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Sigaret bij
jongeren steeds
meer in trek

HAAG - Steeds meer jon-
den roken. Elf procent van de
Wgens en meisjes van 10 tot 14

**"* rookt. Twee jaar geleden
J-"^ dit nog negen procent. Vol-wassenen daarentegen drukken

vaker hun peuk definitief«n.

£1993 rookte 33 procent van de
7volking. Een procent minder
J**""» het jaar daarvoor. Een kwart
fit alle rokers, een miljoen, pro-
J^rde te stoppen met roken,
Jjet wisselend succes. Dit staat
? het jaarverslag over 1993 van:e Stichting VolksgezondheidcriRoken.
""ind jaren tachtig daalde het

jonge rokers. Lag in 1985
?*t percentage nog op 13 pro-
jj-lt, vyf jaar later was het ge-
pkt tot zeven procent. De laatste
(-^en gaat het gestaag weer om-loog.

Jrer de oorzaak tast R. de Jong,
S'ecteur van de Stichting

en Roken, nog
? het duister. Wetenschappers

zich in opdracht van de
over het hoe en waar-

**> van de groeiende groep jon-
°e rokers.

mogelijke oorzaak zou vol-
?e»>s De Jong kunnen zijn dat
"Jlgéren in het algemeen steeds'

hun toevlucht zoeken in ri-
**-ovol gedrag.

het weer

C^DER WARM, BUIEN
i^t is het nog half bewolkt,
k "le loop van de ochtendJtü-t het zwaar bewolkt. Dit
i fts> wordt veroorzaakt door
~j koufrontpassage die van-
ï(t**tag ook buien met onweer
ij. °orzaakt. De wind is matig
Ijj *-uidwest en voert iets koe-
L* lucht aan. Het kwik stijgt
t, circa 26 graden en daalt
Coacht naar 13 graden. Te-
C de avond klaart het weer
L ett morgen zorgt een nieuw
i.^edrukgebied ten zuidwes-i? Van ons voor een herstel
tr het warme zomerweer.
\,^ verdere informatie be-L^ende het weer in Limburg

u bellen 06-9775.

I^DAAG:05.20 onder 22.01J^Uop: 00.17 onder: 12.37
SgeN:
Ik? op: 05.21 onder: 22.01

00.37 onder: 13.44

morgen
£SS

_ __
l ijLEftOUR

In het ümburgs Dagblad van morgen de
Tour-bijlage met o.a. reportages over de
favorieten Tony Rominger en Miguel Indu-
rain, interviews met professor Conconi, de
knechten Mulders, Nijboer en Talenen de
sprinters Museeuw en Nelissen. Voorts
een terugblik met vroegere ritwinnaar
Henk Poppe en een bijdrage van colum-
nist Frans Maassen. Daarnaast het route-
schema en deelnemersveld.

Raad wijkt voor Oranje
VAALS - Als het Nederlandselftal maandag moet voetballen, wordt
de gemeenteraadsvergadering in Vaals verschoven van 19 naar 20
uur. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente gisteren bekend-
gemaakt. By de gemeenteVaals kwamen de afgelopen dagen vragen
binnen van enkeleraadsleden die lijden aan deOranje-koorts, om de
vergadering van maandag te verzetten danwei op een later tydstip te
laten plaatsvinden. Burgemeester John van Dijk bleek sportief en
wilde in ieder geval het aanvangstydstip wel aanpassen.
De kans dat Oranje maandag moet spelen is echter heel klein. Oranje
zou dan winaar moeten worden in groep F en allerwege wordt die
plaats aan België toegedacht.
Het ziet ernaar uit dat Oranje de tweede plaats in groep F verovert
en dat betekent dat de Nederlandse voetballers zondag moeten voet-
ballen tegen Zweden, de tweede van groep B. En op zondag worden
er geen raadsvergaderingen gehouden, ook niet in Vaals.

Tropische dag
HOENSBROEK - Zuid-Lim-
burg beleefde gisteren met 31,3
graden Celcius de warmste dag
van het jaar.

Het was de tweede tropische dag
van 1994 en de warmste sinds
juni 1993. Met een luchtvochtig-
heid van 52 procent en weinig
windwas het een dag die tot wei-
nig inspanning noodde.

ORANJE
ANDERS

ORLANDO - Bondscoach Dick Ad-
vocaat brengt vandaag tegen Ma-
rokko, met Witschge een extra
middenvelder in. Ronald de Boer zit
op de bank. Bergkamp schuift door
naar de positie van diepste spits en
Peter van Vossen vervangt Roy.

" zie pagina 19

Geheime notulen: gouverneur en Matti waren al eerder voor nieuwe burgemeester

Riem moet snel weg van raad
Van onze verslaggevers

BRUNSSUM - Brunssum
moet binnen een halfjaar een
nieuwe burgemeester hebben.
De van corruptie verdachte
Henk Riem mag in geen geval
terugkeren op de burgemees-
tersstoel. Dat is de strekking
van een motie die de gemeen-
teraad van Brunssum gisteren
heeft aangenomen. Opmerke-
lijk daarbij is dat gouverneur
Van Voorst tot Voorst en de
vorige waarnemer Matti zich
al meer dan een halfjaar gele-
den voorstander toonden van
de benoeming van een nieuwe
permanente burgervader in
Brunssum.
Dat blijkt uit geheime notulen van
een besloten raadsvergadering op
10 december van het vorig jaarover
de positie van Riem. Matti vertelde
de raad toen dat hy Riem in over-
weging had gegeven 'om op be-
stuurlijk terrein de witte vlag te
hijsen. Riem wees dat volgens Mat-
ti nadrukkelijk van de hand 'omdat
hy voor zijn recht wilde blijven
vechten.
Op dat moment vond detoenmalige
minister Dales van Binnenlandse
Zaken dat er nog geen sprake was
van dermate ernstige feiten om over
te gaan tot ontslag van Riem, een
mogelijkheid die Matti en de gou-
■verneur wel nadrukkelijk met el-
kaar besproken hebben.

Zestien van de 23 raadsleden in
Brunssum vinden dat er inmiddelssprake is van een 'onherstelbare
vertrouwensbreuk' tussen raad en
Riem. In de motie, ingediend door
de coalitie (CDA, BCD, Borger en
WD), staat dat Riem zodanig aan
gezag heeft ingeboet dat een res-
pectvol functioneren niet meer
mogelijk en wenselijk wordt ge-
acht.
Vijf raadsleden, onder wie de vier
ex-wethouders dieworden verdacht
van valsheid in geschrifte, verlieten
demonstratief de raadszaal toen de
motie werd behandeld. De ex-wet-
houders Pierik (D66), De Boer
(PvdA), Janssen (Borger) en De
Bruijn (Borger) distantieerden zich
van de motie. Tegen stemden Van
der Zwaard-Borger(D66) en opmer-
kelijk genoeg Palmen, een van de
meest uitgesproken tegenstanders
van Riem.

Signalen datRiem weer zou willen
terugkeren als burgemeester en het
feit dat Binnenlandse Zaken het
justitiële dossier Riem in handen
kreeg, waren voor de indienersvan
de motie argumenten om nu wel af-
stand te nemen van Riem. De zaak
Riem is volgens hen slechtvoor het
imago van Brunssum en werkt ver-lammend op het functioneren van
het plaatselyk bestuur. Progressief
Akkoord scherpte demotie nog aan
met het verzoek aan minister D. de
Graaf-Nauta van Binnenlandse Za-
ken zo snel mogelijk de benoe-
mingsprocedure voor een nieuwe
burgemeester te beginnen.

CDA, BCD en Borger waren in de-
cember nogtegen het opzeggen van
het vertrouwen in Riem. Oppositie-
fractie Progressief Akkoord vond
toen al dat er voldoende redenen
waren om het vertrouwen in Riem
op te zeggen.

Zie ookpagina 15

" Commentaar

Samen met Belgen de lucht in
Van onze redactie binnenland

LEEUWARDEN - De politieke en
sportieve spanningen tussen Neder-
land en België mogen deze dagen
flink oplopen, op militair gebied is
het tussen beide landen pais en
vree. By de bezegeling van de inte-
gratie van deNederlandse en Belgi-
sche marinestaven kondigden mi-
nister van Defensie Relus ter Beek
en zyn Belgische ambtgenoot Del-
croix gisteren aan dat ook de lucht-
machten van beide landen verdere
samenwerking onderzoeken.
De plannen waren eind vorige
maand al aanleiding voor de Belgi-

sche stafchef van de luchtmacht,
luitenant-generaal G. Vanhecke,
om een bezoek te brengen aan de
vliegbases in Leeuwarden, Woens-
drecht en Deelen. In Leeuwarden
bekeek hij de mogelijkheden voor
Belgische vliegers om mee te doen
aan een Nederlandse wapeninstruc-
tiecursus.
Anders dan by de marine is er by
de luchtmacht overigens op ruime
schaal al sprake van intensieve in-
ternationale samenwerking. Zo
heeft Nederland zijn Hercules-
transportvliegtuigen al in België ge-
stationeerd en krygt de Belgische
luchtmacht de beschikking over in

Ntsderland ontwikkelde foto-appa
ratuur voor F-16's. Beide lucht
machten beschikken over dit typt-
jachtvliegtuig.

Maar er staan meer zaken op touw
aldus majoor Aart Fokkema van d<
koninklijke luchtmacht. Zo zouder
de Nederlandse en Belgische lucht
machten samen gebruik kunner
maken van peperdure tankvliegtui
gen, kunnen er gezamenlijke opera
ties met F-16's op touw worden ge
zet en is samenwerking ook moge
lijk bij andere vliegeropleidingen.
Een samenvoeging van de generali
staven zoals bij de marine nu is ge
beurd, verwacht Fokkema niet.

sport
Groep B
Rusland-Kameroen 6-1
Braziliè-Zweden 1-1
Eindstand
Brazilië 3 2 10 7 6-1
Zweclen 3 12 0 5 6-4
Rusland 3 10 2 3 7-6
Kameroen 3 0 12 13-11

Groep E
ttalië-Mexi*_o 1-1
lerland-Noofwe«-}en 0-0
Eindstand
Mexi<» 3 1114 3-3
lerland 3 1114 2-2
Italië 3 1114 2-2.
Noorw«3gen 3 1114 1-1" Peter van Vossen

Tjeenk Willink
weer informateur

DEN HAAG - De voorzitter van de
Eerste Kamer, Herman Tjeenk Wil-
link (PvdA), is opnieuw benoemd
tot informateur. Hij moet op zeer
korte termijn onderzoeken welke
reële mogelijkheden er zijn voor de
vorming van 'een kabinet dat op
e«n vruchtbare samenwerking met
deKamer kan rekenen. Tjeenk Wil-
link was begin mei de wegbereider
voor de inmiddels mislukte onder-
handelingen over een paarse coali-
tie van PvdA, WD en D66.
Koningin Beatrix kwam gister-
avond laat tot haar keuze na beraad,
's middags, met haar adviseurs en
de fractieleiders van PvdA, CDA,
WD en D66.
Tjeenk Willink moet nu gaan probe-
ren de impasse die is ontstaan rond
devorming van een kabinet te door-
breken.

Zie verder pagina 3

" Impasse door verdeelde
adviezen

Brinkman
schuldig aan
verlies CDA

DEN HAAG - CDA-partijleider
Brinkman en het voltallige partijbe-
stuur zijn de voornaamste schuldi-
gen van de verkiezingsnederlaag
van de partij. Betwyfeid wordt ofzy
in staat zijn de partij uit de malaise
te halen. De partij cultuur moet na-
melyk radicaal veranderen.
Dat zijn naar verwachting de voor-
naamste conclusies die vandaag ge-
trokken zullen worden door de
commissie-Gardeniers, die de oor-
zaken van de nederlaag van het
CDA bij de laatste verkiezingen
heeft onderzocht.
De hele partijtop, inclusief Brink-
man, wordt in het stuk hard aange-
pakt. Brinkman heeft volgens de
critici onvoldoende leiding gegeven
aan de partij. Als beoogd-politiek
leider maakte hij veel fouten. In be-
dekte termen zal Brinkman daarom
geadviseerd worden persoonlijke
consequenties uit zyn falen te trek-
ken en op te stappen als politiek lei-
der." Twee Hutu-kinderen 'bewa-

ken' hun vluchtelingenkamp in
Giciye, op zo'n honderd kilome-
ter van Kigali, met speelgoed-geweertjes. In het kamp in de
bergen zitten ruim 12.000
Hutu-yluchtelingen. Zij wer-
den gisteren doorFranse para-
chutisten voorzien van voedsel
en medicijnen. De Franse in-
terventiemacht heeft gisteren
voor heteerst mensen naar Zaï-
re geëvacueerd. Het ging om 35
nonnen uit België, de Verenig-
de Staten, Groot-Brittannië en
Rwanda die met helikopters
uit een klooster in Kibuye in
het westen van Rwanda naar
de Franse basis Goma werden
gebracht. Ook vijf weeskinde-
ren werden in veiligheid ge-
bracht. Foto: REUTER
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Onheilspellend spel

LA DILIGENCE

Een begrip in Limburg
Vanavond

De nacht van
Oranje
met grote

Budweiserparty



Inrichten
De titel 'Impossible Waltz' mag dan
zijn legitimatie ontlenen aan een
sommigen vertrouwd muziekstuk
van jazz-trombonist Slide Hampton
- hij maakt niet duidelijk dat het
evenement gaat over manieren van

inrichten van tentoonstellingen. De
materie wordt aan de orde gesteld
aan de hand van drie voorbeelden.
Een deel stamt van een eerdere ten-
toonstelling van J.W. Fuchs in het
Stedelijk Museum van Amsterdam
onder de hooghartige titel 'het Ma-
teriaal', bestaande uit een barok
bronzen beeld in dialoog met een
schilderij van Mangold. Een tweede
deel levert de kunstenaar J.C.J. van
der Heyden: een installatie van ei-
gen vinding, ingericht ter plekke,
met gebruikmaking van de bestaan-
de architectuur. Een derde bestaat
uit een creatie van H.W. Werther,
die op de bovenverdieping een pre-
sentatie opbouwde van complexe
vormgeving, bestaande uit eigen

bijdragen en kunstwerken van an-
deren, ontdaan van namen en gege-
vens over herkomst - alles in bizar-
re combinaties. Een fotodocumen-
tatie, die in een boek haar interes-
sante documentaire aanvullingen
langer had kunnen leveren dan aan
de wand - waaraan zij niettemin tot
vier september hangt - completeert
de inrichting.

„Ik vind dat de tentoonstelling ook
los van de gedrukte informatie kan
functioneren", vindt Meta Knol,
kunsthistorica uit Utrecht, die het
idee voor een onderzoek naar de
materie aanleverde en dat onder-
zoek ook zelf verrichtte. Evengoed:
de tentoonstelling is geen kijk-ten-

toonstelling voor de vakantieganger
met kinderen - zelfs niet als het re-
gent. Het is een denk-tentoonstel-
ling. Er is in een fraaie en omvang-
rijke catalogus met tekst van Meta
Knol, uitgave van de Stadsgalerij
met financiële hulp van de Mon-
driaan-stichting, heel wat gedach-
tengoed aangedragen.

De veranderingen in opvattingen
over het presenteren van kunst wor-
den aan een beschouwing onder-
worpen - uitgaande van de uit-
spraak van O'Doherty, gedaan in
1976, dat 'met de komst van het
post-modernisme de museale ruim-
te niet langer neutraal is' cri 'de
context voor een groot deel de in-
houd van laat-moderne en post-
moderne kunst bepaalt.

" Overzicht in de Heerlense stadsgalerij van de expositie Tmpossible Waltz'.

Drie kunstenaars
in galerie Gaudi

LANDGRAAF - Twee kunstenaars
uit het westen van het land - Henk
Metselaar en Martine Knoppert -
en een Belg - Fernand Everaert -laten de komende vier weken hun
werk zien in galerie Gaudi, Here-
weg 83 in Landgraaf. De expositie,
die zondagmiddag om 15 uur ge-
opend wordt, is te bezichtigen op
vrijdag van 16 tot 20 uur, zaterdag
en zondag van 13 tot 17 uur.
Henk Metselaar (Limmen, 1946)
toont een reeks schilderijen op ba-
sisvan een vooropgezet plan. Veelal
symmetrische composities met
strakke lijnvoering. De verf ligt niet
op het doek maar wordt erin gezo-
gen, wat het introverte karakter van
het schilderij nog eens versterkt. De
kunstenaar werkt het liefst met
matte acrylverf, in donkere kleuren
als aubergine, aards rood, paars,
bruin en grijs. Zijn overwegend mo-
nochrome doeken laten een vlak-
verdeling zien die heel ruimtelijk
uitpakt.

Het werk van Martine Knoppert
(1966) vormt qua materiaalkeuze
«êen sterk contrast met dat van Met-
selaar. Het transparante van het
glas geeft haar glasobjecten iets
Ëchtvoetigs, ondanks de sterke geo-
metrische vormen. In vele objecten
past zij de zeefdruk- en monotype-
techniek toe ter decoratie. Andere

technieken zijn polijsten, sfijpen,
zandstralen en graveren. Vaak is ge-
woon vensterglas het uitgangspunt
van haar objecten. Naast staande en
liggende objecten presenteert zij
ook wandsculpturen en vloerobjec-
ten.
Fernand Everaert (Zottegem, 1947)
is van huisuit fotograaf, maar zijn
hart ging zon tien jaar geleden toch
uit naar keramiek. Zijn kunstwer-

ken bestaan veelal uit gedraaide
vormen, die hij samenvoegt tot één
geheel. Ze worden helemaal glad
gepolijst, waardoor een enkele gra-
fische tekening extra duidelijk naar
voren komt. Naast deze objecten
maakt hij potvormen, al dan niet
met deksel, soms voorzien van de-
coratie of van een ruwe huid. De
kleuren variëren van lichtbruin tot
gitzwart.

" Glas, versmolten met glazuren en vervormd, 1994, van Mar-
tine Knoppert.
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Context
Er zijn ook voor 1976 al heel wat
wijzigingen in de manier van pre-
senteren van beeldende kunst ge-
weest sinds de negentiende eeuw,
met als meest opvallende de over-
gang van de 'salon-stijl' - kunst van
vloer tot plafond - in het Palazzo
Pitti al sinds eeuwen in gigantische
proporties te zien, naar de door
Sandberg voorgestane 'cleane' pre-
sentatie, uitgaande van het logische

concept, dat een kunstwerk auto-
noom en optimaal tot zijn recht
dient tekomen. En de bezoeker het
in gunstige omstandigheden moet
kunnen beschouwen.
De context was ook daarbij nooit
zonder belang: bij een optimale pre-
sentatie hoort een omgeving waarin
de kunst van soortgelijke stijl, her-
komst en mentaliteit is bijeenge-
bracht. En die door de 'tentoonstel-
lingsmaker' van destijds behalve
met kunsthistorische kennis - men
zag in een gerenommeerd museum
wel eens een tentoonstelling van
schilderijen van Chagall opgehan-
gen in volgorde van jaartallen - is
ingericht met esthetisch gevoel, een
artikel dat niet altijd voorhanden is.

Discussie over de materie is in het
openbaar gevoerd bij de opening.
Zy duurt al eeuwen en ook het
waardevolle boekje van Meta Knol
zal het eindeervan niet veel dichter-
bij brengen. Zij zal er ook niet toe
kunnen leiden dat voor dewijze van
exposeren nieuwe wetmatigheden
ontstaan naast de klassieke: dat een
kunstwerk gerespecteerd moet wor-
den, dat het goed waarneembaar
moet zijn voor de beschouwer, niet
in zijn uitstraling gestoord mag
worden door brandblusapparaten,
kapstokken en klappende WC-deu-
ren, en de voorbijganger niet mag
bedreigen met loszittend tonnenge-
wicht. De hedendaagse museumdi-
recteur laat zich bovendien nog
minder dewet voorschrijven dan de
jury van een salon een eeuw gele-
den.

Wat niet veel nadruk krijgt, vreemd
genoeg, is dat de wijze van presen-
tatie in hoge mate gedicteerd wordt
door de aard van de beeldende
kunst die een tijdperk voortbrengt:
nadat de beeldende kunst buiten
haar kaders was getreden en zich
ruimtelijk is gaan bewegen is de re-
latie tot de omgeving van andere
betekenis geworden. Wij zien ook
Fuchs geen Monet boven de plint
hangen. En dat het nieuwe instituut
van 'tentoonstellingsmakers' in de
ruimte is komen te opereren naar
eigen kunstzinnig inzicht hoeft niet
te verbazen sinds Jozef Beuys het
van Abbemuseum geheel besmeur-
de met margarine.

Ook esthetiek is tenslotte een flexi-
bel begrip. Alhoewel.

'Dat het zicht op de hedendaagse
presentatiewijzen belemmerd
wordt door gebrek aan doortasten-
de analyses' beweert de Stadsgalerij
in een persblad.. Dat zij een discus-
sie wil voeren op basis van een ver-
standig pre-advies als datvan Metra
Knol lijkt een zinvolle gedachte.
Heerlen, Stadsgalerij. Impossible
Waltz, tot 4 september.

kunst

’ImpossibleWaltz’belichtinrichten vanexposities

Denk-tentoonstelling in
Heerlense stadsgalerij

DOOR PIETER DEFESCHE

HEERLEN - Over het alge-
meen maakt de zomertijd het
kunstbestel wat lichtzinnig.
Het is niet de tijd waarin pro-
jecten waarin veel geld, werk
en wetenschap zijn geïnves-
teerd, ten doop worden gehou-
den. De galerieën maken pre-
sentaties van wat ze in huis
hebben en veel musea doen
niet anders: men krijgt de ei-
gen collectie te zien en datkan
best bezienswaardig zijn - al
is het na jaren soms niet meer
verrassend. De presentaties
zijn ook afgestemd op een pu-
bliek dat zich wil recreëren, de
kinderen mee. Stap eens een
museum binnen, een goed
idee, als het toch regent. Tele-
visieprogramma's doen regel-
matig suggesties. Er zijn er
genoeg met opmerkelijke en
leerzame collecties, met doe-
het-zelf afdelingen voor de
kleintjes, en verhalen die niet
veraf liggen van de werelden
van Madurodam, Disneyland
en De Efteling.

Zo niet de Heerlense Stadsgalerij.
Zij gebruikt het vakatieseizoen om,
geheel volgens haar weldoordacht
beleidsplan, een thema aan de orde
te stellen waar heel wat filosofie en
denkwerk aan te pas komt, en een
tentoonstelling te maken, naar ei-
gen zeggen, waarin 'op beschou-
wende wijze aandacht wordt be-
steed aan een element van beelden-
de kunst. Dat 'beschouwende'
moet figuurlijk worden begrepen.

Drie Limburgers in
finale muziekconcours

HEERLEN - Drie jongeLimburg-
se muzikanten hebben zich afgelo-
pen weken weten te plaatsen voor
het Nationaal Muziekconcours van
de Stichting Jong Muziektalent Ne-
derland (SJNM), dat in december in
Amsterdam gehouden wordt. Het
zijn pianist Richard Vlemming uit
Heerlen, fluitiste Pauline Spijker
uit Roermond en trompettist Rik
Knarren uit Munstergeleen.

De jonge muzikanten wisten hun fi-
naleplaats af te dwingen tijdens
voorronden - dezogenaamde inter-
provinciale muziekconcoursen -
die in Amstelveen en Deventer wer-
den gehouden. Alle drie Limbur-

gers kwamen uit in de categorie A,
de leeftijdsklasse tot en met 14 jaar.
Richard Vlemming en Rik Knarren
behaalden beiden een eerste prijs,
Pauline Spijker keerde met een
tweede prijs huiswaarts.

Het door de SJNM georganiseerde
concours is bedoeld voor de meest
getalenteerde muziekschoolleerlin-
gen, conservatoriumstudenten en
privé-leerlingen. Aan de hand van
een voorgeschreven programma
wordt een eerste selectie toegepast.
De finale wordt gehouden in het
Sweelinck-conservatorium in Am-
sterdam van 8 tot en met 12 decem-
ber.

recept
Noorse vispudding
Als u de massa in een keukenmachine of foodpro-
cessor bereidt, zet het hakmes en de mengkom dan
kort voor de bereiding even in de diepvries. De vis-
massa neemt namelijk gemakkelijker de room op
wanneer de temperatuur zo laag mogelijk is.
750 gr. kabeljauwfilet, peper en zout, 2,5 dl. slag-
room, 1 eetl. fijngehakte dille, 1,5 theel. maizena.
Kijk de vis zorgvuldig na op graten en snijd de ka-
beljauwfilet in stukken. Pureer de vis in een keu-
kenmachine of draai de vis tweemaal door een
vleesmolen. Kruid met peper en zout. Voeg met
kleine beetjes de room toe en roer tot een gladde,

samenhangende massa is ontstaan. Meng hier de
dille en maizena door. Vet een brood- of cakevorm
licht in met boter en laat de vismassa in de vorm
glijden. Strijk het oppervlak glad en klop de vorm
enkele malen op het aanrecht om eventuele lucht-
bellen te laten ontsnappen. Dek de vorm ten slotte
af met aluminiumfolie. Zet de vorm in een braad-
slede met water en schuif het geheel in een voor-
verwarmde oven van 175 °C. Bak de vispudding in
ongeveer 1 uur gaar.

Neem de vorm uit de oven, schenk het vrijgeko-
men vocht uit de vorm en laat de vispudding even
uitdampen. Stort de vispudding op een schaal of
plank en snijd het gerecht in plakken.

Bert Roijen in Kopermolen
VAALS - Museum De Kopermolen, Von Clermontplein 11 in Vaals,
toont tot en met 21 augustus schilderijenvan Bert Roijen. De exposi-
tie, met het thema 'Ontmoeting', wordt vrijdagavond om 20 uur ge*
opend en is te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag van 14 to'
17 uur. Het thema van de tentoonstelling verwijst naar het positie'
weerzien van Roijen met Vaals, de plaats waar hij dertig jaarwoonde
en werkte. De relaties tussen mensen is het hoofdthema van al zij*
werk. Zyn schilderijen kan men grofweg verdelen in twee typen: he
werk in acryl, waarin de mens herkenbaar wordt uitgebeeld in relatie
tot een of twee andere mensen, typen met een eigen karakter, geba-
rend met handen alsof ze elkaar hun verhaal proberen te vertelle*'over eenzaamheid, intimiteit, verdriet of vreugde. Dan is er het we**
waarin de bovengenoemde spanning zich geheel oplost. De menselU'
ke aanwezigheid is eerst vereenvoudigd tot vogelverschrikker of to-
tem en recentelijk tot masker ofkop. De beweging is verstild, vereen-
voudigd tot horizontale en verticale ritmen. De stugge acrylverf ejl
dekkende gouache hebben plaatsgemaakt voor een transparant,
aquarelachtig gebruik van gouacheop een ondergrondvan cellulose-
lijm.

exposities
The criminal museum van Stenvert
MAASTRICHT - In het kader van het zomerprogramma van galerie
Henn in de St. Nicolaasstraat 26c in Maastricht wordt in twee aaneen-
sluitende tentoonstellingen een gedeelte uit het werkvan Curt Sten-
vert getoond. Tijdens de eerste expositie, die zaterdag om 18 uur
geopend wordt, staan de installatie 'The criminal museum' centraal
en enkele tijd- en maatschappijkritische objecten. De tentoonstelling
loopt en met 30 juli. Curt Stenvert (1920-1992) was schilder, tekenaar,
schrijver, filmmaker en objectkunstenaar. Hij concipeerde de func-
tionele kunst van de 21-ste eeuw, die in tegenstelling tot de zelfbevre-
diging van al het I'art pour I'art-esthetisme een kunst voor de mens
en een kunst voor een meer menselijke wereld moest zijn. Om zi)|!
ideeën te verduidelijken stelt hij meedere manifesten op, waarin W
onder meer schrijft: „Het centrale punt van interessevoor de functio-
nele kunst is de mens. Functionele kunst is anti-oorlog, anti-terreur>
anti-diktatuur, pro-mens. De regressieve kunstenaar sluit zich op lD
zijn ivoren toren, de progressieve kunstenaar integreert in de maat-
schappij."

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 vervoermiddel; 8 slang;9 mmuurholte; 10 dwaas;
12 heilig boek; 13 reukwater; 15 gere«3dschap; 16 voor; 18
vleesgerecht; 20 ontsloten; 21 ras; 23 blaasinstrument; 24 wilddief;
26 aankomend; 28gebak; 29wig; 31 getij; 32Eur. land; 33ten twee-
de; 34vr. munt; 35 groet; 37speelkaart; 38voegw.; 40vaatwerk; 44
Az. land; 47 hert(mv); 48 Noors verhaal; 50 aanb«3denen; 52 graf-
vaas; 53 verhindering; 54 kinderjuf; 55 Eur. hoofdstad; 56 Ind. titel;
57 loot; 59 koosnaam; 60 gemeentedienst.

VERTIKAAL: 1 graan; 2 vreemd; 3 voorz.; 4 reukstof; 5 spil; 6
Oudijsl. literatuur; 7 ijverig; 8 praten; 11 huidziekte; 12 hoofddeksel;
14 gebogen been; 15 hoogmoisdig; 16 duw; 17 pl. in N.Brabant; 19
koolzuurzout; 21 aanlegplaats;22 schoolvak; 24 limonade; 25verda-
ging; 27 luchtv.mij.; 28 amfibie; 30 vrijgevig; 31 pl. o.d. Veluwe; 36
rechtop; 39opsporingsmiddel; 41 mnl. dier, 42meisjesnaam; 43verf-
bord; 45 pelsdier; 46 Turks gerecht; 48 meneer(Sp.); 49 celdeeltje;
51 Europeaan; 53 smeekwoord; 57 plus; 58 te weten.

Welk winwoord komt er in het balkje?

oplossing gisteren
OPLOSSING E 1011
HORIZONTAAL: 1 sandaal; 6cartoon;
12 niks; 14 lers; 15 hl; 17es; 18wee;
20 Po; 21 hu; 22 roer; 24 Gouda; 26
soes; 28 iep; 29 moe; 30 els; 32 lev;
33 fr; 34 leed; 35 loot; 37 le; 38 lende;
39 emmer; 41 geep; 42 pook; 43
kegge; 47 kloek; 50 LX; 52 leer; 53
ruil; 54 nu; 55 elp; 57 oma; 58 air; 59
bod; 60 eest; 62 stank; 64 pech; 65
RP; 66 OT; 68 ons; 69 pa; 70 hé; 71
norm; 73 reuk; 75 elegant; 76
verward.

VERTIKAAL: 1 schriftgeleerde; 2
3 dier; 4 aks; 5 as; 7 ai; 8 rep; *
TROS; 10os; 11 neusverkoudheid; I*j
keu; 16 loer; 18 woede; 19 edele; &
heel; 23 ep; 24 goed; 25 alom; *!
O.L; 29 men; 31 som; 34 lepel; *-*
tepel; 38 lek; 40rok; 44 geo; 45 gen]?'
46 Erato; 47 krans; 48 luik; 49 oir; 51
klep; 54 noch; 56 P.S.; 59 bè; 61 to<^'63 Anc; 64 pauw; 67 tra; 69 per; 71
Ne; 72 m.n.; 73 re; 74 ka.

Winwoord: VERFBEHANDELING

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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tokapua toraja de rechter



Nederland telt
Europees gezien
Weinig agenten

HAAG - De sterkte van de
P°Ütie in Nederland is wat be-

bevolkingsdichtheid een
j?n de laagste in West-Europa.
Jl blijkt uit een onderzoek dat
i °or het ministerie van Binnen-
JJndse Zaken is verricht naar de

IT^litie in België, Duitsland, De-E^niarken, Engeland, Wales en
R^derland.
i e politiesterkte varieert sterk
I. de onderzochte landen, zo

«"jjkt uit het onderzoek. België
f^'t een agent op 272 inwoners,j**"wijl Denemarken een agent
«"-"aft per 446 inwoners. Neder-
?nd is met een agent op 438 in-woners redelijk vergelijkbaar
«Jet de Duitse deelstaten.
Jr'H politiebudget bestaat in alle
j^denvoor minstens 75 procent
a|t personeelskosten. De kosten
j^ragent zijn in de onderzochte

(F-den ongeveer gelijk. Uitzon-
J*ing vormen de Duitse deel-
den, die een relatief laag be-: fag uitgeven per agent.

Onbekend gifgas
doodt zeven

mensen in Japan
TOKIO - In de stad Matsumoto in
centraal Japan zijn gisteren zeven
mensen door een giftig gas gedood.
Zon dertig mensen zyn in het zie-
kenhuis opgenomen, van wie er
drie ernstig aan toe zijn. Meer dan
honderd mensen meldden zich met
klachten variërend van plotselinge
hoofdpijn, een loopneus en rode
prikkende ogen. Hoe het gas is vrij-
gekomen is nog onbekend.
Alle slachtoffers woonden in dezelf-

de buurt, een typische woonwijk in
het midden van Matsumoto. Daar
vond de brandweer ook dode hon-
den, duiven, vissen en rivierkreef-
ten. Vijftien uur na de eerste mel-
dingenkwamen nog steeds mensen
met klachten het ziekenhuis bin-
nen. Volgens een behandelende arts
wijzen de symptomen van de
slachtoffers op vergiftiging door or-
ganisch fosforzuur.

De politie spreekt over een desin-
fecterend middel. Waar het gifgas
vandaan kwam is nog volslagen on-
duidelijk. De waterleidingdienst en
het gasbedrijf hebben geen onregel-
matigheden gevonden.

Om gedeelde standpunten in Kamer door te drukken

Geheime PvdA/WD-club
omzeilt al jaren het CDA

DEN HAAG - Een club van acht
PvdA- en WD-zwaargewichten
komt al vier jaar regelmatig in het
diepste geheim bijeen voor overleg.
Aan de gesprekken is nooit enige
ruchtbaarheid gegeven om te voor-
komen dat het CDA luchtkreeg van
de activiteiten van coalitiepartner
PvdA. Het officiële Des Indes-
beraad tussen PvdA, VVD en D66
fungeerde als bliksemafleider voor
het informele top-overleg.

De partijleden informeerden elkaar
uitvoerig over de plannen van de
fracties in de Tweede Kamer. Ge-
zocht werd naar mogelijkheden om
gedeelde standpunten door te druk-
ken, vooral als het CDA dwars lag.
„Elkaar informeren en opzetjes ma-
ken," betitelt een van de deelne-
mers het overleg. Zo zouden de
gesprekken onder meer hebben ge-
leid tot het sparen van de 'bestaan-
de gevallen' in de wao, een wens
van zowel VVD als PvdA waar het
CDA niets voor voelde.

Het geheime overleg werpt een
vreemd daglicht op de houding van
de PvdA tegenover regeringspart-
ner CDA tijdens het derde kabinet-

Lubbers. Regelmatig verweten
PvdA'ers het CDA stiekem ak-
koordjes met de WD te sluiten of
daarmee te dreigen. Nu blijkt dat de
PvdA op haar beurt vier jaar lang
achter derug van het CDA om heeft
aangestuurd op hetzelfde.
Het overleg is in 1990 gestart op ini-
tiatiefvan beide partijen. De samen-
stelling yan de club wijst erop dat
de partijtoppen veel belang aan de
gesprekken hechten. Zo maken de
beide vice-fractievoorzitters deel uit
van het overleg. Voor de PvdA was
dat tot voor kort Frans Leijnse, voor
de WD is dit Hans Dijkstal. Daar-
naast is de VVD vertegenwoordigd
met deKamerleden Robin Linscho-
ten en Armemarie Jorritsma, even-
als het oud-Kamerlid Frank de
Grave (nu wethouder in Amster-
dam).

Voor dePvdA nemen naast de vice-
fractievoorzitter deKamerleden Ad
Melkert en Wim van Gelder deel
aan de gesprekken, evenals het oud-
kamerlid Hans Kombrink (thans
wethouder in Rotterdam). Het aan-
tal mensen dat op de hoogte is van
de geheime club-van-acht, is zeer
beperkt: de partijleiders Kok en

Bolkestein, de beide partijvoorzit-
ters en enkele vertrouwelingen.
Geen van de betrokkenen ontkent
de deelname aan het geheime over-
leg, maar voor publieke mededelin-
gen deinst eenieder terug. De club
kwam gemiddeld eens per twee
maanden bijeen bij WD'er Dijkstal
thuis in Wassenaar.

De deelnemers aan het geheime
overleg maakten dankbaar gebruik
van het al jaren bekende en zich
voortslepende Des Indes-beraad
tussen PvdA, WD en D66. „Alle
aandacht ging daarnaar uit, zodat
wij in alle rust onze gang konden
gaan," aldus een van hen.
Het bestaan van het geheime be-
raad verklaart ook de soepele en
snelle wijze waarop fractiespecialis-
ten van PvdA en WD (Melkert,
Linschoten,"Dijkstal) elkaar afgelo-
pen weken vonden tijdens de kabi-
netsformatie. Dat het paarse avon-
tuur desondanks is gestrand, duidt
erop dat de partijleiders nog niet zo
ver waren als hun 'verkenners. Af-
gelopen maanden is de geheime
club overigens vanwege drukke
werkzaamheden (drie verkiezingen)
niet bijeen geweest.

Fractievoorzitters brengen koningin Beatrix in lastig parket bij formatie

Impasse na verdeelde adviezen
Van onze parlementaire redactie

°ÈN HAAG - De formatie
i*l* een nieuw meerderheids-
J^binet stuit op grote proble-
?en. De adviezen die de frac-

van PvdA, CDA,
.YD en D66 gisteren aan ko-
J*I*gin1*gin Beatrix hebben gege-
eft, staan bijna lijnrecht te-
«tiover elkaar.

vet CDA heeft zich uitgesproken
r"* een centrum-rechts kabinet.
Sn kabinet - met VVD, CDA en
jp - acht fractievoorzitter VanJJerlo van D66 echter niet alleen
gewenst maar ook zeer onwaar-
pijnlijk. Daarmee lijkt de nieuwe
Jrormatieronde, na het mislukken
H**"1 de 'paarse' onderhandelingen,
£ al in een impasse te verkeren.
l6 ï"*vdA heeft koningin Beatrix la-
l"1 Weten een informateur uit eigen
kj*»g te verkiezen die direct de mo-
r'ijkheden voor een kabinet van

D66 en CDA onderzoekt. De
>*D opteert voor een informateur

van de dagelijkse poli-
«r"-', die moet bekijken welk meer-
J*fheidskabinet reëel is. Ditzelfde
r'j'ies heeft Van Mierlo gegeven,
■?**■ al sloeg hij in zijn toelichting
Jj* de pers de deur naar samenwer-
kt* met de' WD onmiddellijk
U^r bijna dicht. Een nog zwaarder
j|pket bezuinigingen dan hetgeen
J 'paars' op tafel lag, is zeker in
l1* centrum-rechts kabinet niet uit

Voeren, aldus Van Mierlo.
de verdeelde adviezen heeft

w*Jingin Beatrix gisteravond laat
fó de tweede keer die dag vice-

Scholten van de Raad
Q State en voorzitter Tjeenk Wil-
jj/*van de Eerste Kamer geconsul-
ijc'd. Na dat overleg heeft de ko-
inBin Tjeenk Willink voor de twee-
k*"naal benoemd tot informateur.

met die benoeming was
v°dzakelijk omdat koningin Bea-
»3 morgenochtend voor een

naar IJsland vertrekt.

C^-leider Van Mierlo sluit een on-jj^oek naar een centrum-links ka-
■£**-* van PvdA, CDA en D66 niet

" ook al zal het volgens hem heel
■j^ilyk worden een geloofwaardi-
L Samenwerking tot stand te bren-
C Zowel PvdA als CDA zullen't een ander beleid moeten ko-
i? *" en dat ook moeten uitstralen.J* dan is D66 bereid met hen re-j^verantwoordelijkheid te dra-

\ Brinkman was gister-
na zyn bezoek aan koningin

jj^trix niet bereid in te gaan op de
v Selijk van zo'n centrum-links ka-
fc*t De grote winnaarsvan de ver-
Kingen, WD en D66, moeten de
f^Senheid hebben met een derde
PJjj een meerderheidskabinet teCfnen. meent CDA-fractievoorzit-
t Brinkman. Andere opties zijn
t"1" hem op dit moment nog niet
i^reekbaar.

binnen/buitenland
Onverwachte bodemdaling Zuidelijk Flevoland

LELYSTAD - Zuidelijk Fle-
voland is een vlakke polder.
Toch vertoont de bodem op
Verschillende plaatsen oneffen-heden. Door het inzakken van
de grond zijn sinds de droog-
'egging in 1968 op een aantal
Plekken kleine heuveltjes en
dalen ontstaan. Het proces ver-loopt sneller dan Rijkswater-
staat had gedacht. Landbou-wers klagen over een vermin-
derde opbrengst van hun
**kkerbedrijf als gevolg van de-
Se onverwachte bodemdaling.

Een van de onderzoekers van
de directie Flevoland van het
Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat in Lelystad, Ute Men-
**-e, vertelt dat het maaiveld
sinds het droogvallen van het
°üde stuk Zuiderzee gemid-
deld 92 centimeter is gedaald.

Op sommige plekken is zelfs

sprake van een daling met 130
centimeter.

„De rijksoverheid had destijds
natuurlijk rekening gehouden
met het inklinken van de bo-
dem. Maar het maken van
prognoses blijkt erg moeilijk te
zijn. Vergelijkbare zakkende
gronden waren, gezien het ho-
ge organische stofgehalte in de
ondergrond van Zuidelijk Fle-
voland, in Nederland en daar-
buiten niet voorhanden," aldus
de bodemdeskundige.

In bepaalde gebieden is de da-
ling nu na een kwart eeuw al
meer dan waarmee over een
periode van honderd jaarreke-
ning was gehouden. Met be-
hulp van een aangepast hydro-
logisch systeem zullen de uit-
eindelijke verschillen in de
bodem kunnen worden opge-
vangen " Kuilen door bodemdaling in de Nekkeveldweg in Zee-

WOÏde. Foto: ANP

VN verontrust over
opleving strijd Bosnië

Van onze redactie buitenland

SARAJEVO - De Verenigde Naties
zijn zeer verontrust over de herople-
ving van het geweld in Bosnië en
over hernieuwde aanvallen op de
VN-vredesmacht. De strijdende
partijen dwarsbomen volgens de
VN in toenemende mate pogingen
van deze organisatie en een interna-
tionale contactgroep voor Bosnië
om het conflict definitiefte beëindi-
gen.

In de contactgroep zitten de Ver-
enigde Staten, Rusland en de Euro-
pese Unie. Met name de toenemen-
de bestandschendingen door het uit
moslims bestaande Bosnische rege-
ringsleger baren de speciale VN-
afgezant voor Bosnië, Yasushi
Akashi, zorgen.

„Het vredesplan voor Bosnië wordt

bedreigd door hernieuwde uitbar-
stingen van militaire activiteiten,"
zei Akashi gisteren kort voor zijn
vertrek uit Zagreb naar Brussel. De
Japanse diplomaat overlegde in de
Belgische hoofdstad met Navo-
functionarissen over hoe een toe-
komstige vrede kan worden nage-
leefd.
De Italiaanse minister van Buiten-
landse Zaken, Antonio Martino,
daarentegen verklaarde gisteren na
een ontmoeting met de Servische
president Slobodan Milosevic dat
de vooruitzichten voor een vreedza-
me oplossing van het conflict in
Bosnië goed zijn. „Ik ben een hard-
nekkig optimist als het om de toe-
komst gaat," zei hij. Martino zei te
hopen dat er voor de bijeenkomst
van de G-7 op 9 en 10 juliin Napels,
de top van de zeven grote indu-
striestaten, een permanente vredes-
regeling komt.

Navo
De Navo zou bereid zijn 50.000 man
troepen te leveren als de contact-
groep voor Bosnië een permanent
bestand in de ex-republiek van Joe-
goslavië tot stand kan brengen. Als
de Serviërs en de moslims het op 10
juni gesloten bestand blijven schen-
den en de aanvallen op de VN-vre-
desmacht voortduren, zal de Navo
luchtaanvallen gaan uitvoeren,
dreigde de Japanse diplomaat.

Positie Gonsalves onaangetast
DEN HAAG - De positie van pro-
cureur-generaal Gonsalves van Den
Bosch is niet langer in het geding.
De Tweede Kamer steunt in over-
grote meerderheid minister Kosto
van Justitie die volledig achter het
besluit van Gonsalves staat om aan
te blijven. De procureur-generaal
ziet in de recente commotie over
zijn optreden als bestuursambte-
naar in Nieuw-Guinea geen gevaar
voor zijn functioneren. Kosto vond
dat 'moedig. Het voorstel van
GroenLinks om terwille van de
'volksopinie' Gonsalves terug te la-
ten treden werd alleen gesteund
door de Centrumdemocraten.
De Socialistische Partij (SP) zal de
motie mogelijk steunen, al noemde
de fractie het optreden van Rabbae
'vreemd' en 'onjuist. Het debatover
het verleden van Gonsalves kende
een tamelijk bizar verloop. Minister

Kosto ging langs het randje van het
politiek betamelijke door te sugge-
reren dat Groenlinks met de Cen-
trumdemocraten heulde. Alleen de
Centrumdemocraten steunden
GroenLinks namelijk voluit.
Overigens deed het GroenLink-
s zelf een subtiele poging
het volksgericht nieuw leven in te
blazen. Rabbae wees daarbij op de
publieke opinie en de mogelijkheid
dat Gonsalves daardoor niet langer
geloofwaardig kan functioneren.

Kosto meende echter dat Gonsalves
een 'vlekkeloze' en 'onberispelijke
carrière' van 32 jaar bij het open-
baar ministerie achter de rug heeft.
De minister wees Rabbae er op dat
de toenmalige aanklager van Gon-
salves, procureur-generaal Von
Meyenfeldt, indertijd zelf Gonsla-
ves heeft aangeraden.

punt uit
Lockerbie

De Libische leider Muammar
Kadhafi heeft gezegd bereid te
zijn de twee verdachten in de
Lockerbie-zaak wier uitleve-
ring door de VS en Groot-Brit-
tannië wordt geëist, aanEgypte
over te dragen. Voorwaarde is
echter, aldus Kadhafi, dat de
twee niet worden uitgeleverd
aan Londen of Washington. De
twee Lockerbie-verdachten
worden gezocht in verband
met de aanslag op een vliegtuig
van PanAm boven het Schotse
Lockerbie in 1988. Daarbij
kwamen 270 mensen om. De
Verenigde Naties hebben een
boycot van Libië ingesteld om ,
deze uitlevering af te dwingen.

Korea’s
Noord- en Zuid-Korea houden
op 25 juli hun eerste topont-
moeting sinds de splitsing van
de twee landen in 1945. De
Zuidkoreaanse president Kim
Young-sam zal naar de Noord-
koreaanse hoofdstad Pjongjang
reizen om zijn Noordkoreaanse
collega Kim 11-sungte ontmoe-
ten. De nucleaire kwestie is één
van de agendapunten, maar
een eventuele hereniging komt
ook ter sprake.

Overstroming
Zware onweersbuien met hevi-
ge regenval hebben in Zuid-
Duitsland het leven gekost aan
zeker drie personen en een
schade van miljoenen guldens
veroorzaakt.

Herman
Minister Bukman (Landbouw)
is niet van plan het experiment
met de genetisch aangepaste
stier Herman te verbieden. Dat
heeft de bewindsman gisteren
laten weten aan de Tweede Ka-
mer. Wel zal hij nadere voor-
waarden stellen aan het experi-
ment.

Top
De Israëlische premier Jit-
schak Rabin en minister van
Buitenlandse Zaken Shimon
Peres zullen op 6 juli in Parijs
besprekingen voeren met PLO-
voorzitter Jasser Arafat. Dat is
gisteren meegedeeld bij het be-
gin van de tweede fase in het
overleg tussen Israël en de
PLO over Palestijns zelfbe- «
stuur in de bezette gebieden.

Hoorspel

(ADVERTENTIE)

Nederland - Marokko 00
Nederland - Japan 00
Nederland-V.S. 00
Nederland - Peru 00
Nederland - Engeland 00
Nederland -Kameroen 00
Nederland -Australië 00
Nederland - Italië 00
Nederland - Argentinië 00
Als jenaar het buitenland belt, kies dan geen 09 meer, maar 00.

" In de grote zaal van het
Cultureel Centrum van Am-
stelveen werd gisteren de
eerste hoorzitting gehouden
om bezwaren kenbaar te
maken tegen de toekomst-
plannen rond de ontwikke-ling van Schiphol en omge-
ving. Als onafhankelijk
voorzitter is Gerrit Brokx,
burgemeester van Tilburg,
door minister May-Weggen
van Verkeer gevraagd zes
hoorzittingen te leiden. De
belangstelling voor de eerste
in dereeks was minimaal.

Foto: ANP
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Meisje weigert
dans: 26 doden
Een soldaat van het Oegandese leger heeft zondag 26
bruiloftsgasten doodgeschoten. Later werd hij zelf door de
vader van een van de slachtoffers gedood. Volgens oog-
getuigen handelde de man uit woede omdat een meisje
hem een dans had geweigerd. Als gast op een bruiloft in
de buurt van de hoofdstad Kampala vroeg Richard Koma-
kech zondagmiddag een meisje ten dans. Het meisje wei-
gerde. Beledigd verliet de soldaat het feest, om na tien
minuten met een pistool terug te komen.
Hij schoot in het wilde weg op de gasten, van wie er veer-
tien ter plekke overleden. Een onbekend aantal mensen
werd met zware verwondingen in het ziekenhuis opgeno-
men. Twaalf van hen stierven later.
Het meisje dat niet had willen dansen, was volgens gas-
ten die de schietpartij overleefden, één van de eersten die
het leven lieten.

Schrammetje na
val van 45 meter
Een Duitse toerist mag een boomtop en elektriciteitsdra-
den bedanken voor het overleven van een val van 45
meter. De 19-jarigeman kwam er vanaf met een schram-
metje. De Duitser viel per ongeluk van de 15de verdieping
van een gebouw in Kopenhagen, waar hij - onder invloed
van alcohol en hasj - van het uitzicht stond te genieten.
Hij voelde zich onwel worden, leunde tegen de balustrade
en verloor het evenwicht.
Zijn val werd gebroken door achtereenvolgens elektrici-
teitsdraden en een boomtop, voor hij een redelijk zachte
landing maakte op een grasveldje. Eenmaal teruggekeerd
op aarde stond de Duitser onmiddellijk op, met alleen een
schrammetje op zijn voorhoofd.

Man krijgt zes
nieuwe organen
Een 32-jarige man diebij een opera-
tie zes organen kreeg ingeplant, is
vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis,
maar zijn artsen verwachten dat hij
nog een lange herstelperiode tege-
moet gaat.
Stephen Hyett kreeg in maart een
lever, nier, maag, twaalfvingerige
darm, kleine darm en een alvlees-
klier ingeplant in het Addenbrooke's
Ziekenhuis in Cambridge. Oorspron-
kelijk zou de man alleen een nieuwe
darm en lever krijgen, maar op de
operatietafel besloten de chirurgen
om nog vier andere organen te ver-
vangen, alle afkomstig van een do-
nor.
De pers was niet eerder op de
hoogte gebrachtvan de zware ope-

ratie die in totaal veertien uur duur-
de, maar deze week stond Hyett de
BBC-radio te woord. „Ik hadvoor de
operatie Vorschrikkelijk veel pijn,
maar nu niet meer. Ik word nu nog
snel moe, maar ze zeggen dat dat
over gaat. Verder voel ik me prima,"
aldus Hyett.
De ziekte waaraan de man lijdt,
Gardner's Syndroom, kan leiden tot
dodelijke tumoren in het darmstel-
sel. Hyett moet voorlopig iedere dag
voor controle naar het ziekenhuis,
een streng dieet volgen en medicij-
nen innemen om afstoting van de
organen te voorkomen.
Hoewel de vervanging van zes or-
ganen bijzonder is, hebben artsen
meer van dergelijke kunststukjes
verricht. Een 5-jarig Brits meisje
kreeg vorig jaar september in Pitts-
burgh zeven organen ingeplant. Ze
overleed op 11 november.

Celstraf voor
hijsen vlag
In Indonesië zijn maandag twee
Oosttimorezen elk tot drie jaar
gevangenisstraf veroordeeld
omdat zij de vlag van de verbo-
den verzetsbeweging op Oost-
Timor, het Fretilin, hadden gehe-
sen. Zij begingen hun misdaad
vorig jaar op de dag dat de inte-
gratie tussen Oost-Timor en In-
donesië werd gevierd (17 juli).

Volgens de rechtbank heeft het
tweetal zich schuldig gemaakt
aan het uiten van anti-Indonesi-
sche gevoelens. Het Fretilin be-
strijdt de annexatie door Indone-
sië van Oost-Timor, een voor-
malige Portugese kolonie.

buitenland

Centrum-links of -rechts,
of toch nog eens lijmen?
DOOR PROF. DR. R.B. ANDEWEG

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

wetenschappen verbonden aan
deRijksuniversiteit Leiden.

Gedurende de kabinetsform<_tie
geeft hij in een wekelijkse column
zijn mening over devorming van

het nieuwekabinet.

DEN HAAG - Het voorlopig
einde van het paarse avontuur
kwam afgelopen maandag toch
nog onverwacht. Er zullen nu
wel vele stuurlui aan de wal zijn
die zeggen dat zij altijd al had-
den gedacht dat deze formatie-
poging zou mislukken. Zij heb-
ben ook het theoretisch gelijk
aan hun zijde, want een paarse
coalitie past in geen enkel we-
tenschappelijk model van coali-
tievorming. Dergelijke modellen
gaan er allemaal vanuit dat aan
een kabinet niet minder, maar
ook niet meer partijen zullen
meedoen dan minimaal noodza-
kelijk is voor een meerderheid in
het parlement. Waarom zouden
partijen immers de macht delen
met meer partijen dan strikt no-
dig? Dat betekent na de laatste
verkiezingen dus een driepar-
tijenkabinet, maar deze regel
geeft nog geen uitsluitsel over de
vraag welke drie van de vier gro-
te partijen daarin zitting zullen
nemen.

De tweede overweging is dan dat
alle partijen bij het regeerak-
koord zo min mogelijk water in
de wijn willen doen en dat zij
dus coalitiepartners zoeken die
programmatisch eikaars buren
zijn. De paarse coalitie wordt
door dit model alleen voorspeld
wanneer wij niet sociaal-econo-
mische, maar ethisch-religieuze
programmapuntenals de belang-
rijkste aanmerken.
Over dat soort zaken - abortus,
euthanasie, gelijke behandeling -
zrjn PvdA, D66 en WD het vrij-
wel eens. Maar al diepunten zijn
ondanks veel tegenstribbelen
van het CDA de afgelopen jaren
zodanig geregeld, datvrijwel nie-
mand aandringt op compleet
nieuwe wetgeving. Voor dergelij-
ke kwesties is een paars kabinet
nu mosterd na de maaltijd.

Gemeten naar de op dit moment
veel belangrijkere sociaal-econo-
mische kwesties, resteren er vol-
gens het model twee combina-
ties: centrum-links (PvdA-D-
-66-CDA) of centrum-rechts
(D66-CDA-WD).

Als wij ook tussen die twee com-
binaties willen kiezen, kunnen
wij nog een derde factor aan het
model toevoegen. Die houdt in
dat de partij die in de kabinets-
formatie de centrale rol speelt,
ook in het kabinet een spilposi-
tie wil bezetten. Vroeger was
geen kabinet mogelijk zonder
het CDA, maar nu heeft D66 die
rol overgenomen. D66 zal dan
volgens het model moeten kie-
zen voor een kabinet van PvdA,
D66 en CDA, want in zon kabi-
net zit D66 in het midden en kan
Van Mierlo PvdA en CDA tegen
elkaar uitspelen. D66 wordt dan,
naar een Engels gezegde, de
staart die met de hond kwispelt.

Dit simpele model geeft dus aan
dat na de jongste verkiezingen
een centrum-links kabinet het
meest waarschijnlijk, en een
paars kabinet het meest onwaar-
schijnlijk is. Het opmerkelijke is
echter dat het model de uit-
komst van kabinetsformaties in
vrijwel alle landen met coalitie-
regeringen heel behoorlijk voor-
spelt, maar niet die in ons eigen
land. Tot in de jaren '70 omvat-
ten Nederlandse kabinetten bij-
voorbeeld meestal partijen die
helemaal niet nodig waren voor
een meerderheid in de Tweede
Kamer. En het laatste kabinet-
Lubbers (hoewel, laatste: hij is
nu weer beschikbaar!) paste ook
in geen enkel wetenschappelijk
model, omdat CDA-WD pro-
grammatisch goed had gekund,
en omdat bij een keuze voor een
centrum-links kabinet D66 er ei-
genlijk bij had gehoord.
In de werkelijkheid van Neder-
landse kabinetsformaties spelen
heel veel factoren een rol, zoals
persoonlijke relaties (tussen Den
Uyl en Van Agt!) en de mogelijk
in te schatten factor dat een par-
tij die veel heeft verloren mis-
schien geen stabiele regerings-
partner zal zijn. Dat geeft de
kabinetsformatie iets onvoor-
spelbaars en spannends.

Zeker in het licht van de onge-
kend grote verschuivingen bij de
laatste kamerverkiezingen was

die onvoorspelbaarheid groot ge-
noeg om een paarse coalitie niet
zonder meer weg te wimpelen.
Het is in ieder geval al te makke-
lijk met behulp van de theorie
over coalitievorming te zeggen
dat deze formatie-poging wel ge-
doemd was te mislukken.
Dat Bolkestein degene is die
heeft gebroken, is niet zo verba-
zend. Voor zijn partij zouden de
electorale risico's van een paars
kabinet het grootst zijn geweest,
omdat het CDA dan in de oppo-
sitie alle ontevreden liberale kie-
zers had kunnen opvangen. Wat
wel verbaast, is dat de breuk zo
laat kwam (na zeven weken on-
derhandelen), op een punt waar-
van toch al op de eerste dag van
de formatie duidelijk moet zijn
geweest dat daar de verschillen
tussen PvdA en VVD het grootst
waren, en nadat Bolkestein van
de drie onderhandelaars toch het
meest lijkt te hebben binnenge-
sleept voor zijn partij.
Dat geeft op zijn minst voedsel
aan de gedachte dat hij vanaf het
begin nooit iets in deze combina-
tie heeft gezien en voortdurend
op zoek is geweest naar een ge-
schikt breekpunt.

Het blijft vooralsnog gissen naar
de ware oorzaak van de late ver-
harding in de opstelling van Bol-
kestein. Er was geen sprake van
een zichtbaar groeiende weerzin
tegen een paars kabinet bij de
WD-achterban, zoals nog bij de
Europese verkiezingen is geble-
ken. Alleen De Telegraaf voerde
een niet aflatende campagne te-
gen deelname van de WD aan
een kabinet met de PvdA. De
WD-fractie is in het verleden
overgevoelig gebleken voor ne-
gatieve berichtgeving door het
dagblad. Na harde kritiek van
De Telegraaf op de plannen voor
afschaffing van het reiskosten-
forfait liet de WD-fractie in 1989
zelfs het tweede kabinet-Lub-
bers, inclusief de eigen bewinds-
lieden, vallen.

In beginsel zou lijmen ook nu
kunnen. Het is in het verleden zo
vaak voorgekomen dat een kabi-
netsformatie vastliep en dat dan
een nieuwe formateur of infor-
mateur benoemd werd 'om de
trein weer op de rails te zetten.
Het is daarentegen heel weinig
voorgekomen dat de kabinets-
formatie na een breuk in de on-

derhandelingen weer van voren
af aan begon met andere par-
tijen. Het is in 1982 gebeurd na-
dat Van Kemenade tevergeefs
had geprobeerd een centrum-
links kabinet te formeren. Dat
was toen echter een louter ritue-
le dans omdat iedereen wel wist
dat het CDA al besloten had met
de WD in zee te gaan.
Dan blijft in de naoorlogse perio-
de alleen de kabinetsformatie
yan 1977 over. Toen werden
PvdA en D66 pas ingeruild voor
de WD nadat 163 dagen was on-
derhandeld, en nadat zes keer
eerder een breuk in de onder-
handelingen was gelijmd in een
nieuwe formatiepoging. Als ka-
binetsformaties zich meer aan-
trekken van geschiedenislessen
dan van wetenschappelijke theo-
rieën, zou de paarse coalitie dus
nog een herkansing moeten krij-
gen, maar niets is zeker. Zo
wordt deze aanvankelijk zo saai
voortsukkelende kabinetsforma-
tie toch nog een voorbeeld van
wat wijlen mej. Klompé eens zei:
„Wat de politici zo mooi, maar
soms zo lelijk maakt, laat zich
gedurende de kabinetsformatie
met felheid kennen".

" De heren Kok en
Van Mierlo per lift
op weg naar hun
fractiekamers om
het mislukken van
deformatie nader te
verklaren.

Foto: ANP

’Ja, tenzij’ vooropenbaarheid
BVD-dossiers

DEN HAAG - Er moet van geval
tot geval worden beoordeeld of de
veiligheid van de Staat wordt ge-
schaad door het geven van informa-
tie over het feit óf er een BVD-dos-
sierover iemand is aangelegd, ofwel
door het verstrekken van die opge-
slagen gegevens zelf. Dat schrijft
minister De Graaff-Nauta (Binnen-
landse Zaken) aan de voorzitter van
de Tweede Kamer in antwoord op
vragen.
De afdeling bestuursrecht van de
Raad van State bepaalde twee we-
ken geleden dat twee mensen inza-
ge in hun BVD-dossiers moeten
krijgen. De een was betrokken bij
de beweging Stop Dodewaard en de

ander bij de vondst van een logb?J
dat mogelijk van een Sovjet-ond1*
zeeboot afkomstig was.
De Tweede Kamer vroeg de mij
ter daarop of die uitspraak gevolg
heeft voor anderen die een verzj^
om inzage in hun dossier heb^ingediend. De Graaff-Nauta Ujktl?
zien haar antwoord aan de Twe**]
Kamer van gisteren te zijn oWi
schoven van een pertinent '*'
naar een 'ja, tenzij.

Voorwaarde moet volgens
Graaff-Nauta wel zijn, dat geen'!
zage kan worden gekregen i** i
bronnen, werkwijze of het act"l^kennisniveau van de inlichting^
en veiligheidsdiensten. Tot nu *j
sloot de Privacyregeling BVD j
recht op kennisneming van bÜ "BVD geregistreerde persoonsgeS
yens strikt uit, vanuit de gedac*1,
dat de BVD alleen effectief &
functioneren als zijn informatiefsitie, bronnen en werkwijze oi»"
kend blijven.

Prins Edward maakt het uit
De verloving waarop Groot-Brittannië zo lang heeft ge-
wacht, gaat niet door. Prins Edward, de jongste zoon van
koningin Elisabeth, en zijn vaste vriendin Sophie Rhys-
Jones, hebben het uitgemaakt. Dat heeft de gewoonlijk
goed ingelichte Britse krant Daily Mirror bekendgemaakt.
De 30-jarige prins blijft op vriendschappelijke basis om-
gaan met de 29-jarige Sophie, maar de romance is over.
De voorbereidingen voor het huwelijk dat later dit jaar had
moeten plaatsvinden, zijn stopgezet. Als breekpunt in de
relatie noemt de krant het feit dat de Britse vrouw te tem-
peramentvol zou zijn om deel uit te kunnen maken van de
koninklijke familie. De aanstaande bruid zou bezwaren
hebben gemaakt tegen een koninklijk huwelijk waarbij ze
in de voetsporen zou treden van de inmiddels gescheiden
Diana en Fergie. „Ze is veel te temperamentvol om zich
aan te passen aan de zelf-discipline die is vereist," aldus
een hovenier. Sophie werd beschouwd als de eerste se-
rieuze vriendin in het liefdesleven van de zevende kandi-
daat in de lijn voor de Britse troonopvolging. De hoop van
de Britten op een langdurige romance na een reeks van
huwelijksschandalenwerd hardhandig de grond ingeboord
door de in de Daily Mirror geciteerde hovenier: „Er is geen
enkel vooruitzicht op een huwelijk, nu niet en nooit niet."

Manuscript Da Vinci
gaat onder de hamer
Een wetenschappelijk manuscript van Leonardo da Vinci
(1452-1519) wordt op 11 november geveild bij Christies in
New Vork. Het veilinghuis verwacht een opbrengst van
meer dan tien miljoen dollar (ruim 17 miljoen gulden).
Volgens een woordvoerder van Christie's is het voor ver-
zamelaars de laatste kans om een manuscript van Da
Vinci te verwerven. De geniale Leonardo heeft het hand-
schrift tussen 1506 en 1510 gemaakt. Het bevat onder-
meer ontdekkingen op het terrein van de hydraulica en
astronomie, de uitvinding van de duikboot en beschouwin-
gen over de vraag waarom de lucht blauw is en de maan
licht geeft. Het manuscript staat bekend als de Codex
Hammer, naar wijlen de oliemagnaat Armand Hammer die
het in 1980 voor 5,6 miljoen dollar verwierf en naar zich-
zelf noemde. Voor die tijd heette het handschrift de Codex
Leieester, naar de Britse adellijke familie die het 263 jaar
in bezit heeft gehad. Het werk wordt thans ter verkoop
aangeboden door het Armans Hammer Museum voor
Kunst en Cultuur in het Amerikaanse Westwood, een
voorstad van Los Angeles. Daarin is de uitgebreidekunst-
collectie van de oliemagnaat ondergebracht. Hammer
stierf in 1990, twee weken na de opening van het mu-
seum, op 92-jarige leeftijd.

Kat van Major verdacht van reeks moorden
Humphrey wordt opnieuw verdacht
van moord. De kat werd begin juni
door zijn baas, premier John Major,
hoogstpersoonlijk vrijgesproken van
de moord op zes kleine roodborstjes.
Maar de Britse krant Daily Telegraph
kwam vorige week donderdag met
nieuwe feiten en een nieuwe aan-
klacht. Begin deze maand viel direct

de verdenking op de zesjarige Hum-
phrey toen vier baby-roodborstjes
dood in hun nest werden gevonden,
buiten bij het kantoor van Major in
Downing Street nr. 10. Op 9 juni
kwam de Britse premier met een ont-
lastende verklaring: „Hij is zeer onte-
recht beschuldigd. De roodborstjes
zijn een natuurlijke dood gestorven.

Zonder enige twijfel zeg ik dat Hum*
phrey geen seriemoordenaar is."
Echter, de Daily Telegraph legde he
oor te luister en ontdekte dat „de vei*
ligheidsagenten van nr. 10 eerde'
deze week de kat van Major ont*
waard hebben toen hij de achterdet"'
binnensloop met een eend in zi)* 1

bek."

Een andere baan niet langer pensioenbreuk

Eerste Kamer akkoord
met pensioenoverdracht
DEN HAAG - De Eerste Kamer
heeft gistermiddag de gewijzigde
pensioen- en spaarfondsenwet zon-
der stemming aanvaard. De wet
regelt onder andere het recht om bij
verandering van baan het opge-
bouwde pensioen mee te nemen
naar het pensioenfonds van de nieu-
we werkgever. Voorts krijgen deel-
tijdwerkers het recht om aan een
pensioenregeling deel te nemen.
Ook komt er een algemeen afkoop-
verbod van aanvullende pensioenen
tot 1200 gulden per jaar.

De wetswijziging betreft de eerste
fase van de uitvoering van de pen-
sioennota van 1991. In de tweede
fase wordt de pensioen- en spaar-
fondsenwet volledig herzien om
rekening te houden met de groeien-
de behoefte aan 'individualisering
en flexibilisering' van aanvullende
pensioenregelingen. Individualise-
ring en flexibilisering houden in dat
op individueel niveau meer keuze-
mogelijkheden ontstaan ten aanzien
van pensioenopbouw en pensioen-
leeftijd.

Een voorbeeld hiervan is de moge

hjkheid om te kunnen schuiven t"**
sen ouderdoms- en nabestaand^pensioen. Alleenstaanden zvP
dan het recht op nabestaanden*"**
sioen inruilen voor een hof"*
ouderdomspensioen. Daarenteg''
zullen partners een voorkeur he
ben voor een nabestaanden""*-*
sioen, ook als dit een lager oud*
domspensioen met zich meebrert*1
Andere flexibiliseringsopties wa**"
ten op de volledige herziening *£de wet. Dit betreft bij voorbeeld |*
voorstel van senator Van de Zal*
schulp (PvdA)om bij een onderbj"
king van het arbeidsproces v**
ouderdoms- of studieverlof de *****sioenopbouw op vrijwillige basis
kunnen voortzetten.

Overigens gaf staatssecretaris **lage van sociale zaken en werkg^
genheid te kennen dat de ambt^?ke voorbereiding van de twe^fase eind dit jaar afgerond zal «-"j
Dan zal ook worden bezien of de|?
koopbeperking ongewenste ge^
gen kan hebben voor het stre^
naar meer flexibilisering.

Reagan als aidspatiënt
Benetton blijft provoceren. De nieuwste stunt van recla-
meman Oliviero Toscani is een nep overlijdensberichtvan
Ronald Reagan, inclusief nepfoto waarop de Amerikaanse
oud-president staat afgebeeld als aidspatiënt.
De campagne is gepubliceerd in een speciaal nummer
van hetBenetton-tijdschrift Colors, waarin Ronald Reagan
wordt aangevallen omdat hij heel laat zou hebben gerea-
geerd op het uitbreken van de aidsepidemie. De foto toont
de oud-president met een gezicht vol vlekken zoals aids
bij zijn slachtoffers veroorzaakt.
„Hij heeft niets gedaanom mensen bewust te maken van
het gevaar van besmetting," aldus Toscani in een vraag-
gesprek met de Italiaanse krant La Stampa. Toscani was
verantwoordelijk voor een helereeks omstreden en provo-
cerende reclames, waarmee Benetton wereldwijd de
gemoederen in beroering bracht.

" Trucage-foto van Ronald Reagan als aids-
patiënt. * Foto: REUTEfI

Koeien op zonne-energie

" In de buurt van Rotterdam staat zomaar ergens in een weiland een zonnepaneel. Door
middel van deze milieuvriendelijke energiebron wordt water uit een nabijgelegen sloot naar
de waterbakgepompt, zodat dezekoeien hun dorstkunnen lessen. Foto: anp
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Rekenkamer uit in jaarverslagkritiek op pensioenfonds

ABPkort te weinig op vut
Van onze redactie economie

t-,EN HAAG - Het ABP heeft in 1990 onvoldoende gekort op
j^t-uitkeringenwegens neveninkomsten van vervroegd uitge-
laden ambtenaren. In totaal gaat het om een bedrag van circa
?>5 miljoen gulden terwijl slechts voor drie miljoen werd ge-
hort. Dat signaleert de Rekenkamer in haar juniverslag.

Jfanaf 1993 krijgt het ABP van der^lastingdienst gegevens over ne-
-1eiïinkomsten, die echter onvol-

doende bruikbaar zyn. ABP en
Financiën zullen bekijken of het
loont extra controlemogelijkheden
in te bouwen.

Verder constateert de Rekenkamer
dat de Staat zijn 10 jaar oude voor-
nemens tot afstoting van een groot
aantal staatsdeelnemingen pas voor
de helft heeft gerealiseerd. Het lijkt
er op dat de doelstellingen stilzwij-
gend zyn gewijzigd.

Dat lijkt ook het geval met bijvoor-
beeld het staatsbelang in Hoogo-
vens en NV Hollandse Signaalappa-
raten (HSA). Bovendien is het
uitgekeerde dividend op staatsdeel-
nemingen fors lager dan het beurs-
gemiddelde. De minister van Finan-
ciën meent dat het niet aangaat
staatssdeelnemingen af te stoten als
het beursklimaat slecht is of het be-
drijf slecht presteert. Hij wil niet
het verwijt krijgen dat hij staats-
deelnemingen niet tegen de beste
prijs van de hand doet. Economi-
sche zaken maakt een onderscheid
tussen deelnemingen die wel en
niet in het economisch beleid pas-
sen. De Gasunie past bijvoorbeeld
wel in het beleid en zal derhalve
niet worden afgestoten. Dat geldt
ook voor de Novem en Energiebe-
heer Nederland.
Tenslotte blijft de Belastingdienst,
alle goede voornemens ten spijt,
achterlopen bij verwerking van be-
zwaarschriften. De Rekenkamer is
daar al eerder over gevallen.

Begemann
ontkent

opdeling Holec
oREDA - Begemann ontkent
"jat er een plan zou bestaan om
<*e dochteronderneming Holec
°P te delen en in stukken te ver-hopen. Het concern reageert
hiermee op uitlatingen van vak-
Oondszijde dat er dergelijke
Wannen zouden liggen.
Volgens de bonden zou het Itali-aanse Ansaldo-concern belang-
stelling tonen voor Holec Hoog-
spanning en zou het Duitse{pöckner een oogje hebben op
*»olec Laagspanning. De bonden

forse ingrepen in het per-
soneelsbestand.~P 9 juni legden de bonden al
""Un ongerustheid aan de dag
""Oor de werkgelegenheid bij Ho-
lec. Men was bevreesd voor het
J[egvallenvan honderden banen.Oe vrees van de bonden werd in-gegeven door het plotselinge
""fcrtrek van twee Holec-directeu-
ff*n na een conflict met de Bege-
*J»ann-top. Bij Holec werken
*600 mensen van wie 1500 in
*lengelo en 300 in Amersfoort,

leiding van het bureau
wordt op het ogenblik

*j*-*"i reorganisatie voorbereid.
*}dviseur J. Sinoo van KPMG is
Hidelijk in de directiestoelen vanbegemann neergestreken. De

van Begemannv erzekerde dat, wanneer het
Wan klaar is, normaal met de
bonden overleg zal worden ge-
werd. „Het reorganisatieplan zal
Jtog een aantal weken op zich la-jen wachten en hoewel je na-j^Urlijk nooit iets moet uitslui-
ten, is losse verkoop van onder-delen van Holec niet aan de
orde."

beurs
Zwabberen

- De effectenbeur-
j, *£ blijven zwabberen. Dit kwam
\r* gisteren weer tot uiting door
r6n en weer zwaaiende koersen inJolden, New Vork en Amsterdam.e ene dag dikken de beurzen aan
£ de volgende dag verliezen zy
'1 gewicht. Volgens handelaren
j*"*'- het nogwel even duren voor dej^<Vositeit is weggeëbd,
v* de koersstijging in New Vork
d *« maandag werden in Amster-
iw'n en Londen gisteren de seinen
r groen gezet. Maar evenmin als in
r«"»den kon Amsterdam de hoogste
l^rsen vasthouden. En de opening
v*l Wall Street was weer fors lager,I '"at handelaren in Amsterdam'"Wachtten dat het woensdag hier

de andere kant op zal gaan."P de obligatiemarkt kwamen in
gisteren hogere note-ren voor met gemiddelde win-"*n van 0,4 tot 0,5 punt. De aande-(h"«'Tiarkt was overwegend hoger

jjet voor de beursbarometer een
4?tstand van 381,22, een winst van
J**** punt.
j^Pper was VNU met een winst vanjA3O op f 169,30. Collega Elsevier

er f 1 bij op f 151,20. In
'L voedingssector lag Heineken fI^o hoger gevraagd op f 212,80.

Suiker won f 1,10 op f. 5.50. Van de transportaandelen
KLM eruit met een vooruit-

r->g van f 1,90 op f 47,90. Van Om-aren was f 0,50 beter op f 48,90,k^ar Nedlloyd moest f 0,60 terug
»*"»«" f 64,50.■ *st in de markt lag Philips met f

winst op f 50,60. Voor INGpesten beleggers f 1,30 meer beta-J1op f 75,60 en Aegon werd f 1,90f^arder op f 94,50. Het papier-t^ds KNP BT ging f 1 naar boven
f} f 43,30. Verder zag men voorf-old een f 1 hogere notering van
I; H6O.
v 1 flinke stijger was verder trans-j^l-teur Frans Maas, die f 2,50 aan-

'^ tot f 53,50. Voor Beers werd
o meer betaald op f 172 en Poly-
"rm ging f 1,50 naar boven totV78.50 bieden.

Hoofdfondsen v.k. sk

ABNAmroHold. 57,40 58,10
ABNAmroA.inF. 87,20 8710
ABNAmro L.Gr.F. 181,40 181,40ABNAmroObl.Grf. 200,30 20050
Ae«on 92,60 94,50Ahold 43,60 44,60Akzo Nobel 190,00 190,80
Al*"**l 234,90 234,90
BolsWes.c. 3680 3720CSM eert. 5430 5540Dordtsche Petr. 186,70 186,50iDSM 124,80 124,60Elsevier 150,20 151,20Fokkercert. 1510 i4Bo
FortisAmevcert 70,50 6990
Gist-Broc.cert. 4650 4650Heineken 210,50 212,80HeinekenHold. 185,00 18650
Hoogovens nrc 67,60 68,30Hunter Douglas 71,00 71,60INGc. 74| 30e 75160
'iLM 46,00 47 90
Kon. KNP BT 42,40 43,40.
Kon. Olie 188,40 188,30KPN 50,30 50,00
NedUoyd 6510 MsoOce-v.d.Gr. 72,60 73,00
Pakhoed eert. 4399 4400
Philips 49,10 50,60Polygram 72,10 7140Postb.Beleggf. 58,50 5840RGFlorenteF. 128.60 12840,
Rot**o 113,00 113'sO
Rodamco 57,00 57,10
Rolinco 116,60 118*20
Rorento 86,70 87,20Stork 43,80 44,30
Unilevereert. 179,00 17950Van Ommeren nrc 48,40 43*90
Ver.BezitVNU 165,00 16930
Wolters-Kluwer 103,40 103*90

Avondkoersen Amsterdam
AEGON 9430(94,50)
KLM 47,90-48,00 (47,90)
Kon. Oüe 186,00-188,50(188,30)
Philips 50,10-50,50 (50,60)
Unilever 179,00-179,20(179,50)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 74,00 74,50
ABN AmroHld.prf.c. 6,17 6*17
ABN Amropref. 57,30 5800
ACF-Holdingc. 43,70 43*50
Ahrend Groepc. 136,00 134,00AsdOptionsTr. 16,50 17,30
Asd.Rubber 2,75 2*75
Ant Verff. 401,00 g 401,00b
Atag Hold. eert. 140,00 139,50
Athlon Groep 67,00 66,50
AthlonGroepnrc 67,00 67,00
Autlnd.R'dam 112,00 112,00b
Ballast Nedam c. 70,00 71,30
BAM Groep 104,50 a 104,00
Batenburg 140,00 140,00

Beers 170,00 172,00
Begemann Groep 39,00 38,80
Belindo 282,00 282,00
Blydenst.-Wül. 32,00 32,00
BoerDeWmkelb. 64,50 65,00
Borsumy Wehry 28,70 30,00
Boskalis eert 38,00 39,00
Braat Beheer 28,30 28,50
Breevast 8,50 e 8,50e
Burgman-Heybroek 1660,00 1600,00b
Calvé-Delftpref 860,00 860,00
Calvé-Delftcert. 1275,00 1275,00

i CapVolmac 19,20 19,00
CetecoHold. 39,00 39,00
Cindu Intern. 102,00 102,50
Clainundo 281,00 281,00
Content Beheer 25,00 24,60
Credit LBN 45,00 44,60
Crownv.G.cert. 148,00 148,00
CSM 64,30 65,40
Delft Instrum. 21,60 21,00
Dorp-Groep 42,00 42,00
Draka Holding 36,50 37,00
Econosto 23,30 23,50« EMBA 192,00 192,00
Enks Holding 109,20 108,50
Flexovitlnt. 72,50 a 72,50a
Frans Maas eert 51,00 53,50
Fugrocert. 33,80 34,10
Gamma Holding 98,00 99,00
Gamma pref. 6,20 6,20
Garzarellis 11,00 11,00
Gelronics 41,50 42,00, Geveke 32,00 32,00
Giessen-deN. 46,50 47,00
Goudsmit 26,80 26,50
Grolschcert. 47,20 47,00
GTI-Holding 163,00 163,00
Hagemeyer 127,00 128,00
HALTrustB 16,50 16,50
HALTrustUnit 16,60 16,60
HBG 298,00 290,00e
Hesßeheerc. 21,50 21,50
Hehmans 53,50 53,80
Hoek'sMach. 75,00 75,50
Holl.Colours 74,00 75,00
HoD.SeaS. 0,40 0,40
HoU.lnd.Mjj 74,00 75,50
HoopEff.bank 9,10 9,10
HunterD.pref. 1,85 1,85
IHCCaland 36,10 36,00
InternatMuell. 77,00 77,30
ING 7,40 7,36
Kas-Associatie 61,50 61,50
Kempen &Co 13,00 12,90
Kiene Holding 138,00 136,00
Kondor Wessels 42,80 42,80
KBB 102,00 101,90
Kon.KNPßTc.pref. 7,61 7,62
Kon.Sphinx 46,80 d 47,00
Koppelpoort 417,50 412,00
Krasnapolsky 150,00 150,00
Landré &Gl. 46,00 a 46,00
Macintosh 41,40 41,70
MaxwellPetr. 175,00 175,00
Moeara Enim 1630,00 1620,00
MEnim 08-cert. 89,00 87,50
Moolen Holding 44,20 44,50
MulderBoskoop 38,50 a

Multihouse 2,00 2,00
Naeff 435.00
NAGRON 85,00 84.00 a
Nat. Inv. Bank 123,00 a 122,80
NBMAmstelland 14,80 15,10
NEDAP 54,00 55,00
Nedcon Groep 36,70 36,50
NKFHolding 208,00 a 208,00 a
Ned.Part.Mij 51,80 51,80
Ned.Springst. 6275,00 b
Norit 19,90 20.20
NutriciaVßcert 83,50 83,30
Nijv.-TenCate 77,80 78,80
OPG eert. 41,40 41,40
Orco Bank eert. 80,20 80,20
OTRA 274,00 275,00
Philips Electronics
Philips Electr. d'9s 0,10
PirelüTyre 15,90 16,00
Polynorm 177,00 178,50 b
Porc.Fles 29,00 28,80
Randstad 78,50 79,80
Reesink 118,00 f 118,00 aRothmans Int. 3,45 3,58
Roto Smeets Boer 37,50 37,50
Samas Groep 50,70 51,00
Sarakreek 8,90
Schuitema 1820,00 1820,00
Schuttersveld 40,10 40,10
Smit Intern. 42,50 42,50
St.Bankiers c. 18,50 19,50
StadRotterdam c. 39,10 39,70
TelegraafDe 169,50 169,00
Textielgr.Twente 74,50 74,50
Tulip Computers 15,30 15,40
Tw.Kabel Holding 175,00 175,00
Übbink 108,50 108,00
Union 33,50 34,00
VereenigdeGlas 562,00 562,00
VolkerStevin 83,50 85,00
Vredestein 13,30 13,50
Wegener 106,00 a 104,50
WestlnvestF. 14,80 14,50
West Inv F. wb 70,00 70,00
WoltersKluwer 425,00 b
Wyers 25,00 24,70 a
"Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 93,20 94,40
ABN AmroAmer.F. 71,50 72,50
ABN AmroEur. F. 83,50 84,80
ABN AmroFar E.F. 78,30 78,70
ABN Amro Neth.F 110,00 110,60
ABN Amro rent.div 159,80 159,70
Aegon Aandelenf. 44,60 44,80
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFJ 30,40 30,40
Alg.Fondsenbez. 240,00 242,50
Alliance Fund 10,20 10,20
Amvabel 99,20 99,10
AsianCap.F.J 60,10 60,50
AsianTigersF. 102,00 103,20
Asian Select. F. 95,00 95,50
Austro Hung. F. 7,50 7,50
Bemco RentSel. 62,50 62,70
Bever Holding 4,60 b 4,60 eCL Aandelenfonds 95,90 95,00
CLLiq.Groeifonds 101,20 101,20
CLObl.Dividendf. 107,30 106,70

CLObl.Waardef. 125,20 125,20
Delta Lloyd Inv. 36,90 36,70
Donau Fonds 30,40 30,80
DPAmericaGrF. 33,30 33,50
EGFlnvestm. 158,00 158,00
EMFRentefonds 82,20 82,30
Eng-HoU.Bel.Tr. 21,50 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.GrowthF. 43,00 42,00
Esmeralda part. 37,00 37,00
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
EMSGrowthFund 103,00 103,30
EMSlncomeFund 91,80 92,20
EMS Offsh. Fund 101,30 101,70
EOE IndexFnd 411,00 416,00
EuroGrowthFund 62,00 61,10
Euro Spain Fund 8,50 8,50
FarEastSel.F. 84,00 82,00
Gim Global 58,50 58,20
Groeigarant 1,29 1,30
Holland Fund 85,00 85,50
Holl. Eur.Fund 58,70 59,00
Holl.ObLFonds 131,00 132,00
Holl. Pac. Fund 142,50 141,70
Holl. SeLFonds 94,20 95,20
Hooge HuysHypf. 128,80 128,80
INGBnkDutchF. 58,00 58,00
INGBnkGeldm.F. 60,59 60,59
INGBnkGIobF. 52,30 5230
lNGßnkOblig.F. 33,50 33,50
INGBnkSpaard.F. 102,26 102,27
ING BnkRentegr.F 128,60 128,60
INGBnkVastg.F. 24,50 24,50
INBBnk Verre Oost. 47,50 483
Innovest 63,00 62,50
Interbonds 505,00 503,00
Intereffektsoo 29,80 30,20
Intereffektwt 45,00 46,90
Intereffekt Yen Value 92,00 91,80
Investa part. 79,70 79,20
IS HimalFund $ 16,00 16,40
ISHimal.Fundc. 8,00 8,00
JadeFonds 219,30 221,10
JapanFund 19,00 19,80
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.RatYen 5400,00
Korea PacTr.s 12,70
Leveraged Cap 58,30 59,50
Liquirent 54,00 54,00
MalCapital F.s 14,00 14,20
MeesOblDiv.F. 114,30 115,00
MexicoIncome F. 19,90 20,00
Mondibei 77,50 77,60
Nat.Res.Fund 77,00 76,80
NewAsia Fund 9,60 10,00
NomuraWarr. F. 0,30 0,32
Obam,Belegg. 307,20 310,50
OAMFRentefonds 12,05 12,00
OrangeFund 26,50 26,50
Pac.Dimensions 110,00 a 110,00 a
Pac.Prop.Sec.F. 32,00 32,00
PiersonRente 128,00 128,50
Postb.Aandelenf. 55,50 55,30
Postb.Obl.f. 49,10 49,10
Postb.Verm.gr.f. 59,90 59,90
Rentalent Bel. 166,80 167,90
Rentotaal NV 38,80 39,00
RGAandMixfund 60,00 60,30
RGAmericaF. 129,80 131.00

RG Divirent F. 53,30 53,20
RG Europe F. 123,50 123,00
RG HollandsBezit 92,20 92,80
RG NettorenteF. 104,10 104,10
RG Obl.Mixfund 61,00 61,10
RG Pacific F, 143,00 143,00
RG Rente Mixfund 63,30 63,30
Rodamco RetNed. 97,00 97,00
Rodin Prop.s 70,00 70,00
Rolinco cum.p 91,00a 90,00
Schrod.lnt.Pr.F 28,30 28,30
SciJTechS 14,70 14,70
SuezLiq.Grf. 198,60 198,60
TechnologyFund 16,20 16,20
TokyoPacHold. 260,00 261,00
Tolsteeg, Beleggmij 349,00 349,00
TransEur.Fund 85,50 87,50
TranspacF. 382,00 394,00
Uni-Invest 20,20 19,80
Unicolnv.Fund 71,50 71,50
UnifondsDM 33,50 33,50
Vaste Waard.Ned 55,90 55,90
VastNed 111,00 111,10
VIBNV 51,50 51,50
VSBAand.F. 96,60 96,10
VSBMixFund 61,00 61,10
VSBObl.Groeif. 108,50 108,60
VSB Rente Fonds 100,60 100,90
WBO Intern. 71,90 71,00
Wereldhave NV 101,50 101,50
ZOMFIondaF.J 32,50
Zonnespectrum 8,95 8,951

Parallelmarkt
ABF 113,00 113,00
ARTU Biolog. 3,60 3,60
ASN Aandelenf. 50,30 50,10
AustriaGlobal 1203,00 1203,00
AXAE&LBelegg.l 87,60 86,80
AXA E&L Belegg.2 88,80 88,30
AXA E&L Belegg.3 116,60 116,60
AXA E&L Belegg.4 84,30 83,80
AXAE&LKap.Rente 118.80 118,60
Besouw Hold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,40 10,40
Comm.ArgeusF. 90,30 90,30
Comm.Benacus F. 92,30 92,40
Comm.Cea F, 92,70 92,50
De Drie Electr. 14,40 14,60
Delta UDollarf. 54,20 53,80
Delta Lloyd ECU 55,20 55,40
Delta Lloyd Mix 71,40 71,20
Delta Lloyd Rent 60,50 60,50
EHCO KLM Kleding 33,50 33,50
FreeRecord Shop 28,00 27,80
German CityEst. 30,80 30,80
Gouda Vuurvast 67,00 68,00
Groenendijk 32,70 33,10
Heivoet Holding 26,00 26,00
Inter/View Eur. 5,30 5,30
Management Share 1,65 1,65
OhraAand.F. 61,10 60,80
OhraLiq.Grf. 53,80 53,80
OhraObl.Df. 54.70 54,60
OhraObl.Grf 55,20 55,10
OhraOnr.G.F. 63,20 63,00
Ohra Totaal F. 57,40 57,30
Pan Pac. Winkel 3,40 3,40
P&C Groep 106,50 107,20

PieMedical 4,70 4,90
Pitcher 43.00 43,00
RoodTesthousec. 3,40 3,40
SatcomHold. 9,50
Simac Techniek 1330 13,20
SuezGr.Fund 49,70 49,70
VHSOnr.Mij 4,70 e 4,90
Wolff 60,50 61,10
Parallel top-15
Alanheri 37,00 36,80
BerghPap. 50,00 50,00
DICO Intern 78,50 78,50
Gelderse Pap. . 72,40 72,40
Grontnuj 61,70 62,20
Kuhne+Heitz 40,30 4030
LClComput.Gr. 3,40 3,60
Melle.vannrc 110,20 110,20
NedschroefHold. 71,00 71,00
Neways Electr. 10,80 10,70
OrdinaBeheer 19,10 19.10
Sugro Beheer 83,70 83,70
Vilenzo 38,70 39,40
Welna 46,60 46,60
Weweler 28,90 28,50

Wall Street
aUiedsignal 35% 35%
amer.brands 31% 31%
amer.tel.tel 54% 54%

b amococorp 57% 57%
asarco mc. 27% 27%
belhl steel 19% 19
boeingco 46% 46%
canpacific 14% 14%
chevron 42% 42%
chiquita 12% 12%
chrysler 47% 47%
ciücorp 39% 39%
consedison 26% 26%
digitequipm. 19% 19%
dupont nemours 59% 59' a
eastmankodak 47% 47%
exxoncorp 57% 56%
ford motor 59% 59%
gen. electric 47% 47%
gen. motors 52% 50%
goodyear 36% 36%
hewlett-pack. 78 77%
intbus.mach. 61% 61%
ml lel.tel. 82% 84
kim airlmes 26% 26%
mcdonnell 118% 118
merckco. 30% 50%
mobüoU 82% 83%
omega financ. . 24% 25%
philips 28% 28%
royaldutch 106% 105
searsroebuck 46% 46%
sfe-south.pac. 20% 20%

> texacoinc. 61 60%
1 travelers 32% 32
I unitedtechn. 63% 64%
1 westinghouse 11% 11%
I whiUnancorp 15% 15%
I woolworth 15% 15%

Advieskoersen
amenkdollar 1,710 1,830
austr.dollar 1,22 1,34
belg.frank(lOO) 5.27 5.57
canad.dollar 1.210 1,330
deensekroon (100) 27,20 29,70
duitsemark(100) 109.50. 113.50
engelse pond 2,61 2,86
finse mark(100) 32,20 34,70
franse frank (100) 31,15 33,90
gneksedr.(lOO) 0,65 0.83
hongkong dlr.üOO) 20.00 24.00
iersepond 2,60 2,85
itallire (10.000) 10.40 12,10
japyen(10.000) 173,00 179,00
noorse kroon (100) 24,40 26,90
oostschülOOO) 15,66 16,16
portescudo(lOO) 0,98 1,16
Spaanse pes.(100) 1,26 1,42
turkse lira(100) 0.0035 0,0075
zuid.afr.rand 0,33 0,48
zweedse kr.UOOI 21,80 2430
zwits.fr.(100) 130,65 135,15

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,78225-1,78475
anüllgulden 0,9900-1,0200
austr.dollar 1,2840-1,2940
belg.frank(loo) 5,4435-5.4485
canad.dollar 1,28575-1.28825
deense kroon (100) 28,555-28.605
duitse mark(100) 112,1200-112,1700
engelse pond 2.7520-2,7570
franse frank (100) 32,700-32,750
grieksedr.(lOO) 0,693043,7930
hongkdollardOO) 22.9750-23.2250
ierse pond 2,7110-2,7210
ital.lireilo.oOoi 11.335-11.385
japyen(10.000) 177,200-177,300
nwzeel.doUar 1,0550-1,0650
noorse kroon (100) 25,725-25,775
oostenrsch.(lOO) 15,9420-15,9520
port escudos(100) 1,0710-1,1110
Spaanse pes.(100) 1.3550-1,3650
zweedsekr. (100) 23355-23,405
zwitsfrank(lOO) 133,425-133,475
ecu. 2,1465-2,1515

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,850-22,450, vonge
22,960-22,560,bewerkt 24,050 laten,vorige
24,160 laten.
Zilver onbewerkt 265-335, vonge 265-335,
bewerkt 380 laten,vonge 380 laten

Indexen
cbskoersindex 257,90 259,20
EOE-index 377,10 381.22
Dow Jones 3669,64 -15.86

i

Optiebeur.
sene omzet v.k s k

KPN c okt 50,00 613 2,00 1,80
KPN cjan 50,00 996 2,80 3,00
KPN pokt 50,00 513 2,00 2,10
KPN pjan 50,00 865 2,70 2,60.
abnamrocokt 60,00 223 I,Boa 1,90'
ah cjul 45.00 297 0.90 0,90'
ah c okt 45,00 370 2^o 2JO]
ah c okt 50,00 886 0,90 0,90.
dfl c scp 180.00 192 2.70 3,00'
d/fl c scp 185.00 508 1,30 1,40'
dsm c okt 130,00 1100 5,30 a 5,00]
dsm cjan 140,00 1200 4,30 a 4.20i
dsm pokt 120,00 310 4,50 4.30
coc cjul 370,00 252 12,50 13,10'
coc cjul 380,00 473 6.20 7,001
coc cjul 385.00 569 3.80 b 4.201
coc cjul 390,00 1072 2JO 2,80]
coc cjul 395,00 193 1,20 1,90
coc cjul 400,00 1014 0,80 0.90
coc c aug 370,00 210 17,00 a 19.00]
coc pjul 360.00 300 2.00 1,20
coc pjul 365.00 563 2,60 2,00
coc pjul 370,00 367 3.90 a 2,50i
coc pjul 375,00 212 5,30 3,90|
coc pjul 380,00 782 7,10 5.80i
coc pjul 385,00 267 10,00 8,10
coc pjul 390,00 263 13,00 12,00
coc pn9s 280,00 1000 2.30 a 2,20
gist c okt 47,50 203 2.80 a 2,80
gist c okt 50,00 203 2.00 1.50
gist pokt 47,50 400 3,50 a 2,50
hoog cjul 60.00 266 8,40 9,20i
hoog c okt 65,00 273 8.00 8.00hoog pjul 70,00 371 3.70 3.00
kim cjul 50,00 204 0,60 a 0,60
kim c okt 50,00 189 2.00 2,70
kpbt cjul 42,50 452 1.60 a 2.00
kpbt c okt 40,00 200 5,00 5,50
olie cjul 190,00 306 3,00 3.00;
olie c okt 185,00 200 10.60 9.50
olie c okt 200.00 200 3.90 3,60
oue pjul 195,00 198 7,00 b 7,201
olie pjan 200,00 185 16.00 a 15,50
phil cjul 50,00 705 1.10 1,701
prul c okt 60,00 620 0.80 1,00
phil c 098 35,00 374 19.40 20*00
phil pjul 50.00 277 1,50 1,00
tops cjul 730.00 323 4,00 4,50
umi pokt 180.00 326 6,40 6,50
wkl c aug 110,00 307 1,90 2JO
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Weinig animo voor
ruimere openingstijden

DEN HAAG - Zelfstandige levens-
middelendetaillisten voelen niets
voor verruiming van de openingstij-
den van hun winkels. Dat blijkt uit
een enquête die hun organisatie, het
Vakcentrum Levensmiddelen, heeft
gehouden. Het grootwinkelbedrijfin levensmiddelen is in meerder-
heid wel voor verruiming van de
mogelijkheden van de Winkelslui-
tingswet.

Met name de kleine ondernemers
zien er niets in de winkels langer
open te houden. Van de winkeliers

met een weekomzet tot 60.000 gul-
den is 90 procent voor handhaving
van de huidige situatie. Daarin mo-
gen winkels maximaal 55 uur per
week open zijn. 's Avonds om half
zeven moet de deur dicht (op zater-
dag om zes uur) en de wet biedt de

mogelijkheid voor slechts één
koopavond per week.
Van de middelgrote levensmidde-
lendetaillisten (wekelijkse omzet
tussen de 60.000 en 150.000 gulden)
is 70 procent tegen verruiming en
van de grote winkeliers (meer dan

150.000 gulden per week) wil 60 pro-
cent de bestaande situatie handha-
ven. Degenen die wel kiezen voor
verruiming zien niets in een tweede
koopavond. Zij willen de winkels
wel 's avonds langer open houden.
Door de uitslag van de enquête
dreigt onenigheid in het Centraal
Bureau voor de Levensmiddelen-
handel (CBL), waarin ook de grote
supermarktketens zijn verenigd.
Het CBL had gewacht met een defi-
nitieve standpuntbepaling totdat
het Vakcentrum zijn leden had ge-
raadpleegd.

economie
Vredestein start proef

hergebruik fietsbanden
Van onze redactie economie

f-OETINCHEM - Wanneer de con-sent een duit in het zakje doet, is"«tsenfabrikant Vredestein bereid**en hergebruiksysteem op te zetten
Oor versleten fietsbanden. Begin?°lgende week gaat in Zuid-Hol-

een proefproject van start voor
"et terughalen van binnen- en bui-

'egen betaling van één gulden kun-?*h consumenten hun oude fiets-eden kwijt in de container van de
honderd deelnemendefietsen-makers.■J* recyclefabrieken in de regio wor-

*■*"■■ de oude banden vermalen tot"°eder. Van dit zogenaamde poe-

derrubber worden geen nieuwe
fietsbanden gemaakt, maar sport-
vloeren, rubberen tegels en onder-
grond voor vloerbedekking.
„Op jaarbasis kunnen 2,5 miljoen
banden uit de afvalstroom worden
gered," aldus H. Hekman, hoofd lo-
gistiek bij fietsenfabriek Vredestein
in Doetinchem. Voor Vredestein is
het proefproject geslaagd als mini-
maal de helft van dit aantal terug-
keert voor hergebruik, dan zullen

drieduizend fietsenmakers in het
hele land worden benaderd voor het
project.
Hekman wacht met spanning af of
de consument bereid is te betalen
voor de vermindering van de afval-
stroom. „Het is toch zonde dat rub-
ber, wat niet vergaat, nu gestort of
verbrand wordt," vindt Hekman,
„De bijdrage die wij van de klant
vragen is nodig om kostenneutraal
te werken. We hoeven er niet aan te

verdienen, maar zijn ook riiet van
plan er op toe te leggen."
Het is uiteindelijk de bedoeling van
Vredestein om van oude buitenban-
den opnieuw goede banden te ma-
ken. Volgens Hekman verstrijken
er echter wel drie jaren van onder-
zoek voordat het zover is. Het recyc-
lebedrijf Retourband bv, dat mee-
werkt aan het proefproject, heeft in
1992 al een hergebruiksysteem voor
autobanden opgezet. „Maar dat is
minder precisiewerk," legt Hekman
uit.
Sinds februari dit jaar is er een ver-
bod op het verbranden en storten
van autobanden. Vooruitlopend op
zon zelfde verbod voor fietsbanden
wil Vredestein alvast werken aan
een fietsbanden-hergebruiksys-
teem.

Dollar krabbelt overeind
AMSTERDAM - Na dagen-
lang achtereen gestaag te
zijn gedaald, is de dollar-
koers gisteren eindelijk
omhoog gekropen. De
koersstijging was weliswaar
gering maar onmiskenbaar.
Op de wisselmarkt in Am-
sterdam ging de Ameri-
kaanse munteenheid van
f 1,7695 aan het eind van de
maandagmiddag naar
f 1,7800.

Valutahandelaren haastten zich
te zeggen dat van een duidelijke
opmars zeker nog geen sprake is.
Nog altijd hangen grote pakket-
ten dollars boven de markt die
de koers elk moment weer om-
laag kunnen drukken. „Op de
markt heerst een neerwaartse
trend en niemand zal plotseling
van gedachten veranderen,"
luidde het commentaar van een
bankier.
Handelaren omschreven de

koersstijging van gisteren als
een reactie op de aanhoudende
daling van de afgelopen trjd. Het
lage niveau was voor een aantal
beleggers aantrekkelijk genoeg
om dollars aan te schaffen. An-
deren hielden zich evenwel nog
afzijdig in afwachting van een
gezamenlijk optreden van cen-
trale banken. De omvang van de
handel was dan ook beperkt.
Wat de centrale banken gaan
doen, is echter nog steeds niet
duidelijk. Nog altijd wordt op
valutamarkten gesproken van
mogelijke steunaankopen, van
een renteverhoging in de Ver-
enigde Staten of van een combi-
natie van beide. Ook kwam het
idee naarvoren dat de VS met de
belangrijkste industrielanden
gezamenlijk de rust op de finan-
ciële markten moeten herstellen
in een actie, die tegengesteld is
aan die van het Plaza-akkoord
van 1985. Toen verplichtten zy
zich de dollarkoers, die veel te
hoog werd genoemd, omlaag te
duwen.

munt uit

Nehobo
Het bouwconcern Heijmans
heeft met Nehobo in het Lim-
burgse Tienray op hoofdlijnen
overeenstemming bereikt over
overneming van alle aandelen.
De overneming gaat met terug-
werkende kracht per 1 januari
1994 in en zal een positiefeffect
hebben op de winst per aan-
deel van Heymans. Betaling
vindt volgens Heijmans plaats
in contanten. Nehobo produ-
ceert voorgefabriceerde beton-
elementen en lateien, voorna-
melijk voor toepassing in wo-
ning- en utiliteitsbouw. Het be-
drijf behaalde vorig jaar een
omzet van 22 miljoen gulden en
heeft 115 medewerkers.

Akzo Nobel
Het chemieconcern Akzo No-
bel investeert ruim f 100 mil-
joen in zijn katalysatorenfa-
brieken in Amsterdam-Noord.
De benodigde vergunningen
zijn al verstrekt. Het gaat om
twee fabrieken die beide wor-
den gemoderniseerd en uitge-
breid.

Opel diep
in het rood

FRANKFURT - Autofabrikant
Opel is vorig jaardiep in de rode cij-
fers terechtgekomen. De Duitse
autofabrikant, onderdeel van de
Amerikaanse General Motors (GM),
belandde op een verlies van 503 mil-
joen mark nadat 1992 nog een winst
van 202 miljoen mark opleverde.

Directeur David Herman verklaar-
de gisteren bij het presenteren van
de jaarcijfers dat het verlies aan een
aantal factoren te wijten is. Hij
noemde valutaire verliezen en kos-
ten die waren gemoeid met vermin-
dering van het aantal personeelsle-
den. Verder vergden nieuwemodel-
len en het starten van de produktie
in Eisenach in de voormalige DDR
veel geld.

De omzet van Opel verminderde
van 29,1 tot 23 miljard mark. Het
concern had te lijden onder het ster-
ke inzakken van de autoverkoop in
Europa. In het eerste kwartaal van
dit jaarzien de cijfers er al weer veel
beter uit. „De ommekeer is al be-
reikt," aldus Herman.

Over de vooruitzichten wilde de di-
recteur niets kwijt, omdat er nog de
nodige onzekerheden bestaan over
het herstel van de economie en de
vraag van de consument. In mei
kondigde Opel aan dit jaar in ieder
geval 2000 banen te schrappen.
Eind dit jaar werken er dan minder
dan 46.000 mensen bij het concern.
Sinds eind 1922 zijn er al 5000 ba-
nen verdwenen.

Spoorwegnet
Het huidige spoorwegnet kan
veel meer goederenverkeerver-
werken dan momenteel het ge-
val is. Een andere planning van
de treinenloop en het laten rij-
den van meer treinen kunnen
de capaciteit van het spoorweg-
net zo vergroten dat het nog
heel lang duurt voordat een
nieuwe transportader als de
Betuwelijn echt nodig is. Als
voorbeeld wordt genoemd de
lijn Eindhoven-Venlo richting
Duitsland waar het goederen-
vervoer zonder enig probleem
verdubbeld kan worden. Dat is
een van de conclusies uit een
onderzoek van de Technische
Universiteit Delft.

Japan
Japan gaat zijn regels voor de
import onder de loep nemen.
Van de ruim tienduizend regels
worden er wellicht een paar
honderd geschrapt, zo heeft
een commissie van de Japanse
regering laten weten. Japan
komt daarmee eerder gedane
toezeggingen na om de toegang
tot zijn markt te vergemakkelij-
ken." Brazilië heeft besloten voorlopig geenkoffie uit U

culatie te voorkomen. De strenge vorst in het land, die een groot deel van de oogst dreigt
te vernielen, zorgde maandag op de wereldkoffiemarkt al voor een ongekende prijsstij-
QJng^ Foto: ANP
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(ADVERTENTIE)

I TOTALE LEEGVERKOOP II LAATSTE WEEK!!! I
I Kortingen tot 70% I
I TEHERAN TAPIJTEN B.V. I
| PROMENADE 145-147, HEERLEN

Op de koffie
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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
VermistGevonden / 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

Wij kunnen geen enkele 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 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron CebocoSummoScannefl 0930

Personeel aangeboden
Dakctekkersb«Bdrijf AADAK Als u ons voor 12 uur
kan nog dakwerk aannemen, 's morgens belt, staat uw
Bel voor vrijblijvende offerte. PICCOLO de volgende dag
045-226688/226377/ al in het Limburgs Dagblad.
06-52606457. Tel. 045-719966..

Personeel gevraagd__________________________________________________
Friday BV uitzendwerk is een uitzendburo voor personeel

in de techniek en industrie.

Wij zijn op zoek naar:
* Verkoper binnendienst.

voor een industriële dienstverlenende onderneming in Echt.
Jebent voornl. bezig met telefonische verkoop, het uit-

brengen van offertes, orderverwerking en fakturering. Je
hebt bij voorkeur een MEAO-opleiding en enige affiniteit

met techniek. Je bent representatief, je beschikt over
goede contactuele eigenschappen. Je hebt een rijbewijs

en eigen vervoer. Leeftijdsindicatie: 22 - 30 jaar Bij geble-
ken geschiktheid wordt deze vakature een vaste baan.

* Distributiemonteurs
voor diverse indtallatiebedrijven. Je zorgt voor het aanslui-
ten van gas- en waterleidingen. Opleiding: minimaal ass.

distributie of vergelijkbare werkervaring.
* Constructiebankwerkers

voor diverse projecten in Zuid-Limburg. Enige ervaring is
gewenst. Verder heb jegeen bezwaar met het maken van

overuren.
* Pijpfitters

voor diverse projecten in Zuid-Limburg. U moet zelfstandig
kunnen werken, bij voorkeur vanaf tekening. Bij gebleken

geschiktheid kunt u voor langere tijd aan de slag.
* Uitvoerder schilderen.

voor het coördineren en begeleiden van industriële projec-
ten. U heeft bij voorkeur een MBO-opleiding en aantoon-
bare ervaring in bovenstaande werkzaamheden. Het sala-

ris is uitstekend.
* MTS-ers WTB

voor montagewerkzaamheden in de omgeving Heerlen.
Enige werkervaring in de montage is gewenst. Het werk is

voor lagere tijd.
* Kunststofbewerker

ervaring met buizen en platen is vereist. Laservaring is een
pre. Het werk is voor langere tijd in de omgev van Heerlen.
* Medewerkers Vleesverwerking

jebent tussen de 18 en 28 jaar en bent bereid om alles aan
te pakken. Met vroeg opstaan heb je geen enkele moeite.
Bij gebleken geschiktheid en een goede motivatie maak je

na enkele maanden kans op een vaste band.

Interesse? Bel 046-757000 ofkom langs bij
Friday b.v. Uitzendwerk, Rijksweg Centrum 65 te Geleen.

IVoor onze plm. 40 bezorg-adressen in LIMBRICHT zijn wij,
het Dagblad "De Telegraaf' op zoek naar een serieuze

Bezorg(st)er
Verdiensten ’ 180,- per 4 weken. Plm. 3 kwartier werk per

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

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Voerendaal - Heerlen -
Simpelveld

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

telefoon 045-739330.
De Peppermill vraagt een nette
vr. buffetbediende

met ervaring, vanaf 22 jaar.
Telef. contact opnemen: 045-415794, vragen naar J. Otten.

Dierenpension omgeving Sittard vraagt
Medewerker(ster)

i.b.v. vak-diploma. Br.o.nr. B-05655 met vermelding telnr.
aan Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 PC Heerlen.

Cafe/restaurant-, KEUKEN-
HULP gevraagd. Telefoon:
04450-4753.
Voor direct gevr.: METSE-
LAARS voor Duitsland,
langdurig project, goede so-
ciale voorzieningen. S 045-
-231793/045-323406.

!Bouwbedrijf Nievelstein
vraagt METSELAAR en
handlanger plm. 20 jaar voor
werk in Nederland en Duits-
land, Ned. verzekerd. Bellen
na 18.00 uur 045-455763.

OG te huur
Heerlen, te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, douche, 1 slpk., berging.
Huur en servicekosten
’769,-. Inl. 046-743275 van
11.00-14.00 uur.
Te h. 2-pers. APPARTE-
MENT in Hoensbroek en
Kerkrade. Tel. 04492-1822.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel&Kantoor
KASSA'S, alle occasions
deze week in de aanbieding!!
Occ. v.a. ’ 250,-; nieuwe v.
a. ’495,-. Tevens aanbie-
dingen in weegschalen, co-
piers, kantoormeubelen.
Prijzen excl. BTW, m.i. Rol-
tex, alles voor winkel & kan-
toor. Daelderweg 25, bedr.
terrein Horsel Nuth. Tel. 045-
-242880, fax. 045-241690.
Open ma.-vr. 8.30-17.30
uur. Do tot 21.00 uur.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraal. Tel. 045-314122
E. de Jong TECH. SERVICE.
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. g 045-720247.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.

Industriële gassen. Prompte
levering. Vakkundig advies.

GASSEN! JL
In de Cramer 17, Heerlen, tel. 045-711778 V^MBBMBPy

Wolf Europabouw vraagt
voor Duistland erv. kolonnes
BETONTIMMERLIEDEN.
Tel. 04499-4899 na 13.00
uur 04499-4479.
SERVEERSTER gevr. voor
restaurant in Lanaken (B)
mogelijk voor vakantie en. of
langere tijd, a 076-414314
Wollen Sic 45,-DM bis 90,-
DM pro Stunde VERDIE-
NEN? Tel. 045-410988.
HULP in de huishouding
«gevr. voor 2 ochtenden p. wk.
Slotstr. 3, Hoensbroek.
Zeer nette INTERIEUR-
VERZORGSTER gevraagd,
voor 20 uur p.wk. Moet ge-
heel zelfst. kunnen werken.
Mevr. Aben, Amstenrader-
wegB2, tel. 045-212813.
Wij hebben plaatst voor een
BROOD-BANKETBAKKER.
Bakkerij Aroma, W. Bekkers,
Op de Heugden 42, Schaes-
berg.Landgraaf. Telefoon
045-313225.
Betrouwb. huish. HULP ge-
zocht, mid. leeft., voor I-
pers. huish., 4x4 uur p.wk.
Richterich-Roermonderstr.
00-49.241.173702 na 10 uur
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).

Bedrijfsruimte
Te kööp KAPPERSZAAK
50er jarenstijl vraagprijs

’ 25.000,-, huur pand
’440,- p/mnd. te Vaals.
Telefoon 04454-64851.

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

Onroerend Goed
BORN, Wijngaardskamp 80,
halfvrijst. woonh. met gar. en
tuin op het zuiden. Ind. 0.a.:
L-vorm. woonk. met open
haard, keuken, 4 slp.kms.,
badk. met ligb, douche, v.w.
en 2e toilet. Zolder bereik-
baar middels vlizotrap.
Vraagprijs ’ 209.000,- k.k.
Ruber Makelaar en Taxateur
o.g. BV. Telef. 04498-51900.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, 045-728671.
Vooroorlogs woonhuis met
spoed te koop GEVRAAGD,
opknappen geen bezwaar.
Telefoon 040-114752.
GELEEN, Bloemenmarkl 7:
winkelwoonh. met garage.
Voor vele doeleinden ge-
schikt. ’155.000,-. Wijman
& Partners, g 045-728671.
GELEEN, Bloemenmarkt 8:
winkelwoonh. met inpandige
garage en veel ruimte.
’150.000,-. Wijman & Part-
ners, 8 045-728671.
GELEEN, Bloemenmarkt 9:
bovenw. in het centrum.
’95.000,-. Bij 100% finan-
ciering netto maandlast ca.
’480,-. Wijman & Partners,
telef. 045-728671.
Te k. halfvrijst. 4 slaapkamer
WONING, geh. onderkel-
derd, inp. garage, grote bad-
k„ keuken. 045-412698.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

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

’ 40,- p.m2. Underlayment
platen ’ 45,-. Laminaat
wandplaten ’25,- + ’65,-.
Div. grote PVC + houten
raam (pui) kozijnen. Draad
volière, Monica, kuiken-,
schapen- en kippengaas in
div. soorten en maten voor
spotprijzen. Gasbetonplaten
in diverse lengte + dikte + di-
verse andere matr. Zolang
de voorraad strekt. Ren-
nemigerveldweg 70, Heer-
len. Telef. 045-729710.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto's
Autobedrijf

John Koullen
biedt aan: ANWB-gekeurde
auto's met BOVAG-garantie

en nationale autopas.
Mini 1000 zwart z. mooi '90;

Mercedes 190 D'B9;
Accord EX 2.0 autom. '91;
Civic 1.5 GL Shuttle '90;

Prelude 2.0 EX autom. '88;
Volvo 740GL i polarwit '91;

Alfa 33 1.4 iE rood'9l;
Citroen KM 2.0 inj. '90;

Citroen BK I.4RE bl.m.'BB;
2x Kadett sedan Club '88;

Opel Kadett Club 3-drs. '87;
OpelKadett automaat 86;
Kadett station D 5-drs. '85;

Opel Kadett station 1.6D'83;
Opel Corsa TR groenm. '85;

Scorpio sedan airco '90;
Scorpio 2.0iroodmet. '90;

Ford Scorpio 2.4iGhia '87;
Sierra 2.0isedan zilver '90;

Ford Escort 1.4iCL rood '91;
Ford Escort 1.6i5-drs. '87;
Fiësta 1.11 29.000 km. '90;
Peug. 405GRi 1.9iaut. '91;
BMW3l6iEditionwit'9o;

Fiat Uno 45 zwart '90;
Fiat Uno diesel 5-drs. '88;

Fiat Regatta 100S85;
Honda Accord 1.6 Luxe '86;
Mazda 626 1.8 sedan '90;
Renault Chamade TR '91;
Renaultl9GTS 1.789;

VWJettal.Biwit'9o;
VW Jettal.6CLgrijsm.'BB;

VWPolo C wit '85;
Hyundai Pony I.SXL zw. '88;

Nissan Sunny coupé '87;
Prairie GL bruinm. '84;
Carina 1.6 groenm. '88;
Mitsubishi Colt GL '86;

Mitsubishi Galant TD '86;
Seat Ibiza goudmet. '85:

Seat Ronda SKi zwartm. '84;
Mazda 323 GT rood '83;
Suzuki Alto automaat '82;

Exclusief
Corvette cabriolet wit '74;

4x4 Nissan Patrol GR
grijskenteken '90;

Land Rover 88 hardtop '79;

Bestellers
Seat Terra D grijs kent. '91;
Ford Siërra 2.3 D VAN '84;
Passat stat. nwe. motor '82;

Inruilers.
Diverse inruilauto's van

’ 500,- tot ’ 2.500,-.
Kom vrijblijvend kijken en

vergelijken op ons verkoop-
terrein en in onze showroom.

ANWB-gekeurde auto's
metBOVAG-garantie
en nationale autopas.

Autobedrijf
JOHN KOULLEN,

Beitel 114, Heerlen. (200 mtr.
naast Disco Peppermill).

Telef. 045-426995/424268.

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’ 750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te koop Fiat RITMO, bwj.
'87, APK juni '95, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-421283.
KOOPJE koopje: Ford
Escort XR3i, kleur zwart, bwj.
«36, laatste prijs ’4.950,-.
Telef. 045-710761.
SIËRRA 2.0 i Sedan, '90, wit,
velgen, ver)., schuif/kant.d.,
alarm, mr. mog. 045-726661.
Te koop FORD Escort 1300
L bwj. '80, 1e eig , uiterste pr.
’BOO,-, APK gek., mooie
auto. 046-514310.
Mitsubishi LANCER 1.5 GLi,
roodmetallic, bwj. 7-'9O,
trekhaak. Tel. 045-259714.

;Mitsubishi STARION Turbo
[EX '83, i.z.g.st., ’5.250,-.
045-316940.
ASTRA 1.4i GL 93; Veetra
1.6 i GL '93; Veetra I.Bi GL
'91; Kadett 1.6itype '90; Ka-
den 1.3 Club '89; Kadett Se-
dan 1.3 S '87; Kadett 1.2 S
'86; Kadett 1.3 LS '85 2x;
Kadett 1.2 S Caravan '86;
Ascona 1.6 S HB '86; Escort
1.3 CL '87. Met Bovaggar.
Denneman Automobielbedr.,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.

Opel ASCONA 1300 LS, '82,
i.z.g.st., zilvermet., 93.000
km., ’ 2.000,-. g 045-324590.
Te koop Opel KADETT 1200,
APK-gek. bwj. 79, vr.pr.
’750,-. Telef. 04404-2106.
Te k. Opel REKORD CD 2.0
E, APK '95, i.z.g.st., m. '83,

’ 1.850,-. Tel. 045-427835
Te koop PEUGEOT 205 1.6
GTi, rood, bwj. '88, diverse
extra's, in nieuwstaat,

’ 12.900,-. Tel. 04404-1384.
Suzuki ALTO, bwj. '87, i.z.g.
st., 38.000 km, rood, APK, pr.
n.O.tk. Tel. 04492-2289.
Te koop 2 x Golf CABRIO-
LET, bwj. '84; '85. Telefoon
045-213747.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Te koop gevr. alle merken
auto's. Bet. HOOGSTE prijs!!
g 045-416239 tot 21. u. open.
Stationcar Ford ESCORT
1.6 D, 10-'B5, kl. blauw, s-
bak, trekh., optimale cond.,
lage prijs, mr. mog. Autobedr.
Boschker Heerlerweg 67,
Voerendaal. g 045-751605.
VW KEVER, type 1300,
1970 (24 jaar oud), originele
staat, puntgaaf, lage prijs.
Heerlerweg 67, Voerendaal.
Telef. 045-751605.

Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
100 tot 150 BETAALBARE
auto's v.a. ’750,- tot
’lO.OOO,- met 1 jr. APK, mr.
en financ. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.
Te koop Toyota COROLLA
1,3 DX HB bwj. '88, wit,
sportvelgen, radio, halo-
geenlampen, vr.pr.

’ 13.500,-. 045-312623.

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

Aanhangwagens
Te kööp SCHAFTWAGEN,
in goede staat, prijs

’ 1.000,-. Tel. 04450-1175.

Transacties
Te k. compleet BLOEMEN-
INVENTARIS. Te bevragen
046-514838.
Ik zoek (silent) PARTNER
met ’175.000,- voor opzet-
ten parenclub/club in grens-
slr. 3-landenpunt, exclusief
bekend pand. Postbus 626,
6000 AP Weert.

Feesten/Partijen

Petit Paris
Landgraaf.a 045-310447.

Ook voor salades en
koude schotels.

Te huur voor al uw FEES-
TEN en partijen, idylisch ge-
legen lokaal met gril-tuin in
bosrijke omgeving te Land-
graaf. Voor vrijblijvende inf.
en brochure 045-318693.

Landbouw
Te koop Friesehe MERRIE
05-92 (van Pitter) met pap.;
Belgisch trekpaard merrie
05-92 met pap. Weg. pl.
gebrek, samen ’ 6.500,-.
Tel. 045-458964.
HEMDEN - polo's - broeken- havet ’39,50. Raeven,
8 04450-3511.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

-Kamers >
Ouders van as. RECHTE
STUDENT uit Nijrw
zoeken kamer in/nabij t*"
Maastricht. 0.90-230130.
Gezocht met spoed tór*appartement, tot ’ 500.'
mnd. in regio BRUNSS^ _.
Schinveld of Suste*
Roosteren. Br.o.nr. B-05o»
Limburgs Dagblad, Pos»*
2610, 6401 PC Heerlen.
Te huur STUDENTEN1* "
MERS in Heerlen, allee"
studenten. Tel. 045-750229_x

Vakantie
TEXEL te huur mooi <f
gen app., kamer of cara»
Tel. 02220-14488.
Te huur 4-5 pers. ZOI^HUISJES en stacarav«"" v
met licht, water en WC.
bosrijke omgeving. *L
ponyrijden en zwemfj I
Telef. 05246-1229 Gra"* J
bergen, Overijssel. , v
Nog enkele vakantiewo": ï
gen vrij in HONGARIJE ' l
55,- DM p.dg. 046-334006^
Te h. 5-pers. VAKAN"I*'1*' <■
HUISJE in België met vv.c «*
doucheva. 1-7. 045-726673> t
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Vogelzangkocht bij Compaq een exclusieve partij tot 20 MB), PCMCIA slot, 3.5" disk drive. Boven-
notebooks en biedt deze tegen een wel zeer ver- dien voorzienvan praktische digitale pen. Inclusief
rassende prijs aan. De Compaq Concerto note- accu, Pen muis/Pen power software, MS DOS en
books onderscheiden zich door de unieke Windows voor pen computers,
compactheid en het afneembare toetsenbord Oude Vogelzangprijs.s999^
waardoor zij uiterst handig te bedienen zijn. VOCELZANC - «■*, ** *■*■De Concerto notebooks zijn voorzien van een digi- "°!pSIONEEL |ClClCl
tale pen, een superieur alternatief voor de muis. exc'lbtw --L %*t9^gtf mW9
COMPAQ CONCERTO 4/25 NOTEBOOK Tevens verkrijgbaar met
Uitgevoerd met een 486DX/25 MHz processor, " 486 DX/25 - 250 MB hard diskj6499T- 2299
120 MB hard disk, 4MB intern geheugen (uitbr. " 486 DX/33 - 250 MB hard disk^699T- 2499
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UW PARTNER IN AUTOMATISERING EN TELECOM
Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528. Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.
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100% Wild Live Sex
06-9891

G<3en wachttijd! 1 gpm.

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)
(1,- p.m.) Opeens trok hij zn

broek uit, deed m'n rokje
omhoog en m'n slipje naar

beneden.
Maar meneer wat doet u nu?
06-340.340.30
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.

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

(1,- p.m.) De meesteres
lachte gemeen en ze liep

met haar naaldhakken over
zijn naakte lijf.

06-340.350.75

Pornofoon
06-320.320.54

Maak jeriem los, snel...

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

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

06-9618
Live Sex

De leukste meiden
24 uur per dag

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

06-9715
(1,- p.m.) Zij doet haar B.H.
uit "Kijk ze zijn groter ge-

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

Sandra met haar tongetje
wel heel dichtbij.

06-340.340.55
Rijpe vrouwen

zoeken onervaren jongens.
06-9504 (75 cpm)

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

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

* SM voor 2 *
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Kinky-Live
sm-bondage-travestie

1 gpm. 06-9821

Gratis
Telefoonsex

voor vrouwen
06-4311

Of 4611
mannen bellen voor

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

top contact 06-9845
hete meiden 06-9785

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm)

Gratis sex
voor vrouwen 06-4300,
heren bel 06-320.330.91

(75 cpm)

Gratis
Sexcontact

voor vrouwen
06-4366 of

4622
Mannen bellen ’ 1,- p.m.

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

sexplezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)
Hete vrouwen zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Gratis
sexkontakt

voor vrouwen: 06-4909,
mannen bel 06-9604

(75 cpm)

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

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

Hete vrouwen willen met jou
Sexgesprek

06-320.322.33 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Hete vrouwen uit de'regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.
06-320.330.79 (75 cpm)

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Bel nu zelf de heetste

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

06-9664
Gratis

sexgesprek
voor vrouwen. Dames bel 06-

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

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt metrijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

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

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

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75 cpm)
Kaviaar en dr gouden drank

afluisteren? 24pd 1 gpm

06-320-329-20
Heerlijk discreet

direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!!

06-320.322.11 (75 cpm)

Kontakten/Klubs

Als u de KLOK luidt... weten wij
wel waar de KLEPEL hangt!!

De BARBIES van LYDIA
046-749662, Groenstraat 64, Geleen, Ned. meisje gevr.

Villa Liberta
Wo., vrijd. en zat. v.a. 21.00 uur voor paren en alleenstaan-
den. 2e en laatste zaterd. v.d. maand NUDISTENPARTY.

Tolerante paren woensd. en vrijd. voor 21.30 uur gratis en-
tree. Maaseikerweg 24, Susteren, 04499-4928.

Club & Escort
Mirabelle.

Onze club is open vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur.
6 Leuke dames verwennen U.

Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. Tel. 045-427120.

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

046-745814.

Buro Venus
het beste privéadressen-

boek van Limburg!
a 04750-28353.

Bij Angelique
ero massage en privé.

a 045-311135.

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

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

Keuze uit 7 meisjes!

Privé llona
Kom en doe gratis mee met
onze W.K. LOTERIJ. Nieuw
Monique dubbel DDDD. 29
junina 18.00 uur gesloten,

g 045-708903

"Exotisch"
ma.-vr. 11.00-20.00 uur.

8 045-426199.

’ 50,- all in
Telefoon 045-423608

Twilight escort
8 045-275618. Kvk 49356

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

volslanke Betty
ontvangt thuis.
g 045-232663.

Surprise Escort
a 045-275900.

Nieuw!!
bij Angelique

Chantalle en Siskia 25 j.
dubbel PD. Tel. 045-311135.

Nieuw ! Nieuw !
Houdt u van veel wippen?
Kom langs bij CLUB 105

Geleen. 2 a 4 maal relaxen
voor ’ 200,- all-in. Ook

massage v.a. ’ 50,-. Ma-
vrijd. 12.00-24.00 u.

Rijksweg Zd 105, Geleen.
a 046-756335. Tot gauw.

Privé Papilion
of 'n erotische massage of 'n
trio. 5 lieve meisjes aanw.
Tel. 045-355242. Tevens

nog meisjes gevraagd.

Door leuk jong meisje tota'
ontsp. massage

045-353489
nieuw, ook met 2 meisjg^

Business ClasS
GIRLS. Voor een stijlvol' 6

escort. Met een van (#.
meisjes tussen de 18 en

jaar. HET escortburo i<"
Limburg, 24 uur per da9.
Ook SM. Tel. OAAQS-^y

Romantica
S 045-419742
Wij hebben wat u zoek1'

meisjes v.a. 19 jaar.
Nieuw, nieuw! £sc£^^
Boy and Girl

Escort-service, striptease
m/v. Telefoon 045-2573<^

Privé llona
VANDAAG ORANJE prij-*er'

a 045-708903.^^
Brigitte, Nanrjy, Grieks

® 045-254598.
Man 39 jaar

erotische massage vooj.
vrouwen. Br.o.nr. B-05**"*^'Limburgs Dagblad, Pos»u

2610,6401 DCHeerle*1'

Woensdag 29 juni 1994 "6



Suikerwerk
b\*et is dit jaar honderd jaar gele-
den dat Venz werd opgericht. De
j*rste tientallen jaren legden
zjenderik de Vries en zijn zonen
gerard en Henk zich, in Amster-dam, toe op chocolaterie en sui-

Eerst aan de Madura-
raat, later aan de Plantage

in de hoofdstad,
'"'«"ïoepgoed, zuurtjes, dragees,
toffees, lolly's, borstplaat, suiker-nestjes en gomballen, ze be-
hoorden allemaal tot het assorti-
ment van Venz. De zaken verlie-pen zo voorspoedig dat De Vriesj^eerruimte nodig had. Een wei-

coöperatieve gemeente Am-

sterdam zorgde er voor dat het
bedrijf uitkeek naar een andere
locatie. Een te koop staande ou-
de papierfabriek in Vaassen
bood in 1929 uitkomst. Met een
kanaal in de buurt en een spoor-
lijntje dat tot op het fabriekster-
rein liep was de infrastructuur
voor die tijd zeer up to date.

De hagelslag, het paradepaardje
van de onderneming, is nog lang
geen eeuw oud. Het goedje werd
'pas' in 1936 na veel experimen-
teren uitgevonden. Zoon Gerard
('Meneer Ger' voor het perso-
neel) vond uiteindelijk de juiste
receptuur en bereidingswijze
van chocoladehagel. Een vermi-
cellipers moest er aan te pas
komen om mooie korrels te ma-
ken. Aanvankelijk waren de De
Vriezen nog helemaal niet tevre-
den over het uiterlijk van de kor-
rels. De smaak van de hagelmocht dan okay zijn, het zag erniet echt mooi uit. Bij toeval, zowil de overlevering, ontdekteGerard de Vries het procédé om

de korrel ook te laten glanzen.
Niets stond een opmars van dit
broodbeleg toen meer in de weg.

Anno 1994 is Venz nog steeds
prominent aanwezigop de markt
der hagelslagprodukten. De fa-
milie De Vries heeft inmiddels
de zaak al geruime tijd geleden
van de hand gedaan. In 1973 nam
Van Nelle het bedrijf over. Van
Nelle werd vervolgens weer op-
gekocht door het mammoetcon-
cern Sara Lee/DE. En in 1990
kreeg Venz opnieuw een andere
eigenaar: het voedingsmiddelen-
concern CSM bracht de hagelfa-
briek onder bij Koninklijke De
Ruijter, ook bekend als produ-
cent van broodbeleg.
Bijna een miljoen boterhammen
per dag worden er in Nederland
belegd met Venz, weet commer-
cieel directeur J. Berkenbosch,
die kantoor houdt bij De Ruijter
in Baarn. Maar de keerzijde is
dat er twee miljoen boterham-
men voorzien worden van hagel-

slag van andere merken. Het
marktaandeel van Venz is dus
vrij beperkt. „Hij is gestegen van
zon 25 procent naar een dikke 30
Drocent." zeet Berkenbosch.

" Familieportret van familie De Vries, oprichter van de Venz-fabriek Foto: GPD

Een Frans binnenplaatsje in Maastricht

Vooral móói eten
bij Petit Bonheur

DOORMARIËTTESTUIJTS

hebben ze veel te weinig in ons land. Van die lange zo-meravonden, waarop het tot rond het middernachtelijk£Ur warm blijft. Zo aangenaam dat je nog heel laat buiten
eten, met koele witte wijn erbij. Maar als er zon<\Voele zomeravond is, dan gaan we op zoek. Naar de leuk-ste terrasjes, waar je ook nog lekker kunt eten. In de ru-
Eetlust brengen we verslag uit. Hoe vaak? Dat zal'"hangen van het aantal mooie zomeravonden...

Jen van de eerste warme zater-jjagavonden bracht ons naarj^aastricht. Omdat daar, in hetskerkwartier, een droom van**n binnenplaatsje ligt. Met ou-e klinkers, met slingerende
j. "Jnranken, met geraniums, metlieren vogelkooi. En, heel be-r^grijk, met een stuk of tien res-

(Ms de voertaal niet Nederlands
was, zou je je in«fankrijk wanen, daar op het

van Petit Bon-Leür. In zon auberge waar deu- swijn rijkelijk vloeit. Die be-zeilen we dan ook maar, we la-
** de kleine wijnkaart voor wat"*? »s, en krijgen er geen spijt van.

de witte als de rode vin
5 U maison (26,50 gulden per fles,
gulden per glas) is heerlijk van

(JJ-k de menukaart doet aanJankrijk denken. Met bij de.oorgerechten vissoep met rouil-
j* slakken met kruidenboter en****ade Nicoise en bij de hoofdge-

rechten tournedos roquefort (os-
sehaas met roquefort-saus), gigot
d'agneau au miei et basilic (lams-
rugfilet met een saus van honing
en basilicum) en filets de sole
(tongfilets gevuld met spinazie
in een saffraansaus).
Wij besluiten het aantrekkelijk
geprijsde keuzemenu uit te pro-

beren. Voor vijfenveertig gulden
kun jeeen keuze maken uit vier
voorgerechten, vier hoofdge-
rechten en vier desserts.
Na lang wikken en wegen over
dc voorgerechten, die me alle-
maal wel wat lijken, bestel ik,
carpaccio. Dc dungesneden ge-
marineerde ossehaas met olijf-
olie, parmezaanse kaas en basili-
cum is goed van smaak en,
vooral bij dit weer, lekker fris.
Hetzelfde geldt voor dc salade
met spekjes van mijn tafelge-
noot, die bereid is met een heer-
lijke dressing.
Over zijn hoofdgerecht is hij ook
goed te spreken. Dc steak pro-

vencale (kogelbiefstuk met to-
maten-knoflooksaus) is (zonder
dat gevraagd is hoe meneer 'm
blieft) uitstekend gebakken, tus-
sen rood en medium in. Over dc
gepocheerde zalm ben ik, vooral
in deze romantische omgeving,
ook tevreden. Het garnituur is
aan dc bescheiden kant, voor
ieder een worteltje, stukje broc-
coli en een stukjeaardappeltaart.
Gelukkig krijgen we er een
schaaltje frietjes bij.

Wie trouwens hele grote honger
heeft, doet er beter aan om nog
een extra tussengerecht te be-
stellen. Dc porties van het hoofd-

gerecht zijn namelijk niet al te
groot. Wijzelf hadden (dit keer)
aan het menu overigens genoeg.

Als dessert kozen we beiden, hoe
kan het ook anders in deze om-
geving, Franse kaas. En die
smaakte, met een lekker glaasje
rode wijn, bijna net als in Frank-
rijk.

Le Petit Bonheur is gevestigd
aan deKapoenstraat 32 (telefoon
043-215109). Het restaurant is
van woensdag tot en met zondag
geopend vanaf 18 uur. Reserve-
ren is, zeker op een mooie zo-
meravond, noodzakelijk.

% Eten op de binnenplaats Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

eetlust
In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijksuit dewereld van
eten en drinken. Culinaire

nieuwtjes, opvallende
trends en bijzondere

eetadressenkomen aan bod.
De redactie zal geregeld

aanschuiven in Limburgse
etablissementenen verslag

doen van haar bevindingen.
Coördinatie Mariëtte

Stuijts.

consument
Venz-fabriek bestaat honderd jaar

Het hagelt dagelijks op
miljoen boterhammen

DOOR JAN WITTING

Sijna één miljoen boter-hammen worden er dage-
HJks mee bestrooid: dehagelslag van Venz. Vrijwel
"-* gehele naoorlogse gene-r**tie is opgegroeid met dit
Populaire broodbeleg. Deehocoladehagel werd welis-waar pas in 1936 uitgevon-den, de firma Venz bestaatdit jaar precies honderd
Jaar. Begonnen in Amster-dam, verkaste Henderik de
vries en Zonen in 1930 naar
'aassen. Nog altijd hagelt
'*et daar grote korrels Venz.
"let was 1962 toen Venz voor het

een verpakking liet ver-
fijnen met daarop kinderen
"'geheeld die onder de paraplu
"""andaan hun boterham be-

met de gelijknamige
[■'"ocoladehagel. De fabrikantJechtte aan opvallende verpak-
kingen, want in het zelfbedie-

zou het zakje er uit
boeten springen.

ltl 1980 werd het tijd om de ver-Pakking te 'restylen'. De twee-
op het pak, inmiddels beter

"^kend als Roel en Renske,"*erd in het nieuw gestoken;
jfcijkerbroek en gymschoenen
hoesten de consument ervan

' jVertuigen dat de moderne tijd
*an Venz niet voorbij was ge-
daan. Het tweetal liet in latere

weten dat het
korrels Venz hagelde: 'Het

?agelt, het hagelt, grote korrels
/enz. Zo geweldig lekker, Venz,
venz, Venz

**en beetje oubollig was het toch
geworden, meende dehuidi-

?*e directie van Venz. Van die
l-fave kindertjes die lieflijke lied-
£s zitten te zingen. Eigenlijk
f^ch niet meer van deze tijd.
Paarom werd in het jubileum-
jaar 1994 besloten 'de paraplu en
?6 twee kindertjes' af te zweren,
"vn plaats is inmiddels ingeno-men door 'Venz-kids' die zich
i°ortbewegen in 'Venz-mobie-
rl"', terwijl ze ondertussen hun
boterhammetje bestrooien met
hagelslag.

Familiebedrijf
Nu wordt er wel weer geïnves-
teerd in nieuwe produkten, be-
toogt de directeur. Venz heeft nu
vier soorten hagelslag; behalve
puur en melk zijn er de kwink-
slag (combinatie van vanille en
puur) en de caramelhagel. Bin-
nenkort wordt daar de hagelslag
met gemalen hazelnoot aan toe-
gevoegd.

Buiten Nederland heeft 'de ha-
gel' nooit echt op grootse wijze
voet aan de grond gekregen. Het
nadeel van zuidelijke landen zijn
natuurlijk de hoge temperatu-
ren. In België en Duitsland
wordt de hagelslag wel gebruikt,
maar vooral ter versiering van
taarten. Wie mocht denken dat

Berkenbosch deze restrictie be-
treurt, komt bedrogen uit. Het
"relatieve kleine afzetgebied is
juist een voordeel. Hij legt uit:
„Als een groot deel van Europa
ook 'in' zou zijn voor de hagel-
slag, dan zou er voor Venz waar-
schijnlijk geen plek meer zijn.
Want dan zouden de grote jon-
gens, zoals Nestlé, zich ook wel
gaan roeren op deze markt. Dat
dit 'marktje' nog bestaat hebben
we echt te danken aan het feit
dat het een typisch Nederlands
gebeuren is."

Een Nederland zonder Venz-
hagelslag lijkt hij zich ook niet
voor te kunnen stellen. „We mik-
ken met reclame en marketing
wel op de kinderen, maar dat wil
niet zeggen dat volwassen geen
hagelslag zouden eten. Integen-
deel, zou ik haast willen zeggen.
Het eten van hagelslag verschaft
ouderen vaak een kinderlijk ple-
zier. Bij veel mensen is het toch
zoiets van: even terugkeren naar
je kindertijd."

Draadloos Met een draadloze telefoon ben je tot in
de verste hoeken van huis en tuin bereik-

baar. En voor de momenten dat je jedaarbuiten begeeft, bouwt Pana-
sonic er gewoon een antwoordapparaat in. Ook draadloos. Zodat jebinnengekomen boodschappen tot in de verste hoeken van huis èn
tuin kunt horen. De telefoon, die is beveiligd tegen afluisteren en te-
lefoon-piraten, kost 499 gulden.

Mercato Hotel Winselerhof in Langraaf houdt dit
weekeinde een Italiaanse markt. Wijnen.,

hapjes, dans, muziek, mode en auto's moeten er een echte Mercato
Italiano van maken. De markt is ook toegankelijk voor mensen die
niet in het hotel overnachten. De entree is vier Winseler Lires (waar-
de 10 gulden), te besteden op de markt. Vrijdag vanaf 16 uur, zater-
dag en zondag vanaf 13 uur.

# Bar, tv-meubel of babybedje.

Porsche Bar Gezien voor iemand die echt, maar dan s
ook echt alles al heeft. Of voor bedrijven

die anders dan anders voor de dag willen komen. De Porsche Bar.
Gemaakt van polyester en leverbaar in alle Porsche-kleuren. Bijna
drieduizend gulden kost dit grapje en voor 750 gulden extra worden
er ook nog een spiegelwand en drie halogeen lampen ingebouwd.
'Porsche rijders kunnen de bar dus gespotenkrijgen in de kleur van
hun eigen wagen,' zo schrijft de trotse leverancier. Die verder opge-
wekt meldt dat het ding behalve als bar ook als tv-meubel of kinder-
bedje (!) dienst kan doen.

Reisapotheek De Stichting Pharmacon heeft een folder
gemaakt over de samenstelling van een

goede reisapotheek. Wat je allemaal wel niet kunt krijgen op vakan-
tie ... Reisziekte, een zonnesteek, maag- en darmklachten, nervositeit,
slapeloosheid, insektesteken en misselijkheid, om maar eens wat te
noemen. Gelukkig biedt de folder tips ter voorkoming en bestrijding
ervan. En een checklist van onmisbare geneesmiddelen. Verkrijg-
baar bij apotheek en drogist.

Met spiegel Ze liggen al weer even in de winkel, maar
toch besteden we er nog aandacht aan. De

nieuwe schoolagenda's zijn dan ook weer opmerkelijk. Voor 'meisjes
die echt meetellen' is er bijvoorbeeld een agenda vol beauty en gla-
mour, met ingebouwd make-upspiegeltje, terwijl er voor 'echte man-
nen' een agenda is vol sport, mooie vrouwen en avontuurlijke reizen.
Housers kiezen natuurlijk voor de Dance Attack (met cd), tv-kijkers
voor de Paradise Beach. Voor no-nonsense types zijn er de zakelijke
examenagenda, de college-agenda en de studie-agenda.

Barbecue heeft ook
Europa veroverd

Was barbecuen aanvankelijk
vooral een populair eetfestijn in
Amerika, ook in Europa is die
'buitenkeüken' inmiddels popu-
lair. Tot een jaarof twintig gele-
den was eten bereiden in de
buitenlucht iets dat je alleen
deed tijdens het kamperen. Maar
het openluchtkoken op houts-
kool werd plotseling populair.
Eerst in Amerika, later in Euro-
pa. En nu heeft bijna iedereen in
Nederland een barbecue die te
voorschijn wordt gehaald bij het
eerste vleugje zomerweer.

Barbecue is afgeleid van 'barba-
coas', de gevlochten roosters van
jonghout die de Indianen in het
Caribisch gebied ten tijde van de
grote ontdekkingsreizen ge-
bruikten om hun vis en wild te
roosteren boven de gloeiende
houtskool. Eigenlijk is er niet zo
erg veel veranderd. In plaats van
het houten rooster gebruiken we
inmiddels een metalen rooster.
De kuil in de grond hebben we
ingeruild voor een (metalen)
kom of doos. En de houten spies
bij het roosteren van kip, kal-
koen, vlees of bijvoorbeeld wild
gebruiken is hu meestal vervan-
gen door metalen pennen.

Wie gaat barbecuen kan het heel
simpel aanpakken, dat wil zeg-

gen een vuur maken in een een-
voudig bakje met daarop een
rooster. Maar het kan ook uitge-
breid en luxe. In diverse huis-
houdwinkels en doe-het-zelfza-
ken zijn apparaten in allerlei
maten en soorten (bijvoorbeeld
met of zonder draaispit, wel of
'bijna niet' draagbaar) te koop;
sommige werken niet op houts-
kool of hout, maar op gas ofelek-
triciteit.

Stabiliteit
Let bij aanschaf altijd op de sta-
biliteit van de barbecue. De po-
ten moeten bovendien stevig zyn
bevestigd aan de vuurbak, hou-
ten handvatten nemen minder
warmte op dan metalen. Een
goed rooster is verchroomd, zo-
dat het niet schilfert tijdens het
barbecuen en is gemakkelijk
schoon te houden.

Ook al lijkt het alsof zon buiten-
keuken vooral 'vrijheid-blijheid'
is, barbecuen vraagt wel om een
redelijke planning. Want het kan
wel een uur (of langer) duren
voordat het vuur geschikt is om
te gebruiken. Als er een dunne
laag fijne witte as op de houts-
kool (bijvoorbeeld briketten)
ligt, kan het eetfestijn beginnen.
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Auto onderdelen en accessoires
In- en verkoop schade-auto's

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelen van

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

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

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

(Brom)fletsen
Te k. HONDA MTX brom-
mer, z.g.a.n. Kooppr.

’ 5.000,- Vraagpr. ’ 2.250,-
Tel. 045-217423.
Nu! 2 Halen 1 betalen!
MOUNTAINBIKES,
div. modellen, Shimano af-
gemont. oa. Deore LX, DX
en STX enz. S 045-754061.
De meeste SCOOTERS en
bromfietsen uit voorraad
leverbaar. Nu halen na finale
betalen. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Fiets of mountainbike
maand juli gratis een COM-
PUTER met 7 functies. Fin.
mog. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54, Hfjerlen. 045-
-211486.

In/om de tuin
Toro, Yamaha, Mountfield
en Atco GAZONMAAIERS.
Ruime keuze uit maar liefst
75 verschillende zit- en
loopmaaiers. Tevens diver-
se gebruikte g«_*onmaaiers.
Colle Sittard Machinehandel
BV, Nusterweg 90, telef. 046-
-5199130.
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, perkplanten,
geraniums enz. Jawell Tuin-
centrum. Telef. 045-256423.

(Huis)d leren
——---———-——-■——-"--—————————-
Te k. prachtige (gestr.)
BOUVIERPUPS van part.
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. *g 04257-9200.
Te koop wegens ziekte hok
met REISDUIVEN, ’350, -.
Tel. 045-230264.
Te koop Engelse COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Telef. 045-325447.
Te k. HONDEKAR 2-vaks,|
vr.pr. ’550,-, tev. gegalv.
honderen, ’250,-. W. de
Rijkestr. 11, Landgraaf.
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.

Braderieën/Markten
D«3elnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten zo. 3 juli
Valkenburg, zo. 10 juli
Kessel-Eik en andere mark-
ten periode juli t/m septem-
bera.s. Inl. 045-324112.
Zondag 3 juli 10-18 uur
ZWARTE markt, Valkenier
Valkenburg. Kinder-, rom-
mel-, Luikse markt. Inl. 045-
-213386.

Opleidingen

Schoonheidsspecialist(e)
Pedicure **** Visagie e.a.

Opleiding inst. Jenny Smeets
Meerssene-weg 216, Maastricht 043-623643.

Erkend: Min. O & W (WSF) Anbos.

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

Voor reparatie en schade-
bemiddeling, alle merken:
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
Tel. 04492-1870. Vrijdag-
avond koopavond!!
Te koop 6 lichtgewicht
TOURCARAVANS o.a.
Tabbert, Kip, Iva, Chateau,

■ Eifelland. Alle met tent,
kachel ijskast. Zeer goed-
koop. Tel. 045-323178.
Te koop caravan IT 360, i.z.
g.st., geheel cxjmpl., TV,
magnetron enz., pr.n.o.t.k.
Telef. 045-210627.
Uit faillisement verkregen:
caravan, merk ROADSTAR
425, met ijskast en kachel.
Goede staat, ’4.000,- mcl.
B.T.W. Tel. 04754-87455.
Handige PARADISO vouw-
caravan, pr. ’ 700,-. 045-
-740041 b.g.g 751632.
3-Pers. KNAUSS Sudwind
("aravan, '85, ijskast, verw.,
voort., gasfles, gew. 530 kg,
geh. als nieuw, Heerlerweg
67 Voerendaal. 045-750605.

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

Bel de Vakman
Voor uw renovatie of ver-
bouwing. Bel Correct. Kar-
wei en Klusdienst "COR-
RECT". Voor info en prijsopg.
045-311258 of 318092 na
18 uur.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis
offerte. Telef. 045-465285.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating, S
045-324249.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.

TVA/ideo
Goede kleuren TV's met ga-
rantie, zeer grote sort. v.a.
’95,-. 25 jaar TV Occasion
Centrum GEEL, Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Telef.
045-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide. S 045-213432.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te k. 2e hands MEUBELEN,
waaronder bankstellen,
stoelen en tafels. Schild-
straat 12, Brunssum (Tree-
■beek) telef. 045-212281.
Keukenrenovatie-werkbla-
den-spoelbakken-fronten-
inbouwapp. etc. met gar.
VOSSEN Keukens Heerlen
Eikenderweg 77, g 712158.
Te k. eiken DEKENKIST
’250,-; eethoek eiken ho-
ningkleur, tafel + 4 stoelen
met gobelinstof ’2.000,-. S
045-419898 17.00-19.00 u.
Te koop 2 persoons BED
met ombouw, ’ 150,-. Tele-
foon 04492-2873.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

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

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

’ 275,-. groothandelscen-
trum AU SOLEIL BV, Markt
38, Kerkrade. 5 045-461417
Voor gezond bruinen:
GOERGEN zonnehemels,
de grootste zonne-vakspe-
cialist in de regio. Superlage
prijzen, alles met 3 jaar voll.
garantie. Rijskweg Noord 97,
Sittard, S 046-583002 (oude
pand Sme<*o, t.o. ziekenhuis
bij tankstation).

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

Vlees/AGF

Inblikken nu
vakantievlees

Slagerij Arts, Dorpstr. 86, Brunssum. Info 045-252823. j
Voor Limburgs LEKKER-1
STE gehakt. Slagerij Hout- 'vast Schinnen.

Huish. artikelen

Zomervoordeel
aktie!! op=op

INBOUWAPPARATUUR
Gaskookplaat met vonkontst.

nu ’ 298,-
Electro kookplaten ’ 595,-
Vaatwasmachine geintegr.

’ 995,-
Sierschouwen 60 breed wit

’ 495,-
Electro-ovens convent, nu

’ 575,-
-inbouwkoelkasten ’ 598,-
Div. showroomapp. met

hoge korting

Vossen
Keukens
Eikenderweg 77,

Glaspaleis Kerkplein
Heerlen. Tel. 045-717555.

Nog 3 st. grote turbo combi-
ovens met ingeb. magnetron
o.j. Nieuw! van ’3.500,-
-voor ’1.690,-. VOSSEN
Keukens, Eikenderweg 77,
Heerlen. Telef. 712158.

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerprijs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek
SAXOFOONS, dwarsfluiten
en vele, vele andere blaas-
en slaginstrumenten. Nieuw j
en gebruikt. Adams Thorn,
04756-1324.

Literatuur
Te koop boeken BELL-
COLLEGE. Telef. 04405-
-2785.
Boeken PABO 1e en 2e
jaars. Tel. 045-316449.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

PICCOLO'S]
045.719966 I

Opheffing curatele
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastrichtvan 16 juni 1994,
zaaknummer 2848 is de on-
dercuratelestelling van
Paulus Franciscus Vos, ge-
boren te Maastricht op 20
december 1930, wonende
aan de Turennestraat no. 31
te Maastricht opgeheven en
is er een bewind ingesteld
over al zijn goederen met
benoeming van de heer J.
L.G. Jeukens, gerechts-
deurwaarder, kantoorhou-
dende aan de Vlotstraat no.
15 te Heerlen tot bewind-
voerder.

r~ ___ _ w__ ___ _ _1

Landgraaf (Übach o. Worms) Kerkstraat U

DAMESMODESCHOENEN: LisaTucci Roberto
Angelo - Revival - Clarks - Clarus mt. 35 t/m 42
DAMES-MODESCHOENEN MET EXTRA PASVORM:
Picardi - Hartjes - Finn Comfort - Ara - Mephisto - Solidus
DAMES-MODESANDALEN: JJ. Empres Catja
Pikolino's - Ariva
KINDERSCHOENEN: Bunnies - Jimmy-Joy - Elefanten -
Companucci - Ricosta

GROTE COLLECTIE
DAMES-, HEREN- EN KINDERSANDALEN 10%
Elefanten - Ricosta - Mephisto - Helix - etc.

HEREN-MODESCHOENEN: Mephisto Canter
Finn Comfort - Avang - Berkelmans - Clarks 39 t/m 461 -<
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Richtlijnen
**n woordvoerster van het Com-missariaat voor de Media in Hil-v,3rsum bevestigt de door de
'avocaat-generaal aangedragen
adviezen. De Europese richtlij-
"ei* staan weliswaar toe dat (in
Seval van TV10) een Luxem-
burgse zender wordt bestierd en
jkfinancierd door Nederlandse

Maar de pro-
<j""amma's zelf mogen niet alleen"""""orden gemaakt voor de Neder-
"Jndse markt. De zegsvrouw:
j-Het feit dat TV 10 zelfstandig
■teeft besloten niet uit te zenden,
*ordt door de advocaat-generaal
«zien als een bewijs dat de zen-
;Jer wel van plan was om alleen
°or Nederland bestemde pro-

jframma's te maken, en dat is
Verboden."
/; °lgens haar staat het standpunt. ***« het commissariaat louter op
?et punt van de Nederlandse af-
-s,°mst op gespannenvoet met de
*,lJropese regels. Voor het overi-

ge komt het advies van de advo-
caat-generaal overeen met de
beslissing van het commissa-
riaat, meent zij. De Europese

procedure volgt op een uitspraak
van de Raad van State, die oor-
deelde dat de weigering van
TVIO conform de Nederlandse

wet was. In Luxemburg wordtde Nederlandse Mediawet op dit
punt getoetst aan de Europese
richthjnen.

" Vivian Boelen en Harmen Siezen zouden de bekende tv-gezichten van TV10 moeten
worden, maar in 1990 viel definitief het doek voor deze zender. Foto: GPD

’Met mijn repertoire kan ik letterlijk alle kanten op’Jacques Herb blijft
werken aan rentree

DOOR JOB BOOT

- „Wat er ook gebeurt, ik blijf artiest,"j^inkt het bijna strijdbaar uit de mond van Jacques Herb.Pc Rotterdamse zanger en geboren optimist werkt al veleteren onvermoeibaar aan een rentree in de hitparade, maarj^sgeen ander weet hij dat succes hebben één is en succeshouden twee.

£jjn gloriejaren met 'Manuela',
J*enman mag niet huilen'en 'Detoreador' liggen nu twintig jaar
?chter hem, maar het publiek is
i^cques Herb nog niet vergeten.

oude hits zijn bijna vaste
in radioprogramma's

?js Arbeidsvitaminen en Gouden
y«"en. Maar Herb snakt naar er-
inning. Hij vindt het prima, dat
Sm vergeelde platen regelmatig
Vorden opgepoetst, maar meent
??t ook zyn nieuwe repertoire

aan de aandacht mag ont-

"e moet knokken voor je be-

" 'aan," ervaart dezanger keer op
*eer. „Het publiek is me welis-
waar niet vergeten, dat blijkt tij-
j*ens de optredens in het land,
?*aar het kost vandaag de dag

jJitengewoon veel moeite om je
gaatje gedraaid te krijgen. Voor-la de Hilversumse omroepen zijn
irg kieskeurig en halen vaak
j^n neus op voor Nederlands re-pertoire. Bij Radio Noordzee enRolland FM krijg ik wel de nodi-ge steun. Daar zitten ook oude

als Chiel Montagne en
Torringa. Tja, die jongens

l^Jh van mijn leeftijd. Die heb-
*n mijn carrière van het begin

i * aan gevolgd. Zij weten waar zeAet over hebben."

heeft Jacques Herbjj'eer een nieuwe zomers klin-
j^nde single-cd. Het betreft een■IJ-d nummer, dat wel, maar ge-
joel aangepast aan de tijd vanu- „Dat wil zeggen," licht de

zanger van het levenslied toe,
„het is voorzien van een modern
arrangement. Lekker vlot, met
Spaans temperament. Het num-
mer heet Juanita. Het stond aan
het begin van de jaren zeventig
op een langspeelplaat. Toen
heeft het nooit veel aandacht ge-
kregen. Ik heb het altijd een
prachtig nummer gevonden en
mijn huidige platenmaatschap-
pij deelde die mening. Vandaar
dat we het nu als zomersingle
hebben uitgebracht. En hopelijk
wordt het een zomerhit."

Come-back
Jacques Herb maakte in het na-
jaar van 1992 een come-back in
de Nederlandse showbizz, nadat
het jarenlang angstig stil rond
zijn persoon was geweest. Die
stilte werd verbroken met de
komst van een nieuwe cd, geti-
teld 'Een weg terug', waarvan hij
het eerste exemplaar tijdens een
wervelend concert in de Amster-
damse poptempel Paradiso
kreeg uitgereikt door Mary Ser-
vaes alias de Zangeres Zonder
Naam. „Ik voelde mij er weer he-
lemaal bij horen," herinnert de
48-jarige Herb zich die dag. Het
platensucces bleef echter uit.
Dat nam niet weg dat hij gere-
geld aan de weg timmerde.
Optredens in het land en zelfs in
het buitenland hielden hem aan
het werk. Tot op de dagvan van-
daag is hij full-time artiest. Dat

stemt hem tot grote dankbaar-
heid. Tevreden zegt hij: „Ik hoef
me 's morgens niet bij een baas
te melden. Ik heb alle vrijheid.
Dat is het heerlyke van het ar-
tiestenbestaan."
Een ander leven zou Jacques
Herb zich niet wensen. „Ik ben
niet rijk, maar kan wel leven van
m'n zes, zeven optredens in de
maand. Natuurlijk zou een hit
me goed doen. Organisatoren
van feestavonden en zaalhouders
kijken nu eenmaal naar de hitpa-
rade. Wie erin staat, is populair
en wordt gevraagd. Mijn naam
komt er al jaren niet meer in
voor. Toch blijft men belangstel-
ling tonen. Gelukkig wel, want
het is mijn boterham. Maar een
hit zou meteen wat meer beleg
betekenen."
’Manuela’

In 1971 beleefde hij gouden tij-
den door de hitsingle 'Manuela'.
Het dramatische verhaal van een
jong meisje, dat wordt getroffen
door een noodlottig ongeval.
Herb zong het met overslaande
stem en wist daarmee een groot
publiek aan zich te binden. Nu
nog, zoveel jaar later, zingt hij dit
lied met grote overgave in de-
zelfde toonsoort. „Mijn stem is er
in de loop der jaren alleen maar
voller en warmer door gewor-
den," vertelt hij. „Ja, Manuela is
nog altijd een topper. Ik zing het
soms wel twee, drie keer op een
avond. De mensen kunnen er
niet genoeg van krijgen. Ik
breng het nummer met overtui-
ging. Nog steeds. Anders belazer
ik mezelf èn het publiek. Dat kan
natuurlijk niet. Een artiest, die
zn publiek niet serieus neemt, is
geen knip voor zn neus waard.
En ik voel mij voor de volle hon-
derd procent artiest."
„Dat Manuela de mensen aan
spreekt bleek onlangs nog tij

dens het smartlappenfestival in
Tilburg. Daar waren vijfentwin-
tigduizend mensen samenge-
stroomd. Een groot aantal zong
het nummer woordelijk mee.
Alsof het nu weer een hit is."

Van de succesvolle single wer-
den destijds ruim tweehonderd-
vyftigduizend exemplaren ver-
kocht. Jacques Herb werd met
goud en platina onderscheiden.
Later verscheen het nummer op
ontelbare verzamelelpees en
cd's. „Op geen enkele smartlap-
pen-cd ontbreekt Manuela," laat
Herb trots weten.

# Jacques Herb: Jk voel me honderd procent artiest."
Foto: GPD

show
Advocaat Europees Hof nuanceert weigering zendvergunning

TV10mag wél, maar niet
alleen voor Nederland
Van onze rtv-redactie

LUXEMBURG/HEERLEN
Volgens de advocaat-

generaal bij het Europees
Hof van Justitie in Luxem-burg had bij het verbod op
Uitzendingen van TVIO deNederlandse afkomst van
bestuurders, eigenaren en
Medewerkers van de om-
j*oep geenrol mogen spelen.
Mede op grond van die
overweging is de zendervan Joop van den Ende des-
tojd geweerd van het
Scherm. De eigenaren zou-den via een U-bocht-con-
structie de Nederlandse
"Wetgeving hebben willen
°i"nzeilen.

advocaat-generaal oordeeltaat een organisatie vanuit Lu-
'v"emburg mag uitzenden, zelfs
j^et het oogmerk zich te onttrek-
Jj^n aan de Nederlandse regels.
"Alleen als vaststaat dat de pro-

amma's louter op Nederland
?jj** gericht, kan de zender ver-
j-oden worden. Bestuurder M.

van de NV TVIO wacht
l**6 uitspraak van het Hof dit na-
'aar af. „Dit is nog geen overwin-
'^'"g, maar het standpunt van de
**dvocaat-generaal is niet ver-eerd voor ons." In geval van
"winst wil de NV een schade-
claim indienenbij de Nederland-
Se overheid.

’Ik hou van jou’krijgt vervolg
HILVERSUM - Bij veel omroepen lijken ze gek op herhalingen. De
KRO doet daar nog een schepje bovenop in de zesdelige programma-
serie 'Ik hou van jou' waarmee de omroep in december begint. Het
programma werd tien jaargeleden voor het laatst uitgezonden.
'Ik hou van jou' was het eerste programma op televisie, waar zo in-
tensief over liefde werd gesproken. Interviewster/programmamaak-
ster van 'Ik hou van jou', Ria Groeneveld: „Wij zijn op zoek naar
mensen die een passie op het gebied van liefde hebben meegemaakt.
Het programma gaat een open en intensief gesprek aan met de geïn-
terviewden. Dat kunnen paren of mensen alleen zijn. De gesprekken
kunnen gaan over hoe je je voelt als jeverliefd bent tot de kortston-
dige liefdes. De tijden zijn inderdaad veranderd met programma's als
All you need is love, waarin mensen soms griezelig open zijn. Maar
echt mooie verhalen over liefde zie je niet op televisie," aldus Ria
Groeneveld. Opnamen worden niet alleen bij mensen thuis gemaakt,
maar ook op straat.
Behalve Ria Groeneveld verzorgt Hansje Bunschoten de (straat)
interviews." Hansje Bunschoten

Veelzijdig
Jacques Herb is niet voor één gat
te vangen. Hij is vooral bedreven

in het vertolken van het Neder-
landse levenslied, maar hn' is
veelzijdig en zingt net zo gemak-
kelijk in het Spaans, Italiaans.
Duits, Frans of Engels. „Met
mijn repertoire kan ik letterlijk
alle kanten op," zegt hij. „Dus als
het in Nederland écht niet meer
wil lukken, dan ga ik mijn geluk
elders in de wereld beproeven.
In Duitsland blijft men je als ster
zien als je eenmaal aan de top
van de hitparade hebt gestaan.
Daar heeft een gevestigd artiest
een zeker aanzien. In Nederland
is men heel sterk in het relative-
ren van succes. Daar moet je je
elke keer opnieuw bewijzen. Als-
of het vroegere succes nooit
heeft bestaan. Dat is soms even
slikken. Maar ik blijf een rasopti-
mist en verknocht aan dit vak."

Geen hoofdrol in dramaserie De Laatste Carrière

EO weigert Frits Lambrechts
wegens marxistisch verleden

Van onze rtv-redadie

AMSTERDAM - Acteur Frits
Lambrechts mag vanweg zijn
imago van de EO geen hoofdrol
vervullen in een nieuwe, nog te
produceren dramaserie voor de-
ze omroep. De acteur was door
producent Han Peekei gevraagd
voor een hoofdrol in de dertien-
delige dramaserie De Laatste
Carrière, die voor het komend
winterseizoen staat gepland. De
EO weigerde echter om Lam-
brechts dezerol toe te kennen.
Volgens EO-programmadirec-
teur Andries Knevel heeft Lam-
brechts vanwege zijn marxisti-
sche verleden nog steeds teveel
het imago van 'de man van de
barricaden, van arbeiders sluit

de rijen. „Dat past niet bij deze
rol. Stel dat Rijk de Gooijer een
dominee moet spelen, dat past
toch ook niet?" De EO ontkent
dat het vroegere CPN-lidmaat-
schap van de acteur reden was
voor de afwijzing.

Met de opnamen van de bewuste
dertiendelige dramaserie De
Laatste Carrière wordt in augus-
tus gestart. Het is de bedoeling
dat de serie het komend winter-
seizoen op het scherm wordt
gebracht. De Laatste Carrière
draait grofweg rond een vijftiger
die vrij onverwacht in de vut te-
rechtkomt en heel wat moeilijk-
heden krijgt met een leven zon-
der werk. De man voelt zich
steeds meer tot het christelijk
geloof aangetrokken, tot hn' zich
uiteindelijk bekeert.

In het contract tussen de omroep
en het produktiebedrijf van Han
Peekei is de bepaling opgeno-
men dat de EO uiteindelijk be-
paalt welke acteurs een rol in de
serie zullen vervullen. Knevel:
„Bij onze vorige dramaserie Een
spoor van blauw zand leverde
producent IDTV voor elke rol
een aantal geschikte kandidaten
met daarbij een eigen advies. Wij
kozen vervolgens de acteurs. In
dit geval kregen wij een lijst met
één persoon per rol. Daarvan
hebben we er nu één afgewezen.

Dat kan. We zitten nog niet in de
produktiefase, en er is nog niets
getekend. Het gebeurt wel vaker
in Hilversum dat omroepen be-
paalde kandidaten, die voor een
rol worden aangedragen, niet ge-
schikt achten voor een rol."

" FritsLambrechts
heeft voor de EO teveel

het imago van
'arbeiders sluit de

rijen.
Foto: KIPPA

Plan voor Europees
medisch tv-netwerk

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Drie Neder-
landers hebben het Net-
werk Gezondheidszorg
Nederland opgericht met
het doel in de loop van dit

jaar te beginnen met in eer-
ste instantie op de medi-
sche stand gerichte televi-
sieprogramma's. Ter finan-
ciering van dit tv-project,
dat later ook voor de consu-
ment beschikbaar komt,
voeren de ondernemers
overleg met potentiële be-
leggers, waaronder Philips
en een grote medische uit-
geverij.

Het uiteindelijke doel is rond het
jaar 2000 een Europese medische
zender te hebben gesticht.
Woordvoerder Roy Benders
meldt dat er verschillende moge-
lijkheden bestaan om de pro-
gramma's uit te zenden. „We
hebben diverse partijen bena-
derd, maar hebben nog geen de-
finitieve keus gemaakt." Niet
alleen NOB en RTLS komen in
aanmerking, ook andere satel-
lietzenders. „En technisch is het
zelfs mogelijk het signaal digi-
taal te injecteren in de kabel."
Het Netwerk Gezondheidszorg
Nederland is opgericht door
Puck Hulstaert, grondlegger van
de intensive care-afdelingen van
het AZU in Utrecht en van het
VU-ziekenhuis, Henk van der
Vliet, voormalig topman bij Sky
Television en RTL4en Roy Ben-
ders, pr-man. De initiatiefgroep
heeft contact met medische or-
ganisaties zoals de KNMG en de
Nederlandse Zorg Federatie. De
Nederlandse overheid zou warm
voorstander zijn van het project.

„Bij deze organisaties bestaat de
wens de gezondheidszorg goed-
koper en efficiënter te maken,"
aldus Benders. Bovendien wil
het NGN de communicatie tus-
sen artsen en patiënten verbete-
ren en kennis verbreiden over
nieuwe technologieën in de me-
dische sector1. Daarbij moeten
ook de farmaceutische industrie
en de overheden een rol spelen.

De programma's zullen 's nachts
gecodeerd worden uitgezonden,
is de bedoeling. Zoals gezegd, in
eerste instantievoor professione-
le medici. Uit het businessplan
blijkt dat zij gratis een decoder
krijgen. Als de medische zender
een succes wordt, komen er ook
uitzendingen voor een breder
publiek en niet langer geco-
deerd.
Benders: „De reden dat we uit-
eindelijk streven naar een Euro-
pees tv-netwerk is dat de medi-
sche stand in de verschillende
landen steeds meer met elkaar te
maken krijgt. Een hartoperatie
in Nederland is dezelfde als die
in Londen. Alle publicaties zijn
reeds in het Engels." Omdat Ne-
derland een goede medische re-
putatie heeft en het land dicht-
bekabeld is, wordt Nederland
het pilot-land.

Parallel aan deze tv-plannen
wordt gewerkt aan een cd-i pak-
ket met cursussen en informatie.
Dit plan wordt uitgewerkt in sa-
menwerking met de ontwikke-
laar van de interactieve cd-speler
Philips.

Verslaggevers
NOS-Journaal
vaker in beeld

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Het NOS-Journaal
gaat vanaf september vaker
nieuwsonderwerpen uitzenden
waarin een grotere rol is wegge-
legd voor de verslaggever. Blijft
die tot nu toe meestal buiten
beeld, in de toekomst moet deze
ter plekke en voor de camera
verslag doen van de gebeurtenis-
sen. Gerard Arninkhof, nu stu-
diopresentator, en Maria Henne-
man, parlementair verslaggeef-
ster, zullen vanaf september
deze rol gaan vervullen.

Het presenteren van grote
nieuwsonderwerpen op lokatie
is volgens een NOS-woordvoer-
der een manier om het Journaal
'gezichtsbepalender en herken-
baarder' te maken. De presenta-
tie vanuit Hilversum blijft onge-
wijzigd.
De Journaalverslaggevers zullen

in de toekomst verder nauwer
betrokken worden bij de journa-
listieke voorbereiding van de
onderwerpen. Momenteel wor-
den die voorbereid door redac-
teuren, die hun informatie op
enkele A-viertjes doorgeven aan
de verslaggevers. „Het is geble-
ken dat daarbij wel eens iets
misging. Het is beter de verslag-
gevers meteen te betrekken bij
het nieuws," aldus de NOS.

" Gerard Arninkhof
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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
proet op de som en bel van-
daag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEKil—————-—-—I '

-ü#l Vakantie & RecreafeWm ? RDP Vakantie & Recreatie is Nederlands grootste dagbladcombinatie. Met een betaalde oplage van ruim 1.700.000 exemplaren, goed (M . 7/5/r-—-J \
VOOr een bereik van 4-2 mi|i°en reislustige NederlandersVoor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, y^T~~^iJ^o)

%FmW^W*' Sluittijd woensdag 16.00 uur. Kaderadv. mits gereserveerd donderdag 10.00 uur. \"<-">s^ S^ J_] _,_._,_-__ _, _
-!■ ■■Hf _■!■■ _mm_^m ■ i ■ -****f_j mn mm ■m■ ■ bi ■ — -T-U-^T»»

MJ*-!fM>l»'L"l«*<lM*<**lJ-li''lk'[tl-1i«
Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve renle Mnd. bedrag Elte**^!in handen belalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. opj33

15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 H-Sl
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10LI
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 >°l\50 000.- 96 mnd 747.22 10o°. 757.01 _____§
mum"^ * "'' i«aik__M_U_Ml_l_t_B6»_ M^XmUim.' x

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente OP J^limiet per mnd eflectieverente op jaarbasis looplijd jaarbasis max. W-
15.000,- 300,- 0.937% 11.8% 68 mnd. 13.0% -fi25.000,- 500,- 0.865% 10.9% 66 mnd. 12.6% #40.000,- 800,- 0.861% 10.8% 66 mnd. 12.2% d
60.000,-1200,- 0.800% 10.0% 65 mnd. 12.2%_____|

OOK VOOR HYPOTHEKEN: C(J
INFORMEER NAARDE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEt .1

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE ' nnP'__|

■"l"«"»"MWrt---iZ-ll I 1TTI ilifck 'li'*Milll"i*lll i^ki*^***"^



Nederland 2
EO/Veronica
12.58 Kabinetsformatie. Recht-

streeks verslag van het debat in de
Tweede Kamer n.a.v. het verslag van
de informateurs De Vries, Van Aar-
denne en Vis over de mislukte «poging
een 'paars' kabinet tot stand te bren-
gen.

16.05 Jody en het hertejong (The
yearling). Afl. 27. Herh.

16.32 (TT) Ik ben Benjamin Ben.
Kinderserie. Herh.

16.52 Peter. Korte sketch. Herh.
17.01 Leven in een meer. Natuurfilm

over het leven op en onder de water-
spiegel van meren.

17.31 Testpiloot (First flights).
Amerikaanse documentaireserie over
ontwikkelingen in de luchtvaartindus-
trie. Afl.: Luchtpost.

17.58 2 vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.41 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
18.50 Ik weet het beter.
19.19 50 Kamers. Jongeren-

praatprogramma. Herh.
19.49 Mars voor Jezus. Verslag van

de gebedswandeling in Utrecht.
Afl. 1.

20.14 Uitzending politieke partijen:
Groen Links.

20.20 (TT) Verre streken.
Documentaireserie over de ontdek-
kingsreizen van Guy Baskin.
Afl. 1: Sabah.

21.10 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
21.45 De mens alleen. Reportage

over het Nazareth-ziekenhuis in Is-
raël.

22.05 (TT) Geheimen van het Malei-
sische regenwoud. Natuurfilm over
de flora en fauna van het Maleisische
regenwoud.

22.35 Spoor-7-TV. Muziekprogram-
ma.

23.00 Willem de Zwijger. 4-delige
documentaireserie over Willem van
Oranje.
Afl. 1: De rijke prins.

23.31 Journaal.
23.36-23.41 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 1
Bericht: Sabine Christiansen.

Reportage. Herh.
WM extra. Met een nabeschou-

wing van de vannacht gespeelde
.Wedstrijden.

Morgenmagazin. Ontbijttelevi-
Jie met WM extra.
Jjj-00 Tagesschau.
jjr-03 Dallas. Afl.: Wiener Traume.
j:-4S Tele-Gym - Ba Duan Jin..'"00 Tagesschau.
'"03 ich brauche deine Kirche
."'cht. Reportage.
'■35 ZDF-info Arbeit und Beruf.

"!-00 Tagesschau. Beursberichten.
'04 WM extra. WK-magazine met

herhaling van een van de giste-
l^n gespeelde wedstrijden.
u°o Tagesschau.
w-05 ARD-Mittagsmagazin.
"^-45 Wirtschafts-Telegramm.
" :*OO Tagesschau.
**03 WM extra. Samenvattingen van
9'steren gespeelde wedstrijden: Ita-
'è-Mexico, lerland-Noorwegen, Bra-

nie-Zweden en Rusland-Kameroen.
*-30 Fliege. Talkshow. Met om ca.
J6.00-16.03 Tagesschau.
«?-30 Hey, Dad! Comedyserie.k°° (TT) Tagesschau.
.y'o Brisant. Boulevardmagazine..'"4O ARD vor acht.. -50 Tagesschau-Telegramm.«v55 Auf Achse, serie..'"5OTagesschau-Telegramm.
v-55 Blankenese, serie.
000 (TT) Tagesschau.
"^"'s (TT) Das Fremde. Reportage
°ver zeven zeer verschillende men-
?*"-n die met de trein het herenigde

binnenkomen.
" -44 Tagesthemen-Telegramm.

"45 48 Stunden im Leben von Iq-
J'atz Bubis. Reportage.
c-20 Skala. Magazine.
o-3o Tagesthemen.

"00 Nachschlag. Satirisch week-
jf°n«mentaar met Maren Kroymann. .*05 Das Nacht-Studio: Innenleben
''nteriors). Amerikaanse speelfilm uit

Uj.978 van Woody Allen,
f.-35 Tagesschau.
|-45 (TT) La collina degli stivali.Jaiiaanse western uit 1969.

Z.E.N.. Island - Insel der
Afl.: Arnarstapi, ge-

*eichnetes Land.

Duitsland 2
05.15-11.04 Gezamenlijk program-

ma. Zie Duitsland1.
11.04 Overland pacific. Amerikaanse

speelfilm uit 1954van Fred F. Sears.
12.20 Süsse Klange gegen harte

Wahrung. Reportage over de hoge
kosten van de muziekindustrie. Herh.

12.55 Presseschau.
13.00 heute.
13.05 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Infotime.
14.00 Robin Hood - Auf den Spuren
einer Legende. Reportage over de
alleskunner uit Sherwood Forest.

14.30 Ercole, Sansone, Maciste e
Ursus gli invincibili. Ital.-Frans-
Spaanse avonturenfilm uit 19.54.

16.00 logo. Jeugdjournaal.
16.08 heute-Schlagzeilen.
16.09 The flying doctors. Doktersse-
rie. Afl.: Sallys Entscheidung.

17.00 heute, sport en weerbericht.
17.15 Lotto-trekking A en B.
17.30 WM-Studio Dallas. Met repor-
tages, achtergronden en interviews.

18.35 WK voetbal: Marokko - Neder-
land. Rechtstreeks verslag vanuit
Orlando.
In de rust om ca. 19.20 heute. Met
het oog op de stand in Groep F kan
de wedstrijd omgewisseld worden
met België - Saoedi-Arabië.

20.30 WK voetbal: België - Saoedi-
Arabië. Samenvatting.

21.15 Praxis extra: BSE - Der heile
(Rinder-) Wahnsinn? Reportage
over de runderziekte BSE. Nadat
vooral Engeland door deze myste-
rieuze ziekte getroffen werd, ontstaat
er nu grote bezorgdheid bij diverse
Europese landen die op grote schaal
runderen importeren. Tevens is er
een gegronde reden om aan te ne-
men dat ook mensen het slachtoffer
van BSE kunnen worden.

21.45 heute-journai.
22.15 Kennzeichen D. Reportages.
23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Ein eiskalter Hund. Herh.
00.00 Zeugen des Jahrhunderts. Se-

rie gesprekken. Vandaag is Susanne
von Schenk in gesprek met de Oost-
pruisische Alexander Fürst zu
Dohna-Schlobitten, laatste erfge-
naam van dit adellijke geslacht en
petekind van keizer Wilhelm 11.

01.05-01.10 heute.

TV FILMS VIDEO
BBC 2

'100 uur - The Lady Gambles -|"949-USA).
gelukkig getrouwde Barbara Stan-
/Vck vergezelt haar man op een
""Skenreis, wordt verliefd op een
iSj^ker en verliest uiteindelijk alles.J-^ertuigend drama van Michael
kordon.

Duitsland 2
i.'.04 uur - Overland Pacific -

western van Fred F., 6ars over twee vrienden na de
De een blijkt de wa-

van de ander te onder-
teken. Met: Jack Mahoney en
169gie Castle.

Duitsland 2
4 30 uur - Ercole, Sansone, Ma-

j*.'ste e Ursus gli Invincibli - (1964-1/'E) Avonturenfilm vol bordkarton/'st de Griekse mythologie als uit-
lï^ngspunt. Hercules Alan Steel wilIr^phale trouwen.

Giorgio Capitani.

Duitsland 1
23.05 uur - Interiors - (1978-USA)
Menselijk drama over een advo-
caat die plots zijn vrouw en kinde-
ren verlaat voor ene Pearl.
Eerste film waarin Woody Allen hu-
mor achterwege liet.
Met: Kristin Griffith en Diane Kea-
ton.

" In het Amerikaanse drama 'Interiors' raken de dochters (Diane Keaton, Kristin Grif-
fith en Mary Beth Hurt) geestelijk volledig in de war nadat hun vader te kennen heeft
gegeven zijn vrouw te willen verlaten. Regie Woody Allen. (Duitsland 1 - 23.05 uur).

Nederland 3
NOS/Vara
08.53-09.00 en 16.33 Nieuws voor

doven en slechthorenden.
16.40 Dommel. Tekenfilmserie.
17.05 Betty's bende. Nieuwzeeland-

se avonturenserie. Afl.: Bevrijd!
De kinderen lopen in een wirwar van
tunnels als hun aartsvijand plotseling
verschijnt. Billy haalt de Blake straat-
jongensover hen te helpen en samen
overwinnen ze de charmeur.

18.00 (TT) Voorbeschouwing
Marokko - Nederland.

18.25 (TT) Marokko - Nederland.
Rechtstreeks verslag.

20.30 (TT) België - Saoedi Arabië.
Samenvatting.

21.15 (TT) WK Journaal/Terugblik op
wedstrijd Marokko-Nederland.

22.00 Journaal.
22.15 (TT) Sportjournaal.Beelden

van tennistoernooivan Wimbledon.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Trekking dagelijkse lotto.
23.06-23.55 (TT) Rampen & calami-

teiten. 3-delige documentaire over
de vraag hoe Nederland is voorbe-
reid op mogelijke rampen. Afl. 3.

" Scène uit jeugdserie
'Familie Knots' met o.a.
Marnix Kappers en Hetty
Heyting. (Ned. 1 - 18.30).

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Yoga. 08.30 Cursus-
informatie. 09.00 Aktuelles aus dem
Videotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin.
10.00 Zug urn Zug - Zum Bauerndi-
plom. Afl. 6. 10.15 Reportage over
Nordrhein-Westfalen. 10.50 Vier unter
einem Dach. Afl. 13. 11.15 Nordwest-
passage. Afl. 1. 12.00 Bonn am Rohr.
12.45 1000 Hertz. 13.30 Reporter.
14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 Wenn die Liebe hinfallt. Afl. 8.
15.00 WDR aktuell. 15.05 Fenster-
Platz. 16.00 Olaf Sund im Lande Bran-
denburg. Portret. 16.30 Cursusinforma-
tie. . 17.00 Neues von der Katze mit
Hut. Afl. 4.17.30 Es war einmal. Ameri-
ka. Afl. 12: Jacques Cartier. 18.00
NRW. 18.05 KvK. 18.30 Tele-Praxis.
Afl.: Brustkrebs-Therapien. 18.45 Ak-
tuelle Stunde. 19.25 Fensterprogram-
me der Landesstudios. 19.45 Parlazzo.
21.00 WDR aktuell. 21.15 In. Zukunft.
Afl.: Wissenschaftier lassen Teilehen
tanzen - Bauen mit Atome. 22.00
Rückblende. Vandaag: Vor 60 Jahren:
FC Schalke 04 wird Deutscher Meister.
22.15 Rumpole von Old Bailey. Afl. 7.
23.05 Die Lords. Reportage. 00.05
Portret van twee vrouwen in het door
oorlog verscheurde Bosnië. 00.35
SKALA. 00.45 Nachrichten.
00.50-08.15 Nachtprogrammering met
onder andere: Tagesthemen en Aktuel-
le Stunde.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Zasu Pitts & Thelma Todd.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold& the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 The Simpsons. Amerikaanse

tekenserie. Herh.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse

gedramatiseerde documentaire
Herh.

10.50 Showtime shop. Thuis bellen
en bestellen.

10.55 As the world turns. Herh.
11.40 Studs. Amer. datingprogram.
12.10 Telekids. Kinderprogramma.
13.10 Pacific station. Amerikaanse

comedyserie.
13.35 Jambers. Reportages. Herh.
14.25 Showtime shop.
14.30 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.15 Rad van fortuin. Spelprogram.
15.45 Santa Barbara. Amer. soap.
16.35 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.25 Wie ben ik? Spel. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 Full house. Comedyserie.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap rond twee families.
20.25 Het beste van vier. Terugblik

op de RTL4-programma's.
21.25 Klasgenoten. Herh.
22.25 Sightings. Amerikaanse serie.
22.50 Speelfilm overzicht. Vooruitblik

op de speelfilms die RTL4en 5 de
komende week gaan uitzenden.

23.00 Nieuws en weer.
23.15 David Letterman. Talkshow.00.00 The Oprah Winfrey show.Amerikaanse talkshow. Herh.
00.45 As the world turns. Herh.01.30 Nachtprogramma.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen en
om 8.00 Schonen Tag mit Sat.l. 09.00
Superboy. 09.30 Love Boat. 10.30
Neighbours. 11.00 The young and the
restless. 11.55 5 mal 5. 12.30 Knots
landing. 13.30Love Boat. 14.30 Super-
boy. 15.05 Bonanza. 16.00 Star trek:
The next generation. 17.00 ran - USA
'94. Voetbalmagazine. Live. 17.30 5
mal 5. 17.30 Regionale progr.'s. 18.00
Geh aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsma-
gazin. 19.15 Regionale progr.'s. 19.35
Glücksrad. 20.15 When love kills.
Amer. tv-film uit 1993. Afl. 2. Afl. uit de
serie Truc stories. Aansl.: TopNEWS.
22.05 Hunter. Amer. misdaadserie.
23.00 De la part des copains. Frans-
Ital. thriller uit 1970. Met: Charles Bron-
son, Liv Ullmann, James Mason e.a.
00.40 Star trek: The next generation.
Herh. 01.30 When love kills. Amer. tv-
film uit 1993. Afl. 2. 03.05 De la part
des copains. Frans-ltal. thriller. Herh.
04.35 Der Bergdoktor. Herh.

Duitsland 3 SWF
09.00 Schooltv. 10.50 Non-Stop-Fern-
sehen. 13.30 Landesschau Kultur.
14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wie
geht's?. 15.15 Infomarkt. 16.00 Hallo
Halberg! 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinder - Verkehrsspot. 18.00 Rebecca
und die Jungen von nebenan. 18.23
Zoo-Olympics. 18.25 Unser Sand-
mann. 18.30 Südwest aktuell. 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Reportage
over Argentinië. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Lander - Menschen -Abenteuer. 21.00 Nachrichten. 21.15
Schlaglicht. 21.45 AB. 22.45 Et Zetera.
23.30 Lander - Menschen - Abenteuer.
00.15 Schlussnachrichten. 00.30 Non-Stop-Fernsehen.

BBC 1
00.25 uur - Compromising Posi-
tions- (1985-USA).
Geslaagde zwarte komedie van
Frank Perry over een huisvrouw,
Susan Sarandon, die zich helemaal
verdiept in de moord op de plaatse-
lijke tandarts.

Duitsland 1
00.45 uur - La Collina Degli Stivali- (1969-1).
Typische spaghetti-westem van
Guiseppe Colizzi met Terence Hill
en Bvd Spencer.
Voortvluchtige duikt onder in cir-
cus, totdat zijn twee maten wraak
komen nemen.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Emergency. 10.00 The bold and
the beautiful. 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.30 Familien Duell. Spelprogr. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.00 Wimbledon '94. Recht-
streeks verslag van de Open Engelse
Tenniskampioensch. Met RTL aktuell.
Volgende tijden onder voorbehoud.
18.00 Vervolg Wimbledon '94. 18.45
RTL aktuell. Nieuws, sport en weerbe-
richt. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 To save a child. Amer. tv-film uit
1991. Afl. uit de serie Schicksalhafte
Begegnungen. 22.05 stern TV. Magazi-
ne. 23.10 RTL-Nachtshow. Talkshow.
00.00 RTL-Nachtjournal. Nieuwsmaga-
zine. 00.30 Married with children. 01.00
Die Tracey Ullman Show. 01.30 Die
Tracey Ullman Show. 02.00 Explosiv -
Das Magazin. 02.30 RTL-Nachtjournal.
03.00 Hans Meiser. Thema: Nachtsc-
hwarmer. 04.00 llona Christen. Thema:
Haushaltsunfalle. 05.00 Gute Zeiten,
schlechteZeiten.

RTLS
12.55 Sport: Tennis Wimbledon.
Live-verslag van het belangrijkste
tennistoernooi ter wereld, Wimble-
don.
Presentatie: Jur Raatjes. Commen-
taar: Herman Kuiphof en Jan Roelfs.

Onderstaande programma's kunnen
geheel of gedeeltelijk komen te ver-
vallen i.v.m. het live-verslag van
Wimbledon.

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

serie.
18.40 Happy days. Amerikaanse
comedy.

19.10 21, Jump Street. Canadese
politieserie.

20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Highlander. Amerikaanse

actieserie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 Why Lockerbie? Engelse

documentaire.
00.00 Hill Street blues. Amerikaanse

politieserie.
00.55 De draagmoeder. Braziliaanse

telenovella. Herh.
01.25 Hei elei, kuck elei aktuell.

" Ursul de Geer te gast in
'Het beste van vier. (RTL4
- 20.25 uur).

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

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

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 180.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 973.
18.35 Black Beauty. Amerikaanse
jeugdserie. Afl. 7: Schattenjacht.

18.58 Samsonclip.
19.00 Hélène en de jongens (Hélène

et les garcons). Franse serie. Afl. 23:
Het huwelijk.

19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Buren (Neighbours). Australi-

sche serie. Afl. 1398.
20.25 Die Donauprinzessin. 12-deli-

ge Duits-Oostenrijkse serie. Afl 7-
Überfall.

21.15 /SLOT/ Father Dowling. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl. 43: Joyful
noise mystery.

22.00 Op dekoop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: Koksijde en
Vossemeren.

22.34 Vlaanderen Vakantieland.
Toeristische portretten uit binnen- en
buitenland. Aansl.: Paardenkoersen.

22.45 Vandaag en sport.
23.10 Good morning Belgium. WK-

nieuws.
23.15 De zomer van '92. Reportage

over het fenomeen 'De toerist', leder
jaar ontlopen we de dagelijkse gang
van zaken en nemen een tijdje vrijaf
van ons werk. Waar we ook naartoe
gaan, wat we ook doen of bezichti-
gen, we zijn allemaal toeristen. Herh.

00.05-00.06 Coda. Frank de Crits
leest voor uit eigen werk: Buiten eten
en stoelen.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het hart
van twee. 14.04 Nederland mu-
ziekland. 17.04 Fileradio. 18.04 Al-
le mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: Samen zin-
gen in. 20.30 Nederland zingt:
Licht op jongerenkoren. 21.04 Uit
de platenkoffer van. 22.04 Praise
op woensdag. 23.04-24.00 Take it
easy.

Radio 3
AKN: 6 04 Breaktast-ctub. 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie Iriends. 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Mol of Mark.
AKN: 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws. 7.02
Preludium. 8.04 Musica sacra. 9.00

Muziek voor miljoenen 11.00 Och-
tendconcert. I. II Giardino Armoni-oo; 11. Muz. voor piano a-quatre-
mains. 13.04 Stemmen. 14.00 Het
middagconcert (A). Muz. voor pia-
no. 15.00 Het middagconcert Muz.
voor viool en piano. 16.00 De Ne-
derlanden. Residentie Oric 17 00
Jacco's keus. Om 18.00 en 20.00
Nieuws. 18.04 Franz Liszt Festival
1994. 19.00 Opera magazine.
20.02 Holland Festival. Radio Ka-
merork. met bas. 22.30 Thema.
23.00 Jazzspectrum. 0.00-1.00
Vier na middernacht.

televisieenradio woensdag

Nederland 1
JRO/Ncrv/Ikon£-00 Journaal.u'o7 David de Kabouter. Tekenfilm-
serie.

£"33 Journaal."'"36 KROs Tekenfilmfestival."«.00 Journaal.
ÏJ-07 Kissy Fur. Tekenfilmserie.
J*-28 Journaal.
_J-31 Topscore met Ted de Braak."»00 Journaal.

Ni?7 (TT)'! Was stil op straat*
programma. Herh.■'"00 Total work out.Lichaamstraining.'"15 Buitenechtelijke zaken. Ne-Jjlerl./Canadees/Argentijnse soap.

'"45 Dynasty. Amer. soapserie.
'■30 Magnum P.l. Amer. misdaadse-
j"*-- Afl.: Geschiedenis op herhaling.
.^"■s Classic cartoons. Tekenfilms.2.30 (TT) Journaal.
.f0 (TT) Italië - Mexico of lerland -Noorwegen. Herh.
'■■8 (TT) Brazilië - Zweden of Rus-land - Kameroen. Herh.

£52 Uitz. politieke partijen: VVD.
£00 (TT) Journaal.
0.08 Flevo Totaal Festival. Muziek-
sPecial met o.a. Eden Burning, Un-fkrcover, Legend Seven en Blood-b'others.
'"35 The commish. Amerikaanse

.Politieserie.
"24 Young Indiana Jones. Amer.

.^ügdserie. Afl.: Rusland 1917..""15 Sesamstraat. Afl.: Vies/schoon."30 Familie Knots. 20-delige jeugd-

.Se"ie. Afl. 1.,""59 Fast forward. Afl. 8.'"31 (TT) Het gezicht van Neder-.^"■d. Serie. Afl.: Zeist.

"s 2 Uitzending politieke partijen:o'gemeen Ouderen Verbond.?00 (TT) Journaal."27 Romeo en Julia. Toneelstukvan William Shakespeare. Herh.
NCRV-Dokument: In het ge--o|9 van de prins. Video-dagboek

[*Ver de reis van Prins Bernhard naar
*Jn<-onesië.

,12 Rafaël. 6-delige serie kunstdo-
(i'-mentaires over Italië. Afl. 4. Herh.14-00.19 Journaal.

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

journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie.

18.00 WK-Voetbal: België - Saoedi-
Arabië. Rechtstreeks. In de rust en
aansluitend een samenvatting van
Nederland - Marokko vanuit Orlando.

21.00-22.30 WK-Voetbal: Nederland- Marokko. Integraal verslag.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30,16.30, 17.30Nieuws, i
7.07 VARA Radio I woensdagedi-
tie. ( 7.34 en 8.34 WK Voetbal jour-
naal) 10.05 NL Buitenland reporta-
ge 11.05 Michelangelo 12.07
AVRO Radiojournaal 17.07
NCRV's Hier en nu. Elk heel uuren
om 18.30 en 6.30 Nieuws. 18.10
Langs de lijn extra: WK Voetbal
'94: Nederland - Marokko. 22.04
WK Voetbal '94. 23 07 Met het oog
op morgen. 0.04 Voor wie niet sla-
pen kan. 1.02 Zingen in de nacht.
2.02 Mag ik even? 3.02 Van Ne-
derlandse bodem. 4.02 EO's coun-
try-uur. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17 00 Nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Het gesprek
10.02 Dingen die gebeuren 13.10
Glas in lood. 14.02 Montaigne.
RVU: 16.02 De schatkamer. 17.10
Radio UIT. PP: 17.50 PvdA. Elk
heel uur t/m 18.00 en 23.00
Nieuws. KRO/RKK: 18.02 Op ver-
haal komen. 19.00 Waar waren we
ook alweer? 19.15 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Turks. 1950
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers. 20 40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees. 21.00 Culturele antropologie.
21.30 Incontinentie. 22 00 Tele-
scoop. 23.07-23.58 Met hetoog op
morgen

RTBF/La Une
16.25 Vacaturebank. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 Charlie's angels. Amer.
misdaadserie. Afl. 17: Las Vegas.
18.30 Info première. 18.50 Maguy. Se-
rie. Afl. 38. 19.30 Nieuws. 20.10 Jalna.
8-delige Frans-Canadese serie. Afl. 3:
Le Grand National. 21.50 Les grandes
batailles. 12-delige documentaire over
veld- en zeeslagen tijdens WO 11. Afl.
3: La bataille du desen. 23.25 Laatste
nieuws. 23.40-23.45 Beursberichten.

SPORTS 21
17.55 Let's goal. Vandaag vanuit het
huis van de Anderlecht-speler Olivier
Suray. 18.35 WK Voetbal: België -Saoedi-Arabië. Rechtstreeks verslag.
In de rust: 19.20-19.35 Let's goal.
20.20 Let's goal. 20.40 Nieuws. 20.50
WK Voetbal: Marokko - Nederland. Sa-
menvatting vanuit Orlando. 21.30 Le
journal de la coupe. WK-magazine.
22.04-22.33 Le coeur et l'esprit.

TV5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05La maison De-
schenes. 13.30 Cultureel magazine.
14.30 Les brulures de l'histoire. 15.30
Scully rencontre. 16.00 Nieuws. 16.10
Visions 5. 16.25Des chiffres et des let-
tres. 16.50 Kookrubriek. 17.05 Une
pêche d'enfer. 17.35 Voedingsmagazi-
ne. 18.05 Questions pour vn cham-
pion. 18.30 Nieuws. 18.55 Afrikaans
persoverzicht. 19.00 Paris lumières.
19.25 La météo des cinq continents.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Temps
présent. 20.55 La météo des cinq con-
tinents. 21.00 Nieuws. 21.40 Bouillon
de culture. 23.00 Faut pas rever 23.55
Nieuws. 00.20Ex-libris. 01.15 La chan-
ce aux chansons. 01.50L'hebdo. 02.50
Feu vert. 03.20 Magazine europeen.
04.00 Université de nuit.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.25 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 Speciale USA '94. 14.15
Mi ritorni im mente. 16.00 Uno per tutti.
17.55 Parlementaire rubriek. 18.00
Nieuws. 18.15 Filmrubriek. 18.20
Quantum leap. Sf-serie. 19.05 Mi ritorni
in mente. 20.00 Nieuws en sport. 20.40
Oltre il traguardo i misteri della Fl.
23.00 Nieuws. 23.10 Mercoledi sport.
Met ltal. kamp. boksen middengewicht:
Branco - Biagi. 00.25 Nieuws. 00.35
Parlementaire rubriek. 00.45 DSE sa-
pere. Aansl.: Nachtprogrammering.

BBC 2
07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster daily. 10.00
Yesterday at Wimbledon. Samenvat-
ting van de gisteren gespeelde wed-
strijden. 11.00 ■ The lady gambles.
Amer. speelfilm uit 1949. 12.35 Holiday
outings. Afl.: India. 12.45 Forget-me-
not-farm. 13.00 Tennis. Rechtstreeks
verslag van de kwartfinales heren en-
kelspel. Met om 15.00, 16.00 en 16.50
nws. 17.30 Peter Pan and the pirates.
17.55 Hartbeat. Knutselmagazine.
18.20 Newsround. 18.30 Byker Grove.
Jeugdserie. 18.55 Tennis. Vervolg.
21.30 Tracks. Magazine. Vandaag o.a.
het langharige damhert in Wyre Forrest
en hengeltips. 22.00 Screen two: A litt-
le bit of Lippy. Tv-film van Chris Ber-
nard. 23.10 Screenplay fitst Like and
dislike. Tv-spel. Herh. Aansl.: Video
nation shorts. 23.30 Newsnight. Actua-
liteiten. 00.15 Kitaj - In the picture. Late
show-special over deze figuratieve
«-mhilrlfir 01.00-01 55 Onon Ilni«/_rc«»\/

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 The infinite
voyage. Afl.: Miracles by design. Welke
invloed hebben synthetische materia-
len op onze wereld gehad? 11.00 nws.
11.05 Playdays. 11.30 Poddington
Peas. 11.35 The Flintstones. 12.00
nws. 12.05 Quincy, misdaadserie.
12.50 Popeye. 13.00 nws. 13.05 Peb-
ble Mill. Talkshow. 13.55 Regionaal
nws. 14.00 nws. 14.30 Neighbours.
14.50 Tennis. Rechtstreeks verslag
van de Open Engelse kampioensch.,
kwartfinales heren enkelspel. 18.00
Vervolg Tennis. 19.00 nws. 19.30 Re-
gionaal nws. 20.00 Neighbours. 20.30
CountryFile. 21.00 The lifeboat. Afl.:
UN1407. 21.50 Points of view.. 22.00
nws. 22.30 The man who broke 1,000
chains. Afl. 2. 23.25 Today at Wimble-
don. Samenvatting van de vandaag
gespeelde kwartfinales heren enkel-
spel. 00.25 Compromising positions.
Amer. speelfilm uit 1985. 03.15-04.45
BBC Select.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC News. 12.00 Today's busi-
ness. 13.00 Today. 13.30 FT Business
today. 14.00 Today. 14.30 The money
wheel. 17.30 FT Business tonight.
18.00 Today. 19.00 ITN World news.
19.30 Sportsprogr.. Vandaag met Golf:
PGA European tour Peugeot Open de
France. 20.30 Dateline. 21.30 Executi-
ve lifestyles. 22.00 ITN World news.
22.30 The tonight show. Talkshow.
23.30 Real personal. Talkshow. 00.00
FT Business tonight. 00.20 US Market
wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Equal time. 01.30 Talkin' jazz. 02.30
Videofashion! 03.00 Rivera live. 04.00
Talkin' jazz. 05.00 Videofashion!

MTV
06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Simone 16.30 The.
report. 16.45 At the movies. 17.00
News at night. 17.15 3 from 1. 17.30
Dial MTV. 18.00 Music non-stop. 20.00
Greatest hits. 21.00 Most 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 Alternative nation. 02.00 Marijne
van der Vlugt. 03.00-06.00 Night vi-
deos.

CNN
06.00 World News. 07.30 Moneyline.
Herh. 08.00 World News. 08.30 World
report. 09.00 World News. 09.30 Head-
line News. 09.45 CNN newsroom.
10.00 World News. 10.30 Headline
News. 11.00World News. 11.30 World
report. 12.00World News. 12.15 World
Sport. 12.30 Business morning. 13.00
World News. 13.30 Business day.
14.00 World News. 14.30 Business
Asia. 15.00Larry King live. Herh. 16.00
World News. 16.45 World Sport. Herh.
17.00 World News. 17.30 Business
Asia. Herh. 18.00 World News. 19.00
World News from London andATlanta.
20.00 World business today 20.30
World News. 21.00 Intern, hour from
London en Washington. 22.00 World
News. 22.45 World sport. 23.00 World
business today update. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire 02.00 Pri-
me news 03.00 Larry King live. 04.00
World News. 05.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale. rubriek met bin-

nen- en buitenlands nieuws. 9.00
Tussen de bedrijven door. 11.00
Postbus 94: verzoekplaten met Ria
van Grinsven. 12.00 Limburg ac-
tueel met nieuws en achtergron-
den 13.00 RadioNieuwsCentrale,
binnen/buitenlandrubriek 13.30
Regionaal nieuws. 13 35 Provin-
ciale Zaken. 14.00 Licht Limburgs,
non-stopmuziek. 1500 Liefde, tie-
nerprogramma. 16.00 Cultuurma-
gazine Festival 1700-1800 Lim-
burg Aktueel: nieuws en actualitei-
ten.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws 6.05 Radio 2 regio-
naal (6 30. 7.00, 7 30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10 00
Nieuws. 10.03 Hetschurend schar-
nierde 1008 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Het Koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 regio-
naal. 13.00 Nieuws 13.10 Muziek-
en cabarettragmenten 1400 Villa
Musica zomereditie, met de elpee
van de week, een spelletje en een
cursiefje 17.00Radio 2 regionaal
18.00 Nieuws 18 10 Radiovisier
Televisienieuwtjes op de radio.
20 00 Cinema Paradiso: rondom
film en video 22 00 Nieuws. 22.05
Evergreen met onsterlelijke melo-
dieën en crooners 23.30-06 00
Nachtradio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
605 Radiofrühstuck + Spiel
Glückstreffer (615 Wort in den

Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoekpla-
ten; 7 15 agenda; 7 30 regionaal
nieuws; 8 30 persoverzicht; 9 05 uit
de regio). 9 10Gut Aufgelegt. Tips
und Themen am Vormittag. 12 05
Musik a la carte (12.30 BRF Ak-
tuell) 13.00 Presseschau 13.05
Musikbox 1605 Popcorn 1800
Nieuws uit de regio 1805 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage 18 40
Klassik 20 00-20 05 Nachnchten

WDR 4
Nieuws: tot en met 09 00 elk heel
uur: vanaf 10 00 elke twee uur
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage: 855
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 1100 verzoekplaten)
1205 Zur Sache 12 07 Gut autge-
legt (1300 Mitmenschen, 1405
Stichwort Wirtschaft) 15.00 Cafê-
Konzert 16 05 Heimatmelodie,
volksmuziek. 17.00 Der Tag urn
fünf 17.07 Musik-Express (19 00
Auf ein Wort; 19.30 Ohrenbar)
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21 00 Musik zum traurnen
2230-0400 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws).

Eurosport
07.00 WK nieuws. Met reportages en
informatie, inclusief het wedstrijdsche-
ma voor vandaag. 09.00 WK voetbal.
Hoogtepunten. 11.00 Speedworld. Mo-
torsportmagazine. 12.30 WK nieuws
(mcl. het wedstrijdschema van van-
daag). 13.00 WK voetbal. 15.00 Atle-
tiek. Triathlon Wereldbeker. 16.00
Mountainbiking. Wereldbeker. 17.00
Auto- en motorsportmagazine. 18.00
WK voetbal: België - Saoedi Arabië.
Rechtstreeks verslag. 20.00 Eurosport-
news. 20.30 Atletiek. IAAF-Grand Prix.
Live. 22.30 WK voetbal: Nederland -
Marokko. Integraal verslag. 01.30 Eu-
rosportnews. 02.00-03.30 WK voetbal.

Happy RTL Radio
7.00 Elk heel uur nieuws
500 Dauwtrappen 700 De start
met Bart, Bart van Leeuwen. 10 00
Koffiekringen, Jan de Hoop 1200
Goedemiddag Nederland. Mare Ja-
cobs 14.00 De Goudmijn met Jan
van de Putte 16.00 Vrijheid Blij-
heid. Ron Bisschop 19 00 De Ze-
ven Uur Show 22 00 De Goud-
mijn. 24 00-05.00 RTL Nightshift
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OP OMO MOET U KUNNEN VERTROUWEN.

Niet waar? zijn echter heel positief En dat zult uzo snel Zodat de vijfennegentig graden-was voor-

En dat wordt moeilijk als er zelfs in kran- mogelijk ook van anderen horen. goed tot het verleden behoort.

ten cartoons verschijnen over OMO Power. Wat er, na deze aanpassing, uiteindelijk

Er was behoorlijk wat tumult om de intro- zeer binnenkort voor u op het schap staat, is WASGEMAK.
ductie van OMO Power. Tumult over "slijtage" toch eigenlijk wel een heel ideaal wasmiddel. OMO Power heeft de unieke, stevige

en "gaten", gevonden in laboratoriumproeven. Te herkennen aan de gele sticker (zie af- doseer-can (zie afbeelding), die u maar één keer
Hoe erg dit allemaal in werkelijkheid is, beelding). (gevuld) koopt en die u steeds bijvult met de

doet dan niet ter zake. Omdat OMO Power een wasmiddel is dat papieren navulzakken.

Het ergste is dat trouwe OMO-gebruikers over de gehele linie revolutionair vernieuwd is. En met die doseer-can giet u makkelijk,

gaan twijfelen aan hun merk. Een merk waar ze Nog even puntsgewijs: zuinig en zonder morsen die kleine hoeveelheid
altijd op kunnen vertrouwen en dat hun nooit poeder die u nodig hebt in het wasbolletje.
in de steek heeft gelaten. WASPRESTATiE.

En dat vertrouwen willen we houden. Vertrouwde OMO Power krijgt als geen MILIEU.
En nu, waar nodig, herstellen. ander wasmiddel de meeste vreselijke vlekken OMO Power is niet voor niets opgeno-

er in één keer uit. We noemen vlekken van rode men in de Milieupagina en de Milieukrant van

OMO POWER IS VERNIEUWD. wijn, chocolade-ijs, tomatenketchup. de Stichting Natuur & Milieu.

We hebben OMO Power vernieuwd. We En OMO Power doet dat in een kort was- Want behalve dat de wasactieve stoffen
hebben de samenstelling veranderd. En de was- programma. En OMO Power doet dat op lage in OMO Power snel afbreekbaar zijn, hebt u van

adviezen verbeterd. temperaturen (40 en 60 graden). OMO Power minder nodig, verbruikt u min-

Zodanig dat we de beste wasprestaties op der energie door de lage temperatuur en koopt
lage temperatuur kunnen beloven en dat u van ■ BBPPMWW'W*I^ u OMO Power in een papieren navulzak.

de vermeende klachten, waarvan gezegd wordt I
dat u ze zou kunnen krijgen, vrijwel gevrij- GARANTIE.
waard bent. Mocht u ondanks dit alles nog twijfels heb-

Begrijp ons goed,wij staan nog steeds vier- ben, blijft onze 100% garantie onverminderd

kant achter de nieuwe technologie van I MW^i van kracht.

OMO Power. Dus Accelerator" blijft. L-^^__Sfi/iLf7 «*&*** Als u meent dat uw wasgoed schade heeft
Het vermogen om vreselijke vlekken er in doy6oj ondervonden door vernieuwde OMO Power,

een keer uit te krijgen, blijft ook. En voor XiUJ/O^L^—'^MMMMf MMj bel dan 06-0772. En wij zullen uw klacht zorg-

al die mensen die nu al met OMO Power was- Wf i VJ Lv*-. **mWmUa\\\\\ vuldig behandelen.
sen, blijft er vanzelfsprekend de 100% garantie. I |^jl|nl_f lets wat wij makkelijk kunnen beloven,

■ m omdat vernieuwde OMO Power op lage tem-

TESTEN. &®*^ peratuur eventuele klachten wel zeer onwaar-

We kunnen ons voorstellen dat unu denkt: wïi É JÜHI ■ schijnlijk maakt.

"Ja, jullie kunnen wel zoveel zeggen." J__B__«_B_^_W Hebt u vragen ofopmerkingen over OMO
De resultaten van nieuwe uitgebreide testen Power? Bel ons gratis: 06-0772.— — —-

VERNIEUWDE OMO POWER.
ONOVERTROFFEN VLEKVERWIJDERING OP LAGE TEMPERATUUR.
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KERLEN - De nv Sturing
jj^lverwijdering Limburg
"L) wil het recent geconsta-

y.erde miljoenentekort bij de
(^"erking van stortplaatsen in

de komende zes jaar
[i "*et storttarief verrekenen.
3kosten per ton gestort af-
£ stijgen daardoor met ruimJ^t gulden. In 1995 kan AVL

8,8 gulden op het afval

tij*.tekort by de eindafwerking is
C^delyk vastgesteld op onge-
Lr 53 miljoen gulden. Dat valt te
i^1"1 in het tarievenplan voor 1995
ij/ AVL. Het tekort is geconsta-
k ** door een extern adviesbureau
Ik °*itstaan doordat gewestelijke
iJ-Plaatsbeheerders onvoldoende
L 6ning hebben gehouden met de
k erking. Het gaat met name om
». Oude stortplaats Übach overoirrns.

Lj Wief per ton afval stijgt in to-
C volgens de plannen van 89 gul-
W .'-ut jaar naar ongeveer 135 gul-
■ ? *"■ het komend jaar. Van belang
j^aarbij dat in het nieuwe geplan-
te rekening is gehouden met
lb. invoering van een nieuwe

door het ryk van
L**/_ gulden per ton afval. Dit ge-

als de Wet belastingen op mi-u6*"ondslag wordt aangenomen.

Ruzie over auto na
zes jaar beslist

’Verdachte zedenzaak

hoort thuis in kliniek’
Officier blijft bij eis negen jaar tegen Echtenaar

DEN HAAG/SITTARD -De Ho-
Se Raad heeft definitief duide-
"-jkheid verschaft in een kwestie
°yer een uitgeleende Opel Corsa
""e een broer en een zus al zes
Jaar verdeeld houdt. Het hoogste
"echtscollege heeft bepaald dat
"Je oorspronkelijke eigenaresvan

*** auto, de in Merkelbeek woon-
achtige zus, de rechtmatige eige-
**ares is.

veel tekostbaar was geworden.
De zus stelde vervolgens alles in
het werk om haar broer te over-
reden deCorsa terug te geven. In
mei 1988 liet ze beslag leggen op
de auto. De rechtbank in Maas-
tricht gaf haar in januari 1992
geüjk, omdat de argumentenvan
de tegenpartij niet overtuigend
genoeg waren.
De Hoge Raad heeft uiteindelyk
in hoogste instantie uitgemaakt

ROERMOND/ECHT - Officier van
justitie mr. H. Droesen heeft in de
inmiddels beruchte Echter zeden-
zaak, conform zyn aankondiging,
gisteren negen jaar celstraf ge-
vraagd tegen de 53-jarige Sjra S. uit
Echt wegens ontucht met zijn en
andere kinderen' en verkrachting
van een voormalige concubine. Dit
ondanks zyn eigen stelling dat S.
geestelijk ziek is en eigenlijk behan-
deld moet worden in een tbs-kli-
niek.

zus kocht begin 1988, kort nahet overlijden van haar man, een
Qpel Corsa van bijna twintigdui-
zend gulden. Zy had zelf geen
""jbewys. De zus stelde de wagen
">"»nhaar broer in Sittard ter be-
schikking op voorwaarde dat hij

De auto is overigens al vooruitlo-
pend op het arrest van de Hoge.
Raad verkocht, om verder waar-
deverlies te voorkomen. Volgens
Corten was aan de broer daar-
voor al een voorstel gedaan om
de auto te verkopen en het geld
vast te zetten, in afwachting van
de definitieve uitspraak. „Maar
dat voorstel werd door hem afge-
wezen," aldus de raadsman.

Mogelijk gaat de zus een schade-
claim indienen tegen haar broer.
De advocaat van de vrouw, R.
Corten uit Sittard, schat de ge-
maakte onkosten en de geleden
schade van al die jaren op 25.000
gulden.

dat het beslag op de wagen te-
recht is geweest. De broer moet
zyn zus ook 3400 gulden proces-
kosten vergoeden.

Volgens de dochter en de echt-
genote van de broer kreeg de
Sittardenaar de auto cadeau we-
gens diensten diehy zyn zus had
bewezen en nog zou bewyzen.
Een andere reden was dat het
taxivervoer naar Merkelbeek

haar op afroep zou vervoeren
naar haar zoon die in Heerlen
werd verpleegd. Tussen broer en
zus ontstond ruzie toen de broer
de Opel Corsa niet meer wilde
teruggeven.

Waterpret in Erenstein

AVL wil miljoenentekort
in afvaltarief verwerken

Geldgebrek afwerking stort in zes jaar oplossen

„Het Openbaar Ministerie zet hier
een karikatuur neer van een man
die dertig jaar lang met zijn roede
Limburg zou hebben geteisterd,"
verzette raadsman mr. C. Noord-
huis zich fel tegen het door mr.
Droesen geschetste beeld.

„Geen dag van die negen jaarzal ik
accepteren," riep de man die door
justitie verantwoordelijk wordt ge-
acht voor tientallen gevallen van
ernstig seksueel misbruik van kin-
deren, jongens en meisjes en vrou-
wen, waarmee hy' een relatie had,
als laatste woord.

Kabelstoring
in Eygelshoven
KERKRADE - De telefoon bij de sto-
ringsdienst van de PTT Tetecom
stond gisteravond tuss«9n half zev«3n
en «acht uur roodgloeiend. B«3won«3rs
van de Berghofstraat in Eygelshoven
werden pal voor aanvang van de WK-
voetbalwedstrijd Italië-Mexico (1-1)
g«-*confronteerd met een storing aan
het kabelnet. Daardoor bleven de
voetbalfans verstroken van recht-
streekse televisiebeelden. De mon-
teur had anderhalf uur nodig om de
storing te verhelpen.

Larf boktor
blijkt dief
HEERLEN - De bewoonster van een
huis «aan de Heerlense Douve Weien-
straat deed maandagmorgen aangifte
van een poging tot inbraak in haar
woning, omdat ze een gaatje had ont-
dekt in het kozijn van een raam. De
vrouw da«cht aan inbrekers, temeer
omdat vers zaagsel onder het gaatje
.lag. De politie kon de dader pakken:
een larf van een boktor, die zich te-
«3«-)ed óeeó aan het hout.

Geen uitstel van
aanleg stortplaats
DEN HAAG/UNDGRAAF - De Af-
valverwerking Oostelijke Zuid-Lim-
burg kan doorgaan met de aanl«3g van
de stortplaats in de Landgraafse wijk
Übach over Worms. De Raad van
State, h«3eft gistermiddag een verzoek
vem het Verbandswasserwerk GarKjelt
en een aantal Duitse bestuursinstel-
lingen afgewezen, om de tijdelijke
gedoogvergunningvoor het stort op te
schorten. Het wasserwerk vreest voor
vervuiling van het grondwater. De Af-
valverwerking Oostelijk Zuid-Limburg
heeft haast met de aanleg van de
nieuwe regionale vuilnisbelt omdat de
huidige stortplaats in Abdissenbosch
vok*«end jaar vol is. Actox-aat G. van
Soerland van de afvalverwerking
schatte de schade op minstens 6,4
miljoen gulden per jaar als niet in no-
vember van dit jaar in Üba«**h over
Worms «gestort «kan worden De aan-
leg van de stortplaats is inmiddels
begonnen.

Oudste koorbanken
staan in Sittard
SITTARD - De uit 1425 datereiide
toiorbanken in de St.-Petruskerk van
Sittard zijn de oudste van N«3deriand,
die nog houten versierselen hebt*-en.
Dat schrijft J. Verspaandonk, oud-
conservator van museum het Catha-
rijneconvent in Utrecht in «aen boekje
over koorbanken. De rijk geïllustreer-
de uitgave is mogelijk gemaakt door
h«9t Anjerfonds en verschijnt in «aen
reeks over kerken in Limburg. V«9r-
spaandonk weerlegt in zijn boekje
eerdere th«3«ori<3ën dat de to.*xbanken
in Sittard bestaan uit een oud en een
nieuwer «gedeelte.

Natuurplannen
Limburg traag
DEN HAAG - De plannen voor na-
tuurontwikkeling verlopen in de pro-
vincie Limburg traag. Dat concludeert
de Algemene Rekenkamer in haar
Juniverslag. In 1991 vond een verde-
lingvan de bes-ohikbare hectares voor
natuurontwikkeling, 50.000, over de
provincies plaats De provincies kre-
gen daarbij de opdracht om zelf ge-
bied voor natuurontwikkeling aan te
wijzen en af te grenzen. De Algemene
Rekenkamer conclucteert nu dat dit in
de provincies Limburg, Overijssel en
Friesland traag is verlopen. Indien het
huidige tempo wordt aangehouden, is
in 1996 nog niet duidelijk waar in Ne-
derland nieuwe natuurgebieden zullen
komen. De rijksoverheid ging daar in
het Natuurbeleidsplan wel v«_iuit.

Voor Droesen is souteneur S. een
man die met intimidatie, mishande-
ling en chantage en vooral met sek-
sueel geweld steeds afdwong waar
hij op dat moment zin in had. „Zelfs
zijn eigen kinderen werden onder-
geschikt aan zijn lusten," beschreef
mr. Droesen de situatie.

S. en zijn raadsman denken dateen
voogdykwestie rond een van zijn
biologische kinderen en de schei-
ding van een van zyn vrouwen uit-
eindelyk een groep mensen byeen
hebben gebracht die 'hem wilden
pakken.
Uren lang zwoegde de Roermondse
rechtbank onder voorzitterschap
van mr. F. van Beuge door de enor-
me bulk aan getuigenverklaringen
en ander materiaal waaraan de poli-
tie zo veel maanden heeft besteed.
„Er is niet over een nacht ijs gegaan
en de politie heeft niet alles voor
zoete koek aangenomen," aldus mr.
Droesen in voortdurende tweestrijd
met mr. Noordhuis.
De meeste aangiften, in totaal wer-
den zestien aangiften gedaan en
kwamen er nog elf meldingen die
vanwege de verjaring niet meer zijn
onderzocht, binnen gaven aan dat
Sjra S. een man van enorme poten-
tie was. „Als hij zijn zin niet kreeg,
knipte hij mijn haren af en ver-
krachtte me," zei zyn ex-vrouw Su-
zanne, die elf jaar lang voor S. meer
dan een miyoen gulden als hoer
bijeen had moeten verdienen. Ove-
rigens bleken meer vrouwen met
wie S. verkeerde, uiteindelijk in de
prostitutie te zyn beland, maar een
onderzoek maar zyn souteneur-
schap werd vanwege de enorme
werkdruk niet afgerond.
Mr. Noordhuis zette vooral vraagte-
kens bij de verklaringen van zeer
jonge kinderen die door S. zouden
zyn misbruikt. Ook al omdat de
rechtbank hen niet aan nader ver-
hoor had willen blootstellen. „Het
bewijs wordt alleen door die getui-
gen geleverd," aldus de raadsman,
die vrijspraak in alle gevallen vroeg.
Ook in de verkrachting van een in-:middels bijna volwassen dochter
van S., die kort voor de zitting haar
belastende verklaring introk. „Een
loyaliteitscrisis, begrijpelijk omdat
zy toch niet wil dat haar vader zo-
lang de cel in moet," denkt de offi-
cier van justitie.
Slachtoffers en familieleden woon-
den de zitting gisteren by en lieten
herhaaldelijk hun afkeervan dever-
dachte blyken. „Ik ben onschul-
dig," zei Sjra S. die eenmaal tijdens
de zitting zijn kalmte verloor en in
tranen uitbarstte. Mr. Droesen gaf
uitvoerig aan dat dehoge eis wordt
ingegeven door het vermoeden dat
S. ziek is en eigenlijk in een kliniek
zou moeten worden behandeld.
„Omdat hij weigert zich te laten on-
derzoeken, moet ik toch zorgen dat
hy een lange tyd blijft opgesloten,"
aldus mr. Droesen.
Uitspraak over veertien dagen.

'fitH? tekort by de afwerking van
komt bovenop een te-(j," by de 'nazorg' van gesloten en

L'a«*u- te sluiten stortplaatsen. Om-
k 'net deze nazorg onvoldoende
inning was gehouden, had AVL
C'**ar al een bedrag van zes gui-
tig Per ton gestort afval gereser-
ixjü- In het tarievenplan 1995
tk ot voorgesteld dit komend jaar

te zetten. Zo krijgt AVL dat
II», ruim 6,5 miljoen binnen voor

Van onzeverslaggever

Jachtopziener
aangeklaagd
ROERMOND - De Stichting Kritisch
Faunabeheer (SKF) heeft bij «de recht-
bank in Roermond een klacht in<ge-
diend tegen de Vlodropse jachtopzie-
ner O Kouters wegens laster en
smaad. Kouters is jac*htopzichter in de
Wikt «Beheers Eenheid Roerstreek. Hij
beschuldigt in een ingezonden artikel
in het blad De Nederlandse Jager de
SKF ervan de schuilnaam 'Aktitagroep
«Behoud het Meinwegzwijn' te gebrui-
ken. Opererend onder deze naam zou
Kritisrji Faunabeheer zk*h vokjens
Kouters schuldig hebben gemaaüd
aan vandalisme en vernieling in natio-
naal park De Memweg. Zo zouden
leden van de stichtingvoor duizenden
guldens aan borden hebben verwij-
derd die 's nachts de toegang tot na-
tkjnaal park De Meinweg verbieden.
Tevens beweert Kouters in zijn artikel
dat leden van Kritisch Faunabeheer
hem ervan beschuldigen dat hij op ze
geschoten zou hebben met zijn
dienstpistool. De stichting ontkent bei-
de beweringen.

o/z*

" Het zwembadseizoen in Erenstein is eindelijk begonnen Foto: FRANS RADE

’Zon mooi bad mogen ze toch niet sluiten’

kt .u-j*-*, is twee jaar geleden door de
fjs vincie en gemeenten opgericht
(>. Zelfstandig bedryf dat het gehele
ij^es van afvalverwerking in Lim-
U> beheert en coördineert. De
Loeien zijn voor zestig procent in
Ij.Ven van de provincie, terwyl de

gemeentenvoor veer-
■j r̂oeent eigenaar zijn. Gemeen-
Pke belanghebbenden en het

urgse bedrijfsleven hebben
«>j tot vrijdag de tyd commentaar
toveren op het voorgenomen ta-ijj' t>e raad van commissarissen
*_4

v°or oktober het tarievenplanStellen.

meeste buitenbaden zijn plat en
zonder beplanting. En het is zeer
veilig voor kinderen. Het bad loopt
geleidelijk af."

hier een halve meter hoog. Ik vind
het goed zo, je kunt zon mooi bad
voor een stad alsKerkrade toch niet
sluiten." Maar hij weet dat het bad
nog steeds een sluiting boven het
hoofd hangt.
Een jeugdleider is met 21 kinderen
uit het Duitse Horbach komen fiet-
sen. „Erenstein is voor ons beter
bereikbaar en het is veilig voor kin-
deren. Kerkrade moet in Duitsland
meer reclame voor het bad maken."
Hy weet ook hoe het exploitatiegat
kan worden gedicht. „Dat ze maar
de opbrengst van de gokhallenhier-
in steken."

dagelijks zeker tweeduizend bezoe-
kers zyn geweest. „Veel Duitsers
ook. Want in Herzogenrath hebben
ze ook wel een zwembad, maar dit
is veiliger. Hier heb je ook een golf-
slag en glijbaan." Het aantal auto's
met Duitse kentekens voor de in-
gang is enorm, maarKerkradenaren
lijken in de meerderheid. „Tja, wat
is er byzonder aan Erenstein? Weet
u, wat Kerkrade is dat trekt, hè,"
zegt een Kerkraadse.

Het bad zou begin mei opengaan,
maar de gemeente Kerkrade heeft
daarmee byna twee maanden ge-
wacht. De exploitatie van tweeKerkraadse zwembaden, dr Pool
en Erenstein, zorgt voor een jaar-
lyks verlies van anderhalf miljoen.
Bezuinigen én Erenstein openhou-
den kan niet, meende exploitant
NV Sportfondsenbad, waarna deze
het bad voor de rest van het jaar
voor gesloten verklaarde.

KERKRADE — Niets is zo onzeker
als de toekomst van een zwembad
in Kerkrade. Na een aanvankelijk
sloopadvies beginnen de kansen
voor dr Pool in het centrum weer te
stygen. Broer Erenstein zal deze zo-
mer nog overleven, maar de kans is
groot dat er in 1995 alleen droog-
zwemmers terechtkunnen. De onze-kerheid en de byna twee maanden
vertraagde opening van het buiten-
bad ten spyt, hebben sindszaterdag
al duizenden waterminnaars Eren-
stein bezocht. „Zoiets mogen ze
toch niet sluiten." „We gaan normaal naar Terveurdt,"

zeggen twee meisjes uit Hoens-
broek. Hun zwembad is gesloten,
daarom komen ze naar Erenstein.
„Een prachtig bad, vooral de golf-
slag. Je hebt hier alles. Het is alleen
watver weg."

Komend vanaf de Toupsbergweg
kun je Erenstein onmogelijk over
het hoofd zien. Het zwembad schit-
tert oogverblindend beneden in het
dal. „Een parel in het groen," zegt
badmeester Jos Reulen. „Zon
/.wembad heb je bijna nergens. De

Ter elfder ure draaide de gemeente
dat besluit terug en in twee weken
werd het openluchtbad opgeknapt.
„Het was een zeer verwarrende si-
tuatie," vindt Reulen, „niemand
wist wat er ging gebeuren. Toen
hebben we in twee weken alles in
orde moeten maken. Het gras stond Reulen vertelt dater sinds zaterdag

t*-* Wil in 1995 om de afvalschei-
Ü' te bevorderen voor het eerst

tarief hanteren voorV3* dat wordt gestort en afval dat
y""lt gecomposteerd. Dit jaar ge-
U^te de organisatie nog een uni-
y* tarief. Uit het tarievenplan

"^
r 1995 blykt dat het verschil tus-

(j. beide tarieven per ton afval niet.
Vr dan negentig cent is. Het te
«V^osteren afval wordt weliswaar

belast met de acht gulden van-l^e het tekort op afwerking en de
L Bulden voor nazorg, maar de
W van overslaë en transport
L te composteren afval liggen
P(^ elfgulden hoger.k ..*i"ïgang van 1998 wordt het ver-
Rjj * groter indien de af'valverbran-
tssinstallatie voor Limburg in
krL*ik is. AVL voert dan ook een1 verbrandingstarief in. DEN HAAG - De dienstcom-

missie van Defensie in Kerkrade
verwacht pas in het najaar uit-
sluitsel over vervangende werk-
gelegenheid bij Directie Dienst-
plichtzaken. Dit zegt voorzitter
Aad Koster naar aanleiding van
het onderhoud dat de dienst-
commissie gisteren met minister
Ter Beek heeft gehad.

Ter Beek geeft
Defensie geen

zekerheid

plan uitgewerkt voor een data-
bank van beroepsmilitairen, die
Kerkrade ongeveer 115 banen
zou opleveren.Koster: „Een aan-i
tal elementen uit dat plan'
spreekt de minister wel aan, als
geheel vindt hij het niet substan-
tieel genoeg. Staatssecretaris
Frinking noemt het zelfs krui-
melwerk."
Koster zegt 'redelyk gestemd'
Den Haag te hebben verlaten.

„Maar deonzekerheid houdt aan.
We moeten in ieder gevalzelf ac-
tief blijven."

De dienstcommissie ging giste-
ren in Den Haag opheldering
vragen over de motie Koffeman,
die maar niet wordt uitgevoerd.
Deze door deTweede Kamer ge-
steunde motie draagt het minis-

"A

de verslaafde die jgi tof geen blaastest
i fieer in staat blijkt S
i krijgt zonderkeuring ji

Wx>r 20.000 gulden aan ï
harddrugs uitgekeerd. M

punaise
i^V/#^^^_4' De dienstcommissie heeft een

terie van Defensie op voor ver-
vangende werkgelegenheid in
Kerkrade te zorgen. Koster: „We
hebben de overtuiging dat de po-
litieke wil er wel is om de motie
uit te voeren. Alleen is nog niet
duidelyk hoe."

(ADVERTENTIE)

Reserveer nu Voodoo Lounge, i__3i
de gloednieuweRolling Stones. Alleen don ben je
zeker van de ORATIS exclusieve, genummerde I KjL
hoesafdruk op posterfdrmaat. Zeer gelimiteerde oplage; een I
waar collector's item. Let op: aktie geldt alleen bij Van Leest! I
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Over de dood hebben wij geenmacht,
vaarwel lieve Ger, rust zacht.

Na een noodlottig verkeersongeval is op 55-jari-
ge leeftijd uit ons midden weggenomen, voor-
zien van het h. oliesel, onze lieve zus, schoon-
zus, tante, oud-tante en nicht

Gerda Franssen
Brunssum: Harrie en Elly

Franssen-van Loo
Brunssum: Frans en Inge

Franssen-Haendschke
Valkenburg: Els Franssen

Bunde: Mien en Fred
Kloprogge-Franssen

Brunssum: Jeanne en Jan
Cortenraad-Franssen
Haar neven en nichten

26 juni 1994
Dorpstraat 94, Brunssum
Corr.adres: Dorpstraat 16, 6444 AL Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de St. Gregoriuskerk te Brunssum, hoek
Kerkstraat-Dorpstraat, op vrijdag 1 juli a.s. om
11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Het is ongelooflijk datjeer niet meer bent, lieve
tante

Gerda
Wy zullen je nooit vergeten.

Ine en Frans, Audrey, Davey
Sandra en Ralph
Marco en Bianca
Stephan
Christoph
Michael en Linda
Inger en Jan
Penny
Kim en Sjors
Niel

Heden werden wij opgeschrikt door het bericht
van het plotseling overlijden van onze directie-
secretaresse, mevrouw

Gerda Franssen
Wij verliezen in mevrouw Franssen een hard-
werkende en toegewijde collega met een enor-
me vakkennis, die zij gedurende meer dan 25
jaarvoor directie en bedrijf heeft ingezet.
Wij zullen haar gedachtenis in ere houden.

Directie en. medewerkers
Stelrad BV - Nuth

Met ontsteltenis vernamen wy dat onze collega,
mevrouw

Gerda Franssen
door een noodlottig ongeval plotseling is overle-
den.
Gedurende vele jaren was zij een trouw lid van
onze personeelsvereniging. Wij konden altijd op
haar rekenen.
Zo zullen wy haar in herinnering houden.

Personeelsvereniging
Stelrad BV - Nuth

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

Hedwig Hilak
echtgenote van

Hub Rovers
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Schaesberg: Hubert Rovers
Schaesberg: Lil Pihler-Rovers

Frans Pihler
Ralph
Ankie

Abdissenbosch: Michel Rovers
Anci Rovers-Tilger
Claudia
Krista
Petra

Schinnen: JosRover-
Marleen Rovers-Nijssen
Rob
Kay

Schaesberg: Thei Rovers
Diana Rovers-Memster
Ester
Elmy
Familie Hilak
Familie Rovers

6372 AALandgraaf, 27 juni 1994
Dr. Calsstraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den opvrijdag 1 julia.s. om 13.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg aan de Hoofdstraat, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dier-
bare overledene zal gebeden worden op donder-
dag 30 juni om 18.40 uur, aansluitend avondmis
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Een fijne meid in de volle bloei van haar leven
heeft ons verlaten.
Onze troost en steun vinden we in het jonge le-
ven dat zy ons geschonken heeft.

Els Konings-Vlecken
* 10-6-1964 t 28-6-1994

echtgenote van

Han Konings
moedervan

Floortje
Maastricht: HanKonings

Floortje
Oldenzaal: Paul en Finy Vlecken-Eijdems

Heugem: Jefen Gusta Konings-Vranken
Hoofddorp: Jos en Jet

Heugem: Monique en Peter
Ben Goeriondomein 20
6229 HE Maastricht
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 2 juli om 13.30 uur in de
parochiekerk van de H. Michaël, Heugem te
Maastricht (wijk 29).
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avond-
mis, wordt gehouden op vrijdag 1 juli om 18.45
uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Woorden schieten ons te kort,

dag Els
Jecollega's: Anne-Marie, Els, Joss, Inge,

Elly, Marijke, Ans
en medewerkers box 10

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze medewerk-
ster

Els Konings-Vlecken
Zy is ruim 2 jaar werkzaam geweest als hoofd
spelleiding op de locatie Sittard.
Wij hebben haar leren kennen als een zeer toe-
gewijde en prettige medewerkster, die door
haar wijze van optreden door velen werd ge-
waardeerd.
Ons medeleven gaat uit naar haar echtgenoot en
familie, die wij veel sterkte toewensen.

Raad van Toezicht, Raad van Bestuur
en medewerkers Stichting Ziekenzorg
Westelijke Mijnstreek

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de door ons zeer
gewaardeerde

Els Konings-Vlecken
hoofd spelleidingMaaslandziekenhuis

Ons medeleven gaat uit naar haar man Han,
haar pasgeboren dochter Floortje en de verdere
familie.
Wij wensen hen allen bijzonder veel sterkte met
dit enorme verlies.

Management en medewerkers
cluster 4 Maaslandziekenhuis

t
Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij u bedroefd mede, dat heden geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Nella Schols
weduwevan

Leo Janssen
Zy overleed, voorzien van het h. oliesel, op
81-jarige leeftyd.

Landgraaf: Hein Janssen
Leny Janssen-Vaessen
Jolanda en Maurice

Rheinheim (D): Hub Janssen
Rita Janssen-Müller
Frank en Annette
Brigitte en Uwe
Andrea

Bemmel: Riet Janssen
Theo Peren
Léon en Marion
en al haar
achterkleinkinderen
Familie Schols
Familie Janssen

Landgraaf, 27 juni 1994
Terwaerderveldje 61
Corr.adres: Karel Doormanstraat 75
6374 VD Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden opgedra-
genop vrijdag 1 julia.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Waubach, waarna
aansluitend, overeenkomstig haar wens, de cre-
matie in alle stilte zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Donderdag 30 juni wordt de overledene bijzon-
der herdacht in de avondwake om 19.00 uur in
de voornoemde parochiekerk; vooraf om 18.40
uurrozenkransgebed.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel te Nieuwenhagen, Beuteweg 32, dagelijks
van 18.15 uur tot 18.30 uur.
Liever geen bloemen.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Tot ons leedwezen hebben wij vernomen dat
ons geacht lid en jarenlang jeugdleider

Miquel Pando
is overleden.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe om dit zware verlies te dragen.
Miquel, we zullen je missen.

Bestuur en ledenRKEVV Laura
Stichting Laura Supporting
Stichting Kantinebeheer

I ~
Diep bedroefd, maar ook vol mooie herinneringen aan hem, geven
wij u kennis van het plotselinge overlijden van onze dierbare vader,
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hubertus Josephus
Joannes Philippens

echtgenootvan wijlen

Maria Josephina Philomena Somers
* 5 juni 1909 t27 juni 1994

Valkenburg a/d Geul: Paul en Elly Peters-Philippens
Monique en Peter
Jeanine

Landgraaf: René en Marlou van der Zalm-Philippens
Ingrid

Vaals: Jan en Anneli Philippens-Lisson
Mare, Astrid

Valkenburg a/d Geul: Josen JokePhilippens-Dohmen
Pauline, Sjef, Thomas

Maastricht: Harry en Thera Paping-Philippens
Judith,Roel

Maastricht: MariaPhilippens
Amsterdam: Henk en IrmaPhilippens-Toussaint

/ Familie Philippens
Familie Somers

6301 JA Houthem-Valkenburg a/d Geul, 27 juni 1994.
St. Gerlach 47A.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatsheb-
ben zaterdag 2 juli a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Gerlachus te Houthem-Valkenburg a/d Geul.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de uit-
vaartdienst.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 1 juliom 19.00 uur de
avondwake worden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29 te Valkenburg a/d Geul, bezoek dagelijksvan 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens sterfgeval is ons bedrijf
ZATERDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN

Philippens J.W.J.
IJzerwarenhandel

T I
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, ge-
ven wij u kennis dat vrij plotseling in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht, voorzien van de h. sacramenten der zieken, op de leeftijd
van 87 jaar is overleden onze dierbare moeder, schoonmoeder, lieve
oma en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Josephina Helena
Snijders
echtgenotevan wijlen

Joseph Hubertus Philips
Austin, Texas (USA): M.J.H. Paffen-Philips

A. Paffen
Hasselt (België): J.A.M. Huynen-Philips

Bart Huynen
Brasschaat (België): Chris Huynen

Dorothee Huynen-Claessens
Maria-Gemma
Christiaan
Constantijn

Schoten (België): JacquelineGolterman-Huynen
Roeland Golterman
Marie-Christine

Brasschaat (België): JeanHuynen
Danielle Huynen-Lommaert
Frederique
Marie-Ange

Berg en Terblijt: J.M.N. Philips
C.I.M. Philips-Koeymans
Enzo
Joyce
Dino

Voerendaal: H.E.J.N. Philips
A.M.L. Philips-Zink
Danielle enPatrick
Nicole
Familie Snijders
Familie Philips

Valkenburg aan de Geul, 28 juni 1994
Prins Bernhardlaan 2
Corr.adres: Gondulphusstraat 1, 6325 BS Berg en Terblijt
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben vrijdag 1 juli a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg aan de Geul.
Gelegenheid tot condoleren voor de aanvang van de uitvaartdienst.
Voor de zielerust van de overledene zal donderdag 30 juniom 19.00
uur de avondwake worden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in Mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29, Valkenburg aan de Geul. Bezoek dagelijksvan 19.00 tot 20.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor ons gedaan en bete-
kend heeft, geven wij u kennis, dat heden van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Lambert Dumont
onderscheiden met

dekerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia etPontifice
en de eremedaille verbonden aan de ordevan Oranje-Nassau in goud

ereburger van de gemeente Simpelveld
echtgenootvan

Nelly van Thoor
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 78
jaar.

Bocholtz: Nelly Dumont-van Thoor
Heerlen: Brigitte Vervoort-Dumont. Richard Vervoort

Minou en Babs
Bocholtz: Manuel Dumont

Monique Stuurman
Familie Dumont
Familie van Thoor

Bocholtz, 27 juni 1994
Persoonstraat 3, 6351 EL Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op zaterdag 2 juli a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H.
Jacobus de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zyn van uw medeleven is er geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 1 juli a.s. gebeden om 18.45 uur, waarna
aansluitend deavondmis te zijner intentie in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium, Dr. Ottenstraat 60
te Simpelveld. Bezoek van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van de heer

L. Dumont
ereburger der gemeenteSimpelveld

oud-medewerker van de voormalige gemeente Bocholtz.
Met respect en eerbied denken wij terug aan het vele werk dat hij
verrichtte voor de gemeente en de gemeenschap.
Ons verbondenheidsgevoel gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en familie.

Het gemeentebestuurvan Simpelveld
Simpelveld, 27 juni 1994

t
Na een lang en gezond leven is rustig van ons
heengegaan, op 83-jarige leeftijd, myn zorgzame
echtgenoot, onze lieve vader, schoonvader en
opa

Pieter Jozef Hubert
Vorage

geboren te Heerlen op 21 januari 1911
overleden teKerkrade op 27 juni 1994

echtgenootvan

Josephina Maria Wetzelaer
Landgraaf: J.M. Vorage-Wetzelaer
Landgraaf: Harrie Vorage

Tilla Vorage-Kockelkorn
Chantal

Landgraaf: AnnekeKolahdouz-Vorage
Essi Kolahdouz Moghaddam
Narges

Karlsruhe: Wim Vorage
Elma Vorage-Snijder
Peter, Marcel, André

Landgraaf: Frans Vorage
Veenendaal: Wilma v. Wersch-Vorage

Rommie v. Wersch
Romy, Philip

Amsterdam: Gertie Vorage
6371 VT Landgraaf
Graaf JohanFrederikstraat 16
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 1 juli a.s. om 9.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg aan
de Veldstraat, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, donderdag 30 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelyks van 18.45 tot 19.00
uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

4* Henk Groefsem-*'" 69 jaar, weduwnaar
van Marchien Boer'
ma, corr.adres: Chuf'
chillaan 7, Maastricht-
De uitvaartdienst
vindt plaats op do*1'

derdag 30 juni 0111
14.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen-

-J-Elisabeth (Liesk*'
I de Graaf, 96 jaar-

corr.adres: Tombe-
straat 45, Hees-Bilze**
(B). De uitvaartdienst
vindt plaats op don*
derdag 30 juni on1

10.00 uur in de basi-
liek van St. Servaas 'e
Maastricht.
4* Mia Plompe, 75
* jaar, weduwe va*1

Bèr Habets, coff-
adres: Kampweg .»'
Gronsveld. De u 1", h
vaartdienst vind' |
plaats op donderdae L
30 juni om 11.00 u& |
in de parochiekef"
van de H. Gertrudis tÊ

St. Geertruid.
4* Annet Hougard* 1' 1'62 jaar, weduv**e \
van Johannes Bors'j |
levensgezel van Ge |
van Glabbeeck, Mans- j
haag 69A, De Heeg' \
Maastricht. De heg**' j
fenis vindt plaats °P
donderdag 30 juni o**1 ,
14.00 uur op het r.k
kerkhof, Tongerse*
weg - Maastricht.

-}" Marie Schreurs. {
i jaar, echtgenote

van Guillaume Brou-
wers, Weth. van Cal' |
denborghlaan *' ij
Scharn-Maastricht. t
De uitvaartdienst t
vindt plaats op don* t
derdag 30 juni o*»*
11.00 uur in de par* f
chiekerk van de "'
Antonius van Padüa l
te Scharn-Maastricht- I,

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij
u kennis dat heden van ons is heengegaan,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Franssen
weduwnaarvan

Hubertina Goebbels
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Familie Franssen
Familie Goebbels

Bocholtz, 28 juni 1994
Corr.adres: Steenbergervoetpad 9,
6351 EA Bocholtz

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
op zaterdag 2 julia.s. om 13.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te
Bocholtz, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof.
Overtuigd van uw medeleven is er geen con-
doleren.
De rozenkrans zal gebeden worden op 1 juli
a.s. om 18.45 uur in voornoemde kerk, waar-
na aansluitend de avondmis te zijner intentie.
De overledene is opgebaard in het mortua-
rium te Simpelveld, Dr. Ottenstraat 60. Be-
zoekuren van 18.00 tot en met 19.00 uur.

Bij het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en schoonvader

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

Mevr. E.J.T. Veurink-Heyen
en kinderen

Landgraaf, juli 1994
De plechtigezeswekendienstzal gehouden wor-
den op zaterdag 2 juli a.s. om 19.15 uur, in de
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg-Hoofdstraat.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven betoond na
het overlijden en de crematie van onze moeder

Keetje Paffen-Herbst
betuigen wij onze dank.

Marianne Brethouwer-Paffen
Magda Huntjens-Paffen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 2 juli a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopne-
ming te Kerkrade-Chevremont.

Toch nog onverwacht namen wij kennis van be |,
overlijden van (|

Kit Nij sten \
Kit was aan onze club verbonden als lid van o S
technische commissie. 'Haar vriendschap en inzet voor onze club zul'e L<
altijd in onze herinnering bewaard blijven.
Wij wensen Lou en Carolien veel sterkte toe. W

Bestuur en leden
HockeyclubKerkrade J^

Met droefenis hebben wij kennis genomen va* 1

het overlijden van

Kit Nij sten-Amkreutz
Wij zijn haar dankbaar voor het vele goede wer""'
dat zy ten behoeve van onze school heeft ver'
richt en wensen Lou en Carolien veel sterkte-

Basisschool de Domaniale
Bestuur, personeel,
medezeggenschapsraad, ouderverenigio^J

Vervolg familieberichten
zie pagina 18 .
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Deel Brusselsepoort ontruimd

Gesprek met provinciebestuur loopt op niets uit

Maasbracht werkt niet
mee aan afvalverbrander

L Van onze verslaggever

j-AASTRICHT - Het was een
iat* de kortste sessies ooit in
J*t Provinciehuis, zo deelde
*1 zegsman van de provincie
Psteren mee. Het gesprek tus-j*1"* burgemeester en wethou-'ei"s van Maasbracht en Gede-puteerde Staten van Limburg
""■stèren over de afvalverbran-Jer duurde amper een kwar-
Fr- Maar de boodschap van

was ook kort: nee.

j£ hadden Maasbracht gevraagd
*pl te nemen in de ambtelijke
i^kgroep die de mogelijkheden
u*-"" ontsluiting van de te bouwenjpalverbrander onderzoekt.
« en W van Maasbracht wilden dat
J?'. maar de gemeenteraad stak er
Jïelopen week een stokje voor.
P betreuren het dat Maasbracht!eiBert, zo blijkt uit een verklaring
J* het korte gesprek dat rond half
j*J gistermiddag plaats had.
£■ besluit om niet deel te nemen
j*^ de werkgroep was overigens

f**"» verrassing. Er liggen immers
JJ^ies aan te grondslag om op geen
i «tele wyze mee te werken aan de
p-W van de afvalverbrander.

jj^eputeerde Staten hebben tij-
t Is het overleg het verzoek om zit-
t S te nemen in de werkgroep nog
ij's herhaald, maar gelet op de
j^dsuitspraak van vorige week is
Sasbracht daartoe niet bereid.Le hebben aangegeven open teil'Ven staan voor overleg en infor-

We zullen Maas-
L*cht maximaal blijven informe-J1rond alle zaken die de afvalver-ü^dingsinstalalatie betreffen",

GS.

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Gemeente Roermond
OPROEP

Op 1 maart ) 995 zal het precies 50 jaar geleden zijn
dat de stad Roermond door eenheden van het XVI US.
Army Corps onder bevel van generaal-majoor John B.
Anderson werd bevrijd. In de vroege ochtend van
donderdag 1 maart 1945 klom sergeant Vincent Von
Henke als eerste Amerikaan de brokstukken van de
Roerbrug aan de Maastrichterweg over.
Hiermee kwam een einde aan een tragische periode in
de stadsgeschiedenis.
Het Stadsbestuur wil de bevrijding van de stad in een
passende ambiance herdenken en tevens als waar-
schuwing laten gelden tegen opkomend racisme,
onverdraagzaamheid en discriminatie. Gedacht wordt
onder meer aan een herdenking op 1 maart 1995.
Wij nodigen alle Roermondse burgers, verenigingen,
organisaties en instellingen uit om suggesties aan te
dragen die passen in een waardige herdenking van 50
jaar bevrijding.
Een comité onder voorzitterschap van oud-burgemeester
mr. J. Daniels zal aan de hand van de ingekomen
suggesties een ontwerp-programma opstellen.
Uw suggesties kunnen tot 1 september a.s. worden
ingediend bij het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 900, 6040 AX Roermond o.v.v.
"viering 50 jaar bevrijding".

Roermond, juni 1994.

De burgemeester van Roermond,
drs. H.J. Kaiser.

t -

_^rNieuwe en gebruikte of lichtbeschadigde^^k
A

M tegen zéér scherpe prijzen 1
H Bureaus, kasten, typestoelen. bureaustoelen, ladenkasten.Ut brandkasten, houten bureaus, garderobes, kantinemeubelen. M
Mx\ tekentafels, enz. enz... 2000 m? showroom. M

YMx TH [■*■ VAN DOOREN Kantoormeubelen_^r
ta _il Handelsstiaat 23%#■ Sittard,e1°46 5Ur-'^^*-tm*^

É Provincie
Bureau Bibliotheek

Limbura Poslbus 570°
5* 6202 MA Maastricht

tel 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 198/26-94 bekend, dat zij bij besluit van 14 juni 1994

(nr.BW 12051)aan de Naamloze Vennootschap
DSM onder een aantal voorschriften een ver-
gunning hebben verleend ingevolge de Wet
milieubeheervoor het veranderen van derub-
berfabrieken (EPT 1/2) als onderd«3el van de
Chemische Bedrijven gelegen op de lokatie
Noord in de gemeente Geleen. Het besluit en
alle ter zake zijnde stukken liggenter inzage
van: 30 juni 1994 tot 11 augustus 1994 en wel:- in het Provinciehuis te Maastricht (bureau
Biblioth«3ek) tijdens de werkuren; - in het
gemeentehuiste Geleen tijdens dewerkuren
alsmede op donderdag van 18.00 uur tot 20.00
uur. Tot d.d. 11 augustus 1994 kan beroep
worrJen ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State door: a. de advi-
seurs die gebruik hebben gemaakt van de gele-
genheid advies uit te brengen over het ontwerp
van het besluit; b. degenen, dieb«3denkingen
(bezwaren) hebben ingebracht tegen het ont-
werp van het besluit; c. degenen, die bedenkin-
gen(bezwaren) hebben tegen wijzigingen diebij
het nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belang-
hebbenden, aan wie redelijkerwijs nietkan wor-
den verweten geen bedenkingen (bezwaren) te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit. De beschikking wordt na afloopvan de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 8:81 van deAlgemene wet bestuurs-
recht een verzoek is gedaantot treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moetgericht en verzonden worden aan deAfdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het
verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening moet worden gericht aan de Voorzittervan deAfdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. De beschikking wordt niet van
kracht voordat op een zodanig verzoek is
beslist.

L £ours, Elsloo 7.46 uur; F. Gubbels, Eijs-
KV?-53; gebr. Frenken, Weert 8.25; J.
HJI ts' *-*eu'le 8.51; K. Scheepers en zn,
K*<*nburg 8.55 en 10.12; Van Dael, Keipen
El: Van Bree, Meijel 9.34; Lalieu Willems,
Erfem 9.40; Bax, Budel 9.42; Van Keulen,
E"*1" 9.55; G. van Helden, Roermond 9.57;L^ers en dochter, Hoensbroek 9.10; CoICts, Nuth 9.11; J. Cortlever, Schinnen
E?' Hollanders, Maastricht 9.20; A. Win-
fg. Itteren 9.22, Bergh, Nieuwstadt 9.29;
(k*«Ustinx, Sittard 9.35; M. Boosten, Voe-'O'aal 9 38; w. Coenen, Nuth 9.50; L. Kur-£(?" Hulsberg 9.52 en 10.03; Van Lans.y*Srd 9.52, Heynen en zn, Gronsveld
MO Steijns en zn, Amstenrade 10.00; M.WjjUurt, Horst 10.04; M. Janssen, Lottum

" Agenten zetten winkelcentrum Brusselsepoort in Maastricht af na een bommelding bij Albert Heijn.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Bommelding bij
filaalAlbert Heijn

Inbreker doodde Maastrichtenaar bij vechtpartij

Vijf jaar geëist voor
doodsteken Berry Jamin

[deputeerde Staten onderzoeken
hoe de lokatie van de

r^lverbrander ontsloten kan wor-
J}- Onder meer wordt gekeken
F*l" een eventuele aanleg van een
jrjorweg en ontsluitingsweg, dan-
f" een rechtstreekse aftakking van
u autosnelweg A2. De provincie
(ïhet grootste deel van het afval
t^-000 ton per jaar) per schip naar{?<*sbracht vervoeren. Vooral het
W'l dat uit Zuidoost-BrabantJ^t. Het afval uit Zuid-Limburg
|j ?dt per trein getransporteerd.

100.000 ton zal jaarlyks per
worden aangevoerd.

verschaffen. „Zelfs bij de meest
simpele vragen, beriep hij zich op
het zwijgrecht," aldusVan Atteveld.
Een recht waarvan de verdachte
overigens ook gisteren gebruik
maakte. Hij deed alleen zijn mond
open om enkelekeren zijn onschuld
te belijden en zijn vriend Ramon B.
van de steekpartij te beschuldigen.Volgens de bommelding zou debom een uur later, om vyf uur pre-

cies, exploderen. AH in Zaandam
vond het verstandig de zaak te laten
ontruimen. De veiligheidsdienst

Even na vier uur kwam de bommel-
ding binnen bij Albert Heijn. De
politie onruimde de supermarkt en
twee aangrenzende winkels, na rug-
gespraak met de AH-directie in
Maastricht en het hoofdkantoor in
Zaandam.

MAASTRICHT - Drie winkels in
het Maastrichtse winkelcentrum
Brusselsepoort zijn gisteren uit
voorzorg ontruimd, nadat bij super-
markt Albert Heijn een bommel-
ding was binnengekomen. De aan-
gekondigde explosie bleef echter
uit. Direct na de bommelding arriveer-

den brandweer en DGD om even-
tueel het vuur te bestrijden en aan
slachtoffers hulp te verlenen. De
politie, die de toegang samen metAH-medewerkers blokkeerde, liet
na vijf uur na dertig minuten ver-
strijken voordat de zaak weer werd
vrijgegeven. Vervolgens werd de
supermarkt onderzocht op verdach-
te voorwerpen. Die werden niet
gevonden. Het winkelend publiek
kon tegen sluitingstijd nog terecht
voor boodschappen.

van het concern zou de directie ge-
adviseerd hebben de melding se-
rieus te nemen. Een van de overwe-
gingen bij die beslissing was dat
tussen het tijdstip van melding en
explosie iets meer dan een uur zat:
de legger van de bom zou daarmee
kunnen hebben aangegeven dat hy
niet het winkelend publiek en het
personeel als doel had, maar deves-
tiging zelf.

MAASTRICHT - Hoewel Michael
B. (20) het in alle toonaarden ont-
kent, is officier van justitie J. van
Atteveld ervan overtuigd dat de
junk de dood van Maastrichtenaar
Berry Jamin (43) op zijn geweten
heeft. De man werd met een schroe-
vedraaier in het hart gestoken nadat
hij probeerde op klaarlichte dag een
inbraak in zijn auto te veredelen.Van Atteveld eiste gisteren voor de
rechtbank in Maastricht vijfjaar cel
tegen B.

##Limburgse duiven
terug uit Pau

K^NDGRAAF - De lossing in het
Pau van de 7.224 duiven die

jlJ| het internationale concoursInnamen, moest tot twee keer toejj'-rden uitgesteld wegens slecht
f^r. De duiven kregen pas maan-
PSmorgen de vrijheid. Elf Franse
V een Belgische duif wisten op de
P8van lossing hun hokken nog te
Kuiken. De Fransman E. Calin uit
l?aUvin werd om 21.24 uur op 842
t?' internationaal winnaar. De eer-
[jNederlandse duifarriveerde gis-
borgen om 6.32 uur op het hok
jr* B. Hokke in Ooltgensplaat.
L^i Bours uit Elsloo was met een
["■diende plaats de eerste Limbur-
Jr op de nationale uitslag.r vroegste Limburgse aankom-[ *« van Pau waren:

Landbouwbelang sluit werkplaats
BAEXEM - Omdat de vraag naar landbouwwerktuigen geen herstel ver-toont, sluit de coöperatie Landbouwbelang de werkplaats in Puth-Schin-nen. In 1993 daalde de omzet in de landbouwmechanisatie met veertigprocent. Volgens de directeur van Landbouwbelang, ir. Jos Gommans,betreft het een structurele ontwikkeling. Het is Landbouwbelang in deeooQte ft Van dit Jaar n°g minder goed gegaan dan in de eerste helft van

Het belangrijkste bewijs dat de jon-
geman Jamin heeft doodgestoken,
is volgens deofficier van justitie ge-
leverd thdens een zogeheten Oslo-
confrontatie. Een kroongetuige die
hem meteen na de fatale steekpartij
op zijn brommertje zag vluchten,
herkende B. meteen toen deze zich
op het politiebureau samen met nog
enkele 'verdachten' achter een spie-
gelruit op moest stellen.

Bij het begin van de zaak laaiden op
de publieke tribune de emoties
even hoog op. Een broer van het
slachtoffer stond op en schreeuwde
B. toe: „Jou krijg ik nog, jongen."
Daarna verliet de man huilend de'
rechtszaal.

De dood van Berry Jamin haalde in
november vorig jaar landelijk veel
publiciteit. Vooral omdat het over-
dag gebeurde en in een drukke
straat. Jamin zag vanuit het raam
van zijn woning dat een jongeman
bezig was de autoradio/cd-speler uit
zijn Volkswagen Golf-cabriolet te
stelen. Hij stormde naar buiten om
de dief te overmeesteren, waarna
een vechtpartij ontstond die voor
Jamin een fatale afloop had. Hij
werd met een schroevedraaier in
zijn hart geraakt en bloedde ter
plekke dood.

Publiciteit

Bovendien wees de officiervan jus-
titie erop dat B. bepaald geen moei-
te heeft gedaan zichzelf een alibi te

Ook verder zijn er in de ogen van
Van Atteveld voldoende aanwijzin-
gen dat de knaap de dader is. Zo
zou hij zich tijdens het luchten op
de binnenplaats van het huis van
bewaring versproken hebben tegen-
over medegevangenen, liet hij zijn
haar kort knippen nadat er in de
krant een compositietekening was
verschenen en werd bij hem thuis
een telefoonboek gevonden met een
rode vlek op de pagina waar de
naam van Jamin stond.

Aanwijzingen

De raadsman van de verdachte, mr.
David Moszkowicz, pleitte voor vrij-
spraak. Volgens hem is het bewijs
tegen zijn cliënt flinterdun. En
mocht de rechtbank D. toch als da-'
der beschouwen, dan heeft hij de
schroevedraaier getrokken uit
noodweer, aldus de advocaat.
Uitspraak op 12 juli.

Flinterdun

■."O Nederlandse duiven zijn on-
EjVeg naar Barcelona. Dat zijn er
L*"duizend minder dan verleden
ar- Het slechte verloop van deL chten St.-Vincent en San Sebas-lk^ heeft grote invloed op de deel-
FrK*e gehad. Uit Limburg nemenI^6 duiven deel aan de marathonl/j het luchtruim. De duiven wor-Kj' vrijdagmorgen in BarcelonaC °st. Het gaat een keiharde wor-K^} door de enorme hitte en kop-

(ADVERTENTIE)

l^> Wylr] ÏU'Tjnïr/B*m\r°or mmm\a9 iM
Wjm\ \'IJI 'JL *Aall/L;aA -_y_j

Verse braadworst [^£l
of saucijzen i^^j

hele kilo J-Or^Q- Ê^X\\^L\
in alle slagerijen van

janlinde»
'tAllerbeste voor 'nvriendelijke prijs.

(ADVERTENTIE)

Veranda dakplaat

Di]n_©[7D@[af
L 0-*C«» «- « F E

Gegarandeerd onbreekbaar en blijvend
helder, bv voorpergola's,

verandabouw. carpods,
terrasoverkappingen

Eventueel meibijpassend
bevestigingsmateriaal

Met 10 jaar verzekerde garantie

MESTEROM. Prinses Ireneweg 6,
Bunde. Tel 043-645959
Showroom geopend: woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van
13 30 tot 17 30 uur Zaterdag van
10 00 tot 16 00 uur

***■*■■■ ■——————-———_■—_____

Woensdag 29 juni 1994 " 15

Signaal

r^^__°5^
TOTALE
LEEGVERKOOP
VAN ONZE ZOMERKOLLEKTIE

Elk (L O I U IV kollektie voor
slechts

(u betaalt de duurste) Let op de oranje stip
vanaf woensdag 29 juni t/m 2 juli

damesmode
schaepman ter horst;
ÓÓK VOOR DE GROTERE MATEN

Brandstraat 6 - Tel. 519953 - Sittard

Eerste charters
vanaf Bierset

BIERSET - Vanaf vliegveld
Bierset is gisteren de eerste char-
tervlucht naar het Middellandse-
Zeegebied vertrokken. Dagelijks
behalve op maandag, stijgen
Boeings 737 op met bestemming
Ibiza, Alicante, Palma en Hera-
klion. Dit seizoen worden 15.000
tot 20.000 passagiers verwacht.

limburgsdagblad

limburg

De gemeenteraad van
Brunssum heeft eindelijk een
duidelijk signaal afgegeven
over de positie van de van,
corruptie verdachte burge-
meester Henk Riem: er moet
zo snel mogelijk een nieuwe
burgemeester komen. Riem
kan in geen geval terugke-
ren als burgemeester in
Brunssum, vindt een meer-

derheidvan de raad. Riem heeft zodanig aan gezag ingeboet dat
een respectvol functioneren niet meer mogelijk is, zo staat in de
gisteren aangenomen motie.
Dat is taal waar minister D. de Graaff-Nauta van Binnenlandse
Zaken mee uit de voeten kan. Datzelfde geldt voor gouverneur
Van Voorst tot Voorst. Een signaal waar ze in Den Haag en Maas-
tricht wellicht ook op hebben gewacht. Ook naar de burgers en
naar Riem toe schept het de broodnodige duidelijkheid.
Voor iedereen was al lange tijd duidelijk dat Riem zo beschadigd
was dat hij niet meer zou kunnen terugkeren op de burgemees-
tersstoel. Dat spraken meerdere fracties al uit in een besloten
raadsvergadering in december. Toen durfde de raad het echter
niet aan om een dergelijke verstrekkende motie aan te nemen.
Blijft de vraag waarom nu opeens wel een meerderheid voor be-
noeming van een nieuwe burgemeester is en toen niet. Het ontbrak
gisteren aan een overtuigend antwoord daarop. Zoveel nieuwe
feiten zijn sinds december namelijk niet over de zaak Riem bekend
geworden.
Nu het naar verwachting nog zeker tot volgend voorjaar gaat du-
ren voordat de zaak Riem voorkomt, is het te verdedigen eindelijk
eens te kiezen voor de bestuurbaarheid van de gemeente: voor
een nieuwe burgemeester dus.
Formeel mag niet uit het oog verloren worden, dat Riem onschul-
dig blijft zolang hij niet veroordeeld is. Mocht Riem worden ontsla-
gen en later worden vrijgesproken, dan zal hij ongetwijfeld ge-
noegdoening zoeken bij Binnenlandse Zaken.

J.H.



SITTARD
Maaslandziekenhuis. Werk van
Franscz Witte. T/m 31/8.

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissumerweg 1. Z*"".
merexpositie. T/m 22/7, open zo 1""
14-17 uur en op afspraak.

GELEEN
Maaslandziekenhuis. Werk van Jen-
ny Roost. T/m 31/8.

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

BRUNSSUM - Harmonie Or-
kest Concordia Treebeek bestaat
zestig jaar. In het kader van het
diamanten feest staat dit week-
einde in het teken van de nostal-
gie en een jubileumreceptie.

Nostalgie en
receptie bij
Concordia

VAALS
De Kopermolen, Von Clermontple'**
11. Expositie van Bert Roijen. Van »
t/m 21/8, open di t/m zo 14-17 uur.
't Veurhoes, Wolfhaag 22. Werk va*!
JefWishaupt. Open 2 en 3/7 van 14' 1
uur.

Jaren geleden beviel tachtig
procent van de vrouwen in
Zuid-Limburg in het zieken-
huis. In die tijd was het aantal
verloskundigen dun gezaaid en
beschikten de ziekenhuizen
niet over open-verloskamers.
Het aantal verloskundigen in
Limburg is sindsdien echter
gestegen. In ziekenhuizenkun-
nen verloskundigen verloska-
mers huren om daar de beval-
ling te laten plaatsvinden.

GELEEN - H. Plagge, advise-
rend geneeskundige en E. De-
bougnoux, economisch be-
leidsmedewerker van Liass
namen de situatie in het werk-
gebied van de zorgverzekeraar
onder de loep om met de eind-
conclusies een bndrage te kun-
nen leveren aan de de discus-
sie om de monopoliepositie
van de verloskundige, het zo-
genaamde primaat, op te hef-
fen. Vrouwen met een medi-
sche indicatie worden begeleid
door de gynaecoloog. Daar zal
het eventueel opheffen van het
primaat geen verandering in
brengen.

Inmiddels is Limburg goed
voorzien en moet het sprei-
dingsbeleid voorkomen dat er
een overschot ontstaat. Dat
verklaart de geringe inschake-
ling van de huisarts bij de be-
valling. In het werkgebied van
Liass werken 45 verloskundi-
gen.

De keuzevrijheid van de pa-
tiënt past volgens Henri Plag-
ge in het beleid van Liass. „Het
komt nu regelmatig voor dat
we nee moeten verkopen als
"sen vrouw graag wil dat haar
huisarts de begeleiding en de
bevalling voor zijn rekening
neemt. Uitzonderingen kun-
nen onder andere worden ge-
maakt als in het gebied waar
de vrouw woont, geen verlos-
kundige werkt. Maar dat komt
in ons werkgebied zelden
voor."

In tegenstelling tot de rest van
het land zijn in Limburg wei-
nig huisartsen betrokken bij
bevallingen: één procent in
Limburg tegen gemiddeld tien
procent in Nederland.

" Veel vrouwen willen kunnen kiezen tussen een verloskundige en hun huisarts. Foto: GPD

maanden begeleiden voordat
ze naar de verloskundige gaan.

twijfeld veel vrouwen zullen
zijn die heel bewust kiezen
voor de zorg van een verlos-
kundige."

BEEK
Galerie Artique, Prins Mauritslaa*1105. Werk van Jan de Valk. T/m 3/7.
open wo 14-17 uur, do en vr 14-18 uuf'
za en zo 11-17 uur.

Het mogelijk opheffen van het
primaat in de verloskunde was
voor de beroepsverenigingvan
verloskundigen aanleiding om
niet verder te praten met de
Landelijke Huisartsen Vereni-

Rechter

kundigen vast aan de hand van
postcodes. Uit kwaliteitsover-
wegingen vindt het Liass dat
de verloskundigen in spoedge-
vallen binnen vijftien minuten
ter plekke moeten zijn. Ook
dienen de waarnemingen goed
geregeld te zijn, ook door de
verloskundigen met een solo-
praktijk.

Kwartier
Het Liass legt op dit moment
het werkgebied voor de verlos-

Plagge heeft niet de indruk het
het storm gaat lopen bij de
huisartsen zodra ziekenfonds-
verzekerde vrouwen een keuze
kunnen maken. Vermoed
wordt dat de huisarts die be-
vallingen wil doen, dat alleen
maar kan realiseren in zeer
nauwe samenwerking met een
verloskundige. „De huisartsen
die dan bevallingen zouden
doen, moeten dat ook maar
willen. Hun werkdruk en ta-
kenpakket is al groot, maar het
is heel goed mogelijk dat ver-
schillende huisartsen het graag
willen doen. Ze zien het dan
meer als een taak van een ge-
zinsarts."

„Nu zijn er al huisartsen die
zwangere patiënten een aantal

Werkdruk

De huisartsen zullen aan be-
paalde voorwaarden moeten
voldoen als ze zwangere vrou-
wen gaan begeleiden, zoals
minimaal vijftien bevallingen
per jaar doen. Daarnaast mag
je niet uitvlakken dat er onge-

Het voortbestaan van de thuis-
bevalling komt met de aanbe-
veling van het Liass om de
keuze vrij te laten, niet in het
geding. „Het opheffen van het
primaat levert waarschijnlijk
meer thuisbevallingen op. En
daar loopt Nederland mee
voorop, in vergelijking met de
buurlanden," aldus Plagge.

journaalkort UBACHSBERG

" Fanfare St.-Cecilia maakt van
2-4 juli een concertreis naar
Schimborn in Duitsland. Zater-
dag verzorgt het korps een gala-
concert by gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de Spiel-
mannszug.

Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26^Installatie The criminal museum. Va"
2/7 t/m 30/7, open do Vm za 15-19 uUf'

Galerie Sio2, Rechtstraat 71. G£*
draaid goed, verdraaid goed. T/m 23fl'
open wo t/m za 13-17 uur, 3/7 14- 1D
uur.

Theater aan het Vrijthof. Foto-exp0*

sitie De eerste, de beste. T/m 3/9, ope"
ma t/m za 11-16uur. .
Tuin verpleegkliniek Klevarie. He»'
den en installaties van Marjo Boeste*1en Paula Knooren. T/m 30/10.

Verpleegkliniek De Zeven Bronn""*.
Lovendaalhoeve 30. Werk van Franc'
Gitmans, Lydia van der Bergh en A*1'
nemie Bremen. T/m 3/8, open dtl'
10-18 uur.

Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraa'
96. Schilderijen van Stan Goes. T/l"
3/7, open do t/m zo 13.30-17 uur.
Galerie Tracé, Alexander-Battalaa* 1
31. Werk van Jean Marois. T/m -7'
open do 14-18uur, vr en za 12-17 uur-
Galerie Lot Duynstee, Hoogbruf*'
straat 18. Raku van John Dunn, Maf'
tin Mindermann,Ulrike Hagemeier e* 1
Mieke Selleslagh. T/m 2/7, open V 0
t/m vr 13.30-17uur, za 11-17 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Wer*
van David Pirotte. T/m 4/7, open **16-20 uur, vr t/m zo 13-17 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82.**:
Rini Ronckers solo. T/m 16/7, open <»'t/m za vanaf 11 uur.

MAASTRICHT
Kamer van Koophandel, Maasboulf
yard 5. Expositie van Luske. T/m *""open ma t/m vr 8.30-16 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk va"
Hans van der Weijden. T/m 29/6. Wer»
van Petra Hartman, Patrick Schols e"
Hans van der Weijden. Van 2/7 t/*"1

31/7. Open wo t/m zo 13-18 uur.
Gallery Bell'Arte, Achter de Comedi*
16a. B«?elden van Jean en Marianne
Bremers. Open do t/m zo 12-17.30uur
Bonnefantenmuseum, Domimkane*'
plein 5. De Aanloop IV. .
Gouvernement, Limburglaan 10. Al'
val Anders. T/m 8/7.

Onderwijsjubilaris
Directeur Math van Kan van de
basisschool H.-Hart in Rimburg
viert vrijdag zijn zilveren onder-
wijsjubileum. De hele dag wordt
er voor de leerlingen feest ge-
vierd. Ouders, vrienden en be-
kenden zijn van 16 tot 18 uur
welkom op de receptie in de ont-
moetingsruimte van de school
aan de Palenbergerweg 5. BUNDE

Atelier/beeldentuin, Dennenberg ''Recent werk van Rob Stultiëns. T/r*1
31/7, open do t/m zo 14-18 uur.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstra»'
10. Zomeropstelling en 'Groot in
kleine. Van 26/6 t/m 28/8. Open do t/i"1
zo 13-17.30 uur.

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling tussen Maas en
Jeker bij Lanaken. Vertrek om 9
uur (carpoolen) aan het Wilhel-
minaplein of om 10 uur aan de
parkeerplaats by dekerk van La-
naken.

BOCHOLTZ

SIMPELVELD

" Vijftigplussers kunnen op de
maandagen 4, 11 en 18 juli om 9
uur aan I g'n Bende van start
gaan voor een wandeling met de
wandelgroep van SWOBS. Ver-
der is elke werkdag van 9-12 en
van 13.30 tot 17 uur gelegenheid
tot biljarten in het dienstencen-
trum. Bjj mooi weer wordt ook
jeu-de-boules gespeeld.

" Postduivenvereniging De
Vrijheid houdt maandag een ker-
misvluchtvoor Groot Samenspel
Heerlen en SS Landgraaf. Het
zetten vindt plaats in café De
Draver, Frans Erenslaan 89.

LANDGRAAF

" In het Ora, Maastrichterlaan
82, is zaterdagavond vanaf acht
uur een Vehavale Video Laser-
show.

" Spaarclub Bergrust houdt za-
terdag vanaf 10 uur achter ter-
rein W Waubach een mini-voet-
baltoernooi.

" Tot en met 31 juli is in Galerie
Gaudi een expositie van Henk
Metselaar, Martine Knoppert en
Fernandt Everaert. Men kan er
vrijdag van 16-20 uur terecht en
zaterdag en zondag van 13-17
uur.

" Het Open Huis, Putgraaf 3,
houdt zondag de laatste wande-
ling van het seizoen. Wie mee wil
naar de Brunssummerheide

" Vanaf het Emmaplein wordt
zondag de vijfde oefenloop Tele-
matica gehouden. Om 9.30 uur is
de warming-up en om 10 uur be-
gint de oefenloop. Deelname
kost twee gulden. Voor info:
©604553.

HEERLEN

" In gemeenschapshuis Hek-
senberg, Heigrindelweg 84, is
maandagavond vanaf zeven uur
een pick-nick party met Antil-
liaans eten. Kaarten reserveren:
©045-429557.

" Fotograaf Wiel Halbach expo-
seert in juliin het Ontmoetings-
centrum van Welterhof. Ope-
ningstijden dagehjks van 9 tot 21
uur.

wordt om 11 uur in de 'huiska-
mer' verwacht.

" De Vrouwen Initiatief Groep
start in augustus/september
weer met cursussen zelfvertrou-
wen en weerbaarheid. Info:
©04492-1629, 045-273185 of
272543.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3»'
Werk van Marijke Stultiëns en G"*
Tabbers. T/m 31/7. Open di t/m z°
10-17 uur.Gouden paar

Het echtpaar Jan en Lies Dae-
men-Hoenen uit Bingelrade viert
zaterdag het gouden huwelijks-
feest. De dankmis wordt om 17
uur opgedragen in de St.-Lam-
bertuskerk. Het gouden paar
houdt van 19 tot 20 uur receptie
in het Ontmoetingscentrum aan
de Dorpstraat 145.

" Het gouden paar Dae-
men-Hoenen

Zon 65 oud-muzikanten met
partners komen zaterdag byeen
in het Jeugdhuis Treebeek aan
de Maanstraat 20 in Brunssum.
Het gezelschap, op enkele plaat-
sen aangevuld met leden van de
huidige garde, gaat de hele dag
repeteren. De leiding is in han-
den van de dirigent van het eer-
ste uur, Albert Niemeijer. 's
Avonds om zeven uur zal het or-
kest met een concert de receptie
openen.
Een dag later, zondag, verzorgt
Concordia 's middags om drie
uur een openlucht concert in het
Vijverpark in Brunssum met een
ücht en goed in het gehoor lig-
gend repertoire. Muzikale mede-
werking wordt verleend door de
koninküjke harmonie St.-Caeci-
lia uit Schinveld. Bij slecht weer
vindt het concert plaats in het
Jeugdhuis.

Oprichter Juup Kreukels van
missiecomité Schaesberg en de
wereld is zondag gehuldigd voor
het werk dat hij de afgelopen
vijfentwintig jaar heeft verricht.
Pastoor Constantijn Dicteren
reikte hem de pauselijke onder-
scheiding Pro Ecclesia et Ponti-
fice uit. Het jarige missiecomité
had zelf ook nog een verrassing:
bij gelegenheid van het jubileum
maakt het comité 25.000 gulden
extra over aan de drie paters en
de zuster die nog werkzaam zijn
in de missie. Naast Juup Kreu-
kels werd ook zuster Anchilla
gehuldigd.

Pro Ecclesia

# Op het Gebroeders Crous-
plein wordt zondag om 10 uur
een openluchtmis opgedragen,
waarna een processie volgt.
Daarna zorgt fanfare St.-Gabriël
voor het kermisfrühschoppen.
Maandag om 20 uur wordt de
kennisman verbrand op het
plein by café In het GroeneDal.

WEUSTENRADE

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 3*;
Graphic Art. T/m 24/7, open do t/m l"
14-17.30 uur.

MEERSSEN
Bestuurscentrum, Beekstraat **Werk van JefThewissen. T/m 1/7." In het eerste weekeinde van

september wordt het openlucht
muziekfestival gehouden met
straatmarkt. Voorreserveren van
standplaatsen: ©045-214467.

" Mensen, die zondag 7 augus-
tus van 11-17 uur willen deelne-
men aan de Boeken/stenen en
Vrhetydskunstbeurs kunnen in-
schrijfformulieren halen in het
poortgebouw van Kasteel
Hoensbroek of bellen: ©227272.

" Zangkoor St.-Jozef Mariarade
luistert zondag om 10.15 uur de
mis op in de parochiekerk.

HOENSBROEK

SCHINVELD

" Buurtschap Laevenweide
houdt zondag van 10 tot 17 uur
een rommelmarkt. De markt in
bereikbaar via de Brunssummer-
straat.

" In Casino Brunssum wordt
zaterdag de Sweet Summer of
Soul-party gehouden. Voor in-
formatie over kaartverkoop:
©045-211537.
"In gemeenschapshuis De
Burcht, Wieënweg 18, is zondag
van 11 tot 16 uur een snuffel-
markt.

" In verband met verhuizing en
vakanties is het comité Vrouwen
in de Bijstand (VIB) pas weer
vanaf 22 augustus bereikbaar.
De VIB is dan van maandag tot
en met donderdag van 9.15-11.15
uur beschikbaar op het adres
Kloosterstraat 15.

BRUNSSUM

" In zaal De Kepper, Gregorius-
laan 1, wordt zondag vanaf 13
uur een rommelmarkt met Wie-
nertreffen gehouden. Tafelhuur:
zangvereniging De Kwakers
©045-254372.

VOERENDAAL

" Harmonie St.-David houdt
zondag van 14 tot 19 uur het der-
de parkconcert in het park van
kasteel Cortenbach. Gastkorp-
sen: TOG Weiten en St.-Caecilia
Broeksittard.

Ook huisarts moet bevalling kunnen doen

BRUNSSUM
Gemeentehuis, Lindeplein 1. Li**1'

burgse landschappen van ClemeriS
Bindels. T/m 11/7.

Liass voor keuzevrijheid
bij begeleiding zwangeren

HEERLEN - De Vrijwilligers-
qentrale in Heerlen is naarstig
op zoek naar vrijwilligers voor
de ziekenomroep in het Heer-
lens ziekenhuis. De omroep
verzorgt muziekprogramma's
van modern tot klassiek en
geeft informatie.

Vrijwilligers
gevraagd voor
ziekenomroep

In verband met het bereiken van
de zestigjarige leeftijd draagt
Cep Steinen donderdag het di-
recteurschap van de Stichting
Ouderenwelzijn Onderbanken
over aan Karel Reubsaet. Wie af-
scheid van Steinen wil nemen en
kennis wil maken met denieuwe
directeur, is vrijdag van 19 tot 21
uur welkom op de receptie in ge-
meenschapshuis 't Kloeèster in
Schinveld.

Afscheid

Gemeentemuseum Roermond, A*1

dersonweg 4. Passie en idolen v-*,:
Marianne Aartsen. T/m 21/8, open °t/m vr 11-17uur, za en zo 14-17 »*ur;,
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Z£
mer 94, nieuwe aanwinsten. T/m *'open wo t/m za 11-17 uur.

ROERMOND

Museum Van Bommel-Van Dam. "^,
ken van Oppensingel 6. Wissels 'werkvan Noud van Dun & Noëllev
Eugen. Vanaf 10/6, open di t/m
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur. j
Limburgs Museum, Goltziusstraat *
ln Uitvoering I. T/m 4/9, open di ""vi 10-16.30 uur.

VENLO

Belangstellenden die mee wil-
len werken aan het informa-
tief- en het verzoekplatenpro-
gramma zijn van harte wel-
kom. Vrijwilligers voor het
informatief-programma verza-
melen algemeen nieuws uit
week- en dagbladen en nieuws
dat betrekking heeft op het zie-
kenhuis via het ziekenhuis-
blad. Ook het houden van in-
terviews behoord tot een van
de taken. Heb je interesse, bel
even met de Vrijwilligerscen-
trale: ©045-713971.

De schoolleiding heeft inmiddels alle oud-leerlingen of hun ouders
proberen te benaderen, maar gemerkt dat velen inmiddels een nieuw
en voor de school onbekend adres hebben. Daarom verzoekt de di-
rectie oud-leerlingen dienog geen uitnodigingvoor de reünie hebben
ontvangen, zich tot de administratie van de school te wenden.

LANDGRAAF - Het Eijkhagencollege in Landgraaf houdt op zater-
dag 27 augustus aanstaande een reünie voor alle oud-leerlingen en
oud-docenten. De school organiseert elke vijfjaar zon festiviteit. Dit
keer staat die in het teken van het dertigjarig bestaansfeest.

Grote reünie van Eijkhagencollege

In afwachting van het besluit
van de gemeente gaat de werk-

Nadat de gemeente een stuk
grond had aangewezen waar de
speeltuin eventueel zou komen,
werd gestart met het uitwerken
van de plannen. Tijdens de in-

Een onlangs gehouden handte-
keningenactie heeft uitgewezen
dat de werkgroep kan rekenen
op veel steun van de wijkbewo-
ners. Zij zullen dan ook komend
weekeinde tydens het wijkfeest
met een stand aanwezig zijn
waar men terecht kan voor infor-
matie.

spraakavond met de omwonen-
den van de plek waar de speel-
tuin gepland was, bleek dat deze
fel tegen de komst van de speel-
tuin waren. Inmiddels hebben zij
ook een bezwaarschrift inge-
diend bij de gemeente.

HEERLEN - In de Heerlense
wijk Rennemig is sinds enkele
maanden een werkgroep actief
om in deze buurt alsnog een
speeltuin van de grond te krij-
gen. Reeds eerder had de Stich-
ting Wijkbeheer Nieuw Renne-
mig de gemeente Heerlen laten
weten dat een speeltuin zeker op
zijn plaats zou zijn.

Werkgroep wil
speeltuin in
Nieuw Rennemig

groep door met haar aktiviteiten
om het beoogde doel te berei-
ken. De werkgroep vindt dat aan
de opvang voor de kleine kinde-
ren in deze wijk niks wordt ge-
daan.

exposities

Gemeentehuis, Raadhuisplein '■
Smeden. Van 7/7 t/m 30/8, open ta»
t/m vr 9-12.30 uur, di 13.30-16.30 uur-

VOERENDAAL
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" Juup Kreukels

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein. (Im)p°s'
sible Waltz. T/m 4/9. Open di t/m vr
11-17, za en zo 14-17 uur.
De Wever Ziekenhuis. Artsen zonde'
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson.
Thermenmuseum, Coriovallumstraa'
9. Het grijze verleden. T/m 14/8.

De Ziekenfondswet kent de zorg van de
zwangere vrouw alleen toe aan een

verloskundige. Ziekenfondsverzekerden die
liever hun huisarts willen inschakelen bij de

zorg en de bevalling krijgen maar in
uitzonderlijke gevallen toestemming. Dat zou,
als het aan ziektekostenverzekeraarLiass ligt,

mogen veranderen. Zwangeren zouden
keuzevrijheid moetenkrijgen: de verloskundige

of de huisarts. De bevalling kan dan thuis
plaatsvinden of in de open verloskamer

in het ziekenhuis.

Galerie Gaudi, Hereweg 83. Werk va»
Henk Metselaar, Martine Knoppert «J1

Fernand Everaert. Van 3/7 t/m 31"-
Open vr 16-20 uur, za en zo 13-17 uur-
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Schild6*
rijen en sculpturen van Iz Maglo*-
T/m 10/7, open vr 17-20 uur, za en ï"
14-17 uur.

LANDGRAAF

DOORANITAKEYDENER ging (LVH). Daarop besloot de
LVH recent de rechter in te
schakelen om de monopoliepo-
sitie ter discussie te stellen.

limburgs dagblad

limburg

in het nieuws

streeksgewijs
perpersoon



Eenmansvergissing
pitbulletin Verblijfsruimte voor

brandweer Hulsberg
DOOR MONIQUE PARREN

Helaas blijft het hierbij. Ook
Kockelkoren liet begin deze
week ineens weten 'klaarheid' te
hebben. Na diverse gesprekken
met partijgenoten wordt de
'slachting' van Middeldorp nu
door Kockelkoren afgedaan als
een 'eenmansvergissing', wat dat
ook precies mag zyn.

Binnen het CDA blijft dus alles
bij het oude. Onder de vlag van
politieke vernieuwing gaat de
functie bij Provinciale Staten
naar een politiek weinig door de
wol geverfd bestuurslid, wiens
broer overigens de post van par-
tijsecretaris bekleedt.
En Kockelkorens schijnbewe-
ging? Ach, een eenmansvergis-
sing.

Van onze verslaggeefster
Een opspelend geweten kan het
'e knap lastig maken. Het Land-
graafse raadslid Sjir Kockelko-
ren (CDA) weet daar alles van.

werd Manon Pelzer (ook be-
stuurslid) naar voren geschoven.
Middeldorp werd verweten dat
hij zich teruggetrokken had als
raadslid. „Schandalig, zo ga je
niet met mensen om", vond Koc-
kelkoren. Hij zou serieus over-
wegen ook uit de raad te stap-
pen.
Natuurlijk: hij kón niet achter-
blijven in de rij van prominente
CDA'ers, die afwisselend de ont-
wikkelingen binnen de eigen ge-
ledingen aan de kaak stellen.

Voor hem was de maat vol toen
"^jn partijgenoot Thei Middel-
dorp in een ledenvergadering
"verd weggestemd als kandidaat

de lijst voor Provinciale
Staten. In plaats van Middeldorp " SjirKockelkoren

Van onze verslaggever

Een-tweetje

ken voor de gevraagde verblijfs-
ruimte.
Wethouder Van Malkenhorst was
bang voor een precedentwerking:
„Het volgend jaar hebben we heel
Schimmert op de stoep staan als we
iets over hebben." Burgemeester
Ellie Coenen wist het compromis te
bereiken: nu besluiten, in oktober
behandelen bij de begroting voor
het volgend jaar.

NUTH - De kazerne van de vrijwil-
lige brandweer van Hulsberg wordt
uitgebreid met een verblijfsruimte.
De gemeenteraad van Nuth heeft
hiertoe gisteravond een voorberei-
dingsbesluit genomen. De uitbrei-
dingkost 120.000 gulden, een uitga-
ve die in de begroting voor '95
wordt opgenomen.

Nuth huisvest
asielzoekers

Of de brandweeracties die aan het
begin van de vergadering door
woordvoerder Paul Mccx werden
aangekondigd voor aanstaande vrij-
dag doorgaan, is niet duidelijk.
Zeker twintig Hulsbergse brand-
weerlieden waren met drie brand-
weerwagens naar Nuth gekomen
om het ruimtegebrek op de kazerne
onder de aandacht van de politiek
te brengen.
„Hulpverleners hebben behoefte
om zich na een traumatische erva-
ring terug te trekken in een ge-
schikte omgeving, in elk geval niet
in een garage," zei Meex.
De raadsleden Kockelkoren (PvdA),
Suppers (Leefbaar Nuth) en Jetten
(Groot Nuth) drongen erop aan een
deel van het begrotingsoverschot
over '93 (een halfmiljoen) te gebrui-

NUTH - De Nuther gemeenteraad
is gisteravond unaniem akkoord ge-
gaan met de huisvesting van 400
asielzoekers in huize Op de Bies in
Schimmert.
Het college heeft een mandaat ge-
kregen om contracten te sluiten met
Rödiger, de eigenaar van het pand
alsmede met WVC.
Diverse fracties drongen aan op een
voorlichtingsavond of hoorzitting
voor de bevolking van het kerk-
dorp. Burgemeester Coenen vond
dat vooralsnog prematuur. „Ik kan
geen kerkdorp gek maken als ik
nog niet over exacte gegevens be-
schik. Maar als detijd daar is zullen
we de bevolkingzeker informeren."

College Heerlen komt terug op eerder besluit

Buitenbad Terveurdt
gaat toch nog open

In trek bij klimmers[oensbroek - Het buiten-
r* van zwembad Terveurdt in
i°ensbroek gaat deze zomer
ich open. Drie weken geleden
fsloot het gemeentebestuur
F openstelling te duur zou
"-> maar nu is het debedoeling
r 1het publiek vanaf zaterdagBe te laten.

fsPrekingen tussen de gemeente,
fWoitant Sportfondsenbad en het
Etnisch bedrijf Hilton hebben er-

N" geleid dat het risico wordt be-
:t tot 65.000 gulden.P twintigduizend bezoekers draait

f' bad deze zomer zonder verlies.
Jjj*?r het college reden om zijn be-
t't te herzien. Ook al omdat de
«"^missie Openbare Werken daar
"""ge week om had gevraagd.

Pallet bad te kunnen openstellen
P°eten de technische installaties
rrden opgeknapt en extra perso-
Pl ingehuurd. Dat werd berekend
f een ton. Het college achtte dat
fSin deze maand te veel, omdatfphts bij dertigduizend bezoekersf-iitte gespeeld zou worden.
P afgelopen, verregende zomer
L* het buitenbad maar vierdui-F**i zwemmers, maar de jaren
C^rvoor waren er dat zon 20.000f25000.

j?* op langere termijn moet Ter-l^rdt een impuls krijgen. Het bad
rrdt voor ruim elf miljoen gulden
(PSeknapt. Het krijgt een wed-
Wdbad (25 meter), een instructie-
lJJ en een recreatiebad, dat alles in
""'t subtropische sfeer.

Nievelsteen mag
doorgaan zonder
milieuvergunning

" Hoeveel Kerkradenaren zul-
lenvanavond naar dereguliere
tv-uitzending van de gemeente-
raad kijken? Op het moment
dat loco-burgemeester Ton
Zeeuwen het openingsgebed zal
uitspreken, trapt Dennis Berg-
kamp namelijk af voor de be-
langrijke wedstrijd tegen Ma-
rokko. Wordt het Zeeuwen of
Bergkamp? Wat ziet u liever?
Een tackle van Thomas of van
Wouters? Wie ziet u liever bui-
tenspel staan: Naybeth of Snij-
ders? Wat is mooier: een een-
tweetje tussen Krasovec en
Bosch of tussen Koeman en
Taument? Laten de gemeente-
raadsleden het kort houden.
Stel jevoor dat de vergadering
anderhalf uur duurt en de bur-
gers daardoor maar een kwar-
tiertje van dewedstrijdkunnen
zien?

Voetbal
m Ook in Heerlen kampen ze
met het Oranje-syndroom.
Daar moet bijna de gehele raad
vanavond een commissieverga-
dering bijwonen precies op het
moment als de Nederlandse elf
het opneemt tegen de mannen
van Hassan 11. Wethouder Wil
Houben openhartig: ,f)it ver-
gadertijdstip hebben we vast-
gesteld in een vlaag van ver-
standsverbijstering." Maar
kom op: wat is belangrijker:
een potje voetbal of de toekomst
van zwembad Te'rveurdt en de
schouwburg? Juist, rationeel
gezien is slechts één antwoord
mogelijk. Rationeel gezien.
Maar ja: ook raadsleden zijn
maar mensen. Laten we afspre-
ken dat de gemeentelijke bode
om het kwartier de tussenstand
komt melden.

Groen
" De Heerlense wijken zijn bo-
venmatig groen, maar het cen-
trum is vooral van beton. Dat
moet verbeteren door onder
meer een groene Promenade.
Nou liepen we gisteren over de
Klompstraat. En achter een
paar struiken ligt daar een
grasveldje met vijf boompjes.
Zet daareen paar bankjes neer
en je hebt bijna gratis een
parkje. Maar ja: ook deze hoek
zal straks wel weer volgebouwd
worden...

Zwijntje
" Hoe 'pünktlich' de Duitse po-
litie optreedt bij al dan niet
vermeende overtredingen bleek
weer eens tijdens de escapades
van een heus zwijntje dat in het
het grensgebied bij Vetschau, in
de buurt van Bocholtz, ver-
dwaalde. Na diverse meldingen
over het stoute zwijn besloot de
politie een patrouille op pad te
sturen. Ter plekke aangekomen
wilden de twee wetsdienaren
zich daadwerkelijk ontfermen
over het dier, gelet op de warm-
te bij voorkeur zonder al te veel
inspanning. Dat lukte dus dui-
delijk niet. Na vastgesteld te
hebben dat het zwijntje weiger-
de mee te werken, werd overleg
gevoerd met de superieuren.
Resultaat: het object kost wat
kost te arresteren. Ze trokken
hun colbertje uit, rolden hun
broekspijpen op en besloten te
gaan sprinten. Het zwijntje
vond het best wel prima. Het
had er zin in. Van voren naar
achteren, dwars over de weg,
het kon niet op. Het duurde
exact 27 minuten voordat ze het
varken eindelijk overmeesterd
hadden. In het proces-verbaal
staat dan nog te lezen: 'Gelet op
het gebrekaan cellen hebben we
het object direct naar het asiel
gebracht...'

DEN HAAG/EYGELSHOVEN -
De Raad van State ziet geen reden
voor maatregelen tegen de zonder
vergunning opererende steenfa-
briek Nievelsteen in Eygelshoven.
Dit blijkt uit een uitspraak in de
rechtszaak diebij deRaad van State
is gevoerd door inwoners van Ey-
gelshoven en de gemeente Kerkra-
de.

Inzet van de rechtszaak, die op 3
mei heeft gediend, was de gedoog-
beschikking die de provincie op 23
februari 1993 aan de vliegas verwer-
kende steenfabriek heeft afgegeven.
De gedoogbeschikking, zo stelde de
provincie vast, geldt tot het bedrijf
beschikt over een officiële afvalstof-
fenvergunning die van kracht is
verklaard. Deze vergunning is afge-
geven, maar nog niet van kracht,
omdat er een beroepsprocedure te-
gen loopt.
De bezwaarmakende partijen stel-
len dat de gedoogbeschikking on-
voldoende voorschriften bevat om
stank-, geluid- en stofhinder te
voorkomen. Voorts vrezen ze bo-
demverontreinigingen op het ter-
rein van Nievelsteen als gevolg van
de daar opgeslagen berg vliegas.
De Raad van State heeft er geen
moeite mee dat de provincie Nievel-
steen gedoogt.

DOOR MONIQUE PARREN

Van onze verslaggeverVan onze correspondent

" Landgraafse alpinisten hebben het oog laten vallen op de leegstaande watertoren in het Rimburgse stiltegebied als mogelijkekhmlokatie. - Foto: FRANS RADEf renovatie terecht in het Sport-
Pdsenbad. Dat gaat echter defini-
k' dicht als het vernieuwde Ter-L'JJ'dt zijn poorten opent. Volgens
L 'houder Jo Evers is nog geen ak-
L"-""d bereikt met projektontwikke-
L**" over de bouw van een zwem-H in het Geleendal.

de gemeenteraad het geld dins-
(|6 ter beschikking stelt, kan in
k tober met de verbouwing begon-
y^ Worden. Het vernieuwde Ter-
y*rdt gaat dan in het voorjaar van
l°6 weer open. Tot die tyd is het

zwembad gesloten, alleen
h sPorthal blijft open.
P zwemmers kunnen gedurende

In de beroepsprocedure stelt het
rechtscollege verder een milieudes-
kundige aan die de situatie en de
overlast ter plekke gaat onderzoe-
ken. Advocaat A. Pennino hoopt
namens de omwonenden dat het
onderzoek eindelijk duidelijk zal
opleveren. „Gedeputeerde Staten
weet nog steeds niet precies wat er
bij Nievelsteen gebeurt en wat de
samenstelling van het vliegas is," al-
dus de raadsman.Alpinisten willen

watertoren kopen
watertoren gaat bij de aankoop over
naar de alpinistenvereniging. „Met
de toren gebeurt niets, er worden
alleen grepen in bevestigigd. We
streven ernaar dit Landgraafse mo-
nument in stand te houden."

LANDGRAAF - De Landgraafse
alpinevereniging wil de watertoren
in Rimburg kopen. Het markante
bouwwerk, bijna veertig meter
hoog, staat nu leeg. Het monument
is nog eigendom van Waterleiding-
maatschappij Limburg, maar de
gemeente Landgraaf voert momen-
teel onderhandelingen om drie
voormalige stationnetjes, waaron-
der de toren, te kopen van WML.
Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is
onduidelyk.

HEERLEN - Met de onderteke-
ning van het erfpachtcontract, mor-
gen om 15 uur bij notaris Luyten in
Landgraaf, is de verzelfstandiging
van Sterrenwacht Schrieversheide
een feit.

Sterrenwacht
zelfstandig

realiseren

Door het contract krijgt de stichting
Sterrenwacht het gebouw voor 30
jaar in erfpacht en ontvangt tevens
een afkoopsom van 350.000 gulden.
Sterrenwacht had in de voorbije ja-
ren al bewezen dat ze met weinig
geld, maar met de medewerking
van veel vrywilligers een groei in
omzet en bezoekersaantallen kon

hNDGRAAF - De politie heeft
L^ndagavond om negen uur een
l^e (motorfiets op drie wielen) in
i slag genomen. Het voertuig werd
j^tuurd door een 16-jarige Heerle-
L*r- Hij werd tot stoppen gedwon-
J?* bij de zij-ingang van de Sigra-
Kroeve. De politie had de be-
urder, die niet in het bezit van
C 1rijbewijs was, reeds achter-
LSd vanaf de Grote Heiweg in.^dgraaf.

Trike afgepakt
digden voor het monument in het
Rimburgse stiltegebied.

Dit voorjaar heeft de alpinevereni-
ging, nu vijftien leden, het verzoek
tot aankoop van de watertoren inge-
diend bij de gemeente. Voor de
klimvereniging is de toren eigenlijk
de enige mogelijkheid in de regio
om hun sport te bedrijven. „In deze
omgeving zijn weinig plekken waar
je kunt klimmen. De watertoren is

zon 39 meter hoog en voldoet dus
prima."

Grepen
De alplinistenclub wil enkele een-
voudige 'routes' uitzetten aan de
buitenkant van de achthoekige to-
ren. De binnenkant leent zich door
de afwisselende vorm voor het
moeilijkere klimwerk.
De zorg voor het onderhoud van de

Als de gemeente de toren aan de al-
pinisten verkoopt, dan wil de klim-
vereniging het gebouw ook open-
stellen voor klimmers van buiten de
vereniging. Rijks is echter niet van
plan busladingen alpinisten aan te
voeren. „Indianenverhalen," zegt
hij. „Het klimgebied in het Duitse
Nideggen waar wij ook wel heen-
gaan is onlangs gedeeltelijk afgeslo-
ten, omdat er te veel overlast was,
dus busladingen daar heb je niets
aan. De toren ligt in een stiltege-
bied, daar zijn we ons terdege van
bewust. Onze opzet is dan ook klim-
men in stilte."

Zo gauw Landgraaf de watertoren
in haar bezit heeft, buigt het college
zich over een definitieve bestem-
ming. Volgens de woordvoerder
zijn er in ieder geval meerdere gega-

Minicontainer Brunssum
weer in de ijskast

Het personeel, een direkteur en
twee ZOL-medewerkers gaan met
ingang van 1 juli over van Streekge-
west naar Sterrenwacht.
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Èl* HAAG/LANDGRAAF- De Af-
JL'lg bestuursrechtspraak van dek^d van State heeft niets heel gela-
tj1 Van de gedoogbeschikking die
L fgemeester en wethouders van
Ijjdgraaf in februari vorig jaar
jvben verleend aan debuurtsocië-
', aan het Eikske-1 in Landgraaf.

Tegen de verleende gedoogbeschik-
king werd bij de RvS beroep inge-
steld door een buurtbewoonster. Zij
zei op derechtszitting bij de RvS op
8 april dat ze van de bezoekers van
het Eikske zeer veel hinder onder-
vindt. In de gedoogbeschikking
heeft de gemeente gesteld dat van

De buurt kan bij de gemeente aan
dringen op sluiting.

Het rechtscollege stelt vast dat de
gedoogbeschikking rammelt aan al-
le kanten. Zo heeft de gemeente
geen aandacht geschonken aan de
bezwaren die de buurt al lange tijd
heeft tegen de sociëteit. In de ge-
doogbeschikking wordt evenmin
ingegaan op de vraag waneer de ge-
meente denkt een vergunning te
verlenen. Gedoogbeschikkingen
moeten aan een korte termijn zijn
gebonden. De Landgraafse gedoog-
beschikking voor het Eikske-1 is
echter onbeperkt geldig en dat mag
niet, aldus de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Buurt kan aandringen
op sluiting Eikske-1

een eerder uitgevaardigd sluitings
bevel geen gebruik zal worden ge
maakt.

%~ oureaus Taken Landschapsplan-
L*§ en Croonen-Adviseurs bv had-
JJU het college van Voerendaal
ij?"" weten dat het oorspronkelijk
t^rtebedrag met 190.000 gulden
~rdt overschreden. Uiteindelijk
Lfd een compromis van 130.000. 'den bereikt.

„Elke kredietoverschrijding doet
schrikken," aldus wethouder Huub
Verhoeven. „Het overleg vergt ech-
ter meer studie en tijd. Met de bu-
reaus zijn we in zee gegaan om een
plan te ontwikkelen dat nog niet
bestaat. Zo iets is vaak moeilijk te
plannen. We hadden de kwestie

echter eerder naar de raad moeten
terugkoppelen."
Het CDA kon niet begrijpen dat zo
een gerenommeerd bureau zon
misrekening kan maken. Ook de
PvdA vond de overschrijding ab-
surd. Meis Simons: „Op deze ma-
nier gaat het effect van bezuinigen
verloren." Oppositielid Guus Mer-
tens (AGB) vergeleek de situatie
met het zogeheten 'scharenslij per-
systeem.
Het college kreeg de opdracht
voortaan alerter te zijn op zulke ont-
wikkelingen en striktere condities
af te spreken.

’Misrekening’

kost Voerendaal
ruim een ton

i^ÈRENDAAL - De gemeente-
led van Voerendaal had gister-
L^ld veel moeite met het beschik-
(V*1* stellen van een extra krediet

130.000 gulden, nodig voor deledere afronding van het bestem-
; buitengebied.

’Wilskrachtig’

protest tegen
kleine gymzaal
VOERENDAAL - Leden van de
gymnastiek- en turnvereniging,
SV Wilskracht uit Voerendaal
hebben gisteren voor aanvang
van de raadsvergadering de
raadsleden een brief overhan-
digd.

De turnclub vindt dat de gym-
zaal in Klimmen te klein is om
recreatie- en topsport te beoefe-
nen. De gymzaal is volgens de
vereniging totaal ongeschikt.
De actie van SV Wilskracht valt
samen met de landelijke actie
voor meer turnhallen. De over-
handiging van de brief werd
ondersteund met een groot span-
doek met de slogan: turnen in
een gymzaal is een flop, in een
turnhal is dat pas top.

Het huidige college besloot echter
de dure zak weer te schrappen. De
aanleiding: het Streekgewest Ooste-
lijk Zuid-Limburg, waar Brunssum,
onderdeel vanuit maakt, denkt aan

Wethouder Koos Krocké (BCD)
deed de raad de toezegging nog
eens te gaan studeren op de invoe-
ring van een duobak voor alle afval.
Nadat hij hierover duidelijkheid
heeft verkregen, zal de raad weer
over dit punt van het afvalstoffen-
plan discussiëren.

burger ontmoedigen afval te produ
ceren.

Een daarmee gemoeide investering
van ruim een miljoen gulden voor
de aanschaf van meer dan tiendui-
zend minicontainers, wordt daar-
mee zeker enige maanden bevroren.
In de raad was het plaatselijke af-
valstoffenplan aan de orde. Vorig
jaar december pas had de ouderaad
al zon plan vastgesteld. Daarin
werd uitgegaan van invoering van
de dure vuilniszak. Die moest de

In Brunssum zou dat betekenen dat
de burgers naast de al bestaande
containervoor het gewone afval een
tweede minicontainer erbij krijgen.
Daarop kwam gisteravond veel kri-
tiek.
Te veel kosten voor de burgers,
waar moeten de mensen zon twee-
de container neerzetten, het gaat
stinken en de burger wordt niet ge-
stimuleerd weinig afval te produce-
ren. Dat waren argumenten die
byna raadsbreed vielen te beluiste-
ren.

BRUNSSUM - Het college van
Brunssum heeft gisteravond het
voorstel om per huishouden een
tweede (mini)container in te voeren,
na forse kritiek in de gemeente-
raadsvergadering voor nadere stu-
die aangehouden.

zoeken

fruit- en tuinafval (gft). Brunssum
wil daar uit oogpunt van efficiency
en kostenbeheersing aansluiting bij

de aanschaf van minicontainers
voor het verzamelen van groente-,
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Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zy ons tydens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze goede moeder, schoon-
moeder en oma

Maria Geurts
echtgenote van wijlen

Harie Hölsgens
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der
zieken, in het ziekenhuis te Sittard, in de leef-
tijd van 80 jaar.
Grevenbicht: Tillyen Ger Visser-Hölsgens

Silvia en Miquel
Manuela

Obbicht: Jean en Yvonne Hölsgens-Bouts
Urmond: Gerda en Thè

Meuwissen-Hölsgens
Familie Geurts
Familie Hölsgens

Grevenbicht, 28 juni 1994
Corr.adres: Nieuwstraat 19
6127 BA Grevenbicht
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 1 juli
a.s. in de parochiekerk van de H. Catharina te
Grevenbicht om 10.30 uur.
Daar wij overtuigd zyn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wij zullen haar gedenken in het rozenkransge-
bed, gevolgd door de avondmis, op donderdag
30 juni a.s. om 18.15 uur in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel van het ziekenhuis te Sittard
van 17.30 tot 18.15 uur.
Onze dank gaat uit naar het verzorgend perso-
neel van het bejaardenhuis te Bom en de dokto-
ren en verplegend personeelvan afdeling 12 van
het Maaslandziekenhuis te Sittard voor de goe-
de zorgen aan moeder besteed.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u kennis, dat op 83-jarige leeftijd, na
een liefdevolle verzorging in huize Elvira te
Amstenrade en verpleging op afdeling C2van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, voor-
zien van de h. sacramenten van ons is heenge-
gaan mijn zorgzame moeder, mijn schoonmoe-
der, onze oma, schoonzus, tante en nicht

Lus Leunissen
Amstenrade: Joen Agnes Leunissen-Jacobs

Mandy, Randy
FamilieLeunissen

Amstenrade, De Gyselaar 10, 27 juni 1994
Corr.adres: Panhuisstr. 18, 6436 BJ Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal gehouden worden op vrijdag 1
juli om 11.00 uur in de parochiekerk O.L.V. On-
bevlekt Ontvangen te Amstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

I 1

t
Zij overleed in de leeftijd van 30 jaar, in het
Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam, voorzien van
het h. sacrament der zieken, mijn innig geliefde
vrouw, onze dochter, schoondochter, zus,
schoonzus en nicht

Hélène Kockelkorn
echtgenote van

Frank Jongen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Frank Jongen
Familie Cohnen
Familie Jongen

6371 XX Landgraaf, 26 juni 1994,
Op de Heugden 53.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den opvrijdag 1 julia.s. om 11.00 uur in deparo-
chiekerk van de H. Familie, gelegen aan de
Veldstraat te Schaesberg, waarna aansluitend
de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, donderdag 30 juni a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Hélène is opgebaard in de rouwkapel van Lin-
deman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen, alwaar gelegenheid is tot afscheid
nemen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Verder van de wereld weg,
elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe,
elke dag een treetje.

Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die haar dierbaar waren is tot onze grote droef-
heid, toch nog onverwachtvan ons heengegaan,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mia Laumen
weduwe van

Jean Beaumont
Zij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

Haar kinderen: Marjo, Frans, Jos
Haar schoonzoons: Paul, Hub

Haar kleinzoons: Xavier, Cyrille,Reinier,
Gregor

Sittard, 27 juni 1994
Corr.adres: Aspremonthof 3,
6367 DX Voerendaal
Haar uitvaartdienst zal gehouden worden op
donderdag 30 juni a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Sittard/
Overhoven, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de alg. begraafplaats Weh-
rerweg aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoektijd van
17.30 tot 18.15 uur.

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

Wiel Keijbeck
echtgenootvan

Hanny Adriolo
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Landgraaf: Hanny Keijbeck-Adriolo
Landgraaf: Karel en Agnes

Keijbeck-Vermeulen
Roger

Landgraaf: Astrid en Helmut
Latz-Keijbeck
Sacha
Maikel

Landgraaf: Mario en Loes
Keijbeck-Vijgen

Landgraaf: Sylvia enEddie
Willemsen-Keijbeck
Melanie
Royce
Björn
Familie Keijbeck
Familie Adriolo

6371 XJ Landgraaf, 28 juni 1994
Frans Tybelshöfke
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 1 julia.s. om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg aan
de Veldstraat, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 30 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 19.15 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Papa, ik hou steeds meer van jou...
Diep ontroerd door de volle kerk, de vele bloe-
men en de condoleances. Een mooier afscheid
van myn lieve man en onze goede vader

Wiel Bisscheroux
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Het was voor ons een grote troost dat wij niet
alleen stonden met ons verdriet.
Daarvoor zeggen we u hartelijk dank.

Riet Bisscheroux-Hendriks
Eugène en Marion
Maurice
Angelique en Paul

Landgraaf, juni 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 2 juli a.s. om 19.15 uur in de
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg-Landgraaf.

t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor ons
heeft gedaan, geven wij u kennis dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn dierbare
man, zorgzame vader, schoonvader, broer, onze
zwager, oom en neef

Walter Kret
echtgenootvan

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

Kerkrade. G. Kret-Bonnie
Kerkrade: Magda Kessels-Kret

Torn Kessels
Familie Kret
Familie Bonnie

6461 KM Kerkrade, 26 juni 1994
Mucherveldstraat 50
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 1 juli a.s. om 12.00 uur in de
dekenale kerk van de H. Lambertus te Kerk-
rade-Centrum, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-,
ledene, donderdag 30 juni om 19.00 uur in voor-
noemde dekenale kerk.
De overledene is opgebaard in een der rouwka-
mers van het mortuarium Schifferheide van
Lindeman Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat
7 te Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid-
nemen aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

tJo Joosten, echtgenote van Jan Suntjens, 74
jaar, Hoosveld 55, 6075 DD Herkenbosch. De

plechtige eucharistieviering wordt gehouden don-
derdag30 juniom 10.30uur in de parochiekerk van
de H. Sebastianus te Herkenbosch.

tJuul Rosbak, weduwe van Ruud Huber, 73 jaar,
Mozartstraat 89, 6044 RG Roermond. De crema-

tieplechtigheid zal worden gehouden op donder-
dag 30 juni om 15.45 uur in het crematorium te
Heeze N.Br.

WAARDEBON WAARDEBON
Vrijdag 1 t/m zondag 3 juli a.s.

-, KERMISPLEZIER IN BRUNSSUM
Sportvelden Afcent

£. V Amusement en plezier
p-j 4^/ vindt u bij Hans en Mien hier!

K&-§ïS»v SPECIALE aanbieding voor de
K^r^S*^K SUPERAUTOSCOOTER
fe^*-t^(i^fSnL 20 penningen voor 10.-
JjiCjfc^y ff**\V*cvC*»v ""' inleverln9 van deze waardebon vanCSsj) «Jv^mJL*#^VJ vnlda9 ' t/m "ondag 3 |uli

t
In eenvoud is, na gesterkt te zijn door het h. s*
crament der zieken, in de leeftijd van 69 jaar, i>
het Maaslandziekenhuis te Sittard van on*
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame v 8"

der, schoonvader, lieve opa, broer, schoonbro**
oom en neef

Sjeng Janssen
echtgenootvan

Annie Goessens
Geleen: Annie Janssen-Goessens

Stolzenau (D): Herman Janssen .
Christa Janssen-Larm
JanHendrik, Armemarie, Lis*'

Geleen: Mientje Masset-Janssen t
Harrie Masset
Martin

Geleen: Mia Penders-Janssen
Hub Penders
Petra
Familie Janssen
Familie Goessens

6161 KM Geleen, 26 juni 1994
Neptunusstraat 13
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb
ben vrijdag 1 juli a.s. om 11.00 uur in de par'"
chiekerk St. Augustinus te Lutterade-Gel^""
gevolgd door de crematie in het crematoria-11

Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is **jfgeen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene z* j
een avondmis worden opgedragen donderd»
30 juni om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van he I
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Gelee 111
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks va" ]
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange*1,

gelieven deze annonce als zodanig te beschot
wen.1 -**
I
1

J

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen maakt, ter vold"*".
ning aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet °>
deruimtelijke ordening bekend dat het besluit vajl
Gedeputeerde Staten van Limburg van 21 ) ü\1992, nr. 92/27740Rtot goedkeuringvan het bij b£"
sluit van de raad d.d. 20 februari 1992 vastgesteld'
bestemmingsplan „Manege Thull", onherroepel'J'
is geworden.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het """*stemmingsplan liggen vanaf heden voor een iede
ter inzage op de afdeling Grondgebiedzaken (W
mer 2.06) van de gemeentesecretarie, Scalahof 1'
Schinnen.
De secretarie is geopend op werkdagen van 9.00 V
12.00 uur en 's woensdags van 14.00 tot 16.00 üU'
en van 18.00 tot 21.00 uur., Schinnen, 29 juni 1994.

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen.
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IVI .. LASAGNE BOLOGNESE HUZAREN-
-1 , I % Uit de diepvries, OQQ *>

SALADE GROF OQQ I -V
' ë%£ 'f#'iêu^^ pak 400 gram 4r€9~ 0.Z7^7 —, r Bak 1 kilo 4.99' 0.**7*27

Sinaasappel/perzik, aardbei/kers of O -TQ TRAPPISTENKAAS 50 +bosvruchten, 3 pakjes a 0.2 liter "£../ \J Vers van 't mes, IAA \ f P^^*|j||| I Bij aankoop van 3 trio-pakjes heuptasje t.w.v. 5.95 gratis. iijiP^ per 100 gram .2^69 A-*/*7 v i PP^^
<>jSB^ ITF -i-a 11 " ■ CASINO BROODZou t allemaalwel m het i 2f

Bruin, Q QC
#~|~l m " f^ heel -2.-49-t-rtD

ti I winkelwagentje passen?
DUBBELDRANK V^7 # JL
Caribische cocktail, 1 Q*C SMITHS NESTLÉ MINI'S CHATEAU TOMPOEZEN OLA SPLIT
3 pakjes a 0.2 liter 1.00 CRISPY CHIPS Kitkat, Crunch, D'ARVILLE 70+ Doos a 4 stuks QQC SINAS-IJSJES
Bij aankoop van 3 trio-pakjes Naturel of paprika, Bros, Lion of Smarties, Vers van't mes of verpakt, 4.69 0-**7% s Uit de diepvries,
heuptasje t.w.v. 5.95 gratis. zak 200 gram EQ dubbelzak 5.49 per 10° gram

2^r 1.99 RIJSTEVLAAI EXTRA doos è 6 stuk^ 3.99
cTerFMAN " " Doos 1200 gram 'T C/"\
CERVELAAT EXTRA KELLOGG'S ZOMERSNOEP PASSENDALE 50+ £-50 'm*J\J TUC NATUREL
Uit de bedieninesafdeline CORNFLAKES PARKLANE A QQ Vers van *t mes, roomrotfr 2 pakjes *| Af\perVotrgSafdïn^Q Pak 375 gram 33Q Zak 125 gram U-S» per 100 gram IQQ *°°f"»°"R

f\ fcQ * 10°
.2-0* >L.O**7 %mfm*mfam' CALGONITCAN X■"*/"»*"? per stuk 0.-99' U.O-3 GEMENGDE SLA

MOUSSAKA !J. ITEKAT
L

Met gratis navulzak GOUDSE KAAS H AASKARBONADE Sla extra, witlofsla of
Pak 1 kilo 7QC Diverse smaken, samen 2.lki^lA QC EXTRA BELEGEN 48+ Per kilo 11 AA 14Q

84^ /.y*D 3bllkJes lU.^-3 Vers van't mes, jj^KT 11.99 zak 200 gram ±.H^
MONA

a gram WATTENSCHIJFJES P*r kilo 1^ QA ROSBIEF IAAA GALIA MELOEN
B.OGARDE DRINK T.MSON APPEL- 3 pakken AQO J**r l*k*£*U g£kltolw» 19.99 Per StUk 199Kiwi of limoen, STROOP AAA aBO stuks JAT *t.^O CALVÉ SAUZEN J—WW
pak 1 liter *| QQ Beker 850 gram r£.**7<7 KEUKENROLLEN Barbecue-, whisky cocktail- JJ' P. P. E B ° U.T AQQ**-*-W WHISKAS COCKTAIL Kringloop, OCQ of schaschliksaus, -| 7Q Pei- kl,° 3^ H.^^ IN ONS RESTAURANT:
CROMA Diverse smaken, 4 stuks ZJ&éC.Oml pot2soml JU9S 1./^ OLA RAKET-IJSJES mft fSÏVÏI #%2 pakjes 2 pakken a 300 gram Uit de diepvries, rituta g/KI a 200 gram fQQ Q7Q 1 1 doos a 8 stuks OQQ Ü- **__ I 1.^7O 4*s* 0./-3 , , / tm\a\\YO s*.R L, LJ, 0| 26.29.94. JU\Aw mr^mËËJW Af Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 2 juli a.s.. | '

Lage prijzen en uinkelgemak onder één dak
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Van Vossen moet ban breken
Dick Advocaat: ’Ik zet hem er niet voor niks in’ $ - De Marokkaanse bondscoach

Abdellah Blinda wijzigt zijn verde-
diging voor de belangrijke confron-
tatie tegen Oranje. Doelman Khalil
Azmi en verdediger Nourredine
Naybet maken respectievelijk
plaats voor Zakaria Alaoui en Ra-
chik Nekrouz. Dit was wel het enige
nieuwtje dat de Marokkanen prijs-
gaven. De hekken bleven bij de af-
sluitende training voor publiek en
pers gesloten.

«p - Saudi-Arabië hoopt een echte
voetbalnatie te worden. De Arabie-
ren willen een liga naar Italiaans
model op touw zetten. „De allerbe-
ste spelers uit de Arabischeregio en
Afrika moeten bij ons komen spe-
len", zei Saleh Nasser, functionaris

van de Saudische voetbalbond.

$ - De regeringen van Macedonië
en Griekenland hebben ruzie over
het gebruik van de naam Macedo-
nië. Deze strijd zet zich zelfs voort
op het WK-voetbal. De Grieken wil-
len niet dat de voormalige Joegosla-
vische republiek de naam hanteert.
Nadat Griekse supporters tijdens
het duel tegen Argentinië een vlieg-
tuig met de tekst „Macedonië be-
hoort bij Griekenland" boven het
stadion lieten cirkelen, sloegen de
Macedoniërs in de tweede wedstrijd
van de Grieken terug. Zij schakel-
den zelfs meerdere vliegtuigen in
met daarop de tekst „Macedonië
blijft Macedonië" en „Macedonië
behoort niet bij Griekenland".

kort amerikaans

Effenberg naar
huis gestuurd

Obsceen gebaar naarpubliek

ORLANDO -
Dick Advocaat
heeft bij de
Oranje-suppor-
ters in Orlando
in elk

geval

I °g niets aan populariteit ver-
'r°ren. „Laat die Beenhakker

kletsen Dick, de beste, urlui staan aan wal". De

' *'eine generaal' smolt voor de
i /--«pathie-betuigingen en
i. eelde na afloop van de trai-
-1 jit*g op de universiteit van

"°rida kwistig handtekenin-
pi uit. Hij is een 'jongen vanF* volk' en niet te beroerd om

tp met een tiental verstande-Jk gehandicapte Oranje-fans. 'aten fotograferen op een le-

'^ri sgroot spandoek van de, friends from Holland.
h

l^- 'We are the champions' sterft
weg. Maar het klinkt al

J 1stuk minder overtuigend dan
11 Week geleden. „We dachten dat

r,""■"stelling Nederland: De Goey;
y'ckx, Koeman, De Boer; Rijkaard,
J^uters, Jonk, Witschge; Overmars,

(Jei"gkamp, Van Vossen.

'Nederlands elftal hier met éénij^i door de eerste ronde zou ko-
L6r«". Dat valt de supporters vies
ffBen. Vanavond tegen Marokko zal
d gewonnen moeten worden. An-
iT& zou het wel eens Amsterdami^nen worden. In plaats van Los,J-geles, waar in de laatste week
(j** 1 het toernooi de halve finales en

eindstrijd worden gespeeld.

DOOR ALBERT GEESING

Voorzitter Braun van de Duitse
voetbalbond onderbrak zijn reis
naar Mexico om met zijn bonds-
coach het voorval te bespreken. De
voorzitter en Vogts kwamen samen
tot de conclusie dat Effenberg weg
moest.

CHIGAGO - Berti Vogts heeft Ste-
fan Effenberg naar huis gestuurd.
De 25-jarige middenvelder stak na
zijn wissel in de wedstrijd tegen
Zuid-Korea (3-2) zijn middelvinger
op naar het publiek dat schreeuwde
„Effenberg eruit". Dit provoceren-
de gedrag ging de Duitse bonds-
coach te ver. De middenvelder van Fiorentina

staat bekend als een „enfant terri-
ble". Hij gedroeg zich al eerder in
interlands en clubwedstrijden pro-
vocerend. Hij is de tweede Duitser
die tijdens een WK voortijdig naar
huis gaat. In 1986 moest doelman
Uli Stem de ploeg verlaten nadat hij
coach Franz Beckenbauer had be-
kritiseerd.

Foto: Foto: REUTER

sport kort

" Pleister op de wonde. Masseur Guus de Haan neemt Ronald Koeman onderhanden

Effenberg gaf vlak voor zijn vertrek
uit Chicago zijn eerste commentaar.
„Ik vind het jammer. Maar ik heb
geen spijt van mijn reactie. Het was
bijna vijftig graden celcius. In die
hitte deed ik mijn best met Duits-
land de tweede ronde te halen. Toen
het publiek bleef schreeuwen dat ze
me eruit wilden hebben, moest ik
mij afreageren."

De interlandcarrière van Effenberg
lijkt voorbij. „Zolang ik bonds-
coach ben, speelt Effenberg niet
meer in hetDuitse elftal", zei Vogts.
De 33-voudige international rea-
geerde volgens de trainer gelaten.
„Hij heeft zijn verwijdering ge-
accepteerd en vertelde dat hij zich
nu volledig op het komende seizoen
met Fiorentina richt. Het wenste
het elftal veel geluk toe."

"VOETBAL - Dino Zoff is offi-
cieel benoemd tot voorzitter van
Lazio Roma, de club die hij de
afgelopen vier seizoenen trainde.
De vroegere doelman van Italië
volgt eigenaar Sergio Cragnotti
op die wel als bestuurslid bij de
club, waarvoor Aron Winter uit-
komt, blijft betrokken.

Topscorers

Vogts kondigde al voor het toernooi
aan dat hij twee blanco tickets op
zak had zodat spelers bij ongedisci-
plineerd gedrag onmiddellijk hun
koffers konden pakken. „Een inter-
national kan natuurlijk niet zijn
middelvinger naar het publiek op-
steken. We zijn het visitekaartjevan
ons land. Het is voor Effenberg een
hele zwarte dag. Hij heeft het elftal
te schande gemaakt", zei Vogts.

1. Salenko (Rus) 6 2. Klinsmann (Dvi) 4. 3.Batistuta (Arg), Dahlin (Zwe), Romario(Bra) 3. 6. Garcia (Mcx), Goicoechea (Spa),
Hagi, Raducioiu (Roe), Knup (Zwi), Valen-cia (Col), Amin (Sau), Caniggia (Arg), Hong
Myung-bo (ZKo), Caminero (Spa), Stoitsi-
kov (Bul) 2.

spelen centraal op het middenveld,
op links geflankeerd door Witschge.
De driemansaanval wordt gevormd
door Overmars, Bergkamp én Van
Vossen, die Roy uit de basis heeft
verdrongen. Vergeleken met het elf-
tal dat tegen België in het veld
kwam, heeft Advocaat de ploeg
daarmeeop drie plaatsen gewijzigd.

Terugval
Het meest opmerkelijk is de terug-
val van Bryan Roy - net als bij het
EK'9O in Zweden - en de terugkeer
van Peter van Vossen in Oranje. De
roep van het volk lijkt daarmee ver-
hoord. Heel wat Nederlanders zien
in hem, de 'held van Wembley', de
aangewezen speler om Marokko
een kopje kleiner te maken. De her-
innering aan zijn doelpunten in de

kwalificatiereeks ligt de Oranje-fans
nog vers in het geheugen. Zijn op-
portunisme en de drang naar de
goal moet het Nederlands elftal een
extra dimensie geven en het elftal
verlossen van het complex dat
Oranje mondjesmaat scoort.

Maar is dat niet te veel gevraagd
van een speler, die bijna het hele
seizoen werd achtervolgd door bles-
sures en bij Ajax niet meer dan een
wisselspeler is? Peter van Vossen
zal er niet onder lijden. Hij is de
nuchterheid zelve. De Zeeuw, eer-
der al tien minuten ingevallen tegen
Saudi-Arabië, mist de stilistische
kwaliteiten van Marco van Basten,
de gepolijste techniek van Dennis
Bergkamp en de uitstraling van
Ruud Gullit. Peter van Vossen is
gewoon Peter van Vossen. Een on-

orthodoxe spits. Naar het hart van
iedere coach. Boordevol wilskracht
en strndlijst. Onvermoeibaar en met
een neus voor doelpunten.

Misschien heeft Oranje vanavond
juist wel zon type speler nodig om
het verzet van Marokko te breken.
„Ik weet wat ik kan. En ik heb geen
reden daaraan te twijfelen". Het Ne-
derlands elftal is voor hem het
hoogst haalbare. „Ik ben heel trots
als ik dat Oranje-shirt over mijn
schouders laat glijden. Als je die
trots niet voelt, kun je beter naar
huis gaan". Dat moet nu net ten
koste van alles voorkomen worden.
Daarom speelt Peter van Vossen.
„Ik heb hem er vanmiddag niet
voor niks ingezet", deed Dick Advo-
caat voor de eerste keer niet ge-
heimzinnig over de opstelling.

R^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ml'.un*■ Zou een klap in het gezicht zijn
g-* het totale Nederlandse voetbal
Akoren op de molen van de anti-
J"Vocaat brigade. Hij voelt de hete

van zijn criticasters in de nek,
q*"*r blijft er, ogenschijnlijk al-
sj'ls, tamelijk stoïcijns onder. De
■jj^ale opvoering tegen Saudi-Ara-

het verlies tegen de Belgen
C^ft hem tot inkeer gebracht, maar
(J weigert twee stappen terug te

(,J"^1 stap terug vindt hij genoeg,-
l^"* water wil Advocaat niet bij de

"t« doen. „Als wij nu ineens met

li.ili nlh lich ■11 ii in i 'gedaan door er een extra midden-
velder bij te zetten".

Dat moet volgens Advocaat genoeg
zyn. „Die hele discussie had hele-
maal niet gevoerd hoeven worden",
meent hij, „als de taken goed waren
uitgevoerd. Als ik er een vierde ver-
dediger bijzet, komen we op het
middenveld een man tekort". En
daar voelt hij niks voor.
Die opvatting betekent dat Blind op
de bank zit en dat Rijkaard in de
verdediging hand en spandiensten
moet verlenen aan het trio Valckx-Koeman-De Boer. Wouters en Jonk

Stoïcijns

vier verdedigers gaan spelen", rea-
geert hij op het pleidooi vanuit de
spelersgroep, „komt dat ongeloof-
waardig over. Je kunt niet in twee
dagen een heel systeem overhoop

" Jonas Thern
wordt door
Dunga van de
bal gezet.

Foto: REUTER

Romario zorgt voor blijdschap in Oranje-kamp

Magisch mannetje
slaat weer toe

Salenko schiet met scherp
Rusland houdl nog theoretische kans

SAN FRANCISCO - Oleg Salenko
heeft zijn naam gevestigd bij het
WK voetbal. De Rus kwam door vijf
doelpunten tegen Kameroen (6-1)
niet alleen aan top van detopscorer-
slijst; nog nooit eerder in de ge-
schiedenis van het wereldkam-
pioenschap voetbal scoorde een
speler in een wedstrijd vijf treffers.
Salenko maakte voor de rust een
glaszuivere hattrick (3-0), na de her-
vatting bracht hij zijn toernooi-
totaal op zes. Eerder benutte hij te-
gen Zweden een strafschop. De
nummer twee op de WK-topscorer-

'fit ■C Je met betrekkelijk weinig ta-'/""i maar veel kameraadschap ver
>"H komen, toonde Zweden aan

Brazilië. Het elftal van de
coach

PONTIAC -
In het trai-
ningskamp
van Oranje
moet Romario
gisteravond
uitbundig zijn

fJübeld. Zijn goal bij Brazi-
jj "Zweden (1-1) betekent dat

bij winst vanavond
i£ Marokko de drievoudig we-
Jdkampioen nog even kan
JJden. De remise het uiterst
g Silverdome bepaal-

dat Oranje zich bij kwalifi-
voor de volgende ronde

fi^arschijnlijk op Zweden kanchten.

Rusland -Kameroen 6-1 (3-0)- 15. Salen-
ko 1-0, 42. Salenko 2-0, 45. Salenko 3-0
(strafschop), 46. Milla 3-1, 72. Salenko
4-1, 74. Salenko 5-1, 78. Ratsjenko 6-1.
Scheidsrechter: Al-Sharif. Toeschou-
wers: 74.914. Gele kaart: Karpin, Chles-
tov. Nikiforov, Kana-Biyik en Songo'o.
Rusland: Tsjertsjessov; Ternavski. Ni-
kiforov, Chlestov en Tetradze: Onopko,
Karpin, Komejev (65. Ratsjenko), Tsym-
balar en Ledjachov (78. Bestjastnik);
Salenko.
Kameroen: Songo'o: Kalla, Tataw, Ag-
bo en N'Dip-Akem; Libiih, Kana-Biyik,
M'Fede (46. Milla) en Foe; Embe (47.
Tchami) en Omam-Biyik.

slijst, de Duitser Jürgen Klins-
mann, heeft twee doelpunten min-
der op zijn naam staan.

" Oleg Salenko heeft reden tot juichen: vijf doelpunten tegen
Kameroen! Foto: Foto: REUTER

In San Francisco maakte Salenko
een mislukt toernooi op persoonlij-
ke titel nog enigszins goed. Het baat
de Russen waarschijnlijk niet of
Bulgarije zou van Argentinië moe-
ten verliezen. De selectie van coach
Sadyrin, al bij voorbaat gehandi-
capt door de muiterij van een aantal
vedetten, wist zich al voor het duel
zo goed als uitgeschakeld na de ne-
derlagen tegen Brazilië (0-2) en
Zweden (1-3).

/"ttilië - Zweden 1-1 (0-1)- 24. Kennetf/> dersson 0-1, 48. Romario 1-1.
V^eidsrechter: Puhl. Toeschouwers:
h 000. Gele kaart: Aldair, Mild.
C***Hiè: Taffarel; Jorginho, Santos, Al-
l« 'r en Leonardo: Dunga, Mauro Silva
(j*- Mazinho), Rai (83. Sergio) en Zinho;
jTJ-betoen Romario.
doeden: Ravelli; Nilsson, Patrik An-
(vrSson, Kaamark en Ljung; Schwarz
Vj Mild), Thern, Larsson (65. Blomq-
(,**') en Ingesson; Kennet Andersson en. fr*lin.

{*nsson deed het tegen de in ei-
land als tovenaars vereerdeiJ^ilianen zo goed dat het gelijk-
ookvolkomen verdiend was.

L* qua talent, transferwaarde en
nog niet eens in de scha-ij**" kan staan van wat de Brazilia-

*J\ op de bank hielden. Kennet
L "Jersson is wel het geinigste voor-eld van een voetballer die bh' zijn

„ '-"weden deden dat met een elftal

Salenko kreeg de doelpunten op
een presenteerblaadje aangereikt.
De 1-0, na een kwartier, was de
moeilijkste van het trio. Een schot
van landgenoot Karpin ketste af,
Salenko schoot de bal uit de re-
bound resoluut door de benen van
doelman Songo'o. Bij de tweede
treffer kregen de Russen hulp van
het complete elftal van Kameroen,
dat bij een snel genomen vrije trap
nog discussieerde met scheidsrech-
terAl-Sharif.

club al tijden als incapabel staat in-
geschaald en duseen obscuur reser-
verolletje vervult, maar die in de
nationale ploeg der Zweden tot
wasdom komt. Tegen Brazilië was
Andersson het die na 23 minuten de
sensatie in de wedstrijd bracht met
een prachtige goal.
Brolin schermde de bal ondanks de
aanwezigheid van Mauro Silva en
Aldair voortreffelijk af, waarna het
passje op Andersson perfect bleek.
De lange spits liet de bal een keer
stuiten en tikte toen in de verre
hoek binnen: 1-0.
De verrassing bleef daarna nog 23

minuten in de lucht hangen. Roma-
rio, zelden aan de bal maar altijd
iets geniaals proberend, schreefzon beetje de enige doelpogingvan
de WK-favoriet op zijn naam met
een schot van 20 meter. Meteen na
rust zou het magische mannetje
echter alsnog toeslaan. Net een mi-
nuut was er in de tweede helft ge-
speeld toen Romario aan een soloot-
je rechtdoor begon dat hij zomaar,
bijna alsof het een terugspeelballe-
tje betrof, in de verre hoek punter-
de: 1-1. Oranje moet er in Orlando
hartstochtelijk voor hebben ge-
klapt.

Dat Zweden al bij al voor Neder-
land een aangenamere tegenstander
is dan Brazilië, was al bekend en
werd zeker na rust bevestigd. Zwe-
den viel terug, Brazilië domineerde,
zonder overigens tot swingend aan-
valsspel te komen. Brazilië ontweek
dus de nederlaag, die het team mis-
schien niet eens slecht was uitgeko-
men. Met twee sterke, onbesproken
overwinningen en een gelijkspel zit
het gezien de cyfers wel snor bij de
grote favoriet. Helemaal soepel
loopt het echter nog niet en wat de
doelpunten betreft is Brazilië wel
erg afhankelijk van Romario.

De Russen hadden de hoek voor het
uitzoeken, Salenko mocht het doen.
De 3-0 was een cadeautje van de
scheidsrechter. De Syriër zag in een
overtreding van N'Dip-Akem op
Tsymbalar een strafschop. Salenko
mocht zijn eigen feestje vieren. In
de tweede helft ging hij vrolijk ver-
der. Hij gunde invaller Ratsjenko
nummer zes.
Pas na het inbrengen van Roger
Milla kreeg de Afrikaanse aanval
enige inhoud. De 42-jarige ster van

Rusland - Kameroen was echter de
wedstrijd van Oleg Salenko. De
oud-speler van Dynamo Kiev ver-
loochende zijn Oekrainse afkomst
om als Russisch international bü
het WK te kunnen zijn. In San Fran-
cisco bewees hij de juiste keus te
hebben gemaakt.

het WK in 1990 viel in de rust in en
maakte prompt 3-1. Zijn befaamde
shuffle, bij een willekeurige hoek-
vlag, bracht de herinnering nog
even tot leven.

Woensdag 29 juni 1994 " 19
Limburas Daablad m sport



Woensdag 29 juni 1994 "20

. i*üiüüüüM*M / Ww A"**-'"'*'***" / /

voor de lezers van het Limburgs Dagblad :
~~-"~~-~~-j 7~^~"~--——/ i

Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle
onderdelen en reparaties. Rijksweg
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718.

Administratiekantoor ADBECO
voor administraties, jaarrekeningen en
fiscale aangiften.
Op de Graaf 44, 6438 JC Oirsbeek.
Tel. 04492-5820. Fax 04492-4887.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. 043-216616.
Fort Willemweg 53-59 Maastricht.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Li ndelaufer-
gewande 8, Voerendaal. 045-752888.

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's,
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1. 045-244242.

\mmm\JJkW/

Automaterialen, APK-keuringen, accu's
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

Autobanden van Son
Accu's, banden, schokdempers,
autowasserette, balanceren, uitlijnen.
Haefland 16 Brunssum. 045-253741.

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Jel. 046-516046.

GEKU Autokeuringen
Versiliënboschweg 7 Hrln. 217495. APK-
keuringen z. afspraak ’ 67,50 mcl. Co +koplamp afstel. Herkeuren gratis. Off.
onafh. erkend APK-keuringsstation.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrijschool.
Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal.
Tel. 045-751718.

Autorijschool Sjef Oörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735.

Auto- en motorrijschool
HARRY V.D. KUIT
Geef uw verstand voorrang en bel:
045-729113, Vrankerkerklaan 39, Heer-
len.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE
Hoensbroek. Tel. 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601.
Al 30 jaar een begrip.
J. v. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen.

Autoschadebedrijf Pierre Smits
Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel.
045-214018. BOVAG-lid.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

J^L\m*MOOÊ^UM i^P^P

Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

ZEECONTAINERS
Te koop/te huur 3-6-12 mtr. Franco ge-
lost te leveren. Depot Bom / Antwerpen /
Rotterdam. Piet Schouten 01720-34031
bgg. 73226.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkingsmaterialen,
lood en zink. Sluisweg 4 Bom.
Tel. 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

Groenevelt-Greven-OffSet
Voor al uw handels-, reklame- en fam.
drukw. Buizerdweg 6, 6374 BS Land-
graaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.

SpiralBV
Fabriekstraat 7
5961 PK Horst
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

SPIRAL
MCLAMCVtIttMM-a-MMAU

Organisatie voor gecontroleerde
huis-aan-huisverspreiding van
drukwerkenetc. voor geheelZuid-
Nederland.

Glashandel Derissen B.V.
Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,
voor al uw glasreparaties - verkoop van
alle soorten glas - glas-in-lood en slijp-
werk - isolatieglas plaatsen - snelle ser-
vice door eigen 24-uurs service, altijd
bereikbaar onder ons eigen tel.nr.
045-462020.

/ iT^""^ OLAS HERSTELLEN/ -- i GRATIS BELLEN
l <—^ 06-0226688, tm di iurn ■ oio "«■""»"■■ "'■■"■■cm " a-toaoa»

Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feest-
dagen.

Bosman B.V. Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber-
gerweg. Leveringen van zand, grind,
teelaarde, cement, betontegels, sierte-
gels, maaskeien, klinkers, bielsen enz.
Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

■IN6ERSBOR6ERWE6 7
6387 JW UMCHSIERS

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

Ploumen-Peters inlijsterij
Specialisten in al uw iniijstwerk. Van bor-
duurwerk tot grote schilderijen. Valken-
burgerweg 79, Voerendaal. Tel. 045-
-753480.

NI. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

l>v
Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrieter-
rein „Kerensheide". 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair - tegels - kastenw.

"

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoelunits, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m.
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender-
weg 77 Heerlen. 045-717555.

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-
na, Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Formido
Het adres voor wand- en plafondsyste-
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek.
Tel. 045-214507. ■

■ri^lïh-laa i-nii«>iri*niM

„Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en na-
tuurvoeding. Geleenstraat 59 Heerlen.
045-713024.

Indonesian Travel Club
Nieuwstraat 10, 6430 AA Hoensbroek.
Tel. 045-211527, fax 045-217960.

Het Reethoes
Akersteenweg 39 Maastricht-Heer,
043-631774. Riet-rotan-manou-pitriet,
eethoeken, stoelen, manden, rekken,
kasten en grenen meubelen. Tevens ook
rep. biezen en matten van stoelen. Ook
voor terasstoelen het adres.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
onst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met on-
derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

IAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
t

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld.
Tel. 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave. Showroom:
Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel. 045-721658.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ

Kerkrade. 045-413049.

Wrjiïi

Math. Linssen VOF Tel. 045-241587
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv. Ont-
kalk. waterleid., geiser, boiler, gas-
waterinstall. Erk. schoorsteenveger.

G.V.L. Restauratie. 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk,f
gen, chassis, etc. Spec. gevelreinigM
renov., kelderafdichting, voegw., vod11'
wering. 10 jr. schrift, garantie.

TAAPKN

|^r ZELISSEN

Trappenspecialist Zelissen b.v.
Voor binnen en voor buiten.
Dorpstraat 25, Broeksittard.
Tel. 046-519970. Fax 046-521276.

Jul m\ —^-*-3

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Letf"'
thermoclear, Hofdwarsweg 7 Geieer

"Tel. 046-753865.

G~](ö)i)Eïz!3
■f * i i *- -"v

Reparatie van
zitmeubelen!

r-r- i _J
Reparati«e" en herstofferen van zitmeubelen is een v*w*

appart' Arnoldussen verwerkt hiervoor oa
kegelveren. paardehaar en geplozen enne

Dat zegt al genoeg1

ARNOLDUSSEN j
" INTERIEURS " OBJECTEN - MEUBILAIR

St Rem.giusstra"! 22-6369 EM Simpelveld Tel 04S-M2S*''/

Ha-to. - Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zon"
schermen, vertikale jalouzieën.
045-458226, Maria Gorettistraat <'
Kerkrade.

Vcnctïan f&lïnM
Kerkrade f£V

Zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + Pvl
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416-

I
Uw servicebeleid begint bij de

servicepagina van het Limburgs Dagblad.
Meer weten?

045-739380
,

*~«* —*»



met 6-2, 7-5. Hans Peter van Oir-
schot werd in de beslissende
partij tegen Mark Fleischeuer
uitgeschakeld met 6-3, 6-2.

" Pascal Hooijmaijers heeft zich
voor het Iduna ten- nistoernooi
in Utrecht geplaatst. In de twee-
de kwalificatiepartij versloeg hij
de Brabander Manengu Peters

LONDEN - Sjeng Schalken
heeft de eerste partij van het
jeugd-toernooi van Wimbledon
redelijk gemakkelijk overleefd.
De Oostenrijkse tennisser Mar-
kus Hipsl had in de eerste set
niets in te brengen tegen de Ne-
derlandse kampioen. In de twee-
de set was de strijd gelijkop-
gaand. Schalken won en plaatste
zich voor de tweede ronde tegen
een andere Oostenrijker. De uit-
slag van Schalkens eerste duel
was 6-0, 7-5.

Navratilova op weg
naar tiende schaal

Morgen staat Navratilova tegen-
over Gigi Fernandez, die Zina
Garrison uitschakelde. Als Fer-
nandez komt opdagen tenmin-
ste. De Amerikaanse dubbelspe-
cialiste moest zich bij een 6-4 en
5-3 voorsprong uitgebreid aan
een bovenbeenblessure laten be-
handelen. Meer strompelend dan
lopend slaagde ze er in Garrison
alsnog met 6-4 in te kloppen. De
andere halve eindstrijd gaat tus-
sen Lori McNeil, wiens zege op
Steffi Graf dus geen uitschieter
was, en de Spaanse Conchita
Martinez, die haar plaatsing (der-
de)volledig waarmaakt.

LONDEN - Het centrecourt van
wimbledon is altijd uitverkocht,
"naar tot de finaledagen aanbre-
ien zijn eigenlijk nooit alle stoel-
Qes bezet. Of er moet iets bijzon-
ders zijn. Zoals gisteren, toenMartina Navratilova speelde te-gen Jana Novotna en er geen
Jege plek meer was te vinden. De
Jenniskoningin van de jarentachtig maakt haar laatsterondje
°P de tennisbanen. Maandag is
het voorbij heeft ze gezegd, en
daar is ze nog steeds niet op te-
l"uggekomen. Ook niet nadat ze
gisteren met 5-7, 6-0 en 6-1 afre-
kende met Jana Novotna, diehaar vorig jaar in de halve finalesn°g had gevloerd.

De hobbel die Navratilova giste-
ren nam, was misschien wel de
grootste op weg naar de tiende
zilveren schaal. Novotna is een
geduchte service-volleyspeel-
ster, speelde dat spel ook één set
goed, maar raakte de weg volle-
digkwijt toen Navratilova na het

eerste verlies van tactiek wijzig-
de. Ze bracht iedere opslag van
Novotna alleen nog maar 'gesli-
ced' terug, legde de bal steeds op
Novotna's voeten of sneed hem
langs de oplopende Tsjechische.
Die raakte zo de kluts kwijt, dat
ze in het volgende uur tennis nog

Wonderbaarlijke wederopstanding Duitser in beslissende set

Boris Becker ouderwets op dreef
Do Weng slaat
ongenadig toe
RIMINI - Tijdens de Europacup
'all style traditional' karate, die
in het Italiaanse Rimini plaats
vond was karatevereniging Do
Weng uit Beek opnieuw succes-
vol. Bij de juniorenkumite pak-
ten Tamara Wewengkang en
Nico Metzen de Europese titels
en op het onderdeel kata werden
ze beiden derde in hun categorie.
Bij het senioren kumite werd
Ronald Mesker Europees kam-
pioen. Bij het kata voor heren-
teams werd het team van Do
Weng, op een-tiende punt, twee-
de. Het damesteam werd bij het
kumite tweede en bij het kata
vierde. Raymond Wewengkang
werd uitgeroepen tot de beste
toernooivechter.

Veertiende keer
wielerklassieker
HEERLEN - TWC Maaslandster
houdt komende zondag voor de
veertiende keer de wielerklassie-
ker 'Dwars door Limburg. Het
parcours van deze toertocht is
voor een groot gedeelte identiek
aan de Amstel Goldrace, inclu-
sief de beklimming van de pitti-
ge Halembaaij. Start (tussen 6.00
uur en 8.00 uur) en finish van de
242 kilometer lange tocht zijn
echter niet in Heerlen respectie-
velijk Maastricht, maar in Ge-
leen (sportpark Lindenheuvel).
Voor aanmeldingen en info: Pe-
ter de Vreeze (045-728198).

GLASGOW - Glasgow Rangers
heeft gisteren de transfer van de
Franse verdediger Basile Boli af-
gerond. Boli werd voor zes mil-
joen gulden overgenomen van
Olympique Marseille. De kam-
pioen van Schotland bood meer
geld en betere condities dar), de
Engelse clubs Arsenal en Totten-
ham alsmede het Italiaanse Ge-
noa. Vorige maand versterkte
Rangers zich reeds met de Deen-
se spits Brian Laudrup van AC
Milan.

Glasgow Rangers
koopt Boli

1993 won hij nog maar drie toer-
nooien. „Ik heb mijn leven de laat-
ste twee jaar een beetje op orde
gebracht, daarom heb ik me niet zo
op het tennis geconcentreerd. Maar
sinds zes maanden probeer ik het
met hulp van Nick Bolletieri weer
terug te komen aan de top".

Bovendien is Becker het type mens,
dat vindt dat er meer is dan tennis.
Zeker nu hij vader is van een zoon-
tje van enkele maanden. Mede om
die reden presteerde hij de laatste
seizoenen vrij matig. Sinds januari

5 Qert-Jan Theunisse mag het na een 'bliksemonderhoud' met
ces Priem toch weer eens proberen in de Tour. Archieffoto LD

BONN - De Duitse atleten Die-
ter Baumann en Heike Drech-
sler, beiden Olympisch kam-
pioen, eisen geld van het Duitse
atletiekverbond. De 5000-meter-
loper en de verspringster vertik-
ken het nog langer tegen onkos-
tenvergoeding mee te doen aan
internationale teamwedstrijden.
Indien niet aan hun eisen wordt
voldaan, starten zij niet in het
toernooi om de wereldbeker, dat
in september in Londen wordt
gehouden.

Duitse atleten
eisen geld?°OGEVEEN - Gert-Jan Theunis-

k gaat toch naar deTour de France.
-*t is de verrassende wending na
ij'1 gesprek van anderhalf uur in
J*°geveen tussen de renner, direc-
\vJlr Ad Bos van sponsor TVM, op
m^s initiatief de bijeenkomst
f/!atsvond en ploegleider Cees
j/Jern. Dag-Otto Lauritzen maakt
,^ats voor Theunisse. De Noor was

nog als negende renner
"gewezen.

lectie niet als een overwinning. Ik
vind het fijn dat ik naar de Tour
kan", reageerde Theunisse dinsdag-
avond. „Verder wil ik niet meer
nadenken over wat de afgelopen da-
gen is gebeurd. Ik wil in de Tour
knallen. Aanvallen."

Tvj^unisse had gisterochtend ge-
-1 t^'gd een kort geding aan te span-

V *egen TVMom alsnog een start-
i-J^-js voor la Grande Boucle, die
(^ *"dag in Lille met een proloog

i VPnt af te dwingen- Zover kwam
Wth echter niet. Beide partijen
\f een afspraak voor een on-

V^houd later op de dag in Hooge-

Theunisse, die zondag tijdens het
NK achter ploegmakker Rooks als
tweede eindigde, kwam niet in de
Tourploeg omdat de sponsors tegen
waren. Althans, dat had Priem de
renner laten weten. De Zeeuwse
ploegleider ontkende echter dat te
hebben gezegd en gafals argument
dat hij geen jongens kon passeren
die het hele jaar geknokt hebben en
aansprekende prestaties leverden.

Gisteren gebeurde dat al gedeelte-
lijkin hetrestantje van het duel met
Andrei Medvedev. Maandagavond
was de wedstrijd in de schemering
in de vijfde set bij 1-1 afgebroken.
Medvedev brak Becker gisteren di-
rect in zijn eerste opslagbeurt en
nam een 3-1 voorsprong. Maar toen
Beckers uitschakeling nog maar
een kwestie van minuten leek, liet
de Duitser zien dat hij nog tot groot-
se daden in staat is. Bij 3-4 doorbrak
hij Medvedevs opslag na een rally
waarin hij viel, overeind krabbelde,
over zijn tegenstander lobde, opliep
en alsnog het punt won met een
prachtige volley. Het was waar-
schijnlijk het breekpunt voor de
jonge Oekrainer, die uiteindelijk
met 7-5 verloor.

Nigel Mansell terug in Formule I HOENSBROEK - De langver-
wachte aansluiting van de Ne-
derlandse Poolbiljartbond bij de
Koninklijke Nederlandse Biljart-
bond is een feit. Eén van de ge-
volgen is dat de poolbiljarters
ook internationaal aan de weg
zullen gaan timmeren. Op 2 en 3
julizal de eerste vrienschappelij-
ke interland plaats vinden in het
Fair Play Center in Hoensbroek,
waarbij een Engelse selectie van
acht heren en vier dames tegen-
over Nederland aan de tafels zul-
len staan.

Poolbiljarters
in armen KNBB

„11,
C eb 's ochtends al een lang ge-
fJ'ek gehad met Bos. Daaruit
<Vefde ik dat ik toch aan de Tour

deelnemen. Ik beschouw de se-

„Ik heb dinsdagmorgen direct alle
sponsors gebeld en begreep al snel
dat zij zich niet bemoeid hadden
met de samenstelling van de ploeg",
zei Theunisse. „Tijdens het gesprek
met Priem is me de ware reden dui-
delijk geworden. Hij veronderstelde
dat ik in de Tour in het geniep mijn
diensten aan andere ploegen zou
gaan aanbieden, omdat ik heb ge-
zegd na dit seizoenTVM te verlaten. terochtend officieel bekendge-

maakt in Brands Hatch. De 40-jari-
ge Brit rijdt voor het team van
Williams-Renault, zijn vroegere
werkgever. Hij was aan zijn tweede

„Het is opwindend," zei Mansell,
die maandag was overgekomen uit
de Verenigde Staten. „Als ik niet zo
moe was, zou ik wat meer kunnen
lachen dan ik nu doe. Maar laat nie-

Kort na de dood van de Braziliaan
Ayrton Senna, op 1 mei tijdens de
Grote Prijs van San Marino op het
circuit van Imola, begonnen de on-
derhandelingen tussen de leiding

BRANDS HATCH - Oud-wereld-
kampioen Nigel Mansell maakt zon-
dag in de Grote Prijs van Frankrijk
op het circuit van Magny Cours zijn
rentree in de Formule I. Dat is gis-

van Williams en Mansell. Bijna elke
week doken er daarna berichten op
over de op handen zijnde terugkeer
van Mansell.

seizoen bezig in de IndyCar-serie in
de Verenigde Staten. Vorig jaar bij
zijn debuut werd Mansell meteen
kampioen, in dehuidige stand bezet
hij de vijfde plaats.

Jq.i(?**-.EN - Lucky ten van gisteren:
Iw-Vn 16-17-23-26-28-30-31-41-43-47-49-51-61-H '0-75-77.

Motorolazonder
AndyHampsten

«*LLE - Motorola neemt zonder
b^dy Hampsten deel aan de 81e
u?nde van Frankrijk. De Ameri-
t,an, die twee jaar geleden op.
Alpe d'Huez won, raakte vori-

;f . Week zaterdag tijdens een
?l

a 'ning in Italië geblesseerd aan§"» knie.
was het slechte nieuws dat~ anager Jim Ochowicz moest

jy.ededelen. Het goede was dat
(j °torola in tegenstelling tot eer-
s re berichten nog twee jaar als

aanblijft. Dat betekentJ^ Hennie Kuiper nog tot en
k 6t 1996 verzekerd is van zijn

"*n als ploegleider.

Hrj dacht dat ik al een contract bij
een andere ploeg had. Ik was totaal
verrast toen hij me dat vertelde. Dat
sloeg nergens op. Hij zou me toch
beter moeten kennen. Zeker, dat
hadden we maandag ook kunnen
bespreken, maar omdat we elkaar
zijn misgelopen hebben we het tele-
fonisch moeten afhandelen. En dat
liep falikant verkeerd af. Ik ben blij
dat de hoogste baas heeft ingegre-
pen."

Theunisse zei niet dat Ad Bos, zoals
hij in het verleden wel eens vaker
heeft gedaan, zijn ploegleider heeft
terug gefloten. Maar de directeur
van de Transport Verzekerings-
maatschappij begrijpt, zakenman
als hij is, dat Theunisse publicitair
de belangrijkste man voor TVM is,
in goede en slechte tijden. Daarom
heeft hij er hoogstpersoonlijk voor
gezorgd dat de prof uit Berghem za-
terdag aan de start staat voor de 81e
Tour de France.

Theunisse start op eigen verzoek
niet als kopman, ook niet als weg-
kapitein. Hij gaat in dienst van de
ploeg rijden en daar waar mogelijk
aanvallen. Een rol die Theunisse al
eerder dit seizoen ambieerde. „Ik
kan niet meer tegen de spanning. Ik
trek me dan alles aan. In dienstvan
de ploeg denk ik meer ontspannen
tekunnen rijden. Hetkopmanschap
brengt veel te veel stress met zich
mee."

k*°Pman van de Amerikaanse
js wereldkampioen Lan-

k Armstrong, vorig jaarritwin-
/j",>" in Verdun. De Colombiaan
d varo Mejia, verleden jaar der-
ju ■ is de troef in de bergen. De
sv°eg voor de Tour is als volgt
samengesteld: Lance Arm-
/°ng, Frankie Andreu, Phil

Raul Alcala, Steve
jj^Uer, Michel Dernies, Alvaro
jy^Jia, Stephen Swart en Scan. *tes .
lucky ten

sport in cijfers
TENNIS
Wimbledon, 17,2 miljoen gulden. Mannen,
vierde ronde: Becker-Medvedev 6-7 7-5 7-6
6-7 7-5. Kwartfinale: Becker-Bergström.
Dubbelspel, kwartfinales: Woodbridge/
Woodford-Eltingh/Haarhuis 4-6 7-6 6-2 6-7
9-7. Vrouwen, kwartfinales: Martinez-
Davenport 6-2 6-7 6-3, Navratilova-Novotna
5-7 6-0 6-1, Gigi Fernandez-Garrison 6-4 6-4.
McNeil - Neiland 6-3 6-4. Halve finales: Mar-
tinez-McNeil, Navratilova-Neiland. Dubbel-
spel, derde ronde: Bollegraf/Navratilova-
Halard/Tauziat 6-7 6-4 6-4, Medvedeva/Nei-
land-Boogert/Muns-Jagerman 6-3 6-2, Drie-
huis/Muric-Vis/Golarsa 6-3 6-4. Jeugdtoer-
nooi. Jongens, eerste ronde: Schalken Hipfl
6-0 7-5. Meisjes, eerste ronde: Basting-Olsza
6-1 6-1, Reuter-Jelfs 6-2 7-5.

WIELRENNEN
Moskou. Kampioenschap van Rusland tij
drijden: 1. Berzin 44 km 54.14.43, 2. Isjbol
din op 2.07, 3. Proetsjkik op 2.08.

sport kort

" PAARDESPORT - Het con-
cours hippique, waarvan giste-
ren de cijfers in deze krant wa-
ren opgenomen, vond niet plaats
in Schinnen, maar in Schinveld
Organisator was de landelijke
ruitervereniging De Edele Vier-
voeters, die haar vijftigjarig jubi-
leum viert.

mand zich vergissen over de hoe-
veelheid werk die me te wachten
staat. Er zal hard aan moeten wor-
den getrokken. ledereen kan wor-
den verslagen. Schumacher ook.
Hij heeft dit jaar, soms onder dra-
matische omstandigheden, geweldi-
ge prestaties geleverd. Maar nie-
mand is, in welke sport dan ook,
onfeilbaar."
Mansell zei dat de dodelijke onge-
vallen dit jaar in de Formule I-races
hem niet onberoerd hebben gela-
ten. „Ik moet daar wel bij aanteke-
nen dat ook aan het eind van de
jaren zeventig en het begin van de
jaren tachtig coureurs zijn omgeko-
men bij vreselijke ongelukken."

De Brit, wereldkampioen in 1992,
zat gisteren in Brands Hatch voor
het eerst na anderhalf jaar weer in
een Formule I-bolide. Óp 8 novem-
ber 1992 reed Mansell in Adelaide
tijdens de GP van Australië voor de
laatste keer een race in de Formule
I.
Het is nog onzeker of Mansell na de
Grote Prijs van Frankrijk meer
wedstrijden voor de Formule I zal
rijden. Mogelijk komt de Brit aan
het eind van het seizoen ook uit in
de Grote Prijzen van Portugal, Ja-
pan en Australië. Een en ander is
afhankelijk van het programma
voor de IndyCar, waarbij Mansell
een contract heeft met de stal New-
man/Haas. „In Frankrijk kom ik uit
als een soort speciale genodigde,"
verklaarde Mansell. „Daarna zien
we wel weer verder. Voor het geld
doe ik het niet. Waarvoor dan wel?
Dat mag iedereen voor zichzelf uit-
maken." Mansell krijgt naar schat-
ting voor zijn optreden in deze ene
race in Magny Cours een bedrag
van 2,6 miljoen gulden.Nigel Mansell, terug in de Formule I. Archieffoto LD
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precies één game maakte

DOOR RENÉ VAN HATTUM

" De wilskracht, of de bezetenheid eigenlijk, straalt Becker van het gelaat. Foto: reuter

Priem teruggefloten door hoofdsponsor

Gert-Jan Theunisse
toch naar de Tour

JONDEN - Volgens Günther Bosch, de man die Boris Bec-
*er kneedde tot drievoudig Wimbledon-kampioen, is het niet
'-'"denkbaar dat de Duitse ster zomaar met tennis stopt, als hij

niet voor de vierde keer keer als winnaar wordt gehui-
fd. „Ik heb zon voorgevoel," zei Bosch eerder deze week.

s de oud-coach gelijk heeft, dan hing Beckers carrière giste-
f 61* aan een heel dun draadje. Maar hij overleefde een 3-1 ach-

in de vijfde set tegen Andrei Medvedev en won als-
■"og met prachtig spel: 7-5.

Tot blijdschap van vele tennislief-
hebbers gaat Becker dus door. Ook
al zit de klad er enigszins is bij de
Duitser, hij blijft een populaire spe-
ler. Dat is logisch omdatBecker één
van de weinigen toppers is, die zijn
emoties op de baan niet verstopt.
Hij kan vloeken, tieren en zich op-
peppen als geen ander. Zijn tempe-
rament lijkt nog het meest op dat
van de gestopte John McEnroe. Wie
het op de baan anders ziet dan Bo-
ris Becker, kan de wind van voren
krijgen. Maar net als de lastige
McEnroe heeft Becker de eigen-
schap, dat hrj het meestal ook beter
heeft gezien dan lijn- of scheids-
rechters. Als de Duitser speelt, kan
iedereen voelen hoe hij zich voelt
op de baan. Dat maakt hem zo bij-
zonder. En zo populair. Ook al van-
wege zijn enorme vechtlust. Hij
introduceerde in 1985, het jaar van
zijn eerste Wimbledonzege, de duik
op het gras. Velen doen het hem nu
na, maar nog steeds doet niemand
het zo mooi als Becker.

Dat zijn fraaie carrière met vijf
Grandslamtitels (hij won ook de
Australian Open en de US Open) te-
genwoordig niet meer zo flonkert
heeft meerdere oorzaken. Becker
won al heel jong, heel veel. Vanaf
zijn zeventiende al is hij een wereld-
ster, die dag en nacht wordt achter-
volgd door de media. Dat vreet
energie en dat moet een keer ten
koste gaan van de prestaties. Zo
leeft Becker, die in november 27
wordt, al bijna tien jaar.

Schalken
overleeft eerste

jeugdronde

in de laatste kwalificatieronde
door zijn winst van 6-2, 6-1 tegen
Jeroen Looije, de nummer 181
van Nederland.

" Vandaag gaat de Open Heer-
lense tenniskampioenschap- pen
bij Oranje Nassau echt van start.
Het B-l schema is met dertien
heren niet overdreven sterk be-
zet. De winnaar van het eerste
B-toernooi Peter van Dommelen
is ook hier de favoriet. Men
hoopt bij Oranje Nassau dat het
eigen clublid Rob van Oppen
ook de finale zal halen. Bij de
dames komt Ylvi Wouters haar
titel van vorig jaar verdedigen.
Haar belangrijkste tegenstand-
ster is Saskia Bonnen.

" In het Westfriese tenniskam-
pioenschap in Enkhui- zen heeft
Stan Wouters de tweede ronde
van de kwalificatie tegen Nick
Verbeek verloren met de cijfers
6-3, 6-2. Ruud Boesten staat wél

Mf tlWV j'J*' t' t
sport



Italië Mexico 1-1 (0-0). 48. Massaro 1-0,
58. Bernal 1-1. Scheidsrechter: Lamoli-
na (Arg). Toeschouwers: 52.000. Gele
kaart: Albertini (Ita), Del Olmo, Garcia,
Garcia Aspe (Mcx).
Italië: Marchegiani; Maldini, Costacur-
ta, Apolloni en Benarrivo; Berti, Dino
Baggio (66. Donadoni), Albertini en Sig-
nori; Roberto Baggio en Casiraghi (46.
Massaro).
Mexico: Campos; Rodriguez, Ramirez,
Suarez en Del Olmo; Bernal, Ambriz,
Luis Garcia (86. Chavez) en Garcia As-
pe; Alves en Hermosillo.

Dahlin blijft
bij Gladbach
LOS ANGELES - De Zwe**
Martin Dahlin heeft besloten M
zijn club Borussia Mönchenglaf*
bach te blijven. Hij gaat niet i*
op een verlokkende aanbied^van Everton. Een dag eerder 2**s
het er nog naar uit dat Dahti"
ging verkassen. Hij stuurde jj]
enig nadenken echter vanuit <>
Verenigde Staten een fax na"-'
Borussia-manager Rolf Rü"j
mann met de mededeling te "-"j
len blijven.

Enkele uren na gelijkspel legen Mexico zeker van plaats in tweede ronde

Italië op het nippertje

FIFA ziet
meer spektakel
DALLAS - Het aantal overU*
dingen op het WK is drastis1'
gedaald door de strengere spe:
regels, terwijl de effectief
speeltijd langer is geworden. D*
concludeert de FIFA in een oV#
zicht van de wedstrijden in <*
VS. De wereldvoetbalbond tel*
tot en met maandag 28 overf*
dingen per wedstrijd, elf mindj!
dan tijdens het toernooi van I**
in Italië. Bovendien is tijdens'"
WK de effectieve speeltijd $
middeld 61 minuten, tien mi"1'
ten meer dan in Italië. De stril'
van de FIFA tegen hard spel &
tijdrekken lukt vruchten af*werpen.

Het werd er iets tussenin. Want de
ploeg van Arrigo Sacchi, door het
resultaat tegen Mexico en de 0-0 re-
mise bij lerland-Noorwegen, met
vier punten als derde geëindigd, is
voor het bereiken van de laatste zes-
tien afhankelijk geworden van an-
dere ploegen. Van Saudi-Arabie en
Nederland bijvoorbeeld. Alleen als
er ergens nog één team met drie
punten op de derde plaats eindigt,
dan gaat Italië verder.
„Ik wist wel," aldus bondscoach Ar-
rigo Sacchi, „dat we in een hele
sterke groep zaten, maar ik was er
toch voorzichtig vanuit gegaan dat
we daar wel als nummer één of
twee uit tevoorschijn zouden ko-
men. Door allerlei omstandigheden,
en vooral door die blessures van be-
langrijke spelers als Baresi, Evani
en Roberto Baggio zijn we in de
groepswedstrijden nooit echt in ons
ritme gekomen. Toch vind ik dat
Italië het niet verdient om na de

kort amerikaans
$ - In het Braziliaanse kamp
schijnt het ondanks de uiterlijke
harmonie op het veld toch homme-
les te zijn. Volgens waarnemers ei-
sen de spelers, nu een plaats in de
achtste finales zeker is, een extra
premie voor de geleverde presta-
ties. Ook vier jaar geleden speelden
de Brazilianen premiepoker. Dat
spelletje stokte abrupt toen Brazilië
in de achtste finales met 0-1 van Ar-
gentinië verloor.

$ - De Wereldvoetbalbond FIFA
wil het plan doorzetten om bij de
volgende eindronde, in 1998 in
Frankrijk, profarbiters te gebrui-
ken. „We willen meer beroeps-
scheidsrechters," aldus Joseph
Blatter, algemeen secretaris van de
FIFA. „Dat is nodig in het profes-
sionele voetbal. We zijn op de goede
weg."

# Paolo Maldini wordt door Carlos Hermosillo onderuit gehaald. Foto: REUTER
USA geplaatst

eerste ronde al naar huis gestuurd
te worden. Zo slecht hebben we nu
ook weer niet gespeeld tegen ler-
land, Noorwegen en Mexico."

Veteraan Daniele Massaro zette de
Italianen kort na de hervatting op
het juiste spoor. Hij mocht in de
punt van de aanval de falende Pier-
luigi Casiraghi vervangen en trof in
de 48-ste minuut de roos, na goed
voorbereidend werk van Demetrio
Albertini: 1-0. Massaro begroette
die treffer als een wereldwonder.
Hij vond het steeds weer onbegrij-
pelijk, dat Arrigo Sacchi hem pas-
seerde voor de basis.
Middenvelder Marcelino Bernal
was er verantwoordelijk voor, dat
niet Italië maar Mexico als verras-
sende groepswinnaar in een fau-
teuil naar de volgende ronde werd
gereden. Wakker geschud door de
treffer van Massaro besloot de ploeg
van bondscoach Miguel Mejia Ba-
ron toch maar eens wat nadrukkelij-
ker op de aanval te gaan spelen. Dat
leverde in de 58-ste minuut het ge-
wenste resultaat op. Bernal liet
doelman Luca Marchegiani vol-
strekt kansloos met een schuiver in
de rechterhoek: 1-1.
De Mexicanen geloofden het vanaf
dat moment allemaal wel. Bij een
gelijkspel waren zij sowieso al zeker
van een plaats in de volgende ron-
de. De angstige Italianen wisten het
niet meer. Nauwkeurig op de hoog-
te gehouden'van de tussenstand bij
lerland-Noorwegen gafSacchi van-
af de zijlijn ook nimmer het sein om
va banque te gaan spelen. En dus
scoorde Italië niet- meer. Sacchi was
steeds bang voor een fatale Mexi-
caanse tegenstoot. „Mexico moet
toch de grote verrassing in onze
groep genoemd worden. Ze spelen
een heel gevaarlijk spelletje, slaan
toe als de tegenstander het niet ver-
wacht. Dat is ons vandaag dus ook
overkomen."

NEW VORK - De Amerikaanse
voetballers hebben zich êe
plaatst voor de achtste finale
van het toernooi om het wereld'
kampioenschap. Het team va"
de Verenigde Staten eindigdeal-j
derde in groep A.
Uit de zes groepen gaan vi*»*]
nummers drie door naar de laa'j
ste zestien. Italië (groep E) *-"*]
Zuid-Korea (C) hebben cc]
slechter resultaat. De Amerik*]
nen behaalden vier punten *»n
een doelgemiddeldevan 3-3. VA
lië kwam dinsdag na de 1-1 teg^
Mexico op vier punten en 2-*j
Zuid-Korea was met twee pu*']
ten al uitgeschakeld.

wat het tennistoernooi van Wim-
bledon en de open golfkampioen-
schappen van Amerika hetzelfde
weekeinde trokken.
De absolute uitschieter tot nog
toe is de wedstrijd van zondag-

weten blijken bij de Amerikanen
goed te scoren.

De wedstrijd België-Nederland is
afgelopen zaterdag op ABC-tv in
4,5 miljoen huishoudens bekeken.

De kijkcijfers volgens de zg. Niel-
sen-methode geven niet aan hoe
lang naar een wedstrijd is geke-
ken, evenmin welke waardering
dekijkers gaven. Maar 4,5 miljoen
kijkers is bijna het dubbele van

middag tussen de Verenigde Sta-
ten en Roemenië (0-1), waar 8,2
miljoen mensen naar gekeken
hebben. Dat breekt het record
van de WK-finale van 1982. Op
Duitsland-Italië werd toen in de
VS door 6,6 miljoen huishoudens
afgestemd. Naar deWK-finale van
'90 in Italië (Argentinie-Duits-
land) keken 4,5 miljoen mensen.
Ter vergelijking: de Superbowl,
het kampioenschap in het 'Ameri-
can Football', wordt jaarlijksdoor
50 miljoen Amerikanen bekeken.

Kijkcijfers veel
beter dan verwacht

ORLANDO - De belangstelling
van de televisiekijkende Ameri-
kaan voor het WK blijkt veel gro-
ter dan verwacht. De goede pres-
taties van het Amerikaanse team
dragen daar natuurlijk aan bij,
maar ook wedstrijden tussen lan-
den waar zij maar weinig over

Noorwegen druipt af
Coach Egil Olson: ’We zijn heel gefrustreerd’

lerland-Noorwegen 0-0. Scheidsrech-
ter: Cadena Torres (Col). Toeschouwers:
76.322. Gele kaart: Keane. Houghton,
David Kelly (ler), Sörloth, Johnsen
(Noo).
lerland: Bonner; Gary Kelly, McGrath,
Babb en Staunton; McAteer, Keane,
Townsend (74. Whelan), Sheridan en
Houghton; Aldridge (63. David Kelly).
Noorwegen: Thorstvedt; Berg, Björne-
by, Bratseth en Johnsen; Halle (35. Ja-
kobsen), Flo, Rekdal, Mykland en Leon-
hardsen (67. Bohinen); Sörloth.

NEW VORK -
Noorwegen
heeft de „niet"
getrokken in
de loterij van
groep E. De

Scandinaviërs namen afscheid
van het WK voetbal met een
bloedeloze vertoning tegen de
leren: 0-0. De pubs in New
Vork en Dublin bleven na de
plaatsing van lerland voor de
achtste finales extra lang
open.

De Noren maakten in drie wedstrij-
den slechts één doelpunt, in de ope-
ningswedstrijd tegen de latere
groepswinnaar Mexico. Het bleek
bij de eindafrekening te weinig. Fa-
taal gevolg van het schromelijke
manco aan offensieve neigingen bij
coach Egil Olsen.
Hij laat de spelers amper ruimte
voor eigen initiatief. Het voorgepro-
grammeerde voetbal van de trainer/
psycholoog was in de voorronde-
groep zowel Nederland als Enge-
land te machtig, maar in de Ver-
enigde Staten bleef de vraag om
fantasie onbeantwoord. De uitscha-

Jack Charltons opluchting was be-
grijpelijk, in de achtste finales is
België in Orlando, als winnnaar van
Groep F, naar verwachting de vol-
gende tegenstander. „Dit was de
meest evenwichtige groep, we zyn
blij verder te zijn gekomen", aldus
Charlton.

De leren profiteerden evenmin van
de ruimte die de Noorse verdedi-
gers hen plots boden. De lob van
Sheridan richting het doel van
Thorstvedt was mooi, maar net niet
zuiver. De ploeg wist zich met de
0-0 zeker van een plaats by de laat-
ste zestien.

Olsen door dat voetbal is uitgevon-
den om richting het doel van de
tegenstander te trekken. De Vikin-
gen zochten eindelijk het avontuur.
De ruil van passiviteit door daden-
drang was niet toereikend om ook
het noodzakelijke geluk af te dwin-
gen. De lerse goalie Bonner strekte
zich vakkundig naar de verste hoek
bij een schuiver van Mykland. Sör-
loth was te gehaast en raakte
slechts de bovenkant van de lat. Ol-
sen: „We hebben geprobeerdzoveel
mogelijk in het strafschopgebied te
komen, maar wonnen te weinig per-
soonlijke duels."

Pas in de rust drong het besef tot

keling was de enig juiste repriman-
de. „We zijn heel gefrustreerd", zei
Olsen.
Noorwegen maakte in de eerste
helft van het duel met lerland geen
moment de indruk op meer dan een
gelijkspel te azen. Olsen stelde
slechts één spits op, Sörloth. De
speler van het Turkse Bursaspor
kreeg geen bruikbare bal. De vijf
middenvelders aan Noorse zijde
hadden het te druk met de onstui-
mige leren. Hun aanvallen waren
doordrenkt met fanatisme, maar
evenzeer gespeend van variatie. Te-
veel risico durfde ook Charlton niet
nemen. „Verliezen zou fataal zijn
geweest. Het was een extreem com-
plexe uitgangssituatie."

$ - Jürgen Klinsmann werd na de
wedstrijd tegen Zuid-Korea voor de
tweede keer dit toernooi tot beste
speler uitgeroepen. Dat dankte hij
vooral aan zijn openingsdoelpunt,
voortgekomen uit een fraaie om-
haal. Klinsmann stelde het bedrag
van duizend dollar opnieuw be-
schikbaar voor het Mexico-project
van de nationale voetbalbond
(DFB). De bond steunt in de plaats
Queretaror een weeshuis.

$ - Tijdens de wedstrijd Duitsland- Zuid-Korea van maandagavond
moesten circa vijftig toeschouwers
medisch worden behandeld. Zij
hadden in de gloeiende hitte van
Dallas problemen gekregen. Twaalf
bezoekers werden naar een zieken-
huis gebracht. Na behandeling kon-
den ze weer naar hun hotel terugke-
ren. Op het speelveld werd tijdens
het duel een temperatuur van 52
graden Celcius gemeten. Op de tri-
bunes was het circa veertig graden." Jack Charlton verbannen naar de tribune kan vrolijk

zwaaien na het gelijke spel tegen Noorwegen. Foto: REUTER
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VANDAAG
05.45-06.00 Dld 1: WK-magazine met een
nabeschouwing van de vannacht gespeelde
wedstrijden.
07.00-09.00 BRT 1: WK-Voetbal: ochtend-
journaal. Het programma wordt eik-halfuur
herhaald.
11.04-13.00 Dld 1: WK-magazine met een
herhaling van gisteren gespeelde wedstrij-
den.
12.40-14.18 Ned 1: WK voetbal: Italië-Mexi-
co of lerland-Noorwegen.
12.55-17.50 RTL 5: Sport: tennis Wimble-

don, live-verslag.
14.00-18.45RTL Television: Wimbledon '94:
Open Engelse Tenniskampioenschappen.

wkop tv
14.03-15.30 Dld 1: WK-magazine met samen-
vattingen van de gisteren gespeelde wed-
strijden.
14.18-15.52 Ned 1: WK voetbal: Brazilië-
Zweden ofRusland-Kameroen.
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute.
17.30-18.35 Dld 2: WK-magazine met repor-

tages, achtergronden en interviews.
18.00-18.25 Ned 3: WK voetbal: voorbe-
schouwing Marokko-Nederland.
18.00-21.00 BRT 2: WK-Voetbal: België-
Saudi-Arabië. In de rust en aansluitend een
samenvatting van Nederland-Marokko van-

uit Orlando.
18.25-20.30 Ned 3: WK voetbal: Marokko-
Nederland, rechtstreeks verslag.
18.35-20.30 Dld 2: WK voetbal: Marokko
Nederland of België-Saudi-Arabië.
20.30-21.15 Ned 3: WK voetbal: België-Sau
di Arabië, samenvatting.
20.30-21.15 Dld 2: WK voetbal: België
Saudi-Arabië, samenvatting.
21.00-22.30BRT 2: WK-Voetbal: Nederland
Marokko, integraal verslag.
21.15-22.00 Ned 3: WK Journaal.
22.00-22.30RTL 5: Sport.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.
23.10-23.15 BRT 1: Good morning Belgium:
WK-nieuws.
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DOOR GERT VAN DIJK

WASHINGTON - Het feest op de middenstip
werd gevierd door Mexico. De Noordamerika-
nen plaatsten zich na het 1-1 gelijkspel tegen
Italië nota bene als winnaar van groep E voor
de tweede ronde. Een eindje verderop stonden
de Italianen er maar een beetje beteuterd bij te

kijken. Zij wisten zich niet goed raad met de situatie. Vroegen
zich af of ze moesten juichen of huilen.

Zubizarreta
naar Valencia
CHICAGO - Andoni Zubizarf
ta speelt in het nieuwe seizo*""
voor FC Valencia. De Spaan"'
nationale doelman, 32 jaar, vve^onlangs afgedankt door coa^1
Johan Cruijff van FC Barcelon"*
Zubizarreta tekende in Chicag*
waar hij het WK speelt, een co"
tract voor twee jaar.

f *mmf 5J :." - 'mau

wereldkampioenschappen’94

kort amerikaans
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