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KPN voor bijna vijftig
gulden naar de beurs

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Koninklijke
ÏTT Nederland gaat voor een
'oer-Hollands' prijsje naar de
beurs. Het aandeelKPN is sinds
gisteren te koop voor 49,75 gul-
den per stuk, zo hebben de mi-
nistersKok (Financiën) en Maij
(Verkeer en Waterstaat) gister-
ochtend in Amsterdam bekend-

gemaakt. In financiële kringen
wordt gezegd dat het aandeel
voor dezeprys goed te verkopen
is. Voor particuliere beleggers -.
die een korting krijgen van vijf
procent - ligt de prijs van een
KPN-aandeel bijna 2,50 gulden
lager. Als zij het maximum aan-
tal aandelen met korting (75
stuks) krijgen toegewezen, dan is
een voordeel van 186 gulden te

behalen. Bij post- en bankkanto-
ren was gisterochtend van een
stormloop op KPN-met-korting
echter weinig te merken. Diverse
kantoren zeiden 'enkele particu-
lieren' aan de balie te hebben
gehad. De prijs zou particulieren
een beetje kunnen tegenvallen,
na berichten van de afgelopen
dagen dat de prijs rond de 48
gulden zou liggen. De inschrij-
ving duurt overigens nog tot
donderdagmiddag 13 uur.
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"KPN spekt schatkist
metbijna 7 miljard

vandaag

Groteske komedie van
toneelgroep De Bron

PAGINA 2

Alle duels van wk-
voetbal op de buis

PAGINA 7

Positie veel oudere
vrouwen miserabel

PAGINA 11

sport

Duel tussen Pantani
en Berzin in Giro

PAGINA 17

PSV koopt doelman
Waterreus van Roda

PAGINA 17

Roermond viert
promotie RFC
PAGINA 18

Massaproduktie start volgende maand Vervalsing niet uitgesloten

Paspoort eindelijk klaar
Van onze parlementaire redactie

j?EN HAAG - Het nieuwe Nederlandse paspoort lijkt einde-
r-k geboren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat er-van uit het langverwachte document op 28 juni te kunnen
Presenteren. Demissionair minister De Graaff-Nauta wil dan
.ok voor het eerst de Europese reiskaart (tevens nationaal
I(ientiteitsbewijs) openbaar maken.

Meteen na de presentatie worden
beide reisdocumenten in massapro-
duktie genomen, zodat de geplande
datum van ingebruikneming, 1 ja-
nuari 1995, nog net kan worden
gehaald. Overigens houdt Binnen-
landse Zaken nog steeds een slag
om de arm. Het Bundeskriminal-
amt (BKA) en de Centrale Recher-
che Informatiedienst (CRI), die
eerdere versies van het paspoort af-
keurden, hebben nog steeds niet de
vereiste fraudebestendigheidsver-
klaring afgegeven.
Niettemin is de drukker van het
nieuwe paspoort, de combinatie
Joh. Enschedé/SDU, er inmiddels
van overtuigd nu aan alle gestelde
eisen te kunnen voldoen.
Hoewel Joh. Enschedé/SDU zich in
staat achtte een paspoort te maken
dat aan de hoogste fraudebesten-
digheidseisen voldoet, koos Bin-
nenlandse Zaken vorig jaar voor
een eenvoudiger te vervaardigen
document. Dat verschilt weinig van
het huidige paspoort. De pagina
met persoonsgegevens en foto kent
naast wat technische snufjes (spe-
ciale inkt) een laminaat (plastic
omhulsel).
Deskundigen noemen dat 'een aan-
zienlijke verbetering', maar onvol-
doende om vervalsing helemaal uit
te sluiten. Ze vrezen dan ook dat
het nieuwe paspoort binnen enkele
jaren heeft afgedaan. Het zal dan
moeten worden vervangen door een
geavanceerder type dat inmiddels
al door landen als Zweden, Duits-
land en Japan wordt gebruikt. Ken-
merk van die nieuwe generatie
paspoorten is dat de foto met spe-
ciaal benodigde apparatuur in het
papier wordt verwerkt.

Directeur
Kabo Meerssen

ontslagen
!*EERSSEN - Het bestuur van de
j^bobank in Meerssen heeft direc-

j. Cabo ontslag aangezegd in
*?rband met een 'vertrouwenscri-Jls'. Het ontslag van de directeurMgt op een intern onderzoek dat
j!e afgelopen maanden is verricht
'°or het plaatselijke bestuur en de

van toezicht van de Rabobank.
hestuursvoorzitter J. Ummels in
?Mnde wil niet zeggen welke feiten
pdens het intern onderzoek aan het
J^ht zijn gekomen. De Rabobank
T^erssen wil het dossier Cabo niet

de politie overhandigen.

I 'recteur Cabo geeft geen commen-j^r op zijn ontslag. Bij de Rabo-
;Jank Nederland in Utrecht beperkt
j!e Woordvoerder zich tot een sum-
miere bevestiging van het ontslag.

het weer

PfKLARINGEN
JJ1 de vroege ochtend is er veel
?«Wolking en kan er plaatse-
Jjk een mistbank voorkomen,
geleidelijk wordt er drogere
Jicht aangevoerd en krijgen
j^e naast wolkenvelden ook
j^rioden met zon. De tempe-ruur kan dan oplopen tot 23
**aden. Er staat een matige
J. iftd uit zuidwestelijke rich-
,'lg. Vannacht daalt het kwik

12 graden.
"Oor verdere informatie be-
seffende het weer in Limburg
K»ttt u bellen 06-9775.

VANDAAG:*°nop: 05.19 onder: 21.53
04.11 onder: 20.10

JÖRGEN:*°»op: 05.19 onder: 21.54
04.47 onder: 21.06

Debâcle
Binnenlandse Zaken durfde de pro-
duktie van een dergelijk paspoort
niet aan. Eerdere plannen voor een
nieuw paspoort, waarvoor Buiten-
landse Zaken verarjtwoordelijkheid
droeg, leidden tot zon groot debac-
le dat twee bewindslieden - Van
der Linden en Van Eekelen - het
veld moesten ruimen. Tegen die
achtergrond wilde Binnenlandse
Zaken geen enkel risico meer lopen.
De Graaff-Nauta heeft moeten belo-
ven dat het nieuwe paspoort de
burger niet meer gaat kosten dan
het huidige (circa tachtig gulden).
De Europese reiskaart, die tevens
als nationaal identiteitsbewijs ge-
bruikt kan worden en daarmee de
gemeentelijke identiteitskaart ver-
vangt, kost de burger 35 gulden.

Weet je nog?

DOOR HANS GERTSEN Herdenking invasie
met emoties beladen

CAEN - Voor vele duizenden
geallieerde oorlogsveteranen was
gisteren een met veel emotie be-
laden dag. Precies een halve
eeuw na het begin van de heroï-
sche landingen op de Normandi-
sche stranden, stonden ze op-
nieuw oog in oog met de plaatsen
waar in de juni-dagen van 1944
genadeloos om iedere vierkante
meter grond werd gevochten.

D-Day was het begin van de geal-
lieerde victorie over nazi-Duits-
land. Een victorie die uiteinde-
lijk honderdduizenden jonge
soldaten met hun leven betaal-
den.Vooral dat feit werd gisteren

tijdens de zeventien officiële her-
denkingen door iedereen onder-
streept. Door de ruim veertigdui-
zend bejaarde en hoogbejaarde
veteranen, maar ook door het
tiental staatshoofden, onder wie
koningin Beatrix, dat de plechti-
ge herdenkingen bijwoonde.
„Ik ben niet rijk, maar ik vond
toch dat ik er dit keer bij moest
zijn," zo verklaarde een duidelijk

ontroerde, hoogbejaarde Britse
veteraan na afloop van de Frans-
Britse herdenking op de Britse
begraafplaats van Bayeux.
Kort daarvoor hadden de Franse
president Mitterrand en de Brit-
se koningin Elizabeth een korte
herdenkingsplechtigheid bijge-
woond op de begraafplaats waar
3.934 Britse soldaten hun laatste
rustplaats gevonden hebben.

Ruim 6.000 van hun kameraden-
van-toen plus enkele duizenden
genodigden bewezen hen giste-
ren de laatste eer.
De herdenkingsmarathon begon
gisterochtend al vroeg met een
Amerikaanse ceremonie bij de
beruchte Pointe du Hoc. Daar
roemde de Amerikaanse presi-
dent Bill Clinton de heldenmoed
van de 225 Rangers die er in de
ochtend van 6 juni 1944 met lad-
ders, haken en koorden de 36
meter hoge, steile rotskust be-
klommen om een Duitse batterij
uit te schakelen.

Zie verder pagina 4

" DienstweigeraarClinton
op boe-geroep onthaald

1% Een Canadese en een Britse veteraan halen na afloop van de grootscheepse plechtigheden rond de herdenking van D-Day
herinneringen op aan de dag - precies vijftig jaargeleden - dat zij samen het Juno-strand bestormden. Foto: Reuter

Hennepkwekerij ontmanteld
VENLO - Een speciaal hennep-
team van de politie Limburg-Noord
heeft gistermiddag een grote pro-
fessionele hennepkwekerij (4.500
vierkante meter) in Venlo ontman-
teld. Het is de grootste slag die het
team ooit heeft geslagen. Het hen-
nepteam dat sedert 1 januarivan dit
jaar actief is, heeft nu in totaal zes-
tien kwekerijen opgerold.
Bij de inval in de kas aan de Bec-
kersweg in Venlo werden circa

15.000 hennepplanten in beslag ge-
noemen en enkele duizenden stek-
ken. Bij de actie zijn zes personen
aangehouden. Indien alle planten
volledig tot wasdom zouden zyn ge-
komen en in de handel gebracht,
zou deze hoeveelheid 900.000 gul-
den hebben opgebracht.

Zie verder pagina 1 3
» Hennepteam ontbonden

Brabanders omgekomen
bij busongeluk in Polen

Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - Bij een busongeluk
in Polen zyn gisteren drieNederlan-
ders om het leven gekomen en 21
gewond geraakt. Veertien van hen
zijn in Poolse ziekenhuizen opgeno-
men. Het reisgezelschap bestond
uit financiële adoptie-ouders van
kinderen met een stofwisselings-
ziekte die met de stichting Mensen
voor Mensen een rondreis door Po-
len maakte.

De dodelijke slachtoffers zrjn de
48-jarige J. van der Sande uit Eind-
hoven, de 51-jarige M. Brouwers-
Jaspers uit Breugel en de 51-jarige
C. de Beer uit Son. Hun meereizen-
de partners moesten gewond wor-
den opgenomen in het ziekenhuis.
Het ongeluk deed zich gisteroch
tend voor bij Katowice, zon drie
honderd kilometer ten zuiden var
Warschau. De chauffeur raakte plot

seling de macht over het stuur
kwijt, waarop de bus omsloeg. Hoe-
wel over de oorzaak nog niets be-
kend is, vertelden ooggetuigen dat
de bus op een gevaarlijk stuk van
deweg toch zon honderd kilometer
per uur zou hebben gereden, terwijl
het ook nog regende. De Poolse po-
litie heeft de licht gewonde chauf-
feur meegenomen voor verhoor.
De verongelukte bus is van maat-
schappij Kivits Reizen bv in Vlij-
men.

De SOS-Alarmcentrale in Amster-
dam heeft gistermiddag een me-
disch team naar Polen gestuurd.
Woordvoerder J. Spijkers: „Het
team gaat bekijken hoe de patiën-
ten kunnen worden gerepatrieerd.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen
zij wellicht vandaag al met een spe-
ciaal ambulancevliegtuig worden
overgebracht naar Nederland."

NS’ers dreigen
met wilde acties
UTRECHT - De kans is groot dat
morgen 'wilde' acties uitbreken on-
der het personeel van de Neder-
landse Spoorwegen. Met name in de
Randstad bereiden NS-medewer-
kers zich voor op werkonderbrekin-
gen. Dat blijkt ondermeer uit mede-
delingen van actieve vakbondsle-
den in Rotterdam en Amsterdam.
Onder de NS'ers heerst grote onrust
over het vorige week aangekondig-
de banenverlies van 470 conduc-
teurs en machinisten. Bovendien
zijn zij ontevreden over het laatste
bod van de NS voor een nieuwe cao
voor de circa 27.000 medewerkers.
De Vervoersbonden van FNV en
CNV en de spoorwegvakbond FSV
doen overigens niet mee aan de mo-
gelijke acties morgen omdat zij nog
de weg van het overleg willen be-
wandelen. Als zij nu aan acties zou-
den meedoen, worden zij direct
door derechter teruggefloten.
De FSV en de Vervoersbond CNV
hebben gisteren naar de Raad var
Bestuur van NS een ultimatum ge-
stuurd dat donderdag afloopt. Zij
eisen voor die tijd hervatting var
het overleg. Deze bonden willen dal
de NS de vierdaagse werkweek in-
voeren voor werknemers van 50 jaai
en ouder. Mocht de spoorwegdirec-
tie de bonden niet tegemoetkomen
dan willen zy het treinverkeer op
maandagochtend 13 juni stilleggen.
De Vervoersbond FNV heeft no|
geen ultimatum gesteld. Deze bone
gaat ervan uit dat morgen overleg
plaatsvindt met de directie van N£
Reizigers.

„Allekrasloten
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kunst
Warhol-museum

in Pittsburgh
PITTSBURGH - Andy Warhol,
de in 1987 gestorven popkunste-
naar, heeft zijn eigen museum in
zyn geboorteplaats Pittsburgh.

In het zeven verdiepingen tellen-
de gebouw, een voormalig pak-
huis, zijn meer Warhols by el-
kaar gebracht dan ooit in de
wereld op één plaats te zien wa-
ren. Overigens is niet iedereen
ervan overtuigd dat dit is wat de
kunstenaar zou hebben gewild.
„Hij had het gehaat", schreef de
New Vork Times. Zijn vriendin
Brigid Berlin merkte op: „Hy
heeft zyn hele leven geprobeerd

daar weg te komen." Ook heb-
ben kunstcritici nu ineens ge-
zegd dat een eigen museum voor
Warhol niet passend is, omdat
zijn werk overal in de wereld als
bruiklenen zou moeten hangen.

In totaal heeft het nieuwe nju-

seum in Pittsburgh 900 schilde-
rijen, 600 tekeningen en ander
grafisch werk, dia's, films en an-
dere tentoonstellingsvoorwer-
pen. Warhol, zoon van Slowaak-
se immigranten, relativeerde zelf
deroem die in New Vork begon,
sterk. In de toekomst zal ieder-

een vijftien minuten beroemd
zijn, zei hy eens. Tegenwoordig
worden ook niet meer de zeer
hoge prijzen voor zijn werk be-
taald, zoals dat eens het geval is
geweest. 'Doublé Elvis' uit 1963
haalde op een veiüng bij Sothe-
by's vorig jaar niet meer dan de
helft van de geschatte opbrengst.

De waarde van Warhols nalaten-
schap is door beheerder Edward
Hayes vorig jaar op 600 tot 700
miljoen dollar berekend. Een
rechtbank bepaalde de waarde
echter na veel touwtrekken op
220 miljoen dollar.

Toneelgroep De Bron uit Noorbeek brengt groteske tragikomedie

Groots openluchtspel
in Limburgs landschap

DOOR MYA MAAS

MAASTRICHT - Openlucht-
spelen zijn in ons klimaat een
reuzegok. Toch brengt toneel-
groep De Bron uit Noorbeek
traditioneel ook dit jaar weer
een groots opgezet openlucht-
spel op lokatie: Yvonne, prin-
ses van Bourgondië, dat wordt
opgevoerd in een weiland na-
bij het sportterrein. Er is een
overdekte zittribune met 200

Vanaf die tribune
kijkt het publiek uit op een
mooi Limburgs landschap.
Als het donker wordt zorgt de
.verlichting voor nieuwe effec-
ten.

Yvonne, prinses van Bourgondië, is
het eerste van de drie toneelstuk-
ken die de Poolse schrijver Witold
iGrombriwitz (1904-1969) geschre-
ven heeft. Dat was in 1935, maar het
duurde nog tot 1957 voordat
'Yvonne' in Krakau voor het eerst

opgevoerd. Acht jaar later
voelde de Franse bourgoisie zich
aangevallen door de titel van het
stuk, terwijl dat Bourgondische in
ïeite slechts betrekking heeft op de
levensstijl die koning Ignatius en
koningin Margaretha aan het hof
voeren. Die stijl is oppervlakkig, de-
cadent, dehypocrisie viert hoogtij.

De inhoud: prins Philip is uitgeke-
ken op de vele stijlvolle hofdames
die hem worden opgedrongen. Hij
bepaalt zijn aandacht tot Yvonne,
een eenvoudig, ongecompliceerd
meisje, dat de gevestigde stijl ne-
geert. Meer nog om zyn ouders te
dwarsbomen verlooft de prins zich
'met haar. Het hofleven lijdt daaron-
der, de hofhouding zoekt naar een
middel om het verstoorde hofleven
te herstellen. Er wordt een rigou-
reus middel toegepast, dat in een
thriller niet zou misstaan.

„Het gaat om een tragikomedie,"
vertelt regisseuze Veronique Obrie,
„de aanzet is komisch, maar het
stuk ontwikkelt zich steeds schrij-
nender. De speelstijl is grotesk,
maar de geloofwaardigheid van het
-stuk mag daar niet onder lijden. Het
is gedacht voor een groot publiek.
De setting is weliswaar klassiek,
maar omhuld met een eigentijds
jasje. Yvonne is het breekpunt tus-
sen het hofen de prins, dietegen de
leugenachtigheid van het hof rebel-
leert. Want als de maskers vallen,
blijft alleen de leegte over." Obrie
trekt parallellen met het leven van
vandaag: een overdadige cultuur
van eten, drinkenen verveling. Zich
afzetten tegen de bovenlaag van de
maatschappij was de drijfveer van
de schrijver in zijn tekst.
„Het is vooral een spannend ver-
haal," zegt voorzitter Roger Pricken
van De Bron, „met bijzondere toe-
voegingen." Zoals een zangeres, de
sopraan Armelies Vleugels, met wie

de voorstelling begint en afsluit. Ze
is in wezen de stem van Yvonne, die
zelf niet spreekt. Het koor wordt
door leden van zangvereniging De
Eendracht gevormd. Voor een en-
semble van de Noorbeekse harmo-
nie componeerde Christian Janssen
de speciale muziek.
De belangrijkste rollen, prins en ko-
ningin, worden ingevuld door Ate-
frans de Bruin en Tilly van Acker.
Evert van Acker speelt de rol van
korting Ignatius. Josée Senden

heeft de titelrol. Eduard van Ros-
sum is de kamerheer. Andere dui-
delijk omlijnde rollen worden ge-
speeld door Jacqueline Romers
(Isabelle) en Yolanda Pricken (Yo-
lande). Ze zijn vriendinnen van el-
kaar, maar tevens rivalen. Erwin
Lennarts speelt de rol van Cyrillus,
Roger Pricken de ober. Voorts zijn
er nog tien hofdames in het spel.
Na vijfmaanden intensiefrepeteren
heeft donderdag 16 juni de premiè-
re plaats. Verder zijn er uitvoerin-

gen op 17, 22 en 23 juni. Bij slecht
weer worden de voorstellingen van
16 of 17 juniverplaatst naar dinsdag
21 juni. Op die dag gaat de voorstel-
ling onder alle weersomstandighe-
den door, bij slecht weer in de tent
tegenover Hoeve de Peul. Uitwyk-
datum voor de voorstellingen van
22 en 23 juni is vrijdag 24 juni, on-
der alle weersomstandigheden.
Aanvang telkens om 20 uur. In het
Openluchttheater van Valkenburg
speelt De Bron het stuk op 29 juli.

" Toneelgroep De Bron brengt de tragikomedie Yvonne, prinses van Borgondië.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Nominaties voor toneelprijzen
AMSTERDAM - De toneeljury van
de Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties (VSCD)
heeft Karin Tanghe en AnnekeBlok
genomineerd voor de Theo d'Or.
Warre Borgmans en Pierre Bokma
zyn genomineerd voor de Louis
d'Or. Theo dOr en Louis dOr zyn
de belangrijkste toneelonderschei-
dingen die ons land kent.

Tanghe heeft een nominatie gekre-
gen voor haar vertolking van Nora
Heimer in Nora van Henrik Ibsen
door Theater Malpertuis, geregis-
seerd door Dirk Tanghe. Blok

maakt kans op de Theo dOr voor
haar rol van Mariedl in De Presi-
dentes van Werner Schwab bij De
Trust in de regie van Theu Boer-
mans.

Borgmans en Bokma zijn uitgeko-
zen voor respectievelijk de rol van
Thomas in De Fantasten van Robert
Musil bij De Tijd (regie Lucas Van-
dervost). Bokma voor zijn vertol-
king van Richard 111 in het gelijkna-
mige stuk van Shakespeare.
Voor de Colombina zijn genomi-
neerd: Alice Reys (Addie en Klaasje
in Kleine Zielen door Het Nationale

Toneel), Gert Portael (Kristine Lin-
de in Nora), Marisa van Eyle (Frau
Wurm in Volksvernietiging of mijn
lever is zinloos door De Trust).

Voor een Arlecchino komen in aan-
merking: Jan Steen (Dokter Rank
in Nora), Peter Blok (Edgar in Ko-
ningLear by Het NationaleToneel),
Khaldoun el Mecky (Hermann in
Volksvernietiging) en Bert André
(Ernst in Kleine zielen).

Tenslotte zijn twee regisseurs, een
vertaler en een produktie genomi-
neerd voor de Proscenium-prijs:

Dirk Tanghe (regie Nora), Ger Thijs
(regie/bewerking Kleine zielen),
Torn Kleijn (vertalingen van de Fae-
caliëndrama's van Schwab by De
Trust), en Rolbrug (produktie van
De Harmonie Leeuwarden en de
Stasdsschouwburg Groningen in
samenwerking met Hans Lansink
Theaterbureau).
De jury dieverantwoordelijk is voor
de nominaties voor de toneelprij-
zen-1993/'94 bestaat uit Hans van
den Bergh, Heika Breebaart-Mis-
kotte, Menso Carpentier Alting,
JFrans Roth, Loes van Toorn, Gisle-
bert Thierens, Eric van der Velden,
Claudia de Weerd en Oscar Wibaut.
De prijzen worden maandag 5 sep-
tember tijdens het Theaterfestival
in de Koninklijke Schouwburg in
Den Haag uitgereikt.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
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K. J.Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37,6411 RS Haarlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739881
Advertentie. 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fsxï
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN-AMRO Heerlen 57 75 35 935
Postbank 10 35100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Kerkrade 045-452932
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldoen.Bij automatische betaling:

per maand ’ 29,00
per kwartaal ’ 86,90

Per acceptgiro:
per maand ’ 30,50
per kwartaal ’ 88,40

Losse nummers ’ 1,75
Bfr. 32

Alle orders worden afgesloten en
uitgevoerd overeenkomstig de Re-
gelenvoor het Advertentiewezen en
overeenkomstig deAlgemeneVoor-
waarden van hetLimburgs Dagblad.

ld-cd
Stabat Mater, Litanie tot de
Maagd Maria en Derde Symfo-
nie 'Lied van de Nacht' van
Karol Szymanowski; City of
Birmingham Symphony Orche-
stra, CBSO koor en solisten
onder leiding van Simon Ratt-
le; CDC 5551212.

’Luik’ opent met
Boris Godounov

LUIK - Met een van de meest spec-
taculaire en groots opgezette wer-
ken uit het operarepertoire, Boris
Godounov van Modeste Moussorgs-
ky, opent de Opéra Royal de Wallo-
nië het komende operaseizoen.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk
verruilt het Luikse operagezelschap
voor de seizoensouverture het eigen
knusse theater in de Luikse binnen-
stad voor het grote Palais des
Sports aan de oevers van de Maas.
Daar gaat Boris Godounov op 16
september in première.

De Weense dirigent Friedrich
Pleyer leidt deze produktie die in
totaal tien keer in Luik wordt opge-
voerd. Naast een groot aantal -
veelal Russische - solisten neemt
ook het koor van de Muziekdrama-
tische Produkties Limburg aan de
uitvoeringen deel, dat samen met
het koor van het Moussorgsky
Theater in Sint Petersburg het
Luikse operakoor versterkt.
Het programma van de Luikse Ope-
ra vermeldt verder nog acht opera-
produkties (waaronder Don Gio-
vanni, De Parelvissers, De Vliegen-
de Hollander, Tosca en La Forza del
Destino), een operette (Die Fleder-
maus), een ballet (Symphonie Fan-
tastique/Petrousjka), twee concer-
ten (Requiem van Verdi en Weense
Avond) en een gecombineerde
opera/balletvoorstelling (Ma Mère
I'Oye en L'enfant en les sortilèges).

De Limburgse Opera Vereniging
heeft een groot en een klein abon-
nement samengesteld met negen,
respectievelijk vijfvoorstellingen in
Luik. Ook de Luikse Opera zelf
heeft diverse abonnementen in de
aanbieding.

Voor meer informatie en reserverin-
gen: Opéra Royal de Wallonië: 0032/
41235910 (inlichtingen) en 0032/
41236765 (reservering); Limburgse
Opera Vereniging: 046-333182.

DOORJOSFRUSCH

'Dit behoort tot de mooiste mu-
ziek die ooit werd geschreven.
Het laat je niet meer los.' Deze
uitspraak van SimonRattle over
de muziek van de Poolse compo-
nist Karol Szymanowski laat
aan duidelijkheid niets te wen-
sen over.
Zijn muzikale vertaling van die
woorden evenmin. Op de cd die
hij vorig jaarmet het City ofBir-
mingham Symphony Orchestra
opnam, maakt de Engelse diri-
gent van de eerste tot de laatste
noot duidelijk, in deze muziek te
geloven.

De muziek van Karol Szyma-
nowski (1882-1937) heeft dezelfde
nauwe banden met de volksmu-
ziek, die ook zijn terug te vinden
in - bijvoorbeeld - de Derde
Symfonie van zijn landgenoot
Górecki.

Ook qua monumentaliteit en
sfeerschildering zijn er duidelij-
ke overeenkomsten. Alleen op het
gebied van dramatiek en meesle-

pendheid gaat Szymanowski een
stuk verder. Zo weet hij in het
Stabat Mater een muzikale span-
ning op te bouwen die werkelijk
naar de keel grijpt; een ver-
schijnsel dat in de 'voortneuze-
lende' muziek van zijn landge-
noot slechts zelden terug te vin-
den is.
Rattle heeft die spanning uitste-
kend aangevoeld. Evenals de
pathetische, bombastische sfeer
die in de Derde Symfonie duide-
lijk verwijst naar Skriabins Poè-
me de l'Extase.

Met zijn koor en orkest en vier
solisten (Elzbieta Szmytka, Flo-
rence Quivar, Jon Garrison en
John Connell), die dit soort
krachtig werk voortreffelijk aan-,
kunnen, geeft hij vrijwel ideale
vertolkingen van deze composi-
ties: warmbloedig, romantisch en
afgewogen van klank en expres-
sie.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 natie; 4 mnl. vogel; 8 bijb. fig.; 12pi. op de Velu-
we; 13voor; 14dagdeel; 15watervogel; 17 grote wateren; 19 gave;
20 strelen; 22 zoutig vocht; 24 erfelijkmateriaal; 25met andere woor-
den; 27 onderkussen; 29 grondverf; 32 hemellichaam; 34 individu;
36 plaats; 38vogel; 39voordat; 40 bouwland; 41 bankcombinatie; 43
bloem; 45 gierigaard;46 brasserij; 48waterlelie; 50meisjesnaam; 51
vr. titel; 53 meisjesnaam; 55 aanvankelijk; 58 binnenste; 60 wezen;
62 vervoermiddel; 64 een zekere; 65vr. munt; 66 uitroep; 67keuken-
gerei; 68 kweek; 69 oliestaatje.

VERTIKAAL: 1 grondsoort; 2 lofdicht; 3 Russ. riv.; 5 ontsloten; 6 lof;
7 strook; 9 bult; 10 boerderijgrond; 11 Eur. taal; 16 aanbreken; 17
nervus; 18 pakken; 19 stellig; 21 mager; 23 vaatwerk; 26 zintuig; 27
kleur; 28pi. in N.-Holland; 29vogel; 30gasten; 31 rare; 33 behoeftig;
35duw; 37een zekere; 42 smeren;43vioolbouwer; 44 cowboyfeest;
45 gebaldehand; 47 meisjesnaam; 49 voorz.; 52kleur; 53 opening;
54 loopvogel; 55 insekteneter; 56 slaginstrument; 57 slotwoord; 59
meisjesnaam; 61 vlaktemaat; 63 op dewijze van.

oplossing gisteren
OPLOSSING E 1108
HORIZONTAAL: 1 waterstof; 8 tam; 9
mis; 10 kar; 12 ratel; 13 gebod; 15
sater; 16 Ozo; 18 rebus; 20 pier, 21
brems; 23 loop; 24 fragiel; 26 ad.; 28
die; 29 cel; 31 h.i.; 32 kwartel; 33
poneren; 34 BZ; 35 AID; 37 nto; 38
1.g.; 40 staande; 44 elan; 47 einde; 48
kado; 50 navel; 52 rai; 53 braak; 54
satan; 55 kaars; 56 sta; 57 Ede; 59
aas; 60 ontleding.

VERTIKAAL: 1 water, 2 Amer; 3 enr.
4 ritzege; 5 s.s.; 6 oker; 7 fabel; _
later; 11 robot; 12 RAI; 14 duo; _\
spaakbeen; 16ora; 17 omi; 19spring
bok; 21 breedte; 22 seconde; 24 fitis:
25 lente; 27 d\v.z.; 28 dra; 30 Leo; 3<
hel; 36 Danaïde; 39 lavas; 41 air; 42
Ndl.; 43 vaars; 45 las; 46 netto; *JIkraag; 49 das; 51 laan; 53 baan; 5*
el; 58 cd.

Winwoord: AFSCHEEPMONSTEf

recept
Meloen met portgelei
4 personen

1 mooierijpe meloen, 6 blaadjes gelatine, 2 dl rode
port, 2 eetl. suiker, evt. slagroom.

Halveer de meloen en verwijder de pitjes met een
lepel. Week de gelatineblaadjes een minuut of 5-6
in koud water.
Verwarm de port zachtjes met de suiker en neem
de pan van het fornuis zodra de suiker gesmolten
is. Knyp telkens een gelatineblaadje uit en los dit
al roerend op in de warme port.

Laat de port-gelatine oplossing afkoelen en verdeel
het dan over de holtes van de beide meloenhelften.
Plaats de helften in de koelkast zodat de gelei kan
opstyven.
Snyd elke helft doormidden, zodat u vier gelijke
kwarten met gelei heeft. Spuit eventueelaan beide
kanten van het kwart meloen een flinke toef slag-
room.

NB: Als u een klein beetje van de nog vloeibare
gelei over heeft nadat u het over de beide meloen-
helften heeft verdeeld, laat dit dan gewoon opstij-
ven en hak het in stukjes om eventueel over de
toefjes slagroom te verdelen.

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

Dinsdag 7 juni 1994 "2

Neon Bischoff
Lichtreklame
Heerlen

045 723777

plexiglas
verkoop en bewerking

limburgs dagblad

het aruba-dossier de rechter



Kok denkt over ’enkele weken’ regeerakkoord te kunnen presenteren

PvdA en VVD doen concessies
Van onze parlementaire redactie

j^EN HAAG - De PvdA is
bereid geld vrij te maken
olïi het financieringstekort
°ftc_er een volgend kabinet
*j*tra te verlagen. In ruildaarvoor neemt de WD ge-
degen met minder lasten-
Verlichting dan de voorzie-
|je negen miljard gulden. In
S^ sociale zekerheid eist de
*vdA bovendien alleen ga-

voor de sociale mi-
Aan hun positie mag

getornd worden.

it bleek gisteren na een dag onder-
Pendelen door de leiders van PvdA,XVD en D66, Kok, Bolkestein en
l.atl Mierlo. Ondanks de handrei-
J~Jngen van Kok en Bolkestein werd
!pen het niet eens over de omvang

de bezuinigingen en de lasten-
i^hchting. Het ligt nog 'heel moei-
cJk'i aldus Kok. Ook Bolkesteinj^nadruktedat de meningsverschil-n nog niet zijn verdwenen.

£ het verkiezingsprogramma vane I*vdA is geen geld vrijgemaakt
Oor een verdere verlaging van het

De WD geeft
.jj^r 2,4 miljard gulden aan uit, D66
*»fs drie miljard gulden.Kok toon-
J: zich gisteren bereid om met/VD en D66 mee te gaan. Dat bete-
.ent dat er minder geld is voor an-

L^re zaken, dan wel dat er meer
moet worden.

?°ikestein zei dat hij 'nu' niet wil
/^ften aan de lastenverlichting van
|{eBen miljard gulden, aangevend

at daarruimte zit voor compromis-
;®n- Kok hield vast aan zeven mil-
1, . gulden, waarbij een door het
/u'dige kabinet voor 1995 beloofde

van twee miljard
Pgeteld moet worden. Bolkestein
J* Van Mierlo menen dat die tweem.ard niet gedekt is.

Garanties
P°lkestein zei dat het geld voor de
j^stenverlichting vooral gevondenn°et worden door ingrepen in de

zekerheid. Bij de PvdA ligt
at uiterst gevoelig. Desalniettemin
j*fKok aan alleen garanties tewen-

h voor de sociale minima.
8
0lt na herhaald aandringen wei-

dde de PvdA-leider garanties te
dat de hoogte en duur van

('"keringen onaangetast blijven.
yts dat wel in het PvdA-verkie-
u^gsprogramma is beloofd. Kok

niet verder dan de uitspraak
u*l sociaal minimum te willen

Voor het overige ver-
l hij naar het concept-regeerak-
L°ord. Wel gaf de PvdA'er aan dat
Let sanctiebeleid in de sociale ze-
Kerheid veel strenger zal worden.ye onderhandelaars gaan er voor-
loog van uit dat zy vrijdag depro-

op financieel en sociaal-eco-
.ornisch terrein zo ver doorgeno-
,?en hebben dat er volgende week
bandag een akkoord op hoofdly-

over gesloten kan worden.
LV°orlopig groen licht," aldus Bol-
rjstein.
s geen tijd te verliezen zijn de ge-
Prekspartners begonnen met het

ry zetten van onderwerpen
h,. ten de financieel, sociaal-econo-

sfeer die in het regeerak-
s°°rd moeten komen. Met de be-
jTreking van die zaken willen ze
Ian volgende week starten. Er zul-n volgens Kok 'enkele weken'

cc heengaan.

Moeilijke taak

Ergste vliegramp in
China eist 160 levens

Van onze redactie buitenland

PEKING - Bij een vliegtuigon-
geluk in het midden van China
zijn maandag alle 160 inzitten-
den om het leven gekomen. On-
der de slachtoffers zijn negen
buitenlanders, maar hun natio-
naliteit is niet bekendgemaakt.
Nog geentwaalf uur na deze erg-
ste ramp in de geschiedenisvan
Chinese burgerluchtvaart, werd
een vliegtuig met 131 inzittenden
gekaapt en gedwongen naar Tai-
wan te vliegen. Daar is het vroeg
in de avond veilig geland.

Het verongelukte toestel, een
Tupolev 154, stortte neer tien mi-
nuten nadat het was opgestegen
van het vliegveld van Xian; de
toeristenstad die bekend is om
het opgegraven terracotta leger.
Er waren 146 passagiers aan

boord en veertien bemanningsle-
den. Het toestel van China
NorthwestAirlines was uit Xian
vertrokken voor een binnenland-
se vlucht naar de zuidelijke ha-
venstad Kanton. De oorzaak van
de ramp is niet bekend, maar
reddingswerkers ter plaatse heb-
ben verklaard dat het vliegtuig
van Russische makelij in de
lucht is geëxplodeerd.

De veiligheid in de Chinese bur-
gerluchtvaart wordt een steeds
groter probleem. Door de super-
snelle economische groei is het
aantalvluchten fors toegenomen
en komen er elk jaar veertig tot
vijftig nieuwe toestellen bij. Er
zijn echter onvoldoende goed
opgeleide piloten. Om dit te
compenseren, worden vliegtuig-
bemanningen gedwongen het
dubbele aantal uren te maken
van het maximum van honderd

vlieguren per maand dat de Chi-
nese wet toestaat.
De gezagvoerder van het vlieg-
tuig dat in augustus 1992 in Nan-
jing neerstortte en waarbij 106
mensen om het leven kwamen,
had die maand al meer dan 150
uren gevlogen. Functionarissen
achten het niet onmogelijk dat
hij door oververmoeidheid ver-
keerde beslissingen heeft geno-
men. Voor het reguliere onder-
houd van de toestellen geldt
eenzelfde verhaal: er zijn te veel
passagiers om de machines aan
de grond te houden.
Dat de veiligheid op de vliegvel-
den ook veel te wensen overlaat,
blykt uit de kaping van gisteren,
de twaalfde sinds april vorig
jaar. Volgens de Amerikaanse
International Airline Passenger
Organisation is China één van de
meest onveilige landen ter we-
reld om te vliegen. In de afgelo-
pen twee jaar zijn 334 mensen
om het leven gekomen bij vlieg-
tuigongelukken. De organisatie
heeft eerder gesteld dat het veili-
ger kan zijn door de straten van
de stad Sarajevo te lopen dan
met een Chinees vliegtuig te
vliegen.

" Reddingswerkers bezig met het bergen van de slachtoffers van devliegramp. Foto: EPA

d'Ancona ziet meer in betere voorlichting

Drie doden geen reden
scherpere XTC-controle

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG/HILVERSUM
- Demissionair minister
d'Ancona van WVC denkt
dat scherpere vervolging
van handel in XTC-pillen
tot kwaliteitsverlaging van
deze harddrug leidt, zodat
de gevaren toenemen. De
PvdA-Eurolijsttrekker acht
betere voorlichting ver-
standiger, danextra politie-
controle. CDA-Eurolijst-
trekker May-Weggen keurt
die opstelling scherp af. Ze
spreekt van het aantrekken
van 'stromen verslaafden
en criminelen.
d'Ancona meldt in een no-
titie aan de TweedeKamer
dat dit jaarop houseparty's
drie doden zijn gevallen na
XTC-gebruik. De notitie
waarin ze, op verzoek van
SGP en GPV, haar beleid
schetst, is niet voorzien van
de handtekening van haar
collega van Justitie. Zoals
bekend zijn het CDA-smal-
deel en Justitie voor strak-
ker vervolgen van de XTC-

handel en -consumptie.
d'Ancona stelt in de notitie
overigens geen legalisering
van de handel in XTC voor.
Dat laatste doet zij wel als
PvdA-lijsttrekker voor de
Europese verkiezingen. Zij
wil als Eurolijsttrekker dat
XTC in Nederland onder
bepaalde voorwaarden le-
gaal gekocht moet kunnen
worden.

CDA-Eurolijsttrekker May-
Weggen liet zich gister-
avond op een partybijeen-
komst in Hilversum
verontrust uit over de op-
stellingvan d'Ancona. Vol-
gens de CDA-lystaanvoer-

der en tevens demissionair-
minister, lokken de voor-
stellen diehaarPvdA-colle-
ga heeft gedaan verkeerde
personen naar Nederland.
„Ik pleit voor een hardere,
meer Europese lijn. Als Ne-
derland een te eenzijdig
beleid voert op dit gebied,
dan stroomt het water naar
het laagste punt. En met de
stromen druggebruikers
volgen de stromen crimine-
len," aldus Maij-Weggen.

De PvdA-Eurolijsttrekker
wil echter eerst nader on-
derzoek naar de medische
werking van XTC-pillen.

Tot op heden zijn de scha-
delijke bijwerkingen niet
exact bekend. De drie do-
den na gebruik van XTC
tijdens houseparty's kun-
nen ook het gevolg zijnvan
een combinatie van farma-
cologische effecten (verho-
ging lichaamstemperatuur)
en het langdurig dansen in
een warme, slecht geventi-
leerde ruimte. d'Ancona
wil dat organisatoren van
houseparty's afkoelruimtes
inrichten. De minister wil
gemeenten dat verplicht la-
ten stellen.
Daarnaast zal de minister
de verslavingszorg wijzen
op de reeds bekende risi-

co's van XTC. De sympto-
men diebij het gebruik van
XTC kunnen optreden zijn
onder andere misselijk-
heid, duizeligheid, overver-
hitting, hoge bloeddruk,
onrust, hallucinaties, hart-
kloppingen en hartritme-
stoornissen. XTC wordt
vrijwel uitsluitend verhan-
deld in de vorm van pillen.
De werkingsduur is vier tot
zes uur. Na inname raakt
de gebruiker in een roes,
waarbij hij zich losser
voelt. De pillen worden
daarom ook wel 'Love'-pil
genoemd. In Nederland
staat XTC op de lijstvan de
zwaarste drugs. In de prak-
tijk wordt het bezit van
XTC overigens niet gericht
opgespoord.
Uit onderzoek van het Ne-
derlands Instituut voor Al-
cohol en Drugs (Niad)
blijkt dat ongeveer 30.000
(3,3 procent) scholieren van
twaalf jaar en ouder ooit
wel eens XTC heeft ge-
bruikt. Met name jongens
in het mavo-onderwijs en
meisjes in het lbo-onder-
wijs scoren hoog.

binnen/buitenland
Procureur-generaal komt verdediging tegemoet

’Verklaringen Yolanda
vrijwel onbruikbaar’

Van onze redactie binnenland
ARNHEM - De verkla-
ringen van Yolanda, het
belangrijkste slachtoffer
in de Eper incestzaak,
zyn maar voor een heel
klein gedeelte bruikbaar
om de betrokkenheid
van haar ouders, ex-man
en drie huisvrienden by
illegale abortussen en
gruwelijke mishandelin-
gen te bewyzen. Procu-
reur-generaal (pg) Y. van
Kuijck zei dat gisteren op
de laatste dag van de be-
handeling van de incest-
zaak in hoger beroep bij
het gerechtshof in Arn-
hem.
Van Kuijck kwam hier-
n_ee tegemoet aan op-
merkingen van de verde-
diging. De zeven advoca-
ten kenschetsten de
Verklaringen van Yolan-

da als 'verhalen met een
sprookjesniveau' en stel-
den dat ze voor negentig
procent onwaar waren.
De procureur-generaal
plaatste kanttekeningen
by de 'genadeloze' kri-1
tiek op Yolanda's verkla-
ringen. Maar hij deelde
de opvatting dat de getui-
genissen zelf te warrig
zijn om als bewijs te die-
nen. Ze zitten vol 'vergis-
singen, tegenspraak,
onjuistheden, inconsis-

tenties, onmogelijkheden
en opzettelijke ver-
draaiingen. Toch waren
ze niet helemaal waarde-
loos. „In de kern verwij-
zen ze naar het op ge-
welddadige manier
opwekken van een abor-
tus."
Zo achtte hy Yolanda's
verklaring over de pogin-
gen om met 'de vibrator
met de grote kop' zwan-
gerschappen te beëindi-
gen bruikbaar omdat die

strookt met 'zeer be-
trouwbare en consisten-
te' verklaringen van zus
Evelien daarover. Boven-
dien komt dit verhaal
overeen met spontane
bekentenissen van vader
Arie en moeder Dinie
kort na hun aanhouding.
De psychologen Wage-
naar en Soppe noemen
die 'betrouwbaar.
De verdediging nam
geen genoegen met deze
poging om via een om-

weg het bewijs rond te
krijgen. „De zaak is te
veel ingedikt," formu-
leerde advocaat Ruis,
raadsman van vader Arie.
Hij verwees naar opmer-
kingen van gynaecoloog
Bruinse dat met een vi-
brator geen abortus kan
worden opgewekt.
Ook in de kritiek op de
politie, die volgens de
verdediging de verhalen
van slachtoffer Yolanda
voor zoete koek heeft ge-
slikt, gaat de pg voor een
deel mee. „De kritische
zin van de politie is wat
langzaam op gang geko-
men." Maar hij tekent
aan: „Ik had wel eens
willen zien wat er ge-
beurd zou zijn als de poli-
tie in het begin niet naar
Yolanda had geluisterd."
Het hof doet op 17 juni
uitspraak.

PvdA en VVD willen wel strengere controle

Identificeren voor
krasloten is ’onzin’

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - PvdA en WD voe-
len niets voor de invoering van een
identificatieplicht voor deelnemers
aan de krasloterij. CDA en D66
steunen de suggestie van voorzitter
Van den Bergh van de Nationale
Sporttotalisator om een identifica-
tieplicht in te voeren voor deelne-
mers aan de kraslotery. Daarmee
kan worden voorkomen dat jonge-
ren onder de 18 jaar krasloten ko-
pen. Uit onderzoek blijkt datwinke-

liers zeven procent van hun loten
verkopen aan mensen jongerdan 18
jaar, hoewel de wet dat verbiedt.
De afgelopen weken zijn, na een
omstreden reclamecampagne, in re-
cordtijd 34 miljoen krasloten van
een rijksdaalder verkocht. Dat ge-
beurt via winkeliers, die daarvoor
15 cent per lot ontvangen. De loten
zyn nu al uitverkocht, terwijl de or-
ganisator ervan, deNationale Sport-
totalisator, had gedacht er tot sep-
tember mee toe te kunnen.
De TweedeKamer en maatschappe-
lijke organisaties maken zich zor-
gen over het enorme succes van
deze lotery, die vier weken geleden
werd geïntroduceerd. Gevreesd
wordt dat het spel vooral bij jonge-
ren tot gokverslaving zal leiden.
De PvdA vindt het echter onzin dat
deelnemers aan de krasloterij zich
moeten gaan identificeren. De partij
pleit ervoor de winkeliers aan te
pakken. Woordvoerder Zijlstra: „De
Nationale Sporttotalisator moet er-
voor zorgen dat winkeliers die toch
krasloten aan jongeren verkopen,
worden uitgesloten van verdere ver-
koop. Dat moet steekproefsgewijs
worden gecontroleerd." Ook de
WD wyst een identificatieplicht
van de hand.

Het CDA, dat na veel aarzeling voor
de wet stemde die de krasloterij
mogelijk maakt, vindt wel dat er
een identificatieplicht moet komen.
Woordvoerder Smit: „We zyn ge-
schrokken van de massaliteit waar-
mee met name jeugdigen zich heb-
ben gestort op de krasloten. Als
blijkt dat het kraslot leidt tot versla-
vende effecten, moeten er initiatie-
ven worden genomen om de wet
aan te passen of mogelijk zelfs in te
trekken."
D66 heeft geen bezwaar tegen in-
voering van een identicatieplicht;
de partij was al tegen invoering van
het kraslot. _.

N-Jemen stemt
in met bestand
SANA - De regering van Noord-
Jemen heeft gisteren ingestemd
met een staakt-het-vuren voor on-
bepaalde tijd in de burgeroorlog
met Zuid-Jemen. Het bestand zou
afgelopen nachtvan kracht worden.
Minister van Buitenlandse Zaken
Basendwa zei in Sana dat de noor-
delijke troepen het bestand zullen
naleven zolang dit niet door het
Zuiden wordt geschonden.

Vyf landen in de Golfregio hebben
inmiddels de afsplitsing van het
Noorden door het Zuiden min of
meer geaccepteeerd. Aden scheidde
zich op 21 mei af en riep een eigen
onafhankelijke staat uit. Saoedi-
Arabië, Koeweit, de Verenigde Ara-
bische Emiraten, Bahrein en Oman
zeiden de stap van het Zuiden als
een voldongenfeit te erkennen.
Egypte veroordeelde" gisteren het
bombardement dat Noordjemeniti-
sche vliegtuigen zondag uitvoerden
op de olieraffinaderij van Aden.
Daarbij vielen minstens zes doden
en raakten achttien burgers ge-
wond.

Bosnië verwerpt
wapenstilstand

van vier maanden
GENèVE - De Bosnische federatie
van moslims en Kroaten verwerpt
in eerste instantie het VN-voorstel
voor een onmiddellijke wapenstil-
stand van vier maanden. Gister-
avond diende vice-president Ejub
Ganic een tegenvoorstel in voor een
'flexibel' bestand van vier weken,
dat door Unprofor-troepen moet
worden gewaarborgd en telkens
met eenzelfde termijn kan worden
verlengd als de Serviërs zich aan de
afspraken houden.

Verder wil Ganic een harde toezeg-
ging, dateen bestand op de huidige
militaire posities in geen enkel op-
zicht maatgevend is voor de toe-
komstige grens tussen de federatie
en het Bosnisch-Servische gebieds-
deel. Een eerdere eis van moslim-
president Alija Izetbegovic om alle
zware wapens in een straalvan tien-
tallen kilometers rondom Sarajevo
weg te halen, werd op het laatste
moment ingetrokken.
De Bosnisch-Servische leider Ka-
radzic verklaarde zich voorstander
van een bestand voor vier maanden,
hoewel hij naar eigen zeggen 'liever
zes maanden of een permanente
wapenstilstand had gewild.

punt uit
Steun

De fractievoorzitters Kok
(PvdA), Brinkman (CDA), Bol-
kestein (WD) en Van Mierlo
(D66) maken zich eensgezind
sterk voor de kandidatuur van
demissionair CDA-premier
Lubbers als nieuwe voorzitter
van de Europese Commissie.
Dat blykt uit een verklaring die
het viertal gisteren heeft doen
uitgaan. De vier wijzen erop
dat Lubbers in de afgelopen
twaalf jaar Europa als zyn
broekzak heeft leren kennen.

Samen
De politie gaat in de toekomst
nauw samenwerken met de
Economische Controledienst,
de FIOD en de AID om de zwa-
re criminaliteit aan te pakken.
Via een wetswijziging, die nu
wordt voorbereid, wordt het
mogelijk dat de diensten infor-
matie rechtstreeks aan elkaar
doorgeven. Het direct uitwisse-
len van informatie tussen poli-
tie, ECD, FIOD en AID wordt
nu geblokkeerd door de Wet
Persoonsregistratie.

Rwanda
De opstandelingen van het
FPR in Rwanda hebben het te-
genoffensief afgeslagen van de
Rwandese regeringstroepen.
Die probeerden de rebellen te
verdrijven van de belangrijkste
weg van de hoofdstad Kigali -naar Butare en het buurland
Burundi. Het was voor het
eerst sinds de oorlog in Rwan-
da twee maanden geleden uit-
brak dat het door Hutu's gedo-
mineerde leger tot een tegen-
aanval was overgaan.

Ter Schure
Bisschop Ter Schure van Den
Bosch hoeft Tiny van Lieshout-
van Asseldonk niet toe te laten
tot de diakenopleidingvan zijn
bisdom. Het gerechtshof in
Den Bosch heeft het hoger be-
roep afgewezen dat zy en de
stichting Vrouwmens hadden
ingediend tegen het afwijzend
vonnis van de rechtbank. Van
Lieshout en Vrouwmens be-
gonnen in 1990 een procedure
tegen de bisschop met als eis
dat zij tot de diakenopleiding
zou worden toegelaten. De bis-
schop weigerde dit omdat zij
een vrouw is.
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Hoop
„Het is hier, precies op de plek waar
wij ons nu bevinden, dat een be-
paalde manier van leven, van gelo-
ven en van hopen het heeft gewon-
nen van de enige echte vijand: het
nazisme, wat erop lijkt en degenen
die zich erdoor laten inspireren."
De president wees erop dat de stryd
tegen onrecht en onvrijheid niet na
de Tweede Wereldoorlog is opge-
houden en refereerde aan de ge-
beurtenissen in Joegoslavië en Afri-
ka. „Eisenhower zei destyds 'Let's
go. Wy moeten nu moed en tegelyk
geduld tonen.' Het is nu tijd voor
ons om ook te zeggen 'Let's go'," al-
dus Mitterrand.

Dienstweigeraar Clinton
op boe-geroep onthaald

Vervolg von pagina 1

j CAEN - De Amerikaanse presi-; dent werd even later bij een vol-. gende ceremonie op Utah Beach
door sommige veteranen met ge-
mengde gevoelens ontvangen.
Tijdens de Frans-Amerikaanse
plechtigheid zelf hielden ze zich

" in, maar vlak voor de komst van
Clinton werd de mededeling dat

" hy tien minuten later zou komen
dan gepland, met boe-geroep
ontvangen. Voor veel veteranen
is het moeilijk te verteren dat
hun president tijdens de Viet-
nam-oorlog niet in dienst wilde
gaan.

Terwijl Clinton op zich het
-wachten, stal de leider van de
Republikeinse oppositie in de
Senaat, Robert Dole, de show.
Dole, zelf een veteraan uit de
Tweede Wereldoorlog, werd
luidruchtig aangeraden zich in
1996 kandidaat te stellen tegen. Clinton.

Na een vorstelijke lunch in Caen
'gaven alle staatshoofden acte de
présence tijdens de grote, inter-
nationale herdenking op Omaha
Beach, het beruchte strand waar
tijdens de eerste uren van D-Day
bijna 2.000 Amerikaanse solda-
ten het leven heten. Behalve
koningin Beatrix was ook pre-
mier Lubbers aanwezig bij het
onbetwiste hoogtepunt van de

vijftigste herdenking van D-Day

Figuranten
De reeks herdenkingen werd gis-
teravond afgesloten met een
groots 'son et lumière', een licht-
en geluidsspel bij het museum
Memorial de la Paix in Caen.
Naar schatting zestigduizend
toeschouwers, onderwie duizen-
den veteranen, zagen daar hoe
3.000 figuranten in een tiental
scènes het opkomend fascisme,
de oorlog, de bezetting, het ver-
zet en de lang verwachte bevrij-
ding symboliseerden. Het was
van alle ceremonies de enige
waartoe de bevolking van Nor-
mandië op grote schaal toegang
had.

Voor de bevolking van de regio
was gisteren in verband met de
draconische veiligheidsmaatre-
gelen slechts een figurantenrol
weggelegd. Duizenden agenten
en vijftien kilometer dranghek-
ken hielden hen verre van welk
staatshoofd dan ook. Veel meer
dan een glimpje-uit-de-verte van
een koning, koningin of presi-
dent kregen ze niet te zien.
De meesten maalden er niet om
„Het is vandaag niet onze dag.
Vandaag is Normandië van de
veteranen en de hoge dames en
heren. Maar morgen is het weer
gewoon van ons," aldus een
nuchtere bewoonster achter een
dranghek.

binnen/buitenland
Regiment staatshoofden bij herdenking van D-Day

Houwdegen ontroert Beatrix
DOOR BARENDA GRUTTERINK

OMAHA BEACH - Een regiment. staatshoofden, twee
formaties luidruchtig overkomende vliegtuigen en de
ogen van de hele wereld konden de oude Amerikaanse
houwdegen niet van de wijs brengen. Met misschien nog
meer moed dan van een invasieveteraan mag worden ver-
wacht, sprak generaal Aller gisteren tijdens de internatio-
riale herdenking van D-Day op Omaha Beach over zijn
ervaringen tijdens de operatie Overlord.

Maar bij de herinnering aan zijn op
Omaha Beach gesneuvelde broer,
brak zijn stem. „Laten we bidden
dat zijn offer niet vergeefs is ge-
weest," aldus Aller met een brok in
de keel. Hij ontroerde velen met
zijn relaas en niet in de laatste
plaats koningin Beatrix. De Neder-
landse vorstin was zichtbaar aange-
daan en applaudisseerde, wat zij
niet zo gauw doet, langdurig voor
de generaal.

Allers getuigenis was zondermeer
het indrukwekkendste momentvan
de internationale herdenking op
maandag 6 juni. Het evenement was
omstreeks twaalf uur al begonnen
met muziek door eenheden uit ne-
gen landen, waaronder Nederland.
Vanaf half drie arriveerden de
staatshoofden en regeringsleiders.
JKoninginBeatrix, die op de VIP-tri-
bune de show stal met haar grote
kanariegele hoed, en premier Lub-
bers werden bij aankomst luid en
duidelijk toegejuicht door de vele
aanwezige Nederlanders.

Er werd zelfs even 'Lubbie, Lubbie'
gescandeerd. Daarmee vergeleken
moest Lubbers huidige concurrent
in de strijd om het voorzitterschap
van de Europese Commissie, de
Belgische premier Jean-Luc Dehae-
ne, het maar met een karige aan-
hang onder het publiek doen. De
fcwee mannen leken elkaar nauwe-
lijks te zien. Lubbers keuvelde
voorafgaand aan de plechtigheden
opvallend geanimeerd met zyn
Franse en Britse collega's Balladur
en Major.
Veel enthousiasme voor de presi-
denten Lech Walesa van Polen,
Vaclav Havel van Tsjechië en na-
tuurlijk voor de als 'Biel Clintonne'
aangekondigde Amerikaanse presi-
dent.

Het begin van de plechtigheid ver-
liep niet geheel vlekkeloos. De cere-
moniemeester vergat bijna de Brit-
se koningin Elizabeth aan te kondi-
gten en het hijsen van veertien
nationale vlaggen leek weleen wed-
strijdje dat werd gewonnen door
Canada en smadelijk verloren door
Noorwegen.

De luchtshowviel veel mensen wat
tegen, vooral omdat er weinig van
te zien was door de overkapping
van de tribunes. Er waren vier Ne-
derlandse Fl6's bij de airshow be-
trokken. De vlootshow en de para-
des verliepen gesmeerd. Het pu-
bliek genoot en filmde en fotogra-
feerde naar hartelust. Meteen na
aankomst van koningin Beatrix
voer het Nederlandse fregat de
Abraham van der Hulst met Neder-
landse veteranen aan boord aan
Omaha Beach voorbij.
Voor Nederland nam, als vijfde
deelnemer in een rij van negen, het
zeventiende pantser- en infanterie-
bataljon van de Prinses Irene-briga-
de deel. Voor generaal der fusiliers
buiten dienst Theo van Besouw, in
1944 als eerste Nederlander in het
door deze brigade bevrijde Pont-
Audemer, was nu slechts een
plaatsje aan de zijlijn, achter zijn vi-
deocamera, weggelegd.

President Mitterrand heeft naar ver-
luid links en rechts kritiek gekre-
gen op de centrale plaats die hij
zichzelf op de herdenking had aan-
gemeten. Maar hij dwong gisteren
bij de aanwezigen respect af met
zijn speech. Hij sprak over de inva-
sie als 'één van de grote gebeurte-
nissen in de geschiedenis, een ge-
beurtenis die deze geschiedenis ten
goede heeft bepaald, ook voor die-
genen die daar geen weet van heb-
ben.

Jeltsin: ’Uitblijven
uitnodiging normaal’

Von onze redactie buitenland

MOSKOU - Het uitblijven van een
uitnodigingvoor de herdenking van
D-Day in Normandië heeft de afge-
lopen dagen heel wat stof doen
opwaaien in Rusland. Moskou is ge-
passeerd, zo reageerden woedende
en verontwaardigde Russische vete-
ranen. President Boris Jeltsin
noemde de afwezigheid van de Rus-
sen echter een normale zaak.

Het is niet van belang, omdat het
Moskou niet verhindert met het
Westen samen te werken, zei hij.
„Wij hebben hen ook niet uitgeno-
digd bij onze herdenkingen van de
50e verjaardag van de Slag om
Koersk in 1943 en de Slag om Sta-
lingrad in 1942, ook al waren zij
onze bondgenoten," aldus Jeltsin
tydens de presentatie van zijn jong-
ste memoires in Moskou.

Woordvoerder Grigori Karasin
prees de Geallieerden vorige week,
maar zei dat de opofferingen van de
Sovjetunie de weg hadden geopend

voor de uiteindelijke overwinning.
Tegen de tijd dat Overlord, zoals de
codenaam voor D-Day luidde, werd
gelanceerd, had de Sovjetunie de
Duitsers al tegengehouden bij Mos-
kou (1941) en de nazi's grote slagen
toegebracht rond Koersk en Stalin-
grad, zy het met enorme verliezen.
Tien maanden na D-Day ontmoet-
ten de Sovjet- en Amerikaanse troe-
pen elkaar aan de rivier de Elbe in
Duitsland.

President Fran?ois Mitterrand ver-
gat de Russische rol tijdens de her-
denking op Omaha Beach gisteren
niet. Hy' bracht een eerbetoon aan
het 'heldendom van het Russische
volk, dat 150Duitse divisies vastzet-
te, alvorens hen uiteindelijk te ver-
slaan. Ook richtte hij een woord
van troost aan het adres van Duits-
land. Hij sprak over de tegenstan-
ders van Hitler „die in de donkere
nacht die over hun land was geval-
len, trouw bleven aan het Duitsland
van hun dromen, het huis van de
hoogste cultuur, de bron van het
hoogste intellectuele denken."

Duitsers volgen
herdenkingen
gelaten via tv

Von onze redactie buitenland

BONN - Gelaten en met gemengde
gevoelens hebben de Duitsers via
de televisie kunnen volgen, hoe de
Geallieerden de invasie in Norman-
dië vijftig jaar geleden herdachten.
De hele dag brachten verscheidene
zenders rechtstreeks beelden van
de plechtigheden waarvoor Duits-
land niet was uitgenodigd. De kran-
ten schreven vol lofover de 'invasie
waarmee voor Duitsland de bevrij-
ding van de nazi-tirannie werd inge-
luid. „Onze vroegere vijanden vie-
ren een overwinning die zij met
grote opofferingen hebben behaald.
Wij Duitsers herdenken onze doden
in de wetenschap dat alleen de tota-
le overwinning van de anti-Hitler-
coalitie ons het grootste goed
bracht wat een gemeenschap kan
hebben: een stabiele democratie,"
schreef het boulevardblad Bild.
Toch weerklinkt tussen de regels de
onzekerheid en het ongemak die de
Duitse commentaren de afgelopen
tijd hebben overschaduwd als het
ging over de dag waarop de Geal-
lieerden met zoveel trots terugkij-
ken. Bondskanselier Helmuth Kohl,
die samen met president Francois
Mitterrand in de Süddeutsche Zei-
tung werd geïnterviewd, voelde
zich voor de zoveelste keer genood-
zaakt uit te leggen waarom hij niet
bij de herdenkingen was.
„Ik heb nooit om een uitnodiging
gevraagd, in weerwil van alles wat
daar herhaaldelijk over is gezegd,
omdat ik vind dat een Duitse deel-
name niet passend is," aldus Kohl.
De tekenaar van de krant vatte de
sfeer treffender: Kohl die met een
glas in de hand en zijn neus tegen
een ruit gedrukt een toast wil uit-
brengen op de Amerikaanse, Britse
en Franse veteranen die binnen het
glas heffen op D-Day.
De gebeurtenissenrond D-Day heb-
ben volgens Bonn geen enkele in-
vloed heeft op de betrekkingen met
Frankrijk. Als bewys daarvoor
wordt aangevoerd dat Kohl en Mit-
terrand elkaar binnenkort treffen:
morgen in Heidelberg, waar zy met
jongeren uit hun landen zullen de-
batteren. En opnieuw op de Franse
nationale feestdag, wanneer Duitse
soldaten, als deelnemers van Euro-
korps in de militaire parade in Pa-
rijs zullen meemarcheren.

lezers schrijven
Amerika

Met zeer veel interesse heb ik uw
artikel 'Er op uit in Amerika' d.d.
02-06-94 gelezen. In 1988 ben ik
met echtgenote en onze jongste
zoon zeven weken in Canada en
Amerika geweest. Gedurende 4
weken hebben we toen een tocht
van 12.359 kilometer door Ame-
rika gemaakt. Later heb ik nog
een week een auto gehuurd om
Minneapolis te bezoeken. Huur-
auto's zijn ter plaatse gehuurd
inderdaad stukken duurder. Wel
moet men — als men van hier uit
huurt, er zeker van zijn dat men
ook dat type auto krijgt dat men
heeft besteld. Een dochter en
ook een zoon van ons hebben
daar negatieve ervaring mee op-
gedaan. Zeker als men het wes-
ten of zuiden bezoekt moet men
een auto met airconditioning
hebben, anders is het niet te
doen. Wil men lange routes
doen, dan liever geen kleine auto
nemen.
Maar het belangrijkste is mijn
volgende ervaring: voor de start
van een grote trip wilde ik lid
van de CAA (de Canadese versie
van de ANWB) worden. Tot mijn
verbazing was dat niet nodig om-
dat ik lid van de ANWB was. Op
vertoon van mijn ANWB kaartje
moest ik vertellen waar we over-
al heen wilden. Mij werden toen
toerboeken van alle staten ver-
strekt met erin motels, hotels,
steden, nationale parken enzo-
voorts. Tevens kaarten met de
beste en mooiste routes uitgete-
kend en kon ik een dag later nog
een apart samengesteldeen inge-
tekende map afhalen (102 blad-
zijden). Dat was samen voor 80
dollar: gratis, omdat ik lid was
van de ANWB in Nederland.
Hetzelfde geldt ook voor Ameri-
ka werd me gezegd. Overigens
zijn in alle staten van Amerika
direct achter de grenzen tourist
information centra waar men al-
le informatie (en ook toerkaarten
en platte gronden) over de be-
treffende staat en mooie routes
kan krijgen. Wel moet men - bij
doorreis - ongeveer kunnen
aangeven waar men heen wil.
Als men dus een Amerika-map
van de ANWB heeft en men de
reisdoelen ongeveer weet kan
men tér plaatse de beste infor-
matie vinden. Motels en hotels
zijn er in overvloed. De meesten
zyn zeer goed, men hoeft echt
geen dure te nemen. Wij hebben
met vier personen gemiddeld
voor 40 dollarper nacht geslapen
in kingsize bedden, bad, wc, tv
en telefoon, ontbyt.
OIRSBEEK J.F.R. Arets

(Door redactie ingekort)

Ambtenaren
In Landgraaf zyn de ambtenaren
de opmerkingen van Nederlan-
ders betreffende de voorkeurs-
behandeling van asielzoekers
beu (Limburgs Dagblad d.d.
04-06-94). Willen deze lieden ont-
kennen dat Nederlanders wor-
den gediscrimineerd? Hoe ne-
men zij dan dievoorkeursbehan-
deling; en met welk recht?
Wanneer hetbeledigende opmer-
kingen aan het adres van asiel-
zoekers betreft, dan is dat niet
correct en moet het worden ver-
boden. Hoe noemen zij dan het
weigeren van de juiste tennaam-
stelling van Nederlanders, Ne-
derlanders dieeen naam hebben
met een of meerdere leestekens?
Leestekens die op e, a, o en u
kunnen voorkomen en derhalve
een andere betekenis hebben.
Enkele voorbeelden: hé, hè, Bel-
gië, crêpe en mijn naam Schop-
pink. Het vertikken om de naam
met umlaut te vermelden, is dat
geen racisme, is dat geen discri-
minatie, is dat geen belediging,
is dat geen minachting van een
persoonlijk eigendom? Het
wordt hoog tijd, dat gebruikers
van een computersysteem, dat
niet voldoet aan de mogelijkheid
diacritischetekens te verwerken,
worden gedwongen, het systeem
aan te passen. Het is immers ver-
boden een valse naam op te ge-
ven!
SITTARD A.A.J. Schoppink

Recensie
In de recensie van Peter P. Gra-
ven, gepubliceerd in uw krant
d.d. 3 juni jl. vind ik dat je met
de woorden 'weke klank' twee
kanten op kunt. Hopelijk heeft

uw verslaggever, een mooie
zachte toon bedoeld, want als ge-
wone luisteraar heb ik genoten
van een mijns inziens voortreffe-
lijke uitvoering.
KLIMMEN J.G. Moonen

postbus 3100

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienenbetrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort. Een inge-
zonden brief moet voorzien
zijn van correcte naam, adres
en hettelefoonnummer, waar
men overdag te bereiken is.
Brieven op rijm, in dichtvorm,
of brieven die oproepen tot
acties of aanzetten tot ge-
weld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst.
Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

Europa
Aanstaande donderdag worden
in Nederland de verkiezingen
voor het Europees Parlement ge-
houden. Is het EP nu nog (vrij-
wel) machteloos, verschillende
regeringsleiders nebben de par-
lementsleden meer zeggenschap
beloofd (in ruil voor een ja voor
uitbreiding van de EU!). Met
angst en beven wacht men nu in
Brussel de referenda af in Oos-
tenrijk, Noorwegen, Zweden en
Finland. Stel je voor, er zeggen
een of meerdere landen 'nee' te-
gen deze Europese eenheids-
worst. De zoveelste crisis zou
uitbreken.
Europa leeft niet bij de mensen
en zal ook nooit echt leven. Dat
heeft men in Brussel aan zichzelf
te danken. Leest u maar wat Eu:
ropa ons zoal oplevert: sterk en
snel groeiend nationalisme,
rechts-radicalen bij de vleet,
identiteitsverlies als nooit tevo-
ren (zie het monopoly-geld ecu),
onoplosbare werkloosheid, toe-
nemende criminaliteit, sociale
afbraak, maffia gelegaliseerd (25
procent van deEU-kas verdwijnt
door legale) maffia en andere op-
lichters!), kinderabeid vanaf 13
jaar, afschaffing nationale over-
heden, afschaffing democratie
(dictatuur op zn Brussels), juri-
dische gelijkschakeling (dat
wordt bibberen met die strenge
Duitse wetten) etcetera.
Waar betaalt u nu al voor of gaat
u straks voor betalen? ECC Ten-
nistoernooi, Jumping Maas-
tricht, druivensapreclame op tv,
boeken en films vertaald in het
Fries/Catalaans, een Europees
stroomnet (250 miljard), school-
melk voor de jeugd (500 miljoen
geflopte guldens!), Frans-,
Duits-, Italiaanse co-filmproduk-
ties (die u nooit ziet), dierenmis-
handeling door EU-subsidies
(men stopt vrachtwagens prop-
vol met koeien. Bij aankomst
bestemming zijn veel koeien al
dood!), peperdure parlementsge-
bouwen, plusminus 600 Europar-
lementariërs, massa's tolken,
verhuizingen van Straatsburg
naar Brussel etcetera.
Wist u bovendien dat Brussel
ons tv-aanbod meebepaalt? 51
Procent van onze tv-program-
ma's moet van Europese makelij
zyn!
Wat u wel zelf kunt uitmaken is
de Nederlandse afvaardiging van
het Europees Parlement. PvdA,
CDA, D66, WD en groen Links
zijn voor verdere machtsuitbrei-
ding van Brussel en voor minder
zeggenschap van Den Haag-
SGP, GPV, RPF en de SP zijn
tegen verdere machtsuitbreiding
van Brussel en voor behoud van
democratie en besluitvorming
van Den Haag (U kiest tenslotte
onze Tweede Kamer recht-
streeks).

BRUNSSUM H. Bus
(Door redactie ingekort)

(ADVERTENTIE)

Wij steunen Herman Verbeek
in het Europees Parlement:

Qdr.Sicco Mansholt, prof. dr. Hans
Achterhuis, Piet de Visser, prof.dr. Jan
Tinbergen, Wouter van Dieren, prof.dr.
Bob Goudswaard, dr. Roefie Mueting,
Hans Bouma, Jan de Boer, prof.dr.
Gjalt Zondergeld, Hans van Dam, Cees
Schelling, prof.dr. Herman de Lange,

f^X"\ Igor Cornelissen, Henk Baars, Gerard
| w^TTJ*** van den Boomen, Gied ten Berge, Fred
ft Keesen, prof.dr. J. Niezing, Jan
fty^^^^B |^^ Juffermans,Willem Hoogendijk, HenkI van Arkel, Wies Stael-Merkx, Huub___________■__■! I Oosterhuis, Jan van Kilsdonk S.J.
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Britse veteranen marcheren tijdens de herdenking op Juno Beach over het 50 jaargeleden zo
fel betwiste strand. Foto: reuter

Een ’regiment’ staatshoofden was gistermiddag aanwezig bij de officiële herdenking van D-
Day bij Omaha Beach. Koningin Beatrix wordt onder anderen omringd door koning Harald
van Noorwegen, de Britse vorstin Elisabeth en de presidenten Havel, Walesa, Clinton en Mitte-
rand. Foto: EPA

Koningin Beatrix en de Noorse koning Harald op de VlPtribune.
Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

fkditong
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Jubileumkorting bij 3 Sloggi Slips. / * @Sloggi Slips zijn gemaakt van 95% *^/i^\^\^^_\
elastisch katoen en 5% lycra*.
Sloggi Slips blijven, ook na _JÊ 1
eindeloos wassen, perfect in vorm.
■Gedeponeend h_r__sm«_k van Dupont Geldig lot I jui 1994 Zit QOeC_f blijft QO6C-.

Dinsdag 7 juni 19944
■f limburgs dagblad



’Oer-Hollandse’ prijs vanf 49,75 meevaller voor Rijk

KPN spekt schatkist
met bijna 7 miljard

Vervolg van pagina 1

- Minister Kok van Financiën toonde zich gister-
ochtend zeer ingenomen met deprijs van f 49,75 voor een aandeel
P*P. Het levert de schatkist bijna 6,9 miljard gulden op, een
*^art miljard méér dan wanneerKPN voor 48 guldenper aandeel
*°u zijn verkocht. Dat was een prijs die veel beleggers zeer welaenkbaar vonden. De meevaller kan volgens hem goed worden
?ebruikt voor grote overheidsinvesteringen als de Betuwelijn.

l* Prijs van het aandeel Koninklij-
ke Ptt Nederland (KPN) is door de. °te belangstelling van grote bui-
y^andse beleggers pittiger uitge-ven dan menig (Nederlands) be-
h.ifer verwachtte. „In ons land

de institutionele beleggers
Pensioenfondsen en verzeke-

i*ars een beetje Hollands zuinig
l Seschreven. Ze moeten nu uitkij-
j*n dat zij niet achter het net vis-
J*>" zegt analist Van Beek van het
„'ectenhuis Van Meer James Ca-

J^nister Majj noemde de prijs van
<jp KPN-aandeel „een objectieve,
I e met de inbreng van professione-
j» Partijen tot stand is gekomen.
J*11mooie prijs, een leuke prijs, een

prijs." Samen met
drukte zij op een meer dan

iJJer»shoge pockettelefoon de prijs
v ■ die daarna op het scherm daar-
jp oplichtte. Effectenbankendamden de prijs van een KPN-aan-
f/^ gisterochtend in een eerste
v 9ctie weinig verrassend. Er was
o__Aracnt dat de introductieprijs net
j?der de psychologische grens van
k gulden zou liggen. Zo kan het
r^deel van volgende week op de
g^s doorgroeien naar boven de 50
«uiden. Slechts de 75 cent wekte bij
£ effectenhuizen enige verbazing.

Jren kruideniersprijs," aldus een
hj^ist van FDA, dat werkt voor de
Ö;S-bank.
we marktwaarde van KPN kan nu
&°rden becijferd op 22,9 miljard

Het aantal keren dat de
(ipst per aandeel in deze prijs gaat
<i^ koers/winstverhouding) be-
jaagt 12,8. Dit is een belangrijke

(, aadmeter voor de prijs van het
en KPN is voor zijn sector

BchVoor Nederlandse begrippen be-
reiden gewaardeerd. De omvang

van de aandelenverkoop is 138,15
miljoen stuks. ABN Amro mag nog
eens in totaal 20,715 miljoen aande-
len in de maand na de beursnote-
ring - gepland op 13 juni - extra in
omloop brengen als dat voor een,
rustig koersverloop nodig wordt ge-
vonden. In 1996 of 1997 volgt een
tweede aandelenverkoop KPN,
waarna de overheid minder dan de
helft van het aantal aandelen over-
houdt.
Tegelijk met de presentatie van 'De
Prijs' is in het prospectus van de
aandelen een douceurtje uitgedeeld
aan de raad van bestuur van KPN
en ongeveer 50 topmanagers. De
vijf leden van de raad van bestuur
hebben 61.700 opties gekregen, die
hun het recht geven aandelenKPN
te kopen voor de introductieprijs
van 199 kwartjes. Als de beurskoers
komende jaren flink oploopt, kun-
nen zy enkele tonnen opstrijken.
Hoe de emissie ook verloopt -
mocht de koers van KPN of de hele
beurs kelderen - het is toch al eensucces voor de portemonnee van'global coördinator' ABN Amro enderond 40 andere banken die bij debeursgang betrokken zijn. De bank
vangt voor het buitenlands te plaat-sen pakket 2,9 procent van de ver-koopprijs (provisie voor de ver-koop, management en het garant
staan voor het risico van niet ver-kochte stukken), waarvan een deelmag worden doorgegeven aan effec-tenhandelaars. Totaal beloopt dit -voor een bedrag van 1,44 gulden peraandeel - het lieve sommetje van170 miijoen gulden. In Nederlandligt de provisie voor het bij particu-lieren te plaatsen deel ongeveer opl'l4 gulden per aandeel. Totaal
heeft ABN Amro naar schattingzon 193 mihoen gulden te verdelen.

beurs
Krachtig

- Op de Amster-
'e uSe effectenbeurs zijn de aande-
j^koersen gisteren over een breed

krachtig gestegen. Beleggers
rden tot kopen aangezet doordat

e») °bhgatiekoersen zich herstelden
dollarkoers verder steeg. De

jj''X-index was aan het eind van de
vj?B aangetrokken tot 407,35, een
'Ist van 4,27. Midden vorige week

de index onder de grens van
m"- De aandelenomzet bereikte een
tp^au van f 1 miljard, obligaties
tj'kten tot f 3,3 miljard. De obliga-
y gaf aardige winsten te
*etl- Voor de staatsleningen was
s.n gemiddelde vooruitgang te be-muren van 0,3 tot 0,5 punt. Laat in
Wi namiddag verlaagde De Neder-
JJdsche Bank haar tarief voor spe-
j,*16 beleningen met een tiende
f °centpunt. Kopieerder Océ klom

0f 3,4 procent tot f 77,80.
N-^k-verzekeraar ING werd een
(.Jksdaalder duurder op f 80,10.
v =n winstvan f 2,10 was weggelegd
k°r Nedlloyd op f 68. Hoogovens
J* f 2,20 aan tot f 72,30. Philips

r_ rd zeven dubbeltjes meer waard
\f f 53. KLM daalde f 1 tot f 49.
.klever zakte f 0,70 tot f 191 na in
£ ochtend beneden f 190 te heb-
ku!* gestaan. De perikelen met de

van het vernieuwde was-
v adel Omo zorgen voortdurend
* °r enige verkoopdruk. Zwak in
C «Harkt lag Stork met f 0,70 ach-

tgang °P f 48-20- KNP BT
\1 5te een halve gulden kwijt op
*"'O. Op de lokale markt werd voor

'nsterdam Rubber f 0,20 meer ge-
K»en op f 2,95. Verzekeraar Stad
f4n rdam trok f I,B° aan tot
f j

u>Bo. Mulder Boskoop werd
Vn °PSetild naar f 34-50- Vast laS\VjjJaelshuis Hagemeyer met f 3
tyltlst op f 140. Collega Borsumij
L nrv mocht een rijksdaalder om-
t> °g naar f 156. Autotoeleverancier'Vnorm was beleggers f 1,80eer waard op f 181,80.

Hoofdfondsen v._. *k
ABN Amro Hold. 62,40 63,50ABN Amro A.in F. 8900 88 90
ABN Amro L.GrF. 18130 18130ABN AmroObl.Grf. 200,00 200 MAegon 95i90Ahold 48,00 48,30Akzo Nobel 206,30 20790Alrenta 240,90 24190Amev eert. 76,40 7noBolsWes.c. 39.70 3950CSM eert. 64,30 6410
Dordtsche Petr. 192,80 19400DSM 135,20 136i00Elsevier 164,50 16600
Fokker eert. 16,50
Gist-Broc. eert. 48,40 4850Heineken 225,20 22700Heineken Hold. 197,00 19900Hoogovens nrc 70^10 72 30Hunter Douglas 6950 7280INGc. 77,60 8o;, 0Km 50,00 4900Kon. KNP BT 48,20 4770
Kon. Olie 197,30 19940Nedlloyd 65,90 68,00Océ-v.d.Gr. 75,20 7780Pakhoed eert. 47,80 47 70
PhüiPS 5230 53'(X)
Polygram 79, 10 5050Postb.Beleggf. 60,80 60*80RGFlorenteF. 129,10 12890Robeco 119,20 12010Rodamco 59,00 e 59)20
Rolmco 121,20 12210Rorento 90,10 90'rjo
Stork 48,90 4820
Unilever eert. 191,70 191,00
Van Ommeren nrc 52,00 53 00Ver.BezitVNU 166)50 169*20
Wolters-Kluwer m,oo 112)40

Avondkoersen Amsterdam
Kon. Olie 198,80-199,20(199,401
Philips 52.90 (53,00)
Unilever 189,00-191,00(191,00).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 83,00 83 00ABNAmroHld.prf.c. 6,19 6)14
ABN Amropref. 61,90 6290
ACF-Holdingc. 45,00 44)70
Ahrend Groep c. 150,00 149)20
AsdOptionsTr. 17,30 17)30
Asd. Rubber 2,75 2,95
Ant. Verff. 425,00
Atag Hold. eert. 150,00 151,50
Athlon Groep 6930 69,30
Athlon Groepnrc 67,50 67,50
Autlnd.R'dam 113,00 113,00

Ballast Nedam c. 75,30 75 60
BAMGroep 116,00 U6,00
Batenburg 136,00 13500
Beers 176,50 176)50
Begemann Groep 44,50 4430
Belindo 285,00 28500
Bfydenst.-Will. 30,00 30*50
BoerDeWinkelb. 66.30 66^30
Borsumy Wehry 153,50 156,00
Boskalis eert 44,20 44)10
Braat Beheer 30,50 30)10
Breevast 9,20 b 9t2oe
Burgman-Heybroek 1660,00 1660^00Calvé-Delftpref 850,00 850 00
Calvé-Delftcert. 1290,00 129000
CapVolmac 20,30 2060
CeteeoHold. 37,60 38*10
Cindu Intern. 102,00 10200
Clairaindo 283,00 2835)
Content Beheer 25,50 25 50
CreditLBN 49,50 49)50
Crown v.G. eert. 153,00 153 00
CSM 64.30 64,40
Delft Instrum. 23,10 2230Dorp-Groep 44,00 44.00Draka Holding 39,50 39)60
Econosto 23,40 2360
EMBA 187,00
EriksHolding 113,00 U2,00
Flexovit Int. 72,50 73^
Frans Maas eert. 54,60 5430FugroMcClelland 35,90 35^0Gamma Holding 101,00 100,70
Gamma pref. 6,40 6)40
Garzarellis 11,00 11)00
Getronics 45,50 45^80
Geveke 34,90 345)
Giessen-de N. 49,90 49)90
Goudsmit 28,00 28^00
Grolsch eert. 50,60 50 20
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 137,00 14000
HALTrustB 18,50 I^SOHALTrustUnit 18,50 1840 e
HBG 316,00 317!oob
Hes Beheer c. 22,70 23,00
Herjmans 56,50 57 00
Hoek'sMach. 79,00 7900
Holl.Colours 75,10 7s'|o
Holl.SeaS. 0,41 042
HoU. Ind. Mo 79,20 7g'oo
HoopEftbank 9,10 9)20
HunterD.pref. . 1,80
IHCCaland 38,50 38,50
IntematMuell. 79,50 79 70
ING 7,33 7)36
Kas-Associatie 64,00 63,70
Kempen _Co 13,20 1340
Kiene Holding 142,00 142,00
KondorWessels 46,00 4500
KBB 106,20 10680
Kon.KNPßTc.pref. 7,66 7,68
Kon. Sphinx 52,00 52^00Koppelpoort 428,50 428,50
Krasnapolsky 154,00 154 00
Landré &Gl. 46,00 46)(H)
Macintosh 58,50 5830MaxwellPetr. 182,00 184,50
Moeara Enim 1705,00 1713)_0

MEnimOß-cert. 90.20 90,50
Moolen Holding 44,70 44,60
Mulder Boskoop 33,00 a 34,50
Multihouse 230 2,30
Naeff 425,00 e
NAGRON 87,90 87,90
Nat. Inv.Bank 131,00 131,00
NBM-Amstelland 16,30 16,50
NEDAP 58,50 d 58,50
Nedcon Groep 38,10 38,10
NKF Holding 234,00 236,00
Ned.Part.Mij 49,60 49,60
Ned.Springst. 6200,00 b 6200,00 b
Norit 19,80 20,00
NutnciaVßcert 80,70 80,40
Nijv.-TenCate 81,50 81,80
OPG eert. 45,90 4530
OrcoBank eert. 89,00 89,20
OTRA 291,50 291,80
Philips Electronics
PirelhTyre 16,20 16,50
Polynorm 180,00 181,80
Porc. Fles 2930 29,20
Randstad 81,50 83,00
Reesink 119,00 119,00
Rothmans Int. 3,78 3,80
Roto SmeetsBoer 43,50 43,50
Samas Groep 55,00 55,50
Sarakreek 9,30 9,40
Schuitema 1830,00 1830,00
Schuttersveld 40,90 a 40,90 aSmit Intern. 45,00 45,00
Si Bankiers c. 18,30 1830
Stad Rotterdam c. 39,00 40,80
TelegraafDe 176,50 b 175,50
Textielgr.Twente 76,00 76,00
Tulip Computers 16,10 16,40
Tw.Kabel Holding 188,00 188,00
Übbink 113,00 113,50
Union 3730 37,00
VereenigdeGlas 560,00 a 560,00
Volker Stevin 82,00 82,50
Vredestein 13,80 13,90
Wegener 111,00 111,00
WestlnvestF. 13,50 a 13,50
West Inv.F. wb 70,00 70,00
WoltersKluwer 465,00 e
Wyers 25,00 25,00
Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 98,50 99,80
ABN AmroAmer.F. 77,10 78,10
ABNAmro Eur.F. 8830 89,80
ABN AmroFarEF. 81,70 82,20
ABN Amro Neth.F. 116,50 117,10
ABN Amrorentdiv 159,50 159,60
Aegon Aandelenf. 47,50 47,90
Aegon Spaarplu. 5,00a 5,00 a
AldollarßFJ 30,70 30,70
Alg.Fondsenbez. 258,50 262,00
AllianceFund 1030 10,20
Amvabel 105,00 106,00
Asian Cap.F.s 60,60 60,50
Asian TigersF. 110,90 112,10
Asian Select. F. 104,00 " 106,00
AustroHung. F. 7,60 7,60
BemcoRentSel. 62,60 62,80
Bever Holding 4,60 b 4JOfCLAandelenfonds 98,60 100,20

CL Uq.Groeifonds 101,20 101,20CL OblDividendf. 108,80 11030
CLObl.Waardef. 126,70 127)40
Delta Uoyd Inv. 38,10 38 30
DP America Gr.F. 35,20 3500
EGFlnvestm. 167,00 167 00
EMFRentefonds 82,20 8240Eng-Holl.Bel.Tr. 21,50 a 2100
EngHoll.Bel.Tl 10,60
Envir.GrowthF. 43,50 43,50
Esmeraldapart. 39,70 40 00
Eur.Ass. Trust 8,40 8 40
EMS Growth Fund 103,60 10390
EMS IneomeFund 93,10 9340EMS Offsh. Fund 102,40 10270EOE Index Fnd 437,00 445)00
EuroGrowth Fund 65,30 65)30
Euro Spain Fund 8,70 8 70FarEastSel.F. 86,00 8630
GimGlobal 60,20 60)50
Groeigarant 1.35 136
Holland Fund 88,10 8850
Holl.Eur. Fund 6050 6120Holl.Obl.Fonds 134,50 133 M
Holl.Pac. Fund 145,50 14500
Holl. SelFonds 97,30 9790
Hooge HuysHypf. 131,00 13050
INGBnk Dutch F. 60,20 6050
INGBnkGeldm.F. 60,32 6032
INGBnkGIob.F. 55,10 5530INGBnkOblig.F. 36,00 3620INGBnkSpaardi. 101,81 101.5INGBnk Rentegri" 131,00 13120
INGBnkVastg.F. 24,50 2450
INBBnk Verre Oost. 49,80 49)80
Innovest 65,50 65)50
Interbonds 512,00 51200Intereffekt500 30,00 3o)öO
Intereffekt wt 48,10 4780
IntereffektYen Value 92,00 91)80
Investapart. 84,20 84 80ISHimal.Funds 16,20 ïe'so
IS Himal.Fund c. 8.40 840
Jade Fonds 232,80 23l)oO
JapanFund 23,50 2210
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.RatYen 5400,00
Korea Pac.Tr. $ 12,70
Leveraged Cap 59,80 59,80
Uquirent 53,80 5385Mal.CapitalF.s 14,50
MeesOblDiv.F. 114,70 116,60
Mexico Ineome F. 20,00 20)50
Mondibel 80,70 8090
Nat.Res.Fund ,81,00 8l)50
New AsiaFund 10,00 10,00
Nomura Wan. F. 0,38 0,40fObam, Belegg. 323,90 327,30
OAMF Rentefonds 12,20 12,40eOrangeFund 28,00 28,00
Pac.Dimensions 114,00 a 114,00aPac.Prop.SecF. 35,00 35,00
Pierson Rente 127,90 128,60
Postb.Aandelenf. 5830 58,30
Postb.Obl.f 50,50 50,50
Postb.Verm.gr.f. 61,40 61,40
Rentalent Be). 167,70 168,40
Rentotaal NV 39,00 39,40
RG America F. 141,60 142,80

RG Divirent F 53,40 53,40
RG Europe F. 130,30 131,30
RG Hollands Bezit 97,60 98.20
RG Nettorente F. 104,20 104,20
RG Pacific F. 151,80 151,60
RG SP Groen 64,20 64,30
RG SPBlauw 62,50 62,90
RG SP Geel 61,90 62,30
Rodamco RetNed. 98,70 98,80
RodinPropl 70,00 70,00
Rolmco cum.p 95,00 b
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,50
Sc-Techs 15,00 15,30
Suez Uq.Grf. 198,20 198,20
Technology Fund 17,20 17,20
TokyoPac.Hold. 259,00 256,00
Tolsteeg,Beleggmrj 359,00 358,70
Trans Eur.Fund 90,50 91,80
Transpac.F. 391,00 394,00
Uni-Invest 21,00 21,00
Unico Inv.Fund 73,00 73,00
Unifonds DM 34,00 34,00
Vaste Waard.Ned 56,00 5600
VastNed 113,10 114,00
VIBNV 54,00 54,70
VSBAand.F. 101,10 101,40
VSB Mix Fund 61,50 62,40
VSBObl.Groeif. 107,50 108,30
VSBRente Fonds 98,10 99,30
WBO Intern. 75,10 75,50
Wereldhave NV 106,70 10700
ZOM Florida F. $ 32,40 32,40
Zonnespectrum 9,15 9,15
Parallelmaifct
ABF 116,20 116,20
ARTU Biolog. 3,60 3,60
ASN Aandelenf. 52,00 52,20
AustriaGlobal 1203,00 1203,00
AXAE&L Belegg. 1 91,40 92,20
AXAE_LBelegg.2 89,90 90,50
AXAE_L Belegg.3 116,40 116,50
AXA E&L Belegg.4 85,50 86,30
AXA E_LKap Rente 118,00 118.60
BesouwHold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Argeus F. 90,50 90,40
Comm.BenacusF. 92,60 92,40
Comm.CeaF. 92,80 92,80
De Dne Electr. 14,60 14,60
Delta U.Dollarf. 58,40 5910
Delta UoydECU 55,30 55,80
Delta Uoyd Mix 72,90 73,60
Delta UoydRent 59,70 6o)_0
EHCO KLM Kleding 34,00 34,00
FreeRecord Shop 2930 29)40
German City Est. 32,40 32)50
GoudaVuurvast 67,50 68,00bGroenendijk 33,70 33)70
Heivoet Holding 25,50 25,50
Inter/View Eur. 5,40 5,50
ManagementShare 1,75 1,80
OhraAand.F. 63,90 64,50
Ohra Uq.Grf. 53,60 53,70
OhraObl.Df. 54,30 54 80
OhraObl.Grf 55,00 55J 0
Ohra Or_.G.F. 65,70 65,90
OhraTotaalF. 58,60 59,10
Pan Pac. Winkel 3,50 3,50

P&CGroep 113,90 111,90Pie Medical 5,20 5,20
Pitcher 44,90 4430RoodTesthousec. 3,70 3,70SatcomHold. 10,00 10,00SimacTechniek 15,20 15,20Suez Gr.Fund 52,00 52 50VHS Onr. My 4,00 4,00Wolft* 56,00 56,10
Parallel top-15
Alanheri 38,50 """ 38,70
Bergh. Pap. 51,30 51,00
DICO Intern 78,90 7830GeldersePap. 72,60 72,90
Grontnuj 65,50 65,60
Kühne+Heitz 41,10 41,70
LCI Comput.Gr. 3,60 3,60
Melle.vannrc 115,00 114,20
NedschroefHold. 75,20 75,20
Neways Electr. 11,20 11,40
Ordina Beheer 20,20 20,60
SligroBeheer 84,30 84,30
Vilenzo 43,30 43,30
Welna 48,20 48,20
Weweler 31,70 31,10
Wall Str».t

alhedsignal 35% 35'/.
amer.brands 32. 33
amer.tel.tel 55% 55%
amococorp 57% 57%
asarcoinc. 27% 27Vsbethl. steel 19% 19' *boeingco 48% 48%
can.pacific 15% 15%
chevron 88% 87%
chiquita 13% 13%
chrysler 47% 4«%
citicorp 39% 40
cons.edison 27% 28
digit.equipm 20% 21
dupont nemours 62 61%
eastmankodak 4«% 46%
exxon corp 61% 61
ford motor 56% 55%
gen. electric 49% 48%
gen. motors 52 51
goodyear 37% 37%
hewlett-pack. 78 78%
int.bus.mach. 60% 62%
ml tel.tel. 85 84%
kim airlines 26% 26.
mcdonnell 122/8 121%
merckco. 31 30%
mobil oil 82V, 80%
omega financ. 25% 25%
Philips 28% 28%
royal dutch 106% 106
searsroebuck 51 50
s.e-south.pac. 22% 22%
texaco mc. 63% 63
travelers 32% 33
unitedtechn. 65% 65%
westinghouse 12% 12%
whitmancorp 15% 16%
woolworth 15% 15%

Advieskoersen

amenk.dollar 1,810 1,930
austr.dollar 132 1,44
belg.frank(lOO) 5,29 5,59
canad.dollar 1,300 1,420
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark(100) 109,50 113,50
engelse pond 2.69 2,94
fmse mark(100) 32,50 35,00
fransefrank (100) 31,25 34,00
grieksedr.(lOO) 0,65 0,83
hongkongdlr.(lOO) 2135 2535
iersepond " 2,60 2,85
itaUire(10.000) 10,60 12,30
jap.yen (10.000) 173,00 179,00
noorsekroon (100) 24,40 26,90
oost.schill.(100) 15,68 16,18
port escudo(100) 0,98 1,16
spaanse pes.(100) 1,26 1,45
turkse lira(100) 0,0035 0,0080
zuid.afrrand 0,33 0,48
zweedse kr. (100) 22,30 24,80
zwits.fr. (100) 129,50 134,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,87125-1,87375

-anüll.gulden 1,0375-1,0675
austr.dollar 1,3740-1,3840
belg.frank(lOO) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,35875-1,36125
deense kroon(100) 28,615-28,665
duitse mark(100) 112,0950-112,1450
engelse pond 2,8220-2,8270
franse ftank (100) 32,825-32,875
gneksedr.(lOO) 0,7040-0,8040
hongk.dollar(lOO) 24,1050-24,3550
iersepond 2,7450-2,7550
itaUire (10.000) 11,545-11.595
jap.yen(10.000) 177,950-178.050
nwzeel.dollar 1,1075-1,1175
noorsekroon (100) 25,835-28,885
oostenr.sch.(lOO) 15,9290-15,9390
port escudos (100) 1,0590-1,0990
spaanse pes.(100) 1.3580-1,3680
zweedse kr. (100) 23,665-23,715
zwits.frank(loo) 132.055-132,105
e.e.u. 2,1605-2,1655

Goud en zilver

Goud onbewerkt 22,630-23,230, vonge
22,610-23310,bewerkt 24,830 laten,vonge
24,810 laten.
Zilver onbewerkt 280-350, vonge 285-355,
bewerkt 390 laten, vonge 400 laten.

Indexen
cbs koersindex 272,50 275,20

EOE-index 403,08 407,35

Dow Jones 3768,52 -3,70

Optiebeurs
""rie omzet v.k. ».k

Abnamro c jul 65,00 309 1,00 130
abnamro c jul 70,00 808 0,20 0,30
abnamro cjul 72,50 202 o,loa 0,10
abnamro c okt 65,00 338 2.20 230
abnamrocokt 70,00 266 1,00 1,10
abnamro c j96 5230 299 12,60 13,40a
ah c okt 50,00 163 230 230d/fl cjun 190,00 223 030 0,40
els pokt 150,00 500 2,80 2,50
coc cjun 400,00 364 7,00 b 10,50a
coc cjun 405,00 978 430 6,50
coc cjun 410,00 475 2.50 330coc cjun 415,00 390 1,00 1,90acoc cjul 410,00 287 630 b 9,00
coc cjul 415,00 147 430 6,00b
coc pjun 385,00 1343 I,ooa 0,40
coc pjun 390,00 262 1.50 a 0,60
coc pjun 400,00 390 3,10 1,60
coc pjun 405,00 336 5,50 a 2,80b
coc pjun 410,00 307 9,00 a 4,90b
coc pjun 415,00 136 13,00 8,00
coc pjul 395,00 155 5,40 a 4,00a
coc pjul 400,00 187 7,00 a 5,00
hoog cjul 70,00 162 3,60 4.90
hoog cjul 75,00 159 1,80 2.80hoog pjul 60.00 537 o,Boa 0.40
hoog pokt 70,00 154 6,50 a 430
ing cjul 80,00 527 1,50 2,50
ing cjul 85,00 210 0,40 0,80
ing c okt 80,00 177 3,10 430
ing c okt 85,00 292 1,50 230
ing pjul 80.00 209 3.50 230kim cjun 4730 261 3,00 a 2.10kim cjul 50.00 212 2.20 1,90
kim pjul 50,00 165 2.10 230nedl cjul 65,00 386 4.50 5,80
nedl cjul 67,50 240 330 4,40anedl cokt 70,00 277 5,40 b 6,50
nll pnov 100,00 200 4.80 a 4.10
nll pfeb 100,00 3900 5.60 a 5,15
olie c okt 210,00 285 4,00 5,00
ohe pjul 185,00 200 I,oob 0,70
phil cjun 5230 518 1,00 130phil c 096 35,00 560 2030 21.00phil c 098 35,00 501 21,60 a 22.00
phil c 098 55,00 308 1130 1230phil pjun 55,00 510 2,90 230
tops pjun 750,00 169 B,ooa 430
umi cjun 190,00 175 4,50 a 330
xOO4 cm96 - 300 535 b 538a

a-laten g-biedentex.dlv.
b-bleden __latan._x.cliv.
e-ex-claim k-gedaan*.
d=ex-dlvide_d l=gedaan»g
e=gedaan+bieden vk-ilotkoer» vorig* dag
l=gedaan+latan »k=»lot_oer» gisteren

economie

Verzekeraars vergoeden
hoestdrank en aspirine

HOUTEN - Een aantal
Particuliere ziektekos-
tenverzekeraars wil by
de drogist gekochte pijn-
stillers, hoesttabletten en
anti-grippine gaan ver-
goeden. Daartoe worden
contracten gesloten met
de branche-vereniging
Van drogisten. Het
KLOZ, de belangenbe-
hartiger van de zorgver-
zekeraars, heeft gistereneen modelovereenkomst
JJiet de drogisten goedge-
keurd. Deze zogenoemde
zelfzorg-geneesmidde-
jen' worden nu nog al-
leen vergoed op recept
Van een arts en gekocht
Dij een apotheker. Maar

sinds vorig jaar zijn zelf-
verzorgende medicijnen
uit de Algemene wet bij-
zondere ziektenkosten
(awbz) geschrapt. De
zorgverzekeraars willen
niet achterblijven nu de
markt voor geneesmid-
delen wordt opengebro-
ken.
De totale omzet aan zelf-
verzorgende geneesmid-

delen beloopt 500 mil-
joen gulden per jaar.
Welk deel daarvan by de
drogist wordt verkocht
en via het contract voor
vergoeding in aanmer-
king komt, kon het
KLOZ niet zeggen. Dat
hangt af van welke medi-
cijnen op de lijst worden
gezet en hoeveelzorgver-
zekeraars meedoen.

De supermarktketen Al-
bert Heijn is vorig jaar al
begonnen met de ver-
koop van strepsils,
hoestdranken en anti-
grippine door gediplo-
meerde drogisten. De
proef, in een twintigtal
winkels in het oosten
van het land, verloopt
volgens de woordvoer-
der 'bevredigend.

De Tweede Kamer rea-
geerde een jaar geleden
positief op de Genees-
middelenbrief van de
toenmalige staatssecreta-
ris van volksgezondheid
Simons, waarin het mo-
nopolie van de apothe-
kers werd doorbroken
door de verkoop van me-
dicijnen ook in super-
markten toe te staan. De
politiek hoopt op die ma-
nier de medicijnprijzen
te drukken. De postorde-
rapotheek, waarbij medi-
cijnen over de post wor-
den toegestuurd, heeft
inmiddels al bewezen
goedkoper te werken
dan 'gewone' apotheken.

Combinatie
Dasa overweegt nieuwe samenwer-
kingsverbanden aan te gaan met
andere Europese vliegtuigfabrie-
ken. In een vraaggesprek met het
Duitse blad Die Welt oppert Dasa-
topman Schrempp de mogelijkheid
dat de Frans-Italiaanse combinatie
ATR of British Aerospace een min-
derheidsbelangkrijgt in Fokker.
Volgens Fokker-woordvoerder
Steyn is het feit dat Dasa partners
zoekt geen nieuws. „De samenwer-
king tussen Fokker en Dasa was de
eerste stap op de weg naar een com-
pleet nieuwe Europese vliegtuigin-
dustrie. Een industrie die samen-
werkt en niet elkaar naar het leven
staat. Op dit ogenblik zijn in Europa

te veel aanbieders van vliegtuigen.
Bij de ontwikkeling van een nieuwe
generatie toestellen moeten wy de
handen ineenslaan om het te kun-
nen opnemen tegen de concurrentie
uit de VS en het Verre Oosten."

Steyn meent dat de eventuele deel-
name van British Aerospace in Fok-
ker, en mogelijk ook van het Itali-
aanse Alenia en het Franse Aero-
spatiale, gezien moet worden als
een langetermijnstrategie. Op lo-
pende projecten zal de samenwer-
king weinig invloed hebben. Steijn
benadrukt dat Fokker in de con-
tracten met Dasa de leidende rol
heeft bedongen bij de ontwikke-
ling, verkoop en produktie van re-
gionale straalverkeersvliegtuigen.
Ook nieuwe partners zullen zich
moeten schikken naar deze rol van
Fokker.

Fusie effectenbeurs en optiebeurs afgeblazen
AMSTERDAM - De Amsterdamse
Effectenbeurs en de Optiebeurs
hebben besprekingen over een mo-
gelijke fusie voorlopig afgeblazen.
De EOE Optiebeurs wil zich voorlo-
pig concentreren op de ontwikke-
lingen op de eigen markt. Het be-
stuur van de Vereniging voor de
Effectenhandel, de 'gewone' aande-
lenbeurs, is verdeeld over een mo-
gelijke fusie en wil de voors en
tegens nog eens tegen elkaar afwe-

gen. De bestaande samenwerking
tussen beide instellingen wordtoverigens wel voortgezet en waarmogeijk geïntensiveerd.
De verdeeldheid binnen het be-
stuur van de Beurs is een duidelijke
weerspiegeling van de tweedracht
tussen enerzijds de grote banken in
het bestuur en de kleinere commis-
sionairs en hoeklieden. Vooral debanken zijn verklaard voorstander
van een fusie om redenen van effi-

ciency en om de internationalecon-
currentiekracht van 'Amsterdam' teversterken.
Hoeklieden en commissionairs krij-gen aan de andere kant dit jaar aleen forse reorganisatie van debeursvloer voor hun kiezen. Als ge-
volg hiervan zyn fusies en overna-mes aan de orde van de dag. Een
fusie met de Optiebeurs op korte
termyn zou nieuwe onrust teweeg-
brengen.

Lufthansa dropt de F-70 Dasa lonkt naar BA

Tegenvaller voor Fokker
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Fokker heeft de
stryd om een belangrijke order van
Lufthansa City Line verloren. Luft-
hansa heeft definitief gekozen voor
de viermotorige Britse Aerospace
Avro RJ 85 in plaats van de Fokker
70. Ondertussen voeren Fokker-
moeder Deutsche Aerospace (Dasa)
en diezelfde British Aerospace (BA)
verkennende gesprekken over sa-
menwerking. Daarbij zou de Britten
een aandeel in Fokker worden aan-
geboden.

Het niet doorgaan van de Luft-
hansa-order is een zware tegenval-ler voor Fokker. De Britten zouden
de Duitsers een uiterst aantrekke-
lijk aanbod hebben gedaan. De
maandelijkse leasing zou ver onder
de prys van Fokker liggen. Verder
kan Lufthansa de machines directkrijgen omdat de Britten grote
voorraden hebben.
Fokker-woordvoerder L. Steyn be-schuldigt de Britten van 'prysdum-
ping'. „Fokker is niet van plan zijnvliegtuigen tegen grote verliezenweg te zetten." Eerder verloor Fok-
ker de slag om een order voor 25
toestellen van Air Canada van het

Airbusconcern, waarin Dasa een be-
langrijke partner is.

AH dreigt verkoop
Omo Power te staken
DEN HAAG - Omo Power, de was-
middelentrots van de Brits-Neder-
landse fabrikant Lever (onderdeel
van Unilever) staat zwaar onder
druk. Albert Heijn eist een „keihar-
de garantie dat Omo Power het
wasgoed niet extra beschadigt. An-
ders nemen we het produkt uit de
schappen," aldus een woordvoer-
ster. Ook andere winkelketens heb-
ben Lever verzocht de kwaliteit van
het nieuwe wasmiddel te garande-
ren. De Consumentenbond raadt de
consumenten aan voorlopig terug-
houdend te zyn in de aanschafvan
Omo Power.

De recente test van TNO naar slijta-
ge aan het wasgoed, veroorzaakt
door Omo Power, is ingeslagen als
een bom. Eerder al meldde de
Zweedse consumentenbond dat
Omo Power (in Zweden 'Via Power'
genaamd) gaten in de kleren wast.
Voor Albert Heyn was het onder-
zoek aanleiding om de verkoop van
Omo Power ter discussie te stellen.
Uiterlijk vandaag eist Albert Heijn
zwart op wit een kwaliteitsgarantie
van de fabrikant. Komt deze garan-
tie niet, dan neemt Albert Heyn het
produkt uit de handel.

Andere detaillisten willen zo ver
nog niet gaan. Schuitema, onder-
meer eigenaar van C-1000 en Spar,
heeft Lever gevraagd of de kwali-
teitsgarantie van het wasmiddel
gehandhaafd blijft. „Die garantie is
herbevestigd, zodat we het produkt
voorlopig gewoon blijven verko-
pen," aldus Schuitema. De Vendex
Food Group, met ondermeer de
Edah-winkels, heeft een nog duide-
lijker mening. „Op basis van het
onderzoek hebben wij besloten ge-
woon door te gaan met de verkoop
van Omo Power. Het onderzoek
geeft volgens ons geen aanleiding
de consument te waarschuwenvoor
extra slytage," meldt een woord-
voerder. „Bovendien zijn we van
mening dat de consumenten uitein-
delijk moeten bepalen ofze het pro-
dukt willen kopen."

De Consumentenbond, die de op-
dracht gaf tot het TNO-onderzoek,
is wat genuanceerder. Vooralsnog
roept de bond de consumenten op
geen Omo Power te kopen tot Lever

met nadere informatie over het pro-
dukt naar buiten komt.

Bij Unilever, de moeder van was-
middelenfabrikant Lever, zit men
behoorlijk met de affaire in zyn
maag. Volgens de woordvoerder is
er geen sprake van extra slijtage
door Omo Power. „Sommige slech-
te resultaten van laboratoriumtests
zijn onder een vergrootglas gelegd
en op die manier in de publiciteit
gekomen. By normaal gebruik is
nooit iets gebleken van extra slijta-
ge."

Onder druk van alle negatieve pu-
bliciteit heeft Omo Power echter al
de eerste aanpassing ondergaan,
een verbetering van de accelerator
die verantwoordelijk wordt gehou-
den voor de extra slijtage. Volgens
Unilever is er nu zelfs geen slijtage
meer te bespeuren bij extreme labo-
ratoriumtests.

(ADVERTENTIE)

\/trwenhttrii
restaurant

DEWJT

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

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

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

" Passagiers van de Deense veerboot Prin-
ce of Scandinavia in IJmuiden zagen giste-
ren een grote, huilende plastic walvis op
een vlot voorbijkomen. Leden van de mi-

lieu-organisatie Greenpeace voerden actie
tegen de Noorse schending van het interna-tionaal verbod op de walvisvangst.

Foto: ANP
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Dinsdag 7 juni 1994 "6POETSVROUW gevraagd t. Aft __. h.....b.v. schoonhouden kantoor- wu * *******ruimte. Tel. kontakt opne- HEERLEN, te h. Sittarder-.f) ,!!??._-__.. Haenen' weg/Grasbroekerweg, ap-telef. 045-742450. partomen. met dakterr£
Serieus BIJVERDIENEN woonk., keuken, balkon,
DM 400,- per week, geen badkamer, 2 slpks., berging,
buitendienst. Bel dinsdag Huur en servicekosten
tussen 10.00-19.00 uur 00- ’1.050,- p.mnd. Inl. 046-
-49.2405-18025 buro 04 743275. van 11-14 uur.
Gevraagd chef-slagers Braderieën/Marktenen part-time verkoopsters ——————-————-———————.
voor div. filialen in Limburg. Deelnemers gevr. voor
Te bevr. onder kant.uren of ROMMELMARKTEN en
na 19 uur 046-334317. Luikse markten, zo. 19 juni
Gevraagd IJSVENTER i.b.v. f"). en W' zo. 26 juni
rijbewijs, als bijverdiensten. JESJpP * ,uh
Telef. 045-253004. Valkenburg. Inl. 045-324112.

Te huur gevraagd ivamers
2e-jaars studente rechten, Jj^-,^J"« *■wonende te Bergen (N-Hol- MAASTRICHT. HBO af. Nu
land) zoekt met spoed ta- B_2|ïe£2*aPPen- Tel
mer of studio in MAAS- °5998-35202.
TRICHT. Bellen tussen Ruime gemeub. KAMER
12.00-15.00 uur 02208- woon- en slpk. v. net werk.
96754 / 043-477043. pers. Eig. ing. 045-458329.

Winkel & Kantoor
■:-'---:-■■■■■ ■ "" "

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

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

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

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

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

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

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

Aanbieding Reparaties

KantOOrStOPlPn DIEPVRIES- en koelkastre-rxdiiiuur&iueien paraließi zonder voo-rjjkos.
ten. S 046-745230. Service

ff \\f/ \ binnen 24 uur met garantie.| Ijll | . . E. de Jong TECH. SERVICE.
.r~7mW (f u Reparatie van alle merken\v^E______ \l huishoudelijke apparatenVj^/~—^T met gar. g 045-720247.5* TEBBEN koeltechniek koel-I kast/diepvriesreparaties met

£ garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g045-460471.

£^=rp=^3l KOELKASTREPARATIE.
o i 9Geen voorrijkosten en gar.

vb. Rock II Za / 165,- Vroko 045-441566/461658.
Armleggers ’ 50,- VAKKUNDIGE reparatiesSteeds 5000 stuks op voor- van alle merken was-droog-raad, tegen fabrieksprijzen automaten. 04405-2148.
ROCkmart Piccolo's in het Limburgs
kantoormeubelen ??,?.!„A-rfl" groot in RE"

Kissel 46a, Heerlen. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Geldzaken
Zo gemakkelijk is geld lenen.

Gewoon via de telefoon
bij uw eigen gevolmachtigd intermediair.

En met de garantie dat u zeker voordeliger leent bij NIVO.

LAGE LASTEN DOORLOPEND KREDIET.
Kredietlimiet theor. per rente effectieve

loopt, maand per maand rente per
mnd. jaar

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

PERSOONLIJKE LENING.
kredietsom looptijd per maand effectieve

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

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

* Meestal kwijtschelding bij overlijden.
* Toetsing en registratie BKR in Tiel.

Bel vrijblijvend Nivo
038-226935.

Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle, (van 8.30 - 21.00 uur).
HYPOTHEEKCENTRALE
Nederland. Hypotheken tot
135% v.d. ex-waarde. Ook
voor 2-verdieners. Rente v.
a. annuïteit 6,1%, spaar
6,4%. Uw hypotheek ver-
hogen? a 073-220300.

Te koop gevr.
Gevr" BANKSTEL, kasten,
eethoek, antiek, ijskast,
diepvries, wasaut., gasforn.,
porcelein, barok meubels
enz. Tel. 045-725595.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Opleidingen
Aangeboden TALENCUR-
SUSSEN in 127 talen op
cassette enz. ’70,-, ook
voor buitenlanders. Tel. 070-
-3638667/3894543.
"" ll— -—*—"****************--------m m

Landbouw
Ruime keuze uit maar liefst
75 gebr. Iseka + Kubota
TUINBOUWTREKKERS
vanaf 10 tot 26 pk. Collé
Sittard Machinehandel b.v.,
Nusterweg 90. Tel. 046-
-519980.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

Auto's
'■'■■■ ,

70 ANWB gekeurde occasions
o.a. terreinauto's, stationcars, automatics, 12 tot 24 mnd

garantie. Telef. 045-321810. Reeweg 112. Landgraaf.

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

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

BMW 323i, wit, bwj. '81, i.z.g.
st., APK 3-95. Tel. 046-

-:758257 b.g.g. 06-52609205.
Daihatsu CHARADE, bwj.
'90, APK 4-95, km.st.
45.800. Tel. 04408-2570
Te koop Fiat ARGENTA 2.0,
LPG, bwj. '83, i.z.g.st.,
vraagprijs ’1.150,-. g 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.
Te koop Fiat PANDA 750,
bouwjaar '87, APK 5-95,
’2.900,-. Tel. 045-317675.
Koopje! Dames, kleine FIAT,
bwj. '74, 100% in orde,
’1.650,-. Tel. 045-225913.
Te koop Ford ESCORT
1600 GL stationcar, geel
kenteken, in absolute
nieuwstaat, ’ 2.750,-. Slei-
nadastr. 14, Landgraaf.
Ford ESCORT 1100 Bravo,
bwj. '83, APK, i.z.g.st. Tele-
foon 045-245099.
Honda PRELUDE, bwj. '84,
automaat, zilvermetallic,
’5.450,-. Tel. 045-719462.
Te k. part. MERCEDES 200
D, in st.v.nw., ieder onderz.
toegest., bwj. '87, beigemet.,
getint glas, schuifd., radio,
km.st. 150.000, met onderh.
boekje. Tel. 045-456619.
KADETT D 1200, bwj. '80,
APK, ’1.250,-. Telef. 045-
-226773.
KOOPJE! Opel Omega
1800 S, bwj. '87, blauwmet.,

’ 6.750,-. Pr. Hendriklaan
15, Brunssum. 045-255027.
Te koop i.z.g.st. Opel AS-
CONA 1.6N hatchback, APK
mei '95, schuifdak, radio-
cass.rec., bwj. '83, kent. '87,
goede vakantie-auto. Telef.
046-757430.
Te koop KADETT 1.2 S, bwj.
'84, APK 1-6-95. Tel. 045-
-323535.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Ascona 1.6
S 4-drs '87; Subaru Justy
SL '85; DAF 400 bestelbus
'89; Ford Scorpio 2.0 CL '86;
Alfa Romeo 75 1.8 10-'B6;
Volvo 360 2.0 5-bak '85;
Citroen Visa 17 RD 11-86;
Ford Siërra 20 L V 6'83; Fiat
Ritmo 60 L 1e eig. '85; VW
Jetta C 4-drs '83; Opel Ka-
dett 1.2S '82; Renault 9 TL
'83; Ford Escort 1.3 GL s-
drs. '82; Talbot Samba LS
'84; VW LT camper '76; Opel
Kadett 1.6 D 5-bak '82; Opel
Ascona 16 S '83; Toyota
Tercel 13 DX '82; Citroen
Eend 2 CV 6 '84; Mitsubishi
Tredia 14 GLX '83; VW Ke-
ver 73; Ford Escort 1.1
combi '81; Opel Kadett 13S
'80; Inkoop, verkoop, finan-
ciering. Div. inruilers. Aker-
str. Nrd. 52C, Hoensbroek.
045-224425. Geopend van
10-18 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Onroerend Goed
___————M_________MM________a______>

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
VOOROORLOGS woonhuis
te koop gevraagd. Achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Telef. 045-724056.
Te koop gevr. oudei
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel
046-753367.

|Te koop VW GOLF 1300,
blauw, Zender uitbouw, i.z.g.
st., bwj. 11-'Bl. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.
Te koop GOLF diesel C mo-
deljaar '89, vraagprijs
’8.900,-. Tel. 045-444310.
GOLF Cabrio 1.8 GLi, bwj.
'80, blauwmet., 15 " velgen,
nieuwe banden, vraagpr.

’ 12.500,-, mr.mogelijk. 045-
-320457, na 12.00 uur.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
Met bovaggarantie, ANWB
gekeurde auto's: Ford Es-
cort 1400 CL '87 ’8.900,-;
Opel Corsal.3 '87 ’8.950,-;
Opel Omega 2.0 i '87
’11.950,-; Opel Kadett GSi
2.0 16 V 90 ’24.950,-;
Opel Kadett 1300 '87
’8.750,-; Opel Kadett 1300
'88 ’10.750,-; Veetra 2.0
GLS automaat '89 met
stuurbekr. ’ 20.950,-; Opel
Omega 2.4 i stationcar LPG
'90 ’21.750,-; Kadett 1200
'85 ’3.500,-; Peugeot 204
'87 ’7.900,-; Renault 9 TL
'87 ’4.900,-; BMW 318 '88
’14.950,-; Subaru Justy '87,
’5.900,-; Kadett 1200 Se-
dan '86 ’6.750,-. WEBER,
Autobedrijf, Baanstraat 38,
Schaesberg. g 045-314175.
Opel ASCONA 16 S, t. '83, 4-
deurs, APK 1-95, ’1.850,-. 'Tel. 045-724993.
Opel KADETT Caravan Die-
sel, bwj. '83, APK 6-95, in
prima staat, prijs ’2.650,-. g
045-415528.
Opel KADETT City, bwj. '78,
in zeer goede staat, ’725,-.
Telefoon 045-320457.
SAAB 900, bwj. '86, LPG,
getint glas, antracietmet.,
beige Pullman bekleding,
’5.250,-. Tel. 045-411427.
Te k. Seat FURA 900 L, bwj.
10-86, APK 4-95, i.z.g.st.,
inruil mogelijk. Tel. 046-
-758257 b.g.g. 06-52609205.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A Körfer. 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 e
046-512924/046-519637

Motoren
Te k. div. motoren: H.D., ra-
cers, Custom. DEZA moto-
ren 8.V., Rotterdamstraat 98,
Heerlen, g 045-708781.
Te k. voor liefh. M.Z ETZ
250 Luxe, model Chopper,
bwj. '82. Tel. 046-758257.
Te k. HARLEY-DAVIDSON
Sportster 1000 cc, i.z.g.st.,
vr.pr. ’10.000,-. Tel. 04406-
-10314, na 17.00 uur.
Te k. YAMAHA XS 650 SE,
bwj. '83, i.z.g.st. Nieuwe
band, accu, ketting en tand-
wielen, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-225215 na 18.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Bromfietsen
2 HERENFIETSEN, 3 versn.
/trommelrem; t.t.r. herenfiets
+ damesfiets. 045-426999
Te k. gevr. BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen, g 045-211486.
Giant GSR 100 ’549,-. Ge-
bruikte Vespa Sfera

’ 2.950,- Oakley-dealer
Bert REKERS, Willems.. 85,
Heerlen. Tel. 045-726840.

Vakantie
Te huur 4-5 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans
met licht, water en WC, in
bosrijke omgeving. Vrij
ponyrijden en zwemmen.
Telef. 05246-1229 Grams-
bergen, Overijssel.

Caravans
CARAVANVOORTENT,
omloopmaat 8.25-8.75 m., 4
jr. oud, eventueel met dak-/
zonneluifel, pr.n.o.t.k. Tel.
043-644775.

(Huls)dieren
Te koop Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Telef. 045-325447.
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,

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

f-uwJKennlsm.
Wed. 58 jr., 1.60 mtr. uit mid.
niveau z.k.m. eerlijke, nette
HEER, pim 60 jr., liefst we-
duwn. voor vaste relatie.
Geheimh. verzek. Br.o.nr. B-
-05570, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Kachels/Verwarming

GASKACHELS/houtkachels.
Grote korting! Kachelsmid,
Walen. 21. Tel. 04459-1638.

—————————————Wonen Totaal________________________________________
Nog enkele luxe

SHOWROOM-KEUKENS
modem en klassiek met
zeer HOGE KORTING

Vossen
Keukens

Glaspaleis Kerkplein 45 en
Eitenderweg 77, Heerlen.

g 045-717555
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Eiken BANKSTEL, nieuwe
kussens, zien is kopen,
’775,-. Tel. 045-322111.
Te koop compleet stalen
BURO + stoel voor ’75,-.
Tel. 045-443251.
Zoekt u 2e hands MEU-
BELS. Veel keus, ook antiek!
Kouvenderstr. 208, H'broek.

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Gaat U VERHUIZEN. Bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
Voor al uw SCHILDER-
WERKEN binnen en buiten.
Bel: 045-275434.
En/aren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323176.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.

Diversen
Dames/heren gevraagd

(geen studenten) 22-30 jr. die thuis bier drinken en mee
willen doen aan een marktonderzoek in Maastricht. U krijgt

hiervoor een ruime vergoeding. Inl. 020-6651112.

tempo-team
uitzendbureau
ALGEMEEN
Ijsverkoper m/v
voor de komende vakantieperiode. Op zonnige zomer-
dagen ga je buiten ijs verkopen. Ben je 16 of 17 jaar?
Reageer dan snel.
Informatie: 045 - 46 56 56, Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35

HORECA
Kassa-medewerker m/v
voor een restaurant in Bocholtz. Behalve relevante werk-
ervaring hebt u eigenvervoer. U bent enkele maanden
beschikbaar in de avonduren en het weekend. Leeftijd:

18 tot 23 jaar.
Informatie: 045 " 46 56 56, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35
Leerling kok m/v
die langere tijd aan de slag wil bij een restaurant in
Bocholtz. U hebt bij voorkeur een gerichte opleiding
en/of relevante werkervaring. Hebt u eigen vervoer?
Neem dan zo snel mogelijk contact op.
Informatie: 045 - 46 56 56, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35
Hulpkrachten m/v
voor een restaurant In de buurt van Kerkrade. Het werk
bestaat voornamelijk uit het opruimenvan dienbladen.
Hiervoor bent u beschikbaar In hetweekend en in de
avonduren en hebt u eigen vervoer.
Informatie: 045 - 46 56 56, Simone Sporken
Kerkrade, Grupellostraat 35
INDUSTRIE
Postbestellers m/v
voor de regio Kerkrade. Je bent gemotiveerd om op
correcte wijze poststukken te bezorgen en hebt een
goede fiets. De werktijden zijn in ieder geval in de
ochtenduren en eventueel op oproepbasis in de middag.
Leeftijd: vanaf 1 8 jaar.
Informatie: 045 - 46 56 56, Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35
VAKANTIEWERK
Vakantiekrachten m/v
voor de komende zomerperiode. Er is weer volop werk
als jena het examen of in de vakantie aan de slag wilt.
Kom je dus snel inschrijven. Je bent van harte welkom!
Informade: 045 - 46 56 56. Monique Bosch
Kerkrade, Grupellostraat 35

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

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transaktiesf 1,90.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: / 2,35.
Advertenties ondernummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtvrijdag 11.00 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 dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cebuo. Summo______) D930

—--———————"m———————————,——————————-—————————.

Vermist/Gevonden
ENVELOPPE mëi^ inhoud
verteren, (’8.500,-). Terug
te bezorgen bij politie Kerk-
rade tegen 25% beloning.
VERMIST goudkl. kist met
autopapieren en kentekens
bij Maat, Eindstr. Brunssum,
terug te bezorgen tegen bel.,

’ 1.500,-. g 045-258921.

Huish. artikelen
ijskast, gasforn. ’95,-, was-
aut. ’175,-, diepvr. ’175,-,
wasdr. f 175,-. 045-725595.

Mededelingen

Bedankt!!
Rijschool Dörenberg uit
Heerlen voor de goede

opleiding, waardoor ik bij
julliewel voor de 1e keer

mijn rijbewijs haalde.
Els

Personeel aanbod
Dakdekkersbedrijf AADAK
<an nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
045-226688/226377/
06-52606457.

Personeel gevraagd

Rock and Roll
to the tune of money

’ 600,- till ’ 1.000,- per week. International audio
company seeks 6 to 8 highly motivated individuels to sell
audio equipment. No experience necessary. Paid training,

company vehicle and daily, weekly and monthly bonus plus
much much more. Call Al 045-237319.

Automonteur met ervaring
gevraagd, voor zelfstandig onderhoud van wagenpark.

Bel REGIO-TAXI g 045-419595.
Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
Gevraagd part-time
CHAUFFEURS voor taxi.
Aanmelden: Hatax, Keekstr.
46, Heerlen, na 18.00 uur.
Wij kunnen met onmiddellij-
ke ingang personen plaat-
sen in onze VERKOOP-
TEAMS. Wij verkopen
schoonmaakprodukten aan
particulieren, scholen, ge-
meentes enz. Wij geven
goede vergoedingen, wij ha-
len de personen thuis op.
Wij geven gedegen oplei-
ding. Tevens unieke kans
voor studenten en school-
verlaters. U kun ons dage-
lijks tijden kantooruren be-
reiken op tel. 00-32.11.
223612.

(REKLAME)BEZORGERS
gevr., min. leeftijd 15 jr. voor
Heerlen o.a. Heksenberg,
Versiliënbosch, Mussche-
mig. Tel. 045-257974.

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).
Repres. jonge DAME gevr.
18-20 jr. voor werkz. heden
in videotheek. Schrift, soll.
met recente pasfoto o.nr. B-
-05571, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

* 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfësultaat Bel 045-719966 è- " :—— — : "
Pers.Kor.t-/Kiubs

Club Balmoral te Houthalen
zoekt leuke MEISJES. & 09-
-32.11601181 na 16.00 uur
Buro HEERLEN vr. inschrij-
ving v. dames v. privé thuis.
Meisje gevr. 045-225333.
Wegens drukte DAMES ge-
vraagd voor club in Limburg
(België), hoog garantieloon,
vervoer. S 00-32.11602729
vanaf 14 uur.

06-lijnen
Hete vrouwen willen met jou

sexgesprek
06-320.322.33 (75cpm)

100% Wild Uve 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)
Eenzame vrouwen zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Gratis
sexkontakt voor vrouwen:

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

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 voorvrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm)

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

Heerlijk
discreet direkt apart met

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

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

*06-9605*
Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)

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

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75cpm)

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320,330,88 (75cpm)

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

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75cpm)
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

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

Jack off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56

Darkroom 324.16
Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
Jack off privé 321.16

Gaysex Limburg 325.73

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)

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

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

Schandalige gesprekken in-
tiem afluisteren? 24pd igpm.

06-320-329-20
Echt live-contact mmm....
bel me thuis!

1 gpm. 06-9886 24pd.

Kleed me uit,
smeekt ze die knul.

Haar man knikt, toe maar.
06-320.330.09 1 gpm.
Ze vlucht op zolder.

2 Man vinden Marion.

Grieks LIVE!!
06-320.340.55 Igpm.

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85

*SM-voor-2*
Snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75cpm)

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

Gay Café
Limburg

06-320.327.55

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

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

06-9618

EROTIFOON
06-320.320.12

Nee, niet stiekem kijken.

Kontakten/Klubs

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

Grieks mog. Tev. m.gevr.

...NIEUWE...MEISJES...AANWEZIG...

Privé Yvonne
9 meisjes verwachten U in pikante sexy Lingerie.

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

De BARBIES van LYDIA
WINDEN er géén DOEKJES OM!!

Groenstr. 64, Geleen, S 046-749662 NL meisje gevr.
P.s. 's zaterdags werken wij tot 24.00 uur.

Sex-O-theek Liberia
2x Relaxen voor ’ 250,- all-in mcl. bubble-bad.

Ma. di. en do. van 12 tot 2 uur. Wo. en Vr. 12.00-18.00 u.
Maaseikerweg 24, Susteren. 04499-4346.

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

NIEUW EVA 18 JR., VANESSA 19 JR., PLUS 12 DAMES

Mooie gezellige meisjes
bij Bar Madame Butterfly. Open v.a. 14.00 uur tot in de late

uurtjes. Zondags gesloten. Hommert 24, Vaesrade.

Love Escort
045-320905 v.a. 9.30 uur.
Jongedame ontvangt thuis.
043-473309.
4 Sexy jonge meisjes

verwachten U
Romantica

S 045-419742
Meisjes welkom, intern mog.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768

Privé Papillon
Als Sandra u kneet, wordt U

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

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

Door leuk jong meisje totale
ontsp. massage

045-353489.

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

Keuze uit 7 meisjes!

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

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

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g046-752333.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

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

8 045-311135.

volslanke Betty
ontvangt thuis.
g 045-232663.

! Julia !
Privé, SM en adressen.

Meisje gevr. g 045-225333.

Buro Sittard
met nieuwe gastvrouw.

S 046-523203

Paradise privé
045-354910.

Boy-Service
Escort ’ 150,-, Privé/ 125,-.
Zeer discr. g 045-245977.

v.a. 09.00 uur
Privé 045-714707, wo. gesl.

Privé llona
Speciale Kermisprijzen

045-708903.

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

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

Geleen. Tel. 046-742313.
Brigitte, Nancy en Grieks
045-254598
Frans-Spec.

Heerlen Privé 045-729410.

Jongen v. 18 jr.
komt bij u thuis al vanaf

’ 125,- per heel uur. Semaf.:
06-57.64.98.15, toets daar-
na uw eigen tel.nummer in.
Vanaf 19.00 u. 045-420775.

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

MMMMMMM...-
waar anders

DAN BIJ
MAASTRICHT PRIVÉ

Jodenstraat 2, 043-25418^
Escort all in

045-326191 v.a. 14 uur^
Exclusief, hygiënisch

en betaalbaar,

Club
Enjoy

Industriestr. 56, Kerkrade, *045-428305. Ma t/m vrij v>
11.00 uur, zat. na 14.00 uu'
Dringend meisje gevraagd

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

'swoensdags groepsmidd»
Open: ma. t/m vr. 13-20 u"'

Tel. 045-462720. y

Rijke vrouwen
zoeken 'n nieuw sexspeeltie
06-320.330.64, Uve! 1 gpg!>

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

(18jr.) 06-9504 75 cprny

Sex-voor-twee
sexgesprek met 'n vrouW. l
06-320.330.82 (75cpm)^
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50 jaar getrouwd!

Hartelijk gefeliciteerd met jullie
GOUDEN BRUILOFT

Wensen jullie kinderen en kleinkinderen. ,
Hoera 40 jaar

Harry gefeliciteerd. _. Rej>geren op
'JL advertenties onder, BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoende
% #*' i gefrankeerd) naar het. Limburgs Dagblad,\ 'JÊm .___. postbus 2610,6401 DC

Heerlen en vergeet niet lmk5

*m,_\\ 'S onder op de enveloppe riel
nummer uit de advertentie

f*9 te vermelden.

Aangeb. 150 SINGELTJES
’75,-; 125 Ned. First. Day
’75,-; 12 oude lepeltjes met
beeltenis van Elvis Presley
’BO,-; 100 div. bankbiljetten

’ 150,35; oude autofolders
’25,-; 15 autootjes ’150,-.
Telef. 070-3894543/
3638667.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

TV/VldeO
Goede kleuren TV's met ga-
rantie, grote soit, v.a. ’95,-.
Meer dan 25 jaar TV Occa-
sion Centrum GEEL, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
Telef. 045-724760.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

—4

Zonnebankz-hemel
Nu halen, na de WK-n
betalen! 10-Lamps ZOT
hemel, compleet _
’ 795,-. ZonnehemeNJhuur met bezorgen, 3we_| I
voor ’175,-; 6 weken A'\’ 275,-. groothandels^
trum AU SOLEIL BV, M^38, Kerkrade. g045-461417 J
ZONNEHEMELVERHUUR JMezo, 3 weken vij
’165,- mcl. bezorgen / 5halen, met recht van WJjuni nog enkele toeste"
vrij. Inl. 045-312956. J
Sla nu uw slag! Supert*
prijzen! GOERGEN low
hemels. De grootste zofn
vak-speciaalzaak in de 'gio. Alles met 3 jaar garafj
Uit voorraad 'everWj
Rijksweg Noord 97, SittaJTelef. 046-583002 m
pand Smeco t.o. zieken^bij tankstation). J

Mll7l<_l_1 MU2ieK i
Muziek en Computer

Uitgebreide demonstraties, o.a.
PASSPORT-TURTLE BEACH SOFTWARE

HARDDISK RECORDING

U BENT WELKOM OP ZATERDAG 11 JUNI
v.a. 12.00 tot 17.00 uur

Muziekhuis Guus Arons b.v.
Honigmanstr. 5-7-9 HEERLEN, 045-717155.

Computers

Tijdelijke stunt van Hollandsoft
KFB-AII in Professioneel DOS-progr. van ’ 998,- THANS

’ 98,- excl. Compl. met boekhoudprogr., factureren (o.a.
afleveringsbonnen), contantnota's (met tegoedbonnen en
deelbetalingen), voorraadbeheer, barcodes en etiketten-
progr. HollandSoft Zwolle g 038-217984, fax 213510.^

—t
A-m-mm-^--^_-^._-^_- m_-mm_-m_-^_-_^_ mmil

i"/Ê3vic7Rflsßißrr

FONTEINPOMPEN \^g

i VIJVERFOLIE *^1
" alle soorten sproeiers

" voor grote en kleine
waterpartijen

" filters
" koppelingen en slangen

" verlichting

HYDRAFLEX N t
KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 J



Rick Nieman presenteert laatste tv-aflevering van dit seizoen

’Chirurgenwerk routineklus’
DOOR SUSANNE VAN VELZEN

HILVERSUM - Die lucht
in de operatiekamers. Daar
had Riek Nieman in het be-
gin de meeste moeite mee.
En dan doelt hij niet op de
geur van ontsmettingsmid-
delen. „Die geur verwacht
je wel, dieken je ook. Maar
tegenwoordig wordt tijdens
operaties veel met branders
gewerkt om wonden en
bloedvaten te dichten. Dan
ruik je verbrand mensen-
vlees. Dat is even slikken."
De Veronica-presentator draait
inmiddels zijn hand niet meer
om voor een longverwijdering,
een reconstructie van de rugge-
wervel of een ingewikkelde her-
senoperatie. Chirurgenwerk is
voor hem een routineklus. Al-
leen als het jonge kinderen zijn
die onder het mes gaan, wil hij
nog wel eens moeite hebben om
2_n verslaggeverswerk te doen.

Riek Nieman (28) heeft zijn eer-
ste seizoen als presentator/ver-
slaggever van het medische
programma Chirurgenwerk er
bjjna op zitten. Vanavond wordt
de serie om 21.35 uur op Neder-
land 2 afgesloten met een bijzon-
dere hersenoperatie in Rotter-
dam bij een 22-jarige jongen. De
operatie is noodzakelijk om een
fatale hersenbloeding te voorko-
men.

" Riek Nieman: ,fien beetje Spielberg spelen." Foto: gpd2 Vandaag
Zyn werk als presentator/ver-
slaggever/redacteurvan de dage-
üjkse actualiteitenrubriek 2
Vandaag (het samenwerkings-
project van Veronica's Nieuws-
Üjn, Tros Aktua en EO's Tijd-
sein) is voorlopig veilig gesteld.
De drie omroepen maakten on-
langs bekend dat het samenwer-
kingsprogramma de proefperio-
de heeft doorstaan en voor
onbepaalde tijd verder gaat. Met
een gemiddeld aantalkijkers van
zon 650.000 heeft het actualitei-
tenprogramma een stevige posi-
tie in de vooravond veroverd op
Nederland 2.

Riek Nieman is het vaste gezicht
op de dinsdag- en donderdag-
avond, de dagen dat Veronica
ook de eindredactie voert over 2
Vandaag. Op de redactie van Ve-
ronica in het actualiteitencen-
trum op het Mediapark heerst
volkomen stilte. Het mooie weer
heeft de redacteuren verleid tot
een potje voetbal. Nieman ver-
ontschuldigt zich voor de rust,
die af en toe verstoord wordt
door de kreet van een collega die

een doelpunt scoort. „Dit is toch
echt de redactie van een actuali-
teitenrubriek. Alle verslaggeef-
sters zijn op pad. Vandaar," luidt
zyn verklaring.

Schoolkrant
Zyn journalistieke carrière be-
gon op het Keizer Karel College
in Amstelveen. „Het bekende
verhaal hè. Redacteur van de
schoolkrant. En behoorlijk fana-
tiek waren we. We schreven re-
censies van popconcerten, inter-
viewden beroemdheden die onze
school bezochten en haalden ons
grote moeilijkheden op de hals
door zeer kritisch te schrijven
over de kroning van Beatrix.
Schandalig vonden we het dat
daar zoveel geld in ging zitten.
Schoolbestuur en ouderraad in
rep en roer." De journalistiek
heeft hem nooit meer losgelaten.
„Het is heerlijk om met nieuws
bezig te zijn. Je overal mee temogen bemoeien en aan ieder-
een te kunnen vragen watje wilt.
Ik wil alles weten."
Nieman was een snelle leerling

Hij sloeg een klas op de lagere
school over en stapte op 17-jari-
ge leeftijd met zijn vwo-diploma
op zak op het vliegtuig naar
Amerika. Zijn plan om journalist
te worden nam hij mee. Hij volg-
de een universitaire studie jour-
nalistiek en haalde een Master's
politicologie. „In Amerika wordt
journalistiek een stuk serieuzer
genomen dan hier. Politici hou-
den daar veel meerrekening met
journalisten. Ze komen niet on-
der persverklaringen uit. Ze zul-
len moeten verschijnen voor de
pers. Of ze nu willen of niet."
Terug in Nederland ging hij wer-
ken als verslaggever voor het fi-
nanciële programma European
Business Weekly dat de Avro
enige tijd uitzond. Het program-
ma werd een jaar later overgeno-
men door de Financial Times,
die CNN bij het programma be-
trok. Plotseling werkte Nieman
voor hét nieuwsstation van de
wereld. „Dat was hard aanpak-
ken. CNN stak al zijn geld in
grote projecten en dat was op dat
moment de Golfoorlog. Wij wer-
den helemaal uitgeknepen, maar

het was een fantastische erva-
ring. En het is toch leuk als je
kunt zeggen dat je een jaar voor
CNN hebt gewerkt."

Carrière
RTL 4lijfde Nieman vervolgens
in als verslaggever voor het
Nieuws. Maar in tegenstelling tot
Amerika kan het in Nederland
met een carrière snel gaan, en
dat was nou precies de reden
waarom Nieman terugging. Ve-
ronica hing een jaar later aan de
lyn. Of hij presentator wilde
worden van Nieuwslijn. „Ik was
net 26, dacht aan een presenta-
tiebaan over vijfof tien jaarmaar
was ijdel genoeg om ja te zeggen.
Daarbij ging Nieuwslijn de uit-
zendingen vanaf lokatie doen en
dat betekende de hele wereld
over reizen. Als het enkel een
studiopresentatie was geweest
had ik het waarschijnlijk niet ge-
daan."

Weer een jaar later ('mijn loop-
baan lijkt zich inderdaad in pe-
riodes van steeds een jaar te

ontwikkelen. Toeval') besloten
Veronica, Tros en EO samen 2
Vandaag te gaan maken en be-
landdeRiek Nieman alsnog ach-
ter de presentatiedesk in de
studio.

„Gelukkig kan ik ook op pad.
Dat heb ik absoluut nodig om
mijn werk interessant te blijven
vinden. Dat wil ik niet missen.
Televisie maken is fantastisch.
Steeds blijven nadenken over
het visualiseren van een onder-
werp. Een beetje Spielberg spe-
len," zo omschrijft Nieman het.
Over de samenwerking tussen
Veronica, Tros en EO in 2 Van-
daag is hij tevreden. „Je merkt
toch dat elke omroep zijn toege-
voegde waarde heeft. De Tros
heeft vaak meer oog voor de on-
derwerpen die dicht bij de men-
sen staan. Medische of op de
consument gerichte onderwer-
pen. De EO is eerder geneigd
aandacht te besteden aan onder-
werpen als genetische manipula-
tie, abortus en euthanasie, zon-
der te preken. Wij richten ons
vaker pp het buitenland."

Breakfast Club naar Afrika
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Op 11 juni vertrekt de voltallige crew van de
Breakfast Club naar Senegal, om een week lang live uitzendin-
gen te verzorgen vanuit de Afrikaanse havenstad. Het radio
3-programma van deKRO wüAfrika voor deveranderingposi-
tiefin debelangstellingbrengen. Het heersende beeld van Afri-
ka in het Westen is immers dat van hongerende mensen, op de
vlucht voor oorlogsgeweld. Maar ook daar zijn mensen die da-
gelijks hun boodschappen doen, kinderen die hun huiswerk
maken en jongeren met vlinders in hun buik van de verliefd-
heid.
Programmamakers Jeanne Kooijmans en Peter van Bruggen
zullen tijdens de uitzendingen rapporteren wat ze allemaal
meemaken in Dakar. Veel aandacht zal worden geschonken
aan De dagvan het Afrikaanse kind, een feestdag die in West-
Afrika wordt gevierd. Ter gelegenheid daarvan wordt dit jaar
in Dakar een groot benefiet-popfestival georganiseerd. Daar
zullen onder andere.Youssou N'Dour en Tracey Chapman op-
treden. Ook Nederlandse bands, zoals The Nits en JLoïsLane
verlenen hun medewerking.

Het initiatief om Afrika menselijker te presenteren is afkom-
stigvan het Foster Parents Plan. Het sluitaan bij dezogenaam-
de bewustwordingslyn van de Breakfast Club, Eerder starttehet radioprogramma de briefkaartenactie Ik ben woedend en
een shirtactie tegen rechts-extremistische partijen. Peter van
Bruggen: „Het wordt geen ledenwerfactie van het Foster Pa-
rents Plan, maar het is belangrijk dat het beeld van Afrika
wordt bijgesteld. Het is meer dan hongerende kindjes met een
gironummer." De Breakfast Club heeft daarom gekozen voor
uitzendingen vanuit een 'gemiddeld' Afrikaans land als
Senegal. Voor Peter van Bruggen is het de eerste keer dat hij
naar Afrika gaat „Het meest spannende lijkt me om aan den
ujve te ondervinden wat het is om op te vallen vanwege je
huidskleur. Ik verwacht.dat we met onze ogen zullen lopen
knipperen en met met onze oren staan flapperen."

show
Manuela Kemp stapt
over naar de KRO

HEERLEN - Manuela Kemp, de presentatrice van het populaire
RTL4-programma Eigen Huis & Tuin stapt over naar de KRO. De
31-jarige presentatrice heeft een contract met deKRO getekend voor
de komende drie jaar.

Zij gaat in die periode diverse tv-programma's presenteren. Vanaf
oktober is ze op het scherm te zien met het nieuwe amusementspro-
gramma op zaterdag Wie-O-Wie, waarin een kijkje wordt geboden
achter de schermen van de kleine persoonlijke advertenties.

" Manuela Kemp

Jazzclub Vaals
bestaat 15 jaar
VAALS - De Stichting Jazzclub
Vaals '79 bestaat 15 jaar. Zater-
dag wordt dit derde lustrum ge-
vierd met een jazzmis in de St.-
Pauluskerk.
Aan de mis werken behalve de
Jazzclub ook de groep de 'Foot-
steps' uit Breda en een gelegen-
heidskoor onder leiding van
Paul Bindels mee. De eucharis-
tieviering begint om 18.30 uur.
Vanaf 21.00 uur spelen de 'Foot-
steps' in café-restaurant Suisse
aan de Maastrichterlaan 63.

Alle 52 duels
wk-voetbal
op televisie

Van onze verslaggever

HEERLEN - De NOS zendt alle
52 wedstrijden van het wereld-
kampioenschap voetbal in de
Verenigde Staten uit. Hiervan
zijn 47 live-registraties, de rest
komt deels live, of in samenvat-
ting naar Nederland. Vooraf-
gaand aan het toernooi brengt
Studio Sport op 12 juni de laat-
ste oefeninterland op de buis
tegen Canada (Nederland 3,19.30
uur).

Vrywel alle wedstrijden worden
een dag later herhaald op Neder-
land 1, en wel om 12.40 uur en
14.20 uur. De eerste groepswed-
strijd van het Nederlands elftal
tegen Saoedi-Arabië op maandag
20 juni begint om 02.00 uur Ne-
derlandse tijd. De overige
groepswedstrijden tegen België
(25 juni) en Marokko (29 juni)
vangen aan om 18.30 uur (Neder-
land 3).

Zolang het Nederlands elftal
meedoet, worden er dagelijks
WK-Journaals gemaakt op Ne-
derland 3 (21.30 uur). Het
thuisfront wordt op deze wijze
op de hoogte gehouden van
nieuwtjes en stemmingen. Hier-
voor leveren Sierd de Vos en
Kees Jongkind reportages.

Voetbaltrainer Leo Beenhakker
reist mee met de verslaggevers
en zal betrokken worden bij de
voor- en nabeschouwingen van
met name de Nederlandse pres-
taties. Mogelijk krijgt hy een
dagelijkse column in het
WK-Journaal. „Noem het Leo's
Corner," zegt Beenhakker. Kees
Jansma presenteert de WK-
Journaals, waaraan 23 mensen
meewerken. De NOS beschikt
over satelliet-stralers, die in
eerste aanleg in Orlando en
Washington zijn geposteerd. De
Nederlandse wedstrijdcommen-
tatoren zijn Evert ten Napel,
Eddy Poelmann, Theo Reitsma,
Frank Snoeks en Hugo Walker.

De NOS werkt gedurende het
zesdaagse verblijf in Orlando sa-
men met Tele Curacao. Twee
Antilliaanse verslaggevers voe-
gen zich bij de NOS om hun
schijnwerpers te richten op de
Nederlandse spelers die familie
hebben op Curacao, zoals Aron
Winter.

Bijzondere vermelding verdient
de samenwerking met de BRTN
voor de wedstrijd tegen de
Belgen op 25 juni. Mart Smeets
is in Brussel om een gezamenlij-
ke voorbeschouwing te maken
op de derby. Verder wordt de
wedstrijd van commentaar voor-
zien door een BRTN- en een
NOS-man.

# Kees Jansma presenteert
de WK-Journaals.

Foto: DIJKSTRA

Irritatie
De NOS reageert overigens
geïrriteerd op de 'ophef die RTL
recentelijk maakte over het plan
om derechten voor de PTT Tele-
competitie vanaf 1996 binnen te.
slepen. „Van ons bent u een der-' '

gelijk luidruchtig gedrag niet
gewend," aldus Ruud Bierman
van de NOS. „Natuurlijk, er is
een zekere marktverdeling ont-
staan met RTL. Het zal u echter
duidelijkzijn, gezien de lijst met
evenementen in de persmap, dat
het zwaartepunt bij de NOS
ligt." Zegslieden van RTL ver-
klaarden onlangs dat de com-
merciële zender niet louter
aanvullend sportnieuws levert,
maar in veel opzichten vervan-
gend bezig is.

Kortegolfzenders nu ook op kabel
AMSTERDAM - De Amsterdamse kabelabonnee ontvangt sinds en- >
kele dagen twintigkortegolfzenders op de eigen radio. De nieuws- eninformatiezenders uit allehoeken van de aardbol zijn op éénfrequen-
tie te beluisteren. Het World Radio Network is een initiatief van de
BBC.
De Amsterdamse radioluisteraar krijgt op 97,0 MHz de laatste nieuw-
tjes uit allerlei landen en continenten, zoals bijvoorbeeld uit Ameri-
ka, Afrika, Australië, Korea, Israël en Denemarken. Er is een pro-
gramma samengesteld dat duurt van twaalf uur 's nachts tot tien uur
's avonds.
Herhaalde verzoeken aan de gemeenteHilversum om toegang te krij-
gen tot de Gooise kabelabonnees hebben nog geen resultaat gehad,
meldt pr-medewerker M. Hidajattoellah van World Radio Network.
„De gemeentewijzigt de programmering slechts eenmaal in de twee
jaar. Het eerstvolgende moment is in de loop van 1995, en ze zijn niet
van plan daarvan af te wijken."
„Het is jammer dat we nog niet in Hilversum te beluisteren zijn, te-
meer omdat we ook het Europese programma van de Nederlandse
Wereldomroep doorprikken en er veel medewerkers van deze om-
roep in Hilversum wonen," aldus de woordvoerder.
Het idee van World Radio Network stamt van de BBC Worldservice,
welke kortegolfdienst al vaker samenwerkte met andere wereldom-
roepen. Nu de kortegolfprogramma's ook per satelliet worden ver-
spreid kunnen consumenten de programma's simpel op de kabel
ontvangen of met een schotelantenne.

Proefopname Lingo met zes-letter-woorden
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De Vara gaat vol-
gende week een proefopname
maken van het woordspelletje
Lingo in een nieuwe vorm. Het
spel wordt uitgeprobeerd in een
nieuw decor en de vijf-letter-
woorden worden vervangen
door zes-letter-woorden.
De Vara kondigde vorig jaar tij-
dens de presentatie van de win-
terprogrammering aan dat Lingo
vanaf 1 januaridit jaar al met zes-
letter-woorden gespeeld zou
worden. Het programma van
IDTV zou zo wat moeilijker wor-
den en daardoor aantrekkelijker
om naar te kijken. Volgens een
woordvoerster van de Vara bleek
er echter niet zoveel haast gebo-
den bij het aanpassen van het
spel en wordt deze week Lingo
in het nieuwe jasje uitgepro-
beerd.
Daarna zal programma-directeur
van de Vara, Vera Keur, een be-
sluitnemen over het nieuweLin-
go. Wanneer de eerste aflevering
van de zes-letter variant op het
scherm te zien zal zijn, is nog
niet bekend. Voorlopig moeten
de kandidaten onder leiding van
presentator Francois Boulanger
woorden van vijf letters raden.

" Frangois Boulanger:
plannen voor een variatie
op het woordspelletje.

Foto: DIJKSTRA

Koen van Dijk
vertaalt Chess

ANTWERPEN - Koen van Dijk
maakt voor de musical-afdeling
van het Koninklijk Ballet van
Vlaanderen de vertaling van
Chess. De Nederlandse versie
van die musical gaat september
dit jaar in première en is in 26'
theaters te zien. VanDijk staat in
New Vork momenteel genomi-
neerd voor een Tony Award voor
zijn aandeel in de musical Cyra-
no.

Chess vertelt het verhaal van een
stormachtige driehoeksverhou-
ding diezich afspeelt in de inter-
nationale schaakwereld. Cen-
traal in de produktie staat de
confrontatie tussen twee krach-
ten: koelbloedigheid versus pas-
sie. De vrouwelijke hoofdrol
komt voor rekening van de
Vlaamse actrice Hilde Norga, die
nu in Londen nog te zien is in
Miss Saigon. André Ernotte te-
kent voor de regie.

Verantwoordelijk voor de musi-
cal Chess zijn Benny Andersson
en Björn Ulvaeus, beter bekend-
als de componisten van de'
Zweedse popgroep Abba. In
Londen was Chess jarenlangéén
van de grotepubliekstrekkers op
West End.

Op Broadway, waar de voorstel-
ling in een compleet andere
vorm te zien was, viel na 68 voor-
stellingen het doek. Reden voor
het Vlaamse gezelschap de Ne-
derlandse versie te baseren op
deLondense produktie.
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Als u het fijntjes wilt houden
Wanneer u graag netjes voor de dag komt. Hetgeklede
kostuum u net iets te ver gaat terwijl pullovers, jacks e.d.
voor u meer vrijetijdskleding betekenen. Denkt u dan even
aan de blazer, 'n korrekt jasje dat moeiteloos te
kombineren is met diverse pantalons.
Wij hebben naast hetklassieke marineblauw ook vele
modieuze zomertinten. Er zijn blazers voor dames en
heren.

KERKRADE _^___T
Einderstraat 44 A\_^^_fi6_rt_Z*-?
Tel. 045-452600
Voetgangersdomein mm

*r WUNEN

■HJlilJlililltM
■ Jd:L-.»I»1-II.INJ.d_ll.[<..-■ | i

Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieve rente 'inhanden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wel. max. op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%
50.000,- 96 mnd. 747.22 10.0% 757,01 10.4%

Krediet' U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
limiet per mnd effectieve rente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. tooptijd

15.000,- 300,- 0.937% 11.8% 68 mnd. 13.0% 71
25.000,- 500,- 0.865% 10.9% 66 mnd. 12.6% 70
40 000,- 800,- 0.861% 10.8% 66 mnd. 12.2% 69
60.000,-1200,- 0.800% 10.0% 65 mnd. 12.2% 69

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

RIA OOMEN
CDA ■■ lijst 1 nr.5
Ria Oomen op de bres voor
rechten van consumenten_m Welke specialisaties hebje?

BRUSSEUSTBAATSBURQ.RIi ..Ik ben ud van de Commiss___Tl__^__T^___V___L Milieubeheer, Volksgezondhe'
v"„HCZu_,

aTnHbeschemiinB;
o-t_c_tEVP4id_ bi hrl EurapM y,nd mc' .name de consument-i
PwUwiiiL Dt Nadtrtmdtt ooHttea. bescherming uitermate belang -■oon-cMgkidtbuurt«nMn» ...J-__. .A-Mjfe- rijk. Ondanks de vrije markt voc "
d|k_ Umo_nj_i -a.l. Rcwnao. i> _jgg_\ B^. goederen en diensten moeten k<
tmn» {mii mi to _K) ontfw-vaon. jÉH üilk, P 6" van Produkten blijven reke-
_r» «o ik IO ttdtn _Ém_i EVP- ||L nen op minimumgaranties. Ik
fncfe. B___ ec^een voor'>ee'<': via de televi
E«_knRit Ooim_ tc_t laar ld JB Hk 1 sic kun je tegenwoordig doo
wd»T»ii-iKwwr InDw Hu» jijffl Hk simpelweg te bellen produktei
w*.*l' .fI_f_.'"" t"*ye",°" |m uit Duitsland kopen. De intern.p_rtMMn__w*,d*(MlMrKurt M markt maakt dit allemaal moge
Wwgm^wom^OttrtMy- K lijk. Natuurlijk moet er wel voc
I!_^T__H_______T______ _■ *orden S«°rgd dat de kope_
*_^'in-ttoi-_Zü_»wlu_ïw l_l-*Ml__„ een 3*'*l6 rninimumbescher-
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Ria Oomen: natuurramp moet ook in Nederland verzekerbaar worden
ARCEN -De uitMaasbracht natuurgeweld collectief uit. In an- pen ondernomen tegen de Neu.r- zeu een initiatiefwetsvoorstel te la-
afkomstige EurODarlemen- dere 'and6l. Mals Duitsland, be- landse verzekeraars. Daarom wil ten indienen.
._«_D;.n__„-,.__., mn. staat <teze verzekeringsmogelük- Oomen volgende week donderdagtaner Ria Oomen Wil er VOOr hejdwe, *" samen met collega-fracties in het _..
zorgen dat ook in Nederland Europees Parlement in straatsburg Bydrage
schade door natuurrampen Oomen beschouwt de onderlinge bewerkstelligen dat de Europese
v_nrt___n kan worden verze- afspraak van de Nederlandse verze- Commissie zo snel mogelijk met Vandaag zal de Europese Commts-vooriddii Kdii wuruen ver.e f^ voorbee|d van i^,. .wetteiyke maatregelen tegen de sic een extra bydrage van 100.000
Kerd. telvorming en acht haar daarom in kartelvorming in Nederland komt. ecu (ongeveer 225.000 gulden) uit-
Ze zei dat gisteren in Arcen na strijd met hetEuropees verdrag van trekken voor Limburg. Dat bedrag
afloop van een werkbezoek van Maastricht. Ondanks herhaald aan- Desnoods zal Oomens party, de wordt via hetBode Kruis gestort op

DEZE ADVERTENTIE WERD GEPLAATST DOOR DE ..VRIENDENCLUB,.
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©GEMEENTE GELEEN
Afdeling Stadsbeheer

OPENBARE AANBESTEDING
Namens hetCollege van burgemeester en wethoudersvan de
gemeente Geleen zal door het hoofd van de afdeling Stads-
beheer, overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement
(UAR 1986),worden aanbesteed het werk:
Bestek 94-01

Perceel 1 Reconstructie kruispunt Oranjelaan/
Beekstraat

Perceel 2 Reconstructie Beekstraat
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

PERCEEL 1
Reconstructie kruispunt Oranjelaan /Beekstraat- Het verwijderenvan ca 2.500 m 2asfaltverhardingen- Het verrichten van ca 600 m3grondwerk- Het profileren cq aanbrengen en profileren van ca 2000 m 2

wegfunderingen- Het stellenvan ca 700 m 1trottoirbanden- Het aanbrengen van ca 750 m 2bestratingen- Het aanbrengenvan ca 500 m 2betonverhardingen- Het aanbrengen van ca 2000 m 2asfaltverhardingen

Het werkdient te worden opgeleverd uiterlijk na 40 werkbare
werkdagen.
PERCEEL 2

Reconstructie Beekstraat- Het verwijderen van ca4000 m 2asfaltverhardingen- Het verrichten van ca 2000 m3grondwerk- Het aanbrengen van ca 3000 m2wegfunderingen- Het stellenvan ca 1000 trottoirbanden- Het aanbrengen van ca 1000 m 2bestratingen
- Het aanbrengen van ca 2000 m 2betonverhardingen- Het aanbrengenvan ca 4000 m2asfaltverhardingen
Het werk dient te worden opgeleverd uiterlijk na 40 werkbare
werkdagen, met dienverstande dat beide projekten bij gelijktij-
dige gunning, gelijktijdig gereedmoeten zijn.
Toezending bestek

Het bestek is vanaf vrijdag 17 juni 1994verkrijgbaar en kan wor-
den afgehaald of besteld bij de afdeling Stadsbeheer van de
gemeente Geleen, Jublileumplein 11 te Geleen, na betaling van
f 150,— bij de kassier van de gemeente Geleen, kamer 209,
Markt 1 te Geleen.
Inlichtingen
Inlichtingen worden gegeven door de sektie Civiele Techniek,
afdeling Stadsbeheer van de gemeente Geleen op vrijdag 1 juli
1994vanaf 10.00 uur, in het gemeentehuisvan Geleen, Markt 1
te Geleen. De nota van inlichtingen ligt vanaf maandag 4 juli
1994 ter inzage in het kantoor van de afdeling Stadsbeheer,
Jubileumplein 11 te Geleen en wordt bestekhouders na de inlich-
tingen toegezonden.
Aanwijzing
Er zal geen aanwijzing plaatsvinden.
Inschrijvingen
De inschrijvingsbiljetten dienen uiterlijkwoensdag 13 juli 1994
voor het tijdstip van aanbesteding te zijn gedeponeerdin een
daartoe bestemde bus die een uurvoor de aanbesteding aan-
wezig zal zijn in de ruimte waar de aanbestedingzal worden
gehouden.De inschrijvingsbiljettenmoeten in de Nederlandse
taal zijn gesteld, onder vermelding op de envelop: inschrijving
bestek 94 - 01. De opening der inschrijvingsbiljetten geschiedt in
het openbaar op woensdag 13 juli 1994om 11.00 uur, in het
gemeentehuis van Geleen, Markt 1 te Geleen.
Betalingen
De betaling geschiedt in termijnen van 2 weken, ter grootte van
het verwerkte bedrag; nadat een zekerheid is gesteld in de vorm
van een bankgarantie van 10%van de totale aanneemsom.
Termijn van gestanddoening
60 dagen voor perceel 1.
90 dagen voor perceel 2.
Geschiktheidseisen en gunningscriteria
1. Voor de opdrachtvan het werk komen uitsluitend in aanmer-

king inschrijvers die:
a. niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren;
b. in de laatste 5 jarenop een vakkundige en regelmatige wijze

hebben uitgevoerden tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin
begrepen: tenminste een werk op wegenbouwgebied gelijkof
groter dan 50 % van de totale aanneemsom van beide perce-
len gezamelijk.
Ingeval van een combinatie van 2 of meer inschrijvers, dient
elke deelnemeraan de combinatietenminste aan 75% van de
eis te kunnen voldoen.

c. een bereidverklaring bankgarantieter grootte van 10% van
de totale aanneemsom kunnen overleggen.

d. aan kunnen tonen, dat zij het aan te nemen werk binnen de
voorgeschreven uitvoeringsduurkunnen voltooien met de
personele bezetting en kennis bij staf en leidinggevend
uitvoerend personeel, het in zijn ondernemingaanwezige
materieel en de in te schakelen onderaannemers.

2. Bij de beoordeling of een inschrijvervoor de opdracht van het
werk in aanmerking komt, wordt mede in beschouwing geno-
men de bij het inschrijvingsbiljet gevoegde staat van
verrekenprijzen en verklaring inzake inschrijvingsvereisten.

3. Gunning van beide percelen zal gelijktijdig gebeuren; zijnde 1
totaalbestek; uitgezonderd de situatie waarbij de momenteel
onderhandezijnde grondaankopen betreffende de Beekstraat,
niet volledig gerealiseerd zijn; in deze situatie zal perceel 2,
de reconstructie Beekstraat, niet cq in een later stadium
gebeuren.

4. Indien geen aanbieding volgt binnen deraming van het projekt
zal niet tot gunning worden overgegaan.
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Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt. Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

_____________l___fl 'piüW

% 7070C.198<!'
MUw.r, . >-.| pon ds

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
02-06-1994 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN
1. H.J.J. Rosenbaum, v/h Daalstraat 54, 6223 BW

Maastricht, thans Boyenstraat 33-N, 6223 AC
Maastricht, h.o.d.n. Hub Rosenbaum Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. P.H.J. Frenay. Curator:
mr. W.J.H.M. Lejeune, Dr. v. Kleefstraat 25, 6217
JJ Maastricht, tel. 043-438080. De aan voornoem-
de schuldenaarvoorlopig verleende surséancevan
betaling is ingetrokken (flnr. 14406).

2. BV Heerlense Confectie Industrie H.C.1., Heer-
lenseweg 145, 6371 HR Landgraaf. Corr.adres:
postbus 532, 8000 AM Zwolle. Rechter-commissa-
ris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. H.Ch. Altmann,
Valkenburgerweg 92, 6419 AW Heerlen, tel.
045-711238 (flnr. 14407).

3. Alstuc Landgraaf BV, Hoogenweg 9 Kamer 2,
6171 CV Stem. Corr.adres: postbus 300, 6170 AH
Stem. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Cura-
tor: mr. E.J.M.C. Clercx, Kast. Genbroekstraat 1-A,
6191 KT Beek, tel. 046-370600 (flnr. 14408).

B. OPGEHEVEN
4. Voegersbedrijf Hoogenberg BV, Seringenstraat

7, Heerlen (flnr. 13119).
5. Elbi Paumen BV, Schaesbergerweg 142, Heerlen

(flnr. 13611).
6. G.B. Roberts, Lindenlaan 90, Meerssen, v/h h.o.

d.n. Elec, Klipperweg 32-A, Maastricht (flnr.
13673).

7. A.F.G. de Bruijn, v/h Kampstraat 37, Landgraaf,
thans Pieterstraat 23, Geleen, h.o.d.n. Bar-grill
Chapeau Melon (flnr. 13725).

C. GEËINDIGD DOOR HOMOLOGATIE VAN HET
AKKOORD D.D. 09-05-1994:
8. L.P.H. Deneer, Schoutlaan 63, Susteren, h.o.d.n.

Café Het Trefpunt, Kerkstraat 24, Dieteren-Suste-
ren (flnr. 14329).

UITDELINGSLIJST
De door de rechter-commissaris goedgekeurde uitde-
lingslijst in het faillissement van Fidelitas BV, Hoofd-
straat 18, Kerkrade, ligt m.i.v. 07-06-1994 - geduren-
de 10 dagen - ter griffie van de rechtbank te Maas-
tricht, Minderbroedersberg 4 en ter griffie van het
kantongerecht te Heerlen, Akerstraat 108, ter kostelo-
ze inzage van de schuldeisers (flnr. 13579).

SURSÉANCES
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.
02-06-1994 is VOORLOPIG surséance van betaling
verleend aan
la. Aannemingsmaatschappij Gilissen Margraten

BV (rep.nr. 8203/94).
b. Marbo Service BV (rep.nr. 8205/94).
c. Marbo Onroerend Goed'BV (rep.nr. 8206/94),

Scheuldersteeg 26, 6269 BG Margraten.
d. General Contracting Euregio Maastricht BV

(rep.nr. 8202/94).
e. Bouwbedrijf Euroregio Maastricht BV (rep.nr.

8204/94), Keizer Karelplein 1, 6211 TC Maas-
tricht.

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Bewindvoerder: mr. H.L. Hoyng, Brusselsestraat
32-36, 6211 PE Maastricht, tel. 043-215041.
De crediteurenvergadering vindt plaats op 28-07-1994
te 10.15 uur in voornoemde rechtbank. Bij de verzoek-
schriften zijn geen ontwerp-akkoorden gevoegd.

Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht van
02-06-1994 is DEFINITIEF surséance van betaling
verleend tot 24-12-1994 aan F.H. Renner, Koning Ka-
relsraat 10, 6231 BV Meerssen, v/h h.o.d.n. Modalini,
Beekstraat 41, 6231 LE Meerssen (rep.nr. 8110/94).
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Nederland 2
Veronica
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Samson. Belgisch

kinderprogramma.
17.45 De Staatsloterij show op loka-

tie.
17.55 Uitzending ten behoeve van
Europese Parlementsverkiezingen:
Een Betere Toekomst.

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 Wings. Amerikaanse comedy-

serie. Afl.: De redding.
Na een vliegtuigcrash vechten Joe,
Brian, Helen, Lowell, Fay en Roy in
een lekke reddingsboot voor hun le-
ven.

19.25 Stop de strop. Woordspel.
19.55 Big man on campus.
Amerikaanse speelfilm uit 1989 van
Jeremi Kagan.
Met: Corey Parker, Allan Katz, Cindy
Williams e.a.
Een kruising tussen King Kong en
Quasimodo verschuilt zich in de klok-
ketoren van een school en wordt ver-
liefd.

21.35 Chirurgenwerk. 6-delige
serie waarin telkens een casus uit de
medische wereld centraal staat.
Afl. 6. In deze aflevering een operatie
die wordt uitgevoerd om een fatale
hersenbloeding te voorkomen.

22.05 Weekend. 9-delige Nederland-
se comedyserie. Afl. 8.
Emmy en Marineke ruziën tijdens
een feestje om Johan, die echter met
Elizabeth weggaat. Zij zoeken troost
bij elkaar, maar Desirée grijpt in.

22.40 Tour of duty. Amerikaanse ac-
tieserie. Afl.: Bloedverwanten.
Goldman ziet na zes jaar zijn vader
weer en moet samen met hem mis-
sies uitvoeren. Tijdens zon missie
komt een nieuwe recruut om het le-
ven.

23.30 Architectuur in Nederland
Afl. 4.

00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 1
£"15 landerjournal.
rj-45 Morgenmagazin Sport.
"6-00 ZDF-Morgenmagazin.
£-00 heute.?*-03 Dallas. Amer. serie. Herh.I^-45 Tele-Gym. Gymnastiek.

O-Oo heute.0-O3 auslandsjoumal.
'0-45 ZDF-info Gesundheit. Medi-
sche tips. Vandaag: Inmaken.'1-00 heute. Met beursberichten.
'-04 Das Sommerfest der Volks-
niusik. Volksmuziekprogr. Herh.
<.35 Urnschau.

:*-55 Presseschau.
3-0oZDF-Mittagsmagazin.'Ms Wirtschafts-Telegramm.
'"00 Tagesschau.

'4-03 Schimpt -19 7 17. Talkshow.4-30 Die wunderbare Reise des
Kleinen Nils Holgersson mit denWiidgansen.Tekenfilmserie. Afl. 3.5.00 Tagesschau.

Kinderquatsch mit Michael..talkshow. Gaste: Nicki.'5-3oARD-Sport extra. EK Handbal
'Ddoor: Duitsland - Rusland, live..^tet om ca. 16.00-16.03Tagesschau.

''"00 (TT) Tagesschau..'■lo Brisant. Boulevardmagazine.
'"37 Die Parteien zur Europawahl.
.'"4OARD vor acht. Reg. informatie..'"5OTagesschau-Telegramm.
.'"55 Dingsda, spelprogramma.
8.50 Tagesschau-Telegramm.
j?-55 Einsatz für Lohbeck, serie.f°oo (TT) Tagesschau.

(TT) Alles Glück dieser Erde.-perie. Afl.: Falsches Spiel.
1-04 Tagesthemen-Telegramm.

JO5 Die Parteien zur Europawahl.
'"08 Familie Heinz Becker, come-

dyserie. Afl.: Herzlich Willkommen!
|-3o Die Parteien zur Europawahl.
1-33 Plusminus. Econ. magazine.

£"05 Die Parteien zur Europawahl.
«*OB (TT) Golden girls. Comedy.?3o Tagesthemen.
j^Oo Die Parteien zur Europawahl.
f»O3 Boulevard Bio. Talkshow.

In the heat of the night.
(Aner. politieserie.
«^"45 Tagesschau.

(TT)The return of the soldier.
.engelse speelfilm uit 1982.a-35-02.40 Z.E.N.. Afl.: Der Friedhofvon Morvah.

Duitsland 2
05.15-13.45 Gezamenlijk program-

ma. Zie Duitsland1.
13.45 Mensch Mama! Magazine.
14.00 Naturwelt. Natuurfilms.
Vandaag over deKomodo-varaan.

14.30 (TT) Es muss nicht immer
Mord sein. Duitse serie. Afl.: Endsta-
tion Habermoor.

14.55 Gesundheits-Tip. Medische tip.
15.00 heute.
15.03 Die Ketchup-Vampire. Teken-
filmserie.

15.25 Guck mal wie ich wachse.
Jeugdserie over jonge dieren.
Afl.: Huhn.

15.30 Pfiff. Sportprogramma voor de
jeugd.

16.00 logo. Jeugdjournaal.
16.08 heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Arzte

(The flying doctors). Australische
doktersserie.
Afl.: Der Goldsucher und der Fischer.

17.00 heute, sport en weerbericht.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Die Weltings vom Hauptbahn-

hof 'Scheidung auf kölsch'. Serie.
Afl.: Rheingold. Aansl.: Parteien zur
Europawahl. Aansl.: Guten Abend.

18.00 Vervolg Parteien zur Europa-
wahl.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Elbflorenz. Duitse serie. Afl.:

Mutter Elbe, Vater Rhein.
20.15 Naturzeit. Natuurdocumentai-

res.
Vandaag een reportage over de
schadelijke gevolgen van het door-
fokken van honderassen.
Aansl.: Parteien zur Europawahl.

21.00 Frontal. Magazine.
21.45 heute-journal.

Aansl.: Parteien zur Europawahl.
22.20 Reggae der Armen. Reportage

over een religieuze orde op Jamaica,
die voor de opvang van daklozen in
de sloppenwijken van Kingston zorg
draagt. Uit de serie 'Kontext'.

22.50 Teufelskinder. Franse tv-film
uit 1992. Met Duitse ondertiteling.
Uit de serie 'Heilige Kriege'.

00.50 heute.
00.55-02.15 ■ Kriegsgericht. Duitse

speelfilm uit 1958 van Kurt Meisel.

TV FILMS VIDEO
Nederland 2
]9.55 Big man on Campus (USA,
1988).
Zwarte komedie van Jeremy Ka-
9an, over een gebochelde die na
tertg afgezonderd te hebben ge-teeld, terug wil in het normale le-ven. Hij wordt opgenomen in een
Psychiatrische kliniek,

Corey Parker, Allan Katz.

RTL4
Out of Bounds (Frankrijk/

2a '-. 1986).
Actiefilm van Richard Tuggle, overNaïeve boerenjongen die verzeild
laakt in drugswereld.

tieneridool Anthony MichaelHall.
België/TV 2
f2OO Hidden Agenda (Engeland,

goedgemaaktepolitieke thriller van
£en Loach.
Britse agent onderzoekt moord op
Mensenrechtenactivist in Noord-
rand en stuit op corruptie, tegen-werking en geheime operaties,

rollen van Frances McDor-
en Brian Cox.

BBC 1
22.55 Midnight Run (USA, 1988).
Komedie van Martin Brest met uit-
stekende rollen van Robert DeNiro
als premiejager en Charles Grodin
als prooi.
Snelle opeenvolging van actie en
humor zorgen voor prima amuse-
ment.
Duitsland 3 West
23.00 Le beau Serge (Frankrijk,
1958).
Sterk debuut van Claude Chabrol
over een zieke jongemandie terug-
keert naar zn geboortestreek en
daar een jeugdvriend treft die aan
lager wal is geraakt.
Met Gerard Blain, Jean-Claude
Brialy, Bernadette Lafont.
Duitsland 2
00.55 Kriegsgericht (Duitsland,
1958). Oorlogsfilm van Kurt Meisel,
over drie bemanningsleden van
een tot zinken gebracht oorlogs-
schip, die voor een militair tribunaal
worden gedaagd.
Met Karlheinz Bohm.
Duitsland 1
00.55 The return of the soldier (En-
geland, 1982).
Drama van Alan Bridges, over een
soldaat die van het front terugkeert
met geheugenverlies. Hij herkent
niet zn echtgenote, wel zn jeugd-
liefde.
Mooie rollen van Alan Bates, Julie
Christie en Arm Margret. " Tieneridool Anthony Michael Hall en Jenny Wright uit

de Frans/Italiaanse actiefilm 'Out of Bounds'. (RTL 4-20.25 uur).

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

slechthorenden.
14.00-14.10 Bisteboat Kopke under.
17.00-17.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Villa Achterwerk. Met: Buur-

man Bolle. 13-delige jeugdserie.
Afl.: Feest. Buurman Bolle gaat op
reis en de moeder van de kinderen
wordt moeder van nog meer kinde-
ren. Herh.

17.54 Moeders vertellen moppen.
18.00 Journaal.
18.18 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikaanse comedyserie.
18.47 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.15 Van gewest tot gewest.
Regionaal magazine met een repor-
tage over de restauratie van de Hud-
son; de enig overgebleven zeesleper
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
is ingezet bij oorloghandelingen. Ver-
der in deze uitzending gesprekken
met kerkgangers over de op handen
zijnde sluiting van tien kerken in Den
Haag. Tenslotte aandacht voor het
400-jarig bestaan van de provincie
Groningen.

19.46 Uitzending t.b.v. Europese
Parlementsverkiezingen: PvdA.

19.53 American summer. Muziekse-
rie. Afl.: Herinneringen aan Horowitz.

20.48 De korte film: UAA. Tsjechi-
sche animatiefilm.

21.00 (TT) Lijsttrekkersdebat Euro-
pese Verkiezingen. Rechtstreeks
verslag vanuit de grote vergaderzaal
van het Europees Parlement in Brus-
sel van het debat tussen de lijsttrek-
kers voor de Europese verkiezingen
van de vier grote partijen.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
23.21 Inside story. Engelse docu-

mentaireserie waarin onthullingen
worden gedaan over internationale
kwesties. Afl.: New Vork law.

00.11-00.16 Nieuws voor doven.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 The taxi boys.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

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

quiz.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

dramatiseerde documentaire. Herh.
10.50 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
10.55.As the world turns. Herh.
11.40 Telekids. Kinderprogramma.
12.45 Sport: Futbol mundial. Herh.
13.15 Sport: Major League baseball.

13.45 Coca Cola WK spelshow.
14.20 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.25 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
15.40 Santa Barbara. Amer. soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.20 Wie ben ik? Spel. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages over

gebeurtenissen die ingrijpen in men-
senlevens.

18.30 Rad van fortuin. Spel. Herh.
19.00 Full house. Amer. comedy.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
20.25 Out of bounds. Frans/Italiaan-

se speelfilm uit 1986.
22.05 Dirty Dozen. Amer. serie.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 David Letterman. Amerikaanse

talkshow.
00.00 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

00.45 As the world turns. Herh
01.30 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus ma-
nagement. 09.00 B. trifft... 10.00
Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr. Dis-
cussieprogr. i.v.m. de Europese verkie-
zingen. 12.30 Fakt. 13.15 U 30. 14.00
West 3 aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30
Australien. Afl. 1: Schafzucht. 15.00
West 3 aktuell. 15.05 FensterPlatz.
16.00 Markt. 16.30 Cursus Manage-
ment. Afl. 5. 17.00 Hallo Spencer.
17.30 Unternehmen Arche Noah.
13-delige natuurserie. 18.00 NRW.
18.05KvK - Klön und Klaaf. 18.30Ver-
misst. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25
Fensterprogr. der Landesstudios.
19.45 Arena. 21.00 West 3 aktuell.
21.15 Reporter. 21.45 Gespannt auf
Franz Alt. 22.30 DGB. Reportage over
de reorganisatie bij de DGB, Duits-
lands grootste vakvereniging. 23.00 ■
Le beau Serge. Franse speelfilm uit
1958 van Claude Chabrol. 00.35 100
Meisterwerke. Serie kunstbeschouwin-
gen. 00.45 Nachrichten. 00.50-08.15
Nachtprogr.: Met 0.a.: Tagesthemen.
01.20 Aktuelle Stunde. 06.30 Arena.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus ma-
nagement. 09.00 Schooltv. 10.55 Non-
Stop-Fernsehen. 13.30 LL - Aus Loth-
ringen und Luxemburg. 14.00Schooltv.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Die
sechs Siebeng' scheiten. Spelprogr.
15.45 Teleglobus. 16.15 Macher. Afl.:
Jochen Zeitz - Puma shooting-star.
17.00 Cursus management. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Kinder-Verkehrs-
spot. 18.00 Die Campbells. Afl. 21.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50Lauter Glückspilze. Duitse serie.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht.
Dierenprogr. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Sendung mit dem
Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15 Irgend-
wohin. Engelse tv-film van Carol Wise-
man. 22.35 ■ Das Doppelleben eines
Arztes (Non coupable). Franse speel-
film uit 1946 van Henri Decoin. Met
Duitse ondertiteling. 00.10 Schluss-
nachrichten. 00.25 Non-Stop-Fernse-
hen.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.00 Alf. Herh. 09.30 Love Boat.
10.30 Neighbours. 11.00 The young
and the restless. 11.55 5 mal 5. 12.30
Knots landing. 13.30 Love Boat. 14.30
Bonanza. 15.25 Alf. 16.00 Star trek:
The next generation. 17.00 5 mal 5.
17.30 Regionale progr.'s. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsmaga-
zin. 19.19 taglich ran. 19.30 Glücksrad.
20.15Der Bergdoktor. 21.15 Dark justi-
ce. Aansl.: TopNEWS. 22.15 Ulrich
Meyer: EINSPRUCH! 23.10 Spiegel
TV-Reportage. Aansl.: TopNEWS.
00.15 The end of the world in our usual
bed in a night full of ram. Amer.-ltal.
speelfilm uit 1977. 02.05 Star trek: The
next generation. 02.55 Jux & Dallerei.
03.45 Knots landing. 04.35 Vater
braucht eine Frau. Duitse familieserie.

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

serie.
18.40 Family ties. Amerikaanse co-

medyserie.
19.10 MacGyver. Amerikaanse poli-

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

fantasy-serie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.Verslag van de 17e etap-

pe tussen S. Maria La Versa en La-
vagna uit de Giro d'Ital ia.

22.30 Stephen King's golden years.
miniserie.

24.00 Hill Street blues. Amerikaanse
politieserie.

00.55 De draagmoeder. Braziliaanse
telenovella. Herh.

01.25 Hei elei, kuck elei aktuell

" Veronica Hamel en Da-
niel Travanti hoofdrolspe-
lers uit de Amerikaanse
politieserie 'Hill Street
blues. (RTLS - 24.00 uur).

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. Herh. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days of
our lives. rie. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10
Murder, she wrote. 15.00 llona Chris-
ten. Thema: Gentechnik und Chemie in
Lebensmitteln. 16.00 Hans Meiser.
Vandaag: Kids und Kohle - der ewige
Streit urn's Geld. 17.00 Whos the
boss?. 17.30 Married with children.
18.00The bold and the beautiful. 18.30
Explosiv - Telegramm. Boulevard-
nieuws. 18.45 RTL aktuell. Nieuws,
sport en weerbericht. 19.10 Explosiv -
Das Magazin. Magazine. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. Duitse fami-
lieserie. 20.15 Columbo: Mmd over
mayhem. Amer. misdaadfilm uit 1974.
21.45 Quincy, M.E. 22.40 Dirk Bach
Show. Gev. magazine met sketches.
23.15 RTL-Nacht-Show. Talkshow.
00.00 RTL Nacht-Journal. 00.30 Mar-
ried with children. 01.00 The Tracy Uil-
man Show. Comedy-show. 01.30
Whos the boss?. 02.00 Explosiv - Das
Magazin. Herh. 02.30 RTL Nacht-Jour-
nal. 03.00 Hans Meiser. 04.00 llona
Christen. 05.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Duitse familieserie. Herh.

België/TV 1
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 158
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos

(The bold and the beautiful). Ameri-
kaanse serie. Afl. 957.
Thorne en Macy hebben Jake en Fe-
licia uitgenodigd voor een cocktail-
party. Felicia verklapt Macy dat haar
ontwerpen niet goed passen bij de
klassieke Forrester-stijl. Wanneeer
Thorne Jake over zijn jeugd onder-
vraagt, herinnert deze zich hoe goed
hij ooit met zijn vader kon opschieten.

18.35 Butterfly Island. 46-delige Aus-
tralische serie. Afl. 37.

19.00 Hélène en de jongens
(Hélène et les garcons). Franse
serie.
Afl. 7: Jimmy.
Johanna volgt een drastisch dieeten
doet veel aan sport om te vermage-
ren. Ze wil slanker worden dan haar
rivale Nathalie. Tijdens het zwemmen
wordt ze echter onwel. Prompt wordt
ze gered door Jimmy, de redder met
prachtige blauwe ogen...

19.25 Politieke tribune.
Vandaag: Vlaams Blok.

19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Buren (Neighbours).

Australische serie. Afl. 1382.
20.25 The gambier: The legend con-

tinues. 2-delige Amerikaanse tv-film
uit 1988 van Dick Lowry. Afl. 1.

22.00 Onvoorziene omstandighe-
den.
12-delige serie waarin telkens vier
spelers aan de hand van opdrachten
uit het publiek moeten improviseren.
Afl. 11.

22.25 Kijk uit! Verkeerstips.
22.30 Vandaag en sport.
22.55-23.25 The best of Magie.

Goochelshow.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 en 18.30
nieuws.
7.07 Echo. 9.05 Dingen diegebeu-
ren (M/V). 12.07 NCRV's Hier en
nu (12.45 Aandacht voor agrari-
sche actualiteiten). 14.05 Veronica
nieuwsradio (1). 17.07 Veronica
nieuwsradio (2). 19.04Troslnterak-
tief. 20.04 Tros Klantenservice.
22.04 Veronica sportradio. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02 For
the record. 2.02 Geen tijd.
5.02-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Sugar in the morning. 9.04
Arbeidsvitaminen op 2. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Dartell op
dinsdag. 17.04 Fileradio. 18.04Alle
mensen. 19.04 De gouden greep.
20.04 CD wijzer. 21.04 Toppers
van toen. 22.04 Andermans veren.
23.04-24.00 Wat zegt ze.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 Popsjop (I en
II). 17.04Rinkeldekinkel. 18.04 De
Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04
Forza. 21.04 Villa 65. 0.04 Tro-sNachtwacht. 2.02 Mol of Mark.
AKty 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Een goede morgen met.
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00
Ochtendconcert. I. Berliner Philhar-
moniker met piano. 11. 12.30Piano-

muz. 13.04 De klassieke top 10 en
nieuwe klassieke cd's. 14.00 Mid-
dagconcert. Muz. voor mezzo-
sopraan en piano. 16.00De Neder-
landen. 17.00 Leger des Heilsk-
wartier. 17.15 Muziek in vrije tijd.
18.04 Geloven in muziek. 18.45
Orgelconcert. 19.15 Dokument.
Holland Festival. 20.02 Avondcon-
cert. I. Filharm. Ork. Radio France
met viool en viola d'amore. 11.
21.30 Britten Kwartet. 22.30 Orgel-
bespeling. 23.00 De oratoria van
G.F. Handel. 23.30 Songs of prai-
se. 0.00-1.00 Vier na middernacht.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
'ro/Tros/Ncrv
'.00 Journaal.
'"07 Alles kits. Gev. kinderprogram.
'.34 Journaal.
'.37 De wind in de wilgen. Herh.
1.00 Journaal.
'"07 Kissy Fur. Tekenfilmserie.
1.28 Journaal.
1.31 Topscore met Ted de Braak.
i.OO Journaal.
'"07 Wie van de drie. Spel. Herh.
'"33 Hollandia. Programma waarin
Roeland Kooymans op zoek gaat

de smaak van Nederlanders.
'"00 Kook TV. Culinair programma.
*15 De familie Keuzekamp.
3-16 Buitenechtelijke zaken. Neder-
'ands-Canadees-Argentijnse soap.
0-39 Dat zeg ik niet. Spelprogram.
109 Candid camera. Humor.
1-29 Bereboot. Poppenserie.
1-39 Space age. Afl. 4.

2 Vandaag. Actualiteiten.
ij-OO (TT) Journaal.
w South bank show. Documen-
kireserie. Afl.: Two ballerina's.
3-59 Extreme cast. Magazine.
*-28 TV Nomaden. Herh.*-58 Extreme cast. Magazine.
S-25 Mr. Magoo.
'-30 The wonder years. Serie.&0O (TT) Journaal.
'08 Wild, wild world of animals.

Afl.: Crocodiles.
*-32 Dertigers. Amerikaanse serie.
;-2l (TT) Waku Waku. Dierenquiz.
'"51 Kookgek. Herh.
°<04 Uitzending voor de Politiekepartijen: SGP/RPF/GPV.
°-15 Sesamstraat. Afl.: Geluid.
.30 (TD) Jeugdjournaal.

8.40 (TT) Klokhuis. Afl.: Mieren.'«"59 (TT) 't Was stil op straat. Nos-
talgisch programma met hoogtepun-
ten uit het AVRO amusement in de

Jaren '50 en '60. Herh.«JJ-00 (TT) Journaal.
(TT) Opsporing verzocht.

£"19 Televizier. Actualiteitenrubriek.3.00 De tijd staat even stil. Praat-
Programma over historische gebeur-
tenissen. Afl.: De Molukse droom.

*«-46 L.A. Law. Afl.: Eli's gumming.
Journaal.

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

campagne van de V.L.D en een inter-
view met de lijsttrekker Armemarie
Neyts. Verder aandacht voor lidstaat
Frankrijk.

21.30 Journaal en sport.
22.00-23.43 Hidden agenda. Engelse

politieke thriller uit 1989.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.50
Snippers. 8.55 Waterstanden. 9.02
VPRO's dinsdag op 5, met om 9.02
Het gesprek; 9.45 Instituut Schreu-
ders; 10.02 Ontmoetingen in de
natuur met Klaas Vos; 10.42 De
jazzvan Pete Felleman; 11.02 Ste-
nen des aanstoots; 11.30 De vrolij-
ke wetenschap; 11.55 Vrije gelui-
den; 12.02 Het debat; 12 50 Het
Niek Stein-archief; 13.10 De docu-
mentaire; 14.02 Passages passan-
ten; 15.02 Boeken; 16.02 Kunst-
wacht. 17.10 Radio UIT. 17.50
Politieke Partijen. 18.02 Tot uw
dienst. 19.00 Waar waren we ook
alweer? 19.15 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiteti in het Chinees. 21.00
-Oiga! : Spaans voor op vakantie.
21.30 You're welcome: Engels
voor beginners. 22.00 Op verhaal

23.07-23.58 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. Kinderprogr. 17.35 Charlie's
angels. Amer. misdaadserie. Afl. 1.
18.30 Info première. 18.50 Maguy. Afl.
22. 19.15 Tribune electorale: Ecolo.
19.30 Nieuws. 20.05 Face a face.
20.30 The adventures of young Indiana
Jones. Afl. 8. 21.30 Planète des hom-
mes: Secrets d'initiés. Documentaire
over initiatie-riten in Afrika. 22.30
Chants de femmes. Documentaire over
zangeressen. M.m.v. Jo Lemaire, Ka-
ren Schroeven e.a. 23.25 Laatste
nieuws. 23.40-23.45 Beursberichten.

SPORTS 21
18.47 Schtroumpfs. Tekenfilmserie.
19.12 Info premièbe. 19.30 Zie RTBF/
La Une. 20.02 Les grands jours du
siècle: 1944-19.45. Documentaireserie.
Afl. 3. 20.45 Zaalvoetbal. Intern, toer-
nooi van Luik. 21.35 Nieuws.
22.10-22.15 Beursberichten.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. Canadese Serie. Herh. 13.30
D-day. Documentaire over de Tweede
Wereldoorlog. Herh. 14.30 Divan. Serie
gesprekken. 15.00 Frou-frou. Amuse-
mentsprogr. 16.00 Nieuws. 16.10 Vi-
sions 5. Gev. magazine met intern,
actualiteiten. 16.25 Des chriffres et des
lettres. Spelprogr. 16.50 Kookrubriek.
17.05 Une pêche d'enfer. 17.35 Per-
fecte. Modemagazine. !8.05 Questions
pour vn champion. 18.30 Nieuws en
intern, weerbericht. 18.55 Persover-
zicht. 19.00 Paris lumières. 19.30Zwit-
sers nieuws. 20.00 Faut pas rever.
Gev. magazine. 21.00 Nieuws en in-
tern, weerbericht. 21.40 Envoyé spé-
cial. Magazine met reportages. 23.10
La vieille fille. Franse speelfilm uit
1971. 00.40 Nieuws en intern, weerbe-

richt. 01.05 Tete a tete. Vandaag: De
wetenschapper Albert Jacquard. 01.50
La chance aux chansons. Herh. 02.20
Enjeux-le point. Herh.

RAI UNO
Ochtendprogr. 12.25 Nieuws. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Nieuws.
14.00 TG 1 Motori. 14.10 Tribune RAI.
14.30 II mondo di quark. !5.00 Uno per
tutti. Gev. kinderprogr.. 18.00 Nieuws.
18.20 In viaggio nel tempo. 19.05 Gra-
zie mille! 20.00 Nieuws en sport. 20.40
Searata Quark. 22.35 L'arte di non leg-
gere. 23.00 Ore ventitre. 23.30 Gass-
man legge Dante. Serie. 23.45 Notte
rock. Muziekprogr. 00.05 Nieuws.
00.15 Notte rock. Vervolg. 00.35 Parle-
mentaire rubriek. 00.45 DES Sapere.
Informatief magazine. 01.15 Nachtpro-
grammering.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 England. Afl.: Art. 09.20
Animal crackers. Reportage. 10.00 For
the love of it. 10.05 Schooltv. 14.20
Pingu. 14.25 Postman Pat. Herh. 14.40
Schooltv. 15.00 nws. Aansl.: Schooltv.
15.15 Sec hear! 15.30 Bank on us.
Reportage over de nieuwe 'verkoopt-
echnieken van banken. 16.00 nws.
Aansl.: Songs of praise. 16.40 ■ A
week to remember. 16.50 nws. 17.00
Cricket. Halve finale. Volgende tijden
onder voorbehoud. 18.00 Vervolg.Cric-
ket. 20.30 Wildlife on two. Afl.: The
transformers. 21.00 Six go to Europe.
Afl.: It's all Greek to me. 21.30 Rhodes
around Britain. Afl.: Norfolk. 22.00
Quantum leap, sf-serie. 22.45One foot
in the past. Vandaag: Verwaarloosde
militaire gebouwen en de zoektocht
naar de overblijfselen van Euston Arch.
23.20 Party election broadcast: Con-
cervative Party. Met ondertiteling.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
01.00-01.30 Open University.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Turnen. EK
heren vanuit Praag. 10.00 Golf. Herh.
12.00 Autosport. Indycar-race. Herh.
13.00 Eurogoals. 14.00 Tennis. Open
Franse kampioensch.: Finale dames.
Hoogtepunten. 16.00 Atletiek. 17.00
Eurofun. 17.30 Atletiek. 18.30 Euro-
goals. 19.30 Eurosportnews. 20.00
Eurotennis. 21.00 Kunstrijden op de
schaats. 22.00 Boksen. WBO licht-
vlieggewicht wereldkampioenschap.
Live. 23.00 Snooker. 01.00-01.30 Eu-
rosportnews.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Marked wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC News. 12.00Today's busi-
ness. 13.00 Today. 13.30 FT business
today. 14.00 Today. 14.30 The money
wheel. Financieel economisch magazi-
ne met beursberichten. 17.30 FT busi-
ness tonight. 18.00 Today. 19.00 ITN
World news. 19.30 Ushuaia. Avontuur-
lijke documentaires. 20.30 Frontal. Po-
litiek magazine in het Duits. Met Engel-
se ondertiteling. Herh. 21.30 Masters
of the game. 22.00 ITN World news.
22.30 The tonight show. 23.30 Real
personal. Talkshow. 00.00 FT business
tonight. 00.20 US Market wrap. 00.30
NBC Nightly news. 01.00 Equal time.
Actueel discussieprogr. 01.30 The gol-
den age of rock 'n' roll. Documentaire-
serie. 02.30 Holiday destinations.
03.00 Rivera live. Discussieprogr.
04.00 The golden age of rock 'n' roll.
05.00 Holiday destinations.

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

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Boswall's wildli-
fe safari to Thailand. 10.35Vegetarisch
kookprogr. 11.00 nws. 11.05 Playdays.
Kleuterprogr. 11.30-1 1 .50 Serie teken-
films. 11.50 nws. 11.55 Cricket. Halve
finale. Met om 13.00 nws. 13.55 Reg.
nws. 14.00 nws. 14.30 Neighbours.
14.50 Cricket. Vervolg van 11.55.
16.50 Noddy. Animatieserie. 17.00
Mortimer and Arabel. 17.15 Mariene
Marlowe investigades. Jeugdserie.
17.35 The Addams family. 18.00
Newsround. 18.10 ActivB. lB.3s Neigh-
bours. 19.00 nws. 19.30 Reg. nws.
20.00 Summer holiday. Vandaag o.a.
een bezoek aan Lindos op Rhodos en
reisverzekeringen. 20.30 EastEnders.
21.00 Life stories. Afl.: Stephen's going

straight. 21.30 Once upon a time in the
north. 22.00 Party election broadcast:
Conservative Party. 22.10 nws. 22.40
News '44. Afl. 3. 22.55 Midnight run.
Amer. speelfilm uit 1988. Met: Robert
De Niro e.a. 00.55 Cricket. Samenvat-
ting. 03.45-04.45 BBC Select.

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

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel 8.00 Radio-
NieuwsCentrale binnen/buitenland-
rubriek 8.30 Regionaal Nieuws
8.35 Limburg Aktueel. 9.00 Tussen
de Bedrijven door. 11 00 Ruilbeurs
met Hubert van Hoof. 12.00 Lim-
burg Aktueel. 13.00 RadioNieuws-
Centrale binnen/buitenlandrubriek.
13.30 Regionaal Nieuws. 13.35
Mediarubriek, Horen, zien en vra-
gen. 14.00 Licht Limburgs. 15.00
Groene Golf over natuur en milieu.
16.00 Cultuurmagazine Festival.
17.00-18.00 Limburg Aktueel.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Regio-
naal (6.30, 7.00. 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Soes met een goede
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijks le-
ven. 11.50 Het koekoeksnest,
radiofeuilleton. 12.00 Radio 2 Re-
gionaal. 13.00 Nieuws. 13.10 Mok-
ka: leuke, internationale muziek bij
de betere koffie. 14.00 De gewa-
pende man: Belgische muziek met
studiogasten en live-music 17.00
Radio 2 Regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 CoKoen: lichte muziek met
Koen Crucke. 20.00 Lukraak.
22.00 Nieuws 22.10 De Nacht-
wacht. Stemmig muziekprogram-
ma om de nacht in te gaan.
23.30-06.00 Nachtradio (nieuws
om 24.00, 05.00 en 05.30).

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiotrühstück (6 15 Wort in
den Tag; 6.45 Hörergrusslotterie:
7.15 Verantstalltungstips; 8.30
Presseschau). 9.10 Gut Aufgelegt
(Tips und Musik a la carte (12.30
BRF Aktuell). 13.00 Presseschau.
13.05 Musikbox. 16.05 Popcorn.
18.05 BRF Aktuell: Aktuelles vom
Tage. 18 35 Klassik Musikjournal.
20.00-20.05 Nachrichten.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws
6.05 Morgenmelodie (7.00 en 8.00
nieuws). 8.55 Morgenandacht.
9.00 Nieuws. 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws.
12.05 Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt. (met om 13.00 Mitmenschen.
14.00 Nieuws en 14.05 Sachwort
Wirtschaft) 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19.00Auf ein Wort;
19.30Ohrenbar, voordekinderen).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen (22.00
Nieuws). 22.30-04.05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws).

HappyRTL Radio
Elk heel uur nieuws
5.00 Dauwtrappen. 7 00 De start
met Bart. Bart van Leeuwen. 10.00
Kotfiekringen, Jan de Hoop. 12.00
Goedemiddag, Nederland, Mare
Jacobs. 14.00 De Goudmijn, Jan
van de Putte. 16.00 Vrijheid Blij-
heid met Ron Bisschop. 19.00 De
Zeven Uur Show. 22.00 De Goud-
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightshift.
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Voor deze prijs wil niemand
het aandeel KPN missen.

c
\

Het is zover: de Staat heeft de prijs van het aandeel KPN vastgesteld op f. 49,75. malige introductiekorting te geven. Circa 5% korting over de aankoopprijs van
t

Als u voor die prijs het aandeel KPN niet wilt missen, moet u snel zijn. Want u heeft de u toegewezen aandelen, tot een maximum van 75 aandelen. J
tota.s. donderdag 9 juni 13.00 uur de tijd om in te schrijven. EEN BELANGRIJKE SPELREGEL: schrijf per persoon maar één keer in. !

V
8

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

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

net zoveel aandelen inschrijven als u wilt, er geldt geen minimum of maximum. worden opgeteld en als één inschrijving worden behandeld. $|2> g^rtgl 6

Of u daadwerkelijk dat aangevraagde aantal aandelen krijgt toegewe- Ga nu langs bij uw bank of een van de grotere post-

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

krijgt in ieder geval aandelen toegewezen. informatie over het kopen van aandelen KPN. Pttnederland

Bovendien heeft de Staat besloten om particuliere beleggers een een- Het aandeel KPN IS VOOr iedereen Weggelegd.
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Geen strafrechtelijk
onderzoek secretaris

Aantijging wegenbouwerBrunssum al onderzocht
Van onze verslaggever Gewest wil drie

vreemde talen
op basisscholen

Wat het gewest Maastricht en Mergelland
wil, is les in de Duitse, Franse en Engelse
taal op de gewone Nederlandse basisscho-
len. Op die manier wil het gewest bevorde-
ren dat jonge mensen zich op vroege leef-
tijd bewust worden van hun toekomstige
kansen in de Euregio.
Verder denken de gewestelijke bestuur-
ders ook aan een systeem van uitwisse-
lingsprogramma's met Duitse, Waalse en
Vlaamse scholen. In eerste instantie wordt
gedacht aan uitwisselingen op sportief en
cultureel gebied. Maar de achterliggende
gedachte is ook hier weer dat de contacten
met de buitelandse leerlingen de kennis
van de vreemde taal bevorderen.

VALKENBURG - Op de basisscholen in
Maastricht en in het Mergelland moet
meer aandacht worden geschonken aan de
kennis van het Duits, Frans en Engels.,
Daarnaast moet ook de kennis over dé Eu-
regio bij de leerlingen veel meer worden
bevorderd. Deze mening is terug te vinden
in het Regionaal Ontwikkelingsplan Heu-
velland. Het is de bedoeling dat de acht
gemeenten in de regio Maastricht en Mer-
gelland samen dit plan gaan uitvoeren.
Het nieuwe initiatief heeft in feite niets
van doen met de Kerkraadse en Vaalser
initiatieven om tweetalige (Duits/Neder-

landse) scholen op te zetten. In beide
grensplaatsen gaat het om twee onder-
wijsssystemen in één gebouw, zodat zowel
Duitstalige als Nederlandstalige leerlingen
er terecht kunnen.

dagbladadvertenties en radiospotjes
gaat de Rijksuniversiteit Limburg nu 'ook studenten werven via Sterspotjes
optelevisie. Momenteel worden opna-
mes gemaakt voor drie spotjes die in
oktober, enkele weken voor de na-
jaarsvoorlichtingsdagen, zullen wor-
den uitgezonden. Het veranderde
leesgedrag van jongeren, de toekom-
stige studenten, is voor deRL aanlei-
ding geweest af te stappen van de
paginagrote dagbladadvertenties. Be-
gin dit jaarwerd reeds begonnen met
radiospotjes. De nieuwe wervings-
campagne is maar een fractie duurder
dan de dagbladadvertentie, meldt een
woordvoerster van de universiteit. De
campagne van vorig jaarkostte onge-
veer vier ton. De RL zal overigens
nog wel adverteren in de regionale
kranten in Limburg en rtoord-Brabant.

RL maakt
Sterspotjes
MAASTRICHT - Na paginagrote

Instituut vraagt speciale aandacht van gemeenten

Precisiewerk

Positie oudere vrouwen
in Limburg erg slecht BORN - De ouders van de 17-jarige

Robin Janssens uit Bom willen een
paragnost inschakelen om de spoor-
loze jongen te vinden. Een oproep
van de politie, gericht aan getuigen,
heeft nog geen bruikbare gegevens
opgeleverd. De jongen verliet zater-
dagochtend de ouderlijke woning in
Bom, vermoedelijk in overspannen
toestand. De politie in Bom heeft een
aantal tips gekregen. Daar was ook
een melding bij van iemand die de
jongenin het weekeinde dacht te heb-
ben gezien. Er waren echter geen tips
bij die leidden tot de mogelijke verblijf-
plaats van de scholier, die juist het
eindexamen gymnasium heeft afge-
rond. Zowel ouders als politie snap-
pen niets van de raadselachtige ver-
dwijningvan Robin Janssens. Hij had
thuis noch op school problemen. Zijn
studieresultaten lieten niets te wen-
sen over.

Mislukte kraak
door tapijtbrand
VOERENDAAL - Een poging een
kluis op het NS-station in Voerendaal
te kraken is in de nacht van zondag
op maandag mislukt. Een of meerdere
mensen hebben geprobeerd de kluis
met een snijbrander te openen, maar
zij sloegen op de vlucht toen daarbij
de vloerbedekking in brand vloog. De
meegebrachte apparatuur lieten zij
achter. De schade aan het station is
beperkt gebleven. De daders zijn het
station aan de Jeustraat omstreeks 3
uur binnengekomen door een ruit te
verwijderen.

Hulp paragnost bij
verdwenen jongen

Directeur Ton Thissen van het in-
middels failliete bedrijf Wegen-
bouw Brunssum beweert dat hij in
1990 op kosten van de gemeente be-
strating heeft aangelegd rond het
huis van gemeentesecretaris Jo
Cuijpers. Ook zou Thissen voorjaar
1991 een partij (gemeentelijke) klin-
kers hebben geleverd aan de doch-
ter van de hoogste gemeente-amb-
tenaar.

BRUNSSUM/MAASTRICHT - Het
Openbaar Ministerie in Maastricht
laat geen strafrechtelijk onderzoek
uitvoeren naar de beweringen van
een wegenbouwer uit Brunssum
over de gemeentesecretaris van die
plaats. Daar zijn volgens persoffi-
cier van justitie mr. J. Nabben
momenteel onvoldoende aankno-
pingspunten voor gevonden.

Thissen deed hiervan op 26 april
van dit jaar aangifte bij de rijksre-
cherche in Den Bosch. Maar vol-

Dat oriënterende onderzoek - het
gevolg van eerdere beschuldigingen
van Thissen uit 1992 - leverde vol-
gens Nabben niet een zodanige be-
vestigingvan de beweringen van de
wegenbouwer op dat een strafrech-
telijk onderzoek werd gestart.
Zo zou Thissen hebben nagelaten
de rekeningen van het werk voor en
de leveringen aan (de dochter van)
de gemeentesecretaris te overleg-
gen.

gens persofficier Nabben zijn deze'
beschuldigingen al eerder onder-
zocht ln een oriënterend feitenon-
derzoek naar corruptie van een of
meer Brunssumse ambtenaren.

Opmerkelijk, reageert Thissen. „Ik
heb de rekening voor de bestrating
rond het huis van Cuijpers met mijn
aangifte van 26 april verstuurd. Ik
heb by de rijksrecherche gecontro-
leerd of alles goed was aangeko-
men. Dat was zo. Ook heb ik op 24
meivan dit jaar van de rijksrecherc-
he gehoord dat ze nog met me zou-
den komen praten."
Thissen beschuldigde in 1992 een
voormalige hoge ambtenaar van de
gemeente van het aannemen van
steekpenningen. Thissen zou deze
ambtenaar, die betrokken was bij
het aanbestedingsbeleid, gedurende
een paar jaar twee procent van de
omzet van een bepaalde opdracht
hebben gegeven. Burgemeester
Henk Riem deed naar aanleiding
van de uitlatingen van de wegen-
bouwer in oktober 1992 aangifte bij
justitie.
Het resulterende oriënterende on-
derzoek (bedoeld om te bekijken of
bepaalde zaken waar kunnen zijn)
leverde dus volgens justitie in
Maastricht te weinig harde gege-
vens op. Als die alsnog op tafel zou-
den komen, is het volgens justitie
alsnog mogelijk dat een strafrechte-
lijk onderzoek wordt ingesteld.

DOOR THEO SNIEKERS

Thissen ligt al enige jaren in de
clinch met Brunssum. De voormali-
ge huisaannemer van de gemeente
wijt zijn faillissement aan een boy-
cot door de gemeente.

Jongen gepakt
voor aanranding

Brunssums meisje
BRUNSSUM - Een zeventienjarige
jongen uit Brunssum heeft gisteren
bekend op 23 mei een meisje van
twaalf in zijn woonplaats te hebben
aangerand. De jongenis door de po-
litie gistermorgen aangehouden
naar aanleiding van enkele tips. En-
kele getuigen hadden zich bij de
politie gemeld na eerdere publica-
ties over de aanranding. Het twaalf-
jarig meisje wandelde de bewuste
maandag in de buurt van de Sem-
melweisstraat met haar hond rich-
ting Brunssummerheide. De jongen
wachtte haar op ter hoogte van de
tennisbanen. Met ontbloot ge-
slachtsdeel en onder bedreiging
met een mes dwong hij haar tot on-
tuchtige handelingen. De Bruns-
summer wordt voorgeleid aan de
officier van justitie in Maastricht.

veiligheidssysteem in werking en ont-
snapte een wolk van 250 kilo poeder,
dat overigens onschadelijk is voor ha-
ve en goed. De fabriek viel na het
voorval direct stil maar was gisteren
alweer volop in bedrijf.

GELEEN - Na een storing in een fa-
briek van DSM in Geleen kreeg dat
concern gisteren zeker 25 telefoni-
sche klachten van omwonenden bin-
nen over neerslag van wit poly-
theenpoeder op auto's en andere
spullen. De meeste bellers wonen in
Neerbeek. DSM zal eventuele reini-
gingskosten vergoeden. Het poeder
was zondag om 22 uur door een vei-
ligheidsklep een polytheenfabriek uit-
geblazen, na een storing in het elek-
tronisch circuit. Daardoor trad het

Klachten over
DSM-fabriek

" Bert Senden controleert op de maquette van het NS-station Schin op Geul of alles nog goed vastzit.
Foto: CHRISTAHALBESMA

NS-stations in miniatuur
grote passie Bert Senden
DOOR LEON JEURISSEN menaar. „Als ik twee

maanden elke dag aan
een station kan werken,
is het klaar."

omgeving tufte, nage-
bouwd. Later ben ik me
meer gaan toeleggen op
het bouwen van histori-
sche stations van de
Nederlandse Spoorwe-
gen. Myn eerste klus
was het station van
Klimmen-Ransdaal."

station Haanrade uit
begin 1900). Nu is
Meerssen - in de oude
toestand - in de maak.
Engeland is volgens
Senden voor liefheb-
bers van stoomtreinen
en modelbouwers het
walhalla. In Vork is een
spoorwegmuseum waar
alles op het gebied van
treinen te bewonderen
is. „Het mooie is dat
daar alles nog ry vaardig
is."
Als lid van de stichting
Zuid-Limburgse
Stoomtrein Maatschap-
pij (ZLSM) ziet de mo-
delbouwer binnenkort
een 'hartewens in ver-
vulling gaan. In het na-
jaarrydt namelijk weer
het voormalig Miljoe-
nenlijntje als toeristi-
sche attractie.

KLIMMEN - De foto
van een locomotief in
de portefeuille van zijn
vader vormde twaalf
jaar geleden de start
van de 'gedreven' hob-
by van Bert Senden uit
Klimmen, namelijk het
natuurgetrouw nabou-
wen van NS-stations.
Inmiddels heeft de
34-jarige fijn-bankwer-
ker diverse stations
langs het voormalig
Miljoenenlijntje op een
maquette vereeuwigd.

Zie verder pagina 15

" Mooiste route is
dal van Uzerbeek

„Eerst heb ik de loco-
motief, waarmee mijn
vader destijds door de

Het moeilijkste vindt
Senden het in bezit krij^
gen van de officiële te-
keningen van de gebou-
wen. Van het NS-
archief kreeg hy echter
de volle medewerking.
„Meer tijd gaat inder-
daad zitten in het ver-
krygen van foto's en
tekeningen, dan in het
bouwen van het model
zelf," vertelt de Klim-

Aan het station in Sim-
pelveld met zijn twee
seinhuisjs, heeft hij iets
langer gewerkt. Het
complex is danook gro-
ter dan de andere
bouwsels. Moderne NS-
gebouwen hebben niet
zijn interesse. Zijn hui-
dige collectie bestaat
naast Klimmen-Rans-
daal en Simpelveld ver-
der uit de emplacemen-
ten in Schin op Geul,
Wijlre, het seinhuisje in
Wijlre, het voormalig
station Kerkrade-Rol-
duc (later het goederen-

b
g et Ikol presenteert de Limburgseerneenten een aantal ideeën om te
°orkomen dat de oudere vrouw

raakt in het alge-
ouderenbeleid. Wat betreft

raadsparticipatie zouden de ge-
beenten moeten nagaan wat de
vCr-tergrond (opleiding en ervaring)
vari (her)intredende vrouwen is,
°°r wat voor soort banen ze in aan-

yerking willen komen en een posi-
vef actiebeleid voeren ten behoeve

oudere vrouwen bij het eigen
Gemeentelijk personeelsbeleid.

s het gaat om huisvesting en so-
ale veihgheid wordt onder meer

geadviseerd de binding van vrou-
en aan een bepaalde buurt en de
°ciaie netwerken waar zij op aan-sewezen zijn te laten meewegen, bij

eUwbouw uit te gaan van de ver-
kerende samenstelling van huis-

°üdens en de mogelijkheden voorGemeenschappelijke woonvormen
VUYU te breiden.

Qorts moeten ouderevrouwen vol-,ens het Ikol terug in de organen
aarin belangrijke beslissingen

o^|den genomen. Educatie is dan
0 * een belangrijk instrument om
fp'JPlooiing en ontwikkeling te be-
-ou_"en en za^ e deelname van
jj*derevrouwen in allerlei besturenn°gelijk vergroten.

Ideeën

|*et Ikol houdt zich bezig met socia-e vernieuwing op het gebied van
Jongeren, ouderen en mensen met

handicap. Het instituut heeft al-e Limburgse gemeenten eerder al
jteholpen bij het ontwikkelen van'°kaal ouderenbeleid, omdat deoUderen een steeds grotere en be-
,arigrijke groep vormen. Volgens£et Ikol is het door maatschappelij-
*e ontwikkeüngen de hoogste tyd
P^ 1 het reeds in gang gezette beleid
* actualiseren. Met name de positieaft de oudere vrouw, in de vorige
j?°ta onderbelicht, moet daarin
S^er aandacht krijgen.
~^ze categorie heeft een achter-tand, omdat de vrouwen vroeger
JJ°oit of in geringe mate een baan
"jadden. Bovendien is het oplei-
I lngsniveau traditioneel heel ergag- „Het inkomen van deze groepestaat veelal uit alleen een aow-P^sioen, soms aangevuld met een
j ein aanvullend pensioen. Het op-

van oudere vrouwen
ujft daarnaast ver achter bij datan oudere mannen. De voorwaar-..en voor de broodnodige participa-e van oudere vrouwen in de sa-

menleving zijn dus verre van opti-
j^aal.Toch blijken oudere vrouwen,
.^danks een aantal aanwijsbare ri-
'cofactoren, dikwijls heel sterk en
j lr>dingrrjk te zijn. In het dagelijkse
2Ver» houden zij zich goed staande.

laten zich daar weinig op voor-
l^an, zij hebben immers een heel
j^en lang niets anders gedaan," zo

in de nota van het Ikol.

Europees congres
over binnenvaart
MAASBRACHT - Maasbracht is in
het kader van het jaar van de binnen-
vaart uitgekozen als plaats waar het
eerste Europese binnenvaartcongres
gehouden wordt. Tijdens dit congres,
op 2 juli, zullen onderwerpen als het
Europese binnenvaartbeleid, het
marktordeningssysteem, de tank-
vaart, alsmede het transport te water
met de Oosteuropese landen aan de
orde komen. In de tijd dat de econo-
mische neergang ook in de binnen-
vaart toeslaat en vele particuliere
ondernemers in moeilijkheden brengt,
is het voor de schippers belangrijk te
weten hoe de Europese Commisssie
en de schippersorganisat.es denken
over transport over water. Dit eerste
Europese binnenvaartcongres is voor
alle particuliere schippers toeganke-
lijk. De ministers van de lidstaten heb-
ben hun vertegenwoordigers van de
binnenvaartreeds aangemeld.

Open dag
RWTH Aken
AKEN - De RWTH Aken houdt mor-
gen voor de derde keer een open
dag, de zogeheten Dies Academicus.
Van 11 tot 20 uur vinden tal van activi-
teiten plaats en worden vele lezingen
gehouden die belangstellenden een
indruk moeten geven van de weten-
schappelijke en onderwijskundige
bezigheden van de RWTH. Meer in-
formatie over het programma is te
verkrijgen op het contactadres Tem-
plergraben 55 in Aken, telefoon
0241804322. ,olz

’Aspergeteelt dreigt door
acties FNV te verdwijnen’

Van onze redactie economie

ROERMOND - De aspergeteelt
dreigt door de acties als die van de
Voedingsbond FNV uit Nederland
te verdwijnen. Er is een heuse
asperge-oorlog aan de gang. Die
dramatische uitspraak deed mr H.
van der Bruggen gisteren namens
elf gedaagde Noord- en Midden-
Limburgse aspergetelers over het
'onnodige, ondeskundige, onheuse,

onterechte, onzorgvuldige en on-
rechtmatige optreden' van de Voe-
dingsbond FNV.
Die verrichtte vorige week op 35
aspergevelden looncontrole-acties
en kwam tot de conclusie dat elf te-
lers een loopje nemen met de tuin-
bouw-cao. Ze zouden een te laag
kiloloon betalen, mensen zwart la-
ten werken en geen schriftelijke
contracten verstrekken. Kortom: de
cao niet volgen. Verder krijgen, zo
zegt de Voedingsbond FNV, Polen

maar zes gulden per uur betaald, le-
ren acht gulden en Nederlanders
tien gulden. Elf telers waren giste-
ren in een kort geding-procedure
voor de president van de rechtbank
in Roermond gedaagd.
De FNV eiste daar bij monde van
raadsvrouwe mr. W. Zeijlstra, dat de
telers zich in de toekomst houden
aan de naleving van de tuinbouw-
cao. En die eis verwierp de raads-
man van de telers met nadruk om-
dat zon uitspraak zou veronderstel-
len dat de telers zich nu niet aan de.
cao houden.
——————————————————————————————m
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" Telers zeggen zich aan
tuinbouw-cao te houden
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(ADVERTENTIE)

ABONNEMENT,, "
Geef met Vaderdag 'ns wat . \\^^^A^m^m \
héél anders: geef 't r^"»^-\ '

Limburgs Dagblad cadeau! IfgrrwJSgïS jÉt__l'i^^^-"^""m .
Is dat geen goed idee? Ibjj |9^__9^Wljg[Vi ■ '
U doet vader er een \^i____3E»«pHgtBI *reuze plezier mee. r^f^aS ____Ü W-*******
Vul meteen debon in! -*^^L
Dan ontvangt u tijdig (uiterlijk fl fo

15 juni)een > t w— feestelijke **M W*i **

"e IfOtvHV krantencadeau- ____. *-iJu bon die u dan op^^RrßTs ' ~_\\\_jÊmp?
""" Va<jerdagkunt _\fj*m_

rcxniTßiT""]
Ik wil met Vaderdag een krantencadeaubon geven.
Bezorg hetLimburgs Dagblad van 20 juni t/m 16 juli. ' *- j
Voor maar ’ 13,40.
Naam ontvanger:
Bezorgadres: \ " s "j
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: V |
Naam gever: '|
Rf-taalarlras' / »|

I Postcode: Woonplaats: „ " I
Ik wa6ht met betalen\3puw acceptgirokaart. n!

2*. x Bon opsturen in een openenvelop zender postzegel . N v» "]
y naar Limburgs Dagblad, antwoordnummfer 46, « N JI; . 6400 VB Heerlen of bel GRATIS 06-0229911y " ' TFIV)6 \

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

Van onze verslaggever

ROERMOND - Veel alleen-staande oudere vrouwen inLimburg leven op het be-
staansminimum. Hun maat-
schappelijke positie is bijzon-
der slecht te noemen. Het
Gemeentelijk ouderenbeleid
Jjioet zich dan ook speciaal op

groep gaan richten. Tot diec°nclusie komt het Instituutj'oor Kategoriaal Overleg inLimburg (Ikol) in een herziene
Ultgave van het rapport over
Gemeentelijk ouderenbeleid.
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Geboren
3 juni 1994

Vincent
zoon van

Martin en Astrid
Wijsman-Raes

Leyenbroekerweg 144
6132 CJ Sittard

t
,Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg
waarmede hij ons heeft omringd, delen wij u
mede dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan, nog voorzien van het sacrament der zie-
ken, mijn inniggeliefde man, onze zorgzame
vader, schoonvader, broer, schoonbroer, oom
en neef

Jan Camps
echtgenoot van

M.B. Coerver
Hij overleed op de leeftijd van 63 jaar. .
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Bocholtz: mevr. M.B. Camps-Coerver
Bocholtz: H. Camps

Amersfoort: P. Camps
M. Leisink
Familie Camps
Familie Coerver

Bocholtz, 5 juni 1994,
Schoolstraat 11, 6351 EG Bocholtz.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 9 juni a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te
Bocholtz, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.-k. kerkhof aldaar.
Byeenkomst in de kerk.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans zal worden gebeden op woens-
dag 8 junia.s. om 18.45 uur, waarna de avond-
mis te zijner intentie.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen
van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug
in de stralende zon,
hoe ik was
toen ik alles nog kon.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de hefdeen
zorg waarmee hijons gedurendezyn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden, na een
langdurigeziekte, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, op de leefijd van 70 jaar, mijn
zorgzame vader, schoonvader en onze opa

Cornelus Coumans
weduwnaar van

Maria Peeters
In dankbare herinnering:

Hamont-Achel (B.): Anne-Marie
Meeuwissen-Coumans
Jos Meeuwissen
Mike
Caroline

.5 juni 1994,
Deken Dolsstraat 4, 3930 Hamont-Achel (B.).

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 9 juni a.s. om 10.30 uur in de Grote
St.-Jan te Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan de Rand-
weg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
■De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tydens de avondwake van woensdag 8
juni a.s. om 19.00 uur in de Kleine St.-Jan aan
de Markt te Hoensbroek.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Verdrietig en moegestreden, maar vol goede
herinneringen en na een liefdevolle verpleging
in Welterhof is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Trautje Frauenrath
Zij overleed in de leeftyd van 64 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kerkrade: TillaReuleaux-Aruvaino
Cor Reuleaux
Sharon

Kerkrade: Sjaak Aruvaino
Tiny Aruvaino-Oellers
Diégo

Heerlen: Math Aruvaino
Marissa Aruvaino-Jacobs
Eva

Kerkrade: Henk Aruvaino
Lenie Aruvaino-Haas
Tammy, Sonny

Kerkrade: Annie Bolkenstijn-Aruvaino
SjefBolkenstijn
Denise, Danique
Familie Frauenrath

Heerlen, 5 juni 1994
J.F.Kennedylaan 301
Corr.-adres: Elisabethstraat 17.
6462 BV Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 9 juni om 13.00 uur in Huize Welter-
hof te Heerlen, gevolgd door de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in de kerk
van de H. Antonius van Padua te Kerkrade-
Bleijerheide.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
gelegen aan de Schifferheidestraat 7 te Kerkra-
de waar gelegenheid is tot afscheid nemen da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zy die geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen gelieven dezeannonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Optimistisch zoals hy was, nog vol energie en
zoveel moed, is op 31-jarige leeftyd te Schin op
Geul overleden

Jos Schiffer
echtgenoot van

Tita Ploch
vader van Nenah

broer, zwager en oom van
Schin op Geul: Tinus en Jan

Bartel en Natascha
Roel
Anneke

Eys: Marianne
Charly
Schin op Geul, 5 juni 1994.
Corr.adres: Hanewei 10,
6305 AV Schin op Geul.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 9 juni om 11.00 uur in de kerk van
de H. Agatha te Eys, gevolgd door de begrafenis
aldaar.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, woensdag om 18.45 uur
waarna aansluitend de avondmis in eerderge-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium,
gelegen aan de Spoorlaan 29 te Valkenburg,
waar gelegenheid is tot afscheid nemen dage-
lijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving moch-
ten hebben ontvangen gelieven deze annonce
als zodanig te beschouwen.

Joske
Ook al lachen en huilen we niet meer samen.
Je blyft altijd bij ons.

Tinus en Jan
Bartel en Natacha
Roel
Anneke
Marianne
Charly

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is
toch nog onverwacht van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Frederix

weduwevan

Martin Aarden
Zy overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: Martin Aarden
letje Aarden-Dam
Matty en Sabrina
Rowena en Wesley
Lia en John

Heerlen: Hub Aarden
HildaAarden-Notten
Marlies \

John en Angelina
Heerlen: JohnAarden

Inge Aarden-van der Wouw
Silvia en Manuel
Marcel en Peggy
Familie Frederix
FamilieAarden

6412 SP Heerlen, 5 juni 1994
Diamantstraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 9 juni a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martelaren van Gorcum
te Heerlen aan de Sittarderweg, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
De avondmis tot intentie van onze dierbare
overledene is op woensdag 8 juniom 19.00 uur
in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Heerlen-Schandelen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.

t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor ons
heeft gedaan, is na een werkzaam en liefdevol
leven, getekend door eenvoud en oprechtheid,
onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, aller-
liefste opa, broer, oom en neef

Aloys Hubert
Vandegard

echtgenootvan

Annie Maria Josephina
Wetzels

Hy overleed in de leeftyd van 82 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Landgraaf: Annie Vandegard-Wetzels
Landgraaf: José Janssen-Vandegard

Wiel Janssen
Armand en Carin
Patrick en Petra

Landgraaf: Leo Vandegard
Claire Vandegard-Kochen
Roger
Peggy en Marcel
Familie Vandegard
Familie Wetzels

6372 ES Landgraaf, 4 juni 1994,
Hoofdstraat 288.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 9 junia.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg aan de Hoofdstraat, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, woensdag 8 juniom 18.40 uur, aan-
sluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Voorvervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
In de vrede van Christus is heden zacht en kalm thuis van ons heen-
gegaan onze dierbare zus, schoonzus, tante en nicht

Maria CW. Kleuters
geb. te Merkelbeek 18-11-1909
overl. te Merkelbeek 5-6-1994

Merkelbeek: M.Ph.Kleuters
Merkelbeek: Kinderen Kleuters

Linne: Familie Slangen-Kleuters
Maastricht: Familie Hermans-Kleuters

5 juni 1994.
Titus Brandsmastraat 5, 6441 LD Merkelbeek-Brunssum.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden in de parochiekerk
van de H. Clemens te Merkelbeek op donderdag 9 junia.s. om 11.00
uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schriftelyk condo-
leren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de r.-k. begraafplaats al-
daar.
Woensdag zal tijdens de avondmis van 19.00 uur voor tante Marie
worden gebeden in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen geheven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor alles wat zij steeds voor ons heeft gedaan, is na een
liefdevol leven, getekend door eenvoud en oprechtheid en na een
dapper en geduldig gedragen lyden, toch nog onverwacht van ons
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Theresia (Trees)
Beckers

weduwe uit het eerste huwelyk van

Wim Mourits
weduwe uit het tweede huwelijkvan

Walther Hoegen
Zij overleed in de leeftyd van 71 jaar.

Landgraaf: Marie-Therèse enRon Moberts-Hoegen
Quirien
Sven

Merkelbeek: Marly en Paul Geurts-Hoegen
Peter
Roger
Carmen

Brunssum: Gerry en Jacques Benes-Hoegen
Angelique
Riek

Brunssum: Carin en John van Donzel-Hoegen
Jos
Bas

Landgraaf: Léon en Annemiek Hoegen-Damoiseaux
Familie Beckers
Familie Mourits
Familie Hoegen
Familie Hom

Landgraaf, 5 juni 1994, Hoofdstraat 226.
Corr.adres: Rontgenstraat 24,
6372 BZ Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 9
junia.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Pau-
lus te Schaesberg aan de Hoofdstraat, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Rozenkransgebed mede tot intentie van onze dierbare overledene
woensdag 8 juniom 18.40 uur, aansluitend avondmis in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van Lindeman uit-
vaartcentra Beuteweg 32 te Nieuwenhagen dagelijks van 18.15 tot
18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,geheven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

Helaas moesten wy afscheid nemen van ons zeer gewaardeerd lid
mevrouw

Trees Hoegen-Beckers
Wij wensen haar familie van harte veel sterkte toe dit verlies te dra-
gen.

Bestuur en leden
Vereniging Limburgs Dagblad Senioren

tJan Sengers, echt-
genoot van Gerda

Helwegen, 52 jaar,
Rijksweg Noord 138,
6071 KZ Swalmen. De
uitvaartdienst zal
worden gehouden op
woensdag 8 juni om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van Het
Woord Gods te Swal-
men.

t Peter Hubert Jozef
Wol-hagen, echtge-

noot van Hubertina
Sophia Linssen, 74
jaar, Kapellerlaan
239a, 6045 AG Roer-
mond. De plechtige
eucharistieviering zal
gehouden worden
woensdag 8 juni om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Sebastianus te Her-
kenbosch.

t Corrie Zwanen-
berg, weduwe van

Jo Houtermans, en.
weduwe van Willem
Kruyf, vriendin van
Arie Derksen, 83 jaar,
Maasbracht. Corr.
adres: Ervenweg 20,
6051 EN Maasbracht.
De plechtige eucha-
ristieviering vindt
plaats op woensdag 8
juni om 11.00 uur in
de parochiekerk van
St. Gertrudis te Maas-
bracht.

T I
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat op 74-jarige leef-
tyd, voorzien van de h.h. sacramenten, toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, onze moe-
der, myn schoonmoeder, onze oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Mia Vrouenraets
weduwe van

SjefCleven
Heerlen: Frans en Hélène

Cleven-Frissen
Stephanie, Henri

Ottersurn: Henk Cleven
Familie Vrouenraets
Familie Cleven

Heerlen, bejaardencentrum De Regenboog,
4 juni 1994.
Corr.adres: Cicerostraat 4, 6417 XC Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 9 juni om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Hart van Jezus te Schandelen-
Heerlen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de gemeentelijke begraafplaats Imstenrade.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
dagelyks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zyn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Een laatste blik tot aan de hemel.
Toen sloten je ogen je leven af.
Een traan door 't afscheid gedreven
was de laatste kus die jij ons gaf.
We zullen je nooit meer vergeten,
ook al leef je niet meer om ons heen.
Voor vandaag nemen we afscheid,
maareens zijn we weer allen bijeen.

Na een werkzaam leven is in zijn eigen, ver-
trouwde omgeving, te midden van zijn dierba-
ren, in vrede heengegaan, mijn heve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Piet Donders
echtgenootvan

Cornelia Lammers
Hij overleed in de leeftyd van 68 jaar.

Schaesberg: C. Donders-Lammers
kinderen enkleinkinderen

6372 GHLandgraaf, 5 juni 1994,
Prickenleenstraat 53.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op vrijdag 10 juni om 11.00 uur in de
parochiekerk H.H. Petrus en Paulus te Land-
graaf-Schaesberg, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelyk condoleren.
Rozenkransgebed donderdag om 18.40 uur,
waarna aansluitend de avondmis zal plaatsvin-
den, in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20; gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.

-K__-M----.---.________-----________________a-------B---------

Enige en algemene kennisgeving
t

Bloemen leven nooit lang,
maar ze gebruiken al hun tijd
om mooi te zijn.

Diepbedroefd hebben wij afscheid moeten ne-
men van onze allerliefste

Anneke Buis
Ze is 42 jaar geworden.
In ons hart blijft ze voortleven als een onverge-
telijke, dappere en zorgzame moeder en doch-
ter.

Eveline Buyink
Christiaan Buyink
J.W. Buis
t A.A. Buis-Eising
Familie Niebuur

5 juni 1994
Raambouwstraat 178, 6432 EZ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 9 juni a.s. om 14.00 uur in de grote
St. Jan te Hoensbroek, gevolgd door de crema-
tie in crematorium Imstenrade te Heerlen.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de
kleine St. Jan aan de markt.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Liever geen bezoek aan huis.

t
Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlyden van onze collega mevrouw

Anneke Buis
Ofschoon ze pas kort haar taak als lerares En-
gels aan onze school vervulde, had ze met colle-
ga's en leerlingenreeds een goede band.
Ze zal in onze herinnering blijven voortleven
door haar persoonlijkheid en haar warme be-
langstelling voor het onderwijs.
Wy wensen haar kinderen veel sterkte met dit
grote verhes.

Bestuur, personeel
en leerlingen van de
Scholengemeenschap De Aldenhof
Hoensbroek

Tot ons leedwezen hebben wij kennis genomen
van het overlyden van

Anneke Buis
Zij was vanaf 1989 een gewaardeerd hdvan on-
ze raad.

Medezeggenschapsraad
St. -Janscollege
Hoensbroek

Met grote verslagenheid hebben wy kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van

Anneke Buis
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met
dit grote verlies.

Namens de leden van de Oudervereniging
Scholengemeenschap De Aldenhof

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons ty-
dens zyn leven heeft gegeven, hebben wij toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen van
ons pap en opa

Peter Dibbets
Oud-kerkmeester parochie Langeberg

weduwnaar van

Afra Broers
Hij bereikte de leeftijd van 85 jaaren is voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Uden: Betty en Theo
Schumans-Dibbets

Brunssum: Theo en Henny Dibbets-Peeters
Brunssum: Nico en Gerda Dibbets-Michels

Ben.Leeuwen Truus en Willy
Toebast-Dibbets
Zijn klein- en, achterkleinkinderen

5 juni 1994.
Bejaardencentrum Huize Louise.
Corr. adres: Torenstraat 7, 6445 BV Brunssum.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Avondwake heden dinsdag om 19.00 uur in de
hiena te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in de parochiekerk van de H. Familie aan
de Akerstraat te Brunssum op woensdag 8 juni
a.s. om 13.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.

IZij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

. t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken van ons
heengegaan myn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader,
zwager, oom en neef

Wim Smitz
echtgenootvan

Odilia van der Mark
Hij overleed in de leeftijd van 91 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Odilia
Smitz-van derMark

Heerlen: Toos Storms-Smitz
Herman Storms t

Hoensbroek: Mien Vromen-Smitz
Hub Vromen

Kahibah (Australië): Gerda Heeren-Smitz
Kees Heeren

Voerendaal: JohannaKroezen-Smitz
MaiKroezen
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Smitz
Familie Van der Mark

Heerlen, 4 juni 1994, Huize Douvenrade
Corr.adres: Wachtendonkstraat 28
6367 VH Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 9 junia.s. om 11.00 uur in de
dekenalekerk van de H. Pancratius te Heerlen-
Centrum, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
De avondmis tot intentie van onze dierbare
overledene is op woensdag 8 juni om 19.00 uur
in dekapel van Huize Douvenrade, Douvenrade
1 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.I -**

tMia Schram, weduwe van Jef Notermans, At-
hoslaan ID, Maastricht. De uitvaartdienst heeft

in alle stilte plaatsgevonden.

t Elisa Bertha Henrictte Henket, echtgenote vai>
Herman Christiaan Herens, Mosasaurusweg 66.

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op
woensdag 8 juniom 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Pieter op de Berg te Maastricht.

t Anneke Starren 81 jaar, weduwe van Jef Van-
vinkenroye, Laan in de Drink 23, Heer-Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag
8 juni om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Pe-
trus Banden te Heer.

tGonna Niesten, 85 jaar, weduwe van Lowie Sul-
lot, André Severinweg 50, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats heden, dinsdag 7 juni, om
13.30 uur in het crematorium te Heerlen.

t Frans Marquet, 78 jaar, Koepelstraat 84, Maas-
tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op woens-

dag 8 juniom 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Familie te Maastricht.1 -**

Vervolg familieberichten,
zie pagina 16



Zoals bericht liet Hermans ge-
woontegetrouw in deze omge-
ving de hond uit, terwijl zijn
vrouw en twee kinderen bleven
wachten in de wagen die hij ge-
parkeerd had op een jaagpad
langs het Albertkanaal. Hoe het

kwam dat de wagen opeens ach-
teruit de helling af kon rijden,
wordt nog onderzocht. Een
woordvoerder zei het nog te
vroeg te vinden om met de moe-
der daarover te spreken. Men
gaat ervan uit dat de kleine van
vier op de plaats van de bestuur-

Het plan tot het instellen van een
Euregionaal Parlement is onlangs
weer ter sprake gekomen dank zij
de EVP, de christen-democratische
partij in het Europees Parlement.
Volgens de EVP kan via een parle-
ment de betrokkenheidvan de bur-
gerbij de Euregio worden vergroot.

Vooral gedumpt ontvetting spoeder gevaarlijk voor milieu

" Gouverneur Van Voorst tot
Voorst.

Van Voorst: „Het is nodig dat wij
ons als bestuurders verzekeren van
een zo breed mogelijk draagvlak.
Dat kan dusvia een Euregioraad. In
Noord-Limburg, in de Euregio Rijn
Maas Noord, is in feite al een soort-
gelijke situatie qua bestuur. En dat
werkt. Daar zijn alle geledingen bin-
nen de bevolking ook al bij het be-
sluitvormingsproces betrokken. En
daar is de provinciale overheid al
veel minder aanwezig dan in de Eu-
regio Maas-Ryn."

Van Voorst, op dit moment voorzit-
ter van deEuregio Maas-Rijn, is van
mening dat daarin al wordt voor-
zien door de nog in te stellen Eure-
gioraad. „In dat orgaan komen al
mensen te zitten die bijvoorbeeld
via de gemeenteraad door de bevol-
king zijn gekozen."

Kwekerij opgerold

Drie aanhoudingen na
illegale vuilstortingen Weerstand tegen plan

opheffen gemeenten

In Limburg zouden 38 kleinere plaatsen verdwijnen

De Euregio Maas-Rijn besloot vori-
ge maand tot het instellen van een
Euregioraad. Het is de bedoeling
dat de gekozen raad samen met het
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Van onze verslaggeverJEURNE - De politie heeftJjie inwoners van Deurne
die ervan wor-»en verdacht in Oost-Brabant

£* Noord-Limburg illegaal
«"minste 25.000 kilo indus-

ontvettingspoeder en
£jeer dan duizend autobanden
£ hebben gestort. Ook zouden

olie, batterijen,
en bedrijfsafval heb-

jj^n gedumpt. De mannen zijn
aldus een woord-eerder van de politie.

h
j*n speciaal team van acht politie-
?ensen van drie korpsen in Noord-
rabant en Limburg, is ruim tweefanden met het onderzoek bezig

Freest.. verdachten, een 41-jarige man,
2J& 18-jarige zoon en zyn 31-jarige

stortten het afval bui-?") de bebouwde kom en in natuur-«bieden. Volgens de politie is
°oral het ontvettingspoeder ge-
vlijk voor het miheu.

HEERLEN - Vier kleine Zuidhol-
landse dorpen hebben de burge-
meesters van andere kleine plaat-
sen in Nederland opgeroepen zich
te verzetten tegen het plan van de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) om gemeenten met
minder dan 18.000 inwoners op te
heffen. Burgemeester Van Goethem
(Beek) heeft daar ook al zijn hart
over gelucht. Van de 638 gemeenten
in Nederland zitten 419 onder de
aangegeven inwonersgrens. In Lim-
burg zijn dat er 38.

De initiatiefnemers, de gemeenten
Alkemade, Lierneer, Ter Aar en
Zoeterwoude, weigeren hun zelf-
standigheid op te geven. Zy vinden
dat de kwaliteit van de ambtelijke
en bestuurlijke dienstverlening aan
de bevolking niet beter wordt met
het groter worden van een gemeen-
te.

De VNG gebruikt dat argument om
Binnenlandse Zaken en de Tweede

Kamer te overtuigen van de wense-
lijkheid kleine plaatsen samen te
voegen. De organisatie wilde de
grens eigenlijk bij 40.000 inwoners
leggen, maar na kritiek uit eigen ge-
lederen heeft zij die drempel ver-
laagd naar 18.000.

Honderden burgemeesters en wet-
houders discussiëren deze week in
Nymegen over het VNG-idee. Zij
hebben hun lotgenoten gevraagd
massaal 'nee' te zeggen tegen het
voornemen.

De 38 Limburgse gemeenten met
minder dan 18.000 inwoners zijn:
Ambt Montfort, Bergen, Eysden,
Haelen, Arcen en Velden, Bom,
Heel, Beek Broekhuizen, Gennep,
Beesel, Grubbenvorst, Belfeld, Gul-
pen, Heythuijsen, Maasbracht, On-
derbanken, Hunsel, Maasbree, Meij-
el, Roerdalen, Mook en Middelaar,
Kessel, Margraten, Nederweert,
Roggel en Neer, Meerlo-Wanssum,
Nuth, Schinnen, Sevenum, Suste-
ren, Simpelveld, Swalmen, Thorn,
Voerendaal, Stramproy, Vaals en
Wittem.

Tuinder verliest
milieuvergunning

Van onze verslaggever

i* mannen deden zich voor als me-
van een legaal afval-

?.yclingsbedrijf. Hun onderne-
rjlg beschikt echter niet over de
S^lodigde miheuvergunningen.
*naf september vorig jaar haalden
* afval op bij tal van bedrijven, die
y°|gens de politie in geen enkel ge-

controleerden of de zaak wel ingde was.
vet bruikbare deel van het afval
.e_d legaal afgezet, onder meer
i°°r het te verkopen aan schroot-
püdelaren. Ook werden veel spul-
J1te koop aangeboden op rommel-
Jokten. De rest werd illegaal
J^tort. Hoeveel de mannen aan de-
I handel hebben overgehoudeni
2SLiiidiÊiid_____________________________________i
J* politie heeft in verband met het

dinsdag op vier plaatsen
verricht. Daarbij

jjj'ft zy papieren, twee voertuigen
Fftwee aanhangers in beslag. OokJ^ft zij monsters genomen van nog

afval.

DEN HAAG/BELFELD - De Bel-
feldse tuinder J. Raemakers is voor-
lopig de milieuvergunningkwijt die
het gemeentebestuur hem twee jaar
geleden heeft verleend voor zyn
gloednieuwe kassenbedryf van
twaalfduizend vierkante meter aan
de Tuindersweg. De afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van
State vindt dat de gemeenteBelfeld
bij het verlenen van de vergunning
niet zorgvuldig genoeg is omge-
sprongen met de belangen van een
omwonende van het glastuinbouw-
bedrijf.

heeft de vergunning direct vernie-
tigd. B en W van Belfeld moeten
alsnog de procedure opnieuw voe-
ren en een nieuwe bezwarenronde
organiseren.

Andere bezwaren van de omwonen-
de tegen de vestiging van het toma-
tenbedrijf richtten zich tegen de
assimilatiebelichting in de kassen,
geluidhinder en weerkaatsing van
het zonlicht. Het rechtscollege geeft
Belfeld de tip om in de nieuwe ont-
werpvergunning meteen verbeterde
geluidvoorschriften op te nemen en
aangescherpte eisen voor te schrij-
ven voor de opslag van groenafval.

de politie kost het oprui-en en schoonmakenvan de illega-
le dumpplaatsen de gemeenschap
2*r schatting minstens 150.000 gul-

Het is niet uitgesloten dat nog
J*sraanhoudingen volgen. De drie
jJJ^nen die nu in voorarrest zitten,

rden verdacht van het overtre-
\l t* van de Wet milieubeheer, de
* bodembescherming de Wet op

economische delicten. Volgens
Zegsman van de politie staat op
gepleegde feiten een maximale

van zes jaar.

Want anders moet de gemeente
'straks weer terug. De gemeente
moet de bezwaarmaakster vierhon-
derd gulden uit de openbare kas
betalen vanwege gemaakte proces-
kosten.

Maastrichtse
school dingt mee
naar BouwprijsDe afdeling bestuursrechtspraak

Toen de vergunningsprocedure al
in gang was gezet werd ontdekt dat'
de koolzuurtank met een inhoud
van zesduizend liter niet in de voor-
schriften was vermeld. B en W start-
ten geen nieuwe procedure maar
vulden de ontwerpbeschikking aan
met een tekening van de tank en
voorschriften. De bezwaren tegen
de ontwerpvergunning waren ech-
iter al ingediend. De wet schrijft in
dit gevad voor dat de vergunnings-
procedure moet worden herhaald,
maar de gemeente deed dit niet.

Staar zingt voor
zestigjarige

Theresia-kerk

MAASTRICHT - Tot de negen ge-
nomineerden voor de Scholen-
bouwprijs 1994 hoort ook de Maas-
trichtse school Binnenstad. Aan de
prys is een bedrag van twintigdui-
zend gulden verbonden en een
kunstwerk. Eervolle vermeldingen
komen in aanmerking voor een be-
drag van vijfduizend gulden.

Van onze verslaggever (ADVERTENTIE)

_f?B __H!ÜÜ E_s_3____!94_H____^
vrijdag, 10 juni
Familieconcert "de Hemelbuik" W^"*\

auteur en verteller Edwin Rutten W \u
componist en dirigent Henk Alkema BfvSN ■Een familieconcert waarin op speelse wijze het gehele __U_>**V 1symfonieorkest samen met de dirigent, de verteller " Xw^T/A. ■en het publiek eenmodern sprookje schilderen II JfZ/£m*\ [{ )}
______-_; _ Stadsschouwburg Heerlen . 1900 uur ■ lel: 0.5 716607 Lj_ WCy

De Binnenstad is met de andere
acht overgebleven scholen gekozen
uit 135 inzendingen. Deze zijn door
een jury van onder andere architec-
ten en stedebouwkundigen tegen
het licht gehouden. Voorwaarde
voor inzending was een uitgebreide
nieuw- of verbouw in de periode
1990 tot en met 1993 voor een be-
drag van tenmiste 500.000 gulden.

Boer leverde miljoenen liters zwarte melk aan zuivelfabriek
Eis van 250 mille tegen
’hofleverancier’ Peroma

Schinzel zou
acht miljoen

Schuld hebben
- De Akense
Dieter Schin-

die onlangs is aangehouden
j^.enshandel in vals geld, zou vol-
£fts het Duitse weekblad 'DerJ*legel' een schuld hebben van on-teer acht miljoen mark. De SPD-

wordt door het onder-j^ksteam van politie en justitie
als de hoofddader in deze

(JJ?*, waarbij voor ongeveer vyf
jj^loen Zwitserse franks in beslag
Gnomen.

fl.ftinzel (51) is financieel ernstig in
V- Problemen gekomen als gevolg
|^ zijn 'wilde' levensstijl en mis-tte avonturen in de onroerend-JjTdmarkt, zo melden ingewijden,
fl^ Was volgens niet nader genoem-
k bronnen onder meer een regel-
Vm. g bezoeker van het casino in"^enburg.

ste leveranciers. Met zijn mede-
weten werden de facturen voor
geleverde melk door Peroma
vervalst. Op de afrekening wer-
den aanzienlijk minder liters
melk vermeld dan in werkelijk-
heid by Van den T. uit de melk-
tanks werden gepompt. Van den
Hark rekende uit dat de boer uit
Erp aan zijn frauduleuze praktij-
ken minstens negen ton heeft
verdiend.

Belangrijkste criterium waarop de
jury getoetst heeft is de architecto-
nische kwaliteit, maar ook de sa-
menwerking tussen opdrachtgever,
architect en bouwbedrijven is be-
oordeeld. De winnaar en de eervolle
vermeldingen zullen op 22 juni be-
kend gemaakt worden.

MAASTRICHT - De Mastreechter
Staar verzorgt vrijdag om 20.00 uur
een concert in de Sint Theresia-
kerk in Maastricht. De parochie be-
staat zestig jaar en viert dit jubile-
um officieel op 2 oktober. Het con-
cert is de eerste actie om gelden
bijeen te brengen voor de verdere
restauratie van de kerk. Daarom
wordt voor het twee uur durende
concert een entreeprijs van 12,50
gulden per persoon gevraagd. Er
zijn zevenhonderd zitplaatsen.
Kaarten kunnen in de voorverkoop
worden gekocht bij Kalimero in
winkelcentrum Brusselsepoort in
Maastricht. Ook bij binnenkomstin
de kerk zyn toegangskaarten te
koop.

ontdoken. Volgens de officier
van justitie heeft Van den T.
ruim twee miljoen liter zwarte
melk geleverd aan zuivelfabriek
Peroma in Echt/Mariahoop.

Daardoor konden de boeren de
superheffing voor elke liter te-
veel geproduceerde melk ontlo-
pen.

KV^Tcontacten in Nederland is hij
l^/ftioedelijk ook in het bezit geko-
ta *» van de partij vals geld, die hij

Zijn aanhouding in het Beierse
Ve °ftaffenburg bij zich had. Behal-
Hj. Schinzel werden twee Polen en
J^ personen uit het voormalige
ÜK^pslavië gearresteerd. De so-
It^-democratische politicus ris-
»n 't bij veroordeling een gevange-

«Strafvan minimaal twee jaar.

De directievan Peroma werd vo-
rig jaar al veroordeeld tot voor-
waardelijke gevangenisstraffen
en forse geldboetes. Deze maand
zijn de bij de fraude betrokken
melkveehouders aan de beurt.

Van den T. was overigens niet de
enige melkveehouder die giste-
ren terecht stond. Eerder die dag
had boer S. E. (48) uit het Noord-
limburgse Grashoek al een boete
van honderdduizend gulden en
drie maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf tegen zich horen
eisen. Volgens de officier van
justitie was E. goed voor de leve-
ring van 650.000 liter zwarte
melk aan Peroma.

De rechtbank doet uitspraak op
20 juni.

ROERMOND - Een boete van
250.000 gulden en een voorwaar-
delijke gevangenisstraf van een
halfjaar. Die eis had officier van
justitie mr. J. van den Hark gis-
teren in petto voor veehouder J.
van den T. (53) uit het Noordbra-
bantse Erp. De man stond in
Roermond terecht omdat hij op
grote schaal de superheffing had

By Peroma kwam twee jaargele-
den een gigantische melkfraude
aan het licht. De fabriek had het
met de aangesloten boeren op
een akkoordje gegooid om mil-
joenen geleverde liters melk niet
in de administratie op te nemen. Van den T. was een van de groot-
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" Politiemannen doorzoeken de hennepplantage aan de Beckersweg in Venlo Foto: JEROENKUIT

Hennepteam N-Limburg
na 1 juli ontbonden

Vervolg van pagina 1

VENLO - Aan het oprollen van
een hennepkwekerij kleven tal
van juridische problemen. Het
Openbaar Ministerie moet name-
lijk bewijzen dat de planten, c.g.
de stekken bestemd zijn voor de
consumptie van nederwiet. Dan
pas is er sprake van een overtre-
ding van de Opiumwet.

In het geval van de kwekerij aan
de Beckersweg te Venlo denkt
de officer van justie mr. Van Hil-
ten, dat het onderzoek voldoen-

de bouwstenen zal opleveren om
tot een wettig en overtuigend be-
wys te komen. Lukt dat justitie
niet, dan kan men van dekweker
een forse schadeclaim verwach-
ten. Immers alle planten zullen
onder toezicht worden verbrand
in een Nederlandse vuilverbran-
der.

Verder onderzoek moet uitwij-
zen voor wie de produktie be-
stemd was. Het vermoeden be-
staat dat de partij grotendeels
verkocht zou worden op binnen-
landse markt en deels in het bui-
tenland. Een oordeel over de

kwalititeit van de plantage kan
pas na laboratoriumonderzoek
gegeven worden. Enkele mon-
sters werden daartoe voor nader
onderzoek aangeboden aan het
Gerechtelijk Laboratorium in
Rijswijk. Dat onderzoek gaat cir-
ca twee a drie weken duren.

De politie beschouwteen 32-jari-
ge man uit Venlo als de hoofd-
verdachte. Hij werd gisteren
gearresteerd, evenals vijf andere
mannen. Alle verdachten zijn
aangehouden in verband met
vermoedelijke overtreding van
deOpiumwet. Tevens worden zij

verdacht lid te zijn van een cri-
minele organisatie en van het
plegen van valsheid in geschrif-
te. Politie en justitie sluiten niet
uit nog meer aanhoudingen te
verrichten in deze zaak. Behalvein de tuinderskas werd onder lei-
ding van derechter-commissarisook huiszoeking verricht in twee
woningen in Venlo.

Het oprollen van van de hennep-
kwekerij in Venlo is waarschijn-
lijk de laatste grote slag van het
speciale hennepteam van de po-
litie Limburg Noord. Het zes
man tellende team wordt name-
lijk per 1 juli ontbonden. De zes
leden worden verdeeld over de
drie districten van de regio en
zullen in samenwerking met de
basisteams zich bezig houden
met de opsporing van kweke-
rijen. De politie denkt dat in het
district Limburg Noord nog cir-
ca honderd hennepkwekerijen
actief zijn.
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Gouverneur tegen plan
Euregionaal parlementRijkswacht Riemst:

heel triest ongeval

Kinderen verdronken in Albertkanaal der is gaan zitten en de versnel-
lingof derem heeft vrijgezet.
Een visser in de buurt heeft het
ongeval zien gebeuren, maar kon
geen hulp bieden. Omdat het ka-
naal volgens de Rijkswacht ter
plekke zes meter diep is, is
zwemmend redden voor een leek
byna onmogelijk. De auto zakte
naar de bodem van het kanaal,
waar het bovendien pikdonker
is. Duikers van de brandweer
van Hasselt hebben de lichaam-
pjes geborgen.

stichtingsbestuur overlegt over on-
derwerpen die van belang zijn voor
grensoverschrijdende samenwer-
king. De raad zal bestaan uit onge-
veer honderdtwintig leden, die
worden gerecruteerd bij onder
meer gemeenteraden, vakbonden,
werkgeversorganisaties, Kamers
van Koophandel en onderwijsin-
stellingen.

MAASTRICHT - Gouverneur Be-
rend-Jan baron Van Voorst tot
Voorst is geen voorstander van een
Euregionaal Parlement. Volgens de
commissaris van de koningin in
Limburg zouden de provincies dan
ondergeschiktraken aan zon nieuw
orgaan. „En dat zou onverstandig
zijn, zelfs op de langere termijn."

MAASTRICHT - Een heel triest
ongeval, waarbij hulp tevergeefs
was. Zo kwalificeert de Rijks-
wacht van Riemst de tragische
gebeurtenis van zaterdag in
Vroenhoven. Daarbij raakte de
wagen van de familie Hermans
uit de Maastrichtse woonwijk
Daalhof, in het Albertkanaal. De
twee kinderen van het gezin, een
jongenvan vier jaaren een meis-
je van zeventien maanden kwa-
men daarbij door verdrinking
om het leven. De Rykswacht
Wyt de redding van de moeder
voor een deel aan het feit dat een
Portier van de wagen openstond

De auto is door een takelbedrijf
afgevoerd voor nader technisch
onderzoek. Het parket in Tonge-
ren heeft geen nader onderzoek
verlangd.

voordat deze in het waterreed

limburgs dagblad

limburg
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HEERLEN - Volgens de voor-
lichtster van de gemeente Roer-
mond krijgen ambtenaren in
deze stad niet of nauwelijks te
maken met opmerkingen van
plaatsgenoten die vinden dat
asielzoekers of mensen met een
donkere huidskleur worden
voorgetrokken bij het toewijzen
van een woning of het verstrek-
ken van een uitkering. Roer-
mond zou daarmee een gunstige
uitzondering zijn op een landelij-
ke tendens. Op zijn minst op-
merkelijk, gezien de 4,6 procent
van de stemmen die de Cen-
trumdemocraten in de bis-
schopsstad behaalden tijdens de
Tweede Kamer-verkiezingen op
3 mei.

gens van Landgraaf lanceerde de
richtlijn voor de ambtenaren,
mede omdat hij signalen kreeg
van ambtenaren die niet wisten
hoe ze met discriminerende op-
merkingen moesten omgaan.
Ontoelaatbare opmerkingen
over minderheden komen niet
vaak voor, maar zijn wel toege-
nomen de laatste jaren. Schut-
gens: „Met de richtlijn wil de
gemeente een signaal geven. Bo-
vendien weten de ambtenaren
die hiertegen al stelling namen
zich nu gedekt." Ambtenaren
kwamen volgens Schutgens in
de problemen. Zij moesten de
klanten goed behandelen, maar
wilden ook optreden tegen racis-
me. De Landgravenaar die nu bij
herhaling racistische uitlatingen
doet, loopt de kans niet te wor-
den geholpen in het gemeente-
huis.

Gemeentesecretaris Jean Schut-

Vervolg van pagina 11
Van onze correspondentROERMOND - Volgens de telers staat de

tuinbouw-cao op een aantal onderdelen
op gespannen voet met de praktijk bij
oogst en piekarbeid. Maar dat wil niet zeg-
gen dat de telers zich aan de bepalingen
onttrekken. Het plotselinge en zeer inten-
sieve karakter is eigen aan de asperge-
teelt, zeggen ze.

" Gemeentesecretaris Jean Schutgens van Landgraaf steunt ambtenaren in de strijd tegen racisme. Foto: FRANSRADE

niet kunnen geven." Maastricht
krijgt, als alles volgens plan ver-
loopt, in december richtlijnen
voor ambtenaren.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein. GustaV'
Asselbergs en de Pop Art. T/m 12/6.(W"
possible Waltz. Van 18/6 t/m 4/9. Ope»
di t/m vr 11-17, za en zo 14-17 uur.

De Wever Ziekenhuis. Artsen zonde 1
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson.
Openbare Bibliotheek, Raadhuisplein
Euregionale tentoonstelling Prix i'
I'Urbanisme. T/m 24/6.

Galerie Sart, Valkenburgerweg 21*
Werk van Jan Montyn. T/m 10/6, ope"
op schooldagen.

Wekelijks krijgen ambtenaren,
vooral bij sociale zaken, te ma-
ken met woedende of gefru-
streerde burgers die zich discri-
minerend uitlaten. Volgens de
voorlichter is dat deels verklaar-
baar uit de reorganisatieperike-
len die voor een hoge werkdruk
hebben gezorgd.

Heerlen zit een beetje op de
Roermondse lijn. De gemeente-
secretaris vindt richtlijnen niet
nodig, laat de voorlichter weten.
„Het zal wel voorkomen, maar
signalen van ambtenaren heb-
ben ons niet bereikt. Blijkbaar
lossen zij het zo op."

woedende burger in een spreek-
kamer gaan zitten waar verdere
uitleg volgt.

De voorlichtster van Roermond:
„Het zal wel eens voorkomen,
maar niet in die mate dat de
ambtenaren het als een pro-
bleem zien." Het feit dat Roer-
mond geen eigen afdeling huis-
vesting heeft, is volgens haar een
mogelijke verklaring waarom
het allemaal meevalt. Haar col-,
lega-voorlichter uit Landgraaf
denkt over beide zaken iets an-
ders. „Elke keer dat burgers ra-
cistische taal uitslaan is een keer
teveel. Landgraaf verhuurt ook
zelf geen woningen, dat doet de
Stichting Huisvesting Land-
graaf, maar toch beginnen men-
sen tegen ambtenaren over het
voortrekken van asielzoekers bij
het toewijzen van woningen.

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Expositie Jess!
Hertog-Backbier. T/m 26/6.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Einde**'
menexpositie Romboutscollege. W
16/6, open ma t/m vr 10-12, 14-17 e»
19-21 uur, zo 15-17 uur, za en wo-avon<>
gesloten.
Gemeentehuis, Lindeplein 1. Limburg-
se landschappen van Clemens BindelS-
T/m 11 juli.

Maastrichtste ambtenaren lijken
op het eerste gezicht het vaakst
geconfronteerd te worden met
burgers die vreemdelingen over-
al de schuld van geven.

Sittard heeft sinds ongeveer een
jaar de richtlijn 'Verbaal geweld
cliënten' zoals het zo mooi heet
in ambtelijk jargon. In dat stuk
erkent de gemeente dat verbaal
geweld ook kan leiden tot licha-
melijk geweld. Om agressie en
emotionele reacties bij burgers
te voorkomen geeft de gemeente
de ambtenaren het dringende
advies uitlatingen over asielzoe-
kers en andere minderheden in
een hal of wachtruimte onmid-
dellijk af te kappen. „Dergelijke
discussies moeten vermeden
worden. Vaak ontstaat hier ook
een ongewenste groepsvorming
onder vluchtelingen en asielzoe-
kers." Om escalatie te voorko-
men moet de ambtenaar vervol-
gens zo snel mogelijk met de

essentieel. En daar schort het
nogal eens aan." Een puntensys-
teem is volgens hem niet genoeg
om de achterdocht bij burgers
weg te nemen. Tazelaar: „Delft
verspreidt een krantje waarin
heel gedetailleerd melding wordt
gemaakt van inschrijvingen en
toewijzingen van woningen.
Zonder naam en toenaam, maar
wel zo uitvoerig dat de burger
kan controleren ofwordt voorge-
trokken of niet." Vooralsnog
blijft het toenemend racisme een
item bij symposia van gemeen-
ten en woningbouwverenigin-
gen.

De voorlichter: „Er is een vry
lange verwerkingstermijn voor
aanvragen voor een uitkering.
Vooral mensen met een acuut fi-
nancieel probleem die om een
voorschot vragen reageren emo-
tioneel als' we hen dat voorschot

De zwarte piet toespelen aan de
burger heeft weinig zin, meent
Kees Tazelaar, juristbij het Lan-
delijk Bureau Racismebestrij-
ding. Tazelaar: „Een burger die
vier jaar heeft moeten wachten
op een woning krijgt achter-
docht als hij ziet dat iemand
anders eerder een huis krijgt.
Openheid, helder beleid en goe-
de voorlichting door gemeente
ofwoningvereniging zijn daarom

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Schilde-
rijen en sculpturen van Iz Maglow. T/l*
10/7, open vr 17-20 uur, za en zo 14-1'
uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositi*
van Mary Rosé Vink en Jasper van de*
Wel. T/m 26/6, open vr 16-20 uur, za e"
zo 13-17 uur.Telers zeggen zich aan

tuinbouw-cao te houden
" Aspergestekers hoeven
er volgens deraadsman
van de FNV niet op te re-
kenen dat de tuinbouw-
caoflexibeler wordt.

Archieffoto: JANPAUL KUIT

Waalse minister legt
varen op Ardense

rivieren aan banden
SITTARD

Kunstcentrum Sittard, Leyenbroeke''
weg 113a. Het autonome beeld? T/i"
19/6. Open wo t/m zo 14-17 uur.

Maaslandziekenhuis. Werk van Cor val1
den Akker. T/m 30/6.

Het Domein, Kapittelstraat 6. Suit*
Rimbaud van Richard Bouwman. T/i*
26/6. Foto's van Herman Wijier. T/H126/6. A chamber of Mirrors van Kryst}"
na Ziach. T/m 26/6. Open di t/m vr 10-1'uur, za en zo 14-17 uur.

Galerie Zabawa, Agricolastraat 152-
Schilderijen van Jac Bisschops. T/i*
27/6, open wo t/m vr 16-18uur, zo 14-1"
uur.

dat (sommigen van) deze dagjes-
mensen die per touringcar wor-
den aangevoerd, geen gebruik
maken van de plaatselijke infra-
structuur, maar zelf hun boten,
lunchpakketten en dergelijke
meebrengen.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44. F"-
-tos van Jaap Schmidt. T/m 19/6, ope*
do en vr 18-20 uur, za en zo 14-17 uur.

NAMEN - De Waalse gewestmi-
nister Guy Lutgen (Landbouw
en Milieu) wil zo snel mogelijk
het spelevaren op een reeks Ar-
dense rivieren aan banden leg-
gen. Ook wil hij het duiken in
die wateren reglementeren. Hij
stelde een verordening op, die
door de Waalse gewestregering
is goedgekeurd. De verordening
moet echter nog door het Waalse
parlement worden besproken.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat >
Oensel. Werk van Linda Verkaaik tfi
Cor de Ree. T/m 4/7, open do t/m i"
14-17 uur.

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

De gemeenten pikken het niet

Lutgen, een christen-democraat
uit Bastenaken, motiveert de
verordening met termen als 'het
evenwicht tussen mens en na-
tuur. Het is echter een publiek
geheim dat de verordening werd
ingegeven door enkele ontevre-
den gemeentebesturen, waar-
voor de massale invasie van
Nederlandse watertoeristen een
doorn in het oog is.

De verordening moet het beva-
ren van de wateren beperken tot
drie categorieën: bootjes zonder
motor voor de visvangst; kajaks,
kano's en opblaasbare boten
voor ten hoogste drie personen
en vlotten, bemand met jonge-
ren. De vaart en het duiken wor-
den streng gereglementeerd. Er
geldt een vaarverbod tijdens het
visseizoen en na 17.00 uur of
18.00 uur.
Waarnemers geloven dat de ver-ordening op tegenstand zal stui-ten, niet in het minst van de
eigen Waalse toeristische dien-
sten, die beseffen dat de Neder-
landers, na de Vlamingen, de
beste klanten in de Ardennen
zijn.

GELEEN
Roxy: Naked gun 33 1/3, dag
20.30 uur wo 14 uur. Blink, dag
20.30 uur, wo 14 uur.

Forum: Schindler's list, dag. 20
uur. Intersection, dag. 20.30uur.

SITTARD

ECHT
Royal-Microßoyal: schindler's
list di 20 uur. Cool runnings di
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Schindler's list, t/m wo
20 uur. Royaline: Naked gun 33
1/3, t/m wo 19.30 en 21.30 uur.

Mabi: Naked gun 33 1/3, dag.
19.15 en 21.30 uur, wo ook 14.30
uur. Short cuts, dag. 20 uur, wo
ook 14 uur. Free Willy, wo 14.30
uur. The pelican brief, dag. 18en
21 uur. Blink, dag. 18 en 21 uur,
wo 14.30 uur. Ciné-K: Schind-
ler's list, dag. 20 uur. Cinema-
Palace: Ace ventura, dag. 19 en
21.30 uur, wo 14.30uur. Intersec-
tion, dag. 18.30 en 21.30 uur.
Aladdin (ned) wo 14.30uur. Cool
runnings, dag. 18.30 uur, wo ook
14.30 uur. Shadowlands, dag. 21
uur.Lumière: Othello, dag. 20.30
uur. Germinal, dag. 20 uur. Ar-
dillo roja 0.v., dag. 22 uur.

MAASTRICHT

’Heldere informatie beste
middel tegen racisme’

Gemeenten treden verschillend op tegen discriminerende klanten
HEERLEN

Royal: The naked gun 33 1/3,
dag. 19.15 en 21.15 uur, wo 14
uur. Rivoli: Blink, dag. 20.45
uur. Free Willy, wo 14 uur.
Maxim: Schindler's list, dag.
20 uur. H5: Ace ventura, dag.
14 18 en 20.30 uur. Aladdin
(ned), dag. 14.15 uur. Remains
of the day, dag. 18.15 en 20.45
uur. Look whos talking now,
dag. 14.30 uur. Intersection,
dag. 18.30 en 21 uur. Cool run-
nings, dag. 14.30 18.30 en 21
uur. Sister act 2, dag. 14.30 en
18.30 uur. Mrs. Doubtfire, dag.
21 uur.

In het verleden konden de problemen op-
gelost worden met behulp van familie,
vrienden, scholieren, huisvrouwen en an-
dere inwoners van de plaats en de omge-
ving waar men werkt. „Maar de belasting-
en premiedruk in Nederland is dermate
hoog dat het voor Nederlandse seizoenar-
beiders vaak maar weinig aantrekkelijk is
die arbeid te verrichten," zo probeerde de
raadsman van de telers enig begrip tekrij-
gen voor de 'starre en soms niet-werkba-
re' tuinbouw-cao. Hij hield een warm
pleidooivoor de invoering van een Neder-
landse variant op bijvoorbeeld de Duitse
'Aushilfereglung' volgens welke regeling
het voor oosterburen mogelijk is om zes-
honderd gulden op maandbasis by te ver-
dienen zonder noemenswaardige premie-
heffingen.

Van onze verslaggever

Met rekenmodellen probeerde Van der
Bruggen aan te tonen dat de kiloionen
(die omgerekend tien procent boven de
uurlonen moeten liggen) geheel volgens
de cao betaald worden. Daarbij hanteerde
hij de stelregel dat aspergestekers in staat
zijn tussen de veertien en achttien kilo-
gram per uur te oogsten. Maar zon hoe-
veelheid was volgens de FNV, die zich
beriep op berekeningen van de Dienst
JLandbouw Voorlichting, door geen nor-
maal mens te halen. Aannemelijker is dat
een aspergesteker tussen de zeven en tien
kilogram oogst en steekt.

Bijzonder gepikeerd,en emotioneel zwaar
geraakt, waren de boeren bij monde van
hun raadsman over het feit dat de Voe-
dingsbond FNV vorige week onaange-
kondigd op de velden looncontrole-acties
had uitgevoerd. Dat daarbij zelfs camera-
ploegen aanwezig waren, wekte onder
deze 'te goeder naam en faam bekend
staande' ondernemers grote woede. „Als
de Voedingsbond FNV overleg wil voeren
over de naleving van zon cao, dan staan
daarvoor de normale wegen van overleg
open," meende Van der Bruggen.

gisteren voortdurend voelbaar. Voedings-
bond FNV-advocate Zeylstra meende uit
deklaagzang van Van der Bruggen te con-
stateren dat de telers in de toekomst uit
zijn op een flexibelere toepassing van de
tuinbouw-cao in gevallen van seizoensar-
beid zoals aspergeteelt. „De tuinbouw-cao
wordt op dat punt echter niet flexibeler,"
gaf ze de aspergeboeren te verstaan. Het
is de meest flexibele cao, met de meest
flexibele lonen voor allerlei soorten werk.
Andere beroepsgroepen zouden in hun
handen knijpen als ze zon cao hadden!"De president van de rechtbank in Roer-

mond zal, gezien het spoedeisende karak-
ter, donderdagmiddag al uitspraak doen.
De sfeer tussen de Voedingsbond FNV en
de telers is er sinds gisteren niet beter op
geworden. De spanning in het door vele
aspergetelers bezochte rechtszaaltje was

De 'asperge-oorlog' begon al aan het ein-
de van vorig jaar toen het Regionaal Be-
stuur voor de Arbeidsvoorziening de
boeren opdroeg hunvacatures reeds voor
het nieuwe jaar te melden bij het daarvoor
speciaal opgezette arbeidsbureau voor de

seizoensbemiddeling in Horst. In eerste
instantie leek alles op rolletjes te lopen,
totdat bleek dat vacatures werden inge-
trokken of om andere redenen verdwe-
nen. RBA en telers gaven elkaar vanaf dat
moment de schuld voor het 'niet nako-
men van afspraken. Uiteindelijk eisten'
de LLTB en enkele telers in een eerder
kort geding tewerkstellingsvergunningen
voor Poolse arbeiders. De rechter stemde
er in toe en tewerkstellingsvergunningen
werden afgegeven. Daarmee léék een ein-
de te zijn gekomenaan de asperge-perike-
len. „Maar het feit dat de vergunningen
zijn verstrekt, wil niet zeggen dat daar-
mee voor de teler alleverplichtingen erop
zitten. Als iemand zijn wegenbelasting
heeft betaald, wil dat nog niet zeggen dat
hij geen rijbewijs hoeft te hebben om in
een auto te mogen rijden."

Klachten over
gezondheidszorg
fors toegenomen

De andere vijftig procent van de
klachten gaat voornamelijk over
onheuse bejegeningen door art-
sen en ook daar scoren de spe-
cialisten hoog. Veel artsen blij-
ken liever geen inzage in de
medische dossiers te geven. „De
artsen stellen zich vaak te defen-
sief op. In de praktyk blijkt ook
dat medische dossiers niet altijd
goed zijn bijgehouden. Wij plei-
ten al geruime tijd voor een uni-
forme verslaggeving in die dos-
siers, maar dat gaat moeizaam,"
meent Huppertz.

SITTARD - Het aantal klachten
bij het Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg (IKG)
in Sittard is vorig jaarmet dertig
procent toegenomen ten opzich-
te van 1992. Het IKG bestrijkt
heel Limburg en bestaat sinds
1989.

Het recht op een vrije artsenkeu-
ze blijkt ook een knelpunt te
zijn. „De mensen weten het vaak
niet en als ze het weten durven
ze het niet. Zo ontloop je vaak
het probleem," aldus de woord-
voerster.

Kamer van Koophandel, Maasboul^
yard 5. Expositie van Luske. T/m 4/?1
open ma t/m vr 8.30-16 uur.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43. E*J
positie van Guido Smeding en Rafae'
Gonzalez. T/m 25/6, open di t/m *»13.30-17.30uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk val1
Hans van der Weijden. T/m 29/6. Opell
wo t/m zo 13-18uur.
Gallery Bell'Arte, Achter de Comedi*
16a. Beelden van Jean en Marianne Br^-
mers. Vanaf 22/5, open do t/m t°
12-17.30 uur.
Bonnefantenmuseum, Dominikaner'
plein 5. De Aanloop IV.
Galerie Sio2, Rechtstraat 71. Fascin»'
tic: porselein. T/m 18/6, open wo t/m Z*
13-17 uur.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26C-
Souvenirs van Michel Vanderheijder»-
T/m 18/6, open do t/m za 15-19uur. _
Gouvernement, Limburglaan 10. Atv» 1
Anders. T/m 8/7.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstra^96. Schilderijen van Stan Goes. T/m 3P'
open do t/m zo 13.30-17 uur.
Galerie Tracé, Alexander-Battalaan 31'
Werk van Jean Marois. T/m 2/7, open d"
14-18 uur, vr en za 12-17 uur.
Galerie Lot Duynstee, Hoogbrugstraa'
18. Raku van John Dunn, Martin Mi"'
dermann, Ulrike Hagemeier en MieK*
Selleslagh. T/m 2/7, open wo t/m vf
13.30-17 uur, za 11-17 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Wer'
van David Pirotte. T/m 4/7, open d"
16-20 uur, vr t/m zo 13-17 uur.
Ardi Poels, Lage Barakken 31a. L'heul*
Blue. T/m 25/6, open wo t/m za 13-1"
uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat 5^
Glaskunst uit Oostenrijk. T/m 26/6, ope"
do t/m zo 11-18 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84. Bj'
ni Ronckers solo. Van 11/6 t/m 16/7'
open di t/m za vanaf 11 uur.
Akademie Beeldende Kunsten, Hef'
denkingsplein 12. Eindexamenexpositi*
Studenten Edelsmeden. Van 10/6 t/l*
19/6.

MAASTRICHT

Ongeveer de helft van de klach-
ten in de gezondheidszorg heeft
volgens woordvoerster Anke
Huppertz betrekking op me-
disch-technische fouten of een
onzorgvuldige behandeling door
de arts. „In deze categorie wordt
het meest geklaagd over de spe-
cialisten. Bij de huisartsen is dat
duidelijk minder omdat zij vaak
een persoonlijke relatie met hun
patiënten hebben. Over ver-
pleegkundigen of tandartsen
komen nauwelijks klachten bin-
nen," zegt Huppertz.

Sinds negen maanden bestaat
ook een Landelijk Informatie-
punt voor Patiënten (LIP). In de
periode van maart tot en met de-
cember 1993 kwamen 2861
klachten en vragen over de ge-
zondheidszorg binnen. Vanuit
Limburg waren dat 79 klachten.
Van de cliënten belden zestig
procent met een klacht en veer-
tig procent met een vraag.
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Landgraafse burgers dieracistische taal uitslaan in
het gemeentehuis lopen voortaan dekans datzij

buiten de deurworden gezet door de ambtenaren.
Volgens gemeente-voorlichter Harry Gielen zullen de
ambtenaren alleen in een incidenteel noodgeval hun

toevlucht zoeken tot dat zware middel. Gielen: „Als je
iemand kunt overtuigen dat dergelijke uitlatingen
niet gewenst zijn, heb jemeer gewonnen dan als je
iemand buiten de deurzet." Overigens blijkt na een

rondgang langs enkele grotereLimburgse gemeenten
datLandgraaf niet deeerste is die stelling neemt

tegen onverdraagzameburgers. Sittard bijvoorbeeld
kent al ruim eenjaarrichtlijnen hiervoor. Het

Landelijk Bureau Racismebestrijding in Utrecht
verwacht niet zoveel heil van het op de vingers tikken
van burgers. De gemeenten moeten in het algemeen

betere voorlichting geven over bijvoorbeeld
woningtoewijzingsbeleid, dan is er ook minderkans
dat mensen denken datbepaalde groepen worden

voorgetrokken, luidt daar de boodschap.

limburgsdagblad

limburg

bioscopen

in hetnieuws



SP kritisch over nieuw
standpunt van Hogeschool

cieel is echter afgespro-
ken dat beide lokaties
nader onderzocht wor-
den.

zich zorgen over de (fi-
nanciële) gevolgen van
het Hogeschoolbesluit
om Zeswegen te mijden.

Ze wil van het gemeente-
bestuur weten wat de
financiële consequenties
zyn voor de gemeente als
het terrein bij Zeswegen
onverkocht blyft. Ook
moeten de gevolgen voor
de ontwikkeling van en
het natuurbehoud in het
Geleendal worden on-,
derzocht.

eenkomst met de ge-
meente schendt of dat
het gemeentebestuur ak-
koord is gegaan met een
wijziging van de plan-
nen.

De SP vraagt zich af of
de Hogeschool een over-

gelukt. Maar ik ben nu bly dat ik bij
de servicedienst van de Gulpener
Bierbrouwerij werk."

De socialisten maken

college lijkt de traditie
voort te zetten dat de
raad onvoldoende en/of
te laat over belangrijke
kwesties werd geïnfor-
meerd." Het bestuur wil liever

naar het Geleendal. Offi-
Colombia

De SP vindt dat het col-
lege de raad te laat op de
hoogte heeft gesteld van
deze zaak. De raad moest
het nieuws via de pers
vernemen. „Het nieuwe

KLIMMEN - „In het dal van de IJ-
zerbeek, tussen Simpelveld en
Schin op Geul, ligt de mooisteroute
die je voor een ritje met een stoom-
trein maar bedenken kunt," zegt
Senden. „De bedoeling van de
ZLSM is dat ook het tracé Simpel-
veld-Kerkrade en in de toekomst
ook Simpelveld-Richterich (D)
wordt gebruikt."

De keuze welk station hij op de
schaal 1 : 87 gaat bouwen, maakt hij
zeer bewust. Valkenburg aan de
Geul straalt volgens deKlimmenaar
niks uit. „Het gebouw is aangepast
aan de omgeving. Bovendien moet
alles ook qua werkelijkheid klop-
pen. Ik word niet goed als ik de
Blauwe Engel zie stoppen voor het.
station in Baden-Baden."Raad Heerlen voor dure

manager wsw-bedrijven

600 gulden per dag te veel voor SP en Hart voor Heerlen

Einde Missionair Centrum

Senden werkte voorheen bij een
bureau dat onder meer maquettes
maakte voor nieuw te bouwen fa-
brieken van DSM. Het bureau ging
over de kop. Hij raakte twee jaar
werkloos. „In die periode had ik na-
tuurlijk veel tyd om mij volledig op
mijn hobby te storten. Ik probeerde
nog bij de NS als machinist, con-
ducteur of zelfs als seinwachteraan
de bak te komen, maar dat is niet

De werkelijkheid probeert Senden
zo optimaal mogelijk te benaderen.
De basis van de materialen die hy
gebruikt bestaat uit stevig karton,
papier en kartonnen baksteentjes.
„Oog hebben voor details, dat is be-
langrijk. Zo klopt de afstand tussen
derails precies. Nu worden de rails
nog gekocht, maar in de toekomst
wil ik de houten bielzenzelf maken.
De seinpalen van messing en koper
maak ik al zelf."

„Als je mijn eerste model ziet, het
NS-station van Klimmen-Ransdaal,
dan zie je duidelijk het verschil met
de andere stations," vervolgt hy.
„De keuze van het materiaal is veel
beter en in het ontwerp zijn nog
meer details verwerkt. Maar ik heb
respect voor iedereen die aan zon
karwei durft te beginnen. Het is be-
slist de moeite waard."

Zijn echtgenote leeft mee met de
passie dieBert heeft voor treinen en
NS-gebouwen. „Anders houd je het
ook niet vol. Ik zit vaak uren boven
op mijn kamertje. Dat is natuurlijk
niet altijd even leuk voor de andere
gezinsleden. Mijn vrouw houdt van
voetballen, ik niet. Met de WK in
Amerika in het vooruitzicht, breken
voor my de komende weken goede
tyden aan om mijn hobby onge-
stoord te kunnen beoefenen."

Poes

" Zij kleedt en voedt de kinde-
ren van dit tehuis en verleent
steun aan de moeders. Er is nu
een comité opgericht dat
vraagt burgemeester Cam-
maert te sponsoren voor elke
kilometer die hij in de Nacht
van Gulpen zal afleggen. Men
kan zelf de hoogte van het be-
drag per afgelegde kilometer
bepalen. Op deze manier hoopt
men in Simpelveld een aardig
bedrag naar Colombia te kun-
nen overmaken. Wij gaan er
gemakshalve vanuit dat de
Simpelveldse eerste burger de
afstand tot een goed einde
brengt. Sterker nog, wij weten
zeker dat het hem zal lukken.
Hij is inmiddels lang genoeg in
Zuid-Limburg om gewend te
zijn aan het bergop en bergaf.
Deze prestatie zou in elk geval
ten goede komen aan het goede
doel dat het comité voor ogen
heeft. Sterkte!

Colombia 2

"Burgemeester Peter Cam-
maert van Simpelveld blijft de
aandacht op zich vestigen. Zon-
dagavond was de burgervader
nog te zien in het televisiepro-
gramma Zondagskinderen van
Jos Brink. Hij overhandigde
aan het pleeggezin Tieman van
het Woelige Nest defel begeerde
koopakte voor het nieuw tehuis
voor jongeren. Komend week-
einde is Cammaert een van de
deelnemers aan de 'Nacht van
Gulpen. Een wandeltocht over
zeventig kilometer. Hij koppelt
de liefde voor de wandelsport
deze keer aan zijn contacten
met een kinderdagverblijf in
Colombia, alwaar de Neder-
landse kinderverzorgster Jetty
van Aalsurn actief is.

De werkzaamheden die hij als lid
van de ZLSM verricht om ervoor te
zorgen dat het Miljoenenlijntje weer
gaat rijden, zijn voor Senden een
prachtig alternatief. „Om echt aan
het spoor-te werken, net seinop vei-
lig te zetten en zo de spoorbaan
voor de stoomtrein vrij te maken,
geeft my een enorme kik."

argumenteerde dat
ff Werkvoorzieningschap in een

moeilyke positie verkeert en
£el bedrijfsmatiger moet gaan wer-
?*" „Voor die operatie is topmana-
l^ent nodig. De tarieven daarvoor
gieren van 2000 tot 2600 gulden.
,:.* is zaak de werkgelegenheidvan

zesduizend mensen, die elders
aan de slag kunnen, te be-

dden. We hebben daarom de al-
man genomen."

Scholtissen van de PvdA gaf
j1 die 2600 gulden ook veel geld te

maar hy vroeg De Wit, wat

" wel een verantwoord bedrag
vinden. De Wit: „Pakweg wat

,ft wethouder verdient."
Hummel van de Stadspartij

J^rde aan op een compromis. Hij
dat het Werkvoorziening-

£*P (een groot deel van) het ïnte-
i?-salaris uit eigen kas zou beta-:n- Maar de SP bleef bij haartotie

Van onze verslaggever

DOORJOVLIEX

Betrapt bij
stelen bier

KERKRADE - Een 32-jarigeKerk-
radenaar is gisterochtend op heter-
daadbetrapt bij het stelen van twee
kratten bier vanaf het erf van een
friture aan de Onze Lieve Vrouwe-
straat in zijn woonplaats. Tegen de
man is proces-verbaal opgemaakt.

" Een mevrouw uitVoerendaal
is nu ook haar tweede poes
kwijt. Begin mei verdween
haar eerste kat al. Ze is natuur-
lijk erg aangeslagen. „Vooral
de onzekerheid zit me erg
dwars. Als ik maar wist of m'n
poezen leven of dat ze dood
zijn." De poezen hebben een
penning om met het telefoon-
nummer van het baasje. Mis-
schien denken mensen er niet
aan, maar ze zouden me enorm
helpen door iets over m'n poe-
zen te laten weten," zegt de
mevrouw. Dus: even een tele-
foontje of anders graag die
penning opsturen. Als u een
van haar poezen heeft gezien.
Overigens, de penning hangt
om de nek. Hoeft u niet zo lang
te zoeken.

Koffie
Politiehond vindt
dief in struiken

Weer brand
in sloopkerk

EYGELSHOVEN - In derestanten
van de Pastoor van Arskerk in Ey-
gelshoven is opnieuw brand ge-
sticht. Ditmaal hebben onbekenden
de kerk, die momenteel wordt ge-
sloopt,zondagavond om acht uur in
brand gestoken. De brandweer
heeft het vuur geblust. De overige
resten zyn extra nat gemaakt om
een nieuwe brandstichting te voor-
komen.

ningen. Dit plan is opvallend
goed in de omgeving veran-
kerd. De stad Luik toont voor-
al renovatie- en restauratiepro-
jecten die de oude binnenstad
nieuwe luister moeten geven.

De Euregio toont zijn
stedelijke vernieuwing

Expositie nog tot 25 juni in Heerlen

BRUNSSUM - Een politiehond
heeft zondagmorgen een 29-jarige
man uit Brunssum opgespoord die
zich in struiken op de Dorpstraat
had verstopt. De man wordt ervan
verdacht een auto gestolen of ge-
heeld te hebben.

Genk verkeert in een soortge-
lijke situatie als Heerlen: het
stadsbestuur wil het moderne
centrum afmaken door gaten
te vullen. Daarnaast zoekt ze
een bestemming voor verlaten
mijnterreinen.

ordening komen regelmatig
bijeen. Ze informeren elkaar
over de projecten in de zes ste-
den. De expositie moet de bur-
ger erbij betrekken. „Dat dat
erg belangrijk is, hebben we
bij ons eigen centrumplan ge-
leerd," stelde Zuidgeest.

HEERLEN - „Deze expositie
laat zien hoe de verschillende
Euregiosteden de stedelijke
vernieuwing aanpakken. Laten
we hopen dat ze burgers inspi-
reert tot een bezoek aan de
betrokken steden."

Eenarmig en
dronken achter
stuur opgepakt

KERKRADE - Een 52-jarigeKerk-
radenaar is zondagavond aangehou-
den in zijn auto: hij had een alcohol-
promillage van 1,9 en reed met een
mitella om, waardoor hij slechts één
arm kon gebruiken. De politie
kreeg de man rond 19.30 uur in het
oog, omdat hy moeite had zijn auto
in een parkeervak te zetten. Hij
heeft een proces-verbaal gekregen
en moest zijn rijbewijs inleveren.

" Wij vroegen ons vorige week
af wat de Landgraafse horeca-
exploitant bij het Streeper
Kruis nou eigenlijk beoogde
met het opschrift 'De koffie is
bijna klaar. lemand die snel
even een bakje troost wil, gaat
liever naar een zaak waar de
koffie meteen dampend wordt'
opgediend. Een lezer merkt op
dat hij eigenlijk wel de voor-
keur geeft aan een uitspanning
waar de koffie bijna klaar is.
Op plaatsen tuaar de koffieklaar is vraagt de lezer zich
steeds af: hoe lang al? Bijna
klaar duidt er volgens hem op
dat de laatste hand aan de kof-
fie wordt gelegd, zodat het bak-
kie zo vers mogelijk wordt
opgediend. Hij heeft bovendien
het gevoel dat de koffie speciaal
voor de klant wordt klaarge-
maakt. Het alternatief is na-
tuurlijk een lokaliteit waar
iedere twee minuten verse kof-
fie wordt gezet. En waarschijn-
lijk weggegoten.

De politie zag de man, een notoire
autodief, in een Duitse Opel Kadett
wegrijden. Bij het zien van de poli-
tiewagen reed hij hard weg. Op de
Kloosterstraat liet de Brunssummer
de auto achter en verdween ren-
nend richting Dorpstraat waar hij
tussen deflats verdween. De politie
zette de wijk af en haalde een
diensthonderbij.

Hasselt ten slotte wil wonin-
gen, recreatie en kantoren aan
weerszijden van de kanaal-
kom. Dit water leidt naar de
oude binnenstad. Ondanks de
interessante ligging is dit voor-
malige industriehavengebied
verpauperd.

Heerlen is op de expositie ver-
tegenwoordigd met het cen-
trumplan, terwijl Maastricht
het grootschalige Céramique-
project en het veel kleinschali-
gere woningbouwplan aan het
Herdenkingsplein laat zien.

Toen de man niet tevoorschijn wil-
de komen werd na een waarschu-
wing de hond ingezet. Deze vond de
man meteen en beet hem in een
arm omdat hij zich hevig verzette.

Met deze woorden opende de
Heerlense wethouder Jos
Zuidgeest gisteren de exposi-
tie Prix de l'urbanisme. Die is
nog tot 25 juni te zien op de
tweede etage van de biblio-theek aan het Raadhuisplein.

De Luikse wethouder Ancion
was de initiatiefnemer van de
reizende expositie. Heerlen is
de op een na laatste MHAL-
stad waar Prix de l'urbanisme
is te zien. Eind juniverhuist de
tentoonstelling naar Genk.

Aken toont onder meer het
project Annastrafie-Bendel-
strafie. Daar maken drie oude
fabrieken plaats voor 210 wo-

De zes wethouders die zich
binnen de Euregionale steden
bezighouden met ruimtelijke

De Brunssummer moest hiervoor
bij de eerste hulp worden behan-
deld. Daarna werd hij in verzeke-
ring gesteld. De auto bleek in Duits-
land te zijn gestolen.
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Trompettist Heusschen
virtuoos met Caecilia

Man rijdt tegen
wegafzetting

HEERLEN - Een 29-jarige automo-
bilist uit Brunssum is gisterochtend
op een afrit van de stadsautoweg in
Heerlen tegen een wegafzetting ge-
reden. Na een slippartij kwam hij
tegen een boom tot stilstand. Hij
kwam met de schrik vrij, zijn auto
werd flink beschadigd. De Bruns-
summer verklaarde dat hij de weg-
afzetting op de afrit naar de Beers-
dalweg te laat had gezien. De weg
was afgezet in verband met werk-
zaamheden.

Overvallers
van friture in

Nuthopgepakt
InOÈNSBROEK - Twee mannen
ïo» en vrouw n zondagavond in

aangehouden voor een
\ 'Val op een friture in Nuth.
i^, lwee mannen hadden de snack-
tf aan de Reukenderweg om-

22.30 uur betreden en de
i r̂ehouder met een vuurwapen

reigd. Toen deze het wapen
Pakte en de overvaller van zich

i^wde, renden de twee er zonderiJ" vandoor. De twee zyn later sa-
met een vrouw aan de Bon-

ij^dstraat in Hoensbroek aange-
De mannen zijn 25 en 33

'Ui. en komen uit Heerlen en het
)» lseKerpen-Buir. De vrouw is 21

en komt uit Michelbach.

Eijsden noemt
straat Mesch

naar bevrijders
L JSDEN - Een nieuw aan te leg-
P 1straat in Mesch zal vernoemd
[^den naar de Red Horse, de
r°de cavaleriegroep van het 19de,
S^erikaanse legerkorps dat op 12
(Ptember 1944 Mesch als eerste
V^erlandse plaats heeft bevryd.

te* gemeente geeft daarmee gehoor
ff* een voorstel van John Weertz.
£ Rijckholtenaar kreeg onlangs
k*} brief van de Amerikaanse bri-
v^e-generaal b.d. Arnold E. Harje-
o^sen waarin dezezijn beklag doet
ff er het feit dat van de Nederlandse
tering nooit een blijk van waarde-

-8 is ontvangen.

zijn trompetspel zich door een
glashelderetoon, een prima into-
natie en een groot technisch ver-
mogen. Het was een waar genot
te luisteren naar deze Heus-
schen, die expressief en indrin-
gend was waar het melodisch
lijnenspel dit noodzakelijk
maakte en die zich nadrukkelijk

/ recensie j

Tien mille voor
speeltuin Hopel

EYGELSHOVEN - Speeltuin de
Hopel in Eygelshoven krijgt tien-
duizend gulden van het Nationaal
Jeugdfonds, beter bekend als Jan-
tje Beton. Het geld is bestemd voor
de renovatie van de speeltuin in de-
ze Kerkraadse wyk.

SIMPELVELD - Het was een
waar genot zondagavond te luis-
teren naar trompettist Jo Heus-
schen, die in het Concerto for
Trumpet werd begeleid door
harmonie St.- Caecilia uit Sim-
pelveld. Het was het voorjaars-
concert van het Simpelveldse
korps, dat de gelegenheid benut-
te als voorbereiding voor het
bondsconcours. De avond in zaal
Frijns werd bekroond met de
uitreiking van de cd The New
Village, die Caecilia heeft opge-
nomen met promotiewerken
voor een Duitse uitgeverij.

H politie onderzoekt verder of het
«tal verwantwoordelyk is voor
(v

verval op de friture aan de Sta-
i in Nuth. Deze snackbar
v^terdagavond rond 19.30 uur

door twee mannen met

fen.-ei-,£n hebben de daders wel een
f* °edrag meegenomen. Na een
&fJ* in dekassa te hebben gedaan,
,u de twee te voet in de

llng van de Pastorij straat.

De aan het Brusselse conservato-
rium afgestudeerde trompettist
Jo Heusschen gaf een virtuoze
vertolking van Alexander Arutu-
nians Concerto for Trumpet. In
dit bekende werk kenmerkte

manifesteerde op solistische mo-
menten. En St.-Caecilia zorgde
onder leiding van dirigent Mau-
rice Hamers voor een zeer alerte
begeleiding in dit trompetcon-
cert.

Het Nationale Jeugdfonds heeft het
geld opgehaald tijdens zijn jaarlijk-
se collectes. Voor de speeltuin in
Hopel is het bedrag een zeer welko-
me aanvulling van het renovatie-
budget. Dit Jantje-Betoncollecte
wordt dit jaar in november gehou-
den.

Hamers hadvoor de muzikanten
uit Simpelveld twee werken ge-
selecteerd, die dit najaar tydens
het Limburgse bondsconcours
op het programma staan. In het
bekende Carnival Overture is de
persoonlijke classicistisch-
romantische stijl van Antonin
Dvofak goed te herkennen. Net
als in zyn symfonieën gebruikt
Dvofak ook in deze ouverture
een rijkdom aan thematisch ma-
teriaal en Hamers cum suis wis-
ten dit melodisch lijnenspel
goed gestalte te geven. Op tech-
nisch gebied viel er wel eens een
manco te bespeuren en ook het

samenspel was niet altijd geheel
in orde.
In Dionysiaques van de uit de
Elzas afkomstige componist Flo-
rent Schmitt - leerling van Mas-
senet en Fauré - wist Hamers de
typisch impressionistische stijl
van het werk reeds heel goed te
benaderen. Schmitt gebruikt in
zyn impressionistische compo-
neertrant een zeer kleurige in-
strumentatie en een orkest dient
voor de vertolking van zijn wer-
ken dan ook over een uitgebrei-
de bezetting te beschikken. St.-
Caecilia voldoet aan de voor-
waarden om deze prachtige maar
moeilijke compositie te kunnen
vertolken. Natuurlijk vraagt deze
muziek een geheel andere bena-
dering van de vertolkers dan
Dvofak. Op het gebied van sa-
menspel en klankverhouding
was er dan ook op enkele plek-
ken nog sprake van onevenwich-
tigheid. Beide composities staan
echterreeds goed in de steigers.

" De gebruikers zijn verhuisd naar de Luciushof en dus
kan het Missionair Centrum in Heerlen tegen de grond.
Hier moeten tweehonderd woningen komen, midden in de
stad. Voor de sloper kon beginnen, zijn vier jaar verstre-
ken. De gemeenteraad eiste in 1990 bij de presentatie van
het centrumplan dat met de sloop van het gebouw gewacht

werd totdat een andere plek was gevonden voor de huur-
ders. Dat kreeg pas dit voorjaar zijn beslag. Recenter ont-
stond wat commotie rond de aanbesteding van de sloop.
De gemeente gunde het werk eerst aan een failliete firma,
maar ze kwam daar een week later noodgedwongen op te-
rug. Foto: FRANS RADE
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- De Socialisti-
£«e Partij en Hart voor Heer-

vinden de 2600 gulden die
Arthur Isaac

Werkvoorzieningschap da-
R^ijks gaat kosten, te duur.
M
e overige fracties stemden
österen tijdens de gemeente-
l^usvergadering in met

komst.

C 1diens aanstelling was tydens
j* Vergadering in Heerlen een dis-
mie voorafgegaan die ontstond
Ep* een motie van de SP. Die par-
ijvond de 2600 gulden per dag een
j**bitant bedrag, zeker gezien de
jagende inkrimping van het per-

Rjeel van het Werkvoorziening-
tnaP en de mogelijke verlaging
8,1 het loon van die medewerkers.
*'ster Riet de Wit had bovendien
rechten gehoord dat Isaac ook
5? eens vier keer per week per Ci-
p°Pper naar Heerlen zou komen.
J^gemeester Pleumeekers ontze-
gde dat laatste volledig. „Daar is
s*l sprake van, de man logeert in
?! hotel. Daarbij is zelfs korting
dongen."

HEERLEN - De Socia-
listische Partij in Heer-
len wil weten of de
gemeente al een overeen-
komst had met de Hoge-
school over nieuwbouw
by Zeswegen. De SP
vraagt het college ook
Waarom de Hogeschool
afziet van deze lokatie.

’Mooiste route is
dal van IJzerbeek’

regionaal
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Na een werkzaam en op latere leeftijd rustig le-
ven is in de vrede van Christus van ons heenge-
gaan, mijn zorgzame man, onze lieve vader,
schoonvader en opa

JozefSchlechtriem
echtgenoot van

Hermina Koenders
Hij overleed/voorzien van het h. oliesel in de
leeftijd van 84 jaar.

Heerlen: H. Schlechtriem-Koenders
Schimmert: John en Jos

Schlechtriem-Gregoire
Tanja, Tessa

Vught: RitaenJohn
Moens-Schlechtriem
Marius Schouten

6416 CG Heerlen, 5 juni 1994
Kerkraderweg 101.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op donderdag 9 juni om 14.00 uur in de
parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te
Heerlen-Molenberg, waarna begrafenis zal
plaatsvinden.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Lieve Patrick
Dit gedicht is voor jou.
Als ik mijn ogen sluit, ben ik
even de wereld uit.
Niemand kan me nu bereiken,
niemand kan nu naar mij kijken,
want soms wil ik even nadenken
en al mijn aandacht aan jou schenken.

Liefs Nancy
XXX

I t
Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, is van ons heen-
gegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en
nicht

Mieke Hanssen
echtgenote van

Tonny Grannetia
Zij overleed in de leeftijd van 55 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: A.J. Grannetia
Heerlen: José en Ger

Maggie
Tanja

Heerlen: Paul en Petra
Familie Hanssen
Familie Grannetia

6412 SH Heerlen, 2 juni 1994
Huskensweg 54
De plechtige uitvaartdienst en crematie hebben
in besloten kring plaatsgevonden op maandag 6
juni jl.
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 17 juli a.s. om 9.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum aan
de Sittarderweg te Heerlen.

t Maria Sibylla Heffels, echtgenote van Martinus
Moors, 74 jaar, Bergerweg 49, 6063 BP Vlodrop.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 9 juni om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Vlodrop.

+ Hubertus Marinus Cornelis van Herten, echt-
genoot van Anna Gertrudis Elisabeth Soentjens,

70 jaar, Borgeind 3, 6041 AP Leeuwen, Roermond.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op woensdag 8 juni om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Leeuwen-Roermond.

tSef Neelen, echtgenoot van José Schmeitz, 76
jaar, J. Amentstraat 26, 6041 BE Leeuwen-Roer-

mond. De plechtige eucharistieviering zal worden
gehouden donderdag 9 juni om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozefte Leeuwen-Roermond.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven ons be-
toond bij het overlijdenen decrematie van onze
lievevader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der

Piet Smulders
willen wij u langs dezeweg hartelijk danken.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, juni 1994

t Joseph Nicolaas van der Loo, weduwnaar van
Maria Hubertina Dijks, 94 jaar, Bergstraat 4,

6067 BD Linne. De plechtige eucharistievieringzal
worden gehouden dinsdag 7 juni om 10.00 uur in
deparochiekerk van de H. Martinus te Linne.

tJack Schmitz, man van Kitty Schreurs, 44 jaar,
van Mereheymstraat 4, 6049 EK Herten. De uit-

vaartdienst zal worden gehouden maandag 6 juni
om 12.30 uur in deparochiekerk te Herten.

tMaria Agnes Roubroeks, weduwe van Peter
Anton Puts, 85 jaar, Roermond. Corr.adr. M. Si-

monis-Puts, Terbaanseweg 60, 6044 VZ Roermond.
De uitvaartdienst zal worden gehouden dinsdag 7
juniom 11.00 uur in deH. Laurentiuskerk te Maas-
niel.

tMien Vrenken, echtgenote van Wim Borg, 43
jaar, Marijkelaan 21, 6042 HJ Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 8 juni om 11.00 uur in de H. Laurentius-
kerk te Maasniel.

t Maria Elisabeth Hubertina Alberigs, 87 jaar,
weduwe van Franciscus Megens, bejaardencen-

trum Beukeloord, Meerssen. De uitvaartdienst
vindt plaats op woensdag 8 juni om 13.30uur in de
basiliek van het H. Sacrament te Meerssen.

Advies- en Studiecentrum

VOOR MEER INFORMATIE OVER OPLEIDINGEN, STUDIEFINANCIERING EN
INSCHRIJVINGEN: 045-718845
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1 1 Hl ~* P 'Ik teken voor de Novib Methode.'

_^L^g_^_g_\W Mensen in deDerde Wereld willen op eigen kracht verder.
«Helpze daarom liever duurzaam: steun deNovib Methode. Tel. 070-3421777-

-fep I Giro 100 200.
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Iklees de
krant
indeklas
StichtingKrant lndeKl*

Tel. (020) 6647536

Enige kenmerken: |^TY_y_ffff?^^Wff?^y_pyffj^^TTyW'n^nf!n^

" Indien gewenst, geheel telefonische behandeling Limiet 50.001,- Te betalen Effektieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische looptijd
" Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor In handen per maand min. max ~ min.I max min. max^

" Meestal kwijtschelding bij overlijden. ’ 15.000,- ’ 225,- 9,8% 13,0% 0,785% 1,024% 94 mnd. 112 mr*1
" Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, ' 22-500-- / 338'- 9-8% 12>6% °-785% °'994% *»mnd- 109 mnj

„7. i.j.*.* #u_.jj*1 j .... / 32.500,- ’ 488,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107mr*1
ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt). f 45000 . f 675 . 98% 122% 07850/ o 0>964% „ mnd, 107 mn.

" Van 18tot 72 jaar. ’ 65.000,- ’ 975,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107mr"1

" Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. ’ 80.000,- ’1.200,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mr* 1
" Toetsing en registratie bij BKR inTiel.1 / 100000,-| ’1.500,-| 9,8%| 12.2%| 0,785%| 0,964%| 94 mnd.| 107 mr*1

" Leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden, __T__TT_lT_,ST^T¥TP7___T__^T^TST?^fl
afgestemd op uw persoonlijke wensen. g^^£^ |̂^U|gjMJlA-__-_i---J_____i_^fl \9

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

" Geen informatie bij werkgever of anderepersonen.: betaleni" min-1 max min-I max
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Van onze sportredactie

AMSTERDAM - Roberto Ci-
fuentes heeft in de derderonde
van het NK schaken alleen de
leiding genomen. De Chileen
met Nederlands paspoort be-
hield in Amsterdam zijn
100-procentscore door de zege
op Hoeksema.„Het was een
zwaar gevecht", vertelde Ci-
fuentes. „Ik heb me goed op
dit toernooi voorbereid en voel
me in vorm." De Groninger
Hoeksema had geen antwoord
op zrjn gedegen stijl. Net zoals
titelverdediger Van der Ster-
ren en debutant Van Gisber-
gen in de eerste en tweede
ronde het antwoord schuldig
bleven. Jeroen Piket leverde
zijn eerste halve punt in. Hij
remiseerde met Ivan Sokolov,
een Joegoslaaf met Nederlands
paspoort.

Cifuentes
koploper

sportkort
" TENNIS - De Limburgse ten-
nisster Anne-Marie Doppen
heeft zich geplaatst voor het
hoofdschema van het A-toernooi
van Aeolus Oledo toernooi in
Rotterdam. In haar eerste partij
won ze van Rebecca de Winter
omdat deze speelster bij de
stand 6-1, 3-0 in het voordeel van
Doppen opgaf. Als enige mocht
Doppen haar tweede partij spe-
len. Zy versloeg voor plaatsing
Moniquevan Bracht met 7-5, 6-1.

" VOETBAL - Scheidsrechter
Schoenmakers blijkt in het duel
SCG-Panningen geen twee gele
kaarten te hebben uitgedeeld
aan SCG-speler Verheyen. Een
van de prenten had Schoenma-
kers aan SCG'er Van der Sterren
gegeven.

oefenvoetbal
Morgen, 19.30 uur
RKDFC-Oud EHC
(afscheidswedstrijd Wiel Laumen)

Penske Umor 192 ronden, 2. Fittipaldi
Penske Ilmor, 3. Tracy, Penske Ilmor 190
4. Andretti,Reynard 189, 5. Mansell, Lola
6. Gordon, Lola.

Snelheidsbeperking
in skisport
RIO DE JANEIRO - De voor-
zitter van de Internationale
Skifederatie (FIS), Mare Hod-
ler, heeft op de vooravond van
het jaarcongres in Rio de Ja-
neiro gepleit voor snelheidsbe-
perkingen op de afdaling.
Volgens hem moet er nu, vier
maanden na het dodelijke on-
geval van de Oostenrijkse Ulri-
ke Maier op de afdaling van
Garmisch Partenkirchen, na-
gedacht worden over nieuwe
maatregelen. Hij zet geen
vraagtekens bij de veiligheids-
voorzieningen op de diverse
skipistes. „Die zijn in Europa
zeer goed", aldus Hodler.

Pacers grijpen
naast finale
NEW VORK - Indiana Pacers
heeft naast de finale van het
Amerikaanse profbasketbal ge-
grepen. De zevende en laatste
playoff van de Eastern Confe-
rence tegen de Knicks ging
verloren: 90-94. De Knicks spe-
len vanaf morgen tegen Hous-
ton Rockets in de NBA-finale.
Grote man bij de Knicks was
Patrick Ewing met 24 punten,
22 rebounds, 7 assists en 5
blocks. De Nederlander Rik
Smits maakte 12 punten voor
Indiana Pacers. New Vork
Knicks bereikte de finale voor
het eerst in 21 jaar. In 1973
werd in vyf duels van Los An-
geles Lakers gewonnen. De
finale-reeks van zeven wed-
strijden voor het Amerikaans
kampioenschap begint morgen
in New Vork.Knicks speelt de
eerste wedstrijd tegen de
Houston Rockets thuis.

Waterreus naar PSV
MVV-interesse voor Trost

- Michael Laudrup heeft
\f- Real Madrid overeenstemming
£feikt over een tweejarig contract.
TDeense middenvelder zal in juli
l verbintenis van zijn handteke-
;?- voorzien. Laudrup speelde de
*tste vijf seizoenen voor Barcelo-
?" Hij verlaat de Spaanse kame-n na een meningsverschil met
£han Cruijff. De coach liet Lau-
Ï^P in Europese bekerwedstrijden
f de bank en gaf de voorkeur aan

Stoitsjkov enKoeman. Na, halve finale tegen Porto was
?°r Laudrup de maat vol en nam

" de beslissing te vertrekken.

Laudrup kiest
voor Real Madrid

schijnlijk genoegen zal moeten
nemen met een plaats op de
bank achter Stanley Menzo. Ach-
ter Ruud Hesp en Anton Scheut-
jens heeft Roda JC als derde
doelman inmiddels Jan-Paul
Starmans van Zwart Wit op ama-
teurbasis aangetrokken.

KERKRADE - Ronald Water-
reus staat volgend seizoen onder
de lat bij PSV. Roda JC en de
Eindhovense club bereikten gis-
teravond overeenstemming over
de transfersom, die vier ton zou
bedragen. Vandaag gaat de 23-ja-
rige doelman naar Eindhoven
om persoonlijk tot een akkoord
met PSV te komen, maar dat be-
treft slechts een formaliteit.

" Ronald Waterreus, volgend seizoen in dienst van PSV.
Foto: DRIESLINSSEN

Waterreus was bij Roda JC over-
bodig geworden, nadat de Kerk-
raadse club Ruud Hesp van For-
tuna Sittard als eerste doelman
had gecontracteerd. De doelman
ziet de transfer naar PSV als een
promotie, ofschoon hij waar-

kerfinale van morgenavond te-
gen FC Porto.

Met het geïncasseerde geld zal
Roda JC trachten zo snel moge-
lijk dekomst van Marco Boogers
te bekrachtigen. De aanvaller is
al eigendom van de Kerkraadse
club, maarhikt vooralsnog tegen
een verhuizing naar Limburg
aan.

MW heeft bij Roda JC geïnfor-
meerd naar René Trost. De ver-
dediger heeft een ongelukkig
seizoen achter derug waarin hij
door een overschot aan verdedi-
gers regelmatig op de wissel-
bank belandde. Probleem is
echter dat Trost nog een contract
heeft dat tot medio 1996 door-
loopt.

Peter Hofstede hoopt dezeweek
rond te komen met FC Utrecht.
Nu beide clubs al tot een ak-
koord zijn gekomen, lijkt dat
slechts een formaliteit. Dirk-Jan
Derksen, dit seizoen op uitleen-
basis bij MW actief, wordt ver-
huurd aan FC Utrecht. David
Nascimento wacht nog steeds op
groen licht van Sporting Lissa-
bon. De club van de Limburger
Stan Valckx wacht met zaken
doen waarschijnlijk tot na de be-

Nieuwe lichting strijdt in Italië om eindzege

Giro: Berzin of Pantani
STRADELLA - De gevestigde orde kneep zich gisteren nog
eens stevig in de armen. Droomde ze, of was het toch werke-
lijkheid? Het was de realiteit, dienden zij, Indurain, Bugno en
Chiappucci, nuchter te constateren. De jonge hindes domine-
ren de 77e Giro d'ltalia. De 'Bambies' voeren het commando.
Onder aanvoering van Evgeny Berzin, 24 jaar sinds vorige
week vrijdag en gevolgd door zijn leeftijdsgenoot Marco Pan-
tani, de verrassing van de Ronde van Italië.

PSVcontracteert
jonge Braziliaan
jjJtoDHOVEN - PSV heeft gisteren
J 1voorlopige overeenkomst voor
j?e Jaar afgesloten met de Brazi-

Marcos André Batista Santos,
u 20-jarige verdediger, kortweg
?n°emd Vampeta, is lid van Espor-
Jrlube Vitoria, die als tweede is
*6indigd in de Braziliaanse com-
fttie.Stomst van Vampeta is afhanke-
B van de toestemming van de
J^hting Arbeidszaken. Vampeta
geelde regelmatig voor JongBrazi-
:: Hij wordt de vierde aankoop
ff PSV na Pahlplatz, Vink en de
*« Nihs.

Kegelvrung ’69
verovert

Europacup
- Het dames-

ï!feheam van landskampioen Ke-
j,lvrung '69 uit Kerkrade heeft de
C°Pese titel voor landskampioe-ne gewonnen. Na een tweede
,??ts in 1992 en een derde plaats
71. jaar in Kerkrade, waren de

dames dit keer te sterk
K?r de concurrentie. In de voor-
des eindigde het veirtal op een
j.^de plaats achter titelverdediger
l^n Weifl Paffrath. Op de finale-
a|hadden Marjon Berends, Rosel-
CuSgiero, Mirjam Serree en Anjo
J^elaer vijftien kegels voor-
lig op de Duitse kampioen:

Jhout tegen 2928. Mirjam Serree
met 757 hout tot het hoogste

£.^1 van alle deelneemsters. Za-
£?ag zal de Europese kampioen

af 18.00 uur recipiëren in clublo-
Wetzelaer in Kerkrade.

wE; heren van SKC Hoensbroek wis-

lJ zich niet te plaatsen voor de
gronde. In de kleine finale her-
laden de Limburgers zich voor het
jc'ge optreden op de eerste dag.
i£3043 werd beslag gelegd op de
HJi'de plaats. Europees kampioen
t^d het Duitse Oberthal.

_f Madrid toonde direct belang-
j üing. De nieuwe coach Valdano
bijzonder gecharmeerd voor de

r'bepalende middenvelder. Val-
nam van zijn vorige club Te-

?'fe middenvelder Redondo mee.
f international vierde

% -dag zijn 25e verjaardag met de
Vertekening van een vijfjarig

in Madrid.

Dat heeft zijn ploegleider Legaeay
inmiddels ook in de gaten. Hij over-
weegt serieus de Brit op te nemen
in de selectie van GAN voor de
Ronde van Frankrijk.

Hoeveel mensen de zege van Scian-
dri gisteren hebben gevolgd op de
televisie is nog niet bekend. De
triomftochten van Pantani werden
zaterdag en zondag bekeken door
bijna zes miljoen kijkers. Morgen
zal de kijkdichtheid vrijwel zeker
nog hoger zijn. Dan staat een berg-
tijdrit op het programma. Pantani is
een klimmer pur sang, Berzin heeft
zich in de Giro gepresenteerd als
een expert op de races tegen het
uurwerk.

„Maar", zegt Davide Boifava, de
ploegleider van Pantani. „Er wach-
ten ook nog twee bergritten aan het
einde. En die zijn op het lijf van
Pantani geschreven."

De in het Engelse Derby geboren
Sciandri, eigenaar van een pizzeria
in Hollywood, het drie kilometer
voor het einde van de etappe het
peloton in de steek. Fontanelli wasde enige die hem volgde. Meer ook
niet. De Italiaan boekte zijn tweede

Succes Dufaux
De Dauphiné Libéré werd gisteren
gewonnen door Laurent Dufaux.
Zoals verwacht bleef de Zwitser in
de tocht rond Chambery gemakke-
lijk overeind en won voor de twee-
de keer oprij deFranse rittenkoers.
De dagprijs ging naar Chris Board-
man, zijn vijfde zege dit seizoen en
de derde in deDauphiné na zijn eer-
ste plaatsen in de tijdrit en proloog.
Gisteren won hij niet op zijn specia-
lisme het tijdrijden, hoewel zijn solo
gemakkelijk te vergelijken was met
een rit tegen het horloge.
Het was voor het eerst dat de Brit
sinds zijn debuut verleden jaar au-
gustus als professional een 'gewo-
ne' etappe opzijn naam bracht. „Dit
is een mooie dag", zei de voormali-
gerecordhouder van het werelduur-
record. „Ik heb vandaag bewezen
dat ik meer kan dan alleen tijdrij-
den."

overwinning dit seizoen en lachte
breeduit aan de finish. Vooral om-
dat in de Italiaanse sportkranten de
afgelopen dagen over een buite-
nechtelijke relatie met de Zweedse
actrice Ursula Andress was bericht.
„Ik was ooit verliefd op haar, maar
dat was veertien jaar geleden. Toen
was ik dertien", zei de Anglo-Itali-
aan met een brede grijns.

Zes dagen voor het einde van de
tocht door Italië, Slovenië en Oos-
tenrijk lijkt het erop dat de gere-
nommeerde namen genoegen die-
nen te nemen met een ereplaats. De
strijd om de rosé trui gaat tussen de
twee jonkies. Gisteren in de rit van
Sondrio naar Stradella over 220 ki-
lometer bleven ze stevig op hun
jongepootjes staan. De ongevaarlij-
ke Max Sciandri werd de dagprijs
gegund, ten koste van FabianoFon-
tanelli. Berzin en Pantani finishten
in de groep van 44 op één seconde.

Karl Wendlinger naar Innsbruck
INNSBRÜCK - De goed herstellende Karl Wendlinger is overgebracht
van Nice naar Innsbrück. De Formule-I-coureur raakte op 12 mei tijdens
trainingen in Monte Carlo zwaar gewond. Tot zaterdag werd hij kunstma-
tig in coma gehouden.

Van Diemen naar NEC

Biljartbond
royeert leden

VVGPS en SDN
HAAG - De bil-

lend(KNBB) heeft de bestuurs-
Kfa

n van de Vereniging voor
iC\d Pix spelers (WGPS) en
|.rj^lng driebanden Nederland
St.f ij) geroyeerd. Volgens voorzit-
Cdtn et Lamberiks werd hen het
L Vaatschap ontnomen omdat ze
?eSchlangen van de bond hebben

" Marco Pantani is dé verrassing van de Ronde van Italië. Voorbije weekeinde won de jonge
Carrera-renner twee bergritten. Volgens ploegleider Davide Boifava zal Pantani in de twee
resterende klimetappes een serieuze gooi naar de eindzege in de Giro doen. Foto: AP

UTRECHT - Patrick van Diemen stapt van FC Utrecht over naar NEC.
De middenvelder bereikte overeenkomst over een tweejarig contract.Van Diemen speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij AZ.Raymon van Haaren en doelman Hans Vonk hebben hun contracten bijRKC metrespectievelijk twee en driejaarverlengd. MarcelBrands tekentdezer dagen voor twee jaarbij.

WIELRENNEN

(65 hebben deelgenomen aan de
f^hting van een driebanden-J?ariisatie, die niet tot de KNBB

fc^Oort", aldus Limburger Lambe-
fhy- Vorige week kondigden de
k^F>S en SDN aan dat ze een
fch

uWe driebandencompetitie zul-
jkL°Pzetten en ook een master-

rnooi gaan organiseren.
in 1.51.35, 2. JK. Übachs, 3. E. Hilkes, 4.
G. Glas, 5. E. Jorissen, 6. J. Steyvers, 7.
Th. Donders 0.29, 8. I. Velter, 9. J. Ver-
houden, 10. R. van Dijk. Veteranen A: 1.
T. HiUen 50 km in 1.14.35, 2. A. Roest, 3.
P. Schapermeijer, 4. G. van de Ven, 5. H.
Klaessen. Veteranen B: 1. P. de Groot 40
km in 1.01.25, 2. J. van Boxtel 0.13, 3. H.
Notermans 0.47, 4. G. Westenberg.

Prima test van Verstappen
Van onze sportredactie

PAUL RICARD - Jos Verstap-
pen heeft gisteren op het circuit
van Paul Ricard in Zuid-Frank-
rijk een uitgebreide test afgelegd
met de gemodificeerde Benetton
8194-Ford. De Limburgse for-
mule 1-coureur is samen met
WK-leider Michael Schumacher
in Paul Ricard om .de door de
FIA (interantionale autosportfe-
deratie) na de dodelijke crashes
van Ayrton Senna en Roland
Ratzenberger opgelegde veran-
deringen aan de formule 1-boli-
des te testen.

Verstappen kwam gistermiddag
in actie en reed 50 rondjes op het
snikhete circuit. Het was voor
het eerst sinds bijna een maand
dat de Limburger weer eens een
grootaantal testkilometers afleg-
de. Ofschoon de omstandighe-

den door de hitte verre van
ideaal waren, was Verstappen
slechts ongeveer een seconde
langzamer dan Schumacher, die
eerder op de dag onder betere
klimatologische condities kon
rijden.

Het is de bedoeling datVerstap-
pen vandaag een complete
Grand Prix-afstand aan een stuk
gaat rijden. „Ik denk dat ik nog
wel een seconde van mijn tijd
kan afsnoepen," aldus een goed-
gemutste Verstappen, die de
modificaties aan de auto als uit-
stekend bestempelde. „Natuur-
lijk zijn de auto's minder snel
geworden. Maar de toch vrij in-
grijpende veranderingen in aan-
merking genomen, vind ik dat
de wagen uitstekend rijdt. Ik
denk dat Benetton ook onder de
nieuwe condities nog altijd de
beste auto heeft."

Ronde van Italië. Zestiende etappe, Son-dno-Stradella: 1. Sciandri 220 km in6.24.36 (34,321 km/u), 2. Fontanelli, 3. Zai-na 0.01, 4. Abdoesjaparov, 5. Zanini, 6Lombardi, 7. Bortolami, 8. Ghirotto 9Sörensen, 10. Bugno, 11. Roscioli, 12 Po-denzana, 13. Ferrigato, 14. Bordonali, 15Vona, 114. Nijboer 6.35. Algemeen klasse-ment: 1. Berzin 73.44.26, 2. Pantani 1 183. Indurain 3.03, 4. Bugno 4.08, 5. Belli4.41, 6. De lasCuevas 5.12, 7. Tonkov 7 538. Chiappucci 9.13, 9. Nelson Rodriguez(Col) 10.15, 10. Hampsten 12.00, 11. Cubi-no 12.27, 12. Richard, 13. Giupponi 14.5814. Bolts 15.36, 15. Podenzana 16.29, 101Nijboer 2.11.15.

Ronde van Oostenrijk, amateurs: Vierde
etappe, Gröbving-Zell im Zillertal: 1.
Kjergaard 205 km in 5.51.32, 2. Van Hees-
wijk 0.06, 3. Morren, 25. Moerenhout, 29.
Van der Meer, 31. Van der Meulenhof. Al-
gemeen klassement: 1.Morscher 18.35.07,
2. Moerenhout 0.06, 3. Mcßae 0.11, 12.
Van der Meer 5.02, Van der Meulenhof
5.10, 19. Van Heeswijk 6.00.

Vrouwen: 1. Graf407,94, 2. Sanchez-Vica-
rio 250,44, 3. Martinez 193,66, 4. Navratilo-
va 162,41, 5. Novotna 146,40, 6. Date
130,50,7. Pierce 119,43, 8. Zvereva 113,58,
9. Davenport 108,25, 10. Sabatini 105,62,
27. Schultz 53,52, 40. Oremans 35,64, 59.
Rottier 26,25, 64. Boogert 24,54, 83. Muns-
Jagerman 18,73, 108. Bollegraf 14,99, 121.
Vis 12,81, 140.Kamstra 10,14, 170. Wegink
8,08.

Wereldranglijst: Mannen: 1. Sampras
5258 punten, 2. Stich 3048, 3. Edberg
2805, 4. Bruguera 2703, 5. Ivanisevic 2684,
6. Medvedev 2564, 7. Courier 2443, 8.
Chang 2437, 9. Martin 2223, 10. Becker
2195, 26. Haarhuis 1156, 27. Krajicek 1153,
52. Eltingh 736, 83. Siemerink 516, 175.
Wibier 227, 220. Winnink 170, 232. Davids
157, 268. Kernpers 123.

TENNIS
Birmingham. Vrouwen. Eerste ronde
Oremans - Miyauchi 6-2 7-6. Arendt - 80l
legraf 6-2 7-5.

VOETBAL
Wakefield Oefeninterland: Zuid-Korea
Ecuador 1-2 (0-1).

AUTOSPORT
Milwaukee Indycarrace: 1. Unser jr,

JFrans Cox Memorial: Groep 1: 1. F.Helt-
zel; 2. H.Brings. Groep 2: 1. 1. J.Schoren;
2. G.Theunissen. Groep 3: 1. H. de Swart;
2. B.van Geneygen. Groep 4: 1. B. op 't
Veld; 2. H.Scheepers. Groep 5: 1. P.Jans-
sen; 2. F.Sanders. Groep 6: 1. A.Buk-
kems; 2. P.Hagoort. B.op 't Veld algeheel
kampioen. 65-plussers: 1. H.Bremmers; 2.
P.Stams. jeugd, groep 1: 1. J.v.d.Wal; 2.
R.Heijligers. groep 2: 1. R.Smeets; 2. J.'
Stienen.

SWALMEN - Jubileumtoernooi 65 jaar
MLBB Hoofdklasse Kader: 1. W.van Ge-
mert; 2. L.Hendrickx. lste klasse kader
38/2: 1. H.Gorts; 2. P.Janssen. Hoofdklas-
se libre: 1. J.Burhenne; 2. J.Moonen. lste
klasse libre: 1. L.Tellers 2. P.Custers. 2de
klasse libre: 1.A.Brummans; 2. A.Ewalts.
3de klasse libre: 1.W.Janssen; 2. H.Dielis-
sen. 4de klasse libre: 1. J.Beyers; 2. T.
Heynen. sde klasse libre: 1. H.Pijnen-
burg; 2. S.Tanburoglu. 6deklasse libre: 1.
1. N.Riessen; 2. R.Heijligers. 7deklasse li-
bre: 1. J.Meeuwis; 2. R.Engelen. Bste klas-se libre: 1. J.Doensen; 2. H.Vos. 9de klas-
se libre: 1. J.Tissen; 2. B.Quicken. Dames
libre: 1. H.Berben; 2. E. van Heugten.
Hoofdklasse driebanden: 1. L.Habes; 2.
A.Smaak. lste klasse driebanden: 1. J.
Steyvers; 2. J.Hirsch.

BILJARTEN

lw* ~ Max van Heeswijk is op-
*. i-.* s twee geëinigd in een etap-

de Ronde van Oostenrijk. Na
Jig-,lweede prijs in de proloog, ein-
,jwe de Limburgse amateurwiel-?lLter. gisteren weer op dezelfde

'n e v*erde etappe. De Noor
-i^. g3ard won de rit over 205 kilo-
'sjj met 6 seconden voorspong op
tl^ heeswijk, die in het algemeen
.6tSernent de 19e rang inneemt

s2?s minuten verlies op leider
Is v°ner- Koos Moerenhout, even-

!j n Heeswijk deel uitmakend
I. >vJe.Oranjeploeg, neemt de twee-

Sltie in' ZÜn achterstand op de

*
cme ntsaanvoerder bedraagt

Seconden.

Van Heeswijk
Weer tweede

Dauphiné Libéré. Zevende etappe,Chambery-Chambery: 1. Boardman 157
km in 3.44.03 (42,044 km/u), 2. Pensee1.58, 3. Dufaux, 4. Hervé, 5. Hodge, 6.
Magnien 2.12, 7. Zamana, 8. Durand, 9.Jonker, 10. Fleischer. Eindklassement: 1.
Dufaux 32.21.53, 2. Pensee 1.25, 3. Kas-poetis 1.25, 4. Rous 1.36, 5. Hervé 1.39, 6.Virenque 1.42, 7. Ignacio Garcia 2.31, 8.
Jonker 2.53, 9. Caritoux 4.36, 10. Manin5.08, 14. De Vries 9.18. Philadelphia
Kampioenschap: 1. Yates 249,6 km
6.04.25, 2. Boscardin 0.56, 3. Walton, 4.
Miller, 2.47, 5. Hegg Vrouwen: 1. Berg-
lund 125 km 3.31.30, 2. Young, 3. DemetBlerick, NWB-koers: M. Creemers 80 km

SCHAKEN
Amsterdam. NK mannen. Derde ronde:
Piket - Sokolov 1/2-1/2, Van Wely - Soson-
ko 1-0, Van der Werf - Van Gisbergen 1-0,
Van der Wiel- Van der Sterren 1/2-1/2, Ci-
fuentes - Hoeksema 1-0, Bosch - Nijboer
1/2-1/2. Stand: 1. Cifuentes 3 pnt., 2. Piket
2 1/2, 3. Nijboer, Van der Wiel, Van Wely
2, 6. Van der Werf, Bosch 1 1/2, 8. Van der
Sterren, Hoeksema, Sosonko 1, 11. Soko-
lov i/2, 12. Van Gisbergen 0.
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DOOR MAARTEN DE KEVER

ROERMOND - Voetbalminnend Roermond zal zich het sei-
zoen 1993/1994 nog lang heugen. Liefst drie ploegen uit de stad
promoveerden. EMS dankzij het behalen van het kampioen-
schap, Victoria en RFC na het winnen van de nacompetitie.
Vooral de promotie van laatstgenoemde club doet de rechtge-
aarde Roermondenaar goed. Want een stad als Roermond
moet in de hoofdklasse vertegenwoordigd zijn.

Dat vindt Theo van de Heuvel al ja-
ren. De 66-jarige voorzitter heeft er
alles aan gedaan om zijn club weer
op het hoogste amateurniveau te
brengen. In augustus gaf hij al te
kennen afscheid te willen nemen.
Promotie is zijn cadeau. „Ik vind
dat jongeren het roer moeten over-
nemen," zegt hij. „Het wordt me al-
lemaal te veel. De PR doen, dat lijkt
me nog leuk. Maar verder wil ik van
het besturen afzijn."

Van de Heuvel kwam eind vorige
week in het nieuws nadat hij aangaf
dat er binnen RFC sprake was van
een discriminerende houding ten
opzichtevan buitenlanders. Met na-

me goed. Zondag is een aantal
vluchtelingen meegegaan naar
Weert. Na de promotie was er na-
tuurlijk groot feest. En ik was erg
blij, dat die jongens toen gewoon
erbij betrokken werden. Kijk, ze
hebben geen nagel om aan hun
kont te krabben, dus een pilsje in
de kantine kunnen ze zich niet ver-
oorloven. Maar ze werden toch nat
gehouden. Ze kregen zelfs bier van
mensen die eerder kritiek uitten op
hun aanwezigheid. Dat deed me
goed," vertelt een opgeluchte voor-
zitter.

Elftalleider en wedstrijdsecretaris
Zef Moonen denkt ook dat de pro-

Nieuw record
cricketer Lara
LONDEN - De WestindiscßJcricketer Brian Lara heeft epj
tweede record verbeterd. Ij"
sloeg in de wedstrijd van zij'
county Warwickshire tegen D^j
ham 425 runs not out bijeen. D* i
was de hoogste score ooit in b* (
Engelse county cricket. Het dt \
de record was 99 jaar oud 6\
stond met 424 runs op naam vs,
Archie^cLarerwarjLancashil*jiRegen spelbreker tennis Rosmalen

me de Joegoslavische vluchtelingen
uit de naast het RFC-terrein gelegen
voormalige kazerne, riepen weer-
stand op binnen de vereniging. Er
was zelfs een bestuurslid, die zich
uitsprak tegen de aanwezigheidvan
Bosniërs.
„Maar de promotie heeft een kente-
ring teweeg gebracht. En dat doet

sportprijsvragen
Lotto 22 Eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: 2 winnaars, elk bruto f.
38.019,30; derde prijs: 126winnaars, elk
f. 905,20; vierde prijs: 4922 winnaars, elk
f. 23,10;vijfde prijs: 70.533 winnaars,elk
f. 5,00. Cijferspel 22. Vaste prijzen. Zes
cijfers goed: geen winnaar; vijf goed: 2
winnaars; vier goed: 31 winnaars; drie
goed: 228 winnaars; twee goed: 2400
winnaars. '
Lucky Ten: 2-3-5-10-13-18-22-27
-28-32-37-42-47-50-61-69-70-77- 78 - 80, (onder voorbehoud)

sport op tv
VANDAAG
12.45-13.15 RTL 4 Sport:. Futbol mun-
dial.
13.15-13.45 RTL 4Major League base-
ball.
15.30-16.00 Dld 2 Pfiff. jeugdprogram-
ma.
15.30-17.00Dld 1 EK handbal Duitsland-
Rusland
18.39-18.47 Ned 2 Sportjournaal.
22.00-22.30 RTLS Sport.
22.15-22.30 Ned 3 Sportjournaal.
22.30-22.55 BRT 1 Vandaag en sport.

motie goed is geweest voor de
saamhorigheid binnen de vereni-
ging. „De neuzen wijzen weer een
kant op. We hebben volgend sei-
zoen allemaal één doel: handhaven.
En dat doen we gewoonmet de hele
club, inclusief de buitenlanders,"
zegt hij.

Volgend seizoen komen er zelfs nog
meer buitenlanders bij. Want behal-
ve Keijzers (Parmingen) en Sama-
houri (Swift) komen nog twee Joe-
goslaven de Roermondse gelederen
versterken. Want RFC moet de
Roermondse eer hooghouden. „Ik
heb het zondag ook al gezegd, Roer-
mond is niet alleen handbal," aldus
Moonen, geboren en getogen Heer-
lenaar, maar reeds jaren in Roer-
mond wonend.

Ook Hub Lafleur, verleden week
trainer en coach bij afwezigheid van
Lei Goossens, gaat uit van een lang-
durig verblijf in de hoofdklasse. „Ik
ga er van uit dat de spelers er ko-
mend seizoen alles aan doen om in
de hoofdklasse te blijven. Met een
grote inzet kom je al een heel stuk
in de goede richting," vindt hjj-
Omdat er niemand anders beschik-
baar was, neemt hij ook volgend
seizoen het tweede elftal onder zijn
hoede. Goossens blijft verantwoor-
delijk voor het eerste. Dat was al
voor de winterstop geregeld. En
toen dachten nog niet veel mensen
aan hoofdklassevoetbal in Roer-
mond...

Winst voor
Hans Janssen
BANGKOK - WeltergewicJ,
Hans Janssen heeft de der<jj
ronde bereikt van de wereldb* j
ker boksen voor amateurs. "(
Bangkok versloeg hij in de tw^ (
de ronde de Tunesiër Kart 1* j
Chater op punten (5-3).
Arthur Santana werd in W|.
lichtgewicht uitgeschakeld, p (
verloor in de tweede ronde val
Romeo Brin, 5-9. I

ROSMALEN - Het grastennistoer-
nooi van Rosmalen moet vooral
gezellig zyn. Althans, daar streeft
toernooidirecteur Jacques Kloppert
naar. Gisteren was de gezelligheid
troef. De spelers klaverjasten, voor
de toeschouwers was er mens-
erger-je-niet. Het speelschema gaf
al weinig reden tot vreugde, de aan-
houdenderegen vergalde de rest.

Het grastoernooi van Rosmalen be-
staat vijfjaar. Het lustrum kon niet
treuriger beginnen. Het deelne-
mersveld is op het eerste gezicht
nog nooit zo zwak geweest, het

weer op de eerste speeldag nog
nooit zo triest.
Krajicek en Volkov zijn de publiek-
strekkers van het toernooi dat
620.000 gulden in de prijzenpot
heeft. Dat is mager, weet ook Klop-
pert. Medvedev, Pioline, Kafelni-
kov, Gustafsson en titelverdediger
Boetsch zegden op het laatste mo-
ment af. „Je weet dat het kan ge-
beuren, maar ik zou liegen als ik
zou ontkennen dat ik teleurgesteld
ben", sprak de toernooidirecteur.
Gezellig was het gisteren vooral in
de ruimte waar de spelers zich
schuil hielden voor de regen. Het

publiek druppelde binnen en
stroomde naar huis toen duidelijk
werd dat er niet zou worden ge-
speeld. Niet eens super teleurge-
steld. Met Matuszewksi - Wibier,
Hadad - Antonitsch en Youl - Polia-
kov op het programma waren de
verwachtingen toch al niet hoogge-
spannen geweest.

Torn Nijssen zal in Rosmalen niet
actief worden in het dubbelspel,
omdat zijn partner Cyril Suk heeft
last van een polsblessure. Nijssen
heeft niet de moeite genomen om
een andere partner te vinden. „Ik

ben eigenlijk ook een beetje aan
rust toe."

De partij van Sjeng Schalken tegen
Daniel Vacek werd naar vandaag
verplaatst. Na Rosmalen vertrekt
Schalken naar Londen, waar hij
zich voor het hoofdtoernooi van
Wimbledon hoopt te plaatsen.

Rogier Wassen gaat naar Haile om
zich daar voor het grastoernooi te
plaatsen. Hij gaat niet naar Wimble-
don, omdat hij de voorkeur geeft
aan het Nederlandse Satelhte cir-
cuit.

Gemeente
verrast RKVVL
MAASTRICHT - Het bestuul
van tweede klasser RKWL W*
onaangenaam verrast door de êe
meente Maastricht omdat die hÉ
hoofdveld aan de Nobellaan 1
middels heeft laten omploege»
In de eerste ronde van de Ai*
stel-Cup (KNVB-beker) ontmo*
ten de Maastrichtenaren nam'
lijk morgenavond om 19.30 u^de reserves van het RoosendaaJse RBC. Vandaar dat er nu nood
gedwongen moet worden uitg*
weken naar Sportpark We->'
waar normaliter de lagere- en d'
jeugdelftallen van RKWL sp<H
len.

Roger Raeven
versterkt NEC’92
HEERLEN - De selectie van W
afgelopen zondag naar de derd*
klasse gepromoveerde NEC'!"
blijft ookkomend seizoen in.tac'
Slechts Roger Raeven (nu tioi
EHC) komt de ploeg, die v»
gend seizoen getraind word'
door Jo Quaedflieg, versterken.

LANDGRAAF - Jo Jurgens
kwam afgelopen zondag in cc'
duel van de huidige eerste kia*
ser tegen een elftal van vroegefl
medespelers voor het laatst voflj
Waubach in actie. Jurgens, vel*
jaren steun en toeverlaat eJ
Waubachs eerste team, zet defi'
nitief een punt achter zijn lan_e
voetballoopbaan.

Afscheid
Jo Jurgen

# InRoermond
vierdeRFC
gisteren uitbundig,
de behaalde
promotie naar de
hoofdklasse.
Foto: JEROENKUIT

Joegoslavische versterking voor Roermondse club

Promotie kentering voor RFC

Getekend voor het leven

Vincent naar
Helmond Sport
HELMOND - Hans Vincent'
terug bij Helmond Sport, v
32-jarige aanvaller teken1*maandag een contract voor twjj
jaar. Vincent speelde van 19'
tot 1986 ook al bij deze cl«
Daarna was hij actief bij MVVf
Willem 11. De afgelopen v*
maanden kwam Vincent uit vo*
VW. Voorts tekende doelm*
Harald Wagenaar (23) van R^een contract voor twee jaar "l
Helmond Sport.

Gegoochel met geld
Voetbalmanager Wolfgang Fahrian heeft berekend
dat het Duits voetbalelftal een totale waarde van
een kleine 130 miljoen Mark vertegenwoordigt.
Kohier, Effenberg (afgelopen jaar spelend in de se-
rie B in Italië), Möller, Gaudino (zonder basisplaats
in de Mannschaft) en Basler (anderhalfjaar gele-
den uitkomend in detweede klasse) zouden al zon
twaalf miljoen gulden moeten opbrengen. Natuur-
lijk zrjn dit cijfers waar de manager zelf van uit-
gaat. In een Engelse krant staan totaal andere
bedragen. Möller en Hassler zouden twintig mil-
joen waard zijn, over Gaudino en Basler wordt
geen woord gerept. Volgens de Engelsen is de
duurste spelervan het WK Roberto Baggio (35 mil-
joen), vlak voor Dennis Bergkamp (ruim 30 mil-
joen). Opvallend genoeg staat achter Riedle een
bedrag van bijna 30 miljoen, terwijl Fahrian de
waarde van de Duitse aanvaller schat op 3,5 mil-
joen. Wie moeten we nu geloven?

Ruud Gullit in SI voordat hij het trainingskamp in
Noordwijk verliet: „We moeten beseffen dat we al-
lemaal maar één belang hebben: het Nederlands
elftal."

Idem: „Ik vind wel dat een WK met een schone lei
moet beginnen. Niet liggen zeiken over wat er ge-
weest is. Het is allemaalniet leuk geweestvoor een
aantal partijen. Nu moeten we aan een nieuwe epi-
sode beginnen. Niet te veel stoken, dat is niet in
het belang van het Nederlands elftal."

Haarhuis beste
Nederlander
DEN HAAG - Paul HaarhuisJop de nieuwste wereldrangÜJ
de beste Nederlandse tennisSjS
Hij is 26e en staat pal voor .9
chard Krajicek, die door $1
matige prestatie tijdens de op*]
Franse titelstrijd van de zestig
de naar de 27e positie is gezfll
Jacco Eltingh, die als enige n
derlander in Parijs bij de laag
zestien kwam, steeg naar de 5j
plaats, de hoogste rangschikkW
in zijn profloopbaan. De Sp*J
jaard Sergi Bruguera, die 'JFranse titel behield, won t\*Jplaatsen (van zes naar vté]
Lijstaanvoerder Pete Sampl^
heeft een enorme voorsprong $
de Duitser Michael Stich (52?
tegen 3048 punten).Arie Haan in NRC Handelsblad: „Als het Neder- Ilands elftal in het huidige concept blijft voetballen !is de afwezigheid van Gullit geen verlies." I

" Sporters
zijn bijzonder
populair. Je
komt ze overal
tegen: op pos-
ters, stickers,
t-shirts etcete-
ra. Het pro-
bleem is dat dit
soort artikelen
verloren kun-
nen gaan. Om
ditvoorkomen
besloot de ne-
gentienjarige
Damiën De-
greefuitRot-
terdam een
tatoeage van
zijnfavoriet
John de Wolff
op zijn rug te
laten maken.
Diefstal uitge-
sloten. Het
maken van de
gekleurde af-
beelding zal
bijna vieren-
eenhalfuur in
beslag nemen.
De Feyenoor-
derzal ge-
vraagd wor-
den zijn hand-
tekening onder
hetkunststuk
te tatoeëren.

Foto: DIJKSTRA

Grieken
bestolen
NEW VORK - De Griekse v<*
ballers hebben zondag in dub?
opzicht kennis gemaakt met e*
staaltje Amerikaanse crimin^
teit. Na afloop van de oefenw^strijd tegen Colombia, die fl*
0-2 verloren ging, bleek dat #
ven de kleedkamer van de G*Jken in het Giants Stadium gn
dig hadden doorzocht. Bijna v
spelers misten geld en sierad^Eenmaal terug in het Garden "
tyhotel op Long Island werd i
constateerd dat drie kamers
de Grieken eveneens bezO*
hadden gehad van indringers^

Automatisch
gepromoveerd
LANDGRAAF - Omdat het °1
mesteam van GSV'2B zich tem
trok uit de promotiecompetijj
zijn de teams van Wauba^JRKSVN en Sittard automattfl
gepromoveerd naar de twe^j
klasse.

Fortuna moet op de kilo’s letten

Journalisten
op dopingcontrole
Begin jaren zestig werden in de wielrennerij de
dopingcontroles ingevoerd. Als eerste sporttak in
de geschiedenis. Sindsdien werd menig sportman
in de wereld op het gebruik van verboden stimule-
rende middelen gecontroleerd èn vaak ook betrapt.

Nog nooit echter kwam het voor, dat in een gele-
genheidscompetitie voor niet-sporters oftewel ver-
edelde trimmers op pepgebruik gecontroleerd
werd. Tot afgelopen zaterdag in het Belgisch-Lim-
burgse Zolder. Het open wielerkampioenschap van
België voor journalisten,waarin oud-profrenner en
tegenwoordige, chef-sport van het Limburgs Dag-
blad Bennie Ceulen van de partij was, genoot de
primeur.

Meteen na afloop werden door een ambtenaar van
de Vlaamse deelregering liefst zeven deelnemers
gesommeerd bij de dienstdoendearts hun plasje in
te leveren. De eerste vyf van de uitslag en twee
door het lot aangewezen verslaggevers. Alom ver-
bazing uiteraard. Journalisten op dopingcontrole.
Het leek wel een Belgenmop. Maar realiteit.

Bennie Ceulen 'ontsprong de dans', omdat hij als
zesde was geëindigd. Rik van Puymbroeck was
een van de 'lotgevallen. De eerste dopingcontrole
van zijn leven zal deze persjongen van het Belang
van Limburg, die met grote achterstand op win-
naar Erik Dewaele (de 50 km werden met een 'ver-
dacht' hoog gemiddelde van ruim veertig kilome-
ter per uur afgelegd) als 25e finishte, zich nog lang
heugen. Hij weet nu als geen ander wat het bete-
kent indien een sportman niet kan plassen. Na
ruim één uur proberen en het drinken van twee
flessen mineraalwater en diverse glazen bier kon
hij eindelijk zijn sanitaire verplichtingen bij de do-
pingarts nakomen.

Het is nu afwachten wat straks de uitslagvan deze
verrassingscontrole oplevert. Het blijft tevens gis-
sen naar het waarom van deze dopingtest in op-
dracht van het Vlaamse Ministerie.

Kampioen zonder trui
Voor Bennie Ceulen hadden de organisatoren van
het Belgisch kampioenschap voor journalisten in
Zolder alsnog een surprise in petto. Met zijn zesde
prijs was hij als eerste geëindigd in de categorie
boven de veertig jaar. Tot zijn grote verbazing
kreeg hij bij de ceremonie niet de Belgische kam-
pioenstrui over de schouders getrokken. Die eer
viel de enkele plaatsen achter hem gefinishte Belg
Rik Lintermans te beurt. Ceulen kwam derhalve
van een koude kermis terug. Drie jaar geleden
overkwam hem hetzelfde in het open kampioen-
schap van Frankrijk. Hij won de race, maar kreeg
van de chauvinistische Franse organisatoren ook
niet het nationale tricot. Maar zij waren tenminste
nog zo sportief om hem op het podium wèl de eer-
ste prijs en de bloemen te overhandigen. In de
Belgische titelstrijd in Zolder werd Ceulen met le-
ge handen huiswaarts gestuurd...

Het lange voetbalseizoen zit er weer op. Tijd voor
de spelers om even bij te komen. Een groot gedeel-
te zoekt in de zomermaanden de zon op. Een be-
zoekje aan een terrasje is dan niet uitgesloten. Het
gevaar bestaat dat men bij thuiskomst enkele ki-
lo's blijkt te zyn aangekomen. Geen probleem.

By voetbalwedstrijden bevindt zich altijd een
groot aantal 'kenners' langs de lijn. Zo ook bij het
duel TONEGIDO-Meerssen. Een supporter van de
Voorburgse ploeg bleef zijn team steunen. Een
goede zaak uiteraad, maar de manier waarop hij
commentaar leverde op Meerssen, dat op overtui-
gende wijze met 0-4 won, was verre van objectief.
„Niet bepaald een grootse ploeg," merkte hij op,
toen de Limburgers hun tegenstander op eigen
veld zestig minuten lang van het kastje naar de
muur hadden gestuurd. „Ze zijn fysiek wat sterker,
allemaal groterekerels, maarvoor de rest..." Op dat
moment begon Raymond Gelissen aan een solo
vanaf deeigen helft diehij bekroonde met de twee-
de treffer. Het bracht de 'kenner' niet op andere
gedachten. „Het is zo grof, technisch niet bepaald
best. Veel te slordig wat Meerssen laat zien," vol-
hardde de man. Pas toenEric Merk zijn trucendoos
opende, werd het enigszins stil. „Ja logisch, wij
hebGeesteren moeten spelen. Dat is niet op te
brengen. Onze jongenswillenwel, maar deze opga-
ve is onmogelijk." Over Meerssen had hij niet één
positieve opmerking.

Kundig commentaar

Frank Rijkaard in De Volkskrant: „Je moet opdingen terug kunnen komen, anders heb je geen
ontwikkelingdoorgemaakt. Dat hoort bij een men-senleven."

Pim Verbeek, de nieuwe trainer van Fortuna Sit-
tard, staat er echter op dat zijn spelers geen gram
aankomen. Op de laatste training diende iedere
Fortunees op de weegschaal te gaan staan. Voor de
eerste oefensessie van het nieuwe seizoen dient
hetzelfde te gebeuren. Voor elke kilo die men is
aangekomen, dient vijfentwintig gulden te worden
betaald. Het is overigens niet bekend of een speler
geld krijgt uitbetaald indien hij is afgevallen.

Immers, deeerste trainingen zijnvaak zo zwaar dat
men snel weer op het oude gewicht terugkeert.

Dinsdag 7 juni 1994 " 18

naderbelicht J

sportlimburgsdagblad

verlenging

voor de vuist


	Limburgsch dagblad no. 131 07.06.1994
	KPN voor bijna vijftig gulden naar de beurs
	vandaag
	sport
	Massaproduktie start volgende maand Vervalsing niet uitgesloten Paspoort eindelijk klaar
	Directeur Kabo Meerssen ontslagen
	het weer
	Debâcle
	Weet je nog? DOOR HANS GERTSEN Herdenking invasie met emoties beladen
	Hennepkwekerij ontmanteld
	Brabanders omgekomen bij busongeluk in Polen
	NS’ers dreigen met wilde acties
	kunst Warhol-museum in Pittsburgh
	Toneelgroep De Bron uit Noorbeek brengt groteske tragikomedie Groots openluchtspel in Limburgs landschap DOOR MYA MAAS
	Nominaties voor toneelprijzen
	UITGEVERSMAATSCHAPPIJ LimburgsDagblad b.v.
	ld-cd
	’Luik’ opent met Boris Godounov
	DOOR JOS FRUSCH
	puzzel van de dag
	oplossing gisteren
	recept Meloen met portgelei 4 personen
	Kok denkt over ’enkele weken’ regeerakkoord te kunnen presenteren PvdA en VVD doen concessies
	Garanties
	Moeilijke taak Ergste vliegramp in China eist 160 levens
	d'Ancona ziet meer in betere voorlichting Drie doden geen reden scherpere XTC-controle
	binnen/buitenland Procureur-generaal komt verdediging tegemoet ’Verklaringen Yolanda vrijwel onbruikbaar’
	PvdA en VVD willen wel strengere controle Identificeren voor krasloten is ’onzin’
	N-Jemen stemt in met bestand
	Bosnië verwerpt wapenstilstand van vier maanden
	punt uit Steun
	Samen
	Rwanda
	Ter Schure
	Hoop
	Dienstweigeraar Clinton op boe-geroep onthaald
	Figuranten
	binnen/buitenland Regiment staatshoofden bij herdenking van D-Day Houwdegen ontroert Beatrix DOOR BARENDA GRUTTERINK
	Jeltsin: ’Uitblijven uitnodiging normaal’
	Duitsers volgen herdenkingen gelaten via tv
	lezers schrijven Amerika
	Ambtenaren
	Recensie
	Europa
	’Oer-Hollandse’ prijs van f 49,75 meevaller voor Rijk KPN spekt schatkist met bijna 7 miljard
	beurs Krachtig
	economie Verzekeraars vergoeden hoestdrank en aspirine
	Combinatie
	Fusie effectenbeurs en optiebeurs afgeblazen
	Lufthansa dropt de F-70 Dasa lonkt naar BA Tegenvaller voor Fokker
	AH dreigt verkoop Omo Power te staken
	Rick Nieman presenteert laatste tv-aflevering van dit seizoen ’Chirurgenwerk routineklus’ DOOR SUSANNE VAN VELZEN
	2 Vandaag
	Schoolkrant
	Carrière
	Breakfast Club naar Afrika
	show Manuela Kemp stapt over naar de KRO
	Jazzclub Vaals bestaat 15 jaar
	Alle 52 duels wk-voetbal op televisie
	Irritatie
	Kortegolfzenders nu ook op kabel
	Proefopname Lingo met zes-letter-woorden
	Koen van Dijk vertaalt Chess
	Nederland 2
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	TV FILMS VIDEO Nederland 2
	RTL4
	België/TV 2
	BBC 1
	Duitsland 3 West
	Duitsland 2
	Duitsland 1
	Nederland 3
	RTL 4
	Duitsland 3 West
	Duitsland 3 SWF
	SAT1
	RTL5
	RTL Television
	België/TV 1
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	televisie en radio dinsdag Nederland 1
	België/TV 2
	Radio 5
	RTBF/La Une
	SPORTS 21
	TV 5
	RAI UNO
	BBC 2
	Eurosport
	NBC
	MTV
	BBC 1
	CNN
	Omroep Limburg
	BRTN/Radio 2
	België/BRF
	WDR 4
	Happy RTL Radio
	Gewest wil drie vreemde talen op basisscholen
	Ideeën
	NS-stations in miniatuur grote passie Bert Senden DOOR LEON JEURISSEN
	’Aspergeteelt dreigt door acties FNV te verdwijnen’
	Instituut vraagt speciale aandacht van gemeenten Positie oudere vrouwen in Limburg erg slecht
	Aantijging wegenbouwer Brunssum al onderzocht Geen strafrechtelijk onderzoek secretaris DOOR THEO SNIEKERS
	RL maakt Sterspotjes
	Hulp paragnost bij verdwenen jongen
	Mislukte kraak door tapijtbrand
	Jongen gepakt voor aanranding Brunssums meisje
	Klachten over DSM-fabriek
	Europees congres over binnenvaart
	Open dag RWTH Aken
	Vooral gedumpt ontvetting spoeder gevaarlijk voor milieu Drie aanhoudingen na illegale vuilstortingen
	Schinzel zou acht miljoen Schuld hebben
	Kwekerij opgerold Hennep team N-Limburg na 1 juli ontbonden
	Boer leverde miljoenen liters zwarte melk aan zuivelfabriek Eis van 250 mille tegen ’hofleverancier’ Peroma
	limburg Van onze verslaggever Kinderen verdronken in Albertkanaal Rijkswacht Riemst: heel triest ongeval
	Gouverneur tegen plan Euregionaal parlement
	In Limburg zouden 38 kleinere plaatsen verdwijnen Weerstand tegen plan opheffen gemeenten
	Tuinder verliest milieuvergunning
	Staar zingt voor zestigjarige Theresia-kerk
	Maastrichtse school dingt mee naar Bouwprijs
	Telers zeggen zich aan tuinbouw-cao te houden
	limburg Gemeenten treden verschillend op tegen discriminerende klanten ’Heldere informatie beste middel tegen racisme’ in het nieuws DOOR JAN HENSELS
	Waalse minister legt varen op Ardense rivieren aan banden
	Klachten over gezondheidszorg fors toegenomen
	bioscopen HEERLEN
	MAASTRICHT
	GELEEN
	SITTARD
	ECHT
	ROERMOND
	exposities HEERLEN
	BRUNSSUM
	LANDGRAAF
	SITTARD
	GELEEN
	SCHIMMERT
	BEEK
	MAASTRICHT
	600 gulden per dag te veel voor SP en Hart voor Heerlen Raad Heerlen voor dure manager wsw-bedrij ven
	Eijsden noemt straat Mesch naar bevrijders
	Overvallers van friture in Nuth opgepakt
	Expositie nog tot 25 juni in Heerlen De Euregio toont zijn stedelijke vernieuwing
	DOOR JO VLIEX Trompettist Heusschen virtuoos met Caecilia
	regionaal SP kritisch over nieuw standpunt van Hogeschool
	Politiehond vindt dief in struiken
	Betrapt bij stelen bier
	Weer brand in sloopkerk
	’Mooiste route is dal van IJzerbeek’
	Eenarmig en dronken achter stuur opgepakt
	Man rijdt tegen wegafzetting
	Tien mille voor speeltuin Hopel
	Colombia
	Colombia 2
	Poes
	Koffie
	PSV contracteert jonge Braziliaan
	Kegelvrung ’69 verovert Europacup
	Biljartbond royeert leden VVGPS en SDN
	Van Heeswijk Weer tweede
	MVV-interesse voor Trost Waterreus naar PSV
	Succes Dufaux
	Karl Wendlinger naar Innsbruck
	Van Diemen naar NEC
	WIELRENNEN sport in cijfers
	SCHAKEN
	TENNIS
	VOETBAL
	AUTOSPORT
	sport Laudrup kiest voor Real Madrid
	Nieuwe lichting strijdt in Italië om eindzege Giro: Berzin of Pantani
	BILJARTEN
	Cifuentes koploper
	Pacers grijpen naast finale
	Snelheidsbeperking in skisport
	sport kort
	oefenvoetbal
	Prima test van Verstappen
	sportprijsvragen
	sport op tv
	verlenging Journalisten op dopingcontrole
	Kampioen zonder trui
	Fortuna moet op de kilo’s letten
	sport Joegoslavische versterking voor Roermondse club Promotie kentering voor RFC DOOR MAARTEN DE KEVER
	Regen spelbreker tennis Rosmalen
	Gegoochel met geld
	voor de vuist
	Kundig commentaar
	Afscheid Jo Jurgen
	Roger Raeven versterkt NEC’92
	Gemeente verrast RKVVL
	Nieuw record cricketer Lara
	Winst voor Hans Janssen
	Vincent naar Helmond Sport
	Haarhuis beste Nederlander
	Grieken bestolen
	Automatisch gepromoveerd

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9
	Ann. 10
	Ann. 11

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60

	illustraties
	„Alle krasloten zijn uitverkocht!"
	het aruba-dossier
	de rechter
	Britse veteranen marcheren tijdens de herdenking op Juno Beach over het 50 jaar geleden zo fel betwiste strand. Foto: reuter
	Een ’regiment’ staatshoofden was gistermiddag aanwezig bij de officiële herdenking van D-Day bij Omaha Beach. Koningin Beatrix wordt onder anderen omringd door koning Harald van Noorwegen, de Britse vorstin Elisabeth en de presidenten Havel, Walesa, Clinton en Mitterand. Foto: EPA
	Koningin Beatrix en de Noorse koning Harald op de VlPtribune. Foto: ANP
	Walvistranen
	Precisiewerk
	Einde Missionair Centrum
	Getekend voor het leven


