
en hulpvaardige passanten.
De galerie benut de gunst van
het seizoen: de Hof van Oensel
galerie prijkt in het landschap
tussen Schimmert, Beek en
Ulestraten als een domein uit
een sprookjeswereld. Of uit
een kasteelroman.

Het maakt een bezoek aan de pre-
sentatie dubbel aanbevelenswaar-
dig. Hoe onverstandig is dan ook
het besluit van het verenigd streek-
vervoer, de halteplaats tien meter
voor de ingang op te heffen met in-
gangvan deeerste tentoonstellings-
dag: 'Halte vervallen met ingang
van 29 mei - lijn 31', zo vermeldt een
plastic zak die het haltebord over
het hoofd werdt getrokken. Bij 'zie
halte:' is niets ingevuld. Het evene-
ment in en rond de Hof van Oensel
had het rendement van de lijn kun-
nen verbeteren als iedereen die het
niet zou mogen missen, voor open-
baar vervoer koos.

Spandoeken hangen er weliswaar
niet over de weg, maar al van veraf
zichtbaar tussen het geboomte geeft
een hoog en monumentaal werk
van Linda Verkaaik - zij had het
zelf graag nog hoger gezien - dat
oogt als een barbaarse tempel, aan
dateen halteplaats hier niet dient te
vervallen.

Het bekende feeërieke meubilair in
koper, zink, en glas-in-lood van Cor
de Ree, alles van opperste bruik-
baarheid, is opgenomen in de tuin,
als gereedgezet voor hoge gasten.
Het hoort langzamerhand bij de Hof
van Oensel en versterkt daar de no-

tic van een Bourgondische leven en
de droom van een feodaal bestaan.
Tronen, zetels, kamerschermen, ta-
fels, vogelhuisjes en kaarsendragers
waren uitgebreid te zien op een eer-
dere tentoonstelling van Cor de
Ree. Zij was voor zijn enige jaren
jongere collega uit Nunspeet aanlei-
ding voor een bezoek; het plan voor
een gezamelijke presentatie kreeg
bij die gelegenheidvorm.

# Koning en vogel, 1990, van Linda Verkaaik

Virtuositeit
Het werk van Linda Verkaaik is op
diepe ernst gericht en introspectie:
alles, ook het grote werk, is bedekt
met tekens, symbolen en versierin-
gen dieeen religieuze of ceremonië-
le achtergrond suggereren. En
verwijzingen geven naar vreemde
culturen, barbaarse rituelen en een
fantastische wereld waarvan de oe-
roude relicten nog moeten worden
ontdekt in afgelegen streken en on-
doordringbare wouden.

Verbijsterend is de exotisch aan-
doende decoratie van ieder opper-
vlak, vaak minder dan een hand
groot. Meer dan manshoge platen

zijn met onnavolgbare kunstgrepen
gevormd, gedeukt, gebombeerd,
verhoogd met opgelaste elementen
of van gaten voorzien. Van andere
vlakkenzijn de structuren verleven-
digd met opgesmolten email: ook
met het benutten van emailtechnie-
ken in velerlei vorm toont Linda
Verkaaik haar virtuositeit.

Het is opmerkelijk dat de monu-
mentaliteit van de vormen onaange-
tast blijft door de versieringen van
het oppervlak, vaak zo intens en
kleinschalig dat zij de hand doen
vermoeden van .Aziaten met hun
hemels geduld. Misschien heeft een
vrouwenhand dezelfde capaciteit.
Linda Verkaaik hanteert het metaal
als een borduurwerk, toegewijd en
onverstoorbaar.

Wat de thematiek betreft: de magie
van Verkaaik en de sprookjeswe-
reld van Van Ree raken elkaar in de
verbeelding van koningen, konings-
kronen en keizers. Menige titel
heeft met koningen en paradijsvo-
gels van doen. Binnen de muren
van de galerie gaat een wereld open
die met indrukken overstelpt: men
brengt hier uren zoek. Er zijn pane-
len met de uitstraling van bladzij-
den uit een middeleeuws getijden-
boek. Er is er een op basis van Paul
Claudels 'Dialogue des Carmelites'
en een op basis van Hans Ander-
sens sprookje van de chinese keizer
en de nachtegaal.

Een zesdelig werk omvat verbeel-
dingen in diverse technieken en
materialen, een met leesbare Griek-
se lettertekens, een van - in hoo-
greliëf - een ruiter op zijn paard.
De lettertekens zijn er in leesbare
vorm, soms enkel als suggestie van
tekst: misschien moeten wij zo ook
de inkervingen verstaan op het so-
bere beeld van een koningspaar, die
goudkleurigoplichten in het groene
patina - als kronieken of gedichten
op voor- en achterkant.

Het opmerkelijke talent van Linda
Verkaaik - waar ogenschijnlijke
noeste vlijt mee gepaard gaat - trok
niet alleen in haar eigen leefwereld
de aandacht: zij had tentoonstellin-
gen in Laval, Canada, in Tokio, en
Cincinnati en kreeg onderscheidin-
gen in Lille, Limoges en New Vork.
Een feeërieke tentoonstelling op
een passende lokatie.

Schimmert, Hof van Oensel, Cor de
Ree en Linda Verkaaik, tot 4 juli.

verder...
... exposeren leden van teken- en
schilderclub De Kleurencirkel
zaterdag (13-18 uur) en zondag
(11-18 uur) in het Gymnasium
van Rolduc, Graaf Saffenburg-
weg 15 in Kerkrade.

... nemen twee Heerlense kunste-
naars, Frans Vogels en Hans
Keuls, deel aan de internationale
kunstbeurs 'Kunstschouw 94',
die op diverse lokaties in Zee-
land gehouden wordt in het
weekeinde van 11 en 12 juni.

... zijn schilderijen van Cor van
den Akker in de maand juni te
bekijken in het Maaslandzieken-
huis, locatie Sittard. Corry Hese-
mans-Vermeeren exposeert tege-
lijkertijd in de hal van het Maas-
landziekenhuis in Sittard.

recept
Vegetarisch gevulde taco’s
1 ui, 1-2 tenen knoflook, 1 groene paprika, zonne-
bloem- of olijfolie, peper en zout, 2 blik red kidney
beans, 1-2 theel. sambal, 1,5 dl. gezeefde tomaten,
enkele slablaadjes, 8 tacoschelpen, 50-75 gr. ge-
raspte kaas, evt. 1 dl. dikke yoghurt of sour cream.

Pel de ui en snipper deze klein. Pel de teentjes
knoflook. Halveer de paprika, verwijder de zaadjes
en de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in blok-
jes. Verhit de olie en fruit hierin de uisnippers
zacht. Pers de teen(tjes) knoflook boven de uisnip-
pers uit en fruit opnieuw 1 minuut. Voeg dan de

paprikablokjes toe en fruit alles samen nogmaals
zon minuut of 5. Kruid met peper en zout. Voeg
de inhoudvan de blikjes red kidney beans toe en
de gezeefde tomaten met de sambal. Roer met een
houten (of plastic) lepel dooreen en leg een deksel
op de pan. Laat dit zon minuut of 10 pruttelen.
Roer regelmatig in de pan en druk daarbij de bo-
nen eventueel een beetje stuk. Proef of de saus
pikant genoeg is en draai de warmtebron uit. Ver-
deel de sla in reepjes. Verwarm de tacoschelpen,
leg in elke schelp een dun laagje slareepjes en
schep hierop de vulling. Bestrooi met de geraspte
kaas en schep hierop eventueel nog een lepeltje
yoghurt of sour cream.

ld-expotip
MAASTRICHT - David Pirotte exposeert deze maand in galerie Fah, Brussel-
sestraat 80 in Maastricht. Het is een hernieuwdekennismaking met deze Luik-
se kunstenaar, die ook al in 1991 bij Fah te gast was. De expositie wordt
zondagmiddag geopend en is tot en met 4 julite bezichtigen op donderdag van
16 tot 20 uur en van vrijdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur.
In de schilderijen van David Pirotte figureren groteske man- en vrouwgestalten
die gedeformeerd met primitieve wapens en voorwerpen het schilderij bevol-
ken. Het werk doet denken aan James Ensor met zijn ironische, bizarre mas-
kers. Pirottes thema is dat van de androgyne, tweeslachtige creatuur in een
felgekleurd labyrintisch landschap.

" Schilderij van David Pirotte

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 maairest; 6 pronknaald; 12 sprakeloos; 13 hand-
weefwerk; 14vr. munt; 16 insekt; 18 hetzelfde; 19dubbel; 20 drank;
22 zwaai; 24rekenopgave; 25 vlotgras; 27kweek; 28pas; 29nobele;
31 pausennaam; 32voorliefde; 33 betaalmiddel; 35 bladader; 36 het-
zelfde; 37 land in Afrika; 39 hemellichaam; 41 punl; 44 oppakken; 46
huisdier, 48 kleurling; 50 omroep; 51 zwelling; 53ruslteken; 54keu-
rig; 55 onbeschaamd; 57 bijz. school; 58 de oudere; 59 schoenpunt;
60 plan; 62 maanstand; 63halfaap; 64hoekpilaar; 66tweede wissel;
67 praatjesmaker.

VERTIKAAL: 1 aaien; 2rund; 3 postbedrijf; 4 huisdier; 5 larve; 7was-
bekken; 8 knaagdier; 9 jong dier, 10 hetzelfde; 11 afnemen; 15 ge-
dienstige; 17 jak; 18sneeuwhut; 19bijb. fig.; 21 grondsoort;23 fami-
lielid; 24 gum; 26 dichtdoen; 28 ernstig; 30 oculeren; 32 weefsel; 34
voorz.; 35drinkgerei; 38koningsdochter; 39 verlichting; 40 vertraagd;
42 nadruk; 43 zielepoot; 45 emmen 46 karwei; 47 weerbarstig; 49
lelw.; 51 vrouw; 52 opsporingsmiddel; 55 Eur. hoofdstad; 56 riv. in
Rusl.; 59 uitroep; 61 kunstwerk; 63 loco citato; 65 water in Friesl.

Welk winwoord komt er in het balkje?

oplossing gisteren
OPLOSSING E 605
HORIZONTAAL: 1 glazuur; 6 boen-
der, 12 fair; 14 beer; 15 al; 17te; 18
sap; 20 SO; 21 MP; 22 san 24 rond-
uit; 27 kil; 28Amor; 30 haard; 31 klei;
32 AP; 33 ib; 35 are; 36 RR; 37re; 38
ivoor; 40 email; 43 meier; 44 etter; 46
peter; 48 gneis; 50 PS; 52 re; 53 aar;
55 le; 56 do; 57 inka; 59 adder; 61
krom; 63 lok; 64 dreinen; 66 kei; 67
OT; 68 VU; 69 Nes; 70 Aa; 72 kn.; 73
tors; 75wand; 77 gelofte; 78remedie.

VERTIKAAL: 1 glasaal; 2 al; 3 zal; 4
uier; 5 Ur, 7 Ob; 8 eest; 9 nco; 10 dr;
11 repliek; 13 radar; 16 lamp; 10
snaar, 19 puree; 21 mier; 23 r.0.; 25
oh; 26 id; 27 kl; 29 Riviera; 31 kritiek;
34 boete; 36 ratel; 38 iep; 39 ore; 41
men; 42 les; 45 epiloog; 47 raden; 40
grens; 49 dominee; 51 snot; 54 adieu;
56 doek; 58 kk; 59 ar, 60 re; 62 RK;
64 durf; 65 naam; 68 VOO; 71 Anc;
73 TL; 74 SI; 75 we; 76 d.d.

Winwoord: VUURWERKFABRIEK

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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het aruba-dossier de rechter



Adviescolleges: kabinet moet taken bij één instantie leggen

Uitvoering van sociale
zekerheid op de helling

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De ontwerpers
Van een paars kabinet kunnen,
binnenkort hun voordeel doen
niet een aantal deskundige ad-
viezen over de toekomst van
de sociale zekerheid. Volgen-
de week publiceert de Weten-
schappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), de
'denktank van de regering',
een rapport waarin wordt ge-
kozen voor een 'ongedeelde
Verantwoordelijkheid' op dit
gebied. Dat houdt in dat de
uitvoering van de sociale ze-
kerheid geheelaan één instan-
tie moet worden overgelaten:
de overheid of het bedrijfsle-ven öf de particuliere verzeke-
raars.
Een mengvorm, waarbij meerdere
instanties verantwoordelijk zijn,blijkt volgens de WRR niet te wer-ken. Ook maakt de WRR duidelijk
dat aan een eigen risico van de ver-
zekerden niet valt te ontkomen.Het rapport is opgesteld door een
studiecommissie onder leiding prof.
Wolfson, een van de kroonleden van
de Sociaal-Economische Raad
(SER). Binnen de SER bestaat in-
middels principiële overeenstem-
ming over de overheveling van ri-
sico-afhankelijke wao-premies naar
net bedrijfsleven. Met andere woor-den: de werkgevers moeten deze
Premies voortaan gaan betalen.
Door de heffing van variabele socia-le premies per bedrijfstak, groepen
bedrijven of afzonderlijke onderne-
mingen zouden de werkgevers 'on-
der druk' worden gezet minder
gebruik te maken van de socialeze-kerheid.
pit plan is afkomstig van de SER-kroonleden Wolfson (tevens WRR-
ud) en Zalm (directeur van het Cen-
traal Planbureau). Het geniet 'ophoofdlijnen' de steun van werk-gevers en werknemers in de SER.
De verwachting is dat werkgevers
voorzichtiger met hun personeel
2ullen omspringen en meer moeite
zullen doen gedeeltelijk arbeidson-
geschikten in dienst te houden. .Alszij dit niet doen, worden ze imn-mers 'gestraft' met hogere premies,

werkgevers moeten voor dewao-heffing worden gecompen-
seerd door een verlaging van de
overhevelingstoeslag' op de lonen,
"e vertegenwoordigers van de vak-
centrales in de SER gaan er van uitdat het voorgestelde systeem eenkwestie is van 'financieel-neutraal
Selijk-oversteken', aldus H. Muller,
FNV-vertegenwoordiger in de SER.öe bestaande regeling van boetes
(wao-malus') om de wao-instroom
te beperken werkt niet en is boven-dien in de praktijk herhaaldelijk
door de rechtbank als onwettig be-
oordeeld.
Een ander plan van SER-kroonlid
en directeur van het Centraal PlanBureau (CPB) G. Zalm om bedrij-nen volledig de vrije hand te gevenm het onderbrengen van hun wao-,ww- en ziektewetadministratie bij
Particuliere administreerders, heeftniet de steun van de werknemers.

Kroaten en moslims
samen in nieuwe

regering van Bosnië

Van onze redactie buitenland

SARAJEVO - Het parlement van
de nieuwe Federatie Bosnië-Herze-
govinaheeft gisteren haar eerste zit-
ting in Sarajevo beëindigd met de
opdracht aan de moslim Haris Si-
lajdzic om binnen twee weken een
nieuwe regering van moslims en
Kroaten te vormen. Eerder was de
Kroaat Kresimir Zubak al tot eerste
president van de federatie be-
noemd.

De plaatsvervanger van Zubak is
Ejup Ganic, tot zijn benoeming
vice-premier in het oude oorlogska-
binet dat tot deze week de politieke
macht had in Sarajevo. Het protocol
van de nieuwe staat schrijft voor
dat het presidentschap wisselend
om het halfjaar door een Kroaat en

een moslim moet worden bekleed.
De 46-jarige Zubak, leider van de
Kroatische republiek Herzeg-
Bosna, volgt de moslim Izetbegovic
als president op. De nieuwe Bosni-
sche leiders blijven zes maanden
aan, tot er verkiezingen worden ge-
houden.
Internationale bemiddelaars probe-

ren de nieuwe federatie over te ha-
len om in te stemmen met een
opdeling van Bosnië, waarbij de
moslims en Kroaten 51 procent van
het grondgebied krijgen. De mos-
lim-Kroatische alliantie stemt daar
'gedeeltelijk' mee in, al zei Silajdzic
vast te houden aan de eerdere eis
van 58 procent. De Serviërs, die nu

70 procent van het land bezetten,
voelen daar weinig voor omdat de
moslims en Kroaten daarmee vol-
gens hen het grootste deel van het
industriële potentieel in handen
zouden krijgen. Op 2 en 3 juni wor-
den de strijdende partijen in Genè-
ve verwacht om over een staakt-het-
vuren van vier maanden te praten.

Silajdzic dreigde het.overleg echter
te boycotten, omdat de Serviërs
zich niet uit het gebied rond de
moslim-enclave Gorazde in Oost-
Bosnië hebben teruggetrokken. Als
hij naar Genève gaat, wil hij alleen
praten over een wapenstilstand die
maximaal 4 weken duurt. Volgens
de moslimsleider is 4 maanden te
lang omdat de Serviërs dan teveel
tijd hebben om de door hen ver-
overde gebieden in allerust in te lij-
ven.

Draconische veiligheidsmaatregelen
rond vijftigste verjaardag D-day

Van onze correspondent

PARIJS - De Franse autoriteiten
jatenzondag en maandag bij de vijf-
tigste herdenking van D-Day niets*an het toeval over. Om de veilig-heid van de vijftien staatshoofdenen regeringsleiders, tientallen mi-asters, ambassadeurs, generaals entel van andere hoge gasten te garan-
deren, wordt zelfs voor Franse be-grippen een ongekend aantal blik-
ken agenten opengetrokken.

Maar liefst zevenduizend gendar-mes waken twee dagen lang over de
van de duizenden geno-

egden, de 45.000 veteranen en de.naar verwachting ruim 100.000 toe-schouwers tijdens dereeks officiëlePlechtigheden rond de Normandi-Sche stranden. .Alsof dat nog nietgenoeg is, zuilen ook nog eens ruimnegenduizend militairen worden in-

gezet voor de logistieke ondersteu
ning.
De Franse autoriteiten zijn van plan
niet alleen te land, maar ook ter zee
en in de lucht alles onder controle
te houden. Het luchtruim boven
Normandië zal, behalve voor de ze-
ventig helikopters die hoge gasten
af- en aanvliegen, voor iedereenver-
boden zijn. Een Awacs-radarvlieg-
tuig en tien helikopters zullen
permanent boven Normandië vlie-
gen om het luchtruim te controle-
ren, terwijl twee met raketten bewa-
pende Mirage-jachtvliegtuigen
eveneens permanent in de lucht zul-
len zijn om korte metten te maken
met eventuele indringers. Daar-
naast heeft het Franse leger voor
alle zekerheid nog het nodige lucht-
afweergeschut achter de hand.
De Franse marine dient ervoor te
zorgen dat er ook van zeezijde geen
gevaar komt. Los van de zestig ma-
rineschepen die meedoen aan de

ceremonies, zal de marine veertien
patrouilleschepen inzetten om de
zones voor de stranden in de gaten
te houden.

Te land kan er al evenmin nauwe-
lijks iets mis gaan. Alle plaatsen
waar officiële ceremonies plaatsvin-
den, zullen tevoren door speurhon-
den op de aanwezigheid van explo-
sieven worden onderzocht. De
bewaking van de vijftien staats-
hoofden en regeringsleiders zelf le-
vert de Franse autoriteiten in theo-
rie de minste hoofdbrekens op. Die
hebben immers allen hun eigen,
doorgewinterde bodyguards om
zich heen. De Franse rol kan be-
perkt blijven tot coördineren. Maar
voor alle zekerheid zet de Franse
politie bij alle ceremonies op de
achtergrond speciale anti-terroris-
me eenheden in, terwijl scherp-
schutters aan boord van Puma-heli-
kopters ook nog eens een oogje in

het zeil zullen houden.
Het welzijn van de naar schatting
45.000 veteranen die de vijftigste
herdenking van D-Day willen bij-
wonen, wordt evenmin vergeten.
Omdat het om bejaarde en hoogbe-
jaarde mannen gaat, is het te ver-
wachten dat minstens honderd van
hen tijdens de diverse ceremonies
onwel worden en in ziekenhuizen
moeten worden opgenomen. Om zo
snel mogelijk te kunnen optreden
in noodgevallen, staan drie ambu-
lance-helikopters en een evacuatie-
vliegtuig gereed op de luchthaven
van Caen.
Volgens een voorzichtige schatting
hebben de Franse autoriteiten ruim
dertig miljoen gulden uitgetrokken
voor het welslagen van de vijftigste
herdenking van D-Day. „Er mag ab-
soluut niets mis gaan. De eer van
het vaderland staat op het spel," al-
dus een bij de organisatie betrok-
ken functionaris.

binnen/buitenland
Rotterdam wil containercellen

ROTTERDAM - Burgemeester
Peper van Rotterdam wil het
grote tekort aan cellen in zijn
stad bestrijden met 'werk- en op-
voedingsinstituten, boten en
containercellen. Dit schrijft hij
in een briefaan de demissionaire
ministers van Justitie en Bin-
nenlandse Zaken. De brief is
mede ondertekend door het
openbaar ministerie en de politie
in Rotterdam.
Peper wil snel met beide minis

ters praten over het fors toegeno-
men cellentekort en zijn ideeën
om daaraan iets te doen. Hij
noemt zijn ideeën 'een minder
conventionele benadering voor
een onaanvaardbaar probleem.
Vorig jaar werden in Rotterdam
950 gearresteerde mensen naar
huis gestuurd, omdat de cellen
in het huis van bewaring en in
politiebureaus overvol waren.
Dat was twee keer zo veel als het
jaar daarvoor. In het eerste kwar-

taal van dit jaar is het aantal
heenzendingen nog verder geste-
gen, zo laat Peper in zijn brief
weten.

De burgemeester beklaagt zich
erover dat de 381 cellen die het
rijk Rotterdam voor dit jaar
heeft toegewezen, veel te weinig
zijn om alle criminelen op te slui-
ten. Het openbaar ministerie
heeft uitgerekend dat er eigen-
lijk 876 cellen nodig zijn.

Peper wijst erop dat het vooral
de veel voorkomende criminali-
teit is die het cellentekort ver-
oorzaakt. Inbrekers, winkeldie-
ven en vandalen roepen met hun
normafwijkend gedrag onveilige
gevoelens op bij bewoners en
dat blijft zo als er geen celruimte
voor hen is, zo stelt Peper in zijn
brief. „De extra aanpak van dit
soort criminaliteit in Rotterdam
is gedoemd te mislukken als het
logisch sluitstuk van deze aan-
pak - het insluiten van crimine-
len - ontbreekt," aldus de burge-
meester.

Bevoegd gezag veel te laks met toezicht

Sturing en controle van
politie schieten tekort

Van onze redactie binnenland

LEIDEN - De sturing en controle
van de politie door het bevoegd ge-
zag en gemeenteraden schiet tekort.
Burgemeesters geven te weinig
prioriteit aan politiezaken. Officie-
ren van justitie ontbreekt het aan
voldoende kennis over het beheer
van de politie. Gemeenteraadsleden
tonen nauwelijks interesse in het
functioneren van de politie. Dit con-
cludeert het Crisis Onderzoek Team
(COT) van deRijks UniversiteitLei-
den en de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Het COT presenteerde gisteren haar
bevindingen in boekvorm met de ti-
tel: 'Politiebestel in verandering:
Verhoudingen tussen politie, be-
stuur, justitie en gemeenteraad on-
der de oude en de nieuwe Politie-
wet.' Het onderzoek van het COT
vond plaats in opdracht van de mi-
nisteries van Binnenlandse Zaken
en Justitie en de politieregio's Rot-

terdam-Rijnmond, Twente en IJs-
selland.
Volgens het COT biedt de nieuwe
Politiewet geen verbetering van de
zwakke politiek-bestuurlijke inbed-
ding van de Nederlandse politie.
Indien bestuur en justitie de gezags-
uitoefening niet versterken, zal de
politie verzelfstandigen. Ook de ge-
meenteraden moeten meer greep
proberen te krijgen op de politie.

Werkwijze Eper
politie onderzocht
ARNHEM - De verdediging van d€
verdachten in de Eper incestzaak
wil een diepgaand onderzoek naai
de werkmethoden van de politie ir
Epe. Op verzoek van de advocater
worden nog drie extra getuigen op-
geroepen. Het aantal getuigen dal
gehoord wordt, komt daarmee op
negentien. Dat bleek gisterochtend
op de eerste dag van de behande
ling van de zaak in hoger beroep
voor het gerechtshof in Arnhem.
Op verzoek van zes van de zever
advocaten worden vandaag een do
cent van derechercheschool in Zut-
phen en twee rechercheurs van de
Centrale Recherche Informatie-
dienst in Zoetermeer gehoord ovei
de opsporings- en verhoormetho
den van de politie in Epe. Daarop is
onder anderen door de Leidse hoog
leraar Wagenaar ernstig kritiek
geuit bij de behandeling van dt
zaak in eerste instantie.

VN-activiteiten
in Rwanda
opgeschort

KIGALI - De VN-macht Unamir in
Rwanda heeft gisteren al zijn activi-
teiten opgeschort na de geweldda-
dige dood eerder op de dag van een
Senegalese VN-officier. Hij was de
twaalfde blauwhelm die sneuvelde
na het uitbreken van de geweldda-
digheden. Het VN-besluit kan dra-
matische gevolgen hebben voor
duizenden burgers die vast zitten
achter de linies van de strijdende
partijen en wachten op evacuatie.
De kapitein van de VN-macht werd
gedood door scherven van een gra-
naat, die volgens Unamir vermoe-
delijk is afgeschoten door de Tutsi-
rebellen van het Rwandees Patriot-
tisch Front (FPR). De gevechten
tussen regeringstroepen en rebellen
verhinderden een hervatting door
de VN van de evacuatie van burgers
uit Kigali, de hoofdstad van Rwan-
da.
Een nieuwe overlegronde over een
staakt-het-vuren, die morgen moe-
ten plaatshebben, lijkt inmiddels
onwaarschijnlijk geworden.

punt uit
Daling CDA

De populariteit van het CDA
daalt nog steeds. Een maand na
de Tweede-Kamerverkiezingen
zou deze partij opnieuw twee
zetels verliezen en op 32 zetels
komen. D66, groot voorstander
van de paarse coalitie, krijgt er
volgens de peilingen drie zetels "
bij. Het is moeilijk om aan deze
jongste enquêtevan bureau In-
ter/View conclusies tev verbin-
den voor de komende Europe-
se verkiezingen. De opkomst is
bij deze verkiezingen naar
schatting de helft lager met
minder dan 40 procent van de
kiezers.

Dossiers
Artsen weigeren nog zeer regel-
matig patiënten inzage te ge- -
ven in medische dossiers.
Vooral specialisten en psychia-
ters maken zich hier schuldig .
aan. Bij het Landelijk Informa-
tiepunt voor Patiënten (LIP) en
de Stichting Patiënten Vertrou-
wenspersonen kwamen hier-
over vorig jaar 184 klachten
binnen.

XTC
.Ambtenaren van Justitie en
WVC zijn het oneens over de 'status van de drugs XTC. Me-
dewerkers van minister d' An-
cona (Welzijn en Volksgezond-
heid) vinden dat dit oppepmid-
del geen harddrug is omdat het "niet verslavend werkt. Justitie
bestrijdt dit en wil XTC ge- <
woon handhaven op de lijst
van verboden verslavende mid- ■

delen.

Brigades
De twee zogeheten vliegende
politiebrigades, die direct ach-
ter de grens bij Zevenaar en
Rijsbergen worden ingezet bij
de controle op illegalen, zijn
succesvol. Sinds de speciale
politieteams op 1 april in dienst
traden, zijn minder illegalen
ons land binnen gekomen dan
voorheen. Dat zei demissionair
minister van justitieKosto gis- ■teren tijdens een PvdA-bijeen-
komst in het Groningse Bel-
lingwolde.

Kabinet akkoord
met voorjaarsnota
DEN HAAG - Het kabinet heeft als-
nog overeenstemming bereikt over
de problemen die waren gerezen bij
de uitvoering van de rijksbegroting
voor dit jaar. Het tekort van ruim
een miljard wordt opgevangen door
geen nieuwe verplichtingen aan te
gaan. Het kabinet wil echter geen
verplichtingenstop, maar vergt van
ministers een 'terughoudende' op-
stelling. Er komen ook geen nieuwe
bezuinigingsvoorstellen omdat een
demissionair kabinet geen politiek
gevoelige beslissingen kan nemen.

Dit blijkt uit de Voorjaarsnota die
gisteren naar de Tweede Kamer is
verzonden. Minister Kosto van Jus-
titie heeft dit jaar een tegenvaller
van zon 250 miljoen als gevolg van
extra uitgaven voor rechtsbijstand
en door het feit dat het 'kaalpluk-
ken' van criminelen minder ople-
verde dan was verwacht. Het minis-
terie van Onderwijs heeft te kam-
pen met een gat van 300 miljoen
door meer uitgaven aan studiefi-
nanciering en detegenvallende ver-
koop van sportvelden. Die bedra-
gen moeten de ministers zelfoop-
brengen. Zij hadden daarvoor
compensatie van Kok gevraagd,
maar deze heeft dat niet gehono-
reerd.
Het financieringstekort komt vol-
gens de Voorjaarsnota uit op onge-
veer 3,75 procent.De Miljoenennota
voorzag een tekort van 3,9 procent.
Het lagere financieringstekort leidt
wel tot een hogere collectieve las-
tendruk. De belastingen brengen
dit jaar 2,2 miljard meer op dan in
de Miljoenennota werd aangeno-

Uitgelaten

den van de Europarlementariër Muntingh had Alders eer-
der die dag het natuurplan 'Grensverleggende natuurge-
bieden' ontvangen. Het plan beoogd een betere samenwer-
king tussen de Europese lidstaten bij het beheer van
internationale natuurgebieden. Foto: ANP

# Demissionair minister Alders zit als eerste op een boe-
renwagen om het natuurgebied Zijdervelt, in de buurt van
Zwartemeer, samen met een delegatie van het Europees
Parlement te gaan bekijken.
Dit natuurgebied strekt zich uit tot in Duitsland. Uit han-
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Biesheuvel
In 1972 heeft dat het verloop van
de kabinetsformatie zelfs beïn-
vloed. Biesheuvel was toen pre-
mier en tevens fractievoorzitter
van de ARP. Een meerderheid
van die fractie, onder leidingvan
Aantjes, was voorstander van sa-
menwerking met de progressie-
ven, maarBiesheuvel wilde liefst
een herstel van de coalitie met
WD en DS'7O, en hij voerde de
onderhandelingen. In het ge-
heim overlegde hij met WD-lei-
der Wiegel over de te voeren
strategie. Toen de drie maanden
van zijn gecombineerde premier-
schap en Kamerlidmaatschap
om waren kon Biesheuvel als
minister-president moeilijk uit
hetkabinet stappen en moest hij
de TweedeKamer verlaten. Aan-
tjes volgde hem op als fractie-
voorzitter van de ARP en daar-

door kwam de formatie van het
kabinet-Den Uyl in een stroom-
versnelling. In een boekje over
die kabinetsformatie vroeg de
huidige informateur Vis zich af:
„Maar wat zou er gebeurd zijn
als de Grondwet de combinatie
van ministerschap en Kamerlid-
maatschap niet had beperkt tot
drie maanden?"

Gesteld voor dezelfde keuze als
Biesheuvel koos de demissionai-
re minister van Justitie Van Agt
in de langeformatie van 1977 wèl
voor de TweedeKamer. Zo bleef
hij betrokken bij de onderhande-
lingen. Ook toen was Aantjes
degene die hem anders als frac-
tievoorzitter zou zijn opgevolgd.
Misschien was dan het tweede
kabinet-Den Uyl er toch geko-
men! Juist om dit soort merk-
waardige effecten op de kabi-
netsformatie te voorkomen, is de
drie-maanden-termijn afge-
schaft. Wim Kok kan dus rustig
minister van Financiën en frac-
tieleider van de PvdA blijven
totdat de kabinetsformatie is af-
gelopen.

Terug naar 1922
Het aftreden van de demissionai-
re ministers Hirsch Ballin en
Van Thijn is een andere zaak.
Het is niet waar dat het een nieu-
wigheid is in onze parlementaire
geschiedenis, maar het is lang
geleden dat zich iets soortgelijks
heeft voorgedaan. In 1922 was
het eerste kabinet-Ruijs de Bee-
renbrouck bijna twee maanden
demissionair toen, slechts vijf
dagen voordat het hele kabinet
aftrad, de CHU-minister van
Landbouw, Handel en Nijver-
heid, Van IJsselsterjn, moest
opstappen omdat zijn werk on-
bevredigend werd gevonden.
Net als nu, was er ook toen geen
echte motie van wantrouwen
aangenomen, maar dat is slechts
van theoretisch belang. De poli-

tieke praktijk is duidelijk herbe-
vestigd: ook demissionaire mi-

nisters kunnen door de Kamer
tot aftreden worden gedwongen.

Zolang onze kabinetsformaties
gemiddeld drie maanden duren

is dat ook niet zon gekke regel.
.Als een kabinet zijn ontslag aan-

biedt, verzoekt de koningin de
ministers om alles te doen wat
het landsbelang vordert totdat er
een nieuw kabinet is. Die om-
schrijving geeft nauwelijks ant-
woord op wat een demissionair
kabinet wel of niet mag doen. Na
de val van het kabinet-Den Uyl
in 1977 heeft de toenmalige
D66-leider Terlouw de koningin
bijvoorbeeld geadviseerd dat het
staatsrechtelijk onzuiver zou zijn
als een demissionair kabinet de
TweedeKamer ontbindt om ver-
vroegde verkiezingen uit te
schrijven. De koningin heeft zijn
advies echter niet gevolgd.

In 1981 had Wiegel wel een erg
beperkte opvatting van de taak
van een demissionair kabinet.
Zodra duidelijk werd dat de
WD niet in het nieuwe kabinet
zou terugkeren, weigerden de
WD-ministers aanvankelijk
hun medewerking aan de opstel-
ling van de nieuwe begroting.
Het is natuurlijk niet leuk op de
valreep nog deverantwoordelijk-
heid te moeten nemen voor mis-
schien impopulaire bezuinigin-
gen. Toch waren de reacties toen
eensgezind kritisch over de hou-
ding van de demissionaire WD-
ministers.

.Algemeen is Den Uyls interpre-
tatie aanvaard dat een demissio-
nair kabinet alles mag doen,
behalve controversiële maatre-
gelen nemen. Samen met de
nieuwe Tweede Kamer overlegt
het demissionaire kabinet sinds-
dien over de vraag welke wets-
ontwerpen nog welen welke niet
meer behandeld zullen worden.

Maar ook Den Uyls regel geeft
geen duidelijkheid. Naarmate de
kabinetsformatie langer duurt
wordt het voor de demissionaire
ministers steeds moeilijker om
alleen maar op de winkel te pas-
sen. Allerlei beslissingen, zelfs
wanneer zij controversieel zijn,
velen dan geen uitstel meer. Zo
ontstaat de rare situatie dat hoe
langer een kabinet demissionair
is, hoe meer dat kabinet mag. En
naarmate het kabinet meer mag,
moet het parlement de ministers
ook meer ter verantwoording
kunnenroepen. Daarom is het zo
belangrijk dat ook demissionaire
ministers kunnen worden weg-
gestuurd.

Het aftreden van Van Thijn en
Hirsch Ballin past hierin. De kri-
tiek van de Tweede Kamer was
vooral zo scherp omdat Hirsch
Ballin vlak vóór het debat nog
een brief naar deKamer had ge-
stuurd met uitvoerige plannen
voor de aanpak van de georgani-
seerde criminaliteit. Zulke con-
troversiële plannen kun je beter
niet zo vroeg in de demissionaire
periode indienen.
De staatsrechtgeleerde Hirsch
Ballin weet als geen ander hoe
gevoelig de taakomschrijving'
van een demissionair kabinet
ligt. Dat hij het risico toch heeft
genomen, geeft op zijn minst
voedsel aan de gedachte dat het
allemaal boze opzet was om Van
Thijn in zijn val mee te slepen.

Naamloos
Op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen voor
het Europese Parlement prijkt onder nummer 9 een naam-
loze partij. Die partij, aangevoerd door J.H. de Groen uit
Enschede, heeft verzuimd op tijd een naam te laten regis-
treren voor de kieslijst. De partij wordt daarom wellicht
officieus vernoemd naar haar lijsttrekker.

Mormonen-leider overleden
De voorzitter van de kerk van de mormonen, Ezra Taft
Benson, is zondag in zijn huis in de Amerikaanse stad
Salt Lake City aan een hartaanval overleden. De oud-
minister van Landbouw in de jaren vijftig en dertiende
voorzitter van de Kerk van JezusChristus van de Heiligen
der Laatste Dagen, zoals de kerk van de mormonen offi-
cieel heet, is 94 jaargeworden. Benson leidde de 8,7 mil-
joen mormonen in de wereld sinds 1985. De laatste jaren
kampte hij met een slechte gezondheid. Zijn laatste pu-
blieke optreden was bij de begrafenis van zijn vrouw op
19 augustus 1992. Bensons overgrootvader was één van
de pioniers van de mormonen die zich in 1847, na de
moord op oprichter Joseph Smith, in het gebied rond Salt
Lake City in het westen van de Verenigde Saten vestig-
den. De stad is nog altijd het centrum van de kerk. Ben-
son, die in 1943 bestuurslid van de mormonen werd,
fungeerde van 1953 tot 1961 onder presidentEisenhower
als minister van Landbouw. Hij was de eerste geestelijke
in honderd jaar die in de Verenigde Staten een ministers-
post vervulde. Hij stond bekend als een verstokte conser-
vatief, die felle kritiek op het communisme had, zich ver-
zette tegen sociale uitkeringen en jonge mormonen ervan
beschuldigde te weinig tijd uit te trekken voor de zending.

Van 1921 tot 1923 was Benson zelf zendeling in Groot-
Brittannië. Bensons opvolger wordt waarschijnlijk de
86-jarige 'kroonprins' Howard Hunter, die lid is van het
bestuur van de mormonen.

Oerbos
bedreigd
Hel Wereld Natuur Fonds
(WNF) heeft er gisteren voor
gewaarschuwd dat Europa
zijn laatste oerbossen dreigt
te vernietigen. In Brussel gaf
de internationale organisatie
het startsein voor een Euro-
pese campagne om de laat-
ste stukken oerbos te be-
schermen.
Volgens het WNF bestaat
nog slechts twee tiende van
de huidige Europese bossen
uit oerbos. De rest is voorna-
melijk aangeplant. Oude na-
tuurlijke bossen, zoals die
nog zijn te vinden in Zwe-
den, Finland en Griekenland,
zijn veel rijker aan plante- en
diersoorten. Zelfs deze laat-
ste resten oerbos worden nu
gekapt om plaats te maken
voor produktiebos of voor
stuwmeren, aldus het WNF.
Het fonds vindt dat het
areaal natuurlijk bos, waar-
mee de mens zich zo min
mogelijk bemoeit, flink moet
worden uitgebreid, tot tien
procent van het totaal. Zo
wordt in Nederland in de
Gelderse Poort bij Nijmegen
gewerkt aan het terugbren-
gen van rivierbos langs Waal
en Rijn. Volgens het WNF
kan in Nederland nog meer
gebeuren. Een belangrijk
deel van de landbouwgrond
moet worden aangewend
voor de uitbreiding van het
natuurlijk bos, zo vindt het
fonds.

Madonna is
korset kwijt
Het roze korset, waarmee de zangeres Ma-
donna tijdens haar wereldtournee in 1990
haar boezem verhulde, is bij Christie's in
Londen voor 12.100 pond (33.000 gulden)
verkocht. Het kledingstuk is door de Franse
mode-ontwerper Jean-Paul Gaultier ge-
maakt.

Onder de overige pop-topstukken van de
veiling was een door president Clinton en
leden van Fleetwood Mac gesigneerde alt-
saxofoon die voor 60.000 gulden onder de
hamer ging. Een serie zwart-witnegatieven
met gitaarvirtuoos Jimi Hendrix bracht
56.000 gulden op.

binnen/buitenland
DOOR PROF. DR. R.B. ANDEWEG

Prof. dr.R.B. Andeweg is als
hoogleraar politieke

wetenschappen verbonden
aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Gedurende dë
fomnatieperiode zal hij in een
wekelijkse column zijn mening
geven over de vorming van het

nieuwe kabinet.

Kabinet ad interim kan alleen maar op de winkel passen

Demissionair minister mag
niet over graf heen regeren

DEN HAAG - Het min of meer gedwongen vertrek van
Hirsch Ballin en Van Thijn heeft veel stof doen opwaaien.
Kunnen ministers die hun ontslag al hebben ingediend
nog worden weggestuurd? Wat is eigenlijk de positie van
een demissionair kabinet? Is het vleugellam omdat ieder-
een wacht op het aantreden van het nieuwe kabinet? Of is
zon demissionair kabinet in zijn nadagen juist onaantast-
baar omdat de Tweede Kamer het niets meer kan maken?
Het antwoord op die vragen is niet onbelangrijk: sinds de
Tweede Wereldoorlog worden wij gemiddeld meer dan een
maand per jaar door een demissionair kabinet geregeerd!

Dat demissionaire ministers of
staatssecretarissen opstappen
voordat er een nieuw kabinet is
geformeerd, komt wel vaker
voor. Meestal gaat het om minis-
ters die zien aankomen dat voor
hen in het volgende kabinet
geen plek is en alvast overstap-
pen naar een andere baan. Tij-
dens de vorige kabinetsformatie
stapte de demissionaire minister
Deetman over naar het Kamer-
voorzitterschap.

Een keuze voor de Tweede Ka-
mer had nog niet zo lang geleden
ook andere oorzaken. Jekunt in
ons land niet tegelijkertijd mi-
nister en Kamerlid zijn, maar de
Grondwet maakt een uitzonde-
ring voor de periode van de kabi-
netsformatie. Vóór 1983 was die
uitzondering aan een termijn van
drie maanden gebonden. Als de
kabinetsformatie langer duurde,
moesten demissionaire ministers
die ook als Kamerlid verkozen
waren een keuze maken tussen
kabinet en Kamer.

" In het eerste debat over de IRT-affaire, in april dit jaar, bleven Hirsch Ballin (links) en Van Thijn (midden) nog wel
overeind. .Archieffoto: ANP

Rel over lintje
De Surinaamse politiek blijkt diep beledigd dat ambassa-
deur Cyrill Ramkisor bij zijn vertrek uit Den Haag geen lintje
heeft gekregen. Dat de scheidende Nectertandse ambassa-
deur Pieter Koch wèt is onderscheiden, leidde in het Suri-
naamse parlement tot heftige discussies vol postkoloniale
sentimenten. President Venetiaan cer«3emde Koch tot dra-
ger van het Grootlint in Ere Orde van de Palm. Die hoge
onderscheiding is weinigen gegeven. Volgens het veront-
waardigde parlement is er sprake van grootonrecht. Ram-
kisor kreeg helemaal niets, waaruit weer eens blijkt dat
Nederland nog niet heeft afgedaan met het kolonialisme.
Suriname wordt behandeld als een cmbecMdende bana-
nenrepubliek, zo luiddeongeveer de kritiek. Maar toch was
er hier en daar ook tevredenheid. „Suriname laat zien
waarin een klein land grootkan zijn," merkten enkelepolltid
op. En wel door Nederland te tonen hoe het hoort en 'zich
internationaalbeschaafd te gedragen. Suriname is volgens
hen niet kinderachtig geweest.

Met de pet rond
De chauffeur van een Engelse bus met toeristen moest in Rotterdam na het
verlaten van de veerboot vanuit Huil met de pet rond om een boete te beta-
len.
De Brit kreeg de bekeuring opgelegd omdat hij reed onder invloedvan enke-
le op de boot genuttigde alcoholische versnaperingen. Hoewel devrijgevige
passagiers genoeg geld lapten om de boete te betalen, werd hun dagje
Nederland bekort omdat de chauffeur een rijverbod van twee uur kreeg op-
gelegd. Bij de alcoholcontrole die de politie na het aanmeren van de veer-
boot uitvoerde, werden ook vier automobilisten beboet.

Wandelaar door
koeien belaagd
De 55-jarige Engelsman John Hine heeft zondag een beenbreuk en een
zwaar gekneusde ribbenkast opgelopen toen hij bij het uitlaten van zijn twee
honden in een weiland bij Tetsworth, 60 kilometer ten noordwesten van Lon-
den, door enkele koeien werd belaagd.

Doordat hij zijn draagbare telefoon bij zich had, kon Hine om hulp vragen.
Het blaffen van zijn honden leidde het ambulancepersoneel naar de afgele-
gen drassige plaats in het weiland waar hij lag.
„Er liepen ook kalveren in de wei, daarom denk ik dat de koeien zo agres-
sief waren," zei het hoofd van de plaatselijke ambulancedienst, John Willis.
De toestand van de ongelukkige wandelaar is ernstig, maar stabiel.

Nep-agenten
China heeft gisteren zware straffen aangekondigdvoor personen die de poli-
tie in diskrediet brengen door valse uniformen en onderscheidingstekens te
produceren en te verhandelen. Ook iedereen dievalse uniformen en onder-
scheidingstekens draagt en daardoor mensen bedriegt, zal zwaar worden
gestraft, aldus een decreetvan het ministerievoor Openbare Veiligheid, dat
in het officiële dagblad China Daily is gepubliceerd.

De nieuwe campagne toont aan dat soortgelijke acties in het verleden, die
leidden tot de ontmanteling van 98 fabrieken voor het maken van valse uni-
formen en de opheffing van 2.200 winkels waar politie-onderscheidingste-
kens werden verkocht, zijn mislukt. De politie heeft daarbij 58.000 unifor-
men, 7.230 politiepetten en bijna 40.000 onderscheidingstekens in beslag
genomen.

Draagmoeders in spe
in de rij voor miljonair
Bij de Zwitserse boulevardkrant Bliek heeft detelefoon in het week-
einderoodgloeiend gestaan nadat het blad zaterdag had gemeld dat
een miljonaireen draagmoeder zocht.

De ongetrouwde, 56-jarige miljonair wil niet alleen een vrouw die zijn
tónd krijgt, zij zal het ook moeten opvoeden. De onbekende rijkaard
stelt een maandelijksetoelage van 4.000franc (5.200 gulden)en een
appartement in het vooruitzicht. Volgens een regeling zou de miljo-
nair bezoekrecht krijgen en zijn kind op diens achttlenoeverjaardag
een miljoen franc (1,3 miljoen gulden) schenken.
Sonntagsblick, de zondageditie van het boulevardblad, meldde dat
tientallen vrouwen hadden gebeld om in contact te komen met de
Duitse advocaat van de miljonair. Andrea Wernli, een 18-jarigehotel-
medewerkster, verklaarde dat het geldhaar aantrok, maar datze het
ook wel zag zitten om een tónd te heboen zonder echtgenoot. De
22-jarige verkoopster Sandra Meier zei dat ze graag een baby zou
willen en zag zichzelf met het geld al levenslang onder de pannen.

Dierenliefde

" De Amerikaanse Deense dog Lacey be-
moedert een hertejong, datzij in de bossen in
Bellfountain (in de staat Oregon) heeft gevon-
den. De imposante viervoeter beschouwt de
Bambi' als haareigen jong. Niettemin heeft de

eigenaresse van Lacey het hertejong naar een
opvangcentrum voor dieren gebracht, waar
het zal worden opgevoed totdat het in staat is
terug te keren naar zijn natuurlijke omgeving.
Foto: AP
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Schommelen
de handel blaast haar partijtje

j'iee in het veroorzaken van de ma-'ïise. De handelaren kopen links en
'echts varkens op en slepen die ver-
bolgens door Nederland of heel
Europa, net waar de prijzen het bes-
* zijn. Daarachter zitten dan deslachterijen, die met een structurele
°vercapaciteit zitten. Ze bieden te-
-Ben elkaar op om maar varkens tehijgen. Bij de slachters gaat het er*Ueen maar om de haken vol tekrij-gen. Het onderlinge wantrouwen

de slachterijen maakt hetWegwerken van de overcapaciteit°ftmogelijk.
**et resultaat van dit alles is een we-kelijks schommelende varkensprijs,
jjriregelmatig aanbod van varkens
"ij de slachterijen en het transport

van varkens over duizenden kilo-
meters omdat ze in Italë een gulden'
meer opbrengen dan in Nederland.
Dat gesleep met devarkens leidt tot
andere problemen, namelijk de ver-
spreiding van ziektes. Afgelopen
week was er nog kritiek op de han-
delaren omdat er biggen uit een
varkenspestgebied in Duitsland
naar Nederland werden gesmok-
keld. Ook Rob Tazelaar van het
Produktschap voor Vee en Vlees
(PW) verwijt de transporteurs een
kortzichtige mentaliteit. „Ze rijden
rechtsreeks met varkens naar Zuid-
Italië en Sardinië, terwijl daar var-
kenspest heerst. Dat is toch onver-
antwoordelijk!".

De varkenssector heeft ook steeds
meer te duchten van buitenlandse
varkenshouders. Nederlandse var-
kenshouders hadden jarenlang de
laagste kosten in Europa. Lagere
graanprijzen in het buitenland en
toenemende milieulasten in Neder-
land hebben dat voordeel teniet
gedaan.

Koude sanering
Er moet actie worden ondernomen
om een koude sanering van de var-
kenssector te voorkomen. De boe-
ren kijken vooral naar het Deense
model als grote voorbeeld. In Dene-
marken is de varkenssector in ke-
tens gebundeld. Varkensmesters
hebben langlopende leveringscon-
tracten met slachterijen en de kwa-
liteit wordt streng bewaakt. Daar-
naast hebben de Denen flink geïn-
vesteerd in de ontwikkeling van
markten. Daardoor zijn ze de groot-
ste exporteurvan varkensvlees naar
Japan geworden, een markt waar
goed geld te verdienen valt met var-
kensvlees.

In Nederland zijn ook steeds meer
varkenshouders 'geboeid door de
ketens. Het Produktschap Vee en
Vlees (PW) heeft het Integraal Ke-
ten Beheer (IKB) opgezet, waaraan
inmiddels 2200 de varkenshouders
met in totaal zes miljoen varkens
meedoen. De bedoeling van IKB is
een gecontroleerde keten op gang te
brengen van fokker tot slachterij,
waarbij de kwaliteit constant is.

Union ziet verkoop
fietsen spaaklopen
J^IEUWLEUSEN - De fietsenfa-
£riek Union in Nieuwleusen ver-keert in grote problemen. In de

vier jaar werd het markt-
aandeel gehalveerd. Van die duike-
Jing profiteerden voornamelijk deNederlandse concurrenten Batatus
Sri Gazelle. De aandeelhouders we-
*n die teruggang - en het verlies
y^n bijna vier miljoen voor het ge-
hele concern - aan mismanagement,
directeur ir. N. de Jager, die sinds
Jjorig jaarmei aan het roer staat, gaf

|'e schuld aan zn voorganger K. detriek. Volgens De Jager was er te
1 geïnnoveerd en deugde de
Marketing niet. Het personeelsbe-
stand is inmiddels verder gedaaldvan 194 naar 160.

Afschaffen zwartwerk
in horeca zou 50.000

banen kunnen opleveren

Van onze redactie economie

DEN HaAAG - Het uit-
bannen van zwartwer-
ken in de horeca levert
volgens voorzichtige
schattingen 50.000 tot
75.000 'officiële' banen
op. Dat meent schei-
dend voorzitter Paul
Abraas van de Horeca-
bond FNV. Hij hield
gisteren zijn afscheids-
rede op het congres van
zijn bond in Veldhoven.

Abraas zal daarbij plei-
ten voor een harde aan-
pak van zwartwerken in
cafés, restaurants en
hotels. Bedrijven die
het niet zo nauw nemen
met de regels, moeten
volgens de Horecabond
FNV op een publieke

zwarte lijst terechtko-
men.

De voorzitter van de
Horecabond FNV zegt
zijn uitspraken te base-
ren op 'voorzichtige en
door niemand met goed
fatsoen te bestrijden cij-
fers over zwartwerken
in de horeca. Volgens
Abraas heeft de be-
drijfsvereniging van de
horeca recentelijk al 30
miljoen gulden binnen-
gehaald aan 'ten on-
rechte niet afgedragen
sociale verzekerings-

premies. U en ik verta-
len dat dan netjes in:
zwartwerk', aldus de
Horecabond-voorzitter.
Hij noemde het veelvul-
dig zwartwerken 'slecht
voor de bedrijfstak en
slecht voor het officiële
personeel. Want de ho-
reca vraagt om vakbe-
kwaam personeel, dat
meer kan dan een glas
onder de tap houden of
een bord eten onder je
neus duwen. Volgens
Abraas lijkt de horeca
door zwartwerken, ont-
duiking van de cao, toe-

nemende invloed van
de criminaliteit en het
werken met illegalen
'zo langzamerhand het
Sodom en Gomorra van
het Nederlands be-
drijfsleven te worden.
Omdat er ook 'volop'
goedwillende horeca-
ondernemers zijn, wil
de HorecabondFNV sa-
men met de onderne-
mersorganisaties in
deze branche een zwar-
te lijst opstellen. Zo-
doende moeten hard-
nekkige boosdoeners
aan de schandpaal ge-
nageld worden. De lijst
moet voor de klanten
makkelijk toegankelijk
zijn. „In een publici-
teitsgevoelige branche
als de horeca kan dat
sanerend werken," al-
dus Abraas.

beurs

Dans
AMSTERDAM - Op de Amster-
damse effectenbeurs dansten de
koersen gisteren op en neer. In dej^htend was de stemming flauw en
?ort na opening zakte de AEX-
£idex al door de grens van 400['een. Met ups en downs werd een

punt bereikt van 397,26,
*Ven na het middaguur,
j^oen in de middag de Londense

een verlies van 40 punten vrij-wel wist weg te werken en Wall
maar een paar punten lager

opende, trad enig herstel in. HetS'ot kwam 1,65 punt lager dan
op 400,77.Porzaak van de zwakke stemming's volgens handelaren de nog steeds

stijgende rente. Deze werd op de
weerspiegeld door

'erliezen van gemiddeld een halve
»Unt. De 7,5 procent staatslening
993 met aflossing in 2003 verloor',15 punt op 98,20. Zolang de rente

de kapitaalmarkt blijft stijgen
geen fundamenteel herstel van'e aandelenmarkt worden ver-dacht, zo voorspellen handelaren,

'let drankenfonds Heineken lag f
S7O lager aangeboden op f 225,50.'o. de chemiesector werd Akzo f2,30
goedkoper op 208. DSM verloor op-
«sch ook f2,30, maar dit fonds werd
6* f 1,50 dividend verhandeld, zodat

feite maar f 0,80 verloren ging.

hoogovens werd f 1,70 lager ge-
waardeerd op f 68. Verzekeraar
£egonraakte f 1,70 kwijt opf 96,30.

Nedlloyd zette de daling van'e laatste dagen met f 1,40 voort op'68,40. Kopieerder Océ kalfde f 1,80
tftot f 79,50.

"ot de weinige hoofdfondsen die*en hogere koers konden neerzet-ten, hoorde Unilever. Het levens-J*iddelenaandeel werd f 1,30 duur-der op f 193. Philips sprokkelde er'Wee dubbeltjes bij op f 51,30. Uit-gever Elsevier verloor f 1,20 op f
67,70 en VNU zakte f 1,50 tot f'69,50. Eerder op de dag stond VNU

tijd meer dan f 5 lager.

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 60,50 60,40
ABN AmroA.in F. 89.10 88,90
ABN Amro LGr.F. 181,10 181,20
ABN AmroObl.Grf. 201,20 201,10
Aegon 98,00 96J0
Ahold 46,60 47,50
Akzo Nobel 210,30 208,00
Alrenta 245,20 244,50
Amevcert 73,80 73,00
BolsWes.c. 40,20 40,10
CSM eert. 66,00 65,90
Dordtsche Petr. 192,00 191,40
DSM 136,30 134,00d
Elsevier 168,90 167,70
Fokker eert. 16,80 16,60
Gist-Broc. eert. 49,00 49,30
Heineken 228,20 225,50
Heineken Hold. 200,00 198,00
Hoogovens nrc 70,50 68,80
HunterDouglas 73,30 73,30
INGc. 76,00 75,90
KLM 52,20 51,30
Kon. KNP BT 48,20 47,90
Kon. Olie 195,20 194,80
Nedlloyd 69,80 68.40
Océ-v.d.Gr. 81,30 79,50
Pakhoed eert. 50,00 49,90
Phiüps 51,10 51,30f
Polygram 76,30 76,70
Postb.Beleggf. 61,70 61,70
RGFlorenteF. 129,70 129,70
Robeco 119,50 119,10
Rodamco 60,20 59,30
Rolinco 121,70 121,20
Rorento 91,50 91,00
Stork 48,90 48,10
Urulevercert. 191,70 193,00
Van Ommeren nrc 53,90 54,00
Ver.BezitVNU 171,00 169,50
Wolters-Kluwer 114,90 113,50

Avondkoersen Amsterdam
KLM 51,50-51,90 (51,30)
Kon. Obe 194,50-196,50(194,80)
NedUoyd 68,50 (68,40)
Philips 51,30-51,60 (51,30)
Polygram 76,70 (76,70)
Urulever 192,50-192,80(193,00).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 80,50 80,50
ABNAmroHld.prf.c. 6,14 6,15
ABN Amro pref. 59,70 60,10
ACF-Holdingc. 45,10 45,10
AhrendGroep c. 152,50 152,50
AsdOptionsTr. 18,00 17,90
Asd. Rubber 2,95 2,90f
Ant. Verff. 425,00
Atag Hold. eert. 148,00 147,60
Athlon Groep 71,20 68,40d
Athlon Groepnrc 70,00 66,60d
Aut.lnd.R'dam 118,00 a 116,00a
BallastNedamc. 76,20 75,20
BAMGroep 116,50 116,50
Batenburg 135,00 136.00

Beers 175,20 176,00
Begemann Groep 46,00 44,10
Belindo 287,00 288,00
BlydenstWüï. 29,90 30,00
BoerDeWinkelb. 66,20 66,00
Borsumy Wehry 154,00 151,00
Boskalis eert. 43,20 43,50
BraatBeheer 30,00 30,30
Breevast 9,40e 9,40
Burgman-Heybroek 1650,00b 1650,00b
Calvé-Delftpref 850,00 850,00
Calvé-Delftcert. 1295,00 1295,00
CapVolmac 21,10 20,90
CetecoHold. 37,50 37,70
CinduIntern. 106,00 104,00
Claimindo 281,50 283,00
ContentBeheer 26,00 26,00
CreditLBN 49,60 49,20
Crownv.G.cert 152,70 152,50
CSM 65,60 65,90
Delft lnstrum. 23,80 23,30
Dorp-Groep 44,20 44,20
Draka Holding 40,50 39,80
Econosto 24,80 24,50
EMBA 187,00 a
Eriks Holding 110,00 113,50
Flexovitlnt. 72,50 72,50
Frans Maas eert. 56,30 56,30
FugroMcClelland 36,80 36,50
Gamma Holding 101,00 100,00
Gamma pref. 6,40 6,40
Garzarellis 11,00 11,00
Getronics 44,20 44,30
Geveke 35,80 35,50
Giessen-deN. 51,90 d 49,30
Goudsmit 28,00 29,00
Grolsehcert. 50,00 50,00
GTI-Holding 178,00 178,00
Hagemeyer 131,50 129,60
HALTrustB 18,70 18,60
HALTrustUnit 18,60 18,50
HBG 314,00 315,00
Hes Beheer c. 22,00 21,60
Heijmans 58,70 56.50d
Hoek'sMach. , 79,00 79.00
HoU. Colours 75,10 75,50
Holl.SeaS. 0,45 0,44
HoU. Ind. Mij 79,20 79,00
HoopElT.bank 9,00 8,70
HunterD.pref. 1,80
IHCCaland 38,20 d 37,80
Internat.MueU. 82,00 81,50
ING 7,40 7,28
Kas-Associatie 65,60 65,00
Kempen &Co 1330 13,00
Kiene Holding 142,00
KondorWessels 45,50 45,50
KBB 106,00 105,80
Kon.KNPßTc.pref. 7,67 7,66
Kon. Sphinx 52.50 b 51,60Koppelpoort 428,50 428,50
Krasnapolsky 154.00 154,00
Landré&Gl. 47,00
Macintosh 59,00 59,00
Maxwell Petr. 182,50 183,50aMoearaEnim 1710,00 1670,00
MEnimOß-cert. 90,50 90,50
Moolen Holding 45,50 45,00
Mulder Boskoop 42,00 a 40.00 a

Multihouse 2,20 2,20
Naeff 435,00 b 425,00e
NAGRON 88,00 88,00
Nat. Inv.Bank 137,00 136,00
NBM-Amstelland 16,60 16,50
NEDAP 60,50 60,10
Nedcon Groep 37,00 37,20
NKF Holding 238,00 236,00
Ned.Part.Mij 49,60 49,50e
Ned.SpringsL 6100,00 6100,00
Nont 20,20 20,00
NutriciaVßcert 81,80 81,00
Njjv.-TenCate 82,70 82,50
OPG eert. 44,50 45,00
Orco Bank eert. 90,00 89,80
OTRA 288,00 288,00
Philips Electronics
PirelUTyre 17,10 17,10
Polynorm - 177,00 178,00
Porc.Fles 28,40 28,50
Randstad 83,90 81,80
Reesink 116,00 b 117,00
Rothmans Int. 3,69 3,69
Roto Smeets Boer 43,00 43,00
Samas Groep 57,00 57,30
Sarakreek 9,20 9,50
Schuitema 1830,00 1830,00
Schuttersveld 41,00 40,90
Smit Intern. 46,00 44,00
St.Bankiersc. 1830 18,30
Stad Rotterdam c. 39,50 38,80
TelegraafDe 172,50 174,00
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tulip Computers 16,40 16,30
Tw.Kabel Holding 197,00 a 195,00a
Übbink 115,00 115,00a
Union 39,50 b 38,50
VereenigdeGlas 580,00 a 575,00a
VolkerStevin 85,80 84,50
Vredestein 15,20 1530
Wegener 112,00 112,00
WestlnvestF. 13,50 a 13,50a
Westlnv.F.wb 70,00 70,00
WoltersKluwer 465,00 e
Wyers 26,00 26,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 98,90 99,00
ABN AmroAmer.F. 76,60 76,60
ABNAmro Eur. F. 89,10 88,10
ABN Amro Far E.F. 81,90 82,30
ABN Amro Neth.F. 116,50 116,60
ABNAmro rent.div 160,20 160,10
Aegon Aandelenf. 4730 47,50
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFJ 30,80 30,80
Alg.Fondsenbez. 256,00 254.50
AUianceFund 10,20 10,20
Amvabel 104,40 104,40
Asian Cap.F.s 60,50 60,80
AsianTigersF. 112,00 112,00
Asian Select. F. 106,50 106,00
AustroHung.F. 8,00 7,70
Bemco RentSel. 63,10 63,10
Bever Holding 4,70 4,70a
CL Aandelenfonds 99,10 99,70
CLLiq.Groeifonds 101,10 101,10
CLObl.Dividendf. 111,80 111,60
CLObl.Waardef. 129,10 129,10

Delta Lloyd Inv. 38,80 38,70
DP America Gr.F. 35,20 35,20
EGFlnvestm. 169,00 169,00
EMF Rentefonds 83,00 82,80
Eng-Holl.Bel.Tr. 21,50 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 43,50 43,50
Esmeralda part. 39,70 39,70
Eur.Ass. Trust 8,50 8,40 "EMS Growth Fund 105,30 104,90
EMS IncomeFund 94,90 94,50
EMS Offsh. Fund 104,80 104,40
EOE IndexFnd 439,00 436,00
EuroGrowth Fund 65,10 65,10
Euro SpainFund 8,70 8,70Far East Sel.F. 86,50 87,00
GimGlobal 60,70 60,70
Groeigarant 1,36 1,36
HollandFund 88,00 88,40
HoU.Eur.Fund 61,50 61,00
HoU. Obl.Fonds 136,00 136,00
HoU.Pac. Fund 144,50 144,50
HoU. Sel.Fonds 97,90 98,10
HoogeHuysHypf. 131,00 131,50
ING BnkDutch F. 61,20 60,80
ING Bnk Geldm.F. 60,30 60,30
INGBnkGlobi\ 55,50 5530ING Bnk Oblig.F, 37,30 37,00
INGBnkSpaard.F. 104,01 104,01
lNGßnkßentegrF 132,30 132,00
INGBnkVastg.F. 24,50 24,50
INBBnk Verre Oost. 49,60 49,80
F.
Innovest 65,50 65,50
Interbonds 512,00 512,00
Intereffekt 500 30,00 30,00
Intereffekt wt 48,90 49,30
IntereffektYen Value 92,00 92,00
Investa part. 85,40 84,20
ISHimal.Funds 15,40 16,30
ISHimal.Fundc. 8,30 8,20 a
JadeFonds 228,70 230,00
JapanFund 23,70 23,90
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr. $ 12,70 12,70
LeveragedCap 59,80 60,20
Liquirent 53,80 53,80
Mal.CapitalF.s 14,20 14,50
MeesObl.Div.F. 117,00 116,60
Mexico IncomeF. 17,30 17,50
Mondibel 81,00 81,20
Nat.Res.Fund 81,20 81,20
New AsiaFund 10,30 10,00
NomuraWarr.F. 0,37 0,38f
Obam, Belegg. 325,50 324.00
OAMF Rentefonds 12,20 12,20
OrangeFund 28,20 27,80
Pac.Dimensions 114,50 a 114,00 a
Pac.Prop.Sec.F. 36,00 36,00
PiersonRente 129,00 128,60
Postb.Aandelenf. 58,60 58,60
Postb.Obl.f- 51,50 51,50
Postb.Verm.gr.f. 62,10 62,10
Rentalentßel. 169,40 169,60
Rentotaal NV 39,50 39,40
RG America F. 141,50 141.50
RGDivirentF. 53,80 53,80
RG Europe F. 131,30 130.80

RG Hollands Bezit 97,80 97,90
RG Nettorente F. 104,30 10430
RGPacificF. 151,00 150,40
RG SP Groen 64,60 64,60
RG SP Blauw 63,30 63,30
RG SP Geel 62,50 62,50
Rodamco Ret.Ned. 99,00 98,50
Rodin Prop.s 70,00
Rolinco cum.p 94,00 95,001
Schrod.lnt.Pr.F 29,60 29,60
Sci/Techt 15,10 15,00
SuezLiq.Grf. 198,20 198,20
Technology Fund 1730 17,20
Tokyo Pac.Hold. 258,00 259,50
Tolsteeg, Beleggmij 359,00 359,00
TransEur.Fund 91,50 91,10
TranspacF. 390.00 391,00
Uni-Invest 21,50 21,00
Unicolnv.Fund 73,00 73,50
UnifondsDM 34,00 345)
Vaste Waard.Ned 56,20 55,50
VastNed 112,70 112!&0VIBNV 54,00 53,60
VSBAand.F. 101,90 101,50
VSB MixFund 62,60 62,50
VSBObl.Groeif. 110,00 109,70
VSB Rente Fonds 101,30 101,30
WBO Intern. 74,00 74,80
Wereldhave NV 107,40 107,00
ZOMFlonda F. $ 32,00 32^40
Zonnespectrum 9,15 9,15

Parallelmarkt
ABF 116,20 116,20
ARTUBiolog. 3,60 3,60ASN Aandelenf. 52,20 52,20
Austria Global 1203,00 1203,00
AXA E&L Belegg. 1 91,80 92,00
AXAE&LBelegg.2 90,50 90,60
AXA E4LBelegg.3 116,40 116,40
AXAE&LBelegg.4 86,40 86,50
AXA E&L Kap.Rente 118,70 118,80
F.
Besouw Hold. 33,00 33,00
Biogrond Belegg. 10.50 10,50
Comm.Argeus F. 91,90 92,00
Comm.BenacusF. 93,70 93,90
Comm.Cea F. 93,30 93,40
De Drie Electr. 14,90 14,90
Delta Ll.Dollarf. 58,70 58,20
Delta Lloyd ECU 5630 56,30
Delta Lloyd Mix 73,70 73,60
Delta UoydRent 60,70 60,60
FreeRecord Shop 29,80 29,70
German City Est. 33.00 33,00
Gouda Vuurvast 67,50 67,50
Groenendijk 33,70 33,70
Heivoet Holding 24,70 24,70
Inter/View Eur. 5,40 5,40
ManagementShare 1,85 1,85
Neways 10,10 10,10
OhraAandF. 63,70 64,10
Ohra Liq.Grf. 53,70 53,70
OhraOblDf. 55,10 55,10
OhraObl.Grf 55,50 55,50
Ohra Onr.G.F. 65,80 66,00
OhraTotaal F. 59,00 59,00
Pan Pac. Winkel 3,50 3,50

P&C Groep 113,90 113,90
PieMedical 5,00 5,00
Pitcher 45,60 45,60
RoodTesthousec. 3,90 3,90
Satcom Hold. 9,80 9,80
SimacTechniek 15,10 14,10
SuezGr.Fund 52,20 52,20
VHSOnr.Mij 4,00 3,90
Wolff 58,00 56,00

Parallel top-15
Alanheri 39,50 39,00
Bergh. Pap. 53,00 51,90
DICO Intern 79,20 78,90
EHCO KLM 34,40 34,40
GeldersePap. 73,10 72,00
Grontmy 65,50 65,00
Kühne+Heitz 42,30 42,30
LCI Comput.Gr. 3,50e 3,50
MeUe.vannrc 119,00 118,00
NedschroefHold. 74,50 75,20
Ordina Beheer 20,90 20,50
SligroBeheer 84,50 84,50
Vüenzo 43,10 43,10
Welna 49,50 48,00
Weweler 32,40 32,00
Wall Street
aUiedsignal 34% 35 Va
amer.brands 32% 32%
amer.tel.tel 54% 54%
amoco corp 59 58%
asarcoinc. 26 26
bethl. steel 19% 19%
boeingco 46% 46%
can.pacific 16 15%
chevron 86% 87
chiquita 13% 12%
chrysler 49% 49%
citicorp 39% 39%
cons.edison 28 27%
digitequipm. 22% 22%
dupontnemours 61% 62
eastmankodak 46V2 46%
exxoncorp 61% 61
fordmotor 58% 57%
gen. electric 49 49%
gen.motors 54% 53%
goodyear 38% 38%
hewlett-pack. 79 78%
intbus.mach. 63% 63%
inttel.tel. 84% 83%
kim airlines 27% 28%
mcdonneU 122% 120%
merek co. 30% 30%
mobiloil 81% 81
omega financ. 24% 26
phiUps 27% 28
royal dutch 105% 106%
sears roebuck 50% 50%
sfe-south.pac. 22V2 22%
texacoinc. 64% 63%
travelers 33% 32%
united techn. 65% 66%
westinghouse 13 13
whitman corp 15% 15%
woolworth 15% 15%

Advieskoersen
amenk-dollar 1,775 1,895
austr.dollar 1,29 1,41
belg.frank(loo) 539 5.59
canad.doUar 1,260 1,380
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark(100) 109,50 113,50
engelse pond 2,65 2,90
finse mark(100) 32,50 35,00
franse frank (100) 3135 34,00
grieksedr. (100) 0,65 0,83
hongkongdlr.UOO) 2135 2535
ierse pond 2,60 2,85
itaLlire(10.000) 10,60 12,30
jap.yen (10.000) 172,00 178,00
noorse kroon (100) 24,40 2630
ooslschiU.(lOO) 15,68 16.18
poitescudoUOO) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 136 1.45
turkse lira(100) 0,0035 0,0080
zuid.afr.rand 0,33 0,48
zweedse kr. (100) 22,30 24,80
zwiU.fr. (100) 128,75 13335

Wisselmarkt
amenk.doUar 1,83875-1,64125
antiU.gulden 1,0200.1,0500
austr.dollar 1,3485.1,3585
belg.frank(lOO) 5,4450-5.4500
canaddollar 132725-1,32975
deensekroon (100) 28375-28,625
duitsemark(100) 112.1350-112,1850
engelse pond 2,7780-2,7830
franse frank (100) 32,775-32,825
grieksedr. (100) 0,7100-0,8100
hongk.doUar(lOO) 23,6950-23.9450
ierse pond 2,7250-2,7350
itaUire (10.000) 11355-11,605
jap.yen(10.000) 176,000-176,100
nwzeel.dollar 1,0880-1,0980
noorsekroon (100) 25,835-25,885
oostenr.sch.(loo) 153410-15,9510
port. escudos (100) 1,0580-1,0980
spaanse pes. (100) 1.3560-1,3660
zweedse kr. (100) 23.635-23,685
zwits.trank(lOO) 131.595-131,645
e.e.u. 2,1555-2,1605

Goud en zilver
Goud onbewerkt 22,530-23,130, vorige
22350-23,150,bewerkt 24,730 laten,
vorige 24,750 laten.

Zilver onbewerkt 285-355, vonge 285-355,
bewerkt 400 laten, vorige 400 laten.

Indexen
cbs koersindex 271,60 270,60
EOE-index 402,42 400,77
Dow Jones-index 3.75837 +133

Optiebeurs
serie omzet v.k. sk.'

abnamrocj96 52,50 170 11,40 1130
abnamro pjul 60,00 181 1.50 1,70
ah c okt 52,50 162 1,10 130ah pjul 47,50 1050 2,10 2.00
ah pokt 45,00 1325 1,90 2,00
d/fl cjun 185,00 162 130 1,20
dsm pjul 110,00 800 0,50 a 0,20
coc cjun 400,00 984 7,80 6,70
coc cjun 405,00 449 4,90 3,80
coc cjun 410,00 597 2,90 230
coc cjun 415,00 598 1,60 1,10
coc cjun 420,00 370 0,80 0,70
coc cjul 400.00 631 11,70 10.50
coc cjul 420.00 186 3,40 2.70
coc c okt 410,00 184 13.50 13,00
coc c nov 290.00 303 115,00 a 112,00a
coc pjun 385,00 221 1,10 1,40

coc pjun 390,00 194 2.10 2,50
coc pjun 395,00 679 3,10 3,60
coc pjun 400,00 1636 4.70 530
coc pjun 405,00 175 6,90 836coc pjun 410,00 310 10,00 11.50a
coc pjun 420,00 319 1730 20,00
coc pjun 425,00 603 22,00 24.00
coc pjul 360,00 176 1,40 1,40
coc pjul 380.00 182 2,80 a 330a
coc pjul 400,00 516 730 830
coc pjul 410,00 379 12,00 1330
coc pokt 410,00 202 17.70 19,00a
kim cjul 55,00 177 1,40 1,10
kim c 098 40,00 199 20,00 a 18,00
nedl cjul 65,00 235 B,ooa 6,90
nedl cjul 6730 600 6,00 a 530a
nedl cjul 7230 221 3.40 a 2,60
nedl cjul 75,00 685 2.40 2,00
ma paug 95,00 300 4,10 a 4,15
nla pnov 91,00 700 1,50 2.00
nU paug 98,00 365 2,00 230
rdl paug 99,00 200 2,50 230
olie cjun 200,00 307 I,Boa 1,30
olie cjul 195,00 244 630 a 530
olie cjul 210.00 730 1,30 030b
olie pjul 200.00 424 730 830a
phil cjul 50,00 562 3,00 230phil cokt 45,00 244 8,00 B,lob
phil cokt 60,00 177 1,30 1,20
phil c 095 20,00 193 3130 a 31,70b
phil pjul 4730 2094 0.70 a 0,70
phil pjul 55.00 553 430 4,50x059 cdec - 160 632 a 6,50a

êslaton g=bMXa«n+«x.dlv.
b=b)eöen h=laten+ex.dlv.
c=ex-claim k=gedaaiH.h
(fc*x-dividend Ugedaan+g
e=gedaan+bieden vk=»lotkoer» vorige dag
t=gedaan+latan aksslotkoarsgisteren

Mestoverschotten, lage prijzen en moordende concurrentie

Vettecrisis in varkenshouderij
Van onze redactie economie

ÖEN HAAG - De varkenssector gaat door een zware crisis.Mestoverschotten, lage prijzen en moordende concurrentie
j-ijn' de belangrijkste oorzaken. Het grootste struikelblok bij
het oplossen van de problemen is de individuele instelling vande varkenshouders, veehandelaren en slachterijen, zo stelt het
'Voduktschap voor Vee en Vlees.

öe varkensboeren denken alleen op<je korte termijn. „Ze zijn vaak meer
''andelaar dan fokker," aldus een
J'arkenshouder. Nu wordt het de
■toeren ook wel erg gemakkelijk ge-
haakt. De concurrentie tussen deslachterijen en de veehandelaren

door hen handig uitgebuit.
Wekelijks bekijken de boeren waar
Je de beste prijs voor hun varkens
Kunnen krijgen. Zijn de prijzen te*4ag, dan houden ze de beesten een
beekje vast.

economie

Beursschandaal
rond topman van
Yves Saint Laurent

PARIJS - Pierre Berge, de topman van het
Yves Saint Laurent-concern (kleding en cos-
metica) is in staat van beschuldiging gesteld
van misbruik van voorkennis en overtreding
van de beurswetgeving. Berge, een persoon-
lijke vriend van de Franse president Mitter-
rand, zou in 1992 tien miljoen gulden ver-
diend hebben via een dubieuze aandelen-
transactie.
In juli 1992 verkocht Berge, behalve topman
van het luxe-concern ook de levenspartner
van de couturier Yves Saint Laurent, een
pakket aandelen van het bedrijf ter waarde
van 100 miljoen franc (ruim 30 miljoen gul-
den). De transactie vond plaats vlak voor de
bekendmaking van tegenvallende financiële

resultaten. Als Berge zijn pakket aandelen
na die bekendmaking zou hebben verkocht,
zou hij er tien miljoen gulden minder voor
hebben gekregen.
In maart 1993 kreeg Berge daarvoor al een
boete van een miljoen gulden opgelegd door
de Parijse beurscommisie. Een boete die in
beroep tot ruim 300.000 gulden werd terug-

gebracht. Nu is het dossierechter in handen
van de Franse justitie. Als Berge schuldig
wordt bevonden aan handel met voorkennis,
kan hij tot maximaal twee jaar gevangenis-
straf worden veroordeeld en tot een boete
van maximaal tien miljoen franc.
De affaire doet, los van de uitkomst, afbreuk
aan het imago van Berge. De man die ook
erevoorzitter van de Parijse Opera is, was in
het begin van de jaren tachtig het symbool
van wat in Frankrijk de 'génération morale'
heet, de 'morele generatie. Pierre Berge was
een van de steunpilaren van SOS Racisme,
een organisatie die alle vormen van racisme
bestrijdt, en financierde mede een alternatief
links weekblad, Globe.

Ontslagen bij KLM
<AMSTERDa\M - De KLM wil moge-
lijk enkele honderden personeelsle-
den ontslaan. De luchtvaartmaat-
schappij heeft inmiddels bij het
arbeidsbureau collectief ontslag
aangevraagd voor 139 personen.
Het is voor het eerst sinds de aan-
kondiging van de bezuinigingsope-
ratie in 1990/91 dat zoiets gebeurt.
Over een paar maanden wordt een
tweede ontslagaanvraag ingediend.

De luchtvaartmaatschappij wil op
die manier overtollig personeel lo-
zen dat afkomstig is van de techni-
sche dienst en KLM Helicopters, zo
heeft een woordvoerder van KLM
bevestigd.

„Er is een moment dat de interne
herplaatsing niet meer lukt. Dan
moet je een ontslagprocedure op-
starten", zei hij. In juli of augustus
wordt een tweede ontslagaanvraag
ingediend. Die groep wordt groter
dan die bij de eerste ronde, zo meldt
het personeelsblad Wolkenridder.
Hoeveel gedwongen ontslageïi er
precies zullen vallen, kon de woord-
voerder niet zeggen. Waarschijnlijk
gaat het om enkele honderden men-
sen.

J. Smeets, vertegenwoordigster van
de vervoersbond FNV, reageerde
verrast op de aankondiging. Vol-
gens haar was met de KLM afge-
sproken dat één jaar lang gepro-
beerd zou worden het overtollig
personeel te herplaatsen. Die ter-
mijn is nog niet verstreken: „Nie-
mand hoeft buiten de boot te vallen.
Alle mensen zijn te herplaatsen. Dit
kan niet zomaar."

munt

Herstel
Het voorzichtige economisch
herstel in Nederland tekent
zich duidelijk af in stijgende
omzetten in de industrie. Het
CBS meldt over maart 1994 een
toename van 3,5 procent, ver-
geleken met de maand maart
van het voorgaande jaar. Dit
positieve resultaat kwam voor-
al voor rekening van de export
(+4,5 procent). De binnenland-
se afzet groeide minder, 2 pro-
cent. De grootste omzetstijgin-
gen waren te vinden in de
kledingindustrie (12 procent),
elektrotechnische industrie (10
procent) en de chemie (6).

Van Dam
De Dienstenbond CNV voert
actie bij veertien Van Dam
Stoffenwijkels in heel Neder-
land tegen het plan van de
nieuwe eigenaar, Elizen Mode
BV in Twello, om de winkels te
sluiten. Klanten van Van Dam
in o.a. Maastricht worden door
leden en werknemers over de
winkelsluitingen geïnfor-
meerd.

Sociaal plan
Vorig jaarwerd bekend dat er bij de
twee afdelingen bijna vierhonderd
arbeidsplaatsen zouden worden ge-
schrapt. Gelijk met die aankondi-
ging werd er in samenwerking met
de bonden een sociaal plan opge-
steld. Het was de bedoeling dat een
deel van de werknemers binnen het
bedrijf een andere functie zou krij-
gen. Dat is slechts voor een deel
gelukt. Dit jaar is duidelijk gewor-
den dat de interne arbeidsbemidde-
ling langzaam vastloopt.

De KLM is al flink afgeslankt, waar-
door er weinig vacatures meer zijn.
Daarnaast is het voornamelijk tech-
nisch georiënteerd personeel niet
makkelijk inzetbaar bij de service-
verlenende instanties, zoals de afde-
ling passage, die de meeste vacatu-
res hebben.

Hypotheek
De hypotheekrente gaat op-
nieuw omhoog. Het .Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) heeft gisteren besloten
de tarieven voor hypotheken
met een looptijd van 5 jaar en
langer met ingang van 3 juni
met 0,4 procent te verhogen.
Het betreft de vierde tarief-
saanpassing van het ambtena-
renpensioenfonds dit jaar.ABP
Hypotheken rekent vanaf ko-
mende vrijdag voor zijn vijfjari-
ge annuïteitenhypotheek 7,2
procent.

project zijn ze weer aan de slag geholpen.
Luchtreizigers kunnen hun schoenen laten
poetsen voorf 7,50 per paar.

Foto: DIJKSTRA
" Schiphol heeft sinds een paar dagen
weer een schoenpoetsbedrijf. De werkne-
mers zijn zes mensen die tot voor kort lang-
durig werkloos waren. Via een speciaal
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(ADVERTENTIE)

rGÉÉF ONS 'N kans!

Lepra kan ook bij kinderen ongenadig
hard toeslaan. Zoals bij Kaluh en haar
zusje Chetuh, verdreven uit hun dorpje
in de Himalaya in Nepal.
Hun behandeling en revalidatie kost

’ 50,- per maand. Geef ze 'n kans!

Steun "Operatie Nepal"
Giro

50500 |
lepraStichting Amsterdam I

Glansrijke carrière

Limburgs dagblad
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In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter 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
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtvrijdag 11.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron CeöucoSommo Scanner) 0930

Vermist/Gevonden
Verloren 25 mei bus-(halte) Als u ons voor 12 uu
ziekenhuis KERKRADE: ra- 's morgens belt, staat uv
de étui, rozenkrans rode PICCOLO de volgende da<
kralen. Graag afgeven bij al in het Limburgs Dagblad
politie Kerkrade. Tel. 045-719966.

Mededelingen- ——■- - , —. ,

Broer Fon
Please make my day!!

Mieke
Personeel aangeboden

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

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

Wij verzorgen uw
Administratie

en fiscale aangiften
tijdig en accuraat.

Administratiekantoor
van Birgelen en Kleuters

g 045-241156 of 043-430477

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

Dakdekkersbedrijf AADAI
kan nog dakwerk aannemer
Bel voor vrijblijvende offert*
045-226688, b.g.g. 226377.
HOVENIER biedt zich aa
voor tuinonderhoud. Tele
foon 045-251119.
Nette VROUW 48 jr. zoel
werk in de huishouding, Ifs
bij ouder pers., voor 2 ocd
tenden per wk. g 045-415455.

■^a.l>»"i»^»^»^»^al«^B^B^»»^»^»^a.a^a^a«a|a -a^aaa J^aMß

Personeel gevraagd
Het Dagblad "DE TELEGRAAF" is op zoek naar enkele

serieuze kandidaat

Bezorger(ster)
voor bezorgwerkzaamheden tijdens de ochtenduren.

Voor meer informatie kunt U tijdens kantooruren bellen
naar het "Dagblad De Telegraaf. Tel. 045-460683.

BLOEMENHUIS HABETS.
Wij zoeken een jonge enthousiaste

medewerker/ster
voor 20 uur per week.

Wij vragen:- flinke inzet- gevoel voor bloemen, vormen en kleuren- liefst leerling bloemist(e)
-16-20 jaar.
Wij bieden:- prettige werksfeer- betaling volgens CAO Bloemenbranche- doorgroeimogelijkheden.

Telefonische of schriftelijke reacties: Bloemenhuis Habets,
Lichtenbergerstr. 49, 6371 AT Landgraaf, g 045-324384.

Becu BV
zoekt voor langdurige projecten in Duitsland

betontimmerlieden en metselaars.
g Dhr. H. Eggen, 045-330308.

Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
Gevr. HULP in de huishou-
ding 3x 4 uur p.wk. g 045-
-229013 na 18 uur
Jong dynamisch en sterk-
groeiend bedrijf zoekt com-
mercieel ingestelde MEN-
SENM/V. Bel. 043-296125.
St. Gez. Lichaam zoekt
HULPKRACHT voor 18 uur
per week, ook vakantiewerk.
Sollicitaties g 045-352044.
COSMETICA-adviseuse.
Behandeling / verkoop. Ook
opleiding. Hoge marge. Bel
Yacana 040-547511.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland ervaren BETON-
TIMMERLIEDEN. Telef.
04499-4899. Na 13.00 uur:
04499-4479.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland ervaren METSE-
LAARS. Telef. 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland ervaren KRAAN-
MACHINIST. 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
Taxibedrijf zoekt TAXI-
CHAUFFEURS. Persoonlijk
aanmelden: Hompertsweg
12, Landgraaf.
Goede huish. HULP gevr. op
ma., do., van 11.15-15.15 u.
04492-4334. 19.00-20.00 u.
Wij vragen een enthousiaste
part-time VERKOOPSTER.
Slagerij Naebers, Kouven-
derstr. 57, Hoensbroek.
Telef. 045-212563.
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).
Gevraagd part-time
CHAUFFEURS voor taxi.
Aanmelden: Hatax, Keekstr.
46, Heerlen, na 18.00 uur.

Regals Men's Club heelt
een vakature voor charman-
te en zelfstandig werkende
BUFFETJUFFROUW.
Doorzettingsvermogen en
instelling prevaleren boven
leeftijd. Rijksweg 2 Cadier
en Keer. Tel. 04407-3114
vanaf 20.00 uur.
Gevraagd ervaren part-time
FRITURE-HULP voor friture
in Landgraaf. Tot 13.00 u.
Tel. 046-338302. Vanaf
14.30 u. 045-325268.
FRITUURHULP gevr. Leef-
tijd v.a. 17 t/m 21 jaar, voor
overdag. Geen vakantie-
werk, g 046-748101.

OG te huur
HEERLEN, te h. Sittarder-
weg/ Grasbroekerweg: dak-
terraswoning. Woonkr. 50m2, hal, toilet, berging, bad-
kr., 3 slpkrs., 70 m 2dakter-
ras. Huurpr. ’ 1.253,-. Inl.
046-743275, 11.00-14.00 u.
Heerlen, te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, douche, 1 slpk., berging.
Huur en servicekosten
’769,-. Inl. 046-743275 van
11.00-14.00 uur.
Te huur in LANDGRAAF:
woning met 3 slaapkamers.
Telefoon 045-424426.
Appartement te huur. Ind:
keuken, w.c, douche,
woonk. en slaapk., ’6OO,- p.
mnd. Alleen voor werkende
pers. Akerstr. Nrd. 270,
HOENSBROEK, telef. 045-
-226276. Direkt le aanv.
Gemeubileerd en gestof-
feerd APPARTEMENT,
Nieuwstraat 62 C, Kerkrade.
1 a 2 pers. Tel. 045-456795.

Onroerend Goed
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt

Peen kosten. Wijman &
artners, 045-728671.

Nieuwenhagen;Landgraaf.
Modem halfvrijst. woonh.
met gar. en gr. tuin. Ind.: hal,
woonk. met parketvloer, lu-
xe compl. aanb.keuken, 1e
Verd.: 3 ruime slpks. met
parketvl., keurige badkr. met
douche, toilet en v.w. Opti-
maal geïsoleerd. Vr.pr.

’ 229.000,- k.k. Brunssum
(city flat) In centr. gel. ver-
rassend groot appartement
met gr. balkon en berging.
Ind.: hal, toilet, gr. living met
keuken, 3 royale slpks., gr.
badk. met ligb., douche en
dubb. v.w., mooi uitzicht
over Brunssum. Vr.pr.
’189.000,- k.k. Emile DE-
LARUE O.G. g 043-650178.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Bedrijfsruimte

Winkel te huur in Valkenburg
in centrum, opp. 100 m2. Huur ’ 900,- p.mnd.

Inl. 04492-2601.
Te h. compleet ingerichte
KANTOREN te Kerkrade v.a.

’ 500,-; tev. praktijkruimte
te h. in Kerkrade. In Land-
graaf te h. winkel, gunstige
huur, zeer goede ligging.
Telef. 045-424426.

Reparaties
E. de Jong TECH. SERVICE.
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. g 045-720247.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
VAKKUNDIGE reparaties
van alle merken was-droog-
automaten. 04405-2148.
Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.

Kamers
Ruime gemeub. KAMER
voor nel werkend persoon.
Eigen ingang, g 045-458329.

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

Landbouw
JOSKIN weidebeluchters-
weidesleep en Joskin wei-
debloters. L. Collé, Susteren.
Tel. 04499-3030.
Te huur PAARDENBOXEN
met weidegang, pr. ’275,-.
Eikenrade 8, Eikenrade. Te-
lefoon 04451-1257.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

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

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

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

IMSEISI
anno

Open huis
3 + 4 juni a.s.
Creusen
Heerlen
Parallelweg 34

Heerlen
g 045-742121

AUDI 200 Turbo, 180 PK,
bwj. '84, APK mei '95, i.g.st,
t.e.a.b. Tel. 045-270007.
BMW 323i, wit, bwj. '81, i.z.
g.st, APK 3-95. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.
Auto Kaldenborn. Wij beta-
len de HOOGSTE prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.
Autohandel De KROON
biedt aan: Fiat Uno SX 1.5
dig. '89; Honda Jazz '85
’4.850,-; Daihatsu Cuore
nw.st. ’7.400,-; Sierra '88

’ 8.250,- Corsa ’ 4.450,-;
Fiësta 1.3 S '85; Mitsubishi
Galant '86; Escort diesel
’5.250,-; Escort 1.3

’ 3.750,-; Kever ’ 5.250,-;
Opel Kadett 1.3 Combi

’ 3.750,-; Nissan Sunny

’ 1.950,-. Inruil mogelijk.
Anjelierstr. 123A, Heerler-
heide, g 045-213021.
LUCAR Kerkrade Automo-
bielen. Mercedes 300 diesel
'86 blauwmet; 230 E '89
Wauw; 190 E'86 zilver; 190E
D '86 zwart; Renault Clio
diesel 1.9 rood '93 grijskent.;
Volvo 740 GL D ' 90 combi
Estate; Omega combi '88
LPG onderb.; BMW 320 i '92
zilv.; 520 i'90; BMW 318 i'88;
Porsche 924/944/911/911
Carera; Opel Kadett GSi '87
rood; GSi '90 16V antr.; Es-
cort 3x XR3i; Volvo 4x 340/
440 autom.; VW Golf Cabrio
zwart nieuw type; VW Golf
VR6 2.8 '93 alle extra's leder
interieur; VW Golf GTi '89;
GTi '88 rood; Jeep Suzuki
Samurai zilver '87; Suzuki
bus '85/'B7 vanaf ’2.950,-;
Jeep Patrol D hardtop spe-
cial painting 3.3 D
’10.750,-; Alfa Ti '89 zwart;
Alfa 75 Twin Spark zwart
'91; passat I.Bi GL '90; Peu-
geot 205 GTi '88 zilver; Nis-
san King Cab 2.5 D zilver
'90; Mazda L3OO bestel '89;
Fiat Uno '89; Uno '88; Panda
'87; Fiësta '87; Escort '85/
'87/'B9; Escort combi; Lada
Samara '88; 3x Audi '80;
Cabrio's sx. Inr. auto, moto-
ren, caravans, bromfietsen
enz. Inkoop a contant. Alle
reparaties en bandenservice,
APK keuringsstation. Lucar,
Holzstr. 67, kerkrade. Tele-
foon 045-456965.
MITSUBISHI Colt 1300 '89;
Nissan Sunny 1.6 GLX 10-
-'B6; Fiat Panda 1000 L IE
'89; Opel Manta 18S HB '85;
Opel Kadett E GSi 5-drs.
'85; 2 x Opel Kadett Caravan
'80 en '84; 2 x Opel Kadett D
1200 '81 en '83; Opel Asco-
na 1600 HB '82 ; VW Passat
Sedan '85; Mitsubishi Colt
1200 GL '84; Opel Kadett
1600 diesel '83; Peugeot
305 Break Caravan '81;
Jeep GJ7 4x4 Hardtop met
zomer- en winterkap, als
nieuw, bwj. '84, grijs kente-
ken. Alle auto's APK ge-
keurd. Autobedrijf M. Ho-
genhout, Wilhelminastr. 146,
Hoensbroek. 045-215557.
Ford ESCORT 1600 XR3i
Cabrio, sportwielen, electr.
kap, bwj. '89, APK 95, van
nieuw niet te onderscheiden,

’ 16.500,-. Tel. 045-323178.

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse . auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
juni '83, lichtblauw, pr.

’ 2.250,-. Tel. 04498-52956.
Te koop Fiat ARGENTA 2.0,
LPG, bwj. '83, i.z.g.st., vr.pr.
’1.150,-. Tel. 046-758257
b.g.g. 06-52609205.
Te koop Fiat PANDA 750,
bouwjaar '87, APK 5-95,
’2.900,-. Tel. 045-317675.
Ford FIËSTA 1100, bwj. '82,
APK 5-95, ’1.350,-. Tel.
045-724993.
Te koop Ford ESCORT
1600 GL stationcar, geel
kenteken, in absolute
nieuwstaat, ’ 2.750,-. Slei-
nadastr. 14, Landgraaf.
HONDA Prelude, bwj. '83,
met extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
045-415246.
Te koop MERCEDES Benz
200 D bwj. 1985. Homperts-
weg 12, Landgraaf.
VECTRA 1.6i GL '93; Astra
1.4i GL '93; Veetra I.Bi GL
'91; Kadett 1.31 type '90; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett Se-
dan 1.3 S '86 en '87; Kadett
1.2 S '86; Corsa 1.2 S Sport
'86; Ascona 1.6.S HB '86;
Escort 1.3 CL '87. Met Bo-
vaggar. Denneman Auto-
mobielbedrijf, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Opel MANTA GTE 2.0, bwj.
'87, sportwielen, Abbart uit-
laat, verlaagd, Recaro inter.
Spiders, APK '95, ’7.250,-,
in stv.nw. Tel. 045-323178.
Opel KADETT C, bwj. 79,
APK gek. tot okt., elke nieu-
we keuring toegest, pr.
’1.000,-. 045-320185.
OPEL Kadett 1.3 LS, HB, m.
'87, i.z.g.st., prijs ’6.350,-.
Tel. 045-217268.
RENAULT R5GTL, bwj. '84,
APK gek., in staat v. nw.,

’ 2.750,-. Tel. 045-323178.
SAAB 900, 4-deurs, Sedan,
LPG, getint glas, i.z.g.st,
’4.950,-. Inruil Ford moge-
lijk. Tel. 045-411427.
Te k. Seat FURA 900 L, bwj.
10-'B6, APK 4-95, i.z.g.st.,
inruil mog. Tel. 046-758257
b.g.g. 06-52609205.
Te k. VW PASSAT Combi,
bwj. '89, 97.000 km., metal-
liclak, 1.m.-velgen, 4 winter-
banden + velgen, goed on-
derhouden, vr.pr. ’21.500,-.
Telef. 045-465465.

Te koop VW GOLF 1300,
blauw, Zender uitbouw, i.z.g.
st., bwj. 11-'Bl. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.

[ Te k. VW GOLF 1600 Diesel,. 3-deurs, type '85. Telef. 045-
-220870.
Te k. VW GOLF GLS, APK,. in zeer goede staat, ’975,-.
Telef. 045-317675.
Te k. VOLVO 440 DL 1.8,
Bussmes, lichtgrijs metallic,. krast. 20.000, bwj. 6-93., Tel. 04498-56986.

1Wij kopen alle LADA'S en. ook andere auto's. Telefoon:, 045-423973.
Te koop gevr. alle merken. AUTO'S. Bet. hoogste prijs!! S

■ 045-416239 tot 21. u. open.
IOccasionshow bij SUPER-
i CARS Akerstraat Noord 20a

Hoensbroek heeft voor U:
Escort XR3 1986; Alfa 75

' '86; Citrên AX bwj. '88; Es-
-1 cort 1984 en 1985; BK gas

1988; Honda Civic 15 GTi- 1986; Fiësta diesel 1988;
'■ Citroen BK diesel 1900
■ 1985; Volvo 360 1986; Volvo.

360 diesel 1986; Siërra Ghia
i1984 en 1985; Alfa t'33

1986; Escort combi 1984. benz.; Golf type 1600 bwj.. '86; Kadett '86; Suzuki Carry
1 '88 grijs kenteken 2x, nog di-
t verse auto's. Telefoon 045-
-; 222455 of 231448.

■ Citroen AXEL 12 TRS, bwj.

" '87, APK gek., ’2.950,-, als
nieuw. Telef. 045-323178.- Duitse auto TOYOTA Star-
let! diesel, bwj. '87, 1e eig.,

" vr.pr. ’5.750,-; Talbot
■ Samba cabrio, bwj. '84, nw.

st. ’5.950,-; Mazda 323 16i,
bwj. '86, vr.pr. ’4.250,-. Tel., 045-420119/754588/708334.

'Te k. NISSAN Micra, bwj.
■ '85, ’3.705,-; Nissan Cher-
-ry '83 ’2.250,-; Hyundai. Pony '87 ’3.750,-; Ford Fi-

ësta '82 ’2.250,-; Fiat 127
'85 ’2.950,-. Alle auto's met

' nieuwe APK, g 04405-2708.
! Ford ESCORT 1300 GL, bwj.

'81, Lz.g.st., APK mei '95,
] ’ 1.650,-. 045-246059.
■Te koop BMW-coupé VEL-

GEN, nieuwe 3-serie. Tele-. foon 045-456998.

Te k. MERCEDES 190 E 2.3,
bwj. '89, zwartmet., elec.
schuifkanteldak en ramen,
lederen bekl., ABS, verlaagd,
115.000 km, vr.pr.

’ 34.500,-. 046-522892.
100 tot 150 BETAALBARE
auto's v.a. ’750,- tot
’lO.OOO,- met 1 jr. APK, mr.
en financ. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.

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

Motoren
Te k. voor liefhebber M.Z
ETZ 250 Luxe, model Chop-
per, bwj. '82. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.

(Bromfietsen
Puch MAXI, bwj. '88, ster-
wielen, pr. ’600,-. g 045-
-320185.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, perkplanten,
geraniums enz. Jawell Tuin-
centrum. Telef. 045-256423.
TUINDECORATIES: üe7
bestrating, boomschors,
zand, grind, cement, keien,
natuurstenen, tuinscher-
men, tuinhout, plantenbak-
ken, bielzen, palissaden, etc.
Veel keus! Scherpe prijs!
Cremers BV, Valkweg 32-
Industrieterr. Abd.-bosch
Landgraaf. Tel. 045-312127.

Auto onderdelenen accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.| I I

Vakantie
Te h. 4 pers. CARAVAN,
compl.inger., staanpl. Heim-
bach (Eifel), g 045-211705.
OOSTENDE. (8.-kust). Stu-
dio, zeezicht, TV, 4 fietsen,
parkeerpl., v.a. ’65,- p.d.
00-32.13523180, na 17 uur.
Te huur 4-5 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans
met licht, water en WC, in
bosrijke omgeving. Vrij
ponyrijden en zwemmen.
Telef. 05246-1229 Grams-
bergen, Overijssel.
St. MAARTENSZEE, strand,
zwemparadijs, bungalow/
kampeervakanties. Ook
w'kend/midw. 02246-3109.

Caravans
OPRUIMING!! Show- en in-
ruilcaravans, nu zeer aan-
trekkelijk geprijsd: Bartels
Caravaning "«"""*"« je
huur nieuwe tourcaravans,
nog enkele weken vrij: Bar-
tels Caravaning
Voortenten- caravan- en
campingaccessoires: Bar-
tels Caravaning *""""""""
Voor reparatie en schade-
bemiddeling, alle merken:
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
Tel. 04492-1870. Vrijdag-
avond koopavond!!
Te koop 6 lichtgewicht
TOURCARAVANS 0.a..
Tabbert, Kip, Iva, Chateau,
Eifelland. AlLen met tent,
kachel ijskast. Zeer goed-
koop. Tel. 045-323178.
In z.g.st. TOURCARAVAN
te k., merk Sprite 400 Sport I,
geïsol., dubb. ramen, combi
rollo, koelk., reservewiel, lui-
fel, 3 pers. Inl. 04454-64788.
Te k. KIP caravan, 1979, 3-4
persoons, met Isabella-tent,
ijskast, kachel, ’5.375,-. g
045-227534. I.z.g.st.!

Campers
Kampeerauto Ford TRAN-
SIT 100, bwj. '80, gekeurd
als camper, APK gekeurd,
’3.500,-. Tel. 045-323178.

Rijles
Nieuwe AUTORIJSCHOOL
Jo Hendriks: moderne ka-
deropleiding, eerste 5 les-
sen voor ’39,50 per les. g
045-460334.

Baby en Kleuter
Te koop aangeboden KIN-
DERWAGEN (2 in 1), grijs t.
e.a.b. Tel. 045-321587.

'®> AVroficiat!^'
Opa Andrea's

proficiat met uw
80ste verjaardag.

Kinderen en kleinkinderen.

Opleidingen
Cursus leren omgaan nw
positieve mentale kracht, *verborgen krachtbron in W
zelf, uw leven en carrier*
zullen in zeer korte tijd v«
malen succesvol zijn! DW
ren en. mogelijkheden v\
buiten uw bereik lagen, wtf
den realiteit na de 3-daag-*
weekendcursus positie-*
BEWUSTWORDING! *\
mentale kracht! Voor ml. fl"
inschr. telef. van 10.1*
17.00 u. g 020-6952992. Of
susgeld ’ 305,- p.p. J

Zonnebank/-hemel
-A

Nu halen, na de WK-Fir»
betalen! 10-Lamps zoni*
hemel, compleet v.>

’ 795,-. Zonnehemelvef'
huur met bezorgen, SweWj
voor ’ 175,-; 6 weken vcw

’ 275,-. groothandelscef
trum AU SOLEIL BV, MaP
38, Kerkrade. g 045-461417 j
Sla nu uw slag! Superla?
prijzen! GOERGEN Zoni*
hemels. De grootste zont*
vak-speciaalzaak in de &
gio. Alles met 3 jaar garant^
Uit voorraad leverba*;
Rijksweg Noord 97, SittaW
Telef. 046-583002 (oiW
pand Smeco t.o. ziekenhuibij tankstation). J
Kachels/Verwarming

Reker KACHELSPECIAAL
ZAAK. Ook uw adres vw
dubbelwandige RVS-rot*
kanalen. Kluis 28, Gelee"
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Grote korting! Kachelsn*
Walem 21. Tel. 04459-1638.^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18

I ; ■ 1

Lancia Dedra. Uitgerust voor ontspannen rijden.

|> :: . . /*- 1— 1, U—— -JHI S^S.ffaMtegßarKtiU ■ 'iMa^ iii'■ ■:.:;..„.,\ | | 111 I, ~ laJnMhWR^^aMH '^.^S^.' ——— *^g^T

Ongeacht het wegdek, de Dedra voelt zich overal
in zn element. De wegligging is dan ook van een
bijzonder gehalte. Voeg daarbij het uitzonderlijke
comfort en een geruststellend pakket veiligheidsvoor-
zieningen en rijden wordt een belevenis. De Lancia (?s23^l
Dedra staat bij ons klaar om uitgebreid te testen. Lancia OH II GrantlirismO.

Lancia Dedra: 1.6 Le., 1.8 Le., 2.0 ie., 2.0 i.e. Aut., 2.0 ld, HF turbo Le., HF integrale. Lancia Dedra v.a. fl. 37.950,- mcl. BTW/BPM
excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs v.a. fl- 1.029,- per mnd. excl. BTW, 48 mnd./20.000 km. per jaar via Lancia Lease.

Automobielbedrijf Creusen 8.V.,
Parallelweg 34, Heerlen, 045-742121.I _ ____ J

\en snel^— 1
ft 8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966 ft

Personeel Kontakten/Klubs

Madson Club
Nieuwstraat 110, Kerkrade.

De nieuwe directie zoekt

charmante hostessen
Bellen v.a. 14.00 uur: 04:

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

©04407-3114
Rijksweg 2, Cadier en Keer.

5-454372 maandag t/m vrijdag.

Privé Club
zoekt nog enkele Hollandse

meisjes. Spoed!!!
Tel. 04746-3675.

Regals Mens Club heeft
een vakature voor charman-
te en zelfstandig werkende
BUFFETJUFFROUW.
Doorzettingsvermogen en
instelling prevaleren boven

i leeftijd. Rijksweg 2 Cadier
en Keer. Tel. 04407-3114
vanaf 20.00 uur.
Club Balmoral te Houthalen
zoekt leuke MEISJES, g 09-
-32.11601181 na 16.00 uur
GASTVROUW, 30-45 jr.,
gevr. voor goedlopend pri-
véhuis te Kerkrade. Werktijd,
in overleg. Tel. 045-425100.

■ '■■ n.i ■ ■■

06-lijnen

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85

Diverse VROUWEN zijn op
zoek naar (ook) erotisch

ingestelde mannen die zon-
der dat geld een rol speelt,
willen afspreken! (1 gpm)

06-340.340.87

Hete vrouwen willen met jou
sexgesprek

06-320.322.33 (75cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten 1 gpm
06-320.320.14

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

06-96.18

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)

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

*06-9605*
Ervaren
vrouwen

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

100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

*Homo-kontakt*
Direkt apart met

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

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23-047 (lOOcpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

06-320.330.79 (75cpm)

Heerlijk
discreet direkt apart met

hete vrouwen uitLimburg!!
06-320.322.11 (75cpm)

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

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

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75cpm)

SM-kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (lOOcpm)

Gratis
sexkontakt voor vrouwen:

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

Eenzame vrouwen zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

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

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

sexgesprek voor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320330,18 (75cpm)

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (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)

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

Pornofoon
06-320.320.54 1 gpm

Ik heb een gladde tong...

Sex-taboe
beestachtig...

1 gpm. 06-320.350.66

Gratis
telefoonsex

voor vrouwen
06-4311

of 4611
mannen bellen voor

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

top contact 06-9845
hete meiden 06-9785

Gratis
sexcontact

voor vrouwen
06-4366 of

4622
Mannen bellen ’ 1,- pm

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

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

*SM-voor-2*
Snelle SM-kontaktenü
06-320.329.99 (75cpm)

I Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:1045-719966.

Kontakten/Klubs

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

046-745814.
ONZE JONGE STOEIPOEZEN SCHAMEN ZICH NIET!!

LYDIA GIRLS
Groenstraal 64, Geleen S 046-749662. NL meisje gevraagd.

Madame Butterfly
Vraagt leuke meisjes. Intern mogelijk

Hommen 24, Vaesrade. Tel. 04492-1934, bel na 14.00 uur.

Parenclub Venus Posterholt
Heinsbergerweg 70, S 04742-2977. Vandaag Sexy Shows
en gen.... door de FRANCAISE. Donderdag nudisten, vrij-

dag shows en .... door CINDY. Zaterdag enkel paren.

Club & Escort
Mirabelle.

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

Kerkrade. Tel. 045-427120.

Peggy privé
Escort ma-vrij 11-22.30 uur.
Wo. tot 19 u. S 046-374393.

Woensdag triodag ’ 125,-.
Grieks mog. Tevens meisje
gevr. Nieuwe meisjes aanw.

volslanke Betty
ontvangt thuis.
g 045-232663.

Club 105
Vele mogelijkheden: o.a.

Privé: Open Sex, onbeperkt
relaxen voor 1 all-in prijs,
ook SM. Paar uurtjes vrij?

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

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

-756335.

Jongedame ontvangt thuis.
043-473309.

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

'swoensdags groepsmiddag
Open: ma. t/m vr. 13-20 uur.

Tel. 045-462720.

Privé Papillon
Wie door Sandra wordt ge-
masseerd weet niet wat hij
erna presteert. lets unieks.

Dringend meisjes gevraagd.
Tel. 045-355242.

AMANDA
Vanaf 10 uur 045-721759.

Twilight escort
g 045-275618. Kvk 49356

Buro Venus
het beste privéadressen-

boek van Limburg!
g 04750 - 28 3 53.

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

Keuze uit 7 meisjes!

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

g 045-311135.

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

Vanessa
DD cup g 045-317032.

4 Sexy jonge meisjes
verwachten U

Romantica
S 045-419742

Meisjes welkom, intern mog^,

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

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

Love Escort
045-320905 v.a. 9.30 uur. j,

Privé llona
Haastige spoed,
is zelden goed!!!

Zij zijn goed, zonder spoed.
045-708903. ;

MMMMMMM :
waar anders

DAN BIJ
MAASTRICHT PRIVÉ

Jodenstraal 2, 043-254183.;

’ 50,- all in :
Tel. 045-423608 \
Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 046-752333. ,

Buro Sittard
met nieuwe gastvrouw.

S 046-523203

Limburgs Dagblad



Notaris
Eigenlijk was Coenegracht
voorbestemd notaris te worden
maar na twee jaar feesten be-
landde hij gesjeesd en wel in
de academische boekhandel
van zijn studentenstad Nijme-
gen. Het overlijden van zijn
vader bracht hem terug naar
zijn geboortestad Maastricht.
Daar bestiert hij inmiddels
meer dan twintig jaar de patis-
serie en sinds twee jaar ook
een juridisch adviesbureautje,
want Coenegracht behoort tot
deeerste lichting diede avond-
opleiding rechten aan de uni-
versiteit met goed gevolg vol-
tooide.

Zijn 'bakkerswijsheid' haalde
Theo Coenegracht aanvanke-
lijk uitsluitend uit boeken. De
kneepjes van het vak keek hij
af bij de 'jongens' van de bak-
kerij. Maar na een half jaar

gooide de eigenzinnige patis-
sier het roer om. Een grondige
reorganisatie maakte een einde
aan het tijdperk van mokka- en
slagroomtaart. Die 'behouden-
de' produkten maakt hij alleen
nog op bestelling. In zijn etala-
ge stelen oogstrelende aard-
beienvlaaien, citroentaarten en
bavaroises de show. Zijn bui-
tenlandse reizen inspireerden
hem tot de tarte Normande
met een sausje. En tot een
tongstrelende tira misü waar-
van hij het recept lospeuterde
van een Venetiaans banket-
bakker. De eerlijkheid gebiedt
hem echter toe te geven dat het

meest gangbare produkt van
zijn patisserie nog steeds de
vlaai is.

" Voor patissier Coenegracht is het natuurlijk rottingsproces de norm voor kwaliteit.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Behoudend
Coenegracht kan zijn teleur-
stelling over de behoudend-
heid van zijn clientèle na al die
jaren nog steeds niet helemaal
verwerken. Die teleurstelling
geldt tevens zijn collega-ban-
ketbakkers die in zijn ogen
veel te weinig afwisselende
produkten brengen en abso-
luut niet inspelen op het sei-
zoen. Hij noemt als voorbeeld
aardbeienvlaai die vroeger al-

leen in de zomer werd ge-
maakt. Tegenwoordig ligt deze
lekkernij al in januari in deeta-
lages bedekt met aardbeien uit
Israël. Dat stoort de Maas-
trichtse patissier in hoge mate
omdat op die manier 'het zicht
op de seizoenen, op folklore,
op eten, drinken, het leven'
verdwijnt.

Twee jaar geleden maakte hij
voor kerst chocolade-paaseie-
ren waarop hij 'kersteieren'
had geschreven. Maar of de
boodschap ook daadwerkelijk
bij zijn klanten over is geko-
men, waagt hij te betwijfelen.

Heerlijkheden van eigen bodem
DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

Wat je ver haalt is lekker. Jaren-
lang was dat het motto in de
Nederlandse restaurantwereld.
Het leek wel of etenswaren pas
goed en smakelijk konden zijn
als ze van ver kwamen. We gin-
gen er gemakshalve maar even
aan voorbij dat juist Nederland
enorm veel voedingsmiddelen
exporteert; zoals zuivelproduk-
ten, vis, vlees, groenten en fruit.
En dat men in vele buitenlanden
zeer te spreken is over de kwali-
teit van dat spul.

Restauranthouders zetten spe-
ciale sneldiensten in om verse
produkten van de Parijse mark-
ten naar hier te halen. Per lucht-
vracht kwam ook van alles van
elders. Trots vertelde de kok
waar hij nu weer die bijzonder
vis ofdat speciale lamsvlees van-
daan had gehaald.

Het is \^aar, de Nederlandse ex-
port was het vooral te doen om
steeds grotere hoeveelheden, om
het fraaie uiterlijk van het voed-
sel en om de continue aanvoer
gedurende het hele jaar. Bij onze
wetenschappelijk begeleide
teeltmethoden werden vele as-
pecten van de produkten verbe-
terd, maar voor de smaak ervan
bestond bij kwekers minder in-
teresse. En door al het exportge-
weld kwamen heel wat speciali-

teiten van het seizoen en andere
produkten uit de categorie 'klein
maar fijn' in het vergeethoekje.

Een aantal keukenmeesters en
gastronomen begon zich wat on-
behaaglijk te voelen. De 'Nouvel-
le Cuisine' had in de jaren zeven-
tig dan wel gepredikt dat gerech-
ten er als kunstwerken moesten
uitzien, maar was die schone
vorm nog wel in overeenstem-
ming met de inhoud? De bewe-
ging 'Euro-Toques, Europese
Gemeenschap der Koks' werd in
1986 uit idealisme geboren. De
leden ervan gaat het om het
voedsel waarmee zij in de keu-
ken werken, en dan vooral om de
smaak en de kwaliteit daarvan.
Nationale tradities op culinair
gebied verdienen respect, even-
als goede produkten van eigen
bodem.

Steeds meer koks en kwekers
specialiseren zich sindsdien in
produkten van eigen bodem, en
in primeurs van het seizoen. De
promotiebureaus van alle agrari-
sche organisaties en van de Ne-
derlandse visserij besloten dit
voorjaar voor het eerst gezamen-
lijk naar buiten te treden. De
Stichting Public Relations Land-
en Tuinbouw organiseerde de
Nationale Primeurlunch 'Van Ei-
gen Bodem. Zeven vooraan-
staande Nederlandse koks, allen
lid van Euro-Toques, kookten
met het beste wat ons land voort-

brengt. Produkten waar we trots
op mogen zijn.
Ouderwetse scharrelkippen die
buiten lopen en alleen natuurlijk
voedsel pikken. Kippevlees met
smaak, niet te vergelijken met
het veel te snel opgefokte massa-
produkt.

Seizoenprodukten van de vader-
landse visserij. Niet alleen de
wereldberoemde nieuwe haring,
maar ook Hollandse garnalen,
mosselen en Zeeuwse oesters, en
niet te vergeten onze fameuze
gerookte paling. Texels lams-
vlees uit de polder is zachter en
milder van smaak dan het vlees
van buitenlandse rassen. Het be-
vat weinig vet en heeft een bij-
zonder fijne structuur.

Het verhaal over Nederlands
rundvlees ligt wat gecompliceer-
der. Van oudsher fokken wij
koeien voor een maximale melk-
produktie en vinden we, anders
dan bij voorbeeld in Frankrijk,
de kwaliteit van het vlees min-
der belangrijk. Maar sinds een
aantal jaren hebben onze vee-
houders enkele buitenlandse
vleesrassen ontdekt waarmee
wordt gefokt. Diekruisingen zijn
ondergebracht bij de grote cam-
pagne Europees Kwaliteits
Rundvlees en leverden onder
meer de Boeuf Blonde d'Aquitai-
ne, de Boeuf Limousin, de Cha-
rollais Grand Cru en nu ook het
ras Holland Beef.

De aardappeloogst valt in het na-
jaar, maar ook in de lente wor-
den jonge, nieuwe aardappeltjes
met de hand uit de grond ge-
haald. Het smakelijkste ras is
misschien wel de Opperdoezer
Ronde, maar fameus zijn ook on-
ze Eersteling, Doré en Alcmaria.
Nederlandse groentekwekers
proberen steeds nieuwe kruisin-
gen. Zojuist werd een nieuwe
slasoort geboren: de Frillice. Net
zo knapperig als ijsbergsla, zo
frisgroen als kropsla, decoratief
als krulsla en met de smaak van
bindsla.
We kennen de verhalen over
Duitsers die geen Hollandse to-
maten meer zouden lusten. In-
middels zijn met tal van deskun-
digen groot opgezette, vergelij-
kende proeverijen gehouden.

Keer op keer kwamen Neder-
landse rassen als smakelijkst
naar voren.
Onder de merknaam Bon Appe-
tit wordt thans de teelt van zon
nieuwe veredeling uitgebreid.
Daarnaast scoren enkele aan de

tros verhandelde tomatenrassen
zeer hoog. Maar vergis u niet:
wat u ruikt is het groen van de
stengels en bladkroontjes, en
niet de vruchten zelf. Niettemin
is de smaak van trostomaten
ouderwets lekker.

Als we die smakelijker produk-
ten echt op prijs stellen, moeten
we er wel bij-de handelaren naar
vragen. Kennis is macht, ook in
de keuken. Wie niet weet wat hij
wil, krijgt het spul waar de leve-
rancier het meest op verdient.

# Steeds meer koks werken met produkten van eigen bodem

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijksuit de wereldvan
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressen komen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementenen verslag

doenvan haar bevindingen.
CoördinatieMariëtte

Stuijts.

consument
Theo Coenegracht opgenomen in Europees specialiteitenboek

Maastrichtse patissier
bakt gedurfde vlaaien

DOOR CATHARIEN ROMIJN

Met de slagzin 'Mijn vlaaien
kunnen schimmelen' haal-
de hij zich jaren geleden de
woede van zijn vakbroeders
op zijn hals. Voor Theo Coe-
negracht is het natuurlijk
rottingsproces namelijk een
norm voor kwaliteit. ledere
vlaai die na een week geen
'haartjes' krijgt, krioelt vol-
gens hem van de chemica-
liën en is dus in zijn ogen
verdacht. Vers is het ada-
gium van deze 53-jarige
Maastrichtse patissier. Maar
behalve vers bakt Coene-
gracht ook gedurfd. Reden
voor de Keulse uitgever
Koenemannverlag om de
patisserie op te nemen in
het Culinaire Specialiteiten-
boek van Europa dat eind
dit jaar ook in het Neder-
lands verschijnt.

Fotograaf Günter Beer reisde
in opdracht van de Duitse uit-
gever door heel Europa (op
Hongarije, Roemenië en Joe-
goslavië na) om 's lands specia-
liteiten te fotograferen. Zo trok
hij onder meer voor bier en
bonbons naar België, voor oe-
sters en wijn naar Frankrijk en
voor grappa en Parmezaanse
kaas naar Italië. In Nederland
fotografeerde Beer Groningse
graanjenever, Goudse kaas,
zoute haring, hutspot met
klapstuk, drop en mosselen.

Afgelopen maandag deed hij
op aanraden van Elke Meiborg,
diede tekst bij de Nederlandse
specialiteiten levert, Maas-
tricht aan om Coenegrachts
creaties op de gevoelige plaat
vast te leggen. Behalve de
alom geprezen vlaaien zijn dat
asperge- en worteltaarten,
want al meer dan vijftien jaar
is in dewinkel aan de Stations-
straat het grootste assortiment
aan hartig gebak te vinden.

Eiwitrijk
eten beperkt

gevolgen
van jet-lag
DOOR ALEXANDER HAJE

De Amerikaan Ehret is chro-
nobioloog en er stellig van
overtuigd dat een eiwitrijke
maaltijd de vervelende gevol-
gen van jet-lag beperkt. Hij
voorziet de medewerkers van
het Witte Huis al jaren van
voedingsadviezen tijdens hun
internationale reizen.

Of je nu oost- of westwaarts
vliegt, naar het Verre Oosten
of Amerika, de factor tijd kan
een ontwrichtende rol spelen
in het biologische ritme van
ons lichaam. De chronobio-
loog Ehret weet er alles van.
Hij bestudeert als bioloog de
biologische ritmes in het
menselijk lichaam en consta-
teert dat jet-lags voor veel
overlast kunnen zorgen.

Niet alleen de slaapperiode
wordt er door verlegd, een jet-
lag is van invloed op tal van
lichaamsfuncties. Celdeling,
hartslag, bloeddruk en hor-
moonhuishouding hebben er
onder te lijden. Al deze ver-
storingen in het biologische
ritme kunnen zorgen voor
veel ongemak.

Een jet-lag kan (afhankelijk
van de persoon) maar liefst
negen dagen duren. Bij reizen
westwaarts past het lichaam
zich iets sneller aan.

Chronobioloog Ehret beweert
het 'medicijn' tegen jet-lags
gevonden te hebben.

Alles draait bij Ehret£ advie-
zen om voeding. Al is zijn the-
orie niet wetenschappelijk
bewezen, veel Amerikanen
schijnen er baat bij te hebben.
Wie zich aan zijn voedingsad-
vies, dan bent u na één dag
verlost van alle ongemakken.

Hoe? Kies voor eiwitrijke
maaltijden. Dierlijke voe-
dingsmiddelen, zoals vlees
hebben de voorkeur. Deze be-
vatten eiwitten die goed door
het lichaam worden opgeno-
men en het adrenalinesys-
teem stimuleren, waardoor
sufheid verdwijnt en uw alert-
heid toeneemt.

Koolhydraatrijke maaltijden
zijn volgens Ehret niet aan te
bevelen. Ze hebben een ave-
rechts effect en roepen juist
slaperigheid op.

Een tweede advies is: gebruik
enkele dagen na aankomst
geen koffie, thee of cacaopro-
dukten. Deze hebben een ne-
gatief effect op het minimali-
seren van een jet-lag.

monsters

DOOR MARIËTTE STUIJTS

Onze Jongens
Smaken onze jongens zoals
ze kraken? Als het aan
Smiths ligt, hangen we tij-
dens het WK allemaal hevig
kauwend voor de buis. De
chips-bakker brengt spe-
ciaal voor deze spannende
dagen Onze Jongens op de
markt. Erg zoute chips met
de gezichten van de spelers
van ons nationaal elftal erop
afgebeeld. Met op de ver-
pakking bovendien de eer-
ste twee coupletten van het
Wilhelmus en het wedstrijd-
schema van Onze Jongens.
Op verbrokkelde chips ziet
het er overigens wel wat

"vreemd uit. En wat moeten
we nu met zoutje Gullit?

" Een gelegenheidszoutje

Geurslokker
Sinds de komst van de bio-bak hoeven we weliswaar niet meer mei
zware vuilniszakken te sjouwen, maar hebben we - volgens Ciür
Products - weer een ander probleem. De onbeschrijfelijke stank die
uit zon bak opstijgt. Daarom heeft dit bedrijf de Geurslokker op de
markt gebracht. De luchtverfrisser houdt ongedierte op een afstand
en is biologisch afbreekbaar. Verkrijgbaar bij de drogist, een halve
liter voor 11,95.

’Slanke’ dressings

Remia brengt vijf 'natuurlijke calorie-arme dressings' op de markt.Fijn als je op je lijn wilt letten of alleen natuurlijke producten wilt
eten. Geen saus over de sla is natuurlijk nog gezonder, maar ook welerg saai. De nieuwe smaken zijn tropische vruchten, bosvruchten, enhoning/dille.

# De waterbestendige telefoon.
Watertelefoon
Liggend op een opblaasbaar eilandje in je net gegraven zwembad,
hoor je plotseling de telefoon rinkelen. Wanhopig probeer je naar de
kant te peddelen. Terwijl je sportief naar de achterdeur rent, schud
je het ergste nat van je af. Hijgend bereik je de telefoon, een spoor
van natte voetafdrukken achterlatend. De lijn blijft stil, de beller
heeft de moed opgegeven. Gevolg: de rest van de dag vraag je je af
wie nou toch gebeld heeft. En 's avonds loop je nog steeds over een
soppend tapijt. Voor dat probleem heeft Martin Dawes een oplos-
sing: de Aquaman. Een zaktelefoon die tegen een spatje water kan
en bovendien blijft drijven op water. De Aquaman is voor 117,50 gul-
den te koop bij Vogelzang.

Keukenhulpje
Naast alle keukenhulpjes die we al hadden, komt Braun nu met een
nieuw 'onmisbaar' apparaat. De multimix heeft, zoals de naam doet
vermoeden, verschillendefuncties die andere keukenapparaten over-
bodig maken. De machine kan kloppen, mixen, kneden, pureren,
mengen en hakken. Handig als je nog geen keukenmachine hebt. De
Multimixer is verkrijgbaar vanaf 99 gulden.

Thuismenu
Geen tijd of geen zin om zelf te koken en vegetariër? Dat was tot vooi
kort niet altijd even gemakkelijk. Maar nu Iglo het assortimenl
Thuismenu's heeft uitgebreid met een vegetarisch gerecht, kunnen
ook niet vlees-eters voortaan met een gerust hart aan het ontdooien
slaan. Zij het niet dagelijks, want elke dag groentelasagne gaat vasl
vervelen. Andere nieuwe menu's zijn vis Florentine, kip Hawaï en
nasi goreng speciaal.
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Nederland 2
EO/NOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 Jody en het hertejong (The
yearling). Afl. 23: Groeipijnen. Herh.

16.28 Ik ben Benjamin Ben. Herh.
17.00 Fang de wolfshond. Ameri-
kaanse jeugdserie. Afl. 23: Raar,
maar waar. In de omgeving van Ar-
rowtown wordt een vreemde verschij-
ning gezien, en de tv is er als de
kippen bij om de zaak uit te zoeken.
Matt en Fang mogen meehelpen bij
de oplossing van het raadsel.

17.30 Testpiloot (First flights). Ameri-
kaanse documentaireserie over ont-
wikkelingen in de luchtvaartindustrie.
Afl.: Blind vliegen.

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

gevolgd door het weer.
18.55 Ik weet het beter.
19.25 50 kamers. Jongerenprogr.
19.55 Peter 'interactief.
20.20 Uitzending t.b.v. Europese

Parlementsverkiezingen: D'66.
20.23 Socutera. Uitzending t.b.v. het

Nationaal Epilepsie Fonds.
20.34 De rechtszaak Robinson (The

court martial of Jackie Robinson).
Amerikaanse tv-film uit 1990 van Lar-
ry Peeree. Met: Andre Braugher, Bru-
ce Dern, Stan Shaw e.a. De zwarte
topatleet Jackie Robinson is officier
in het Amerikaanse leger en heeft
daar zwaar te lijden onder vernede-
ringen door fanatieke racisten. Als hij
wordt gearresteerd en voor de krijgs-
raad moet verschijnen begint zijn
strijd voor een goedereputatie en ge-
lijke rechten.

22.08 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
22.38 Antenne: Swaziland. Docu-

mentaire over dit kleine, vredige land
in zuidelijkAfrika.

23.08 Wat is er aan de hand? Pro-
gramma over kunst.

23.38 De wereld vandaag. Buiten-
landcommentaar van Aad Kamsteeg.

23.48 Roland Garros. Open Franse
tenniskampioenschappen.

00.28 Journaal.

Duitsland 1
05.15 Brisant.
05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Tagesschau.
09.03 Dallas. Afl.: Betrugl Herh.
09.45 Tele-Gym - Ba Duan Jin.
10.00 Tagesschau.
10.03 Zuflucht Gotteshaus. Afl. uit

de serie Gott und die Welt. Hem.
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau.
11.04 Verkehrsgericht. Serie. Met:
Luis Lamprecht, Petra Drechsler,
Thomas Flach e.a. Hem.

12.00 ARD-Sport extra. Tennis: Ro-
land Garros. Vandaag de kwartfina-
les heren-enkelspel. Met om ca.
14.00, 15.00, 16.00 en 17.00Tagess-
schau en om ca. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. Volgende aanvangstij-
den onder voorbehoud.

18.00 Vervolg Sport extra.
18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 ARD vor acht. 18.55 (TT) Blan-

kenese, serie. Afl.: Angst urn Uwe
Jensen.

19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau.
20.15 Maus und Katz. Tv-film van

Hajo Gies. Met: Mario Adorf, Dieter
Mann, Ulrike Kriener e.a.

21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Die Parteien zur Europawahl.
21.48 Verriegelt, Verrammlet und

schart überwacht. Reportage over
de angst in de Bondsrepubliek voor
de stijgende criminaliteit.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Europawahl.
23.05 Nachschlag. Satirisch week-

commentaar met Maren Kroymann.
23.10 Das Nacht-Studio: China - Der
Blaue Draehen (Lan Fengzheng).
Chinees-Hongkongse speelfilm uit
1993 van Tian Zhuangzhuang. Met:

Lu Liping, Vi Tian e.a.
01.30 Tagesschau.
01.40 Verschollen im Bermuda

Dreieck (Airport 77). Amerikaanse
speelfilm uit 1976 van Jerry Jame-
son. Met: Jack Lemmon, Olivia de
Havilland, James Stewart e.a. Herh.

03.30-08.05 ARD-Sport extra. Ten-
nis: Open Franse Kampioenschap-
pen vanaf Roland Garros (Parijs).
Verslag van de woensdag gespeelde
wedstrijden.

Duitsland 2
05.15 Brisant.
05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv.
09.00 Tagesschau.
09.03 Dallas. Afl.: Betrugl Herh.
09.45 Tele-Gym: Ba Duan Jin.
10.00 Tagesschau.
10.03 Gort und die Welt: Zuflucht

Gotteshaus. Reportage. Herh.
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau.
11.04 Verkehrsgericht. Herh.
12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.00 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Infotime. Informatief magazine.
14.00 Naturwelt. Vandaag over de
Talegallakip in Australië.

14.30 Es muss nicht immer Mord
sein. Duitse serie. Herh.

14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute.
15.03 Die Biene Maja.
15.30 Bettkanten-Geschichten. Se-
rie. Afl.: Monster baby. Herh.

16.00 Logo. Jeugdjournaal.
16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors.
17.00 Heute, sport en weerbericht.
17.15 Landerjournal. Aansl.: Heute-
Schlagzeilen.

17.50 Der Landarzt. Duitse serie.
18.45 Lotto-trekking A en B. Aansl.:
Guten Abend.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Ein explosiver Sommer (A

dangerous summer). Australische
speelfilm uit 1981 van Quentin Mas-
ters. Met: Torn Skerrirt, James Ma-
son, Guy Doleman e.a. Aansl.: Par-
teien zur Europawahl.

21.00 Achtung! Lebende Tiere! Re-
portage over dolfijnen in gevangen-
schap.

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

22.20 Kennzeichen D. Reportages.
23.05 Derrick. Duitse misdaadserie.

Herh.
00.05 Heute.
00.10-02.00 Unter dem Vulkan (Un-

der the vulcano). Amerikaanse speel-
film uit 1983 van John Huston. Met:
Albert Finney, JacquelineBisset, Ant-
hony Andrews e.a.

FILM TV VIDEO
Duitsland 2
19.25 uur - A Dangerous Summer -
(1981-AUS) Actie-thriller van Quentin
Masters over een architect die met
zijn makker in Australië gaat bouwen,
maar eenmaal daar blijkt zijn eigenlij-
ke doel. Met: Torn Skerritt.

RTL Television
20.15 uur - Quincy's Wedding -
(1982-USA) Weinig boeiende mis-
daadfilm over Quincy, die het rustiger
aan wil doen maar daar niet de kans
toe krijgt. Hij moet trouwen, boot ver-
kopen en moord oplossen. Regie:
David Moessinger.

RTL4
20.25 uur - Hero at Large -
(1980-USA) Een werkeloze wordt ge-
vraagd voor een opening van een
bioscoop een held van het witte doek
te imiteren. Komedie van Martin Da-
vidson met John Ritter en Arme Arc-
her.

België/TV 2
22.00 uur - The Professionals -
(1966-USA) Klassieke western van
Richard Brooks die actie-scenes per-
fect combineert met scènes die de
veranderende western-maatschappij
laten zien. Met: Burt Lancaster en
Lee Marvin.

" Charles Bronson en Lee Remick, een gedwongen koppel,
in de thriller 'Telefon' (RTL 4- 22.45 uur). '
RTL 4
22.45 uur - Telefon - (1977-USA)
KGB-agent Charles Bronson wordt
gedwongen samen te werken met
CIA-agente Lee Remick als een
waanzinnige Stalinist dreigt diverse
steden in Amerika op te blazen. Re-
gie: Don Siegel.

Duitsland 1
23.10 uur - Lan Fengzhen -(1993-CN/HK) Na de dood van haar
man hertrouwt Chen tweemaal. Tian
Zhuangzhuang schetst een kundig
beeld van het huiselijke leventje en
de sociale misstanden daar buiten.
Met: Lu Liping.

Duitsland 3 West
23.35 uur - Trys Dienos - (1991-Lit)
Sobere Litouwse vertelling van Saru-
nas Bartas over twee vrienden die

drie dagen lang optrekken met twee
Russische meisjes. Met: Rima Laty-
pova en Audrius Stonys.

BBC 1
23.30 uur - The Mountain and the
Molehill - (1988-GB) Tot hun ontzet-
ting merken Britse militairen dat ge-
heime D-Day codes in een krante-
puzzel opduiken. Sfeervolle tijdss-
chets van Moira Armstrong met
Michael Gough.

Duitsland 2
00.10 uur - Under the Vulcano -
(1983-USA) De Britse consul is aan
de drank en daarom verlaten door
zijn vrouw. Als ze terug komt heeft
dat verstrekkende gevolgen. Drama
van John Huston met Albert Finney
en Jacqueline Bisset.

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

slechthorenden.
12.00 (TT) Roland Garros. Verslag

van de Open Franse tenniskam-
pioenschappen.

16.33 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

16.40 Kindermenu. Met: Boes. Afl.:
Fijn voor de lijn. Herh.

16.52 Dommel. Tekenfilmserie. Afl.:
Pinocchio & de muizenplaneet. Herh.

17.15 Boes. Tekenfilmserie. Afl.:
Geen rust met eetlust. Herh.

17.30 Betty's bende. Nieuwzeeland-
se avonturenserie. Afl.: Een span-
nende reis.

18.00 Journaal.
18.17 Comedy op 3: Maude. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: De porte-
monnaie.

18.44 Uitzending t.b.v. Europese
Parlementsverkiezingen: Groen
Links.

18.50 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.25 Kwaad bloed. 4-delige Duitse

miniserie. Met: Marion Kracht, Mat-
hieu Carrière, Désirée Nosbusch-
Becker e.a. Afl.1.

20.18 (TT) Tien voor taal. Taalstrijd
tussen Vlaamse en Nederlandse
nieuwslezers.

21.00 (TT) Verbazing. Een pleidooi
voor de fantasie. Afl. 9: Das Hundert-
wasserhaus.

21.10 Europa in de olie. Documentai-
re over de besluitvorming van de
Europese Unie ten aanzien van olie-
tankers en milieurampen op zee.

21.32 Een dodelijk weekend. Repor-
tage over het grote aantal dodelijke
ongevallen in België tijdens de
weekendnachten.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
23.21 Lolamoviola. Magazine. Van-

daag: Bekentenissen van een Yeovil-
le verkrachter, film opgenomen in
Johannesburg tijdens de verkiezin-
gen.

00.08 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Cobi.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Eigen huis & tuin. Uitgebreide-

re aandacht voor een aantal onder-
werpen, dat in de zaterdagmiddag-
versie aan bod is gekomen.

08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soapserie. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 You bet your life. Quiz.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich

richt op de moderne huisvrouw.
11.00 RTL Shop. RTL Club shopping.
11.05 As the world turns. Herh.
11.50 Telekids. Kinderprogramma.
12.50 Laurie Hill. Comedyserie.
13.20 Jambers. Herh.
14.10 As the world turns.
14.55 Rad van fortuin.
15.20 Santa Barbara. Soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Herh.
19.00 Full house. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.
20.25 Hero at large. Speelfilm uit

1980 van Martin Davidson. Met: John
Ritter, Arme Archer, Bert Convy, Ke-
vin McCarthy, Harry Bellaver e.a.

22.10 Chinese cure for eczema.
22.45 Teiefon. Amerikaanse speelfilm

uit 1977 van Don Siegel. Met: Char-
les Bronson, Lee Remick, Donald
Pleasence, Alan Badel, Sheree North
e.a. Ongeveer twintig jaar geleden
plaatsten de Russen een aantal un-
dercoveragenten in Amerika. Via een
telefonische code kunnen ze ertoe
worden aangezet belangrijke militaire
installaties op te blazen.

00.35 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

01.20 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie. Herh.

02.05 Nachtprogramma.

RTL5
16.35 Happy days. Comedyserie.
17.05 MacGyver. Amer. politieserie.
18.00 Family ties. Comedyserie.
18.25 Paradise Beach. Serie.
18.55 21, JumpStreet. Canadese po-

litieserie. Herh.
19.45 Sport: Voorbeschouwing Ne-

derland - Hongarije.
20.15 Sport: Nederland - Hongarije.

Live verslag.
21.00 Nieuwsflits.
21.15 Sport: Nederland - Hongarije.

Live verslag. ,
22.00 Sport: Nabeschouwing Neder-

land - Hongarije.
22.30 Death: The trip of a lifetime.

documentairereeks. Eerste gedeelte
van het vierde deel.

23.00 Late nieuws.
23.15 Death: The trip of a lifetime.

Tweede gedeelte van het vierde deel.
23.45 David Letterman. Amerikaanse

talkshow.
00.30 De draagmoeder. Braziliaanse

telenovella. Herh.
01.00 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.30 Nachtprogramma.

" John Ritter, te zien in de
avonturenfilm 'Hero at Lar-
ge (RTL4- 20.25 uur).

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus techno-
logie. Afl. 11. 09.00 Aktuelles aus dem
Videotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Schooltelevisie. 12.00 Vale Tudo- Urn jedenPreis. 12.25 Programmvor-
schau. 12.30 Arena. 13.45 Vermisst.
14.00 West 3 aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 Zwischen den Schlagzeilen.
14.45 Grüsse aus Connemara. 15.00
West 3 aktuell. 15.05 FensterPlatz.
16.00 Ostwestfalen. 16.30 Cursus
technologie. Afl. 11. Herh. 17.00Katze
mit Hut. Poppenspel. 17.30 Es war ein-
mal. Afl. 8: Amerika. 18.00 Nachrichten
aus Rheinland und Westfalen. 18.05
KvK - Klön und Klaaf. 18.30 Tele-Pra-
xis. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fen-
sterprogramme der Landesstudios.
19.45 Nie wieder Land unter. Reporta-
ge over de bescherming van de Duitse
kust d.m.v. computers. 20.15 Musik-
Triennale Köln. Klassieke muziek. Met
om ca. 21.10 West 3 aktuell. 22.30
Rückblende. 22.45 Rumpole von Old
Bailey. Engelse serie. 23.35 Trys die-
nos. Litouwse speelfilm. 00.50-08.15
Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus techno-
logie. Afl. 11. 09.00 Schooltelevisie.
11.05 Non-Stop-Fernsehen. Met weer-
bericht. 13.30 Glaskasten. Herh. 14.00
Schooltelevisie. 14.59 Programma-
overzicht. 15.00 Hallo, wie geht's?
Herh. 15.15 Infomarkt - Marktinfo.
Herh. 16.00 Sport-Oldies. 16.15 Die
Sendung mit dem Stier. Herh. 17.00
Cursus technologie. Afl. 11. Herh.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
Verkehrsspot. Herh. 18.00 Rebecca
und die Jungen von nebenan. 18.23
Zoo-Olympics. Herh. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Verzehl
mir e Gschicht. 19.19 Programma-
overzicht. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lander - Menschen -Abenteuer. 21.00 Nachrichten. 21.15
Schlaglicht. 21.45 Na und?! 22.45 Et
Zetera. 23.30 Lander - Menschen -
Abenteuer. Herh. 00.15 Schlussnach-
richten. 00.30 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. Herh. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 The guiding light. 13.15 Santa
Barbara. 14.10 Murder, she wrote.
Herh. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Whos the boss? Herh.
17.30 Married with children. 18.00 The
bold and the beautiful. 18.30 Explosiv -
Telegramm. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws, sport en weerbericht. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Quin-
cy's wedding. Amer. misdaadfilm.
22.10 Stern TV. 23.15 RTL-Nacht-
Show. 00.00 RTL Nacht-Journal.
Nieuwsmagazine. 00.30 Rage to kill.
Amerikaanse actiefilm. Met: Oliver
Reed, James Ryan, Cameron Mitchell
e.a. Herh. 02.00 Police story. Hong-
kongse actiefilm uit 1986 van Jackie
Chan. Met: Jackie Chan, Brigette Lm,
Maggie Cheung e.a. Herh. 03.30 Pop-
corn und Himbeereis. Duitse komedie
uit 1978 van F.J. Gottlieb. Met: Olivia
Pascal, Gesa Gabor, Zachi Noy e.a.
Herh. 05.00 Tekenfilm.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttelevisie. 09.00Alf. Herh. 09.30 Lo-
ve Boat. Herh. 10.30 Neighbours.
11.00 The young and the restless.
11.55 5 mal 5. Herh. 12.30 Knots Lan-
ding. 13.30Love Boat. 14.30 Bonanza.
15.25 Alf. 16.00 Star trek: The next ge-
neration. 17.00 5 mal 5. 17.30 Regio-
nale programma's. 18.00 Geh aufs
Ganze! 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.19 Taglich ran. Sportmagazine.
19.25 Ran. Sportmagazine. 19.30
Glücksrad. 20.15 Broken vows. Amer.
tv-film. Aansl.: TopNEWS. 22.10 Hun-
ter. 23.05 The forgotten one. Ameri-
kaanse thriller uit 1990 van Phillip
Badger. Met: Terry O'Quinn, Kristy
McNichol, Blair Parker e.a. 00.50 Star
trek: The next generation. Herh. 01.40
Dark justice. Herh. 02.30 The forgotten
one. Herh. 04.05 Neighbours. Aansl.:
Programma-overzicht. Herh. 04.35 Der
Bergdoktor. Herh.

RTL Television
00.30 uur - Rage to Kill - (1986-USA)
Actiefilm van David Winters met
James Ryan en Oliver Reed. Wrede
generaal heerst op tropisch eiland.
De rebellen tegen hem krijgen hulp
van de CIA.

BBC 1
00.50 uur - 'You Talkin' to Me?' -
(1987-USA) Beginnend acteur, ido-
laat van method-acting en Robert de
Niro, probeert in Californië aan de
bak te komen. Goede satire in dit re-
giedebuut van Charles Winkler. Met:
Jim Youngs.

Duitsland 1
01.40 uur - Airport '77 - (1976-USA)
Rampenfilm van Jerry Jameson, ver-
volg op het succesvolle 'Airport. De-
ze keer wordt het vliegtuig gekaapt
en stort het in zee. Met 0.a.: Jack
Lemmon en James Steward.

RTL Television
02.00 uur - Police Story - (1986-HK)
Als de politieman eindelijk de drugs-
baas te grazen heeft, is hij weer zijn
kroongetuige kwijt. Regisseur (en
hoofdrolspeler) Jackie Chan kan per-
fect actie en humor combineren.

RTL Television
03.30 uur - Popcorn und Himbeereis- (1978-D) Suffe komedie van F.J.
Gottlieb met Olivia Pascal en Zachi
Noy. Twee meiden reizen achter het
bed aan waar per ongeluk hun geld
terecht is gekomen dat naar de bank
had gemoeten.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het hart
van twee. 14.04 Nederland mu-
ziekland. 17.04 Fileradio. 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: Samen zin-
gen in. 20.30 Nederland zingt:
Licht op jongerenkoren. 21.04 Gos-
pelpodium. 22 04 Praise op woens-
dag. 23.04-24.00 Take it easy.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.04 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 Popsjop (I en
II). 17.04Rinkeldekinkel. 18.04 De
Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04
Paperclip magazine. 21.04 Villa 65.
0.04 Tros Nachtwacht. 2 02 Mol of
Mark. 4.02-6.00 Pyjama FM.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
Avro/NCRV
07.00 Journaal.
07.07 Alles kits. Kinderprogramma
07.35 Journaal.
07.38 De wind in de wilgen. Herh.
08.00 Journaal.
08.07 Kissy Fur.
08.28 Journaal.
08.31 Topscore met Ted de Braak.
08.35 Comedy.
09.00 Journaal.
09.07 (TT) 't Was stil op straat. Nos-

talgisch programma. Herh.
10.00 Kook TV. Culinair programma.
10.20 Buitenechtelijke zaken.
10.45 Dynasty. Soapserie.
11.30 A love affair. Amerikaanse

speelfilm uit 1939 van Leo M.C. Ca-
rey. Met: Irene Dunny, Charles
Boyer, Maria Ouspenskaya e.a.

13.00 (TT) Journaal.
13.07 Roerend goed. Herh.
13.58 Villa achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 (TT) Weg van de snelweg Ne-

derland. Afl.: Zuid-oost Brabant.
16.35 The Commish. Politieserie.
17.26 Topscore met Ted de Braak.
17.52 Ga voor oranje. Afl. 3.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis.
18.57 Fast forward. Afl. 4.
19.29 (TT) Gezicht van Nederland.

Serie over de ontstaansgeschiedenis
van onze gemeentes. Afl.: Hooge-
zand-Sappemeer.

19.52 Uitzending t.b.v. Europese
Parlementsverkiezingen: Lijst 9,
Jan de Groen.

20.00 (TT) Journaal.
20.27 A green journey. Amerikaanse

tv-film uit 1990 van Joseph Sargent.
Met: Angela Lansbury, Denholm El-
liot, Robert Prosky e.a.

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

22.35 Het verhaal van Kees. Neder-
landse tv-film van André van Duren.
Met: Herman Veerkamp, Herman
Finkers, Sandy Kaveker e.a.

23.35 Een wereldwijde gekte. Repor-
tage over de bestrijding van het gods-
dienstige denken.

23.45 Journaal.

RTBF/La Une
14.40 Vacaturebank. 14.55 Zapristi.
15.20 The Waltons. 16.05 The fresh
prince of Bel Air. 16.35 Luna park.
Herh. 17.05 Tarzan. 17.30 Maguy.
18.00L'empire des médias. 18.30 Info
première. 18.45 Weer. 18.50 Servi
chaud. 19.15 Joker- en lotto-trekking.
19.30 Nieuws. 20.05 Spécial Hebo.
Aansl.: Lotto- en joker-uitslagen. 21.15
Invasion U.S.A. Amer. film. 23.05 En
toutes lettres. 00.00 Nieuws. 00.20 24
H sur les marchés.

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 152.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Butterfly Island. Afl. 33.
19.00 Hélène et les garcons. Afl. 3.
19.20 Joker- en lottotrekking.
19.27 Politieke tribune.
19.30 Journaal.
20.00 Neighbours.
20.25 Die Donauprinzessin. 12-deli-

ge Duits-Oostenrijkse serie. Met:
Gaby Dohm, Brigitte Kamer, Oliver
Tobias e.a. Afl. 3: De romantische
avond. Aansl.: Winstverdeling joker
en lotto.

21.15 Father Dowling. Serie.
22.00 Op dekoop toe. Consumenten-

magazine. Aansl.: Paardenkoersen.
22.35 Vandaag en sport.
23.00 Verhaal van een taal. Afl. 1:

Het verhaal van een taal.
23.45-23.50 Coda.

■^a«al^i^ \* Il i-a « I

" Brigitte Kamer in 'Die
Donauprinzessin' (België/
TV 1 - 20.25 uur).

SPORTS 21
17.11 Zapristi. 18.48 Tarzan. 19.12 In-
fo première. 19.30 Nieuws (tevens in
gebarentaal), en weerbericht. 20.08
Magazine. 21.16 Zie La Une. 23.05-
-23.39 Nieuws.

TV5
06.00 Monsieur le ministre. 06.30 Télé-
matin. Met om 7.25 Nieuws. 08.00
Nieuwsflits. 08.05 Canadees nieuws.
08.30 Nieuwsflits. 08.35 Paris lumiè-
res. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 09.05
L'hebdo. Herh. 10.00 Feu vert. 10.30
Magellan. 10.45 Les rendez-vous de
l'entreprise. Herh. 11.00 Magazine eu-ropeen. 11.30 Objectif Europe. Herh.
12.00 Nieuwsflits. 12.05La chance aux
chansons. 12.40 Weer. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.05 Monsieur le ministre.
Herh. 13.30 Le cercle de minuit. Herh.
14.30 Les brulures de l'histoire. 15.30
Scully rencontre. 16.00 Nieuws. 16.10
Visions 5. 16.25Des chiffres et des let-
tres. 16.50La cuisine des mousquetai-
res. 17.05 Une pêche d'enfer. 17.35
Alimentaire mon cher Watson. 18.05
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.55Revue de presse africai-
ne. 19.00 Paris lumières. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Temps présent.
21.00 Nieuws. 21.40 Bouillon de cultu-
re. 23.00 Faut pas rever. Herh. 23.55
Nieuws. 00.20 Sous la couverture.
01.15 La chance aux chansons. Herh.
02.00 L'hebdo. Herh. 03.00 Feu vert.
Herh. 03.30 Magazine europeen. Herh.
04.00 Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
Met om 7.00, 8.00 en 9.00 Nieuws.
09.30 Nieuws. 09.35 Cuori senza eta.
10.00 Nieuws. 10.05 La principessa di
Bali. Amer. comedy. Met: Bing Crosby,
Bob Hope, Dorothy Lamour e.a. 11.00
Da Napoli TGI. 11.05 La principessa
di Bali, comedy, vervolg. 11.40 Uno-
mattina - Utile futile. 12.25 Nieuws.
12.35 La signira in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00Primissima. 14.10Tribu-
ne RAI. 14.30 II mondo di quark. 15.00
Uno per tutti. 18.00 Nieuws. 18.20 In
viaggio nel tempo. 19.05 Grazie mille!
19.50 Weer. 20.00 Nieuws. 20.35 Gra-
zie mille! 20.40 II Falchi della notte.
22.25Aspettando vn Disco per L'esta-
te. 23.00 Ore ventitre. 23.30 Mercoledi
sport. 00.25 Nieuws. 00.35 Parlemen-
tair nieuws. 00.45 DSE sapere. 01.15
Nachtprogrammering.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 The legend of
Prince Valiant. 10.30 ActivB. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays. Herh. 11.30
The Flintstones. Herh. 11.55 Teken-
film. 12.00 Nieuws. Aansl.: Bird in the
nest. 12.05 Tree top raft. 13.00
Nieuws. Aansl.: Bird in the nest. 13.05
Pebble Mill. Aansl.: Bird in the nest.
13.55 Nieuws. 14.30 Neighbours.
Aansl.: Bird in the nest. 14.55 Going for
gold. 15.15 The Rockford files. Amer.
detectiveserie. Herh. 16.05 Gourmet
Ireland. 16.30Lifeline. Herh. 16.45Bird

in the nest. 16.50 Greedysaurus and
the gang. 16.55 Why did the chicken?
17.10 Peter Pan and the pirates. 17.35
Hartbeat. Herh. 18.00 Newsround.
18.10 Byker Grove. Herh. 18.35 Neigh-
bours. Herh. 19.00 Nieuws. 19.55 Bird
in the nest. 20.00 Wipeout. 20.30
CountryFile. 21.00 The lifeboat. 21.50
Points of view. 22.00 Party election
broadcast: Natural Law Party. 22.05
Nieuws. 22.35 Inside story. 23.25 Bird
in the nest. 23.30 The mountain and
the molehill. Speelfilm. Herh. 00.50
You talkin' to me. Speelfilm. 02.20-
-02.25 Weer. 04.15-04.45 BBC Select.

België/TV 2
21.30 Journaal.
22.00-23.57 The professionals. Ame-

rikaanse western. Met: Burt Lancas-
ter, Lee Marvin, Claudia Cardinale.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Preludium. 8.04 Musica sacra.
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert. I. Muz. voor blok-
fluit, cello piccolo en klavecimbel;
11. 12.40 Ensemble Prattica Musi-
ca. 13.04 Stemmen. 14.00 Het
middagconcert. Ensemble Am-
phion. 16.00 De Nederlanden: La
Strada Armoniosa. 17.00 Jacco's
keus. 18.04 Kleine zaal. 19.00
Opera magazine. 20.02 Avondcon-
cert. La clemenza di Tito, opera
van Mozart. Koor en Ork. Opera
van Zurich 0.1.v. Nikolaus Harnon-
court met sol. 22.25 Thema. 23.00
Jazzspectrum. 0.00-1.00 Vier na
middernacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 nieuws
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Het gesprek.
10.02 Dingen die gebeuren 13.10
Glas in lood. 14.02 Montaigne.
16.02 De schatkamer. 17.10Radio
UIT. 17.50 De Groenen. 18.02 Op
verhaal komen. 19.00 Waar waren
we ook afweer? 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. 21.00 Culturele antropologie.
21.30 Dromen. 22.00 TeleScoop.
23.07 CDA. 23.17-23.58 Met het
oog op morgen.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 The world about us. 10.05
Election call. 11.00 ■ Sister Kenny.
Speelfilm. 12.50 The disorderly orderly.
Amer. comedy. Met: Jerry Lewis e.a.
14.15 Bertha. Herh. 14.30 Gordon T
Gopher. Herh. 14.40 In the making.
Afl.: Blacksmith. 15.00 Nieuws. Aansl.:
Destination Mozart. 16.00 Nieuws.
Aansl.: Entombed warriors. 16.50
Nieuws. 17.00 ■ The fortune cookie.
Amer. speelfilm. Met: Jack Lemmon
e.a. 19.00 Star Trek: The next genera-
tion. 19.45 Def II: The platinum par-
rotts. 20.30 Open space. 21.00 The
net. 21.30 Tracks. 22.00 Screen two:
Safe. Tv-film. Met: Kate Hardie, Aidan
Gillen, George Costigan e.a. 23.10
Screen firsts: Private view. Tv-spel.
Aansl.: Video nation. 23.30 Party elec-
tion broadcast: Natural Law Party.
23.35Newsnight. 00.20 Late art. 01.00
Weer. 01.05-02.00 Open University.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Ritmische
gymnastiek. EK Griekenland. Hoogte-
punten. Herh. 10.30Wielrennen. Keirin
vanuit Japan. 11.30 Mountainbiking.
12.00 Tennis. Roland Garros. Kwartfi-
nales. Live. 18.30 Mountainbiking.
Herh. 19.00 Eurosportnews. 19.30 At-
letiek. Live. 21.00 Formule-1 magazi-
ne. GP van Spanje. 22.00 Tennis.
Roland Garros. Hoogtepunten. 23.00
Auto- en motorsportmagazine. 00.00
Boksen. 01.00-01.30 Eurosportnews.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC news. 07.00 ITN
World news. 07.15 US market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC news. 09.00 Super shop.
12.00 Today's business. 13.00 Today.
13.30 FT business today. 14.00 Today.
14.30 The money wheel. 17.30 FT bu-
siness tonight. 18.00 Today. 19.00 ITN
World news. 19.30 Sports on NBC Su-
per Channel. Met golf: Volvo PGA
Championship. 20.30 Dateline. 21.30
Executive lifestyles. 22.00 ITN World
news. 22.30 The tonight show. 23.30
Real personal. 00.00 FT business to-
night. 00.20 Us market wrap. 00.30
Nightly news. 01.00 Equal time. 01.30
Talkin' jazz. 02.30 Videofashion! 03.00
Rivera livel 04.00 Talkin' jazz. 05.00
Videofashion.

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

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

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16.30, 17.30 en
18.30 nieuws.
7.07 VaraRadio I woensdageditie.
10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo. 12.07 Avro
Radiojournaal. 17.07 NCRV's Hier
en nu. 20.04 Langs delijn, sport en
muziek. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Voor wie niet slapen kan.
1.02 Zingen in de nacht. 2.02 Mag
ik even? 3.02 Van Nederlandse
bodem. 4.02 EO's country-uur.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, rubriek met bin-
nen- en buitenlands nieuws. 9.00
Tussen de bedrijven door. 11.00
Postbus 94: verzoekplaten metRia
van Grinsven. 12.00 Limburg ac-
tueel met nieuws en achtergron-
den. 13.00 RadioNieuwsCentrale.
binnen/buitenlandrubriek. 13.30
Regionaal nieuws. 13.35 Provin-
ciale Zaken. 14.00 Licht Limburgs,
non-stopmuziek. 15.00 Liefde, tie-
nerprogramma. 16.00 Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-18.00 Lim-
burg Aktueel: nieuws en actualitei-
ten.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurend schar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Hel
Koekoeksnest. 12.00 Radio 2 re-
gionaal. 13.00 Nieuws.'l3.lo Mu-
ziek- en cabaretfragmenten. 14.00
Villa Musica zomeredltie. met de
elpee van de week, een spelletje
en een cursiefje. 17.00Radio 2 re-
gionaal. 18.00 Nieuws. 18.10 Ra-
diovisier. Televisienieuwtjes op de
radio. 20.00 Cinema Paradiso:
rondom film en video. 22.00
Nieuws. 22.05 Evergreen met on-
sterfelijke melodieën en crooners.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.

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

HappyRTL Radio
7.00 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 Ja-
cobs. 14.00 De Goudmijn met Jan
van de Putte. 16.00 Vrijheid Blij-
heid, Ron Bisschop. 19.00 De Ze-
ven Uur Show. 22.00 De Goud-
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightshift.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.0pelk heel
uur; vanaf 10.00 elke twee uur.
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55
Andacht). 9.05 Musikpavilkx.
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten).
12.05Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie,
volksmuziek. 17.00 Der Tag urn
fünf. 17.07 Musik-Express (19.00
Auf ein Wort; 19.30 Ohrenbar).
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen.
2230-0400 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws).
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Videoband over afsplitsingNPS schoot in verkeerde keelgat

Ex-voorzitter van NOS
wilde Nova-ploeg lozen

Van onze verslaggever

HILVERSUM - Ex-NOS-voor-
zitter Max de Jong wilde verle-
den jaar Joop van Zijl, Torn
Egbers, Mart Smeets en Maartje
van Weegen op staande voet ont-slaan. De presentatoren hadden
samen met de ondernemings-
raad van de NOS een videoband
gemaakt waarin de splitsing van
de NOS (in NOS/NPS) aan de
kaak werd gesteld. De band is
onder de aandacht gebracht van
Tweede Kamerleden, in de hoop
dat de politiek de voorgenomen
splitsing zou tegenhouden.

Deze bekentenis deed
NOS-nieuwslezer Joop van Zijl
luchtig tijdens een symposium
over de toekomst van de radio.
De journalistieke programma-
makers van NOS-Journaal, Nova
en Sport alsmede de or hebben
zich altijd fel gekant tegen de
splitsing van de NOS. Op ver-
zoek van de or hadden de pre-
sentatoren een videoband ge-
maakt, die bij Max de Jong
echter volledig in het verkeerde
keelgat schoot. „Max de Jong
wilde onze hoofden eisen," aldus
Van Zijl. Volgens de NOS-
nieuwslezer is de dreiging van
ontslag afgewend dankzij ingrij-

pen van de or, die door bemidde-
ling de gemoederen wat wist te
sussen. Overigens gaat de split-
sing van de NOS gewoon door.
Eén januari volgend jaar is NPS- onder voorzitterschap van ds.
Albert van den Heuvel - een
feit.

De discussiebijeenkomstwas ge-
organiseerd naar aanleiding van
het afscheid van Avro-radioman
Gerrit den Braber. Voor de dis-
cussie waren zon 150 oud-Min-
jonners(Minjon was destijds een
kweekvijver voor jong omroep-
talent) uitgenodigd. Zij mochten
reageren op uitspraken van een
forum van oud-Minjonners be-
staande uit Klaas-Jan Hindriks,
Joop van Zijl, Ad 's-Gravesande,
Marga van Arnhem, Theo Stok-
kink, Henk van Hoorn en Koos
Postema.

" NOS-nieuwslezer Joop van Zijl onthulde het nieuws 'uiteigen keuken. Foto: kippa

Bestel
De discussie ging voornamelijk
over vroeger en het thema 'hoe
staat het met de idealen' kwam
maar nauwelijks aan bod. Of het
moeten de uiterst kritische gelui-
den zijn over het huidige om-
roepbestel. Weg ermee, dat is de
meest kernachtige samenvatting
van de woorden van het gezel-
schap grijze heren en dame. Ra-

dioman Henk van Hoorn vindt
dat „het tijdperk is aangebroken
om de publieke omroepen volle-
dig af te schaffen. Er moet ge-
woon goeie radio gemaakt wor-
den op 1 tot en met 5."

Stokkink schudde instemmend
het hoofd: „Inderdaad, het bestel
had er allang niet meer moeten
zijn." Marga van Arnhem gaf een
deel van de schuld aan de heren
in blauwe blazers, 'die alle ver-
nieuwingen tegenhouden. Van
Zijl daarop: „'t Interesseert ze
niets in Den Haag, als het maar
rustig is in Hilversum."

Idealen
Erg veel idealen blijken de kras-
se knarren niet meer te hebben.
En het frappante is, dat ze ook
geen echte idealen hadden toen
ze destijds in het Minjon-klasje
stapten. Behalve Koos Postema,
want die liep, bekende hij - ko-
mend uit een rood nest - vroe-
ger nog wel eens met een span-
doekje rond. „Ik ben er nu
helemaal bovenuit gekomen,"
zei hij.
En als het aan de ex-Minjonners
ligt, moeten de fabeltjes dat er
goede programma's door Min-
jonnerswerden gemaakt, zo snel
mogelijk de wereld uit. „Wij
maakten absoluut geen revolu-

tionaire programma's. Wij waren
ook truttig."

Paul Haenen, alias dominee
Gremdaat, vatte het eigenlijk het

aardigst samen. „Hoe moet het
nu verder, daar moest ik aan
denken toen ik Willem Duys zag
bij Paul de Leeuw. Zou hij zijn
broek laten zakken?"

show
Catherine Keijl na vijf tv-afleveringen ’Sex: de stand van zaken’

’Ikprobeertelatenzien

wat mensen zoal motiveert’
DOOR TON DE JONG

AALSMEER - „Ik heb ge-
woon afwisseling nodig,"
zegt Catherine Keijl. Dus
maakte ze voor RTL een zes-
delige documentaire over
Sex in Nederland - Sex: De
stand van zaken. Een niets-
verhullende rondleiding
langs SM-kelders, paren-
clubs, exhibionistenen ande-
re zinneprikkels. Een reis in
verbazing: „Vind jij het nor-
maal dan, als mensen in een
leren tuigje elkaar aan het
afrossen zijn?"

Vijf maanden werk. Vijf maan-
den televisie maken met sex als
spannende leidraad. Wat blijft
daar nu als het meest verbazing-
wekkende moment van hangen?
Catherine Keijl en cameraman
Peter Rutting kijken elkaar diep
in de ogen. Keijl graaft aanvan-
kelijk vergeefs in het geheugen:
„We verbazen ons langzamer-
hand nergens meer over."

Dan borrelt bij Rutting de grote
SM-party in het Amsterdamse
Marcanti boven. Prompt springt
ook bij Keijl het licht aan: het
verhaal van de sulky. Hoe ze
daar zon tweewielig karretje
hadden gezien, doorgaans toch
in gebruik in de paardesport,
waar dit keer geen dravend
paard, maar een vrouw voor was
gespannen. En hoe de ganse
avond verschillende kerels op
dat karretje hadden plaatsgeno-
men om die vrouw - mèt bit -
vooruit te jagen.(Onder hetklap-
pen van de zweep, uiteraard.)
Keijl: „Daar waren we heel, uh...
Dat vond ik heel jammer, dat we
dat niet mochten filmen. Daar
hebben we echt dingen gezien
dat we tegen elkaar zeiden: Je-
zus Mina..."
Een espressootje onder de mid-

dag. Even tijd voor trots. Want
trots is ze wel, Catherine Keijl.
Trots dat ze het karwei in vijf
maanden geklaard hebben, trots
op de positieve reacties en trots
op de oplopende kijkcijfers. Af-
levering drie, over sex- en porno-
publicaties, haalde een kijk-
dichtheid van 12 procent, onge-
veer 1,5 miljoen mensen. Daar
hadden ze bij RTLS - ondanks
de prime time van half negen -niet op gerekend. Ze blijft be-
scheiden onder de triomf: „Ken-
nelijk vinden de mensen het
toch heel leuk om naar te kij-
ken."

Maar ze ligt ook onder vuur. Bij
verzuurde stukjesschrijvers in

de couranten, die haar omzwer-
vingen door seksueel Nederland
met leedvermaak volgen. Dat ze
zich voor het oog van de camera
regelmatig oprecht verbaasd of
zelfs geschokt durft te tonen,
dompelt menig recensent in een
warm bad van droefenis.

Ze bijt terug: „De recensenten
van de grote landelijke dagbla-
den zijn de enigen die negatief
reageren. Maar ja, als je twintig
jaar alleen maar van die stukjes
schrijft, en verder zelf nooit wat
presteert... Mensen hebben toch
zoiets van: Dat wist ik helemaal
niet, wat waanzinnig!"
Sex in Nederland. Een uitgele
zen klusje voor Keijl? Het ge

zicht van de Vijf Uur Show,
tevens kokkerellend in Koken
met Sterren? Tussen sado-maso-
chistenen fetisjisten?

Eerlijk, doch vastberaden: „Ik
heb vanaf het begin gedacht: Ja,
moet ik dat nou wel doen? Moet
ik dat riskeren? Aan de andere
kant: De mensen weten hoe ik
ben. Ik wilde gewoon weer eens
ergens diep op ingaan; je kunt
niet alsmaar hetzelfde doen. Ja,
die jongens van die tv-recensies
wel, maar ik niet. Ik heb afwisse-
ling nodig, niks is zo dodelijk alssleur."

Het is ook de kift, denkt ze. Do
cumentaires in Nederland moe

ten vooral bloedserieus en saai
zijn, heeft ze gemerkt: „Zodra
het ergens over gaat, en de men-
sen zyn betrokken, en de men-
sen vinden het mooi, dan is het
al niet goed meer. Want dan
scoort het, en dan kan het niks
wezen. Nou, dat is een mentali-
teit... Volgens mij is dat de on-
dergang van de journalistiek. Ik
denk, dat als je bij een commer-
ciële omroep werkt, dat je altijd
onderwerpen neemt die tot de
verbeelding spreken. Omdat an-
ders niemand kijkt. En een com-
merciële omroep waar niet naar
gekeken wordt is geen omroep.
Dus..."

" Catherine Keijl: „Dat ik openlijk onthutst raakte bij al die seksuele vrijmoedigheid,
vind ik achterafgeen probleem." Foto: KIPPA

Bizar
Een bizarre excursie werd het,
niettemin. Van de SM-kelder tot
de parenclub, waar Jan het met
alleman deed, van de exhibitio-
nist voor het raam tot het redac-
tielokaal van pornoblad Rosie,
waar een jong stel bij een kop
koffie en een sigaret de inspira-
tie probeerde te vinden voor een
gefilmde wip. Het was vaak ver-
bazingwekkend om te zien, en
expliciet genoeg voor een waar-
schuwend woord (Keijl vooraf:
'Als ik kinderen had, zou ik ze
niet laten kijken'), maar 'emanci-
perend' bovendien.

„Wat ik geprobeerd heb, is laten
zien wat de motivatie van die
mensen is, waar ze mee bezig
zijn, hoe hun wereld eruit ziet,
waar ze vandaan komen. Ik hoor
van mensen dat men stomver-
baasd is over dat stel in Casa
Rosso (een stel dat zeven keer op
een dag op een podium voor pu-
bliek de liefde bedrijft, red.):
stomverbaasd dat hij computer-
programmeur is en zij schoon-
heidsspecialiste. Dan zie je hoe
vooroordelen in elkaar zitten.
Mensen denken: dat doen ze om-
dat ze anders niets kunnen, maar
zo zit dat dus niet. Daarmee zie
je dat het anders is dan je had
gedacht."

Dat Keijl zelf nu en dan openlijk
onthutst raakte bij al die seksu-
ele vrijmoedigheid, vindt ze ach-
teraf geen probleem. „Dat is het
nadeel van een Bekende Neder-
lander zijn. De mensen weten
hoe jebent, en ze zouden zich op
hun beurt verbazen als ik niet
reageer zoals ze me kennen. En
waarom zou ik me als verslagge-
ver niet mogen verbazen? Vind
jij het normaal, als mensen in
een leren tuigje elkaar aan het
afrossen zijn?"

Zeg er maar wat van. Het is alle-
maal business: twee miljard gaat
er jaarlijks in om, in de vader-
landse sex-industrie. Da's net
zoveel als de rijksbegrotingen
voor stadsvernieuwing en asiel-
zoekers bij elkaar, weet Keijl. De
hoge heren van het dorp schij-
nen stiekum aan SM te doen, en
vier op de tien mannen bedrij-
ven geregeld betaalde liefde.
„Ik moet dus mannen kennen
die naar dehoeren gaan. Dat kan
niet anders." Als je maar tien
mannen kent.

,Nou, maak je geen zorgen

Donderdag, RTLS, 20.30 uur, af
levering 6 (slot): hoeren.

Country met Bob
Paisley and the
Southern Grass

AMSTENRADE - De Ameri-
kaanse countrygroep Bob Pai-
sley and the Southern Grass
geeft zondag om 15.00 uur een
concert in Countryhome Jan
Cep aan de Hoofdstraat in Am-
stenrade.
De band wordt gevormd door
Bob Paisley en zijn twee zoons.
Paisley zelf speelt gitaaren man-
doline, zijn zoons spelen contra-
bas en gitaar en nemen de zang
voor hun rekening.
Voor de tour door Europa heeft
de groep een banjo-gitarist en
een fiddler (een vioolspeler) aan-
getrokken.
Kaartjes voor het concert van
Bob Paisley and the Southern
Grass kosten 15 gulden in de
voorverkoop en 17,50 op de mid-
dagzelf.

" Bob Paisley and the
Southern Grass.

Anseltaler zomerfeesten
TERWINSELEN - De Anseltaler zomerfeesten komen er weer aan.
Zaterdag 11 juni wordt er een feestavond gehouden in het gemeen-
schapshuis in Terwinselen. Er staatvoor die avond een optreden van
'Kreuzbichl Buam' uit Tirol op het programma.
'Kreuzbichl Buam' is een kwartet, dat in Tirol veel succes heeft.
Het feest begint om 20.00 uur. De kaartjes kosten in de voorverkoop
10 gulden en op de avond zelf 12,50 gulden. Voor meer informatie of
toegangskaarten kunt u terecht bij gemeenschapshuis Terwinselen.

" Die Kreuzbichl Buam

Rolf Wouters stopt stunts
aAALSMEER - Rolf Wouters zet
een punt achter zijn gevaarlijke
stunts in het programma 'Wed-
den dat ?' Hij vindt het risico te
groot.

In de aflevering van komende
zaterdag zou Wouters zichzelf la-
ten afschieten als een levende
kanonskogel. De verzekerings-
maatschappij had laten weten
deze stunt alleen tegen een ex-
treem hoge premie te willen ver-
zekeren. Mede op aandringen
van producent Joop van den En-
de zag Wouters vlak voor de

opname van zondag af van zijn
waaghalzerij.

„Ik liep er de hele dag over te
twijfelen. Als ik deze stunt doe,
heb ik vijftig procent kans op
een ongeluk. Dat risico is te
groot. Het is dom van me als ik
zo roekeloos ben. Bovendien
vind ik dat ik als presentator het
voorbeeld aan jonge kijkers
moet geven," aldus Wouters.

De andere weddenschappen in
het programma bhjven- gewoon
gehandhaafd.

" Rolf Wouters: vijftig procent kans op een ongeluk.
Foto: KIPPA

Verkiezingen
Miss Limburg

in Geleen
GELEEN - Wie wordt de nieu-
we Miss Limburg? In 'de Hanen-
hof in Geleen wordt op 10 juni
de finale van de Miss Limburg-
verkiezingen 1994 gehouden.
De finalisten zullen elkaar in
drie rondes beconcurreren, in
vrijetijds-, bad- en in avondkle-
ding. Ze worden niet alleen op
een mooi uiterlijk beoordeeld,
maar ook op karakter en presen-
tatie. Tijdens de laatste ronde
houdt de presentator onder meer
een kort gesprek met de kandi-
daten.
De organisatoren hebben ge-
zorgd voor een avondvullend
showprogramma. De verkiezin-
gen vormen het hoogtepunt van
de avond, maar er zijn ook enke-
le optredens van artiesten en
dansgroepen, er komt een aero-
bic-demonstratie en een mode-
en kappersshow.
Van de Miss Limburgverkiezin-
gen 1994 zullen opnamen wor-
den gemaakt door John de Mol
produkties, zodat beelden hier-
van bij de grote tv-finale van de
Miss Nederlandverkiezingen
kunnen worden gebruikt. Want
de kandidaat die op 10 juni de ti-
tel van Miss Limburg wint, zal
deze provincie in de Miss Neder-
land-finale vertegenwoordigen.
Deze zal op 31 augustus en 1 sep-
tember door RTL4live uitgezon-
den worden.

Kaarten voor de Miss Lim burg-
verkiezingen 1994 in Geleen kos-
ten in de voorverkoop 20 gulden
en op de avond zelf 25 gulden.
Reserveren is niet mogelijk.
Voor inlichtingen en voorver-
koop kaarten is het telefoon-
nummer 04493-53906 (na 17 uur)
of 046-753985.

" Miss Nederland 1993,
Hilda van der Meuten
uit Friesland.
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DOORROB PETERS

SITTARD/HEERLEN - Opnieuw
is gisteren een zogenaamde 'infor-
matenlijst' van de politie opgedo-
ken. Volgens commissaris G. van
Klaveren, hoofd van de afdeling be-
strijding zware criminaliteit van de
politie in Zuid-Limburg, is de lijst
die per post bij deze krant werd be-
zorgd, waarschijnlijk vals en in elk
geval niet afkomstig uit politiecom-'
puters. Meer zorgen baart de her-
komst van een tegelijk ontvangen
lijst van namen, adressen en tele-
foonnummers van alle medewer-
kers van de voormalige gemeente-
politie Kerkrade.
Van Klaveren heeft geen idee met
welk doel een dergelijke lijst in cri-;
minele kringen circuleert. De lijst is
in 1992 voor vertrouwelijk en intern
gebruik opgemaakt, maar veel
adressen en telefoonnummers blij-
ken nu nog te kloppen. Veel agen-
ten of andere personeelsleden zijn
inmiddels naar andere eenheden
gegaan.

Enkele weken geleden dook een I
eerste versie van een zogenaamde ' I
informantenlijst' op in het program-
ma 'Deadline' van de Tros. Het js
vrijwel zeker dat kopieën van de
lijsten komen uit criminele kringen
en als 'dodenlijst' circuleren in de
Nederlandse gevangenissen. Vol-
gens procureur-generaal mr. R.
Gonsalves in Den Bosch hadden die
op de tv getoonde lijsten geen enke-
le ambtelijke status en waren veel
namen en adressen gefingeerd.

Ook de gisteren verspreide versie is
volgens Van Klaveren ondeugde-
lijk. „Wij slaan ze in elk geval geen
namen op deze wijze op en boven-
dien blijken veel namen en adres-
sen niet te bestaan. Ik heb geen idee'
met welk doel ze worden verspreid.
Mogelijk om onrust te veroorzaken,
maar bij wie?," vraagt hij zich af.

Overigens blijken er weldegelijk na-
men van bekende criminelen uit
Brabant en Limburg op de lijst voor
te komen, maar meestal zijn hun
adressen onjuist. Justitie neemt de
lijsten, die enkele jaren geleden al
eens opdoken, niet erg serieus. Van
Klaveren gaat wel onderzoeken hoe
de lijst met personeelsleden van de
voormalige gemeentepolitie Kerk-
rade op straat terecht is gekomen.

Eis half jaarvoor
doodrijden kind
MAASTRICHT - De officier van justi-
tie mr. L. Ummels heeft gisteren een
half jaar gevangenisstraf en twee jaar'
ontzegging van de rijbevoegdheid ge-
ëist tegen de 21-jarige Matti R. uit
Geleen wegens het veroorzaken van
een dodelijk ongeval. Op 14 augustus
reed hij op de kruising Oranjelaan-
Beekstraat-Jodenstraat een 10-jarig
jongetje op zijn fietsje aan. De jongen
overleed later aan de opgelopen ver-
wondingen. Volgens R. had hij 66 ki-
lomter per uur gereden en omdat zijn
uitzicht werd belemmerd door een bus
de jongen niet gezien. Ter zitting
bleek gisteren dat R. een goed con-
tact met de ouders van het slachtoffer
had opgebouwd. Mr. J. Coumans
vroeg de rechtbank om mildheid. Uit-
spraak over veertien dagen.

Golfbaan Sevenum
komt van de grond
SEVENUM - In Sevenum wordt ko-
mende zaterdag de eerste spade ge-'
stoken voor de aanleg van een acht-
tien-holes golfbaan. De golfbaan krijgt
een oppervlakte van 80 hectare en
kost zes miljoen gulden. Initiatiefne-
mer is Golfvereniging De Maasdui-
nen, die in een jaar tijd is gegroeid
van 275 leden naar ruim 600. De ver-
eniging wil binnen twee jaar groeien
naar 850 leden. De leden zijn door
middel van de aanschaf van een certi-
ficaat van aandeel mede-eigenaar
van de golfbaan. Zon certificaat van
aandeel kost 7000 gulden. De golf-
baan ligt langs de autosnelweg A67
(Eindhoven-Venlo) in Sevenum. De
grond was eigendom van de gemeen-
te Sevenum en voorheen verpacht
aan boeren.

Nieuwe cao
Rockwool
ROERMOND - De vakbonden en de
directie van Rockwool Lapinus in
Roermond zijn het in principe eens
over een nieuwe cao voor 1994 zon-
der loonsverhoging. Rockwool heeft
in de loop van de onderhandelingen
'een paar verslechteringsvoorstellen
van tafel moeten halen. De bonden
hebben zich met succes verzet tegen
de plannen om de vut af te schaften
en terug le keren naar een 40-urige
werkweek. Er wordt een studiegroep
samengesteld die oplossingen gaat
bedenken voor problemen met de
roosters van de ploegendiensten.
Verder is afgesproken dat er een jaar
lang geen gedwongen collectieve ont-
slagen zullen plaatsvinden. De Unie
BLHP verwacht wel dat Rockwool in
de loop van het jaar op individuele
basis afscheid zal willen nemen van-
een onbekend aantal indirecte mede-
werkers. De vakbondsleden bij Rock-
wool moeten zich nog over de nieuwe
cao uitspreken.

Overval op bank
in Blerick
BLERICK - Twee gewapende man-
nen hebben gistermorgen een filiaal
van de Rabobank aan de Witheren-
straat in Blerick overvallen. De om-
vang van de buit wil de politie 'om
tactische redenen' niet prijsgeven. Er
is niet geschoten. De twee daders
kwamen de bank binnen kort voor half
elf en eisten van een van de perso-
neelsleden gekt. Zij namen het geld in
ontvangst en verdwenen in een rode
VW Golf met Nederlands kenteken.
De auto werd later teruggevonden bij
de lbo-school aan de Molenbossen.

Nauwelijks
overtredingen
VENLO - Een uitgebreide controle
van met afvalstoffen geladen vracht-
wagens heeft nauwelijks overtredin-
gen opgeleverd. De controle vond
gisteren plaats bij Eindhoven op de
autosnelweg van Venlo naar Antwer-
pen. In totaal werden 104 vrachtwa-
gens die afval transporteerden gecon-
troleerd. Maar één transport werd
stilgelegd, twee andere werden onder
politiebegeleiding teruggestuurd naar
Duitsland en België.

Valse briefjes
van 250 gulden
WEERT - Bij de politie in Weert zijn
deze maand al vijf aangiften gedaan
van het ontvangen van vals geld. De
eerste melding kwam op 19 mei toen
in een cafetaria een vals briefje van
250 gulden werd aangetroffen. Een
dag later bleek bij de verkoop van
asperges opnieuw een briefje van 250'
gulden op te duiken. Afgelopen zon-
dag werd bij een bakkerij aan de Wil-
helminasingel eveneens een vals
briefje van 250 gulden aangetroffen.
Gisteren wilde een man bij een benzi-
nestation duizend gulden wisselen.
De vier aangeboden briefjes van 250
gukten werden door de pomphouder
niet geaccepteerd omdat bij controle
onder een ultraviolet-lamp bleek dat
de briefjes vals waren. De onbekend
gebleven man verdween daarna met
de biljetten.

o/z

Waterschade valt mee
voor Maasgemeenten

vier ton, die aan het gouverne-
mentsgebouw in Maastricht
ruim 55 mille. Laatstgenoemde
schadepost wordt door GS ech-
ter niet bij het rijk gedeclareerd.
Volgens het college zijn bij de
bouw van het provinciehuis op
het 'eilandje' in de Maas inder-
tijd bewust de risico's van over-i
stroming geaccepteerd. Een
schadevergoedingsaanvraag zou
daarom niet erg geloofwaardig'
zijn.

De vastgestelde schade aan pro-
vinciale wegen wordt door het
rijk echter wel vergoed, op basis
van dezelfde regeling als die
voor de gemeenten geldt.

MAASTRICHT - De waters-
nood van afgelopen december
heeft de Limburgse gemeenten
veel minder schade berokkend
dan geraamd. Werd de materiële
schade aan gemeentelijke wegen
en gebouwen aanvankelijk be-
groot op meer dan 35 miljoen
gulden, de officiële taxatie valt
bijna twaalf miljoen gulden lager
uit en is inmiddels definitief
vastgesteld op 23,5 miljoen gul-
den. Dat hebben Gedeputeerde
Staten gisteren in een uitgebrei-
de notitie laten weten aan Pro-
vinciale Staten.

Maasgemeenten zelf nog altijd
een schadebedrag van bijna 10,5
mihoen moeten ophoesten op
grond van de genoemde eigen-
risicobepaling.

Het Rijk heeft inmiddels beslo-
ten om 65 procent van de vastge-
stelde waterschade te vergoeden,
waarbij voor elke gedupeerde
gemeente wél een eigen risico
van tien procent geldt. Die finan-
ciële toezegging van het Rijk
komt overeen met een bedrag
van ruim dertien miljoen gulden.
Dat betekent dat de Limburgse

Overigens heeft ook de provincie
Limburg schade geleden als ge-
volg van de wateroverlast. De
schade aan wegen, beloopt bijna

Duits bureau vreest
’middelmatig’

gebouw

Architect stopt met
winkelcentrum Heerlen

DOOR JOOS PHILIPPENS

HEERLEN - Het Akense
Architectenbureau Von
Gerkan Marg & Partners
heeft zich teruggetrokken
Uit het Heerlense centrum-
Plan. De oorzaak is een
diepgaand meningsverschil'
toet opdrachtgever MBO/
Huyters over de opzet van
fcen nieuw winkelcentrum.

belangrijk onderdeel van het
*65 miljoen gulden kostende cen-
frumplan in Heerlen moet vlak bij
het station een luxe winkelcentrum
toet parkeergarage en woningen ko-
toen. Von Gerkan Marg heeft twee
-aar lang gesleuteld aan het ont-werp.
Architect Joachim Rind van het bu-
■"eau verklaart: „We hebben twee

voorgelegd aan MBO/
ftuyters. Daar werd zo veel aan ver-
anderd dat van de oorspronkelijke
visie weinig overbleef. Daar hebben
)*e onze consequenties uit getrok-ken."

Gerkan Marg wilde een duide-lijke winkelpassage, maar MBO/
*Uiyters drong er volgens Rind op
*an op meer bochten en hoeken.("Maar dan krijg je een winkelcen-
«"Um zoals je die overal ziet, in Hel-
toond, in Veghel en Assen."

Ontwerp
*ünd meent dat het beter was nu 'in

uiteen te gaan, dan straks
toet ruzie. „De opdrachtgever wilde
*en ontwerp zoals je dat overal ziet,
toaar wij streven naar iets goeds dat'Vpisch is voor Heerlen. We vol-man niet met middelmaat, en daar-
°to is het beter als MBO/Ruyters
toet een andere architect verder
Saat. Wij zouden verkrampt verder
tooeten werken."
*tot komt niet vaak voor dat een ar-chitect zijn opdracht teruggeeft,
opmerkelijk is ook dat financiën
jfeen rol hebben gespeeld. „Tegen-
woordig ontwerpen architecten
"tost eenvoudige, strakke gebou-wen, terwijl opdrachtgevers juist
Glitter willen," stelt Rind.

**jj denkt niet dat de bouw van hetMnkelcentrum veel vertraging
[toeft op te leveren. „We hebben in-
j*nsief samengewerkt met het
"foastrichtse bureau Snelder, dat
Precies op de hoogte is."

Signaal
~e Heerlense wethouder Wil Hou-
den zegt nog geen enkel signaal
Jtotvangen te hebben dat de plan-
tong van het winkelcentrum niet
W°rdt gehaald. „MBO/Ruyters moet's parkeergarage eind 1995 als eer-
je opleveren. Maar als ik hoor dat'? architectonische kwaliteit ter
toscussie staat, dan spits ik mijn
toen. Von Gerkan Marg staat hoog
aangeschreven."
{♦eerlen heeft sinds enige jaren een%og gewaardeerde Architectuur-
nota. Daarin staat dat de gemeente
*Oed opdrachtgeverschap dient te.Simuleren. Uiteindelijk is de op:Ito"achtgever echter vrij in zijn keuze'an architecten.

girecteur Ward Vleugels van MBO/
touyters was de afgelopen dagen
toet bereikbaar voor commentaar.

Advocate
tweede keer
slachtoffer
misdrijf

ROERMOND - De 52-jarige Roe
mondse advocate dr. mr. Rensk
Wijshoff-Vogelzang is deze wee
voor de tweede keer slachtoffer gi
worden van een geweldsmisdrij
Werd zij in maart 1984 na het verli
ten van de Munsterkerk neergesli
gen en beroofd, eergisteren werd 2
in haar kantoor aan de Tintelber
bijna verkracht door een 'keurig
man' die zich voordeed als cc
klant.

Volgens de politie werd de advocat
plotseling aangevallen en onston
er een worsteling. De dader, een or
bekende man van 25 tot 30 jaarou<
wilde geslachtsgemeenschap m<
haar. Het kwam niet tot een ve:
krachting. Wel werd de vrouw onz<
dig betast. De dader, die geklee
was in een spijkerbroek en eenroo
jack,vluchtte daarnanaar buiten e
vertrok op zijn fiets.

Werkloosheid
fors omlaag

SITTARD - De'werkeloosheid i
de Westelijke Mijnstreek is in apri
voor het eerst dit jaar fors gedaak
Het aantal 'niet werkende werkzot
kenden' daalde met bijna driehor
derd tot 8250. Vooral mannen prof
teerden daarvan: onder vrouwe
liep de werkloosheid met 18 teru
tot 3472. De daling is vooral het g<
volg van het seizoenseffect. De U
rugloop is groter dan in april vori
jaar. Toen daaldehet aantal werkk
zen met ongeveer 250. Toch is h<
aantal werklozen in de regio n
ruim duizend hoger dan eenjaar g«
leden. Het aantal vacatures stee
met bijna 70 tot 344.
Vooral veel Sittardenaren (109) vor
den een baan, maar in die stad is d
werkloosheid nog steeds de hoogst
in de regio (2988, 15,8 procent) Daa:
na volgen Gëleen (15,5 procent
Susteren (10,3) en Stem (9,9). Bor
en Schinnen tellen het laagste aar
deel werklozen: 8,1 en 8,4 procent.
De Westelijke Mijnstreek steel
met 12,3 procent werkloosheid gur
stig af tegen de andere twee regio
in Zuid-Limburg. De regio Maa:
tricht telt 11.100 werklozen (14,
procent), terwijl de Oostelijke Mijl
streek met bijna 17.000 baanloze
op 15 procent uitkomt.

" Brugklassers van het Lambertuscollege knutselen naar hartelust rond het thema middeleen
wen. Foto: FRANS RADE

Lambertus terug
naar middeleeuwen

Botsing oorzaak
lange file A2

BORN - Een aanrijding tussen
drie vrachtauto's was gistermid-
dag de oorzaak van een lange file
op de autosnelweg A2. Daar reed
een vrachtauto ter hoogte van de
afrit Born-Sittard op twee
trucks, die stilstonden in een
verkeersopstopping. De chauf-
feur van de derde vrachtwagen,
een 36-jarige man uit Valkens-
waard, liep daarbij een gebroken
pols en enkele kneuzingen op.

Zijn truck schaarde door de klap
over de weg en kwam tegen de
vangrail terecht. Brokstukken
vielen naar beneden 'en blok-
keerden de rijbaan. De brand-
weer is uren bezig geweest de
brokstukken op te ruimen.
In overleg met Rijkswaterstaat is
overwogen om de afritten daar
weer open te stellen om het ver-
keer van de snelweg te loodsen.

streep." Zowel ouders als kinderen
zien aan het eind van de dag meteen
het resultaat van het knutselen: in
allerijl wordt nog diezelfde dag een
expositie gehouden.

Het bijzondere aan de jaarlijkse
creativiteitsdag is dat ruim veertig
kunstenaars en afgestudeerden van
met name de Katholieke Leergan-
gen in Sittard de jeugdigen inten-
sief begeleiden bij hun creatieve
uitspattingen.
Het thema middeleeuwen spreekt
de 170 brugklassers enorm aan. Met
uitzondering van enkele tieners die
lusteloos werken aan de staart van
een paard. In de kantine verrijst een-
kasteel. Middeleeuwse kledij, wa-
pens en schilden evenals panelen
krijgen in amper een dag vaste
vorm in verschillende klaslokalen.
Een disco later die dag is het enige
dat niet aansluit bij het thema.

Van onze verslaggever

KERKRADE - Eens per jaar staan
'de vakken onder de streep' in de
schijnwerpers bij het Lambertus-
college in Spekholzerheide. Dan
verven, knutselen en knippen de
leerlingen van de brugklassen van
die school of hun leven er van af
hangt. Gisteren vond de zogenaam-
de creativiteitsdag voor de tweede,
maal plaats, ditmaal rond het thema
middeleeuwen.

De gemaakte kunstvoorwerpen
krijgen een plaatsje in de school.
Twee vliegen in een klap vindt le-
raar Henk de Vries: „De creativiteit
van de leerlingen wordt bevorderd
en de school wordt sfeervol aange-
kleed." ,
De leraren tekenen en handvaardig-
heid van deze school met mavo-
vbo-ivbo proberen met de creativi-
teitsdag de creativiteit bij de leerlin-
gen te bevorderen. De Vries: „Het
zijn voor zowel leerlingen als ou-
ders toch de vakken onder de

GGD start condoomactie (ADVERTENTIE)

KNIPKAART

KORTING BIJ DE KAPPER?
KIJK IN DEZE KRANT VAN A.S. ZATERDAG

elkaar samen hangen. Alcoholge-
bruikers vertonen volgens de GGD
vaker onveilig vrijgedrag. Daarom
vindt de campagne plaats in loka-
ties waar jongeren elkaar treffen
zoals in cafés, bars, discotheken,
dansscholen en jongerencentra
waar. In totaal doen 330 uitgaansge-
legenheden in de provincie mee aan
de campagne.

Zo zullen vier verschillende biervil-
tjes voorzien wordenvan slogans en
cartoons over het condoomgebruik
en het telefoonnummer van het in-
formatiebandje van de GGD over
sexueel overdraagbare aandoenin-
gen en aids. Op een aantal plaatsen
zal het personeel tijdens de campag-
ne t-shirts dragen en worden suiker-
hartjes met het opschrift safe-sex
uitgedeeld. In 176 uitgaansgelegen-

heden zullen een of meer condoom-
automaten opgehangen worden.

De materialen worden aan de uit-
gaangsgelegenheden gratis ter be-
schikking gesteld door een subsidie
van het .Aidsfonds.

Jongeren zijn volgens de GGD on-
voldoende op de hoogte van de
mogelijke gezondheidsrisico's die
aan sex verbonden zijn. „Jongeren
hebben vaak het idee dat ze zelf
geen risico lopen terwijl in werke-
lijkheid 1 op de 38 jongeren in de
leeftijd van 20 tot 24 jaar een sek-
sueel overdraagbare aandoening
oploopt," aldus de GGD.

Voorts wil de GGD de drempel ver-
lagen voor het verkrijgen van con-
dooms bij drogist, apotheek of
supermarkt.

Van onze verslaggever

ROERMOND - De gewestelijke ge-,
zondheidsdiensten (GGD) in Lim->
burg zijn gisteren een drie weken
durende condoomactie gestart. Het
eerste informatiepakket werd giste-
ren in café 't Haöfke aan de Veld-
straat in Roermond uitgereikt aan'
de uitbater.
I
De condoomactie richt zich vooral
op jongerenen volwassen in de leef-
tijd van 16 tot en met 35 jaar. Doel
van de actie is het stimuleren van.het gebruik van condooms. Dé
GGD'en verzoeken exploitanten:
van uitgaansgelegenheden con-
doomautomaten te plaatsen.

Filosofie van de GGD is dat uit-
gaan, alcoholgebruik en vrijen met

L van een 1
f lamlendige $

voetballer ®
r* word je %
\ als supporter |

baldadig
punaise \

Limburgs Dagblad Regionaal
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Heerlen ' - Teiefoon 045-739911 - HoofdredacteurRon Brown

Van onze verslaggever

’Informantenlijst ’politie opgedoken

Woensdag 1 juni 1994 11

Klassewerk



Limburgs Dagblad Woensdag 1 juni 1994 "12

Dankbaar en blij maken
wij de geboorte bekend

van onze zoon
Pieter

Johannes Henricus
30 mei 1994

Pieter en Helga
Drouen-van Moorsel
Wilhelminastraat 33

6131 KM Sittard

t
Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg, is
na een moedig gedragen ziekte van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader en opa

Wim Hermsen
echtgenoot van

Nauda Paes
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten
derzieken, in de leeftijd van 80 jaar.

Amstenrade: N. Hermsen-Paes
Landgraaf: Annie en Jo

Nuth: Harry en Tonnie
Brunssum: Wim en Willy
Landgraaf: Jessieen Lei

Heerlen: Janen Marjo
Maastricht: Ineke en Jean
Brunssum: Ton

en zijn dierbare
kleinkinderen

6436 AX Amstenrade, 31 mei 1994
De Gyselaar 36
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op vrijdag 3 juniom 12.30 uur in de pa-
rochiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Am-
stenrade, waarna om 14.00 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondwake is donderdag om 18.30 uur in de
kapel van bejaardenhuis Elvira te Amstenrade.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20. Gelegenheid tot rouwbezoek heden woens-
dag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Een bijzonder woord van dank voor de goede
verzorging aan het verplegend personeel van
afd. C-2 van het St. Gregoriusziekenhuis te I
Brunssum.

En zo van alle strijdontheven
niet als een einde van het leven
maar als de lente van de dood

Vasalis
Na een leven van oprechte trouw aan mede-
mens, kerk en society, is te Imstenrade overle-
den

zuster Fidelis Hoefsmit
Anna Margereta Maria

* te Rotterdam 3 september 1920
t te Heerlen 30 mei 1994

Als medische missiezuster was zij dienstbaar in
Nederland.
Medische Missiezusters Familie Hoefsmit
Nederland
Familie en Medische Missiezusters willen haar
leven en sterven gedenken in een eucharistie-
viering, die gehouden zal worden op donderdag
2 juni 1994 om 13.00 uur, in de parochiekerk St.
Joseph te Huls, Simpelveld.
Zij zal aan de aarde worden toevertrouwd op
vrijdag 3 juni 1994 om 12.00 uur in het familie-
graf op de r.k. begraafplaats Crooswijck te Rot-
terdam.
Correspondentieadres:
Medische Missiezusters,
Imstenrade 5, 6419 PL Heerlen

De vriendschap, de hartelijke belangstelling en
daadwerkelijkesteun die wij hebbenervaren bij
het overlijden en de crematie van onze onverge-
telijke zoon, kleinzoon en neef

Pascal Mols
hebbenons gesterkt en getroost.
Wij danken allen hartelijk.

Sittard: John en Connie
Mols-Schnijderberg
Familie Mols
Familie Schnijderberg

Bloemenweg 4, 6134 XS Sittard

t
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met hem mochten
beleven, geven wij kennis dat na een kortston-
dige ziekte toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve vader, schoonvader,
opa, zwager, oom en neef

Severinus Hendrik
(Jung) Sistermanns

weduwnaarvan

Paula Bock
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Huub Sistermanns
Sien Sistermanns-Vervuren
Rolanda en Ger

Heerlen: Bern Sistermanns
Heerlen: Elly Becholtz-Sistermanns

ToonBecholtz
Jessica en llona
Familie Sistermanns
FamilieBock

Heerlen, 30 mei 1994, Huize Tobias
Corr.adres: Herlongstraat 40
6418 AT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 3 juni a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Heerlen-Heer-
lerbaan, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 2 juni om 19.00 uur in voor-
noemdeparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van de Verpleegkliniek te Heerlen, dage-
lijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Na afscheid van zijn naasten genomen te heb-
ben, is rustig ingeslapen de heer

Sjaak Nelissen
dragervan het Draaginsigne Gewonden

levensgezel van

Mina Schrijen
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 70 jaar.

Heerlen: M. Schrijen
Stem: Jos en Margriet
Puth: Mart en Vick

Heerlen: Mientje en Cor
Heerlen: Tiny en Tony

Zwijndrecht: Jos en Corry
Heerlen: Anita en Wiel

Klein- en
achterkleinkinderen

6413 KR Heerlen, 30 mei 1994
Geulstraat 33
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden opvrijdag 3 juniom 10.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Antonius van Padua te Heerlen-
Vrank, waarna om 11.30 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake is donderdag om 19.00 uur, ingang
dagkapel Vrank van eerdergenoemde kerk in
Heerlen.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden woensdag
en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Sophie
de Haan-Jansen

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Een bijzonder woord van dank aan de directie
en het verplegend personeel van het bejaarden-
verzorgingstehuis De Dormig te Landgraaf-
Schaesberg.

' Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, juni 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 4 juni a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerkvan O.L. Vrouwvan de Berg Carmel te
Landgraaf-Leenhof.

T Zij bracht veel vreugde in ons leven

' "r en heeft veel liefde gegeven
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor wat hij voor ons Haar lasten in stilte gedragen
betekend heeft, delen wij u mede dat toch onverwacht van ons is zonder naar het waarom te vragen
heengegaan, in de leeftijd van 92 jaar, onze vader, schoonvader en Langs deze weg willen wij allen hartelijk danken voor de
°Pa belangstelling en het medeleven dat ons werd betoond bij het overlij-___. _^ den en de begrafenis van onze moeder, schoonmoeder en omaWim Gelauff ... , T .' D 1,

weduwnaar van Mia van der Linden-Pluymaekers
Pops van der Net Bocholtz, jum 1994

Kinderen Van derLinden
Maastricht: Hans Gelauff Kleinkinderen

lVlaril e Plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 4
Wijnandsrade- Rob Gelauff Jun* aS- om 19.00 uur m e parochiekerk van de H. Jacobus de Meer-

Maria Gelauff-Kerkckhoffs dere te Bocholtz.
Sacha en Frank W^^^^^m^^^^^^^^^^^ai^^^ÊÊ—^mm^—^—ÊÊÊÊmÊ^^^^^^^^^^^
Liliane en Pascal

Heerlen, 30 mei 1994
Julianusstraat 8 ■■^■^■^■^■^■^■^a—■—■■■■■^■■■■■■■■«■^■■■^■^■^■^■^■■^■^■^■■■^■^■^■^iCorr.adres: Swier 4, 6363 CM Wijnandsrade
tv , ... ~ Voor alle lieve troostende woorden, bloemen, condoleances, na het
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 4 juni om overlijden van onze lieve jongste dochter11.00 uur in de kapel van het St. Bernardinuscollege aan de Aker-
straat 97 te Heerlen, waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheidzal T-*»i rt O1/>/^. 1yavioplaatsvinden in het crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10. KT/IS ÖIOcKCIO
Samenkomst in voornoemde kapel, met gelegenheid tot schriftelijk
_~.,' , , . , betuigen wij u allen onze hartelijke dank.De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrumDela in

"■"Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks Familie Sloekers
van 18.00 tot 19.00 uur. jye plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 5 juni a.s.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te sturen, deze om 11-45 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende
annonce als zodanig beschouwen. Bijstand te Kunrade. -

I t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat ge-
heel onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze
trotse oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna de Winter
weduwe uit het eerste huwelijk van

Hubert Frans Maas
weduwe uit het tweede huwelijk van

Hubert Lambert Maas
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Heerlen: Maria Maas t
Heerlen: Franja van derHeijden-Maas

Bert van derHeijden
Denise
Aaron
Familie De Winter
Familie Maas

Heerlen, 30 mei 1994, De Thun 188
Corr.adres: Onderste Caumer 11
6416 GM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 3 juni a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Heerlen-
Weiten, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene donderdag 2 juni om 18.45 uur, aan-
sluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

—-^^___

tElisabeth Francisca Ummels, weduwe van
Lambertus Petrus Herben, 83 jaar. Corr.adres:

Arkebusruwe 46, 6218RX Maastricht. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 2
mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
Vier Evangelisten, Dukaatplein te Maastricht.

tVirginie Arbeel-Beckers, weduwe van Harrie
Abeel, 81 jaar, verpleegkliniek 'Klevarie' (voor-

heen Blasiushof, Cadier en Keer). Corr.adres: De-
corstraat 7, 6216 VT Maastricht. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden op donderdag 2
juni a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Kruisverheffing te Cadier en Keer.

t Harrie Jennekens, echtgenootvan Els Beekers,
73 jaar, Mgr. Poelsplein 51, 6221 SR Maastricht.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 2 juni a.s. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van JoannesBosco te Akerpoort - Maastricht.

tTheodorus (Deur) van Bommel, 78 jaar, echtge-
noot van Christina Engels, Verzorgingshuis Pe.-

trusberg, WillemAlexanderlaan 1, kamer 415, 6077
BK St.-Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op donderdag 2 juni om 12.00
uur in de parochiekerk van de H. Matthias te Pos-
terholt.

t
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar
dat wij haar zo lang in ons midden mochten
hebben, geven wij u kennis, dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Claire Marie Arme Michils
Moesje de Vries

weduwe van

Paul Julius Neumann
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Uit allernaam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen: Els en Max de Vries-Neumann
6413 CW Heerlen, 31 mei 1994
Navolaan 39
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 3 juni a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlen-
Heerlerheide, waarna aansluitend de begrafenis
in besloten familiekring zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats aan de Markeloseweg te
Goor (Overijssel).
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan Moesje zal
worden gebeden op donderdag 2 juni om 18.45
uur, aansluitend avondmis in voornoemde paro-
chiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I ~ I
Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden
hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis
dat, na voorzien te zijn van het h. sacrament der
zieken, op 80-jarige leeftijd van ons is heenge-
gaan mijn dierbare echtgenoot, onze lieve vader
en opa

Cornelis Franciscus
Willems
echtgenootvan

Petronella Verheyen
Puth: P. Willems-Verheyen

kinderen
kleinkinderen

Sittard, 30 mei 1994
Bovenste Puth 51, 6155 NG Puth
De plechtige uitvaartdienstwordt gehouden op
vrijdag 3 juni a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk H. Petrus Canisius te Puth, waarna aan-
sluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium Nedermaas, Vouershof
1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk. Overtuigd van uw me-
deleven is er geen condoleren.
Op donderdag 2 juni zal hij bijzonder worden
herdacht tijdens de avondwake om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
U kunt persoonlijk van hem afscheidnemen da-
gelijks van 17.30 tot 18.15 uur in het Maasland-
mortuarium, gelegen aan de Heinseweg te Sit-
tard.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

■aiaia^aaaaaaa^aa^aa^a^BMa^a^BMßa^B^Ba^BlaHa^aßßßiaaaaajaMaaa^aaam

t
Nach langer, schwerer Krankheit verstart) heu-
te meine liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, Schwester, Schwagerin und
Tante

Rosa Mayer
Ehefrau von

Gottfried Muller
Sic verstarb in dem Alter von 47 Jahren.

In stillerTraver:
Kerkrade: Gottfried Muller

Hans-Peter
Frank und Mary

Köln: Maria Luts
Familie Muller

6471 XN Kerkrade, 30. Mai 1994
Willem Alexanderstrasse 59
Die Exequin werden gehalten am Freitag den 3.
Juni 1994 urn 14.30 Uhr in dem Crematorium.
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zusammenkunft im Crematorium urn 14.15
Uhr.
Gelegenheit zur schriftlicher Condolation im
Crematorium.
Gelegenheit zum Abschied nehmen im Mortua-
rium Schifferheide von Lindeman Bestattungs-
institut, Schifferheidestrasse 7, Kerkrade-West.
Taglich von 18.00-19.30 Uhr.
Sic, die keine Todesmitteilung bekommen ha-
ben, werden hiermit gebeten an der Bestattung
teil zu nehmen.

Bij het overlijden van

Johan Reulings
mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onze
hartelijke dank.

Mevr. M.G. Reulings-Putzen
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, juni 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 4 juni as. om 18.00 uur in de
parochiekerk van de Blijde Boodschap te Kerk-
rade-Chevremont.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden na het overlijden en bij de begra-
fenis van onze lieve, goede en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Elisabeth Extra-Heil
danken wij u allen van harte.
Een grote troost was het te zien hoeveel mensen
haar waardeerden en van haar hielden.

Haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 4 juni as. om 19.00 uur in de
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen te
Hoensbroek.

■Ma^aaa^BßaaaiaaaaHMaaa^Baß^Baa^B^
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Een kraan in India doet wonderen.,.

y^^T^^^s. DE HARDE FEITEN KN INDIA: Kunnen wij iets doen? Ja!
f fl\j j Miljoenen mensen hebben doorwatergebrek een Eén waterpomp of eenvoudige waterleiding ter plekke giro
/ l )% ) *barnielijk bestaan. De recente aardbeving maakt de kan vele levens redden. SIMAVI maakt daarom vele aaW^± H| ngl VwUnllir/i^ s\\\)Q\k alleen maar erger en de behoefte aan schoon (drink)waterprojecten mogelijk. Helpt u ons daarbij? mmw^^Ê\ (drink)water groter. _^Fc kWxT^QIMAWI****-^"«"-fc- UW HULP IS NU EXTRA NOODZAKEUJK *hW M *mW

OI IVIMVI Telefoon(o23) 31 80 55 SIMAVI WATERFONDS



Curver helemaal van DSM

HEERLEN/DEN HAAG - Schijns
laat zich laatdunkend uit over Jans-
zen. „Die man is gestoord. Een ego-
tripper. Ik distantieer me volledig
van zijn praktijken en zijn veron-
derstelde connecties met buiten-
landse groeperingen. Hij stookt
andere bestuurders en weifelaars
op. Als voorzitter heb ik nooit onre-
gelmatigheden geduld. Het vreem-
de is dat ik van niemand van het
gewestbestuur ooit enige kritiek
heb gekregen. Absoluut nooit. Nee,
ook niet van Janszen. Ik ben van-
daag al door diverse CD-leden ge-
beld. Die waren allemaal stomver-
baasd. Uitgerekend jij hebt altijd
keihard voor de partij gewerkt, zei-
den ze." Janszen was gisteravond
niet bereikbaar voor commentaar.

Over de gebeurtenissen - volgens
Schijns 'pure rebellie' - tijdens de
geheime bestuursvergadering eer-
gisteravond, waar de gewestvoorzit-
ter zonder zelf aanwezig te zijn ten
val werd gebracht, lopen de lezin-

Zelfs ten aanzien van de plaats van
handeling van de geheime vergade-
ring bestrijdt Schijns de officiële
partijlezing: „Telefonisch kreeg ik
na afloop van Janmaat en het ge-
westbestuur te horen dat die in
Maastricht heeft plaatsgevonden.
Maar ik weet dat het Kerkrade
was." Van een vertrek uit de om-
streden partij wil de 60-jarige
Schijns voorlopig niets weten.

Van onze redactie economie

Boeken over oorlog en verzet
Natuur en Milieu wil
bedrijven aanpakken

Euramax en VBF Buizen hebben geen milieuplanHEERLEN - DSM wordt van-
daag volledig eigenaar van de
Curver Rubbermaid Group.
Het chemieconcern, dat al 60
procent van de onderneming
in handen had, neemt het res-
terende belang in de jointven-
ture over van Rubbermaid
'Ine. Door de overname krijgt
:DSM een bedrijf in handen
;|net een omzet van f 500 mil-
joen, ongeveer 1700 medewer-
kers en een leidende positie
op de Europese markt.
iCurver Rubbermaid werd in 1990
gevormd door de samenvoeging
van DSM-dochter Curver bv (toen
al marktleider in Europa) en deEu-
ropese activiteiten van het Ameri-
kaanse bedrijf Rubbermaid. DSM
nam toen voor 60 procent deel in de
joint venture, Rubbermaid voor 40
procent. Hoeveel DSM nu voor de
overname van het pakket van Rub-
bermaid betaalt, wil woordvoerder
'.Spierts niet bekendmaken. De aan-
koop is contant betaald.

Aanleiding voor de deal is het feit
dat Rubbermaid meer zeggenschap
"Wilde in de joint-venture. Daar had
;ÖSM geen trek in. Daarop besloot
ÖSM Rubbermaid uit te kopen. De
overname heeft geen gevolgen voor
het personeel. Curver Rubbermaid
Wordt weer omgedoopt in Curver
Groep. Rubbermaid, met het hoofd-
kantoor in de VS, wordt nu in Euro-
Pa een regelrechte concurrent van
Curver. Rubbermaid is bezig in Lu-
xemburg en eigen Europese hoofd-
zetel op te bouwen.

Volgens DSM is de Curver Groep,
;met hoofdkantoor in Goirle en 500
"Werknemers in Nederland, aantrek-
kelijk wegens de groeimogelijkhe-
den in Zuid- en Oost-Europa. DSM,
dat zelf de grondstof voor de pro-
duktie van kunststoffen levert, ziet
kansen door de ontwikkeling van
Hieuwe produkten. Van onze verslaggever

Euramax en VBF hadden als onder-
tekenaars van het milieuconvenant
basismetaal beloofd voor oktober
1993 een bedrijfsmilieuplan te pre-
senteren. Hierin zou komen te staan
hoe het bedrijf de vervuiling zou te-
rugdringen.

De voorschriften uit de milieuver-
gunning voor beide bedrijven zou
aangescherpt moeten worden, nu
de twee bedrijven nog geen be-
drijfsmilieuplan opgesteld hebben.

Euramax en VBF Buizen zijn niet
de enige bedrijven die nog steeds
geen bedrijfsmilieuplan opgesteld
hebben. Nog negen andere metaal-
bedrijven in Gelderland, Noord
Brabant, Overijssel en Zuid-Hol-
land zijn 'overtijd'.
Het convenant schrijft voor dat de
overheid eenzijdig kan beslissen
voorschriften uit de milieuvergun-
ning aan te scherpen, indien de
bedrijven de afspraken uit het con-
venant niet nakomen. De Stichting
Natuur en Milieu vindt dat de ver-
gunningverlenende instanties lang
genoeg gewacht hebben en deden
gisteren een oproep tot aanscher-
ping van de milieuvoorschriften
voor de nalatige bedrijven.

SÏÏchüngNatuTü^i^MTÏieTlvvTïdat
de overheid de Limburgse bedrij-
ven Euramax uit Roermond en
VBF Buizen uit Maastricht aanpakt.

MAASTRICHT/ROERMOND

dere wegens valsheid in geschrifte
en het aannemen van een gift ver-
oordeeld door de rechtbank in
Maastricht.

DEN BOSCH/GULPEN - Het hof
in Den Bosch kan eerst op 8 augus-
tus aanstaande verder met het ho-
ger beroep in de strafzaak tegen de
voormalige burgemeester van Gul-
pen Wiel Vossen. In het' zittings-
schema van de overbelaste strafka-
mers van het gerechtshof kon
ondanks het verzoek van raadsman
mr. J. Goumans voor het zomerre-
ces geen ruimte meer gevonden
worden.

Hoger beroep
zaak Vossen

na zomerreces

Het hof maakt al in maart een aan-
vang met de behandeling, maar die
zitting werd toen verdaagd tot 3
mei. Wegens ziekte van een der
rechters kon de zitting in mei niet
doorgaan. Zoals bekend werd Vos-
sen op 9 november 1993 onder an-

Overigens heeft de directie van
BLM Weg- en Waterbouw besloten
niet in te gaan op een schikkings-
voorstel van het Openbaar Ministe-
rie in deze zaak. Het bedrijf, dat
ervan verdacht wordt tegen sterk
gereduceerde tarieven privé-werk
voor Vosen verricht te hebben, kan
strafvervolging voorkomen door
10.000 gulden te betalen. De directie
zegt onschuldig te zijn en daarom
niet te willen betalen.

Dat betekent dat er voorlopig op-
nieuw ook geen schot komt in de
procedure die Vossen heeft aange-
spannen tegen zijn ontslag als bur-
gemeester. Zoals bekend heeft de
rechtbank in Maastricht hem voor
vijfjaar het recht om een openbaar
ambt te bekleden ontnomen. Vos-
sen vindt nog steeds dat hij, behal-
ve een te lage belastingaangifte,
geen laakbare handelingen heeft ge-
pleegd.

’De stamboom’ oproep

voor waakzaamheid
;De Curver Groep maakt kunststof-
;Produkten voor huishoudelijk ge-
bruik en tuinmeubelen. Die laatste
Sector heeft last van de recessie en
"Verzadiging van de markt. In 1993
Werden nieuwe produkten geïntro-
duceerd zoals de hutkoffer en de
tweecompartimenten pedaalem-
mer' om afvalscheiding in het huis-houden beter mogelijk te maken.

OVERLOON - Het Nationaal Oor-
logs- en Verzetsmuseum in Over-
loon heeft duidelijk geen oorlogs-
boeken, maar vredesboeken willen
uitgeven. Zo verklaarde drs. S.
Temming, directeur van het mu-
seum, de doelstelling achter de uit-
gifte van het tweedelig werk over
de Tweede Wereldoorlog.
Dinsdagmiddag overhandigde au-
teur Jan van Lieshout, hevig ge-
ëmotioneerd, de eerste exemplaren
van 'De Stamboom van een Oorlo-gen 'De Stamboom van een Mu-
seum' aan Lenie van Daal, de wedu-
we van de grondlegger van het

Brabantse museum, Harry van
Daal.
Het eerste deel, met als onder titel
'Van Napoleon tot MacArthur', be-
schrijft het voorspel, de aanleiding
en de veldslagen, zoals die in de
Tweede Wereldoorlog zijn uitge-
vochten. Het tweede deel, 'Van
Slagveld tot Vredesteken', gaat in
op de diepmenselijke tragedies on-
der de burgerbevolking, die het

gevolg waren van de oorlogshande-
lingen en met name van de verwer-
pelijk ideologieën, die aan het oor-
logsgeweld ten grondslag lagen. Dit
deel kan tevens dienst doen als gids
over het Overloonse museum.
Ruim 1,5 jaar heeft Jan van Lies-
hout, journalist van het Limburgs
Dagblad, gestoken in het bronnen-
onderzoek. Tientallen standaard-

" Auteur Jan van Lieshout
overhandigt de eerste exem-
plaren van beide boeken aan
mevrouw Lenie van Daal, de
weduwe van de grondlegger
van het Overloonse museum,
Harry van Daal.

Foto: JAN PAULKUIT.

werken uit binnen- en buitenland
heeft hij nageplozen. Hij las alles,
zodat hij gefundeerd 'de kunst van
het weglaten' kon toepassen. De op-
dracht luidde namelijk een gecon-
denseerde geschiedschrijving op
papier te zetten, zonder de historie
geweld aan te doen.

Curver Rubbermaid was in het af-
gelopen boekjaar wel winstgevend,
*ij het dat de winst daalde. Een
Winstverwachting voor 1994 wil de
Zegsman van DSM niet geven, maar
We volgen de ontwikkeling van de
economie.
Be Goirlese fabrikant heeft een
Sterke positie in Europa, zo zegt de
Concern-woordvoerder, „De meeste
Concurrenten zijn landelijk georga-
niseerd." Op het gebied van pro-
dukten voor de consument heeft
DSM een 'leiderschapspositie' be-
reikt. De groep heeft negen ver-
koopkantoren in Europa en bezit
Verder nog fabrieken en distributie-
Punten in acht Europese landen. In
1993 lukte het Curver Rubbermaid,
ondanks de aarzeling bij de consu-
lenten, haar positie in met name
Duitsland, het VerenigdKoninkrijk
en Spanje te verbeteren.

Plan voor motie
grensarbeiders

MAASEIK - Burgemeester Ghi-
slain Vermassen van Maaseik, te-
vens senator, heeft aan al zijn colle-
ga's uit Belgisch- en Nederlands-
Limburg een brief geschreven,
waarin hij vraagt om tijdens een ge-
meenteraadsvergadering een motie
ten gunste van de Belgische grens-
arbeiders voor te leggen. Daarin
worden de Belgische en Nederland-
se autoriteiten opgeroepen een op-
lossing te zoeken.

Van onze redactie economie

(ADVERTENTIE)

MINISTERIE VAN DEFENSIE

VETERANENDAGEN
OP 7 JULI (KM) EN

19 SEPTEMBER (KL)
Bij de Koninklijke marine en de Koninklijke landmacht worden binnenkort
veteranendagen gehoudenvoor oud-militairen. Het betreft niet alleen vetera-
nen die betrokken waren bij de mobilisatie van 1939-1940 en de meidagen
van 1940, maar ook KNIL-personeel, gouvernementsmarine en vaarplichtig
koopvaardij-personeel, uit de periode 1939-1945. Veteranendagen staan in
het teken van de band tussen krijgsmacht en veteraan.

De veteranendag van de Koninklijke marine wordt gehouden op donderdag
7 juli op het Nieuwe Haventerrein in Den Helder. De Koninklijke landmacht
opent op maandag 19 septemberde poorten van de Generaal Spoorkazerne
in Ermelo. De toegang is vrij en de deelnemers krijgen een lunch aangeboden.
Veteranen en hun partner kunnen op aanvraag gratis per NS reizen. U kunt
ook - op eigenkosten -met eigen vervoer komen.
Indien u de veteranendag van de Koninklijke marine wilt bezoeken, wordt u
verzocht VOOR 15 JUNI de antwoordcoupon in te sturen. Indien u de vetera-
nendag van deKoninklijke landmacht wilt bezoeken, dan geldt 20 AUGUS-
TUS als uiterste inzenddatum. U moet zich ook aanmelden indien u geen
gebruik wenst te maken van het gratis NS-vervoer. Enkele dagen voor de
veteranendag ontvangt u het programma en - indien aangevraagd - het ver-
voerbewijs. U wordt dringend verzocht deze bon niet in te zenden indien u
zich langs andere weg reeds heeft aangemeld.

r X__
n

I AANMELDINGSFORMULIER |
I JA, ik kom naar deD Veteranendag marine 7 juli I
I D Veteranendag landmacht 19 september .

(slechts één aankruisen)

| Ik maak daarbij gebruikvan het gratis treinvervoer: Dja Dnee i
I Ik vertrek dan bij mijn woonplaatsvan NS-station: I

Mijn partnerkomt mee: Dja D nee
i Naam:

I Adres: |

Postcode/woonplaats:

i Telefoonnummer: .
I Marine/registratienummer: |

Nummer veteranenpas:
I _„-"- J
S.v.p. opsturen naar: Stichting Dienstverlening Veteranen

Maliebaan 87 F
3581 CG Utrecht

Door opstarten Mitsubishi-produktielijn

NedCar zoekt 200
nieuwe werknemers

Door een al geruimetijd geleden
in gang gezettereorganisatie ver-
dwijnen bij de onderneming de
komende jaren nog eens 400
kantoorbanen. Die ingreep gaat
door, aldus Buij, omdat indirect
personeel niet in de produktie
kan worden ingezet.

Bestuurder J. Teuwen van de
Unie BLHP is zeer ontevreden
over het verloop van die ingreep.
NedCar zou al in april met een
duidelijk plan moeten zijn geko-
men om af te slanken zonder
kwaliteitsverlies.

De behoefte aan nieuwe mensen
in de produktie doet nogal
vreemd aan. De afgelopen jaren
heeft NedCar immers heel wat
medewerkers op straat gezet.
Het aantal personeelsleden bij
het autobedrijf was in vier jaar
tijd ruim gehalveerd, van bijna
10.000 in 1990 naar ongeveer
4.500 mensen nu. Toch zat Ned-
Car het afgelopen jaar nog ruim
in het produktiepersoneel.

BORN - Autofabrikant NedCar
in Bom wil in het najaar twee-
honderd nieuwe produktiemede-
werkers aantrekken. Dat is no-
dig omdat de produktie wordt
opgevoerd in verband met de
weer gestegen vraag naar Vol-
vo's. Bovendien wordt vanaf
september (vier maanden eerder
dan gepland) een begin gemaakt
met de proefproduktie van
auto's van het merk Mitsubishi,
aldus woordvoerder J.W. Buii.
Het is de bedoeling dat de twee-
honderd nieuwe werknemers op
den duur een vaste aanstelling
krijgen. Voormalige Volvo-
medewerkers hebben in principe
een streepje voor, bevestigt de
woordvoerder.

In de fabriek liepen circa hon-
derd mensen meer rond dan ge-
zien de magere produktie strikt-
noodzakelijk was. NedCar hield
die mensen in dienst omdat re-
kening werd gehouden met het
feit dat vanaf 1995 weer meer
mensen nodig zijn.

Strubbelingen
Door strubbelingen bij NedCar
(waaronder het vertrek van pro-
duktiedirecteur J. Huberts) is
dat plan er nog steeds niet. Het
indirecte personeel wordt zo-
doendevolgens Teuwen onnodig
lang in het ongewisse gelaten:
„Het is heel hard nodig dat Ned-
Car snel een gelouterd perso-
neelsmanager van buiten aan-
trekt."

Kantoorpersoneel
Vanaf volgend jaar wordt im-
mers een dubbele produktie ge-
draaid van 80.000 tot 100.000
Volvo's en evenveel Mitsubis-
hi's.

Hij denkt dat het nog moeilijk
wordt om tweehonderd geschik-
te mensen te werven. „De ar-
beidsmarkt loopt op dit gebied
niet over. Dit is een ambitieus
plan."

Woensdag 1 juni 1994 " 13

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Ifffc ///f VJmm^ Z * *** AVa i f/fjf^di^i^llJL' j m^J^i: ■ ■■■

r-7^T\ Dikbevleesde
\^g^ spare-braadribjes

W.'' ' -^JaK^B^---. I^..^.
tWT/^'^l -i> MmMMX I I A II 4..^11.^k

kilo.'
in alle slagerijen van

Jan linden*
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Schijns: ’Vergadering
was pure rebellie

’

Vervolg van pagina 1

Forse straffen voor
leiders van xtc-bende

Inkijkje in lab niet geoorloofd verklaard
ÏVIAASTRICHT - De rechtbank
in Maastricht heeft de leiders
van een in februari opgerolde
xtc-bende uit Amby niet alleen
forse gevangenisstraffen, maar
ook hoge boetes opgelegd. Bo-
vendien honoreerde de recht-
bank de vordering van officier
van justitie mr. J. Nabben om
dure gebruikgoederen, waaron-
der een Mercedes en een motor,
als onderpand voor de boetes in
beslag te houden. De rechtbank
heeft in haar vonnis zeer opval-
lend de zogenaamde inkijkope-
ratie van de politie in het pand
waar de pillen werden vervaar-
digd als ongeoorloofd bestem-
peld.

Spreeuwenberg
hoogleraar RL

MAASTRICHT - Dr. C. Spreeu-
wenberg is benoemd tot hoogleraar
Integratie van eerste- en tweede-
lijns geneeskundige zorg voor chro-
nische patiënten bij de faculteit
geneeskunde van de Rijksuniversi-
teit Limburg. Spreeuwenberg is
sinds 1983 hoogleraar Huisartsenge-
neeskunde aan deVrije Universiteit
te Amsterdam. In 1987 werd hij
hoofdredacteur van Medisch Con-
tact, het weekblad van de Konink-
lijke Nederlandse Maaatschappij ter
bevordering van de Geneeskunst.
Verder is hij onder andere lid van
de Nationale Commissie Chronisch
Zieken (NCCZ) en zetelt in commis-
siesvan de Gezondheidsraad en van
het ministerie van WVC.

De operatie die achteraf door de
officier van justitie werd gefiat-
teerd, leidde in de visie van de
rechtbank overigens niet tot niet
ontvankelijkheid van de officier.
De raadslieden Hiddema en
Schambergen hadden veertien
dagen geleden het optreden van
de politie ook al ongeoorloofd

drie jaar en een ton boete, zijn
compagnon Ed. P. (38) tot twee
jaaren 60 mille boete. De minde-
re goden in deorganisatie, Math.
B. (43), Cor L. (35) en Jo van den
B. (40) kregen resp. straffen van
24 en 15 maanden en 240 uur
dienstverlening opgelegd.
De rechtbank is niet zover heeft
ging niet in op het verweer van
de raadslieden dat de politie on-
rechtmatig bewijs had verza-
meld. De officier van justitie mr.
J. Nabben had tegen de twee lei-
ders nasst drie jaar cel overigens
boetes van twee ton geëist.
De twee mannen hadden de
rechtbank voorgehouden dat zij
nog nauwelijks iets hadden ver-
diend aan de handel op het
moment dat de politie voor de
deur stond.Jo D. .(36) werd veroordeeld tot

genoemd omdat de politie het
dak had moeten openbreken om
een kijkje te kunnen nemen. De
Hoge Raad bleek gisteren meer
moeite met kijkoperaties. In een
soortgelijk geval werd de behan-
deling van de strafzaak terugver-
wezen.

gen van de betrokkenen ver uiteen.
Janmaat verzekert dat Schijns 'niet
is komen opdagen. „Maar hij is wel
degelijk uitgenodigd. Persoonlijk."
Volgens Schijns echter is hij door
niemand ingeseind, laat staan uitge-
nodigd. „Ja hoor, ik was gewoon
thuis." Bovendien benadrukt hij dat
de bewuste vergadering statutair
geen enkele rechtsgeldigheid heeft
en zij zelfs nooit had mogen plaats-
vinden. „Als voorzitter heb ik alle
gewestbestuursleden schriftelijk la-
ten weten dat de voor die dag ge-
plande bijeenkomst geen doorgang
zou vinden. Sterker nog, de nieuwe
datum was al officieel vastgesteld:
13 juni."Limburgs chemiebedrijfkoopt alle aandelen op

..

limburg



# Gerard Harte verliet zomer
1991 'wegens gebrek aan be-
wijs' als een vrij man derecht-
bank. De kans is reëel dat twee
van de overige drie verdach-
ten die momenteel in Duits-
land terecht staan, eveneens
niet veroordeeld worden en op
vrije voeten komen.

Archieffoto: JAN-PAULKUIT
Galerie 't Wevertje. Expositie Jacques
Paumen. T/m 6/6.

De Wever Ziekenhuis. Artsen zonder
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson.

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein. Gustave
Asselbergs en de Pop a\rt. T/m 12/6.
Open di t/mvr 11-17,za en zo 14-17 uur.
Galerie Sart, Valkenburgerweg 219.
Werk van Jan Montyn. T/m 10/6, open
op schooldagen.

exposities

DÜSSELDORF - De officier
van justitie heeft weliswaar
vorige week tegen elk van de
drie verdachten een levenlan-
ge gevangenisstraf geëist.
Maar die eis is, gezien de door
de maanden heen stevig afge-
nomen bewijslast, niet be-
paald serieus te nemen.

Kunstcentrum Sittard, Leyenbroeker-
weg 113a. Het autonome beeld? T/m
19/6. Open wo t/m zo 14-17 uur.
Het Domein, Kapittelstraat 6. Suite
Rimbaud van Richard Bouwman. T/m
26/6. Foto's van Herman Wijler. T/m
26/6. A chamber of Mirrors van Krysty-
na Ziach. T/m 26/6. Open di fm vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van Corvan
den Akker. T/m 30/6.
Galerie Zabawa, Agricolastraat 152.
Schilderijen van Jac Bisschops. T/m
27/6, open wo t/m vr 16-18 uur, zo 14-17
uur.

SITTARD

In Roermond werd de verdachte
Gerard Harte destijds al vrijgespro-
ken en onmiddellijk vrijgelaten.
Volgende week donderdag volgt de
uitspraak in Düsseldorf. In het be-
wijzen van de persoonlijke betrok-
kenheid van Paul Hughes (31) bij
een van de aanslagen, gelooft de
rechtbank al enkele maanden niet
meer echt. Paul Hughes werd na-
melijk al op 11 februari dit jaar op
vrije voeten gesteld omdat de recht-
bank 'geen grond zag voor voortzet-
ting van de hechtenis. Gisteren
stapte hij op zijn dooie gemak de
rechtszaal binnen, na eerder die dag
in lerland het vliegtuig naar Düssel-
dorf genomen te hebben. Hij heeft
zo veel vertrouwen in een goede af-
loop van de rechtszaak, dat hij vol-
gende week persoonlijk het vonnis
zal komen aanhoren, zo verklaarde
een raadsman.

DOOR JEROENVAN HATTUM examenvoorbereidende toetsen
konden bestellen.

HEERLEN - Het is voorbij, af-
gelopen, over. Tas en boeken in
de verste hoek van de kamer,
schriften diep weggestopt onde-
rin een bureaula. Geen school
meer voorlopig. Vandaag staat
alleen nog Fries op het program-
ma. In Limburg geen kandida-
ten.

Gregorius Ziekenhuis. Expositie Jessy
Hertog-Backbier. T/m 26/6.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Eindexa-
menexpositieRomboutscollege. Van 3/6
t/m 16/6,open ma t/m vr 10-12, 14-17 en
19-21 uur, zo 15-17 uur, za en wo-avond
gesloten.
Gemeentehuis, Lindeplein 1. Limburg-
se landschappen van Clemens Bindels.
T/m 11 juli.

BRUNSSUM

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Mary Rosé Vink en Jasper van der
Wel. T/m 26/6, open vr 16-20 uur, za en
zo 13-17 uur.
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Schilde-
rijen en sculpturen van Iz Maglow. Van
5/6 t/m 10/7, open vr 17-20uur, za en zo
14-17 uur.

niksdoen of werken is nu het pa-
rool. Half juni lopen de spannin-
gen weer op. Op de veertiende
juni worden de resultaten be-
kendgemaakt. Wachten op dat
ene telefoontje. Of op school op
het verlossende antwoordvan de
leraar. Geslaagd, gezakt of her-
kansen. Dat laatste is dit jaar
voor iedereen mogelijk. Geslaag-
den mogen dinsdag 21 juni van
een zes proberen een zeven te
maken. Op die manier kunnen
zij in een hogere lotingsgroep
komen waardoor ze meer kans
maken bij studies met een nu-
merus fixus.
Of veel geslaagden gebruik ma-
ken van deze mogelijkheid is de
vraag. Nog een keer de school-
banken in, als je al geslaagd
bent, vereist toch de nodige dis-
cipline. Zeker met alle eindexa-
menfeesten die dan gegeven
worden.

Uitslag
Voor de meeste examenkandida-
ten zit het er echter op. Eindexa-
mens; verleden tijd. Uitrusten,

Met de gatentekst wil het Cito de
leerlingen een tekst intensiever
laten lezen, zodat zij de context
beter begrijpen. „Zetje er vragen
bij, dan voeg je iets toe aan de
tekst," zegt H. Kreeft, hoofd exa-
mens van het Cito. „Laat je ze
woorden invullen, dan kunnen
ze het antwoord alleen uit de
context halen." De gatentekst is
volgens Kreeft de komende ja-
ren vast onderdeelvan het eind-
examen. Hij sluit niet uit dat de
komende jaren nog andere
vraagvormen aan de talenexa-
mens worden toegevoegd.

Volgens het Cito is er wel vol-
doende aandacht besteed aan de
komst van de gatentekst. Een
woordvoerster zegt dat er twee
keer een artikel over in een vak-
blad heeft gestaan, het algemeen
aangekondigd is en dat docenten

Voor de grootste problemen
zorgden de zogenaamde gaten-
teksten, dit jaar voor het eerst in
de talenexamens. Bijzonder las-
tig vonden de leerlingen het in-
vullen van woorden op lege
plekken in de tekst als bijzonder
moeilijk. Bij het Laks, dat dit
jaar voor de zevende keer een
klachtenlijn openstelde, kwa-
men er talrijke klachten over
binnen. Jorieke Kamp van het
Laks: „Op veel scholen was niet
geoefend met de gatentekst. Er
waren ook scholen die niet wis-
ten dat die dit jaar in het eind-
examen zou zitten."

Moeilijk waren de eindexamens
dit jaar niet. Een paar uitschie-
ters, als natuurkunde en wiskun-
de op de havo en het vwo, daar-
gelaten, was het merendeel goed
te maken.

Reinwater
verliest

GELEEN
Maaslandziekenhuis.Werk van Corry
Hesemans-Vermeeren. T/m 31/5.
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44. Fo-
to's van Jaap Schmidt. T/m 19/6, open
do en vr 18-20 uur, za en zo 14-17uur.

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

Ook van de oorspronkelijke aan-
klacht tegen de nog vastzittende
verdachten Scan Hick (34) en Don-
na Maguire (27) is in de loop der
maanden nog maar bitter weinig
overgebleven. Scan Hick zit nog
vast omdat in ieder geval vast staat
dat hij een auto gehuurd heeft, die
betrokken is geweest bij een aan-
slag en hij een schuiladres in Hann-
over heeft geregeld. Voor hem
geldt, net als voor de anderen, dat
niets bewezen kan worden over zijn
specifiekerol bij welke aanslag dan
ook.

" Het Open Huis maakt zondag
een wandeling in de buurt van
Gulpen. Om TI uur wordt vèr-
trokken.

" WD Brunssum houdt don-
derdag, aanvang 20 uur, open-
baar fractieberaad in Ontmoe-
tingscentrum dr Brikke Oave,
Lindeplein sa.

BEEK
Galerie Artique, Prins Mauritslaan 105.
Werk van Jan de Valk. T/m 3/7, open wo
14-17 uur, do en vr 14-18 uur, za en zo
11-17 uur.

ten komt. In Hannover wordt nu al
enige tijd tegen haar en twee andere
IRA-verdachten, een proces ge-
voerd wegens vermeende betrok-
kenheid bij een aanslag op een
kazerne in Osnabrück (19 juli 1989),
een poging tot moord en mishande-
ling van een personeelslid aldaar en
de moord op korporaal Smith in
Hannover. Naar verwachting loopt
dat proces eind dit jaar af.

In de speciaal voor de berechting
van terroristen gebouwde recht-
bank-bunker in Düsseldorf, hadden
de IRA-verdachten gisteren de gele-

genheid voor het laatste woord. De
zitting was na drie minuten afgelo-
pen. Geen van de verdachten wilde
een serieuze verklaring afleggen.
Op de vraag: 'wat is uw laatste
woord?' mompeldeHughes bijvoor-
beeld: „Mijn laatste woord is, dat er
geen tolk aanwezig is." Daarop
vroeg de president aan de toege-
snelde tolk: „Wat zegt hij?" „Hij
zegt dat er geen tolk aanwezig is,"
stamelde de tolk. „Dat heeft hij
goed opgemerkt," mompelde de
president. Donna Maguire zei alleen
in een soort Duits: „Ik wil vrij-
spraak."

De bewijzen tegen Maguire zijn nog
minder. Haar wordt alleen nog maar
'psychische medeplichtigheid' ver-
weten. Volgens haar advocate Bar-
bara Klawitter betekent dit, dat zij
er van beschuldigd wordt fysiek
aan geen aanslagen te hebben deel-
genomen, maar wel in de buurt is
geweest van latere daders en hun
niet van voornemens om aanslagen
te plegen heeft kunnen weerhou-
den. Voor haar betekent een even-
tuele vrijspraak overigens niet dat
ze ook daadwerkelijk op vrije voe-

Het gerechtshof in Den Bosch, dat
gisteren arrest wees, heeft daarmee
een eerdere uitspraak van de recht-
bankpresident in Maastricht vernie-
tigd.

ÏVIAASTRICHT/DEN BOSCH - De
stichting Reinwater en vier andere
milieuorganisaties hebben het ho-
ger beroep verloren dat was aange-
spannen tegen hetBelgische bedrijf
Cockerill Sambre. Het bedrijf hoeft
geen extra maatregelen te treffen
om het lozen van polycyclische aro-
matische koolwaterstoffen (pak's)
op de Maas te beperken. Cockerill
hoeft de milieuorganisatie ook niet
langer te informeren hoeveel pak's
er worden geloosd.

Spaans en Russisch
’nietechtmoeilijk’

MAASTRICHT - Een handjevol
mensen moest gisteren nog een
keer opdraven in de eindexa-
menlokalen.Voor dehavo en het
vwo stonden Spaans en Rus-
sisch op het programma. Het
Stercollege in Maastricht telde
welgeteld een kandidaat voor
het havo-examen en vier kandi-
daten voor het vwo-examen. De
laatsen hadden niks te klagen
over het examen. Jo Wilhelmus
vond dater wel leuke teksten bij
zaten. De gatentekst leverde wel
wat problemen op. Rita Rom-

brags: „Je moest vreselijk goed
lezen wat er stond."
De meesten van de dertien vwo-
leerlingen die zich in Weert over
het eindexamen Russisch bogen
hadden devolle tijd nodig om de
vragen bij de zes teksten te be-
antwoorden. Maar echt moeilijk
waren de stukken over onder an-
dere Russische dissidenten in
psychiatrische ziekenhuizen en
een Russische metro niet, vond
Nico Rasters (17). Maar hij was
dan ook als een van de eersten
klaar.

een concert in de kleine St.Jans-
kerk aan de Markt. Entree tien
gulden.

feest op het plein naast de kerk
in de Brugstraat. # De Patiëntenvereniging geeft

dinsdag om 20 uur in het Ge-
zondheiscentrum Akerstraat
Noord 74 voorlichting over ge:
neesmiddelen.

" Tot en met 13 oktober wordt
elke donderdagmiddag een
stadswandeling door Heerlen ge-
maakt onder leiding van een
stadsgids van Het Gilde. Gestart
wordt om 14 uur bij het beeldje
van drKueb op hetKerkplein.

HEERLEN

BRUNSSUM

" In het Schuttershuuske vindt
donderdag om 19.00 uur een fo-
rumavond plaats over het ge-
plande opvanghuis voor daklo-
zen. " Schutterij St.George houdt

zaterdag en zondag vanaf 15 uur
het koningsvogelschieten op het
terrein bij De Witte Keizerin.

SIMPELVELD

Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Expositie van Luske. T/m 4/7,
open ma t/m vr 8.30-16 uur.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43. Ex-
positie van Guido Smeding en Rafael
Gonzalez. T/m 25/6, open di t/m za
13.30-17.30 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk van
Hans van der Weijden. T/m 29/6. Open
wo t/m zo 13-18 uur.
en zo 13-17 uur.
Gallery Bell'Arte, Achter de Comedie
16a. Beelden van Jean en Marianne Bre-
mers. Vanaf 22/5, open do fm zo
12-17.30uur.
ltonnefantenmuseum, Dominikaner-
plein 5. De Aanloop IV.
Galerie Sio2, Rechtstraat 71. Fascina-
tie: porselein. T/m 18/6, open wo t/m za
13-17 uur.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c.
Souvenirs van Michel Vanderheijden.
T/m 18/6, open do t/m za 15-19 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10. Afval
Anders. T/m 8/7.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraat
96. Schilderijen van Stan Goes. Van 4/6
t/m 3/7, open do t/m zo 13.30-17 uur.
Galerie Simera-Signe, Bogaardenstraat
40b. Digital Directions. T/m 5/6, open di
t/m zo 13.30-17.30 uur.
Galerie Tracé, Alexander-Battalaan 31.
Werk van Jean Marois. T/m 2/7, open do
14-18uur, vr en za 12-17 uur.
Galerie Lot Duynstee, Hoogbrugstraat
18. Raku van John Dunn, Martin Min-
dermann, Ulrike Hagemeier en Mieke
Selleslagh. T/m 2/7, open wo t/m vr
13.30-17uur, za 11-17 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk
van David Pirotte. Van 5/6 t/m 4/7, open
do 16-20 uur, vr t/m zo 13-17 uur.
Ardi Poels, Lage Barakken 31a. L'heure'
Blue. T/m 25/6, open wo t/m za 13-17
uur.

MAASTRICHT

" De jeugd van 12 tot 16 jaar
kan iedere vrijdagavond in het
Jeugdcentrum aan de Irmstraat
terecht voor tafelspellen. Zater-
dag is er voor deze leefijdsgroep
disco van 19.30 tot 23.30 uur.

" D66 Brunssum houdt donder-
dag om 20.30 uur openbaar frac-
tieberaad in De Ouwe Mert,
Dorpstraat.

# In het Ontmoetingscentrum
van Welterhof vindt de hele
maand juni een foto-expositie
plaats van Joep Schols uit Ey-
gelshoven. Openingstijden: op
werkdagen van 9-21 uur; in
weekeinde van 14-18 uur.

i^RENSGENHOUT - Fanfare
St.-Clemens uit ArensgenHout-
Hulsberg viert dit jaar haar 60-ja-
rig bestaan. Naar aanleiding van
dit jubileumis binnen de fanfare
intensief speurwerk verricht
naar de oorsprong en het verle-
denvan de vereniging. Het resul-
taat hiervan is een boekwerk, dat
in augustus zal verschijnen.

Jubileumboek
van fanfare
St.-Clemens

Het gouden paar houdt van 19
tot 20 uur receptie in gemeen-
schapshuis Heidsjer Trefpunt,
Patronaatstraat 19 in Kerkrade-
West.

Gouden paar
" Het echtpaar Ennie en Peter
Arets-Bost uit Spekholzerheide
viert zaterdag het gouden huwe-
lijksfeest. De dankmis in de St.-
Martinuskerk te Spekholzerhei-
de wordt om 15 uur opgeluisterd
door het gemengd koor St.-Jozef
uit Eygelshoven, waarvan de
gouden bruid al 43 jaar lid is.

Onderwijsjubilea
" Het Sintermeertencollege aan
de Valkenburgerweg in Heerlen
zet vrijdag vijf jubilerende do-
centen in het zonnetje. Conrec-
tor Jo Schlangen heeft er 40
dienstjaren opzitten. Aan het
einde van dit schooljaar gaat hij
van zijnwelverdienderust genie-
ten.
Will Schutjes blijft ook na 40 jaar
voor de klas jeugdig, guitig en
kind-vriendelijk. Hij wil na zijn
robijnen jubileum gewoon door-
gaan als leraar.
De drie zilveren jubilarissenvan
Sintermeerten zijn Constant De
Maeijer, Jan van Seggelen en
Fred Piepers.
Het jubilerende vijftal kan vrij-
dag van 17 tot 19 uur gefelici-
teerd worden in de aula van de
school.

" a^ndré Jacobs en Lei Koonen
vieren vrijdag hun zilveren on-
derwijsjubileum op de Broeder-
school Molenberg, Kerkrade-
rweg 7. De receptie wordt van 17
tot 18.30 uur gehouden.

perpersopon

Heerlen). Willemsen is ook reeds
27 jaar verbonden aan de Stich-
ting Da(a)g-je uit.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat
10.Werk van Christian Silvain. T/m 19/6,
open do t/m zo 13-17.30uur.

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling in de omgeving
van Wijlre. Vertrek om 9 uur aan
de Wilhelminastraat in Bocholtz.
Voor informatie: ®443916.

" In en om bejaardencentrum
De Kruisberg, Kruisbergstraat
47, is zaterdag van 10-16 uur bra-
derie en rommelmarkt.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l. Werk
van Marijke Stultiëns en Gré Tabbers.
Van 3/6 t/m 31/7. Open di t/m zo 10-17
uur.

" In het kader van het jubileum
van de Brandweer wordt zondag
in het centrum van Brunssum
een optocht van 40 antieke
brandweervoertuigen gehouden.

" De SWOBS houdt maandag
van 14-15 uur jaarvergadering in
I j'n Bende. Alle 50-plussers:
welkom.

" Voor de Kontaktgroep
Voedselallergie spreekt een ho-
meopatische arts. De bijenkomst
is maandag 6 juni om 20.30 uur
in vergaderzaal 4 op niveau 4 van
het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht. Bezoekers moeten
zich aanmelden bij mevrouw
Janssen, ©04407-3065.

Dit boek bevat ruim 80 illustra-
ties, waaronder vele nog nooit
eerder vertoonde foto's en af-
drukken van enkele unieke do-
cumenten uit de beginjaren,
zoals de offerte van het eerste in-
strumentarium. Op de omslag
wordt het oudste verenigingsv-
aandel in kleur afgebeeld. Naast
een uitgebreid verslag over het
ontstaan en de daaropvolgende
60 jaar, bevat het boek zeer uit-
gebreide informatie over onder
meer de oprichters, dirigenten,
concoursen, het zomerfeest, het
patroonsfeest en andere interes-
sante onderwerpen.

" Het gouden paar Arets-
Bost.

" Hein Willemsen (67) uit Heer-
len ontving de eremdeaille in zil-
ver verbonden aan de orde van
Oranje Nassau. Willemsen was
45 jaar werkzaam bij Coöp Ne-
derland en hij maakte zich zeer
verdienstelijk in het verenigings-
leven. Hij was gedurende 55 jaar
actief lid van meerdere muziek-
korpsen (fanfare St.-Hubertus
Passart, kazernekorps Weert,
harmonie St.-Bernadette Molen-
berg, muziekkorps St.-Jozef

Eremedaille
Hein Willemsen

MEERSSEN
Bestuurscentrum, Beekstraat 51. Werk
van JefThewissen. T/m 1/7.

BOCHOLTZ

" Visvereniging Bocholtz houdt
zaterdag vanaf 9 uur het Ko-
ningsvissen. Dagkaarten en ver-
gunningen zijn verkrijgbaar bij
Jos Laval, Dr. Nolenstraat 25.

" Zondag trekt in Heerlen de
'Bronk' na de mis van 10 uur
vanaf de Pancratiuskerk. " In gemeenschapshhuis In 't

Ven verzorgt Now & Then zater-
dag vanaf 20.30 uur een dans-
avond." De nationale collecte voor

AVO Integratie Gehandicapten
wordt gehoudenvan 5 tot en met
11 juni.

De officiële aanbieding zal
plaatsvinden tijdens het diaman-
tenjubileum, dat begin augustus
wordt gevierd. Om een indicatie
te krijgen van de te drukken op-
lage, kan iedereen inschrijven op
dit boek. Door een gesubsideer-
de produktie kan dit ruim 120
bladzijden tellende boekwerk
worden aangeboden voor
fl 19,50. Inschrijving kan ge-
schieden bij het secretariaat van
fanfare St.-Clemens ®
04405-2272 (Kampstraat 19, 6336
VX Hulsberg).

" Het Geschied en Oudheid-
kundig Genootschap houdt dins-
dag 7 juniom 20 uur in het Ther-
menmuseum de laatste kring-
bijeenkomst voor de zomerva-
kantie.

VAALS
Museum de Kopermolen, Von Cler-
montplein 11. Werk van Jozefien Koel-
man. T/m 5/6, open di t/m zo 14-17 uur.
't Veurhoes, Wolfhaag 22. Expositie ei-
gen werk. Open 4 en 5 juni van 14-17
uur.

" De Voorziening voor Pleeg-
zorg Limburg houdt donderdag
om 20 uur in café Goebbels aan
de Markt een voorlichtingsavond
over het hebben/krijgen van
pleegkinderen.

KERKRADE

" Personen, die van 5-12 juni
willen collecteren voor de AVO
kunnen zich aanmelden via
©220189.

STEVENSWEERT
Galerie Stevensweert, Jan Steffens-
wertplein 8. Werk van Ans Wortel en
Gêne Eggen. T/m 19/6. Open do t/m zo
14-17 uur.

" Het Hoensbroeks Kamerkoor
en het vocaal ensemble Bon
Temps geven zondag om 16 uur

HOENSBROEK

NOAD viert dit weekeinde het
zilveren bestaansfeest in een
feestpavihoen op het Bongerd-
plein. Vrijdag is er om 19.30 uur
receptie en een feestavond; za-
terdag is van 14-18 uur het open
kienkampioenschap. Zondag
wordt er gewandeld. Tussen 7 en
14 uur kan men starten voor de
wandeltochtenover 7,5, 15 en 25
kilometer en om 12 uur start het
groepswandelen in verenigings-
verband. In de feesttent spelen
die Störzelbacher Musikanten.
Om 19.30 uur begint de artiesten-
avond.

" Wandelsportvereniging

" De werkgroep OZL van de
Vereniging ter Bescherming van
het Ongeboren Kind staat van-
daag, woensdag, van 11 tot 17
uur met een stand in winkelcen-
trum 't Loon. Dit bij gelegenheid
van de Internationale Dag van
het Leven.Brandweer Brunssum bestaat 75 jaar

Tijdens de open dag is het terrein rondom de
brandweerkazerne omgetoverd tot een feest-
terrein. Vanaf tien uur vinden er allerlei de-
monstraties plaats.

BRUNSSUM - De brandweer van Brunssum
bestaat 75 jaar. Dit heuglijk feit wordt op za-
terdag 4 juni gevierd met een open dag in de
brandweerkazerne aan deL. Th.-Wietenstraat.
Zondagmiddag om twee uur trekken 45
brandweerwagens in een défilé door het cen-
trum van Brunssum.

HERKENBOSCH
Art Gallery Spreuwenberg, Hoofd-
straat 27. Werk van André Vranken. T/m
26/6, open do 18-21 uur, vr t/m zo 14-17
uur.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, Ander-
sonweg 4. Hoge nood, de geschiedenis
van de wc. T/m 5/6. Objecten van Kees
en Jonas van de Vosse. T/m 19/6, open
di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Nieu-
we schilderijen van Gerbrand Volger.
T/m 5/6, open wo t/m za 11-17 uur, zo
14-17 uur.

LANDGRAAF

" Rubens Poppentheater geeft
deze maand op 1, 8 en 15 juni
openluchtvoorstellingen bij het
Ora. Op 8 juni is Rubens ook op
de straatspellendag bij Achter
den Winkel.

HEERLEN - Het nieuweadres van het hoofdkantoor van deKinder-
opvang Stichting Humanitas in Heerlen, de Gastoudercentrale Heer-
len, het Centraal Inschrijfbureau Heerlen en het Landelijk Meldpunt
Kinderopvang is: Meezenbroekerweg 3, 6412 VK Heerlen, Postbus
591, 6400 AN Heerlen.
In verband met de verhuizing is een aantal telefoonnummers gewij-
zigd.
Kinderopvang: ® 045-729797 en faxnummer: 045-724745. Het tele-
foonnummer van de Gastoudercentrale: 045-725556 en Centraal In-
schrijfbureau: 045-727909.

Verhuizihg Humanitas

" In het kader van de 'Bronk-
kirmis' houdt fanfare Victoria
zaterdag vanaf 16 uur en zondag
vanaf 15 uur een muzikaal dorps-

Ook is er een tentoonstelling van miniatuur-
brandweerwagens en andere bezienswaardig-
heden uit de brandweerwereld. Kinderen kun-
nen zich laten grimeren, kunnen schieten met
een handboog of luchtbuks en spuiten met
water. Verder wordt er nog in het begin van
de avond een luchtballon opgelaten.

Op 1 januari 1919kreeg deBrunssumse brand-
weer een officiële status. Het korps werd in de
periode daarvoor vrijwillig opgericht door en-
kele middenstanders uit de gemeente.

streeksgewijs

Woensdag 1 juni 1994 " 14

examens
Met nog alleen Fries op het
examenprogramma zijn de eindexamens
in Limburg afgelopen. Ruim 17.500
Limburgse scholieren hebben de afgelopen
twee weken de centraal schriftelijk
eindexamens gemaakt. Het Limburgs
Dagblad deed verslag van het wel en wee
van de examenkandidaten. Vandaag nog
een nabeschouwing opRussisch en Spaans en et
nabeschouwing.

Vervolg van pagina 1

En dan zijn er...
geen examens meer

Door stevig afgenomen bewijslast

Eis officier niet
serieus te nemen

Laiaa-aai-i-aaaa.....«M—a— Limburg

kort



HEERLEN - De gemeente Heerlen wil met speciaal openbaar
vervoer tussen discotheken de overlast op de Bongerd en het
Wilhelminaplein tijdens uitgaansavonden terugdringen. Ze
heeft hierover onderhandelingen geopend met het Verenigd
Streekvervoer Limburg (VSL).

De overlast ontstaat vooral als tegen
sluitingsuur disco Studio 54 aan de
Emmastraat leegstroomt. Dan komt
het regelmatig tot vechtpartijen op
de Bongerd en het Wilhelminaplein.

Het WD-raadslid Jacques de la
Haye vroeg gisteravond tijdens de
commissie .Algemene Zaken of
maatregelen mogelijk zijn tegen
Studio 54 en tegen een shoarma-
zaak op de Bongerd, waar bier te
krijgen zou zijn na sluitingstijd.

Hij is er ook niet voor om één slui-
tingstijdstip te hanteren voor cafés
en eetgelegenheden. „Je moet ook
na het stappen een hapje kunnen
eten. Bovendien hebben deze zaken
al een flinke knauw gehad door het
terugdringen van het aantal gokap-
paraten."

Op Pinksterzondag kwam deze
groep waarschijnlijk in aanraking
met Pinkpopgangers. Dat leidde tot
vechtpartijen, waarbij de politie
zelfs enige tijd bedreigd werd.

Volgens de politie is hier vaak een
groep Belgen uit Hasselt en Genk
bij betrokken. Deze mensen wor-
den bij disco's in hun woonplaatsen
geweigerd.

Nu al wordt ervoor gezorgd dat de
discogangers zo snel mogelijk met
taxi's naar huis kunnen. Daar moet
straks openbaar vervoer tussen de
diverse disco's bij komen.

Pleumeekers vond dat in elk geval
de disco weinig te verwijten valt.
„Er wordt op straat gevochten met
voorwerpen die niet in de disco zijn
geweest. Bovendien weigert Studio
54 mensen die zich misdragen heb-
ben in de snackbar aan het Wilhel-
minaplein, en omgekeerd geldt
hetzelfde."

De burgemeester vindt dat het in de
praktijk moeilijk is om overlast juri-
disch hard te maken. De suggestie
van Centrumdemocraat John Jans-
zen om Heerlense disco's alleen met
een pasje toegankelijk te maken,
vond hij een zaak die de discothe-
ken zelfaangaat.

De gemeente wil dat vanaf dit na-
jaar parkeergarage De Klomp dag
en nacht open is. Ze onderhandelt
daarover met eigenaar Ruyters.
Voordeel zou zijn dat het aantal
auto-inbraken op uitgaansavonden
Verminderd kan worden.
„Pas daarna kunnen we een besluit
riemen over het afsluiten van de
Bongerd in het weekeinde," vindt
burgemeester Pleumeekers.

Brekoterrein komt
vrij voor huizen

Taxibedrijf verhuist naar rand Hoensbroek

Van onze verslaggever # Jo Simons en Wiel Limpens
bij het vernielde oorlogsmonu-
ment in Hulsberg.

Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever

pc gemeente Heerlen wil al acht
jaar dat Breko verhuist. De huidige
Panden voldoen niet aan de eisen
des tijds, terwijl de plek zich uitste-
kend zou lenen voor woningen. Di-
recteur Van Bree zegt dat Breko
graag op deze plek nieuwbouw had
gepleegd. „Maar ja, de gemeente wil
hier woningen."

op de Panhuishof voor een huis in
een bloempot gezet.

HOENSBROEK - Taxifirma Breko
Verhuist van de Akerstraat-Noord
haar de Jeugrubbenweg in Hoens-
broek. Daarmee komt het gebied
Hommerterweg-Akerstraat-Noord
beschikbaar voor woningbouw.
Maar Breko heeft nog geen bod ge-
had op de grond.

Ook met de verkoop van de gebou-
wen aan de Akerstraat-Noord wil
het nog niet vlotten. „Al acht jaar
lang horen wevan de woningbouw-
plannen. Nu is een consortium van
projectontwikkelaars daarmee be-
zig. Maar een concreet bod hebben
we nog niet gehad."

1
drie kostbare lantaarns door onbe-

■kenden kapot getrapt en verbogen.
en wegende lan-

taarn werd in de nacht van
op zaterdag door de daders zelfs een
paar honderd meter meegesleept en

’Vandaaghersteld,
morgen weer kapot ’

HULSBERG - Het bestuur van
buurtvereniging Het Goede Doel in
Hulsberg zit met de handen in het
haar. Het heeft vooralsnog geen op-
lossing om de aanhoudende vernie-
lingen aan het oorlogsmonument in
de Schoolstraat een halt toe te roe-
pen.

„Geld voor herstel is er niet", zegt
Jo Simons, voorzitter van de buurt-
vereniging. Het Goede Doel heeft
het vijftig jaar oude monument ge-
adopteerd en neemt het onderhoud
voor zijn rekening. Drie jaar gele-
denwerd het versleten houtenkruis
nog vervangen door een ijzeren.

Ook werd de marmeren gedenks-
teen met daarop de namen van de
Hulsbergse slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog opnieuw ge-
graveerd.

(Het Goede Doel ziet eventuele gif-
ten tegemoet op Rabobanknummer
1241.04.231)

„Er moet naar een andere oplossing
worden gezocht," vult Wiel Lim-
pens aan. De 66-jarige Hulsberge-
naar verzorgt het monument aan de
Schoolstraat reeds tien jaar. „De ge-
meente zou ons op weg kunnen hel-
pen door het 'roversbosje' dat ach-
ter het monument ligt, af te sluiten
voor bezoekers. Het is nu een ideaal
plekje voor jeugdigen en drugsver-
slaafden."

„Maar geld is eigenlijk niet het be-
langrijkste. .Als de lantaarns van-
daag weer worden hersteld en ge-
plaatst, zijn ze morgen weer ver-
nield. Op die manier heeft reparatie
weinig zin..."

Breko heeft daarom 8500 vierkante
meter grond gekocht aan de Jeu-
grubbenweg, het terrein van de
Voormalige Citroëngarage. Dat is
aan de grens met de gemeente
ttuth.

Van onze verslaggever

Politiek Heerlen blij
met fractie-assistent

Oppositie hekelt
’ondemocratisch’

karakter

Ook hier zegt Breko op de gemeen-
te te stoten. „We willen bijbouwen,
maar dat verloopt erg warrig. Ver-
Schillende ambtenaren spreken el-kaar tegen, waardoor we niet op-
Schieten."

" De afkorting WVG maakt te-
genwoordig heel wat emoties
los, vooral bij ouderen. De Wet
Voorzieningen Gehandicapten
heeft tot gevolg dat individuele
taxiritjes verleden tijd zijn. Er
is minder geld dus moeten meer
mensen één taxi delen. Je huurt
geen hele taxi meer maar een
plaats. Dat is wennen voor
mensen die jarenlang het rijk
voor zich alleen hadden. Zo bel-
de ons een meneer die de combi-
natietaxi vroeg om vijf minu-
ten te wachten, terwijl hij een
korte boodschap deed. ,J£n dat
kon niet, kreeg ik te horen. Dat
zou in strijd zijn met de ge-
meentelijke WVG-verordening.
Ik moest een uur wachten op
een nieuwe taxi."

WVG 2
" Taxibedrijf Breko, dat de re-
geling voor Heerlen en omstre-
ken uitvoert, bevestigt dit. ,JEr
moeten immers meer mensen
gebruik maken van die taxi.
Dan kun je niet overal wach-
ten." Maar als die meneer nou
toevallig in zn eentje in de taxi
zit. ,Jiegels zijn regels, maar we
zijn ook klantvriendelijk," ant-
woordt Breko diplomatiek. En
zo blijft onze lezer in het onge-
wisse. Hij zal er aan moeten
wennen dat de vroegere luxe
voorbij is.

Haring
" Wat heeft een Brunssums
mannenkoor van doen met het
eerste vaatje haring? Meer dan
u denkt. HetRMK'2I toog zater-
dag naar Scheveningen en ont-
moette daar niemand minder
dan CDA-voorman Elco Brink-
man. Deze overhandigde het
eerste vaatje haring en hees de
vlag. RMK'2I luisterde deze
Vlaggetjesdag op met het nieu-
we haringlied 'Muziek uit de
zee,' een compositie van Hardy
Mertens en op een tekst van
Edwin Hemen.

Haring 2
"Het koor verzorgde die dag
nog twee optredens en stond
voor de microfoons van Radio
West. Op de terugweg zongen ze
bovendien voor de jarige
vrouw van de voorzitter. En zo
kwamen ze na middernacht te-
rug in Brunssum. Als echte
maatjes...

Duitser
" Een Duitser die al jaren in
Heerlen woont, belt een reisbu-
reau op voor een reisverzeke-
ring. ,£en Duitser kan zich hier
niet verzekeren, „luidt het ant-
woord. „Onzin," zegt de man:
,Jk woon al zeven jaar hier en
heb een verblijfsvergunning
voor onbeperkte tijd. Dit riekt
naar discriminatie."

Duitser 2
" Hij belt een andere vestiging
van dezelfdefirma die hem pro-
bleemloos aan de reisverzeke-
ring helpt. Was daar nu sprake
van discriminatie? Twijfelach-
tig. Maar één ding staat vast:
een reisbureau dat een nette
klant weigert, van welke her-
komst dan ook, is stom. Laten
we het maar op een vergissink-
je houden.

Ruisen
" Wat ruist daar in het struik-
gewas? Al jarenlangeen myste-
rie. Stuur ons leuke oplossin-
gen.

hebben tegen de regeling omdat
Centrumdemocraat Janszen dan
mogelijk een assistent krijgt. Maar
Janszen vroeg juist waarom assis-
tenten per se van verkiezingslijsten
afkomstig moesten zijn. Hij heeft
om diereden nog slechts één poten-
tiële assistent.

HEERLEN - Ondanks forse beden-
kingen van de oppositie lijkt de
gemeente Heerlen toch fractie-
assistenten te krijgen. Een meerder-
heid van de commissie aAlgemene
Zaken ging gisteravond akkoord
met de instelling van dit nieuwe fe-
nomeen.

De fractie-assistenten kunnen
raadsleden tijdens commissieverga-
deringen vervangen, maar ze mo-
gen niet aan raadsvergaderingen
meedoen. Ze krijgen geen vergoe-
ding.

Vanonze verslaggever

Politie Stein
gedoogt xtc

STEIN - De politie Stem gedoogt
de illegale handel in xtc-tabletten
en het gebruik daarvan. Problemen
in de Westelijke Mijnstreek rondom
de zogenoemde pretpil concentre-
ren zich met name in Stem, in The
Bridge waar regelmatig housepar-
ties plaatsvinden.

" Het redactieteam van gymnasiumRolduc verzameld rond hun 'bronzen'krantepagina, sa-
men met begeleidster Resie L'homme en leraar TonLaeven. Foto: SANDER faassen

Limburgs Dagblad
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Landelijke wedstrijd Max Havelaar

Rolduc wint
derde prijs

stellingen tussen de
Derde Wereld en Euro-
pa. „Mogelijk dat we ze
door zon actie dichter
bij elkaar kunnen bren-
gen."

Hans Timmermans betoogde dat
Hart voor Heerlen waarschijnlijk te-
gen de regeling stemt vanwege die
mogelijke extra CD'er. „Maar als de
verordening wordt aangenomen
dan maken we er waarschijnlijk wel
gebruik van. Onze fractie kan die
assistenten goed gebruiken."

Pleumeekers vond dat mensen op
de verkiezingslijst in ptincipe in or-
de bevonden zijn voor het raadslid-
maatschap. „Hiermee willen we
voorkomen dat we Jan en alleman
moeten toelaten."

Dirk van Dellen van de Stadspartij
voerde een fundamenteel bezwaar
aan. „Die assistenten zijn niet geko-
zen, dus kunnen ze door de burgers
niet aangesproken worden op wat
ze in commissievergaderingen zeg-
gen."

De politie patrouilleert wel vaker in
de buurt wanneer de discotheek
sluit. „Als we auto's controleren, is
dat niet speciaal gericht op het ach-
terhalen van xtc," meldt Hans Lep-
Pink, chef basiseenheid Stem. Met
Hame wordt gelet op geluidsover-
last op en nabij de parkeerplaats na
sluitingstijd.

Harrie Winteraeken van Groen-
Links beschuldigde de oppositie
van 'koudwatervrees.' „Dit is einde-
lijk vernieuwendpolitiek bedrijven.
De vrees voor verlies van democra-
tie is ongegrond, want de beslis-
singsvoegdheid blijft alleen bij de
raad."

Jan de Wit van de Socialistische
Partij deeldedit bezwaar. De SP zal
waarschijnlijk geen fractie-assisten-
ten inzetten. Maar burgemeester
Pleumeekers vindt dat het fractie-
assistentschap wel democratisch is,
omdat dewet er in voorziet.

Youp van 't Hek te ver-
nemen wie met de
hoogste eer zou gaan
strijken. Zelf hadden de
vierdejaars studenten
getipt op de pagina van
de Brabantse scholie-
ren.

tepagina uit over:
'Noord en Zuid, jonge-
ren over de Derde We-
reld. Vervolgens moch-
ten de twaalf regionale
winnaars, onder wie de
kerkradenaren, mee-
dingen naar de hoofd-
prijs.

Youp van 't Hek kon
het niet laten enkele
choquerende opmer-
kingen te maken. Zo
sprak hij de verliezers
moed in door aan te
kondigen dat zij een
reis naar Rwanda
mochten maken. Bij het
bekendmaken van de
bronzen plak voor Rol-
duc merkte de cabare-
tier op dat het Limburg
deze keer niet is gelukt
de eerste plaats 'te ko-pen.

aAMSTERDaAM - Scho-
lieren van het gymna-
sium Rolduc hebben
gisteren een eervolle
derde plaats behaald in
een wedstrijd van de
stichting Max tTavelaar.
In het kader van een
landelijke campagne
maakten zes leerlingen
van de school bij het
Limburgs Dagblad een
krantepagina over de
tegenstellingen tussen
Europa en Afrika. Ze
wonnen er brons mee.
Als winnaar kwamen
de scholieren van het
Moller Lyceum uit Ber-
gen op Zoom uit de
bus. Zij kregen een reis
naar Ghana aangebo-
den.

Van Dellen merkte op dat burgers
reageren van 'jullie maken je er ge-
makkelijk vanaf.' Bovendien zou
vervanging van commissieleden het
'spelelement' voor de oppositie ver-
minderen.Die kan dan niet meer de
meerderheid grijpen bij afwezig-
heid van coalitieleden.

Wnckhefregioredactie
JoosPhilippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411RS Heerlen,
tel: 045-739911,
fax:o4s-739264.

Servicekantoor, Geerstraat 5,
6411 NM Heerlen,
tel: 045-717719,
fax:o4s-713279.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatBl,

6443 CB Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.

Burgemeester Pleumeekers betoog-
de dat de regeling dat laatste juist
wil voorkomen. „De democratie is
niet gediend met een onevenwich-
tig advies dat ontstaat bij toevallige
afwezigheid van commissieleden."

EYGELSHOVEN - Een 14- en een
22-jarige Amsterdammer zijn zon-
dagnacht op heterdaad betrapt bij
de diefstal van een caravan. Het duo
wilde net wegrijden met de caravan
van een oprit aan de Gravenweg in
Eygelshoven. De argwaan van een
politiepatrouille werd gewekt om-
dat de caravan een ander kenteken
had dan de auto van de twee. De
oudste verdachte had te diepin het
glaasje gekeken.

Caravandieven op
heterdaad betrapt

Jan de Wit zei ook bedenkingen te

Zij hadden eerder die middag in
eenkapelletje aan de Schildstraat inBrunssum het offerblok gelicht.
Aan de Constantijn Huygensstraat
ln Brunssum botsten zij op twee ge-
markeerde auto's, waarna zij doorre-
den. De auto was zaterdag inHoensbroek gestolen.

BRUNSSUM/HEERLEN - Na eenkorte achtervolging heeft de politie
maandagmiddag op de Willem
Barentszweg in Heerlerheide tweedieven aangehouden. Het gaat omeen 34-jarige Brunssummer en een27-jarige Heerlenaar.

Dieven stelen
offerblok

uit kapelletje

In het kader van de
campagne hebben heb-
ben in het hele land
meer dan duizend jon-
geren 320 redacties ge-
vormd. Van dit totaal
brachten uiteindelijk
188 redacties een kran-

De winnaar, het Moller
Lyceum, sleepte van de
519 uitgebrachte stem-
men 140 in de wacht.
Nummer twee, de Go-
delinde Scholenge-
meenschap uit Naar-
den, vergaarde 76
stemmen en het redac-
tieteam van Rolduc ze-
ventig.

Zonder al te hoge ver-
wachtingen waren Lot-
te Vonken, Joyce de
Bruin, Elles Dautzen-
berg, Joyce Hendricks,
Birgit Koch en Rafaëlla
L'homme samen met
hun leraar Ton Laeven
en begeleidster Resie
L'homme naar het Tro-
penmuseum in Amster-
dam getogen om van

Tijdens de prijsuitrei-
king heerste een Eu-
ropa-Cupgevoel. Of-
schoon het e,en wed-
strijd betrof, vond
directeur Bert Beek-
man van de Stichting
Max Havelaar het toch
belangrijker dat jonge-
ren eens goed hebben
nagedacht over armoe-
de en de grote tegen-
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Discovervoer tegen
overlast op Bongerd

Pleumeekers: ’Studio 54 valt weinig te verwijten’ Actie tegen
diefstal

uit auto’s
BRUNSSUMONDERBAN-
KEN - De politie in Bruns-
sum en Onderbanken houdt
in de maand juni een actie te-
gen auto-inbraken. Aanlei-
ding voor de campagne is het
groot aantal diefstallen uit
auto's gedurende de eerste
drie maanden van dit jaar. In

Brunssum werden in die pe-
riode 137 autodiefstallen ge-
meld, in Onderbanken acht.

In juni controleert de politie
of geparkeerde auto's zijn af-
gesloten. Spullen uit onafge-
sloten auto's worden meege-
nomen naar het politiebureau
waar ze door de eigenaar kun-
nen worden afgehaald. In de
auto wordt een folder achter-
gelaten. Aan het anti-inbraak-
project werken behalve poli-
tie ook stadswachten en
Taakopdracht Recreatie van
het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg mee.

Van onze verslaggever

Monument vernield

..

regionaal



Woensdag 1 juni 1994 " 16Limburgs Dagblad

SPORT PAS
NADAT JE

GOED GEKEURD
BENT

*ïiï* SLTJ
FEDERATIE

De sportartsen van het SMA verrichten Uw sportkeuring
en geven U een verantwoord sportadvies.

Het gaat immers om Uw lichaam en gezondheid.

Sport Medisch Adviescentrum Oostelijk Zuid-Limburg
Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen, Tel. 045-732386

AgendA
van de vaste commissies
van Provinciale Staten

van Limburg
vergadering 3 juni 1994

\-)p 3 juni 1994 vergaderen vaste V_ommunicatie-activiteiten van de
commissies uitProvinciale Staten. twaalf provincies.
De vergaderingen zijn openbaar. -r-i

ledereenkan de beraadslagingen Fivaluatie aanbestedingenbeleid.
dus volgen vanaf de publieke tribune. tj
De vergaderingen vinden plaats inde .Financiering ETIL na 1994.
Veldekezaal van het Gouvernement. tt>Dlrestatierekening 1993.

e Commissie voor Economische -g
Zaken vergadert om 09.30 uur in de 1 rovinciale rekening over 1993.
Veldekezaalover 0.a.: tt

EVoorjaarsnota 1994.
valuatie aanbestedingenbeleiden -p

voorstellen tot aanpassing nota inte- Dijdrageregelingen schade water-
graai aanbestedingenbeleid. overlast gemeenten, verenigingenen

O stichtingen,
verzicht economische kredieten r<

januari tot en met april 1994. .Financieel uitvoeringsprogramma

Fautowrakkenbeleid 1994.
inanciering ETIL na 1994. -r t

CUitvoeringsprogramma bodembe-
oncept-jaarverslag 1993 MEGA. scherming Limburg 1994.

1 rovinciaal Arbeidsmarktbeleid. V oorafgaand aan de commissiever-
Evaluatie 1990-1993. gaderingen hebben burgers spreek-

D recht over onderwerpen die op de
e Commissie voor Financiën agenda staan. Insprekers dienen zich

en Algemene Zaken vergadert om vooraf telefonisch te melden bij de
14.00uur over 0.a.: desbetreffende ambtelijk secretaris

Vvande commissie:
erslag van werkzaamheden van Economische Zaken: 043-897274

deCommissie beroepszaken Admini- Financiën en Algemene Zaken:
stratieve geschillenover het jaar 1993. 043-897175.

Provincie Limburg

** jT" -~ I"**

IBM OS/2 voor Windows 135,-

TOSHIBATIBSO NOTEBOOK IBM THINKPAD 350
386 SX 25 MHz microprocessor, NOTEBOOK
120 MB hard disk, 4MB intern 486 SL 25 MHZ microprocessor,
geheugen (uitbreidbaar tot 12 MB), 125 MB hard disk, 4MB intern
interne 3/2" floppy drive, LCD geheugen(uitbreidbaar tot 20 MB),
monochroom beeldscherm, ingebouwd aanwijspookje, 9,6 inch
verwisselbare Nicad accu, mcl. monochroom beeldscherm,
DOS 6.0 1 PCMCIA slotvoor credit cards.

2999 Incl. accu, DOS 6.1, Windows 3.1
en Lotus organizer.

vocelzanc jpm^ m aP*l mwm vocelzanc Apm^ mma aP^. «*■*PROFESSIONEEL w 'M a/MK MI—^ PROFESSIONEEL TJ I»,I mX M

k MüocELinnc%^ PROFESSIONEEL
UW PARTNER IN AUTOMATISERING EN TELECOM

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00uur.

ICUNNINGHAM POLAKSCHOUTE
EXPERTS & TAXATEURS

2 sets
koksmessen

voor aanwijzingen die alsmede een aantal
leiden tot de oplossing eveneens unieke
van het misdrijf en het aut hentieke en andere
terugverkrijgen van: documenten.

Alles ontvreemd op
23/24 mei 1994uit Kas-_

i ... ■- teel Ehrenstein te Kerk-2 schilderijen, rade
t.w.- koeien in landschap inlichtingen:

door AlbertusVer- Cunningham PolakSchoute

hoeven. 18,5x 14,3 B v ■Ams,el93'
cm Amsterdam.

- Jezus met Johannes Te' 020-6264535 (24 uur) I

de Doper, olieverfop H D°nkers,

koper door Pieter van tel. 0499772482

Avont, 17 x 22 cm. t***1*5'8* M7M7 ■ Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank 8.A., gevestigd te De Rabobank is een
Schimmert haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Leden- coöperatieve bank, met
vergadering die gehouden wordt op donderdag 16 juni 1994 om ah Joelsteninjj lejen_
20.00 uur in Herberg Mareveld, Mareweg 21 te Schimmert. , ..

ondernemers te jinancie-
E^aï ren teBen aBc rente en. Opening. 3uns"ae voorwaarden.

- Notulen. L>e Rabobank is een

- laarrekening 199j. bank met leden.
- Verkiezing lid van het Bestuur. Betrokken mensen,

Verkiezing lid raad van toezicht. die via een nekozen be-
- Voorstel tot fusie met de Coöperatieve Rabobank "Nuth" B.A. rt pn. \^.„.„M«uur en de ledenverga-

gc.cstigd te Nuth en in verband daarmede: ,,,.° b deringen invloed kunnen
a. ontbinding van de vereniging;
b. overdracht van alle activa en passiva; J '
c. afwikkeling. van hun pl°a"el"ke

- Rnndvraan >n elnitino bank.Kondvraag en sluiting.
Zo is gegarandeerd

Ue volledige agenda alsmede de jaarstukken en de notulen van de dal bij elke dienst die
vorig, vergadering liggen vanaf heden voor de leden ter inzage op het de Rabobank verleent
kantoor van de bank l . (. i/ic u<"'*- bet belang van leden en

cliënten zwaar meetelt.Het Bestuur.

Rabobank Q
Rabobank. Aangenaam.

T' WIE HELPT ONS OM
~

1 GOED PUI DE GROND
IN TE BOREN,

DRINKWATER VOOR DE OERDE WERELD SIMAVI GIRO 300100
1

fCimDaa isw&t*.
fn de èuraeroor^oa dit door
kaar landraastt isniemand
o*iiia. rCimlaa' s itader is
ats/tnurt-ul, fCimiaa ennaar
moeder zan aeo-lackten
proéeren — iedere da»
opnieuw — deeindjes aan
ef/êaar Ce /[nopen.
rCiméaa ket.Kt ae.Uerdom niet
te kuilen. Jemoetstilzün.
l/oor de soldaten.
De Stichting Kinder-
postzegels Nederland
betaalt mee aan de
opvangvan oorlogs-
kinderen.

RDP Vakantie &
Recreatie is
Nederlands grootste
dagbladcombinatie.
Met een betaalde
oplage van ruim
1.700.000 exempla-
ren, goed voor een
bereik van 4.2 mil-
joen reislustige
Nederlanders

r.

Voor Informatie en
reserveringen: RDP,
postbus 2,
1800AAAJkmaar,
Sluittijd woensdag
16.00 uur.
Kaderadv* mits
gereserveerd
donderdag
10.00 uur.

I m I M tm m m H&TTI JW L J Jll If^i.-li.jH-.ï^^"^i i 'M ii i mm ■■ ■ i j| V'l|3n[4i|PWitf
vj I I ■ ■ 1 B aW«*fciaUaL»«JfcJULaJULJ mmmj J -

t m 1 ■ i wj M voor ■{ V. 1 ■ k W. mTTM AUTO'S ZONDER [\ W JLj
J JL ■ , KATALYSATOR Wmm^+AmXMM I I faUTnMFPIf ACHTER ' KOMPLEETI AUIOMtKR DEMPER SYSTEEM

| B^ , WW , ■ 1 m^ ■ I I ■■ ■■ | 1.2S9,-84-8/'BB 07." XO7.- j
■ 1 »_■ I ¥ 1 . M J I M J J I OpelKadettE ,g -wq

| 34/45 s/80-i2/'B5 77.- X>7.- jfêérSfem
- * —*■ I I I Fiat Panda 44 t_ «MC. L-M" "" 'KI II 1 , ,1 1111 .■■l H I ' 7SO 1000 86-1089 117." iZ".-».J"B^/■II 1 . I f J I 1 I V 1.1 | | FordFiesta *«a n#. o J7;*'"2S^JB La aj aj l\fj 10118 8 3 88 1Z7." Z4J7.- I

r. . . .1 Renault 19 \ #.Q «J<o fT\1 1 vcnrTWcn 11 ia tr- gtr- tre '89 1 ■W7.-| *o/«* | %|I ' Jil T I IT3TI III"Ji1 } I |l 3 Tl KIcICi'JLÏjX! II I AUE PRIIZEN INKLUSIEF MONTAGE. 2 |AAR GARANTIE EN BTW. jj §
i l'/iU ril. MBMEM ,I' ;■ Ur1 1 i 11PP^ 1 1 1111 ,, 1,1,-M1 winj-j.]j'Jkl -&4» 1
.OA CITROEN VISA. FORD FIËSTA. MT ft V OA KADETT, ESCORI (.011 aM |"J i_«r I «1 I"ft I MflÉP^nriß-! W3tIVW POLO, PEUGEOT 205. ■/ I ' I VOLVO 340 MA/HA i?3EN V * I Wk\T JI ■" FIAT PANDA EN OPEL CORSA V / . . SEAT 1817A.a-._y, —, J^[ , VOOR ■ ■■

ÊËSÊÊÈÊÈÈ^ÊËÈiïfTrmWW7T&//A I I JflPl §\m/9sflï//A AiiTniuiririf ACHTER" *xoMPifn 1KlmLmmmuumj//m^ I I Jl#^ t| VmmM^m^imf//my AUIOMtKR demper systeem

C|p|jl| eco pst. 49- | eco pst 59- ffia%i tttE1*"' 69.- 249.--jj |p /njeuw^iaaTpT~ n~' \ | '" " 'bl 99.- 269.-
I I GOODYBW pst 59- I I I 600DYEAR pst 79." I ' '&'X" 119.- 299.-
-(SMSË l ureuj pst. 85.- I fep 1 pirelu p.st 99.- '' "'"'"" 139.- 299.-
-h^Z-ï^gßM _,_"— I —~'—~— '"^ **.**!*" I I Renault 19 17 4 #,0 IQQSj^Pß MKHaw P .st I 95- I mmm „ pst- 1109-1 i 111§ 149.- z»7.-
l_ at#c_ -.^^■^'■^— — IZ~~ — IwmmÈmmirz-. ——__

_ _l . dMe mod 10,.89.' 169.-1>>7.- 1l~" . -. .-. ~* - ■ _1 . - _~^ I * Uitlaat kompleet v.a de katalysaiot STAAT UW UITLAAT HIER NIET81|?%.\
I I 'J.l I|kl H 1 I rl'J^.»ll;*ll!7r] II | 'IA \\ il H\l WiWVilëlVi l <-"»^*»w°"u BEI. ONS NU... VOOROE LAAGSTE PRI|S!%

l Spael^ f̂ mKÜ tstORT EN [M * 1 il ïïiï^lïïSU L [«T» 1l gjgwjgüo^! ■ 'JH!rl JnEitrg fc 1

■^
VJC ii voivo8sotN yEftra 16V P Km Jui <*i iJ iNKLis.rrur^vOWAMA^rm , „au <■■>■»», r TAmTArm m | «^«o^. icgojj^

/R p^"ll9.- '^^Wj6ooo^ PM"2O9,- " Kll ■L1JaVJ ihl d i

/R^^|l79.-[j 9^ ! Voor opel !
AKKU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. ,

GARANTIES 100% TEVREDEN Betalen met Creditcards
X ’ * 2 jaar garantie op METDE KWIK FIT of Pincode. Een extra

# / uitlaatdelen en op alle KONSUMENTENKODE service van Kwik Fit
AT^^r^W^^l,,*,W a^^^^B bW mmmT I m MM komplete systemen De _______

_M f 1 t M -bb_l # # _b_l # # _B teviedenheidsgarantie v/Sat 4 |V fl il _T F # aflafli b_F # # a_i extra de unieke ■■>*_.-, T>i r
b_T WE I f W—AT mmW M Mm mw M m Am\ „ die u nergens anders ~^k-

WA 1 a // A wm M f M W f / M rw- ■■
WS YfffW^JTMWjJWÊ^SJ^^f'^TWWM I I M PRIIZENALTIID ~ \

WmwmMmmWmMWmMmmMmmMmMÊßmtK^^^nMWKMMWAw^^^r^F^^^^ tw^m m * b_Bb_Bbl samenwerking met de .... L-llJLflE.b_^b_^b_^b_^bT Vooral knigt u alti|d een j-rfTlfl j
a__Gl_ZZ7a_J vaste prijsopgave Inklu- \. „< dtviu . Al'e pri|zen inkt mon- ssier BTW en montage r ' sRoermond (A/R) Keulsebaan 502, 04750-20120 Geleen Ri|ksweg Centrum 83/87, 046-7403-17 Heerlen Heerenweg I, 045723821. BINNEN ZONDER w„ ,„„ h. . tage, schriftelijke garan-

Heerlen (A/R) Heerlerbaan 193. 045-423017. Sittard Pres Kennedysingel 6, 046-525000 Venlo (R) Pnnsessesingel 1/4/5, 077-540058. AFSPRAAK KIAAR
verrassingen acnterai

ties en brw Aanbiedin- IVenray (A/R) Stationsweg 113.04780-11850. Weert (A/R) Roermondseweg 68.04950-30008 TFOaZTiu-rirr '"" "US u"Beslo,en „en „,di„ vanaf a
A/R ookAPK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remiervke. TERWI|L U WACHT gen geldig vanat

_. 6 DAGEN GEOPEND 1 juni 1994,Hiermede
..^..j. . -. ._-. .. . |-..--a>QO) ma t/m «8.00-17 30 u vervallen de voorgaande SAltijd in uw buurt. Op weg naar 1 50 vestigingen. lvacy zaterdag 8.45-13,00. aanbiedingen g



VALENCIA - Guus Hiddink
vertrekt per 30 juni als trainer
van Valencia. „Ik geloof dat
het de juiste beslissing is," al-
dus Hiddink. „Sommigen heb-
ben mij het leven zuur ge-
maakt in het afgelopen sei-
zoen. Dat was ook de reden
van mijn eerdere tussentijds
vertrek. Ik had gevraagd nu
definitief schoon schip te ma-
ken. Dat is niet gebeurd." Vol-
gens geruchten in Spanje zal
Hiddink binnenkort in dienst
treden van Athletic de Bilbao.
Voorzitter José JulianLertun-
xi van die club heeft Hiddink
in zijn verkiezingsprograma
naar voren geschoven.

Hiddinkvertrekt
bij Valencia

vanavond in Eindhoven tegen Hon-
garije zijn rentree in het Nederlands
elftal maakt. Vorige week werd de
Groninger bij de trainingen ontzien
en hij ontbrak ook in de oefeninter-
land tegen Schotland, afgelopen
vrijdag in Utrecht.

Fiasco

Hij zei het niet met zoveel woorden,maar Ronald Koeman liet duidelijk
doorschemeren dat Gullit volgens
■hem toneel speelde en krokodille-
tfanen plengde. „Een beetje een zie-lig verhaal hé," schamperde de libe-ro. „Ik werd daar niet goed van. Inde pers heeft hij nog meer vertelddan aan ons, zijn medespelers.
Boos? Tuurlijk ben ik boos."

George tekent
voor Ajax
AMSTERDAM - Ajax heeft
het contract met Finidi George
opengebroken. De Nigeriaan
blijft de komende drie seizoe-
nen in dienstvan de landskam-
pioen. Zijn overeenkomst liep
nog een jaar. Ajax haalde de
rechtsbuiten een jaar geleden
naar Amsterdam. Finidi was
afgelopen seizoen een van de
revelaties in de eredvisie, door
zijn gave techniek en fraaie
voorzetten. De 23-jarige voet-
baller is door bondscoach Cle-
mens Westerhof opgenomen in
de selectie van Nigeria voor de
wereldtitelstrijd in de Verenig-
de Staten.

Ook al zou bondscoach Dick Advo-
caat niets liever doen dan een dikke
streep onder de affaire-Gullit zet-
ten, zijn afscheid galmde gisterennog flink na in het Oranje kamp. En
dat zal voorlopig nog wel een tijdje
duren. „Maar ik," zei Advocaat
stoer, „heb de affaire van me afge-
zet. Ik betreur de gang van zaken,
maar hij is weggegaan, ik heb hem
lietweggestuurd."

Ook na het oefenduel vanavond zul-
len de speculaties niet van de lucht
zijn. Ook al zit er waarschijnlijk niet
zo gek veel geheimzinnigs achter
het plotselinge afscheid van Gullit.
De vedette had door een samenloop
van omstandigheden gewoon geen
vertrouwen meer in een goede af-
loop. Vreesde een fiasco, zoals vier
jaar geleden, toen hij zich in Italië
vier weken lang liep te ergeren. Hij
had niet het gevoel dat de groep
hem steunde, terwijl hij in het verle-
den de absolute leider was.

Ronald Koeman heeft het boekHuud Gullit eveneens dichtgesla-
gen. „Niet één keer, maar veel va-
ker. Of dat voor nog meer spelers
geldt? Dat moet jeaan hen vragen,
fnaar ik denk dat ik niet de enige
ben." De kanonnier van Barcelona
Werd gisteren in de Italiaanse media
afgeschilderd als 'hoofdschuldige'
aan het vertrek van Gullit, met wiehij een ordinaire machtstrijd zouhebben uitgevochten.

Gullit voelde zich niet meer op zn
gemak in Oranje. Hij moet hebben
aangevoeld dat hij met gemengde
gevoelens werd bekeken. Routi-
niers als Koeman en Wouters ston-
den altijd klaar voor het Nederlands
elftal, zelfs licht geblesseerd, indien
nodig ook voor 'onbenullige' wed-
strijden. Ze sleepten de ploeg door
de kwalificatie.

MARSEILLE - Bernard Tapie
gaat Olympique Marseille onder-
brengen bij nieuwe eigenaars.
Het gaat om dertig aandeelhou-
ders uit de regio, een Canadees
consortium en een Britse hol-
ding. De vroegere voorzitter van
Olympique verklaarde dat tegen-
over het Franse persbureau
AFP. De nieuwe eigenaren, die
gaan samenwerken onder de
naam 'OM Premier', zijn volgens
Tapie de meest geschikte kandi-
daten de voetbalclub uit de pro-
blemen te helpen. Na een om-
koopschandaal is de ploeg terug-
gezet naar de tweede divisie.

Tapie verkoopt
Olympique

Licentie ADO
blijft nog uit
DEN HaAAG - De licentiecom-
missie van de KNVB heeft
ADO Den Haag ook in tweede
termijn geen licentieverschaft
voor het komende seizoen in
de eerste divisie. De club ba-
lanceert op de rand van het
faillissement. ADO Den Haag,
dat morgen de laatste wed-
strijd in de nacompetitie speelt
tegen AZ, is in beroep gegaan
tegen de beslissing. De club
heeft nog altijd goede hoop
straks opnieuw in het betaalde
voetbal actief te zijn. Vrijdag is
in Houtrust Sport een gala
waarvan de opbrengst be-
stemd is voor de club.

weken van het seizoen wegens
een spierkwetsuur bij PSV ook
nauwelijks in actie. Met het oog
op spelritme en terugvinden van
vorm begint de tijd voor hem
toch te dringen. Ook Blind is
niet fit.

Experimentele opstelling in duel met Hongarije

Advocaat sleutelt
nog aan taktiek

Gullit vertrok al twee keer eerder
had vanuit Italië bergen van kritiek

Szalma terug
naar Hongarije
SITTARD - Jozef Szalma, de
Hongaarse verdediger van For-
tuna Sittard, keert vandaag te-
rug naar zijn geboorteland. Hij
zal daar onderhandelen met
vier Hongaarse clubs uit de
eerste klasse - vergelijkbaar
met de eredivisie - over een
contract voor het komende sei-
zoen. Szalma gaat niet akkoord
met de verlaagde aanbieding
van Fortuna, en zoekt daarom
een andere club. „Het doet me
pijn hier weg te gaan, maar ik
kan niet anders. De aanbieding
van Fortuna is gewoon te
laag." Oud Hongaars interna-
tional Szalma, afkomstig van
Tatabanya, gaat er van uit dat
zijn missie in Hongarije zal sla-
gen en dat hij niet meer voor
Fortuna uit zal komen.

" Als een dief in de nacht.
Gullit ontvluchtte het spe-
lershotel Huis ter Duin per
auto.

Foto: ANP

Staten de duels plaatshebben
„Pressievoetbal is onmogelijk,'
weet Advocaat.

Hoewel hij het nooit hardop zei,
nam (neemt) de bondscoach hem
dat in hoge mate kwalijk. Belangrij-
ke spelers (Bergkamp, Jonk, Wou-
ters) kozen altijd de zijde van de
bondscoach. Op de één of andere
manier heeft De Zwarte Tulp dat in
de eerste week in Huis ter Duin ge-
merkt. Hij kon dat niet van zich af-
zetten. Voor bondscoach Advocaat
reden om de 'zaak Gullit' zo snel
mogelijk te vergeten.

NOORDWIJK - Frank Rijkaard
en Ronald Koeman keren voor
de wedstrijd van vanavond in
Eindhoven tegen Hongarije te-
rug in het Nederlands elftal. De
middenvelder van .Ajax ontbrak
eerder in de oefensessie tegen
Schotland wegens een blessure
aan de knie, de verdediger van
Barcelona heeft zeven dagen
min of meer mogen rusten.
Bondscoach Advocaat wil meer
nog dan in de eerste week van
het trainingskamp in Noordwijk
de straks te volgentaktiek vorm-
geven. Hij sprak van twee accen-
ten. „Bij balverlies iets verder
terugzakken op eigen helft, de
buitenspelers laten voetballen
op de hoogte van de middenvel-
ders."

Nasleep
Koeman kan zich niet voorstellen
;de oorzaak te zijn van het overhaas-
te vertrek van Gullit. „Dat lijkt me
sterk," oordeelde hij. „Ik heb altijd
redelijk met Gullit op kunnen
schieten." Hij zei geen last te heb-
3»en van de nasleep van de affaire en

het vervolgens op voor Dick'Advocaat, die volgens hem allesheeft gedaan om het Ruud Gullit
de zin te maken. „Als er één

Js," aldus Koeman, „die zijn nekheeft uitgestoken voor Gullit, dan ishet Advocaat wel. Gullit heeft alles
|3-kregen en toch gaat hij weg. Dat
«egt genoeg. Hij heeft zich niet op-
gesteld als één van de 22 en heeft
het vertrouwen van Advocaat be-
schaamd. Maar wat praten we nog|
Over Gullit, woensdag spelen we te-
gen Hongarije, dat is veel belangrij-
ker."

Gisteren trainde hij voor het
eerst in vier dagen weer licht
mee met de groep. Advocaat
lichtte toe: „Bij Aberdeen train-
de Theo de laatste dagen maar
één keer per dag. Daaraan is hij
gewend geraakt. Daarom mag hij
het nu wat rustiger aandoen.
Echte problemen levert zijn bles-
sure niet op."

Snelders
Op de eerste week van het trai-
ningskamp van het Nederlands
elftal blijkt Theo Snelders te
zwaar te zijn belast. De tweede
doelman van Oranje, een aantal
keer geopereerd aan de knieën,
kreeg daardoor vocht in het ge-
wricht.

Wouters ontbreekt wegens een
liesblessure. De 'grand old man'
van Oranje kwam de laatste zes

te staan met de lijn Frank de
Boer-Rijkaard-Winter, waarvan
er één (Rijkaard of Winter) pro-
bleemloos kan doorschuiven
naar het middenveld als de situa-
tie daarom vraagt. Koeman heeft
de vrije rol, Jonk verzorgt in het
centrum de opbouw, daarbij ter
linkerzijde geassisteerd door
Witschge. Overmars, Bergkamp,
Ronald de Boer (mits fit) en Roy
vormen de aanval.

Oranje komt daardoor achterin

Als gewoonlijk wilde de bonds-
coach de opstelling niet prijsge-
ven. Alles wijst echter op een
experiment met Winter als ver-
edelde rechtsachter. De midden-
velder van Lazio stond daar
eerder tijdelijk in de vriend-
schappelijke interland tegen
Tunesië, in januari van dit jaar,
toen Blind al vrij snel uitviel.

Oranje speelt daarmee iets voor-
zichtiger dan in de laatste jaren.
Ingegeven door de kracht van de
tegenstanders, maar vooral door
de extreme weersomstandighe-
den waaronder in de Verenigde

Over de inzet van zijn pupillen, die
tijdens de trainingen soms een uit-
gelaten indruk maakten, was Advo-
caat tevreden. „Het fanatisme
druipt er vanaf," aldus de bonds-
coach. Over Ruud Gullit wenste
Advocaat niet meer te praten. „Gis-
teren is geweest. We gaan nu weer
over tot de orde van de dag."

Italiaanse pers blaast affaire op
Zakenwereld voelt zich bestolen na afinars Ruud Gullit

°ij het merendeel van de Oranje-sUpporters, die hem enkele dagen
«erder nog innig als de 'Verloren
Zoon' in de armen sloot, heeft deZwarte Tulp zijn krediet ook ver-
speeld. De reacties van de belang-
stellenden op de accommodatie vande Noordwijkse amateurclub SJC,*aar Oranje zijn trainingen afwerkt,waren stuk voor stuk anti-Gullit en
Pfo-Advocaat. 'Ook zonder Ruud la-ten wij de leeuw niet in zn hemdje
staan' en 'Ruud heb jij géén Advo-
caat nodig', luidden teksten op bor-
den waarmee supporters rondzeul-den.

MILAAN - De problemen
rond Gullit speelden zich wel-
iswaar af in het 'verre' Noord-
wijk, voor de Italiaanse pers is
er reden genoeg zich uitge-
breid met de zaken te be-
moeien. Alle toonaangevende
sportkranten somden meerde-
re oorzaken van Gullits ver-
trek uit het Nederlandse trai-
ningskamp op.

Ook de KNVB ontving honderden
{"e.acties. Uit Singapore („Wat vrese-jtik dat hij niet meegaat"), uit eenbejaardentehuis te Haarlem: „De
mafia zit erachter" Ted Troost en
jfohanCruijff werden ook als moge-hike oorzaken gezien van Gullits

Berlusconi zou hem hebbenteruggeroepen in het belang van
*orza Italia'. Volgens vader Gullit
gunden de ajacieden hem geen bal.

Oe veelal positieve reacties zullen
**dvocaat en zijn troepen goed heb-
hen gedaan. „Maar de sfeer is na het

van Gullit niet opgeklaard,
die was al goed,"aldus Koeman, die

Jnverwachte
promotie
Urmondia

URMOND - Het voor de nacom-
petitie in de eerste klasse E van
de Afdeling Limburg twee minu-
ten voor tijd gestaakte duel tus-
sen Stadbroek en St.-Odiliën-
berg (0-2) wordt niet meer uitge-
speeld. Daardoor promoveert
Urmondia alsnog naar de vierde
klasse KNVB. Inmiddels heeft
het Stadbroek-bestuur eigen-
machtig Paul Bongarts voor de
tijd van eenjaar geschorst omdat
hij, zoals Stadbroek-secretarisPhilippen het uitdrukte 'de
grensrechter een hand in het ge-
zicht drukte' met als gevolg eenbloedneus voor het slachtoffer.
Ook Stadbroek-speler Eddie
Haagmans is hangende het
KNVB-onderzoek door het Stad-
broek-bestuur voorlopig voor 4
Wedstrijden geschorst.

Tuttosport oppert een aantal moge-
lijkheden. De krant sluit zelfs niet
uit dat Gullit naar Italië is terugge-
keerd voor zijn vrouw. Ook sugge-
reert de krant ruzie tussen Koeman
en de concurrentie met Bergkamp
als redenen voor het vertrek van
Gullit.
In Tuttosport betreurt Sampdoria-
trainer Sven-Göran Eriksson de af-
faire Gullit. „Het wereldkampioen-
schap verliest een kampioen," aldus
de Zweed.

'Gullit ontsnapt' kopte de Gazetto
dello Sport. De Milanese sportkrant
speculeert vooral over de redenen
van het vertrek. Ook deze krant
suggereert problemen met Ronald
Koeman. 'Gullit wil huilen' staat
boven een artikel van Germano Bo-
valenta, die als redenen voor het
opstappen van Gullit problemen
aangeeft met bondscoach Advocaat
en zijn ploeggenoten alsmede geld.

Het plotselinge vertrek van Ruud
Gullit is ook binnen dezakenwereld
hard aangekomen. Tal van slimme
handelaren die een grijpstuivermee
wilden pikken van de losgebarsten
Oranje-gekte en daarvoor Gullit tot
speerpunt van hun acties kozen,
voelen zich ernstig gedupeerd nu
het gezicht van het Nederlands elf-
tal het trainingskamp in Noordwijk
voorgoed heeft verlaten.
Ook Lotto, een van de officiële geld
schieters van de KNVB, en daar

Wendlinger
gaat vooruit
GENEVE - Karl Wendlinger
herstelt langzaam van het
hoofdletsel dat hij opliep bij
een crash tijdens de Grand
Prix van Monaco. De doktoren
zijn nog steeds bezig de Oos-
tenrijkse formule-1-coureur uit
zijn 'kunstmatige coma' te ha-
len. De artsen startte de proce-
dure een week geleden. Het
'opwekkingsproces' verloopt
volgens plan en biedt geen re-
den tot ongerustheid. De cou-
reur van het Sauber team
krijgt al een paar dagen vast
voedsel toegediend en is zich
steeds meer bewust van zijn
omgeving.

naast ook nog persoonlijk sponsor
van Gullit, is niet blij met zijn ver-
trek. „Als voetballiefhebbers heb-
ben wij niet staan te juichen toen

bekend werd dat Gullit niet naar
Amerika gaat," zegt Lotto-directeur
De Rooy. „Daarnaast doet het ons
natuurlijk ook commercieel ver-

driet. Wij hebben een aantal adver-
tenties in sportbladen moeten an-
nuleren waarin de voetballer Gullit
centraal stond. Als bedrijf hoopten

we dat Gullit een wereldtoernooi
zou spelen. Daar hadden wij dan
commercieel gezien ook voordeel
mee kunnen doen."
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NOORDWIJK - Verwondering over het plotselinge vertrek
Van Ruud Gullit heeft bij Ronald Koeman plaatsgemaakt voor
een mengeling van verontwaardiging en woede. De aanvoer-
der van het Nederlands elftal vindt dat de 'rastaman' Oranje
heeft laten barsten en werd bijkans onpasselijk bij het zien
Van het interview met zijn vroegere ploeggenoot afgelopen
maandagavond op RTLS. De bij AC Milan teruggekeerde me-
gaster liet daarin een verslagen en emotionele indruk achter.

Aanvoerder Oranje: ’Het is een beetje een zielig verhaal’Koeman kwaad op Gullit " Volgens de Italiaanse
kranten schuldig aan het
vertrek van Ruud Gullit;
Oranje-captain Ronald
Koeman.

Foto: ANP
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Wonen Totaal

Lampekappen.
Totale leegverkoop.

Alles gaat weg tegen ongekend lage prijzen.
Korting tot 75%. Kap voor staande voet reeds v.a. ’ 50,-.

Ook alle voeten- en hangverlichting grote korting.
ANITA VERLICHTING, Rotscherweg 52,

Übach-over-Worms (Landgraaf) S 045-312873.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
ten. Tel. 045-741708.
Enorme keuze in 2e hands
en! okasie MEUBELS in de
Meubelhal, Oude Maas-
trichterweg 27, Geleen (de-
ze weg loopt parallel met
Rijksweg Noord, let op vi-
deoth. de Kijkdoos, daar-
achter is de hal).
Pracht eiken BANKSTEL
met nwe. kuipkussens,
’875,-. Tel. 045-322111.
Te k. eiken leren EETHOEK,

’ 380,-; CD-kast, ’ 40,-;
platen en speler, ’ 45,-. Te-
lefoon: 043-643731.
Te k. eiken WANDMEUBEL
2 mtr hoog, 1.60 br. en 55
diep, ’ 300,-. 04498-52633.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr
80a, Heerlen

Vlees AGF
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

TVVideo
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.

’ 125,-, met teletekst v.a.
’250,- o.a. Philips. Radio/
TV FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. g 045-213432.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

PICCOLO'S]
045-719966 1

Bel de Vakman
Voor uw renovatie ot ver-
bouwing. Bel Correct. Kar-
wei en Klusdienst "COR-
RECT". Voor info en prijsopg.
045-311258 of 318092 na
18 uur.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef.'o46-743252.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schhilderwerk
aannemen. Te1.045-210020.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.

Diversen
Verkregen uit FAILLISE-
MENTEN en partijen nieuwe
en beschad. deuren v.a.

’ 40,-; dakleer (Rubberroid)
A + B keus v.a. ’2O,- fm
’65,- p. 10 m.; laminaat
parket topkwal. A + B keus
’2O,- t/m ’4O,- p.m2; Mon-
ica draad geplastif. v.a. 1x25
m. ’75,- enz.; volière draad
geplastif. vierk. kl. maas,
0.50x25 m., ’65,-; kuiken-
gaas geplastif., kl. maas,
1x25 m. ’75,- verz. ’55,-;
schapengaas verz. 0.78x50
m. ’5O,- enz., enz. Zolang
de voorraad strekt. Renne-
migerveldweg 70 A, Heerlen,
g 045-729710.

Braderieën/Markten
Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten, zo. 5 juni
Houthem, zo. 19 juni Berg
en Terblijt, zo. 26 juni Schln
op Geul. Inl. 045-324112.

Muziek

Roland Keyboard-aanbieding
El 6Keyboard + adaptor + hoofdtelefoon + keyboardstatief
+ lesboek + KEYBOARDBANKJE, totale waarde ’1.762,-
-nu voor ’ 1 .490,- mcl. 5 jaar vertrouwde Stalmeiergarantiel

Koop bij de man die het ook bedienen kan.

Hoofdstr. 32, Hoensbroek. S 045-214253. Dond. koopavond.

Computers

a

iMHHHMMMk,

Razendsnelle systemen.

Cougar 486/75 Mhz.
4 MB RAM, 250 MB Harddisk, SVGA kleurenmonitor, VLB
1/0 en VGA kaart, compleet met keyboard en muis in Big

Tower.
Voor ’ 3.499,- mcl. BTW

Meerprijs CD-ROM speler + Stereo geluidskaart en boxen

’ 599,-
Meer dan 100 CD Rom titels in voorraad van ’ 7,95

Leufkens-Dubois Computers Hrln.
Sittarderweg 58a. 045-722315.

CompTEC Services Hoensbroek.
Akerstr. Nrd. 188. 045-231897.

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

PICCOLO'S
(145-719966

EXCEPTIONELE■magazijnI|VERKOOP! |
GAPICON heeft deRESTANTEN uit al haar

filialen verzameld in het magazijn van
GAPICON-SITTARD!I SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN

1 KOSTUUMS I
■ KOIBEWS Jfr I
■ PANTAIONS . 19, I
■ REGENMANTELS .59, I

OOK RESTANTEN JACKS,REGENJASSEN,
T-SHIRTS, DAMESBLAZBRS ETC.

I Op donderdag ZJuoL vnJdagJLJMDI sn zaterdag 4J_nis tellen I
■ wij u In de gelegenheid omhiervan te profiteren. B

Ons magazijn aan de Voorstad 13-15 in Sittard
I stellenwij open op genoemde dagenvan 10-17 uur I

Donderdag Koopavond

mr^^WwT^i^r^T^T^w^KÊ ■^[^TT^w^r^ailfTfFÏJ

(Huis)dleren
'Te k" zwarte BOUVIER-

PUPS met stamboom, inge-
ënt en ontwormd. Telef.
04257-9200.
Te k. Franse BRIARDPUPS.
Tel. 046-512135.
Te koop jonge CHINCHILLA,
kleur grijs. Telefoon 04498-
-53319 of 04499-4989 (na
18.00 uur).
De grootste KENNEL van
Limburg. -Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond. open maand. gesl.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, vooreen premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt. Neem vrijblijvend de
proel op de som en bel van-
daag nog.. GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Bij exploit op 19 mei 1994
uitgebracht door de aan
deurwaarder F.H. van der
Vaart te Maastricht toege-
voegde kandidaat-deur-
waarder J.A.P.M. Kerck-
hoffs te Maastricht werd
ten verzoeke van: Dorine
Petra van der Vlis, onder-
wijzeres, wonende te Maas-
tricht-Heer gedagvaard:
Eduardus Martinus Maria
Godding, halfwas-electri-
ciën, wonendete Briegden-
Lanaken (B) om op donder-
dag 30 juni 1994 des voor-
middags te 9.00 uur verte-
genwoordigd door een
procureur te verschijnen
ter openbare terechtzitting
van de arrondissements-
rechtbank te Maastricht,
zitting houdende in het Pa-
leis van Justitie aan de
Minderbroedersberg 4 om
te horen eis doen, dat het
der Rechtbank behage om
bij vonnis, voor zo ver toe-
gelaten uitvoerbaar bij
voorraad: op te heffen, dan
wel de opheffing te gelas-
ten van de gemeenschap,
waarin partijen zijn ge-
huwd, met neven-vorderin-
gen.
Mr. D. Koeleman
advocaat en procureur
te Maastricht

Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd.bedrag Effectieve rente, inhanden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis

■ 15.000,- 72mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
1 25.000,- 84mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%

30.000,- 96mnd. 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 permnd effectieve rente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looptijd

1 15.000,- 300,- 0.937% 11.8% 68mnd. 13.0% 71

' 25.000,- 500,- 0.865% 10.9% 66mnd. 12.6% 70
40.000,- 800,- 0.861% 10.8% 66 mnd. 12.2% 69

i 60.000,-1200,- 0.800% 10.0% 65 mnd. 12.2% 69 l

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NaAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

Kansen in (L%fi
tijdelijk werk iM-r!

li Heftruckchauffeur m/v
U kunt starten tussen half juni en begin oktober. Diploma's
zijn niet vereist, ruime werkervaring wel. Er zijn zowel
parttime als fulltime mogelijkheden. Het betreft een

i combinatie van heftruck- en magazijnwerkzaamheden in
dagdiensten.
Informatie bij Ellen van Osch, tel. 045-45 15 00.
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Beveiligingsbeambten m/v
1 In de regio Roermond kunnen wij nog beveiligingsbeambten
1 plaatsen. Bent vin bezit van het basisdiploma
! Beveiligingsbeambte, heeft u een EHBO-diploma en heeft u

relevante werkervaring? Dan hebben wij een baan voor u. Het, is een pre als u bekend bent met reanimeren.
Informatie bij Astrid van der Duim, tel. 040-53 25 25,

> Veldhoven, Horst 12City Centrum.

-y randstad uitzendbureau
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FIJNE VAKANTIE
maar... laat ons even weten wanneer u gaat.

U hebt de vakantieplannen al gemaakt? En u gaat langer dan één week? Vul
dan onderstaande bon in en u maakt het uzelfen uw bezorger gemakkelijk.

Laat debezorging van het Limburgs Dagblad tijdelijk
stoppen. Dan heeft u straks geen stapels oude kranten

W^k^ achter de deur. Het dooru teveel betaaldeBfej^,. '^gÊtm abonnementsgeld wordt automatisch met uw
\J§iJl^^Am}ÊËoo^^P eerstvolgende betaling verrekend. Wilt u het

WT".. > ■*■'■""*"* Limburgs Dagblad ook op uw vakantie-adres
V^ppS^* niet missen of op een ander adresbezorgd hebben?

Geef ons dan uw tijdelijke adres op en wfj zorgen
ervoor dat uw krant elke dag wordt bezorgd., xg-j

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

O.s.v.p. geen krant bezorgen
I O s.v.p Limburgs Dagblad wel bezorgen, maar op het volgende adres:

Adres:
Postcode: " Woonplaats

I Land*:
Telefoon (i.v.m. controle bezorging):

I
*) Bezorging per post is duur, vooral naar het buitenland.Wij zullen u de
portokosten helaas inrekening moeten brengen. Helaas kan het Limburgs

Dagblad niet instaan voor de (tijdige) postbezorgingvan de krant.

De portokosten bedragen:
Nederland ’ 0,55 per dag(alleen van toepassing buiten het

verspreidingsgebied van het Limburgs Dagblad).
Buitenland ’ 3,50 per dag.

Vul bovenstaandebon in en stuur deze in open envelop, zonder postzegel, naar
Limburgs Dagblad, Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

DE KRANT VAN LIMBURG
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Lotz twaalfde
in Valencia
HEERLEN - De Valkenburgse
wieleramateur Mare Lotz heeft
de Ronde van Valencia als
twaalfde beëindigd. In de slot-
etappe, die gewonnen werd door
de Bask Etxebarria, werd Lotz
tweede. De Zweed Axelsson
won de amateurronde.

Nick Bolletierri brengt zijn nieuw-
ste wapen in stelling om het vrou-
wentennis te bevrijden van de
drukkende tirannie van Steffie
Graf. ,

Graf

" VOETBAL - Pacho Maturana,
de bondscoach van Colombia,
zal de komende twee jaar als trai-
ner van Atletico Madrid werk-
zaam zijn.

VOETBAL
Tel Aviv. Oefenduel: Israël - Argentinië 0-3
(0-1). 27. Batistuta 0-1, 49. Batistuta 0-2, 53.
Caniggia 0-3. Toeschouwers: 38.000.’Abdoe’ kan nog sprinten

Skibbypakt eerste rit in Ronde van Asturië
De Amerikaanse kampioenenkwe-
ker heeft zich ontfermd over Mary
Pierce en denkt in de negentienjari-

Tweede klasse
met elf ploegen
HEERLEN - Aangezien devoet-
balverenigingen LHB/MC en
Lindenheuvel gaan fuseren,
komt er in de tweede klasse,
waar eerstgenoemde club het af-
gelopen seizoen in uitkwam, een
plaats vrij. Die zal echter niet
worden opgevuld, waardoor de
tweede klasse A of B (afhanke-
lijk van de nieuwe indeling)
komend seizoen uit elf teams be-
staat.

sport kort
" AUTOSPORT - De Grote
Prijs van Argentinië in de formu-
le I, die op 16 oktober zou wor-
den gehouden, is verplaatst in
verband met de veiligheidsmat-
regelen die op het circuit in Bue-
nos Aires moeten worden geno-
men. De wedstrijd staat nu voor
maart van het volgend jaar op
het programma.

MAROSTICA - Djamolidine
Abdoesjaparov heeft na drie
mislukkingen succes geboekt
in de Ronde van Italië. Het
krachtmens uit Oezbekistan
won de tiende etappe op de
omloop in Marostica, waarbij
hij de laatste 200 meter aflegde
met een gemiddelde snelheid
van 66,020 km per uur. De Rus
Berzih behield de leiderstrui.

Pablo Huth
naar RKONS
LANDGRAAF - Pablo Huth,
oudspeler van Waubach en Roda
JC, verruilt Waubachse Boys
voor RKONS. De Landgraafse
vereniging krijgt bovendien ver-
sterking van keeper Roy Derk-
sen en Hugo Jagers (beiden
Roda JC), Jos Speth (Waubach),
Patrick Görtzen (FC Gracht) en
Pascal Gotjé (Passart). De eerste-
klasser ziet Tonio Handels (naar
Groene Ster) en Ger van de Wijst
(naar Laura) vertrekken.

" VOETBAL - Met het immen-
se bedrag van ruim 700.000 gul-
den per speler beloont de hoofd-
sponsor van de Colombiaanse
Voetbalbond het binnenhalen
van de wereldtitel. De sponsor,
de grootste bierbrouwer van het
land, maakte dat in Bogota be-
kend.

Monique Beks
prolongeert titel
GELEEN - Monique Beks uit
Beek heeft voor de vijfdekeer de
Limburgse horeca-sporttitel ge-
wonnen. Bij de heren was James
Brouns uit Geulle de beste van
het circuit waarin gedurende een
aantal maanden gestreden werd
in veertien sporttakken van golf-
biljart tot en met kegelen.

'Abdoe', vorig jaar vijf keer succes-
vol in de Ronde van Frankrijk, zag
zijn jacht op succes tot gisteren ver-
stoord door pech. Op de eerste dag
kwam hij in Bologna ten val. Vijf
dagen geleden viel een petje uit het
zakje van zijn shirt en kwam in het
wiel terecht.
Afgelopen maandag tenslotte werd
hij 350 meter voor de streep, op het
moment dat hij zijn verwoestende
eindspurt wilde inzetten, gehinderd
door vallenderenners.
Gisteren ontliep hij een valpartij.
Op acht kilometer van de streep
veroorzaakte een motorfiets een val
waarbij tien renners tegen de grond
smakten. Onder hen de winnaarvan
de Giro in 1988, de Amerikaan An-
dy Hampsten.
Hij verloor ruim anderhalve mi-
nuut, de Italiaan Giovannetti 44 se-
conden. De Duitser Schur moest de
wedstrijd staken, de overigen be-
reikten de finish.

" VOETBAL - „Bernd Schuster
moet in het Duitse nationale elf-
tal". Om die mening kracht bij te
Zetten ketende Gerhard Hen-
schel zich vast aan een hek voor
het bureau van de Duitse voet-
balbond in Frankfurt. De redac-
teur van het Duitse satirische
magazine „Titanic" was van me-
ning dat hij bij zulk een onrecht
zijn mond niet kon en mocht
houden.

Parijs. Open Franse kampioenschappen.
Mannen, kwartfinales: Bruguera - Medve-
dev 6-3 6-2 7-5, Courier - Sampras 6-4 5-7 6-4
6-4. Dubbel, kwartfinales: Connell/Gal-
braith - Casal/Emilio Sanchez 7-6 5-7 6-3,
Apell/Björkman - Woodbridge/Woodforde
3-6 6-3 10-8. Vrouwen, Kwartfinales: Pierce
- Ritter 6-0 6-2, Graf - Gorrochategui 6-4 6-1,
Martinez - Hack 2-6 6-0 6-2, Sanchez Vicario
- Halard 6-1 7-6. Gemengd dubbelspel, der-
de ronde: Boogert/Oosting - Raymond/
Leach 6-4 6-4, Navratilova/Woodforde -
Medvedeva/Haarhuis 7-6 4-6 afgebroken.
Jeugd. Jongens, tweede ronde: Schalken -Zimonjic 6-1 5-7 11-9, Kürten - Wassen 4-6
6-2 6-4.
Districtscompetitie. Zesde wedstrijddag:
Senioren A: hoofdklasse: Eijsden - Grub-
benvorst 4-1; Tegelen - Potec 4-I;'Heipoort
- Tegelen 2 3-2; le klasse: afd 1: Ray Pric-
kers - Grensmeppers 3-2; Tonido - Meijel
4-1; Herkenbosch - Blerick 2-3; Venlo - Al-
denghoor 4-1; afd 2: Dousberg - Mulder 5-0;
Kimbria - Heerlen 4-1; Bunde - Dentgen-
bach 3-2; Elsloo - Linne 2-3; Senioren B:
hoofdklasse: Kessel - Velden 2-3; BSO de
Burght - Game 1-4; Rodhe - Helden 3-2; le
klasse: afd 1: Aldenghoor - ATIVU 2-3; Hel-
den 2 - Baexem 3-2; Game 2 - Bom 3-2;
Kerkrade - Kaetelberg 1-4; afd 2: BSO de
Burght 2 - Venlo 3-2; Nederweert - NIP 2-3;
Klimmen - Mulder 2-3; Heren A: hoofdklas-
se: Bunde - Melick 2-4; Rapid - Obbicht 2-4;
de Gagel - Helios 3-3; van Home - Übach
oW 3-3; le klasse: afd 1: Hoensbroek - Keer-
weide 3-3; Brunssum - Ray Prickers 4-2;
Swalmen - Venray 2 2-4; Nuth - Schinveld
3-3; afd 2: Linne - Venray 3-3; Oirsbeek -
Meijel 2-4; Bronshout - Volharding 6-0;
SLTC - Swalmen 2 6-0; Heren B: hoofdklas-
se: Stem - de Poelder 3-3; Nieuwenhagen -de Gagel 4-2; Dentgenbach - Rosus 6-0;
Maasbree - BRZ 0-6; le klasse: afd 1:Mixed- Dentgenbach 2 2-4; Potec - Groeselt 5-1;
Bom - Oranje Nassau 5-1; afd 2: Maasniel -Velden 1-5; Ace - Lottum 3-3; Mookerheide- Helden 3-3; Hom - Ray Prickers 5-1;
Junioren A: le klasse: Bom - SLTC 1-4;
Nieuwenhagen - GTR 2-3; Voeren- daal -Rapid 3-2; Blerick - BRZ 4-1; 2e klasse: afd
1: Hom - SLTC 2 0-5; Boshoven - Venlo 0-5;
Tegelen - Nieuwenhagen 2 4-1; Ready - Bae-
xem 0-5; afd 2: BRZ 2 - Rapid 2 0-5; Nieu-
wenhagen 3 - Eijsden 2-3; Ace - Dousberg
5- 0; Junioren B: le klasse: Dousberg - Ble-
rick 1-4; Venray - GTR 5-0; Übach oW -
Bom 3-2; 2e klasse: afd 1: Wimbledonck -Lichtenberg 1-4; Blerick 2 - Tonido 3-2; Al-
denghoor - Tegelen 0-5; Rulec - Baexem 0-5;
afd 2: ATIVU - Brunssum 3-2; Rapid - Groe-
selt 3-2; Keerweide - Nieuwenhagen 3-2;
Klimmen - BRZ 5-0.

TENNIS

Bijl verlaat
FC Utrecht
UTRECHT - Pieter Bijl keert te-
rug naar Heerenveen. De 29-jari-
ge middenvelder van FC Utrecht
was zelf al enige tijd rond met
zijn oude club. Inmiddels heb-
ben ook de twee verenigingen
elkaar gevonden. Met de transfer
is een bedrag gemoeid van
150.000 gulden.

SCG-Wittenhorst
in Panningen
HEERLEN - De wedstrijd tus-
sen SCG en Parmingen met als
inzet een plaats in de eerste klas-
se wordt zaterdag gespeeld op
het veld van Parmingen en niet
in Blerick. Aanvang: 18.30 uur.

De zege van Courier ontnam Sam-
pras de kans na Wimbledon, New
Vork en Melbourne ook een vierde
Grandslamtitel binnen een jaar op
Zijn naam te brengen en daarmee
enigszins op gelijke hoogte te ko-
llen met zijn idoolRod Laver.

.De Spaanse titelhouder versloeg
Medvedev overtuigend met

6-3 6-2 7-5, ondanks het feit dat hij
Soms van de pijn het racket nauwe-
lijks kon vasthouden.

Het gaf hem in elk geval moed voor
de confrontatie in de halve finales
"net Sergi Bruguera; vorig jaar de
finale. De rossige krachttennisser
Zal het nodig hebben.

Sjeng Schalken heeft de laatste 16
van het enkelspel bij de Open Fran-
se kampioenschappen voor jongens
bereikt. In de tweede ronde ver-
sloeg de nationale kampioen de
Joegoslaaf Zimonjic na een zeer
spannende strijd die pas in de twin-
tigste game van de beslissende set
beslist werd. Schalken won met 6-
1, 5-7, 11-9. Rogier Wassen was min-
der succesvol.

Voor Wassen is hiermee het toer-
nooi voorbij. Schalken treedt van-
daag in het enkelspel tegen de
Spanjaard Diaz aan.

Tegen de sterke Braziliaan Gustavo
Quertren moest hij zich in drie sets
gewonnen geven. De uitslag was
4-6, 6-2, 6-4. In het dubbel verloren
Schalken en Wassen in de eerste
ronde van de Brit Milligan en de
Rus Mizyka met 6-3, 5-7, 6-2.

Courier behoefde niet eens zo veel
■te doen om de partij met 6-4 5-7 6-4
|6-4 op zijn naam te brengen - hij
"kreeg 107 directe fouten van zijn te-
genstander mee. Hij was zo verstan-
dig de winst niet op te blazen tot debelangrijkste uit zijn carrière. Al
bleef het natuurlijk allemaal heel
gedenkwaardig.

Graf hield de Argentijnse Ines Gor-
rochategui op 6-4 6-1. Ze heeft al
een set en 20 games afgegeven.

De aanloop van Pierce naar het tref-
fen is overtuigender geweest dan
dievan Graf. Gisteren duwde ze de
Oostenrijkse Petra Ritter weg met
6-0 6-2. In vijf partijen liet ze niet
meer dan zes games liggen.

" Een ietwat bedremmelde
Pete Sampras wenst Jim
Courier (rechts) geluk met
zijn zege.

Foto: REUTER

De selectieteams (onder 18 jaar)
van de afdelingen Limburg van
deKNVB en KBVB spelen mor-
gen op het terrein van W Bek-
kerveld in Heerlen om de Coupe
Coenegracht. De wedstrijd be-
gint om 19.30 uur en wordt voor-
afgegaan door een treffen van de
jeugd onder 14 jaar en de Bel-
gisch Limburgse kadetten, die
om 18.00 uur begint.

Opnieuw duel om
Coupe Coenegracht
HEERLEN/BEKKERVELD

Uit is de droom van het
’grootslem’voor’Pistol-Pete’

Courier kraakt Sampras

" Abdoesjaparov rekende gis-
teren in de Giro af met een
periode van pech. Foto: EPA

Ook de eerste etappe van de Dau-
phiné Libéré eindigde in een spurt,
gewonnen door de Duitser Marcel
Wüst.
Hij bleef in de langsterit van de zes-
daagse wedstrijd, over 224,5km tus-
sen Evian-les-Bains en Saint-Priest,
de Nederlander Wiebren Veenstra
voor.
De Brit Chris Boardman, voormalig
houder van het werelduurrecord en
maandag winnaar van de proloog,
mag de gele leiderstrui blijven dra-
gen.

Dauphiné
sport op tv, JfA.NDAAG|iU545-06.00 Dld 2: Sport Extra.'2.00-16.33 Ned 3: Tennis: Open Franse ten-f'skampioenschappen.

.J2.00-18.50 Dld 1: Tennis: Open Franse*ampioenschappen.
''■52-18.15 Ned 1: Ga voor Oranje: amateur-!Voetballers zetten zich in voor de gemeen-Jehap.JB-39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.

J° 15-22.00 RTL 5: Voetbal: rechtstreeks,erslag van de oefeninterland Nederland-
?°ngarije.
J200-22.15 RTL 5: Sportnieuws.
£2.15.22.30 Ned 3: Sportjournaal.
~2.35-23.00 BRT 1: Sport.
■p-25-23.40 RTL 5: Voetbal: nabeschouwing
ftn de oefen-interland Nederland-Hongari-

Ned 2: Tennis: Open Franse
?9mpioenschappen.
P-30-08.05 Dld 1: Tennis: Open Franse*9mpioenschappen.

De weg liep lichtjes omhoog. Skib-
by begon ver voor de finish uitge-
breid van de komende zege te ge-
nieten, zodat nog wat tellen van zijn
voorsprong verloren gingen. Het
uiteindelijke verschil met de Span-
jaardOlano bedroeg vier seconden.

een kilometer van de streep in Co-
lombres weg van het pact.

TEL AVIV - Claudio Caniggia
heeft het wedstrijdritme na een
schorsing van dertien maanden we-
gens gebruik van cocaïne snel te
pakken. De aanvallervan AS Roma,
die sinds een paar weken weer mag
voetballen, maakte 0-3 in de oefen-
wedstrijd voor het WK in Tel Aviv
tegen Israël. De andere doelpunten
waren van Batistuta.

Asturië
Jesper Skibby uit de TVM-ploeg
van Cees Priem won de eerste etap-
pe van de Ronde van Asturië in
Spanje. De Deen fietste ongeveer

Indiana trekt
stand gelijk
INDIANAPOLIS - De vierde
basketbalwedstrijd in de finale
van de Eastern Conference lever-
de opnieuw een zege op voor
Indiana Pacers: 83-77. Daarmee
trok de ploeg van Rik Smits de
stand in de best-of-seven serie
tegen de New Vork Knicks ge-
lijk: 2-2. Smits, constant verde-
digd door twee man, speelde
slechts 23 van de 48 minuten.
Daarin scoorde hij vijftien pun-
ten.

cieus Nederlands kampioen-
schap wordt gekoppeld. Daar-
naast kunnen de betere spelers
deelnemen aan de BWA wereld-
bekertoernooien .Driebanders weg

uit biljartbond

WIELRENNEN
Ronde van Italië. Tiende etappe, Marosti-
ca: 1. Abdoesjaparov 115 km 2.33.07, 2.
Lombardi, 3. Baldato, 4. Pagnin, 5. Ferriga-
to, 6. Sörensen, 7. Chiesa, 8. Chioccioli, 9.
Bordonali, 10. Bugno, 11. Fidanza , 12. Ghi-
rotto, 13. Berzin 0.06, 14. Uriarte, 15. Oe-
groemov, 116. Nijboer 6.38. Algemeen klas-
sement: 1. Berzin 37.30.31, 2. De Las Cuevas
2.16, 3. Bugno 2.32, 4. Indurain 3.39, 5. Gio-
vannetti 4.58, 6. Casagrande 5.02, 7. Belli
5.24, 8. Tonkov 6.09, 9. Podenzana 6.25, 10.
Argentin 6.42, 11. Della Santa 6.57, 12. Oe-
groemov 7.16, 13. Pantani 7.30, 14. Rebellin
8.38, 15. Hampsten 8.52, 126. Nijboer 58.47.
Ronde van Asturië. Eerste etappe, Colom-
bres: 1. Skibby 178 km 4.31.26, 2. Olano
0.04, 3. Lanfranchi, 4. Camargo, 5. Bertolini
0.07, 6. Weltz, 7. Santos Hernandez , 8. Cues-
ta Lopez, 9. Leblanc, 10. Delgado, 15. Cor-
des, 27. Boogerd, 31. Voskamp, 68. Van
Bon, 77. Knaven, 85. Van Steen 0.51, 94.
Koerts 1.02, 95. De Koning, 100. Nijdam
1.10, 109. Hoffman, 116. Schurer, 118. Ver-
hoeven 1.43, 122.Cornelisse 2.30, 123.Talen.
Dauphiné Libéré. Eerste etappe, Evian-les-
Bains - Saint-Priest: 1. Wust 224,5 km
5.54.47, 2. Veenstra, 3. Magnien, 4. Capelle,
5. Thibout, 6. Van Poppel, 7. Kelly, 8. Si-
mon, 9. Zamana, 10. Van de Laer. Alge-
meen klassement: 1. Boardman 6.03.37, 2.
Dojwa 0.01, 3. Magnien 0.02, 4. Kaspoetis
0.04, 5. Pensee 0.05, 6. Colotti , 7. Vermote
0.06, 8. Jonker, 9. Arnould 0.08, 10. Seigneur
0.09, 15. De Vries 0.14, 16. Van den Akker
0.16, 17. Vermey.

ROOSENDa\AL - De nationale
topdriebanders, verenigd in de
VVGPS (Vereniging voor Grand
Prix-spelers), hebben definitief
besloten uit de Nederlandse bil-
jartbond te stappen. Het besluit
werd haast unaniem genomen:
62 stemmen voor, 0 tegen en 4
onthoudingen. Ook de sponsors
van de huidige eredivisieteams
en de top 15 van deNederlandse
arbiterswereld schaarden zich
achter het besluit waardoor niets
meer een nieuwe, eigen competi-
tie, in de weg staat. De afsplit-
sing is een direct gevolg van het
eindeloze 'gezeur' tussen de
BWA van profbaas Werner Bayer
en de officiële internationale

Dat hield onder meer in dat alle
spelers die het afgelopen seizoen

bonden, de CEB (Europese) en
de UMB (wereldbond).
Onderhandelingen tussen de
twee kampen leidden twee jaar
lang tot niets. Enkele weken ge-
leden zagen de partijen in dat
verder praten weinig zin meer
had en besloten ieder hun eigen
weg te gaan.

op een BWA-toernooi uitkwa-
men geschorst werden door de
CEB. Het antwoord van de
WGPS, officieel lid van de prof-
groep van Bayer: de WGPS
gaat in juli een eigen nationale
bond oprichten. Die bond gaat
een eigen nationale competitie
organiseren en houdt bovendien
een vijftal nationale Grand Prix-
wedstrijden waaraan een offi-

Voor Werner Bayer is het een
prettige bijkomstigheid dat
praktisch alle topspelers van de
wereld uitkomen in de Neder-
landse competitie. Nederland is
het enige land waar grof wordt
betaald om (top)spelers aan de
tafel te krijgen. Daarom is voor
de spelers de' verleiding niet
groot om over te stappen naar de
officiële nationale en internatio-
nale bonden. Het geld is in Ne-
derland te verdienen.

Geslaagde rentree Canigia
Diego Maradona, die vast van plan
is zijn vierde WK te spelen, werd in
de 84ste minuut vervangen doorOr-
tega. Hij kreeg een ovationeel ap-
plaus van de bijna 40.000 toeschou-
wers. Maradona was bij veel aanval-
sopzetjes betrokken en gaf de
beslissende pass bij het eerste doel-
punt. Voor Argentinië, dat in recen-
te oefenduels matige resultaten
behaalde, had de zege symbolische
waarde. De Zuidamerikanen won-
nen ook van de Israëliërs in de aan-
loop naar de vorige twee WK's,
waarin ze als winnaar en tweede
eindigden.
President Carlos Menem is vol ver-
trouwen over de afloop van het
toernooi in de Verenigde Staten. De
man die doorgaat voor een kenner,
voorspelde tussen het besturen van
zijn land door dat Argentinië zich
onder de beste vier zal scharen tij-
dens de eindronde. In de groept
speelt de tweevoudig wereldkam-
pioen tegen Nigeria, Bulgarije en
Griekenland.

lucky ten

Valk naar
de Eagles
WAALWIJK - Marcel Valk
speelt het komende seizoen voor
Go Ahead Eagles. De 27-jarige
speler, die eigendom is van ADO
Den Haag, kwam vorig seizoen
op huurbasis uit voor RKC. De
Waalwijkse club wilde Valk ook
overnemen, maar kon niet tot
overeenstemming komen over
een transfersom. Die bedraagt
drie ton.

HEERLEN - Lucky Ten van gisteren
5-8-14-23-25-31-35-37-39-42-46-49-50-55-58-59
-60-67-79-80.

AUTOSPORT
Acropolis Rally. Eindstand: 1. Sainz/Moya
Subaru 6.36.38, 2. Schwarz/Wicha Mitsubis-
hi 4.01, 3. Kankkunen/Grist Toyota 5.53, 4.
Fiorio/Brambilla Lancia 14.20, 5. Vatanen/
Pons Ford 15.25. Stand WK: 1.Kankkunen,
Sainz 57 punten, 3. Auriol 47, 4. Biasion 30,
5. Delecour, Duncan 20.
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PARIJS - Jim Courier heeft in de kwartfinales van Ro-
land Garros op ruwe wijze een einde gemaakt aan de
Grand-Slamdromen van Pete Sampras. Nette, maar o zo
saaie Pete, dacht nog wel ergens diep in zichzelf de ware
killersmentaliteit te hebben ontdekt, maar zijn opslag
liet hem in de steek.

ge Francaise een opvolgster te heb-
ben gevonden voor Monica Seles,
die het een jaar na de messteek in
de rug nog altijd niet aandurft op de
tennisbaan te verschijnen.

.De rackets die hij her en der naast
üjn stoel neergooide, vormden
daarvan een droeve getuigenis. De
ineens nogal hoge temperaturen
Verslapten de bespanningen en lie-
ten Pete als het ware zonder veld-
jesachter in de woestijn. Morgen mag Pierce het tegen Graf

proberen in de halve finales van
Roland Garros. De andere halve
eindstrijd is een Spaanse aangele-
genheid tussen Conchita Martinez
en .Aj-anxta Sanchez-Vicario.

Hij probeerde het ene racket na het
endere zonder dat het hielp, terwijl
zijn tong verder dan ooit uit de
ttiond hingen hij verloren rondsjok-
te.

Mutsaers van
RBC naar AZ
ROOSENDj\AL - John Mut-
saers voetbalt de komende twee
seizoenen bij AZ uit .Alkmaar.
De afgelopen drie jaar was hij
actief voor RBC. In die periode
werd de spits een keer uitgeroe-
pen tot beste spelervan de eerste
divisie. De 22-jarige aanvaller,
die in Jong Oranje uitkwam, is
bij AZ de opvolger van Rini van
Roon die naar Telstar verhuist.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle
onderdelen en reparaties. Rijksweg
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718.

Administratiekantoor ADBECO
voor administraties, jaarrekeningen en
fiscale aangiften.
Op de Graaf 44, 6438 JC Oirsbeek.
Tel. 04492-5820. Fax 04492-4887.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. 043-216616.
Fort Willemweg 53-59 Maastricht.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Li ndelaufer-
gewande 8, Voerendaal. 045-752888.

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's,
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1. 045-244242.

Automaterialen, APK-keuringen, accu's
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

Autobanden van Son
Accu's, banden, schokdempers,
autowasserette, balanceren, uitlijnen.
Haefland 16 Brunssum. 045-253741.

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Jel. 046-516046.

I

GEKU Autokeuringen
Versiliënboschweg 7 Hrln. 217495. APK-
keuringen z. afspraak ’ 67,50 mcl. Co +
koplamp afstel. Herkeuren gratis. Off.
onafh. erkend APK-keuringsstation.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrijschool.
Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal.
Tel. 045-751718.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735.

Auto- en motorrijschool
HARRY V.D. KUIT
Geef uw verstand voorrang en bel:
045-729113, Vrankerkerklaan 39, Heer-
len.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE
Hoensbroek. Tel. 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601.
Al 30 jaar een begrip.
J. v. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen.

Autoschadebedrijf Pierre Smits
Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel.
045-214018. BOVAG-lid.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

m4**

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

ZEECONTAINERS
Te koop/te huur 3-6-12 mtr. Franco ge-
lost te leveren. Depot Bom / Antwerpen /
Rotterdam. Piet Schouten 01720-34031
bgg. 73226.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkingsmaterialen,
lood en zink. Sluisweg 4 Bom.
Tel. 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.
drukw. Drukk. Greven b.v. 045-327158.
Vogelzankweg 244 Landgraaf.

SpiralBV
Fabriekstraat 7
5961 PK Horst
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

SPIRAL
MciAMfvuutMunauaiaui

Organisatie voor gecontroleerde
huis-aan-huis verspreiding van
drukwerkenetc. voor geheelZuid-
Nederland.

Glashandel Derissen B.V.
Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,
voor al uw glasreparaties - verkoop van
alle soorten glas - glas-in-lood en slijp-
werk - isolatieglas plaatsen - snelle ser-
vice door eigen 24-uurs service, altijd
bereikbaar onder ons eigen tel.nr.
045-462020.
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/ l~7~^ GLAS HERSTELLEN
/. ■-- < GRATIS BELLEN
I l-N. 06-0226688

Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feest-
dagen.

Bosman B.V. Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber-
gerweg. Leveringen van zand, grind,
teelaarde, cement, betontegels, sierte-
gels, maaskeien, klinkers, bielsen enz.
Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

HIN6ERSBORGERWE6 7
6367 J* ÜBACHSBEI.fi

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

Ploumen-Peters
Valkenburgerweg 79, Voerendaal
Tel. 045 - 75 34 80

M. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas,.water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

® i
Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrieter-
rein „Kerensheide". 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair - tegels - kastenw.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoelunits, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m.
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender-
weg 77 Heerlen. 045-717555.

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-
na, Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Formido
Het adres voor wand- en plafondsyste-
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek.
Tel. 045-214507. ,

„Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en na-
tuurvoeding. Geleenstraat 59 Heerlen.
045-713024.

Indonesian Travel Club
Nieuwstraat 10, 6430 AA Hoensbroek.
Tel. 045-211527, fax 045-217960.

Het Reethoes
Akersteenweg 39 Maastricht-Heer,
043-631774. Riet-rotan-manou-pitriet,
eethoeken, stoelen, manden, rekken,
kasten en grenen meubelen. Tevens ook
rep. biezen en matten van stoelen. Ook
voor terasstoelen het adres.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
onst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met on-
derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

LfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld.
Tel. 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave. Showroom:
Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel. 045-721658.
Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
JXerkrade. 045-413049.

Math. LinssenVOF Tel. 045-241587
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv. Ont-
kalk. waterleid., geiser, boiler, gas-
waterinstall. Erk. schoorsteenveger.

G.V.L. Restauratie. 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk, vel-
gen, chassis, etc. Spee gevelreiniging,
renov., kelderafdichting, voegw., vocht-
wering. 10 jr. schrift, garantie.

wTRAPPEN
SPÊCtaiiIST

|^r ZELISSEN

Trappenspecialist Zelissen b.v.
Voor binnen en voor buiten.
Dorpstraat 25, Broeksittard.
Tel. 046-519970. Fax 046-521276.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lexan-
thermoclear. Hofdwarsweg 7 Geleen.

'Tel. 046-753865.

Reparatie van
zitmeubelen!

.'! ./-. Jt aïL aL . .. {£. 1k<^ -j 7ZA
Reparatie en herstofferen van zitmeubelen is een vak

appart! Arnoldussen verwerkt hiervoor oa
kegelveren. paardchaar en geplozen chne

Dat zegt al genoeg'

ARNOLDUSSEN
INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBILAIR

St Rermgiusstraat 22-6369 EM Simpelveld Tel 045-442537

Ha-to. - Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonne-
schermen, vertikale jalouzieën. Tel.
045-458226, Maria Gorettistraat 139
Kerkrade.

Venetmn f&ünds
iCcrkradc f£V

Zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

| 045-739380
mw ■—' mm bBUHBHÜ^B
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