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Deel particuliere verzekeraars komt kabinet tegemoet

Premies ziektekosten
vijf procent omlaag

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De parti-
culiere ziektekostenver-
zekeraars zullen in
meerderheid de premies
op 1 april met gemid-
deld zon vijf procent
verlagen. De premiever-
laging is mogelijk nu de
medicijnkosten naar de
awbz zijn gedaan. De
premie zou daardoor ei-
genlijk met zon 15 pro-
cent omlaag kunnen.
Anderzijds zijn de kos-
ten van medische ver-
zorging vorig jaar met
ruim 10 procent geste-
gen.

„Wij hebben signalen dat de maat-
schappijen hun premies op 1 april
zullen verlagen. Er moet wat ge-
beuren", aldus een zegsman van
de organisatie van particuliere
ziektekostenverzekeraars, het
KLOZ. De meeste maatschappijen
zullen de premies met 3 tot 5 pro-
cent omlaag brengen, enkele ver-
lagen de premies met meer dan 5
procent.

Er zijn ook particuliere ziektekos-
tenverzekeraars die op 1 april de
premies ongewijzigd laten. Zij wil-
len eerst een lopend onderzoek
naar de kostenontwikkeling in de
gezondheidszorg afwachten. Dat
onderzoek wordt in opdracht van
het KLOZ en staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) verricht
door de bureaus Berenschot en
Moret. Het staat onder toezicht
van de Algemene Rekenkamer.
Eind april moet het speurwerk
klaar zijn.

Zes Zwitsers
Vermoord door
vleesverkooer

- Een Italiaanse han-slsreiziger in vleeswaren heeft
°ensdagavond een bloedbad

/? ngericht in de Zuidzwitsersetreek Ticino. In twee uur tijdchoot hij met een kalasjnikov-
?eWeer zes mensen in hun eigen
ü's dood. Bij de vier 'huisbe-
°eken' vielen zes gewonden,

,?tt wie er twee ernstig aan toe

,°oral het dorp Rivera moest
ontgelden. Eerst belde de-chutter, de 37-jarige Erminio■ i r'scione, aan bij een villa waar'"! een man en twee vrouwen

Verschoot. Vier anderen, onder
le een meisje van vijf, raakten

r^ond. „Ze zaten allemaal aan
?'eJ, ze hadden niet eens de tijd
J*1 'Amen' te zeggen", aldus een
°ordvoerder van de politie.

r^.h kilometer verderop belde
■"iscione aan bij een bejaard

b^tpaar dat hij doodschoot.
zoon werd ook geraakt en

later aan zijn verwon-
."Jgen. Tevoren schoot hij in het

dorp Origlio een
JJ^h op de drempel van diens
Uis neer. Hij sloot zijn moord-
adige tocht af in Massagno,

v^ar hij een vrouw verwondde.. aarna liet hij zich zonder verzet
,°or de politie arresteren. Over
*t motief van Criscione tast de

Politie nog in het duister.

het weer

OPKLARINGEN
J* de ochtend passeert vanuit

westen een stpring onze
Ingeving. Het is aanvanke-
■ jjl zwaar bewolkt met af en
/* wat regen. Geleidelijk
s**t de bewolking breken en
.°oral in de middag zijn er
*?er zonnige perioden. De
I '«dagtemperatuur loopt op
j?t waarden van rond de 13
?.*den. Er staat een matige
*'nd uit westelijke richtin-
J*«. Het kwik daalt komende

naar 6 graden.
jOor verdere informatie be-
l eflende het weer in Limburg
"at u bellen 06-91122346.

?»op: 07.14 onder: 18.28
07.20 onder: 21.08

£ORGEN:>op: 07.12 onder: 18.30
07.37 onder: 22.21

___.

Overtuiging
Sommige ziektekostenverzeke-
raars willen de premies niet aan-
passen nu er problemen zijn ont-
staan aan het cao-front in de
gezondheidszorg. Zij willen eerst
afwachten hoe die zaak zich ont-
wikkelt en welke consequenties
een eventueel arbeidsconflict kan
hebben op de kostenontwikke-
ling.

Begin dit jaar ontstond een con-
flict tussen Simons en het KLOZ
over de mate van premiedaling die
mogelijk was. Simons achtte een
premiedaling van 15 tot 30 procent
mogelijk, hetKLOZ sprak van een
noodzakelijke stijging die hoog-
stens nog omgezet kon worden in
een stabilisatie.

Formeel
Inmiddels is op het departement
van Simons de overtuiging ont-
staan dat een premiedaling van
rond de 10 procent nog het maxi-
maal haalbare zou zijn voor dit
jaar. Daarbij erkennen Simons en
zijn ambtenaren een kostenstij-
ging in de gezondheidszorg van
meer dan 10 procent vorig jaar.

I

Een deel van die stijging schrijft
men echter toe aan financierings-
problemen in de ziekenhuizen,
hetgeen formeel niets met hogere
kosten te maken heeft.
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Gemeenten draaien jaarproef met nieuwe regels

Bijstandtrekkers worden
strenger gecontroleerd

DEN HAAG - Een bijstandsont-
vanger moet er alles aan doen om
weer werk te vinden. Het geduren-
de lange tijd bijstand ontvangen,
moet afgelopen zijn. Is betrokkene
daarin nalatig of werkt men op een
verwijtbare manier niet mee om
weer aan de slag te komen, dan
volgt opschorting, dan wel korting
op de bijstandsuitkering.

Dit is de strekking van een herzie-
ningvan de AlgemeneBijstandswet
(abw). Staatssecretaris Ter Veld
(Sociale Zaken) zal het wetsvoorstel
binnenkort naar de Kamer zenden.
De uitkering wordt opgeschort als
betrokkene geen gehoor geeft aan
een oproep van de sociale dienst of
het arbeidsbureau.De korting op de
uitkering kan uiteenlopen van 5 tot
20 procent. De sanctie geldt mini-
maal één, en maximaal twee maan-
den.

Ter Veld meent dat de bijstand veel
meer gericht moet worden op herin-
treding in het arbeidsproces. Om
dat te bevorderen, mag een bij-
standsontvanger straks bijverdie-
nen zonder dat de bijstand wordt
gekort. Maximaal twee jaar wordt
25 procent van de arbeidsontvang-
sten vrijgelaten. De inkomsten

mogen echter niet hoger zijn dan 15
procent van de bijstandsuitkering.

De gemeenten krijgen een jaar de
tijd proef te draaien met de nieuwe
bijstandswet en de regels die daarin
staan ten aanzien van bijstandsont-
vangers. Zij zullen ook contacten
moeten leggen met arbeidsbureaus
om bijstandtrekkers weer aan werk
te helpen.

Gemeenten worden verplicht gege-
vens van bijstandtrekkers strikt te
controleren. Een bijstandsontvan-
ger zal maandelijks een 'inkomsten-
briefje' bij de sociale dienst moeten
inleveren. Periodiek is ook heron-
derzoek nodig. Dat moet via een
gesprek tussen sociale dienst en bij-
standtrekker.

In de nieuwe opzet zullen gemeen-
ten niet langer 90 procent van de
gemaakte bijstandskosten bij de
overheid mogen declareren. In
plaats daarvan zullen zij een vast
bedrag per bijstandtrekker ontvan-
gen. De nu bestaande regel dat
gemeentenzelf tien procent van de
lasten moeten dragen, blijft be-
staan.
Het kabinet wil de abw handhaven
als algemeen vangnet binhen- de so-

ciale zekerheid. Wel zullen de regels
minder en eenvoudiger worden.
Aan de uitkeringshoogte wordt niet
getornd. Via de bijzondere- bijstand
moeten gemeenten meer mogelijk-
heden krijgen in te spelen op indivi-
duele omstandigheden.

sport

Spanje kijkt uit naar
Barcelona-Real

PAGINA 23

Ruud Gullit eist
opheldering

PAGINA 23

Schaatscoach
met lege handen

PAGINA 25

Ethylacrylaat vrijgekomen

Alarm in
Tongeren

TONGEREN - Een omgeworpen
vat met ethylacrylaat heeft gisteren
in de vroege ochtend op een par-
keerplaats bij een Chinees restau-
rant in Tongeren voor paniek ge-
zorgd. Ethylacrylaat verspreidt een
scherpe geur en veroorzaakt misse-
lijkheid. Twee werknemers van het
restaurant moesten worden opgeno-
men in het ziekenhuis en ook enke-
le omstanders vertoonden braaknei-
gingen.

Er werd meteen groot alarm gesla-
gen. De gemeente kondigde fase 1
van het rampenplan af en later zelfs
fase 2. Drie woningen in de buurt
werden ontruimd. De elf bewoners
werden opgevangen in een bejaar-
denhuis.

Werknemers van een bedrijf dat va-
ten levert voor het ophalen van fri-
tuurolie bleken het vat omgegooid
te hebben toen ze merkten dat er
nog iets in zat. Nog niet bekend is
hoe het ethylacrylaat in het vat is
gekomen.

Drie brandweerkorpsen, de burger-
lijke bescherming en vertegenwoor-
digers van het Instituut voor Epide-
miologie konden later op de och-
tend de omgeving, die was afgezet,
weer vrijgeven.

Lesgeld los van
verblijfslicentie

BRUSSEL/DEN HAAG - Inwo
ners van de Europese Gemeen
schap die in Nederland onderwijs
volgen, hebben net als Nederlan
ders recht op vergoeding van les- er
collegegelden, ongeacht of zij eer
verblijfsvergunning hebben. He
Europese Hof van Justitie heeft da
bepaald in een door het College var
Beroep Studiefinanciering voorge
legde zaak. Dit heeft het ministerie
van Onderwijs en Wetenschapper
gisteren bevestigd.

Het College werd door een Francai
se gevraagd uitspraak te doen ovei
het conflict dat zij had met het mi
nisterie. Dat weigerde haar een ver
goeding voor de les- en collegegel
den omdat zij geen verblijfsvergun
ning had.

Het College deed geen uitspraal
maar legde de zaak voor aan he
Europese Hof. Dat stelde dat al;
Nederland de Francaise vergoedin
gen zou weigeren, ons land ziel
schuldig zou maken aan discrimina
tic. Volgens een woordvoerder var
het ministerie ligt de zaak nu wee:
bij het College.

Het hof deed ook uitspraak in d«
vraag van het College of kinderei
van in Nederland levende buiten
landers bij terugkeer naar hun ge
boorteland voor sommige studie:
(medicijnen, diergeneeskunde, ar
chitectuur) ook een studiefinancie
ring dienen te krijgen. Volgens he

j hof moet dat.

bouwprogramma
voor meer cellen

"■„We kunnen niet heksen!"...

" Er is geen hoop meer
dat de ongeveer 250 inge-
sloten kompels in de mijn
in het Turkse Kozlu nog in
leven zijn. De reddings-
werkzaamheden worden
ernstig bemoeilijkt door-
dat er nog steeds branden
woeden in de mijn. Er
dreigen bovendien nieuwe
gasexplosies omdat op 200
meter diepte hoge concen-
traties methaangas voor-
komen. Er zijn twee etma-
len na de gasexplosie 138
lichamen geborgen, onder
andere van de oudere
broer van deze jongen. Hij
wordt getroost door fami-
lieleden van andere slacht-
offers.

Foto: REUTER

(ADVERTENTIE)

Kijk danvanavond naar het jubikumprogamoiavan het Wereld
Natuur Fonds bij de NCRV op Nederland 1 en stuur de bon in.

VHREU» NATUUR FONDS
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I Ja, ik geef om de toekomst en sluit me aan bij 350.000 WNF- I
I donateurs enRangers!

O Ik word donateur en ontvang Ilx per jaar het blad Panda (jaar-
donatie f. 30,-ofmeer).

! Olk word Ranger (8-16 jr.) en ontvang Ilx per jaar het jeugdblad ]
TamTam (jaardonatie f. 24,-).

| Voorl./Naam: M/V |
■ Adres: i

| Postcode: Plaats: i

I Geboortedatum: NO3 I
| Ik betaal na ontvangst van deacceptgirokaart.
I Deze bon op een brief-/ansichtkaart of in een envelop sturen aan: Wereld Natuur i' Fonds, Antwoordnummer 74, 3700 VB ZEIST. (Postzegel mag, hoeft niet).

Deze advertentie is hetWNF aangebodendoor Visa Card Services.

Nu aanwezig:

GOLF VR6
Auto Veneken BV Sittard-Beek

>"LimburgsDagblad"}
de duidelijke krant

Nü twee wd^mgmtb t̂Êf^:r^r^^^
Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! j^L. t-*^**^Noteer mij als abonnee. \ p -

I Adres: | 1^ i
Postcode/woonplaats: ' I

I Telefoon. (voor controle bezorging)
giro/banknummer:

I De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 6-3
I O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,
I ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
| D automatisch per kwartaal ’ 82,35

D automatisch per maand ’ 27,45

■ O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling
D per kwartaal ’ 83,35
D per maand ’ 28,45

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D.(proef)-abonnement gehad
Deze bon in open enveloppezonder postzegel zenden naar:
Limburgs Dagblad,
Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

; ofbel gratis 0^0229911
i 8 710404 H400017
L_>_ _____._.___-____________....-_..-.-._._.. __..____...

Geen hoop meer



SCHAESBERG
Autokino: Don't teil Mom the
babysitter 's dead, vr za 20 uur,
zo 20.30 uur. Hot Shots, vr za
22.15 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Meeting Ve-
nus, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: JFK, dag. beh. za 20 uur,
za 14 en 19.30 uur, vr t/m zo ook
14 uur. Cape Fear, za 23.30 uur.
Frankie & Johnny, vr t/m zo
18.30 en 21._5 uur, ma t/m do 21
uur. Babar, vr t/m zo en wo 14.30
uur. Hot shots, vr za 14.30 18.30
en 21.15 uur, ma t/m do 21 uur,
wo ook 14.30 uur. De Johnsons,
vr za 14.30 18.30 en 21.15 uur, ma
t/m do 21 uur, wo ook 14.30 uur.
Ciné-K: Baton Fink. dag. 21 uur.
Cinema-Palace: The prince ofti-
des, dag. 18 en 21.15 uur, vr t/m
zo en wo ook 14.30 uur. Dead
again, dag. 19 en 21.3J) uur, vr
t/m zo ook 16.30 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, vr
t/m zo 16.30 19 en 21.30 uur, vr
t/m zo en wo ook 14 uur. Fievel
in het Wilde Westen, vr t/m zo en
wo 14 uur. Shattered, ma t/m do
19 en 21.30 uur. Lumière: Good-
fellas, dag. beh. di 20 uur. The
Hit, dag. beh. di 20.30 uur. Der
Amerikanischer Freund, dag.
beh. di 22 uur. The Untoucha-
bles, vr za 23 uur. .

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur,
zo ook 15 uur. Harley Davidson
and the Marlboro Man, dag.
20.30 uur. Babar, vr t/m zo en wo
15 uur.

SITTARD
Forum: De Johnsons, dag. 20.30
uur. Frankie & Johnny, dag.
20.30 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, vr t/m zo en wo 14
uur. Filmhuis Sittard: Bij nader
inzien, ma (1) di (2) 20.30 uur.
Dead Poets Society, wo 19.30
uur. The Third Man, do 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: The Ad-
dams Family, vr t/m zo 20.30 uur,
zo ook 15 uur. Hot Shots, vr t/m
zo 20.30 uur, zo ook 15 uur.

ROERMOND
Royal: The Addams Family, vr
t/m zo 19.30 uur, ma t/m do 20.30
uur, zo ook 14.30 uur. Royaline:
Doe Hollywood, vr t/m zo 21.30
uur, zo ook 16.30 uur. Filmhuis
Roermond: Mamma Mia, za
14.30 uur. Gebroken Spiegels, zo
16 uur. Romeo, zo 19 uur. Camil-
le Claudel, di 20.30 uur. The
Matchfactory Girl, do 20.30 uur.

" Nick Nolte en
Barbra Streisand in
'The Prince of Tides' J
t
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Kanjer
Van 'Bugsy' weet menigeen dat de-
ze misdaadfilm lonkt naar tien Os-
cars. Een van de nominaties slaat
op de hoofdrolspeler, Warren Beat-
ty, de eeuwige belofte van Holly-
wood. Als Bugsy Siegel, de gang-
ster dievan Hollywood hield en Las
Vegas uit de woenstijn stampte,
maakt Beatty meer indruk dan als
'Dick Tracy', zyn meest recente en
tegenvallende film. In het verleden
heeft 'Hollywood' Bugsy Siegel
vaak een bijrol gegeven in films
zoals 'De Peetvader' en onlangs in
'Too Hot To Handle' en 'The Evil
empire. Nu is het leven van deze in
corruptie, moord en prostitutie bui-
tengewoon bedreven bandiet goed
genoeg voor een kanjer van een
hoofdrol.

Het Vaticaan is maffiaans, amen. Ga
anders maar te biecht by aan Fran-
cis F. Coppola die er zijn derde
'Peetvader' aan heeft gewijd. Dat je
ook kunt lachen om de corrupte
kerk, komt aan het licht in 'The Po-
pe Must Die.
Per vergissing wordt pater Albinizi
(de Schotse komiek Robbie Coltra-
ne uit 'Nuns on the Run') tot paus
gekozen. Ijverig begint deze wat
'pensige 'popie' aan dit karwei. En
ontdekt de zwendel binnen de Vati-
caanse Bank. Zowel kardinaal Roe-
co als diens misdadige zakenvriend
Corelli zweren samen om de bemin-
nelijke, rechtschapen paus voortij-
dig naar het Hiernamaals te helpen.
Met bidden alleen lukt dit karwei
niet.

Remakes moet jeper definitie wan-
trouwen. Te vaak blijkt zon herha-
lingsoefening een platte poging
geld te kloppen uit het succes van
de oorspronkelijke film. "
Dit gezonde-wantrouwen is geheel
misplaatst brj 'Cape Fear', genomi-
neerd voor vier Oscars. Regisseur
Martin Scorsese (Goodfellas enz.)
klopt zijn collega J. Lee Thompson
die in 1962 samen met Robert Mitc-
hum en Gregory Peck (beiden dvi-

ken ook nu op, ht) deze thriller re-
gisseerde. Scorsese's vakmanschap,
gekoppeld aan het eenzame talent
van Robert de Niro, levert een hui-
veringwekkende film op die draait
om Max Cady. Deze ex-bajesklant,
uitgerust met een beresterk lijf en
een vermolmde geest, terroriseert
het gezin van zijn ex-advocaat Bow-
den (Nick Nolte). Een messcherpe
thriller, waarbij de deelnemer van
de filmmarathon in Royal die nacht
klaarwakker blijft.

Als Heerlen nog op een oor ligt,
gaat Bruce Willis in 'The Last Boy
Scout' op pad om de moordenaar te
zoeken van een striptease-liefje, op
wie hij als privé-detective beter had
moeten passen. Wat mij het meeste
boeit, is de vraag of Willis er met
deze actiefilm in slaagt de geflopte
'Hudson Hawk' te doen vergeten.

Zo niet, dan verklaart 'Hollywood'
hem vogelvrij.

Mister x
De voornaamste stellingvan de film
is dat er sprake geweest is van een
staatsgreep. Dat is toch een sugges-
tie die wel heel erg vermetel is?
„Dat komt van de geheimzinnige
Mynheer X. in onze film. Die man
bestaat echt: hij heet Fletcher Prou-
ty en hij was niets minder dan di-
recteur Speciale Opdrachten van de
gezamenlijke chefs van staven, on-
der president Kennedy. Alles wat

Mister X. beweerd heeft, is ons
trouwens bevestigd door John
Newman die bij de Army Sercet
Service gewerkt heeft en toegang
gehad heeft tot geheime dossiers.
Een staatsgreep, ja.
Datzelfde is gezegd door Jim Garri-
son tijdens zijn proces in 1969. Ik
geloof het óók, jazeker: 'staats-
greep', in de betekenis dat de lui die
Kennedy vermoord hebben, zeker
wisten dat hun politieke ideeën be-
ter zouden worden gediend door
Lyndon Johnson. Ten aanzien van
Cuba, Vietnam en de 'koude oorlog'
in het algemeen.
„Wat ik belangrijk vind, is of de
film JFK door de jaren heen over-
eind zal blijven; of hij deel gaat uit-
maken van het collectief geheugen.
Want JFK heeft een inderdaad nog-
al extreme visie pp de Amerikaanse
samenleving. Ik heb het vermoeden

dat de film wortel heeft geschoten
in het bewustzijn. Ik denk dat na
het zien van deze film het moeilij-
ker is geworden voor de mensen om
hun politieke leiders nog blind te
blijven geloven."

film

bioscopen
HEERLEN

Royal: JFK, dag. 20 uur, vr zo
ook 14.30 uur, za ook 15.30 uur.
Nachtmarathon met: Bugsy, The'
pope must die, Cape Fear en The
last boy scout, za 24 uur. Rivoli:
De Johnsons, dag. 18.45 en 21
uur, vr t/m zo ook 16.30 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland, vr
t/m zo en wo 14uur. Maxim: Bil-
ly Bathgate, dag. 18.30 en 21 uur,
vr t/m zo ook 15 uur. H5: The
prince of tides, dag. 14 18.30 en
21.15 uur. The Addams Family,
dag. 14.15 19 en 21.30 uur, vr t/m
zo ook 16.30 uur. Don't teil Mom
the babysitter 's dead, dag. 18.45
en 21 uur, vr t/m zo ook 16.30
uur. De Notenkraker, vr t/m zo
14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur.
Fievel in het Wilde Westen, vr
t/m zo 14.30 en 16.30 uur, wo
14.30 uur. Ricochet, dag. 21 uur.
Curly Sue, dag. 14.30 en 18.45
uur, vr t/m zo ook 16.30 uur.
Dead again, dag. 18.45 en 21 uur,
ma di do ook 14.30 uur.

Oliver Stone, regisseur van duizelingwekkend, knappe film 'JFK':

'Moord op Kennedy was
verhulde staatsgreep'

Van onze filmredactie

Acht Oscar-nominaties hangen er
inmiddels aan 'JFK', de duizeling-
wekkende visie van regisseur Stone
op de moord op John F. Kennedy.
Blijft de vraag, waarom Stone juist
dit drama heeft opgepakt. Wilde hij
een nieuw licht werpen op het
moordmysterie of gewoon een ene-
verende thriller maken?
„Het begon toen ik het boek las van
Jim Garrison, de man die als open-
bare aanklager in New Orleans ge-
probeerd had om Clay Shaw veroor-
deeld te krijgen als medeplichtige
van Lee Harvey Oswald, in het ka-
der van een complot waar ook de
CIA bij betrokken zou zyn geweest.
Clay Shaw werd vrijgesproken,
maar de bewijsvoering zoals Garri-
son die later in zijn boek uiteen
heeft gezet, was zeer indrukwek-
kend. Ik dacht, als hier zelfs maar
vijftig procent van waar is, dan nög
is het ongelooflijk. Maar mijn pri-
maire doel is geweest om een heel
goede film te maken die verschrik-
kelijk .spannend zou zijn. Als we
immers een doodsaaie film over dit
onderwerp zouden afleveren, dan
zou niemand daar naar gaankijken

en zou het immers vergeefse moeite
geweest zijn."
Officier van justitie Garrison is een
held in de ogen van Stone. „Hij is
de enige persoon in heel Amerika
geweest die geprobeerd heeft om
langs juridische weg meer helder-
heid te verkrijgen over demoord op
Kennedy. Hij durfde het dan toch
maar teroepen in 1969: 'De CIA ver-
moordde president Kennedy!' Dat
was schokkend voor die tijd, want
de CIA dat waren helden in de pu-
blieke opinie, de CIA dat was
James Bond."
Stone vervolgt: „Garrison heeft in
ieder geval die Zapruder-film in de
openbaarheid weten te krijgen. Dat
is die amateurfilm van de echte aan-
slag dieTime Magazine in bezit had
gekregen en vyfjaar lang geweigerd
had om uit handen te geven, nadat

ze er alleen een paar momentenvan
hadden afgedrukt als foto's. Aan die
film kun je duidelijk zien dat de
'magie bullet'-theorie niet waar kan
zijn. Kennedy moet zijn getroffen-
door kogels afkomstig uit meer dan
één geweer. Die Zapruder-film' be-
wijst dat. Dat kun je ook in onze
film zien.

" Regisseur Oliver Stone

Snelle rijstschotel
met garnalen

DOOR HUUB MEIJER

Garam masala betekent 'heet
mengsel' en is verkrijgbaar in to-
ko's.
Benodigdheden 200 g gekookte
rijst, 4 lente-uitjes, 1 teen knoflook,
3 stengels bleekselderij, 1 paprika,
gemalen koriander, mespunt ga-
ram masala, 200-250 g garnalen of
gamba's, 2 eieren, 2 el sojasaus.
Maak lente-uitjes schoon en snijd
in schuine stukken. Pel knoflook,
maak bleekselderijstengels schoon
en snijd ze in reepjes. Was en hal-
veer de paprika, verwijder zaad en
zaadlijstjes en snijd vruchtvlees in
repen. Verhit olie in wok en fruit
al omscheppend uisnippers, reep-
jes selderij en paprika toe, knijp
teentje knoflook boven Wok uit en
voeg omscheppendkruiden toe.
Voeg na 2 minuten rijst en garna-
len toe en roerbak alles nog 3 mi-
nuten. Klop eieren met soja los.
Neem wok van fornuis en meng er
ei-sojamengsel door. Serveer zodra
ei gestold is. Bestrooi eventueel
met verse koriander
Lekker met broccolisalade be-
strooid met sesamzaad.

Bugsy The Pope Must Die Cape Fear The Last Boy Scout

'Nachtmerrie' voor filmfanaten
DOOR HANS TOONEN

De mix is om van te watertan-
den, komende zaterdagnacht
in Heerlen.
Eerst kogelronde misdaad in
'Bugsy'. Dan wijwater-humor
in 'The Pope Must Die. Ver-
volgens getatoeëerd getreiter
in 'Cape Fear'. En tot slot: sex
& schoten in 'The Last Boy
Scout.
Voer voor filmfanaten, die met
popcorn en/of thuisgesmeerde
broodjes negen uur lang deze
filmmarathon onder ogen krij-
gen.
Even terzijde: wie alleen trek heeft
in 'Cape Fear' kan zaterdag terecht
in Maastricht. In Mabi draait deze
thriller van Martin Scorsese vanaf

half twaalf. Voor de echte diehards
gaat om middernacht het zaallicht
uit in deHeerlense bioscoop Royal.

" Bruce Willis in 'The Last Boy Scout

" Robert de Niro in
'Cape Fear'.

" Robbie Coltrane in 'The Pope Must die

" Warren Beatty in 'Bugsy

'Barton Fink':
zeldzame

klasse
DOOR LEO BANKERSEN

De broers Joel en Ethan Coej
werkenrustig verder aan een bii
zondere serie films. Na 'Blod
Simple', 'Raising Arizona' ei
'Miller's Crossing' bewijzen 2
opnieuw dat ze qua fantasie el
stijlbeheersing de meeste coll
ga's met gemak de loef afsteke»
'Barton Fink', de sinistere bel*
venissen van een jonge, veelb*
lovende toneelschrijver in d'
leeuwenkuil van Hollywood an
no 1941 is een satirische horro'
story waarmee de Coens i'
Cannes de Gouden Palm en d
prys voor de beste regie in d'
wacht sleepten.
Hoofdrolspeler John Turturtf
viel als beste acteur eveneens i>
de prijzen.
'Barton Fink' begint weliswaa1
als een opgewekte komedie ovê<
arrogante studiobazen die h^
wonderkind uit New Vork cc'
platvloerse worstelfilm willen 1*
ten schrijven, maar al snel blijk'
dat humor en horror heel dicnj
bij elkaar liggen. Het heeft in el"
geval te maken met Charlie Me*
dows, Bartons zwaarlijvige h"
telbuurman. Een boerse, goedge
luimde vertegenwoordiger (oo>
al zo perfect gespeeld door Joh"
Goodman) die alleen een beetj'
te veel zweet. Achteraf gezie'
had dat al een waarschuwinl
moeten zijn. Voorlopig is hij he)
prototype van de 'gewone man
de edele mensensoort waar Bar'
ton zijn stukken aan wil wijden
Alleen vergeet hij in zijn intelleC"
tuele bevlogenheid om simpel
weg naar Charlie te luisteren
Die onbeleefdheid komt hef1
duur te staan.
'Barton Fink' is een film die i"
de eerste plaats uitblinkt doo'
sublieme stijlbeheersing, knap;
pc montages, uitgekiend camel*
werk en verrassende vondsten
De Coens hebben hun effecten
volledig in de hand, zonder da'
het ontaardt in opzichtig effect'
bejag. Op andere momenten taf
ten Joel en Ethan het gevoel
voor logica van de kijker. He'
begint met het behang dat op
onverklaarbare wijze losweek1
en het eindigt met een hote''
brand waar Charlie en Barton
nauwelijks hinder van schijne11
te ondervinden.
De inhoud van het verhaal lijk'
op het eerste gezicht onderge'
schikt aan de capriolen van de
fantasie, hoewel... Het zou m£
niet verbazen als de echte lic.
hebbers toch nog met allerle1
verborgen betekenissen op $
proppen komen. En boyendie'
zijn die rake typeringen van <w
jonge idealist, de schreeuwend'
studio-mogul, de proletarisch 4
vertegenwoordiger en de opg*!
brande schrijver met de fles bi»!
nen handbereik op zichzelf 4
van een klasse die we zelden tfl
genkomen.

Te zien in Cine-K, MaastricW

puzzel van de dag

Horizontaal: 4. esdoorn; 5. naaldboom; 7.
zilverpopulier; 10. deel van een dag; 11.
grote steen; 12. drinkgelegenheid; 13.
overgebleven, afgesneden stuk; 14. ge-
leerd, verstandig; 15. jong dier; 16. hevig;
18. zoutig vocht; 19. rij; 20. wreed heer-
ser; 22. afstandsmaat; 23. vruchtje; 25.
afslagplaats bij golf; 26. rijstbrandewijn;
27. kneedbaar, zachte massa; 28. wenk;
29. Noorse god; 31. elektrisch geladen
deeltje; 33. volgens intuïtie handelend; 35.
Turkse titel; 36. woonboot; 37. jongere
broer of zuster; 39. inwendig orgaan; 41.
paar, set; 42. nachtgewaad; 45. register;
46. muzieknoot; 47. vrucht; 48. schoor-
steenzwart; 49. vorstelijk paleis op Bali;
51. ik; 52. telwoord; 53. Turkse eretitel;
54. spie; 55. ondergang; 56. afstands-
maat; 57. plezierig; 58. krachtig; 59. licha-
melijk lijden; 60. clans.

Verticaal: 2. ongeduldig verlangen; 3. Jjaard; 4. regerings-reglement; 5. zuurde^6. vogelprodukt; 7. oude vochtmaat; ?
bromium (afk.); 9. iemand van adel; \,
rarekiek; 12. gevangenis; 14. persoonl^
voornaamwoord; 16. zich gezond en stfl
voelend; 17. watering; 18. puistje;
vochtig; 21 snel; 23. genoeg, voldoen^
24. insektenbeet; 29. wijnmaat; 30. jj
brek, mankement; 32. onder elkaar; *onwerkelijk; 37. ongeluksgodin; 38. prieel
40. gevleugeld dier; 41. sneeuwschaa']
42. voor; 43. opbrengst; 44. nieuw (in
menst.); 46. edelsteen; 50. het Romei^Rijk (afk.); 52. deel van een kledingsAl
54. drank; 55. vrouwelijk (afk.); 56. P6Jsoonlijkvoornaamwoord; 57. muziekno"

Oplossing van gisteren

Vrijdag 6 maart 1992 "2\f limborgs dagblad j

pezige peekah recept
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LENTE-AANBIEDING

ZEEUWSE
RIVIERA

Ook dit jaar hebben wij voor u op het
inmiddels vertrouwde logeeradres in het

Zeeuwse Zoutelande een prima
lente-aanbieding.

In de periode van
29 maart t/m 28 mei
(behalve Paas-, Hemelvaart- en Pinksterweekend)

kunt u genieten van een 5-daagse vakantie

1 in hotel
WILLEBRORD
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Op basis van halfpension en vele extra's

(zie ommezijde) betaalt u

] ’ 299,- p.p.
Voor meer informatie en boekingsbon

\ zie ommezijde



LENTE-AANBIEDING
HOTEL WILLEBRORD

Zoutelande ligt op het eilandWalcheren en maakt deel uit van de
Zeeuwse Rivièra.
Walcheren beschikt over uitgestrekte natuurgebieden en de
schitterende duinenen stranden ademen een sfeer uitvan rust enruimt
Tussen Vlissingen en Westkapelle vindt u het enige stukje zuidstrand
van Nederland.De streekmag zich beroepen op de meeste zonuren,
de temperatuur is er gemiddeld iets hoger.

In de omgevingvan Zoutelande vindt u tal van andere attracties:

* het pittoreske dorpje Veere
* Middelburg met zijn schitterende stadhuis

* deberoemde boulevard van Vlissingen
* de imposante Delta Expo
* even de grens over: het Belgische Brugge
* Antwerpen met zijn vele culturele mogelijkheden

*Knokke met het schitterendenatuurreservaat het Zwin
* en in eigen omgeving prachtige wandel- en fietspaden.

__y*'*W_\ "''.'..

I ________ m_\ M_P___Px_l_^___ ' -
U verblijft in hotel Willebrord. Er heerst een warme sfeer en wij
garanderen prima comfort. Alle kamers hebben eigen douche- en
toiletgelegenheid. Het restaurant staat bekend om de prima kwaliteit
en in de gezellige huisbar geniet u van uw drankje en eventueel trekt
u zich terug in de gerieflijke lounge.

ARRANGEMENT-GEGEVENS
- Ureist aan per eigenvervoer
- U verblijft 4 nachten in hotel Willebrord op basisvan halfpension- U geniet lx (gratis) koffie met gebak
- U drinkt (gratis) een glas wijn
-U krijgt 2 dagen debeschikking over een fiets + routes- Op verzoek krijgt u een wandelroute aangereikt
- U krijgt lx gratis entree voor het klederdrachtmuseum-Bezoekt u Imkerij Poppedamme dan staat er gratiskoffie klaar

PRIJS ’ 299,- p.p.

Evt. toeslagen: 1 pers. kamer ’ 7,50 p.p. per dag
kamer met balkon ’ 5,- p.p. per dag
verlenging’ 69,- per dag(halfpension)

Kinderen: 2-12 jaar50% korting mits op kamer v. ouders.

Middels onderstaande bonkunt u boeken voor dit arrangement.

RESERVERINGSBON HOTEL WILLEBRORD-Zoutelande
| Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Te-: Aantal volw.: Aantal kind.:
Aank.datum 1e keus: 2e keus:

\f J Gewenste kamer(s): /toeslag: ... ' j
XO^O Deze bon invullenen opsturen naar: Limburgs Dagblad, afdeling PR en Promotie,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
U ontvangtbinnen 10 dagen van hoteVWillebrord een reserveringsbevestiging.



Doden in Gaza
JERUZALEM Een Israëlische
Militair en een Palestijn zijn giste-
fen doodgeschoten tijdens een
Vuurgevecht in het dorp Khan You-

l'üs, in de door Israël bezette Gaza-
strook.

./olgens de Israëlische radio is een
1tweede terrorist' gewond geraakt
ien hebben Israëlische troepen ze-,ven anderen gevangen genomen.

Aftreden president Azerbajdzjan geëist

Gevechten in Karabach
gaan onverminderd door

MOSKOU - De strijd tussen Arme-
niers en Azerbajdzjanen in Na-gorno-Karabach heeft gisteren aanzeker 57 mensen het leven gekost
Bij de aanval op het Armeense dorpKazansji kwamen vijftien Arme-niërs en tien Azeri's om. De strijd indeze plaats duurt nog voort, evenalsin het dorp Kisjan.
In de strijd om het dorp Mardachertsneuvelden vijftien Armeniërs enzeven Azeri's. In het nabijgelegen
dorp Sirchavend zijn zeker tien
mensen gedood bij een Armeense
raketaanval.
Voor het parlementsgebouw in Ba-

koe, waar de afgevaardigden eeh
spoedzitting houden over de toe-
stand in Nagorno-Karabach, kwa-
men gisteravond zeker 50.000 beto-
gers bijeen om het aftreden van de
Azerbajdzjaanse president Ajaz

Moetalibov te eisen.
Binnen het gebouw kreeg de presi-
dent het hard te verduren. De oppo-
sitie eist het aftreden van Moetali-
bov omdat hij er niet in slaagt „de
kwestie-Nagorno-Karabach op te

lossen en de veiligheid van de be-
volking te verzekeren". Ook wil zij
dat Azerbajdzjan met het GOS
breekt en geen pact met Rusland
sluit. De oppositionele Sociaal-
Democratische Partij riep op tot af-
kondiging van de noodtoestand,
ontbinding van het parlement en
opschorting van de activiteit van al-
le politieke partijen.
Tegenover het parlement herhaalde
Moetalibov zijn bereidheid om te
onderhandelen, en noemde hij
voortzetting van de oorlog onaan-
vaardbaar. De parlementszitting
wordt vandaag voortgezet.

Proces Erich Mielke leidt tot strijd tussen Oost en West

Duitsers worstelen met
rol ex-DDR-juristen

BERLIJN - „Erich Mielke zal spre-
ken, ik heb hem overtuigd", liet de
advocaat van deze voormalige mi-
nister voor de DDR-Staatsveilig-
heidsdienst, Hubert Dreyling, kort
geleden weten. Maar de oude baas
zwijgt nog steeds en dat is, volgens
Dreyling, een 'intrige van buiten.
Zonder het met zoveel woorden te
zeggen, schaarde hij zich daarmee
achter de bewering van een Berlijn-
se boulevardkrant die, zich beroe-
pend op veiligheidskringen, een
moordcomplot aankondigde. Oud-Stasi-medewerkers zouden hem de-finitief het zwijgen willen opleggen.
Dreyling vermoedt dat ook en hij
stak in dat verband ook de beschul-
digende vinger uit naar Mielke's
andere verdedigers. Dat zijn de
Oostberlijner Graubner en de West-
berlijner Stefan König.

De strijd gaat tussen de door de
rechtbank aangewezen Dreyling en
de door Mielke uitgekozen, andere
twee verdedigers. In de Duitse
rechtspleging wijst de staat los van
de door de aangeklaagde te kiezen
verdediger(s) een zogenaamde
'Pflicht'-advocaat aan als het om
misdaden gaat. Kortom, in plaats
van zich met de aanklacht van de
officier van justitietegen Mielke be-
zig te houden, bekvechten de drie
verdedigers om de gunst van de ou-
de grijsaard. Maar indirect is het
een strijd tussen Oost en West. De
vierde verdediger, Jurgen Wetzen-
stein-Ollenschlager, heeft inmiddels
het hazepad gekozen, nadat er niet
alleen 29 vooronderzoeken wegens
rechtsmisbruik in DDR-tijden te-
gen hem zijn geopend, maar hij er
ook nog eens van wordt verdacht 17
miljoen mark achterover te hebben
gedrukt.

Wetzenstein-Ollenschlager is een ty-

pisch voorbeeld van een Oostduitse
'Wende-jurist, een man diezich net
voor of tijdens de vreedzame herf-
strevolutie van 1989 meldde bij de
(West)Berlijnse advocatenkamer.
Ex-DDR-minister van justitie Kurt
Wünsche, de ex-politicus en Stasi-
medewerker Wolfgang Schnur, ex-
DDR-premier en Stasi-informant
Lothar de Maizière en de voorzitter
van de communisten Gregor Gysi
deden hetzelfde. Met 850 andere ju-
risten werden ze op 3 oktober 1990,
de officiële dag van de Duitse een-
wording, overgenomen. Zonder
enig onderzoek naar hun vroegere
handel en wandel. Zo stond het nsrmeiijk in het staatsverdrag dat de
eenheid regelde.

" Erich Mielke tijdens zijn
proces.

Foutje
Een schoonheidsfoutje, dat nu ge-
corrigeerd gaat worden. In Bonn
ligt een wetsontwerp op tafel, waar-
in staat dat een juristzijn werk niet

meer mag uitoefenen indien hü te-gen de principes van de menselijk-
heid en de rechtsstaat heeft gehan-
deld.
Dr. Bernhard Dombek, deken vande Berlijnse Orde van Advocaten,
wil 80 tot 100 nieuwkomers aan een
nader onderzoek laten onderwer-
pen. Hij schat dat hooguit een hand-
vol door de mand zal vallen.
Dat West-Duitsland na de oorlogTiet hele justitie-apparaatvan de na-
zi's blindelings overnam en geen
enkele rechter uit die tijd ooit werd
veroordeeld, betreurt ook Dombek.
„Maar een fout hoefje niet te herha-len", aldus de advocaat.

Rooms-rode coalitie maakt einde aan Belgische politieke crisis

Partijen akkoord met kabinet
Van onze redactie buitenland

BRUSSEL - De Vlaamse enWaalse socialisten en de Waal-
Se christen-democraten (PSC)
§aan akkoord met de vormingvan een rooms-rode regering'n België, zo hebben hun spe-
Clale partijcongressen gister-
avond beslist. De stemming
°nder de Vlaamse christen-democraten (CVP) was gister-

laat nog niet bekend.
algemeen werd verwacht

ook zij zullen deelnemenaan het 'noodkabinet' dat een
moet maken aan de poli-

tieke crisis die België meer
100 dagen heeft verlamd.

Vüning Boudewijn kan dan van-?aag al de formateur benoemen, die
ormeel de 16 bewindslieden aan-*°ekt. Verwacht wordt dat het

de CVP-er Jean-LucJ-Jehaene kiest, die daarmee de nieu-we eerste minister wordt. De rolvan CVP-premier Wilfried Martenss na 15 jaar uitgespeeld; hij wordtgenoemd als voorzitter van de Se-
naat of minister van buitenlandse

Vooral bij de Vlaamse christen-
democraten is de vrees voor ver-
voegde verkiezingen maar net gro-
*r dan de afkeer van de coalitie, dieSis twee druppels water lijkt op de
J'orige.Ue CVP-jongeren voerden op een
echter gesloten deuren gehouden
Congres in Gent het verzet aan te--gen regeringsdeelname. Zij wijzener op dat door permanente rege-ringsdeelname de partij haar aan-trekkingskracht heeft verloren, wat?5 procent van de aanhang heeft ge-bost. Ook zit de argwaan jegens de
s°cialisten diep. De verwachting

dat het CVP-congres met een
tweederde meerderheid zou

juichten voor het vooruitzicht vanJJieuwe verkiezingen, die volgens
'e partijtop bij een verwerping van

£et coalitie-akkoord onvermijdelijk

-ehaene slaagde er de afgelopenj^eken als Koninklijk Onderhande-aar in met een uiterst vaag pro-
Jframma voor een 'noodregering' dePolitieke impasse in België te door-keken. Het nieuwe kabinet moetv°or de zomer met een financieelsaneringsplan komen en met voor-dellen voor een verdere federalise-f'ng van België. De Franstalige leer-krachten hebben aangekondigd
*gen de nieuwe regering te gaan
j^aken. Zij menen dat er niets te-fecht komt van oude beloften het°nderwijs in Wallonië uit de finan-S'êle problemen te halen,

vorige stembusgang, 103 dagen
geleden, draaide uit op een catastro-fe voor zowel socialisten als chris-ten-democraten en winst voor ex-tern rechts. In die stemming heeft

chaotische kabinetsformatieSeen verandering gebracht.

*HJ de Waalse en Vlaamse socialis-ten PS en SP en de Waalse christen-democraten keurden de congressen
Qe regeringsdeelname met overgro-te meerderheid goed. De socialisten*.n wel beducht voor het strenge
bezuinigingsbeleid dat het nieuwe

moet gaan voeren om Bel-
pë klaar te stomen voor deelnamen 1997 aan de Europese Economi-sche en Monetaire Unie.

binnen/buitenland

De 'adresproever'
bindt strijd aan

tegen zwartrijden

AMSTERDAM - Een apparaatje
ter grootte van een zakrekenma-chine, uitgerust met een kleineaccu en CD-speler, gaat de strijd
aanbindentegen het zwartrijden.Bij het Amsterdamse GemeenteVervoerbedrijf (GVB) start dezezomer een experiment met deze'adresproever.
Te vaak kampen kaartcontro-leurs bij het openbaar vervoer
met zwartrijders die een valsenaam opgeven of adres. Hoewelde meeste controleurs haarfijn
aanvoelen wie er staat te liegen,
kost het veel tijd en energie de'identiteit van de overtreder vastte stellen.

De door het GVB en een extern
bureau ontwikkelde 'adresproe-
ver' moet daaraan een einde
maken. In de 'CD-speler' zijn het
complete telefoonboek, alle stra-

ten, huisnummers en postcodes
van heel Nederland opgeslagen.
De kaartcontroleur tikt de ver-
strekte gegevens van de zwartrij-
der op de handterminal in. Op
een klein beeldscherm ver-
schijnt vervolgens de gewenste
informatie. Indien onjuiste infor-
matie blijkt te zijn verstrekt, ver-
schijnt op het schermpje 'niet

bestaand.
Het idee voor de 'adresproever'
is afkomstig van de Amsterdam-se projectgroep veiligheid,
zwart- en grijsrijden. Op de Am-sterdamse metro betaalt 30 pro-
cent en op de tram 20 procent
van de passagiers niet. Bij hetbusvervoer rijdt slechts twee
procent zwart.

Dat het zwartrijden inmiddelstot alle bevolkingscategorieën isdoorgedrongen, bewees een on-langs door het GVB gehouden
proef. In de omgeving van de alskeurig bekend staande Churc-hilllaanin Amsterdam-Zuid von-den kaartcontroles plaats. Viadraagbare telefoons werden deopgegeven namen en adressenvan zwartrijders gecontroleerd
met gegevens uit het bevolkings-
register.

Veel meer mensen danooit werd
vermoed, gaven een verkeerde
achternaam op. Sommigen zelfs
drie tot vijf keer achtereen. Ook
passagiers in een keurig net pak- zelfs een van tachtig jaar -hadden geen enkele moeite in
het bedenken van een valse
naam.

Bevolkingsgroepen gaan overleggen

Vance optimistisch
over Hercegovina

SARAJEVO - De speciale gezant
van de Verenigde Naties voor Joe-
goslavië, Cyrus Vance, heeft giste-
ren de leiders van de rivaliserende
bevolkingsgroepen in Bosnië-Her-
cegovina opgeroepen zich in te hou-
den en openlijke conflicten te ver-
mijden. Tegelijkertijd namen
gewapende Servische strijdgroepen
posities in op een plaats 80 kilome-
ter ten noordwesten van de hoofd-
stad van Bosnië, Sarajevo.

Na zijn gesprekken met Servische,Kroatische en moslim-politici zei
Vance het positief te vinden dat zij
ermee hebben ingestemd dit week-
einde deel te nemen aan het vredes-
overleg van de Europese Gemeen-
schap. Tijdens de ontmoeting van
de Amerikaanse oud-minister met
president Alija Izetbegovic en ande-
re etnische leiders demonstreerdenzon 50.000 mensen in Sarajevo voor
vrede.
Het EG-overleg dit weekeinde in
Brussel is erop gericht politieke
structuren te vinden waardoor de
verschillende bevolkingsgroepen inBosnië binnen de huidige grenzen
vreedzaam met elkaar kunnen le-
ven.
De afgelopen dagen zijn in deze
Joegoslavische republiek bij ge-
welddadige acties tussen de ver-
schillende bevolkingsgroepen zes
mensen om het leven gekomen. De
spanning nam toe nadat in een refe-
rendum een meerderheid zich uit-
sprak voor bnafhankelijkheid.
Gisteren namen bijna duizend ge-
wapende Serviërs posities in bijTravnik, 80 kilometer ten noord-
westen van Sarajevo. Volgens eenin Belgrado verschijnende krant
zou het gaan om een paramilitaire
groep. Ook zouden gewapende Ser-
viërs van buiten de republiek hun
landgenoten te hulp gekomen.

Asielaanvragen
in februari
afgenomen

DEN HAAG - De daling van het
aantal asielverzoeken heeft zich ook
in februari voortgezet. In totaal wer-
den de afgelopen maand 1196 asiel-
verzoeken in gediend, tegenover
1411 in januari 1992. Vorig jaar wer-
den in diezelfde maanden 2052 res-
pectievelijk 1466 asielaanvragen
gedaan. Dat maakte het ministerie
van justitie gisteren bekend.
De meeste asielzoekers kwamen de
afgelopen maand opnieuw uit Joe-
goslavië (231). Daarnaast valt vol-
gens het ministerie op dat het aan-
tal asielzoekers uit Sri Lanka de
laatste maanden weer toeneemt
(112). Behalve uit deze landen kwa-
men de meeste asielaanvragen in
februari van mensen uit Somalië
(110), Roemenië (88), Iran (79) Polen
(62), Turkije (55) en Nigeria (42).
Het aantal verwijderingenvan men-
sen die niet langer in Nederland
mogen verblijven is in februari ver-
der gestegen tot 2142.

Tevredenheid
over afhandeling
van DSM-ramp

ROTTERDAM - De gemeentelijke
diensten in Rotterdam hebben tij-
dens de ramp bij DSM op 13 decem-
ber 1991 naar tevredenheid opgetre-
den. Verder is gebleken dat de
gecoördineerde rampenbestrij-
dingsprocudure op een aantal pun-
ten verbeterd kan worden. Datblijkt uit het evaluatie-verslag overhet optreden van de gemeentelijke
hulpdiensten dat gisteren is gepre-
senteerd door de gemeente Rotter-
dam. Door de explosie bij DSM inhet Botlek-gebied kwamen zes
mensen om het leven. Eén persoon
raakte zwaar gewond en drie wer-den licht gewond. De explosie ont-
stond bij een tank met benzoëzuur.Later ontplofte een tweede tank.Een nabijgelegen tank met tolueen
liep gevaar, maar bleef gespaard. De
notitie gaat niet in op de oorzaak
van de explosie. Daarnaar loopt nog
steeds een onderzoek van justitie.
Na het incidentwerd bekend dat de
omgeving van het DSM-terrein is
verontreinigd met asbest. Hierover
zal de DCMR Milieudienst Rijn-
mond een afzonderlijk rapport op-
stellen.

Kerkprovincie
schrapt curie
uit adresboek

UTRECHT - De Rooms-KatholiekeKerk in Nederland heeft de gege-
vens over het Vaticaan uit haar jaar-
lijkse adresboek geschrapt. In de
strijd tegen 'vervuiling' van het
handboek zijn 'paus en curie' -sinds jaaren dag een vast onderdeel- gesneuveld. „Nee, het betekent
niet dat we ons afscheiden van de
wereldkerk", zegt woordvoerder J.
Mourits. Het adresboek werd elkjaar dikker en dus duurder. Boven-
dien was het „flink vervuild" en
werd het tijd voor de stofkam, aldus
Mourits. De stofkam haalde alle ge-
gevens eruit van instellingen en
organisaties in het buitenland, dus
ook het Vaticaan. Voor dergelijke
gegevens kunnen katholieken dePius Almanak opslaan.

Abortus toegestaan uit angst zelfmoord
DUBLIN - De lerse opperrechter Thomas
Finley heeft gisteren verklaard dat hij het
14-jarige lerse meisje, dat bij een verkrach-
ting zwanger was geraakt, heeft toegestaan
in Groot-Brittannië een abortus te laten on-
dergaan omdat hij bang was dat het meisje
zelfmoord zou plegen. In de zaak die het ka-
tholieke lerland verdeelde en internationaal

voor veel opschudding zorgde, besloten de
vijf rechters van de lerse Hoge Raad vorige
week de uitspraak van het Hooggerechtshof
terug te draaien dat bepaald had dat het
meisje niet naar Groot-Brittannië mocht
voor een abortus. Rechter Finley zette giste-
ren in een volgepakte rechtszaal de redenen
voor het vonnis uiteen en betoogde dat er

'een reëel en aanzienlijk gevaar' bestond dat
de moeder zou overlijden 'dat alleen afge-
wend kon worden door de beëindiging van
de zwangerschap. Hij voegde daaraan toe
dat er bij het in de grondwet vastgelegde ver-
bod op abortus een afweging gemaakt moet
worden tussen het recht op leven van de
moeder en dat van het ongeboren kind.

Bob Kerrey
De senator uit Nebraska, Bob
Kerrey, is niet langer in derace
om de kandidatuur voor de De-
mocratische Partij voor het
presidentschap van de Ver-
enigde Staten. De 48-jarige
Kerrey maakte zijn besluit gis-
teren bekend. Op een bijeen-
komst met een groep aanhan-gers in een kantoorgebouw vande Senaat in Washington zei h^j
dat de resultaten die hij tot nu
toe in de voorverkiezingen
heeft behaald onder zijn ver-wachtingen zijn gebleven. Ook
zei hij te kampen te hebben
met een tekort aan campagne-
gelden.

Gearresteerd
De Nederlandse 'abortusarts'
Gerrit Jan Bosma (47) is gister-
middag in Barcelona gearres-
teerd. Bosma, die al twintig
jaar in Spanje woont, werd aan-
gehouden in een van de twee
klinieken, die hij in de Cata-
laanse hoofdstad heeft. Bosma
is gearresteerd omdat hij ervan
verdacht wordt abortussen te
hebben uitgevoerd op illegaal
in Spanje verblijvende jeugdi-
ge prostituees uit Guatemala.

Gesprek
Staatssecretaris Simons(Volksgezondheid) wil op korte
termijn een gesprek hebben
met de organisatie van zieken-fondsen, de VNZ. Aanleidingvormen berichten over mark-tafspraken die ziekenfondsenonderling hebben gemaakt.
Ook de besluiten om allemaal
dezelfde premie te vragen en
geen financiële eigen risico's
aan te bieden, zullen aan de or-de moeten komen.

Honecker
De Duitse regering heeft Chili
gesommeerd de voormalige
Oostduitse leider Erich Honec-
ker uit haar ambassade in Mos-
kou te verwijderen, zodat hij
kan worden uitgeleverd aan
Duitsland. Volgens het Duitse
communiqué is er geen recht-
vaardiging voor Honeckers ver-
blijf in de Chileense ambassa-
de, nu medische onderzoeken
hebben aangetoond dat Erich
Honecker niet ernstig ziek is en
vervoerd kan worden.

Veroordeling
De mensenrechtencommissie
van de Verenigde Naties heeft
gisteren Irak veroordeeld we-
gens aanhoudende zware men-
senrechtenschendingen. De
commissie nam daarmee de be-
vindingen over van de voorma-
lige Nederlandse minister van
buitenlandse zaken en huidige
VN-rapporteur Max van der
Stoel die vorige maand op on-
derzoek was in Irak. Massa-
executies, systematische mar-
telingen - ook van kinderen -en het 'verdwijnen' van duizen-
den burgers zijn enkele van de
beschuldigingen waar de com-
missie het bewind van Saddam
Husein verantwoordelijk voor
acht.

punt

Partijraad
Het partijcongres van de PvdA,
dat eind volgendeweek bijeen-
komt in Nijmegen, gaat ak-
koord het het afschaffen van de
partijraad. Dat blijkt uit de con-
gresstukken die het PvdA-
bestuur gisteren heeft gepubli-
ceerd. Op het voorstel van het
partijbestuur de partijraad af te
schaffen zijn namelijk vanuit
de afdelingen geen tegenvoor-
stellen ingediend.

Noodtoestand
President Leonid Kravtsjoek
van Oekraïne wil voor de restvan dit jaar de economische
noodtoestand uitroepen. Metdeze stap hoopt hij het pro-
bleem van de sterk verminder-de produktie en de steeds ver-der oplopende energietekorten
op te lossen. De Oekrainse pre-sident legde het parlement uitdat er geen andere oplossing
voorhanden is. „Als wij het nietdoen, dan breekt de noodtoe-stand zonder ons uit", zei hij.

Zwarte markt
Ongeveer 100.000 Duitse voed-
selpakketten voor Rusland zijn
ontdekt in een geheime opslag-
plaats in Basjkirië (in het zuid-
oosten van Rusland). De op-
slagplaats van een oliebedrijf
fungeerde als een clandestiene
levensmiddelenwinkel. De do-
zen die een waarde hebben van
625.000 roebel, werden vooreen lage prijs aan bevoorrechte
klanten aangeboden. Tegelij-
kertijd werden ook grote hoe-
veelheden andere schaarse
produkten aangetroffen zoals
boter, rijst, conserven, koffie,
thee, chocolade, rum en vodka- waarvan de herkomst niet
werd genoemd.

Turkse winkel in brand gestoken
" Een buurtbewoner be-
kijkt de schade die een
brand in de nachtvan
woensdag op donderdag
aanrichtte in een Turkse
supermarkt. Het vuur
ontstond doordat iets
brandbaars door de brie-
venbus naar binnen werd
gegooid. De schade be-
draagt zon 10.000 gul-
den. De Haagse politie
kreeg een uur na de
brand een telefoontje
waarin de brandstich-
ting werd opgeëist. De
man die de brand opeiste
zei te spreken namens het
Actiefront Nationali-
stisch Librium. Dat is
dezelfde groepering die
de brand op 28 januari
inKijkduin opeiste.
Daarbij werd voor een
halfmiljoen gulden scha-
de aangericht doordat
een Turksrestaurant en
de daarnaast gelegen
poffertjeskraam geheel
afbrandde.
In januari vermoedde de
politie dat de brand werd
opgeëist door iemand ofeen groep die de brand
niet heeft aangestoken,
maar ervan hoorde via
de radio. Foto: AP
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Premier Lubbers
op Antillen

WILLEMSTAD - Premier Ruud
Lubbers is samen met zijn echtge-
note gistermorgen vroeg voor een
bezoek van vijf dagen aangekomen
op de Nederlandse Antillen. Op de
Curacaose luchthaven Hato werd
hij namens de Antilliaanse regering
verwelkomd door het hoofd Buiten-
landse Betrekkingen, drs. Erie
Kleinmoedig.

Lubbers zei dat hn' zeker niet de
pretentie heeft om alle problemen
tijdens zijn bezoek op te lossen. Hij
zal vooral luisteren naar wat de An-
tilliaanse autoriteiten te zeggen
hebben.

Het is de derde maal dat de Neder-
landse bewindsman op de Antillen
is. De vorige bezoeken waren in
1983 en 1985. De premier zal tijdens
zyn korte verblijf de vijfAntilliaan-
se eilanden en Aruba bezoeken.

DOOR PETER STIEKEMA Rapport 'De toekomstkansen van allochtone jongeren' uit grote zorgen

Minderhedenbeleid Harder
HEERLEN - Zachte heelmees-
ters maken stinkendewonden is
een spreekwoord, dat - hoewel
al heel oud - in bepaalde secto-
ren van de Nederlandse samen-
leving nog lang niet is ingebur-
gerd. Niet voor niets bestaat er in
dit land een term als 'de zachte
sector', waarmee dan vooral het
sociaal-, cultureel-, en maat-
schappelijk werk wordt aange-
duid. Het zijn met name instel-
lingen op dit gebied die zich
bezighouden met - ontfermen
over - buitenlandse jongeren,
die vaak nog moeilijk inpasbaar
zyn binnen deze maatschappij.
Een al te voorzichtige aanpak
van die jongeren heeft in nogal
wat gevallen tot werkloosheid,
leegloperij en criminaliteit ge-
leid. Het betreft hier een groot
probleem, wat ook blijkt uit de
schrikbarende aantallen alloch-
tonejongeren, die in Nederland-
se gevangenissen verblijven.

Jarenlang is uiterst omzichtig
met deze probleemjongeren om-
gegaan, vermoedelijk uit angstdat het label 'racisme' op een
hardere aanpak zou worden ge-
plakt. Toch kan het zo niet lan-
ger, is ook de overtuiging van
een groep van 75 deskundigen,
die op verzoek van minister Da-
les van Binnenlandse Zaken
werkconferenties hebben gehou-
den ter voorbereiding van het
nationale minderhedendebat.

Hun bevinflingen zijn neerge-
legd in het rapport 'De toe-
komstkansen van allochtone
jongeren. De zorg betreft vooral
mannelijke jongeren tot zon 25
jaar van Surinaamse, Turkse en
Marokkaanse afkomst. Speciaal
Marokkaanse jongeren - en in
iets mindere mate Turkse - met
laaggeschoolde ouders balance-
ren tussen twee opvoedingswe-
relden, die op gespannen voet
met elkaar staan. Dat leidt tot
conflicten en tot vervreemding
van zowel de ouders als de maat-
schappij.

" Een open dag in Sittard,
georganiseerd door het
Platform Culturele Minder-
heden, dat de belangen van
minderheden behartigt.

Foto: PETER ROOZEN.

Zorgcategorie
Toch komen de deskundigen tot
de conclusie dat allochtonen niet
langer als zorgca^egorie moeten
worden beschouwd, omdat zulks
een apathiserend effect heeft.
Aan de ene kant is dat natuurlijk
ook zo. Als je eenmaal het stem-
pel 'probleemgroep' krijgt en al-
tyd maar als zodanig wordt
behandeld, ga je je ook zo gedra-
gen. Maar om door die term nu
plotseling een streep te halen en
dan te denken dat er weer een

zorgcategorie minder is, is na-
tuurlijk ook van de gekke.

Integratie kan alleen worden be-
reikt als de allochtone groepen
dat zelfwillen. Daarvoor moet de
overheid zich inzetten. Die acti-
verende aanpak vereist een an-
der uitgangspunt dan tot nu toe
werd gehanteerd. Aan opvang,
begeleiding en inpassing van al-
lochtonen moeten hogere eisen
worden gesteld aangezien de
stroom van immigranten zal aan-

houden en de concentraties in
grote steden zullen groeien.
Daarnaast is er een tweede gene-
ratie die opgroeit met andere
toekomst-verwachtingen dan
hun ouders.

Oppositie
De sterkste oppositie komt van de
Duitsers en de Britten. Overigens
om uiteenlopende redenen. Bonn
vindt - terecht - dat het al verreweg
het meeste aan de EG betaalt: 28
procent van de EG-begroting komt
uit de kas van de Duitsers. Die bo-
vendien de zware last van de here-

niging met het vroegere Oost-Duits
land te dragen hebben.

De voorstellen van Delors zouden
de Duitsers nog eens 20 miljard
mark extra gaan kosten. Terwijl het
regeringsbudget in die periode met
13 procent stijgt, zou de EG-bijdra-
ge met eenderde toenemen. Alle
landen moeten bovendien bezuini-
gen om in 1999 aan de eisen voor
toetreding tot deEuropese Monetai-
re Unie (EMU) te kunnen voldoen.
De Britten betalen 19 procent, maar
krijgen nog altijd meer terug uit de
EG-kas dan zij er in steken. Dat is
het gevolg van een in 1984 met suc-
ces door Margaret Thatcher afge-
dwongen ('I want my money back')
terugbetalingsregeling, waardoor
de Britten nu enkele miljarden per
jaaraan de EG overhouden.

De Duitsers hebben al begerige
blikken op dat geld laten vallen. Zij
vinden die regeling niet meer van
deze tijd en willen een herziening.
En dat jaagt Londen weer op de
kast. Bovendien zou Groot-Brittan-
nië ook als het dat extraatje mag
houden, volgens de Delors-plannen
meer aan de EG moeten gaan beta-
len.

'Wel wat duur'
België heeft zich hier achter ge-
schaard en zegt dat het de 1,8 mil-
jard die het in 1997 meer moet beta-
len, niet kan missen. In Nederland
houdt men zich nog op de vlakte en
noemt de voorstellen van Delors
'wel wat duur. Ons land, nu nog
netto-ontvanger, moet twee miljard
meer gaan betalen.

Volgens de Britten, Duitsers en Bel-
gen is er geen enkele reden om het
EG-budget zo drastisch uit te brei-
den. Delors wil de bijdragenorm
van 1,2 procent van het bruto natio-
naal produkt van de EG-landen ver-
hogen tot 1,375 procent. Maar die
1,2 procent wordt ook nu niet ge-
haald. Er wordt hooguit 1,14 pro-
cent uitgegeven.
Er is volgens Londen, Bonn en
Brussel dus in het huidige budget
nogruimte voor meer uitgaven. De-
lors presenteerde zijn voorstel als
het gevolg van de besluiten die op
de EG-top in Maastricht zijn geno-
men. Daar werd beslist meer geld
uit te trekken voor het arme zuiden

en de nog armere Oosteuropeanen
en Russen.

Bovendien zou het EG-budget ook
bij ongewijzigd beleid volgens de
Commissie-voorzitter al met 20 mil-
jard in 1997 moeten stijgen. Maar
die stijging is met een veel geringe-
re groei van de EG-bijdrage op te
vangen, menen de Britten en Duit-
sers. Zij vinden dat de twaalf eerst
het mes in de huidige uitgaven
moeten zetten.

Eenvoudig
Uitgaand van datperspectief zou
op het gebied van werkgelegen-
heid meer eenvoudige arbeid
voor allochtone jongeren be-
schikbaar moeten komen. Vol-
gens het rapport bestaan in de
dienstensector nog mogelijkhe-
den. De aansluiting aan het eind
van de leerplichtige leeftijd naar
verdere scholing of arbeid moet
worden verbeterd. Daartoe moe-
ten aan werkgevers concrete in-
spanningsverplichtingen wor-

den opgelegd, zo bepleit het
rapport.

Wat betreft onderwijs en scho-
ling wordt een grotere betrok-
kenheid van de ouders aanbevo-
len. Zeer jonge kinderen zouden
bij voorbeeld met hun moeders
in de voorschoolse periode bege-
leid kunnen worden. En in con-
centratiewijken zouden basis-
scholen de greep op de leerlin-
gen moeten vergroten door een
verlengde schooldag van 8.00 tot
18.00 uur in te voeren. Om de
taalvaardigheid van allochtone
jongeren (vooral van 16 tot 18
jaar) maar ook van allochtonen
op oudere leeftijd te vergroten,
bepleit het rapport dwangmaat-
regelen, by voorbeeld door een
leerverplichting te koppelen aan
uitkeringen.

De rode draad van het verslag is
de moeizame aansluiting die jon-
geren ondervinden op verschil-
lende gebieden. Zoals die tussen
het land van herkomst naar Ne-
derland, maar ook van thuis naar
school en buurt, tussen de ver-
schillende opleidingen in, tussen
het onderwijs en de arbeids-
markt. De oplossing wordt ge-
zocht in een constante begelei-
ding (met wederzijdse verplich-
tingen) van de jongere, van de
eerste opvang tot het zoeken

Landbouw
Zolang de landbouwuitgaven meer
dan de helft van de EG-begroting

opslokken, is volgens hen die ruim-
te er ook. Bovendien begrijpen zij
niet waarom de landbouwuitgaven,
ondanks alle gesnoei, de komende
vijfjaar toch nog eens met 20 mil-
jard moeten stijgen. De landbouw
zal dus de begroting soelaas moeten
bieden.
De onderhandelingen over de voor-
stellen van commissaris MacSharry
voor de hervorming van het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid,
zitten echter nog steeds muurvast.
Dat biedt in elk geval de ministers
van Financiën van de 'zuinige' lan-
den de gelegenheid zich voorlopig
te verschuilen achter hun land-
bouw-collega's.

binnen/buitenland

Rijke EG-landen sceptisch over uitbreiding budget

Steeds meer verzet
tegen plan-Delors

DOOR HANS DE BRUUN

BRUSSEL - Bij veel Euro-pessimisten zijn de laatste weken
de herinneringen teruggekomen aan het begin van de jaren
tachtig, toen de Europese besluitvorming compleet werd lam-
gelegd door de discussies over de Britse EG-bijdrage. Men ziet
met angst en vreze het debat over de EG-financiën voor de
komende vijfjaar tegemoet.

Maandag praatten de ministers van
Buitenlandse Zaken van de twaalf
voor het eerst over het 'pakket De-
lors-ll', waarin de voorzitter van de
Europese Commissie zijn ideeën
over het EG-budget tussen 1993 en
1998 heeft neergelegd. De Portuge-
se voorzitter JoaoDe Deus Pinheiro
sprak van een 'ongetwijfeld zeer be-
moedigendereactie.
Dat is een ongetwijfeld zeer opti-
mistische weergave van de discus-
sie, want tot nog toe is de kritiek en
de scepcis onder de lidstaten bedui-
dend groter dan de instemming met
de voorstellen van Jacques Delors.
Die wil de EG-begroting laten stij-
gen van 152 miljard gulden in 1992
tot meer dan 200 miljard in 1997,
met zon 33 procent dus.

Vooral Groot-Brittannië, Duitsland
en België hebben deze voorstellen
al van tafel geveegd, en ook in
Frankrijk, Denemarken, Nederland
en Italië is er weinig enthousiasme.
Dat zijn de landen die het grootste
deel van die 50 miljard moeten op-
hoesten. Ten behoeve van landen
als Spanje, Griekenland, lerland en
...Portugal.

Bij De Deus Pinheiro was de wens
de vader van de gedachte. Kern van
Delors' voorstellen is immers dat er
meer geld van het rijke noorden van
de EG naar het armere zuiden moet.
Vier medestanders heeft Delors dan
ook zeker. Maar in dat 'rijke' noor-
den loopt men langzaamaan te hoop
tegen dit 'buitensporige verlang-
lijstje.

" JACQUES DELORS
rijke landen meer betalen ten behoeve van de arme

naar een baan

Ook op het gebied van veiligheid
moet volgens de rapporteurs met

verplichtingen worden gewerkt.
Bij de straftoemeting van alloch-
tone delinquenten kan worden
gedacht aan het opleggen van
bijkomende maatregelen gedif-
ferentieerd naar culturele achter-
grond. Justitie zou moeten on-
derzoeken, met hulp van de
ouders, welke maatregelen daad-
werkelijk indruk maken op de
jeugdige daders. De verplichtin-
gen kunnen op het terrein van
opleiding en scholing, eventueel
in internaatsverband, liggen.

Ten aanzien van de veiligheid
van de allochtonen zelf zou het
volgens de rapporteurs naïefzijn
nog langer te vertrouwen op de
'traditionele tolerantie' in Neder-
land. Hoewel de schaal waarop
vreemdelingenhaat tot uiting
komt (nog) niet groot is en het
politieke draagvlak voor exces-
sen lijkt te ontbreken, is alert-
heid desalniettemingeboden.

nieuwsanalyse J

Oeuvre
Van Gogh
verkleurd

AMSTERDAM - De kleurcom-
posities van de schilderijen van
Vincent van Gogh zijn in de loop
der tijd verschoven. Vooral een
bepaalde kleurschakering rood,
het zogenoemde geranium rood,
is verkleurd. Wat nu wit lijkt, is
waarschijnlijk voor een groot ge-
deelte roze geweest.
Dat concludeert Cornelia Peres,
de restauratrice van het Van
Goghmuseum in Amsterdam,
naar aanleiding van de restaura-
tie van drie schilderijen van Van
Gogh. Ze overhandigde gisteren
de resultaten van de restauratie,
vervat in het 'Cahier Vincent 3'
aan minister d'Ancona van Cul-
tuur. Naast de Van Goghs, werd

ook een schilderij van Paul Gau-
guin gerestaureerd.
De gevonden verkleuringen bij
de drie gerestaureerde schilde-
rijen 'De roze boomgaard', 'Per-
zikbomen in bloei' en 'De witte
boomgaard' uit 1888, zijn vol-
gens Peres geen geïsoleerde ge-
.vallen. Uit de brieven die Vin-

cent aan zijn broer Theo zond,
blijkt dat hij de rode kleur veel-
vuldig gebruikte. Naast de ver-
kleuring van het rood is ook het
geel in de loop der tijd veranderd
in een bijna bruinekleur.
'De conclusie van Peres wordt
onderschreven door de beschrij-
vingen van de schilderijen in de
brieven die Vincent aan zijn
broer Theo stuurde. Peres: „Vin-
cent schrijft bij voorbeeld dat
een bepaald veld op een schilde-
rij paars is, terwijl wij nu een
heel andere kleur zien. Dat bete-
kent niet dat de beschrijving in
de brieven niet klopt, maar on-
derschrijft de stelling dat deverf
is verkleurd."

Zeuren
De benadering van allochtonen
kenmerkt zich in het rapport
door een nieuwe opgeruimd-
heid: ophouden met zeuren over
zielige allochtonen, maar actief
aan de slag ('investeren in suc-
ces') met de pluspunten van de
nieuwe landgenoten. Wees dui-
delijk en ga vooral niet al te
omzichtig om met het minderhe-
dendebat. Weg met die fluwelen
handschoenen, want dat heeft
nou niet bepaald geholpen. Ga
uit van de sterke punten, de po-
tenties van minderheden.

Het is allemaal fraai wat er in de
verslagen staat. Het taalgebruik
is gespierd, maar de oplossingen
zijn nog steeds vaag en weinig
concreet. Wel is het prima dat
het er allemaal eens staat. De
vraag is alleen of alle taboes ook
nu daadwerkelijk doorbroken
kunnen worden daar waar het
moet: bij de minderheden zelf en
de autochtone wijkbewoner.
Kan men er daar iets mee?
Bovendien zal alles ook het een
en ander gaan kosten. De min-
derhedenorganisaties hebben
zelf een lijstje ter waarde van 440
miljoen gulden ingeleverd. Het
wegwerken van de wachtlijsten
voor een cursus Nederlands en
het verbeteren van de eerste op-
vang kosten immers een aardige
duit. Het antwoord van Dales op
die vraag belooft al niet veel
goeds: in de zomer zal het kabi-
net (tijdens de opstelling van de
begrotingen voor 1993) zich eens
buigen over deze vraag.

achtergrond
'Wind uil westen nog nooit zo guur'

Voorkeur Randstad
maakt 'rest' angstig

DOOR BEN MAANDAG
DEN HAAG - Het virus heet
'Randstaddenken' en een van
de belangrijkste symptomen
ervan is de teleurstelling die
het veroorzaakt in de negen
niet-randstedelijke provincies.
Teleurstelling die nog wel
eens om kan slaan in woede.

Het gevreesde Randstaddenken is
opnieuw gevoed door het advies
van de Raad voor de Kunst, waarin
voorstellen werden gedaan tot in-
grijpende bezuinigingen op cultu-
reel gebied. Vooral 'in de regio' val-
len de klappen en daar zijn die
voorstellen dan ook keihard aange-
komen.

De Limburgse gedeputeerde G.
Kockelkorn (PvdA) weet het zeker.
Deze 'schaamteloze cultuurroof
past geheel in het beleid dat de
overheid de laatste tijd voert om de
Randstad te bevoordelen. Kockel-
korn: „Het is een toenemende ten-
dens op alle gebieden, economisch,
infrastructuur, ga zo maar door. Wij
schrikken daar wel van. Ik ben al
geruime tijd in de politiek actief,
maar de tijd van de 'ereschuld' die
Den Haag na de mijnsluitingen aan
ons verplicht was, is definitief voor-
bij. De wind uit het Westen is nog
nooit zo guur geweest."

Op kunstgebied was de Gelderse
Commissaris van deKoningin dr. J.
Terlouw woordvoerder van de ne-
gen verontruste niet-randstedelijke
provincies. „Ik zie ook niet zo goed
in waarom de regio moet inleveren
en de Randstad niet," zegt hij.

„Vanuit mijn verleden heb ik de in-
druk dat het regionaal beleid op
andere terreinen wel veel aandacht
kreeg, maar inderdaad, er is de laat-
ste tijd wel een aantal dingen stop-
gezet."

Meetellen
"Kockelkorn maakt de grieven dui-
delijk met enkele voorbeelden-
„Het is allemaal begonnen met de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening,
waarin de Randstad een belangrijke
plaats was toebedeeld. Stimulering
van grootschalige ontwikkelingen,
tunnelbouw, aanleg van de hoge-
snelheidstrein, stimulering van ster-
ke economische zones. De Rand-
stad heeft natuurlijk eigen proble-
men, dat is allemaal goed en wel,
maar blijf dan wel van onze centen
af. Wij willen dieprijs niet betalen."
Volgens Kockelkorn mist het rijk
een kans voor open doel. „De moge-
lijkheden liggen juist in ons gebied-
Wij willen op volwaardige wyze
meetellen."

De geluiden van Kockelkorn pas-
sen in het koor van steeds luider
wordende stemmen. Onlangs zette
ex-Kamerlid A. van der Hek, nu
voorzitter van de Noordelijke Ont-
wikkelingsmaatschappij (NOM) in
Groningen, een aantal kritische
kanttekeningen bij het economisch
regeringsbeleid, dat zich in zijn
ogen veel te weinig richt op een ge-
bied als het noorden van het land.

De noordelijke provincies zouden
de handen ineen moeten slaan om
zelf een sterke vuist te kunnen ma-
ken en zelf initiatieven op gang te
zetten.

In de zuidelijke regionen van Ne-
derland zijn dergelijke tendensen al
waar te nemen. De provincies Lim-
burg, Noord-Brabant en Zeeland
onderhouden gedrieën contacten
met de buurlanden Duitsland en
België, om straks niet ook interna-
tionaal nog eens de boot te missen-

Ergernis
In de Randstad zelf kan mr. S. Pa-
tijn, Commissaris van de Koningin
in Zuid-Holland en voorzitter van
het Randstad-overleg, de ergernis
van 'de regio' wel enigszins begrij-
pen. „De regering heeft blijkbaar de
neiging om bepaalde problemen in
de Randstad aan te pakken. Dit is
natuurlijk een economisch belang-
rijke regio, met twee main-ports-
Maar er is ook een periode geweest
dat de Randstad nauwelijks aan-
dacht kreeg en het Noorden en
Limburg wel."

Een echte tegenstelling, waarin de
commissarissen van de koningin el-,
kaar straks naar het leven staan, is
volgens Patijn nog lang niet te be-
speuren. „Wij gaan vriendelijk met
elkaar om. Maar er wordt nu een
soort wig tussen ons gedreven, iets
waaraan ik niet heb bijgedragen en
waaraan ik part noch deel heb. Ik
ben ook niet van plan ons in een
groep van drieRandstad-provincieS
en een van negen andere provincies
te laten splitsen."

„Ik wil de zaak niet op de spits drij-
ven," zegt Kockelkorn, „maar als
dit soort dingen zich telkens gaat
herhalen, moeten we toe naar een
andere verdeling van het geld. La-
ten de provincies bijvoorbeeld zelf
het cultuurbeleid voeren. Dan zijn
we van het gelazer af."

(ADVERTENTIE)
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Bonden praten
weer met Akzo
UTRECHT - De vakbonden en
het chemieconcern Akzo bespre-
ken vandaag de gerezen proble-
men rond het cao-overleg. Initia-
tief voor het gesprek komt van
de Industriebond FNV. Deze
bond ziet namelijk in de briefdie
Akzo de bond onlangs schreef
openingen om in het overleg
naar een oplossing te zoeken
voor de punten die voor een
meerderheid van de bondsleden
onverteerbaar waren: de vut en
het loon.

Fusie Apollo en Galileo
AMSTERDAM - Twee belangrijkecomputer-reserveringssystemen
Van de reisindustrie, het Europese
Galileo en het Amerikaanse Apollo,
gaan fuseren. De KLM bezit belan-
gen in beide ondernemingen. Debundeling van beide systemen tot
=én wereldwijde organisatie is gis-
termiddag in Amsterdam officieel
bekendgemaakt.
Een computer-reserveringssysteemls van levensbelang voor de lucht-vaartmaatschappijen. Reisbureaus«ie op een dergelijk systeem zijn
ingesloten kunnen in een oogop-slag vluchten en tarieven naar elke
Willekeurige bestemming in de we-reld op het beeldscherm te voor-

schijn toveren. Met een druk op deknop kan een reisbureaumedewer-ker voor de klant een stoel, auto enhotelkamer reserveren. Wie niet bijeen reserveringssysteem is aange-sloten kan het in de reiswereld ei-genlijk wel vergeten.
United Airlines heeft via het bedrijfCovia een meerderheidsbelang inApollo. De Europese tegenhanger
Galileo is gezamenlijk eigendom
van een negental Europese lucht-
vaartmaatschappijen, waaronder de
KLM (10,6 procent). De KLM bezit
tevens een belang in Covia (9,9 pro-
cent). Hoe groot het belang van
KLM in de nieuwe onderneming
wordt, is nog niet bekend.

beurs

Rentedaling
AMSTERDAM - Op de Amster-damse effectenbeurs hebben dekoersen gisteren standgehouden

de lagere noteringen op debuitenlandse beurzen. Londen was".7 procent lager, Tokio sloot lager,
Wall Street was woensdag lager ge-goten en opende gisteren fractio-beel lager. Steun was er alleen vande hogere dollar en de beurs in'rankfurt die dankzij een geringe.tijging het hoogste niveau van ditJaar bereikte.
Volgens een handelaar is de stem-
ming in Amsterdam positief. Detoekomstverwachtingen van de
heeste bedrijven zien er vrij rede-lijk uit en een rentedaling wordt in
de loop van het jaar verwacht. Bo-
vendien profiteren de koersen vanbet feit dat enkele marktpartijen het
gevoel hebben dat zij by de stijging
Van het begin van dit jaar de bootbebben gemist. Bij een koersdaling
springen zij in de markt om stuk-
ken op te pikken. De EOE-index
verloor 0,28 punt op 308,82, de stem-h-ingsindex handhaafde zich op
121,1 punten en de koersindex alge-meen brokkelde 0,3 punt af tot206,9.
fokker begon de dag opnieuw
Voortvarend. Nadat de beleggerseen nachtje hadden geslapen overde samenwerkingsplannen metDeutsche Aerospaceen de onduide-lijkheid over de emissieplannen
Was opgeklaard, kwam de vraag
haar het fonds weer op gang. Tegenbet middaguur noteerde Fokker f 1boger op f35,90, maar in de loop
Van de middag brokkelden er vierdubbeltjes vanaf zodat de vliegtuig-
bouwer sloot op f35,50.
Philips moest de zegereeks dieVolgde op de bekendmaking van deJaarcijfers vorige week, afbreken.Wet elektronicafonds leverde vierdubbeltjes in op f37,30 onder in-Vloed van winstnemingen.
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Simac Techniek 1330 14^00SligroBeheer 5530 SSJOSoezGr.Fund 5440 54 00
VHS Onr. Goed 1,40 1,40

Wall Street
044)3 05/03

allied signal 50% 49' 4
amer.brands 43.4 43%
amer.tel.tel 37% 37%
amoco corp 44 43.4
asarcoinc. 28 Va 27%
bethl.steel 15% 18%
boeing co 47% 46%
can.pacific 17%
chevron 61% 61V4
chiquita 33% 32%
chrysler 17% 16%
citicorp 16% 16%
cons.edison 25% 25%
digitequipm. 59% 57%
dupont nemours 44% 44%
eastmankodak 44% 43%
exxon corp 55 55%
ford motor 37 36%
gen. electnc 77% 77%
gen. motors 37% 37
goodyear 62% 62%
hewlett-pack. 77% 76
int. bus.mach. 87% 86%
int tel.tel. 68% 66
klmairlines 20% 20%
mcdonnell 64% 64%
merckco. 181% 131%
mobil oü 60% 59%
penn central 24% 24
philips 20% 19%
pnmerica 42 41%
royaHaeh 7ft% 75%
seatroebuck 48% 45%
sfe-south-pac. HV2 11%
texacomc. 57% 56%
nnitediechn. 52% 51%
westinghause 20% 20V4
whitmancorp 14% 14%
woolworth 29% 29Va

Advieskoersen
amerik.dollar 1,815 1,935
austr.dollar 1,34 1,46
belg.&ankllOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,515 1,635
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 109,80 113,80
engelse pond 3,10 3,35
Onse mark(100) 39,65 42,15
franse frank (100) 31,45 34,20
grieksedr.UOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itaUire(10.000) 13.90 15,60
jap.yen(10.000) 138,00 144,00
joeg.dm.t/m 100 -

Noorsekroon (100) 2730 29,70
oostschill.OOO) 15,75 1635portescudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turkse pond (100) 0,0263 0,0400
zweedse kr.( 100) 2930 32,00
zwits.fr. (100) 120,75 125,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,88503-1.88755
anüü.gulden 1,0385-1,0685
austr.dollar 1,4188-1,4238
belg.frank(lOO) 5,4690-5,4740 'canad.dollar 1,58175-1,58425
deense kroon (100) 29,005-29,055
duitse mark(100) 112,4900-112,5400
engelse pond 3,2260-33310
franse frank (100) 33,085-33,135
gneksedr.HOO) 0,9260-1.0260
hongkdollar(lOO) 24,0250-243750
ierse pond 3,0015-3,0115
iullire (10.000) 14.985-15.035
jap.yen(10.000) 142,525-142,625
nwzeel.dollar(lOO) 1,0249-1.0349
noorse kroon 1100) 28,690-28,740
oostenr.sch.lloo) 15,9850-15,9950
port. escudos(100) 1,2890-1,3290
spaanse pes.(100) 1,7823-1,7923
sunagulden 1,0365-1,0765
zweedse kr. (100) 31,025-31,075
zwits.frank(lOO) 123365-123315
e.e.u. 2,3005-2,3055

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 207,20 206.90
idexcl.kon.ohe 205,40 205,10
internationals 206,70 206,60
lokale ondernem. 209,70 209,10
idfinancieel 149,20 149,10
idniet-financ. 268,10 267,10

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 295,10 294,60
idexcl.kon.oüe 27630 275,90
internationals 306,80 306^60lokale ondemem. 281,50 280,70idfinancieel 220,00 219^80
idniet-financ. 340,60 33930
CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 128,10 128,10
internation 142,90 143,10
lokaal 125,40 125,30
fuunstell 131,50 131,30
niet-financ 124,20 124,10
industrie 132,90 132,80
transp/opsl 14130 140,70

Goud en zilver
Amsterdam -Prijzen van 14.00uur:Goud
onbewerkt 20,900-21,500, vonge
20,760-21,360,bewerkt 23,100 laten,vorige
22,960laten,zilver onbewerkt 215-285, vo-
nge 215-285,bewerkt320 laten,vonge 320
laten.

1
_

Dow Jones
Industrie 3.241,50

-27,06

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. !

akzo pmrt 150,00 167 1,70 1,50
buhr c apr 45,00 171 1,50 2,00
daf papr 25,00 186 0,80 0.70
d/fl c mrt 183,00 177 4,00 4,75
d/fl c mrt 190,00 238 1,25 1.50
d/fl c apr 190,00 214 2,80 3,30
d/f! c dcc 195,00 190 8,00 8,60
dsm c apr 110,00 188 5,00 4,20
dsm c apr 115,00 363 2.20 1,70
dsm papr 110,00 171 3,60 4,20
coc c mrt 300,00 280 11,00 10,90
coc c mrt 305,00 348 7,00 6,70
coc c mrt 310,00 608 3,70 330coc c mrt 315,00 556 1,70 1,30
coc c apr 300.00 230 13,50 1330coc c apr 310,00 201 6,50 6,M
coc pmrt 305,00 503 1,10 1,30
coc p mrt 310,00 645 2,70 2,80
coc papr 300,00 1064 1,50 1,60
coc papr 305,00 239 2,60 a 2,70
coc p apr 310,00 2387 4,30 430
fokker c apr 32,80 806 3,00 3,80
fokker c apr 35,00 191 1,80 2,20
fokker c apr 37,50 832 0,90 a 1,20
hoog c apr 55,00 195 2,50 2,90
hoog papr 45,00 200 0,30 a 030
hoog pjul 45,00 200 0,70 a 030 "ing cjul 35,00 280 1,00 1,00
ing c okt 56,00 518 1,50 1,40
knp c apr 50,00 256 0,70 a 1,10
nic c nov 104,00 250 1,50 a 1,15
phil c apr 35.00 504 3.00 2,70
phil c apr 37,50 318 1,50 1,00
phil c apr 40,00 723 0,50 0,40
phil cjul 37,50 317 2,40 2,10
phil cjul 40,00 166 1,20 1,00
phil c okt 35,00 205 5,00 4,40
phil c okt 37,50 232 3,20 2,80 ' "phil c okt 40.00 195 2,10 1,90
phil c 093 30,00 908 10,50 10,30
phil. c 094 45,00 242 3,80 3,60 "phil c 095 20,00 220 19,10 18,60
phil c 096 35,00 295 10,00 9,70 b
phil papr 32,50 1361 0,10 0.20
phil pjul 32.50 900 0,40 0,30
phil pjul 40,00 375 2,90 3,50
phil p093 30,00 174 1.20 1.20
olie c apr 145,00 173 3,20 2,76 b '■unil c okt 180,00 264 15,50a 15,70
wes capr 90,00 217 3,20 2,60 b "'i nla laten g tneden< ex-du.

b bieden h laten* ei-di».
j c ei-claim k gedaan, h

tl ei-ivi.end I gedaan " g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag

j f gedaan t laten sk slotkoers gisteren

Alleen kleine exporteurs doen goede zaken

Omzetgroei Limburgse
bedrijfsleven ten einde

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Aan de jaarlijkseomzetgroei van hetLimburgsebedrijfsleven is in 1991 een einde gekomen. Limburg blijft
Zelfs 2 procentpunt achter bij de landelijke ontwikkeling. Bijde kleine Limburgse exporteurs was echter sprake van een
opmerkelijke exportgroei van 5 procent.

Dit blijkt uit de Enquête Regionale
Bedrijfsontwikkeling (ERBO) die
deKamers van Koophandel hebben
Uitgevoerd.
"et percentage verlieslijdende be-drijven liep terug van 11 naar 8 pro-

cent. Limburg wijkt hiermee in
positieve zin af van het landelijk ge-
middelde. De investeringen zijn
voor het tweede achtereenvolgende
jaar afgenomen, maar de werkgele-
genheid nam toch iets toe, namelijk
t procent. Landelijk steeg de werk-
gelegenheid met 2 procent.
Ondanks de magere resultaten over
1991 zijn de Limburgse onderne-
mers redelijk optimistisch over
1992. Slechts één op de tien bedrij-
ven rekent op omzetdaling, terwijl
één op de drie bedrijven denkt
meer te kunnen omzetten.
Vooral de exporterende bedrijven
hebben hoge verwachtingen. Liefst
43 procent rekent op een toename
van het aantal exportorders. Het
aantal verlieslijdende bedrijven zal
waarschijnlijk verminderen en iets
minder dan de helft van de onder-
nemers denkt dit jaarte gaan inves-
teren.
De Limburgse bedrijven zijn hier-
mee optimistischer dan de landelij-
ke ondernemers.

economie

Hogere winst ondanks dalende verkoop bier

Heineken breidt
kapitaal fors uit

AMSTERDAM - Heineken
heeft vorig jaar een nettowinst
voor buitengewone baten be-
haald van f409,7 miljoen, twaalf
procent meer dan de f 365,7 mil-
joen van 1990. Voorgesteld
wordt een onveranderd dividend
uit te keren van f 3,50 per aan-
deel. Verder wil Heineken de
aandeelhouders een bonusaan-
deel verstrekken per vier aande-
len, zodat het aandelenkapitaal
met een kwart wordt vergroot.
Dat heeft Heineken gisteren be-
kendgemaakt.
Heineken verkocht vorig jaar
minder bier. De achterstand in
de afzet ten opzichte van 1990
werd in de eerste helft van vorig
jaaropgelopen als gevolg van de
Golfcrisis en slecht weer. In de
resterende periode kon dat niet

meer worden goedgemaakt. De
verkoop van Heineken-bier, dat
in de meeste Europese landen
een topmerk is, liep minder te-
rug dan die van de lokale mer-
ken, die meestal wat lager in de
markt zitten. Daardoor kon Hei-
neken 'een belangrijke verbete-
ring van de opbrengstprijzen
realiseren, terwijl de kostenstij-

gingen beperkt bleven.'
Het resultaat werd verder gun-
stig beïnvloed doordat AmstelBrewery Canada in september is
gesloten en doordat de cijfers
van Van Munching, de Ameri-
kaanse importeur van Heineken,
voor het eerst werden geconsoli-
deerd.
Heineken wil de verstrekking

van de bonusaandelen ten laste
van de herwaarderingsreservela-
ten komen. Tevens mogen de
aandeelhouders rekenen op een
contant dividend van f 0,694 per
aandeel, dat gelijk is aan debronbelasting die over de herka-
pitalisatie wordt ingehouden.
Deze betaling komt ten laste van
de algemene reserve. De nieuwe
aandelen zullen ten volle delen
in de winst over 1992.

Heineken boekte vorig jaar een
buitengewone. bate van netto f
33,2 miy'oen gulden, zodat de to-
tale nettowinst uitkwam op f
442,9 miljoen. De netto-omzet
nam met 5,9 procent toe tot f
8.696 miljoen. Het bedrijfsresul-
taat verbeterde met 19,2 procent
tot f 729,9 miljoen gulden.

Dividend
Vooral het Eindhovense elektro-
nica-concern Philips kan zich bij
deze recordcyfers in zijn handen
wrijven. Polygram keert in totaal f
102 miljoen aan dividend uit - het
dividend werd verhoogd met een

dubbeltje tot 60 cent - waarvan
Philips f 82 miljoen in handen
krijgt.
Tegelijkertijd is ook duidelijk ge-
worden hoe belangrijk Polygram
voor Philips is. Het platenconcern

leverde 60 procent van het totale
bedrijfsresultaat van de Philips-
divisie Consumentenelektronica.
Over 1991 behaalde deze divisie een
bedrijfsresultaat van f 1,01 miljard.

RDM gaat niet
met minister

mee naar China
ROTTERDAM - De Rotterdam-
sche Droogdok Maatschappij
RDM gaat niet met minister An-
driessen (Economische Zaken)
mee naar China. De RDM legt de
uitnodiging van de minister
naast zich neer omdat het bedrijf
geen mogelijke opdrachten uit
China verwacht.

Toen de Tweede Kamer twee
weken geleden een stokje stak
voor de levering door RDM van
vier onderzeeërs aan Taiwan, no-
digde Andriessen de werf uit
mee te reizen naar China. Daar
gaat hij eind maart, begin april
heen op zakenreis met in zijn
kielzog een aantal Nederlandse
bedrijven.
„Het gaat ons er niet om dat we
minder kans in Taiwan zouden
hebben als we mee naar China
gaan. Dat is niet dereden. Maar
we beoordelen de kansen in Chi-
na voor RDM als klein", aldus
een woordvoerder van het be-
dryf.

Coveco sluit
nevenvestiging

ALJCMAAR - Coveco Beheer (vlees
en vleeswaren) gaat zijn vestiging in
Alkmaar uiterlijk per 1 juni sluiten.
Het distributiecentrum voor var-
kensvlees, waar 29 mensen werken,
voldoet niet langer aan de hygiëne-
en kwaliteitseisen. De activiteiten
van de Alkmaarse vestiging worden
overgeplaatst naar het Coveco-
bedrijf in Twello. Er wordt getracht
gedwongen ontslag voor het perso-
neel te voorkomen.

Philips spint volop garen bij recordresultaat

Polygram ziet winst groeien
LONDEN - Polygram, vol-
gens eigen zeggen het grootste
muziekbedrijf ter wereld en
voor bijna 80 procent eigen-
dom van Philips, heeft verle-
den jaar een recordresultaat
behaald. Ook over het lopende
boekjaar is president-direc-
teur Alain Levy optimistisch.

„We verwachten een verdere groei
van omzet en winst", zei Levy giste-
ren tijdens een toelichting van dejaarcijfers over 1991.
Ondanks de flinke recessie in debelangrijke afzetmarkten zoals deVerenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, heeft het concern goedkunnen scoren. Het nettoresultaatschoot metruim 24 procent omhoog
tot f 446 miljoen, terwijl het be-
drijfsresultaat eveneens met ruim
24 procent omhoog ging tot f 735
miljoen. De omzet trok 20 procent
aan tot f 6,3 miljard.

KLM blijft op zoek
naar andere partner

AMSTERDAM - „De KLM heeft
geprobeerd om op de muziek voor-
uit te lopen en dat is niet helemaal
goed gegaan. De tijd was er gewoon
nog niet rijp voor." Dat is volgens
directielid drs L. van Wijk van de
KLM de voornaamste oorzaak voor
het afketsen vorige week van de sa-
menwerking tussen deKLM en Bri-
tish Airways (BA).

Van Wijk zei dit gistermiddag tij-
dens een voordracht voor deKamer
van Koophandel in Amsterdam.
Hy ontkende dat er nog achter de
deuren verder wordt onderhandeld
met BA. „We hebben er echt een
punt achter gezet." Dat betekent
echter niet, zo antwoordde Van
Wyk op vragen van de KvK-leden,
dat de KLM op Europees niveau
buiten de boot is gevallen. „Er zijn
20 grote maatschappijen, waarvan

in ieder geval SAS en Sabena al pu-
bliekelijk te kennen hebben gege-
ven met ons te willen praten."

Tot uitspraken over de meest ideale
partner liet Van Wijk zich niet ver-
leiden. „BA was een goede moge-
lijkheid, misschien de beste voorons allebei. Nu willen we eerst de
zaken eens op een rijtje gaan zette».

We voelen ons in ieder geval geen
muurbloempje. Mochten we dat al
dreigen te worden, dan gaan we zelf
op vrijersvoeten. Er zijn meer we-
gen die naar Rome leiden en ze
gaan niet allemaal via Londen."

Cao-overleg
Spoorwegen
opgeschort

UTRECHT - De cao-onderhandé-
lingen bij NS zijn gisteravond opge-
schort tot de geplande volgende
ronde die begint op 24 maart. Op
hoofdpunten bestaan nog brede
kloven, aldus beide partijen. De on-
derhandelaars van de vakbonden
vinden dat NS nu aan zet is.
Het vernieuwde loonbod van NS
(3,75 procent) is voor de bonden te
weinig. „Daarmee zet je de mensen
bij voorbaat op een achterstand",
vindt de spoorwegvakbond FSV.
Ook de extra loonsverhogingen
voor hoger betaalden zijn voor de
vakbonden onverteerbaar.. Verder
willen de bonden niet praten over
het intrekken van atv-dagenvoor de
dienst Infrabeheer en over flexibe-
lere werktijden voor deze mensen
tegen in verhouding lagere vergoe-
dingen. „Hier kan ik niet mee naar
de leden", aldus onderhandelaar J.
van derKamp van de Vervoersbond
CNV. „In de volgende ronde moet
er een resultaat komen, anders
heeft NS problemen."

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^lbouw-elementen bvy
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
f^"j KEUR-PRQDUKTEN

Showroom geopend
di. Tm vr. 10.00-13.00 uur
14.00-18 OO uur

za 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35

1 Hoensbroek-Hrl
045-213928

Showroom Eindhoven Zeelsterstraat 177 a

" Een kleine maar opvallende actie werd "gisterochtend gehouden voor de Coolse Poort inRotterdam. De FNV voerde de solidariteits-actie tegen het imperium van de 'criminele'zakenman MarkRich in samenwerking met Amerikaanse bonden als AFLICIO en UnitedSteelworkers. Aanleiding voor de actie is het ontslag van 1.700 werknemers van Ravens-wood Aluminium Corporation en devervanging door 1.000 niet-vakbondsleden. Foto ANP

Vrijdag 6 maart 1992 "5

Carnavaleske actie

Limburgs dagblad £
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computer-adm/n/'strat/es
f \ bedrijfsbegeleiding en belastingzaken

fpv Administratiekantoor J. Bellen
VJl_/ Lupmestraat 149 6466 SGKerkrade 045-413973

' Lid College NIvAK
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EXPERTISE-BUREAU

"Xl WIJNEN BV

Belasting-, administratieve en
automatiserings-adviezen voor het

midden- en kleinbedrijf

Hondiusdomein 12 - 6229 GH Maastricht
Telefoon 043-616080 - 043-615958

Telefax 043-618141 - Telex 56613 NL

Administratiekantoor Tilgcr « __ nvak

Gespecialiseerd in Handel en Horeca
Administraties & Belastingzaken

Particulieren belastingformulier vanaf ’ 50,-

Groenstraat 191, 6374 JP Landgraaf.
Tel. 045-311518 Fax: 045-327859

Geopend van m. t/m v. 9.00-22.00 uur d«95

/tE\ m.j. beckers

ACCOUNTANTS- ADMINISTRATIE-
CONSULENTENKANTOOR B.V.

Sunplein 40 - 6373 LJ Landgraaf
Akerstraat 94-98 - 6411 HD Heerlen

Telefoon 045-319700 - Fax 045-326677

cf. .DoAmeM
Accountant - administratieconsulent

Belastingconsulent
Organisatie-adviseur

Lid Ned. Orde v. Ace. Adm.consulenten
Lid Ned. College v. Belastingconsulenten
Lid Ned. Vereniging v. Org.adviseurs

VINKEDELSTRAAT3 TEL. 045-443838 6369 BT SIMPELVELD

llBouwens Beek bv

Iml Accountants |

Burg. Janssenstraat49
6191 JB Beek
Postbus 216
6190 AE Beek
Telefoon 046 -37 11 01

drs F. P. J. Vogt ra Telefax 046 -379858
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Voor een juist advies zijn wij de specialist

A Adviesgroep
CombiNed

\ / Rtskx>-en pens-oenmanagement

Veldekelaan 2A 6165 EH Celeen
Postbus 265 6160 AG Geleen

TeL 046-756236 VERZEKERINGEN
Fax:o46-754100 FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN
n. , . BELASTINGVRIJ SPAREN
dhr.GJ. Roesink PENSIOENEN

ACCOUNTANTSKANTOOR

H. EI. A. SMEETS tttry.v~:
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hdNOvAA
M.J.H. DUKERS-SMEETS H.H.A. SMEETS

FEDERATIE-BELASTINGCONSULENT ACCOUNTANT-ADMINISTRATIECONSULENT
FEDERATIE-BELASTINGCONSULENT

Privé, Ankersweg 59a Burg. Hoenstraat 6
6122 EW Buchten 6121 HW Bom
Tel. 04498-55664 Tel. 04498-51489/53196

ACCOUNTANTSKANTOOR

f -fclmfIVvVI REGISTER ACCOUNTANT

Beethovenstraat 1, 6438 KH Oirsbeek
Telefoon 04492-1247, fax 04492-4900

Lid: NIVRA
NOVAA

Verzorging van financiële administraties
Verzorging van loonadministraties
Samenstellen jaarrekeningen
Fiscale adviezen
Automatiseringsadviezen m.b.t. financiële
administraties

I Speciale tarieven voor starters m.b.t.
opzet en beoordeling van
ondernemersplan.

II Accountantskantoor
UULLJ W. KOUSEN B.V.

Ud MAB.

ACCOUNTANCY
FISCALE ADVIESPRAKTIJK
accountant-administratiéconsulent
federatie-belastingadviseur

Akerstraat Noord 292, 6431 HW Heerten/Hoensbroek
Telefoon 046-220165, telefax 046-225012 o_x

......,..,..., . _ I
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De fiscale problematiek groeit velen boven het hoofd.
Daarom is een goede belasting- c.g. financieel adviseur van
onschatbarewaarde. Hij/zij beschikt over een diepgaande J'
kennis van zaken en weet daardoorvaak het optimale
resultaat voor zijn cliënt te behalen. Dat vraagt natuurlijk
om know-how, kennis van de markt, creativiteit en
inventiviteit én vaak een vooruitziende blik.

Waarom vele belastingplichtigen er goed aan doen een
deskundige te raadplegen is niet een-twee-drie te
beantwoorden.

Een aantal redenen kunnen zijn:

Een belastingplichtige is in het geheel niet in staat zijn
aangifte in te vullen.
In dat geval is deskundige hulp noodzakelijk. Voor een
eenvoudige aangiftekan men bij de belastingdienst terecht.
Vaak ontbreekt echter hier de tijd om in een diepgaand
gesprek alle mogelijke aftrekposten de revue te laten
passeren. Aftrekposten waarover twijfel kan bestaan omdat
soortgelijke gevallen op dat moment bij de belastingrechter
in behandeling zijn (momenteel o.a. de belastbaarheid van
een gedeelte van de interimregeling ziektekosten van
ambtenaren, in de afgelopen jaren de opslagpremies bij
een auto van de zaak) zullen in het algemeen niet aan bod
komen.

Een belastingplichtige kan wel op de hoogte zijn van de
voor hem mogelijke aftrekposten, maar is niet in staat een
juiste berekening van de te verwachten aanslag te maken.
Op die manier is het niet mogelijk te zijner tijd de aanslag
te controleren, 9.0. op fouten doorbijvoorbeeld de
belastingdienst. Vaak wordtbij dezecategorie mensen niet
onderkend dat het zinvol kan zijn een T-biljet in te dienen.
Ook indien men van mening is het allemaal wel zelf te
kunnen, kan het zinvol zijn om de aangifte eens te laten
controleren door een deskundige om te bezien of er

A

111 JIl^dministratfes

Op 't Veldje 7
6176 BL Spaubeek
Telefoon: 04493-1499
Fax : 04493-5585
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" snelle en perfecte service +++++++ IIZ,:-!!

" jaarrekeningen ♦++++. +

" fiskale aangiften 11 (j NOVAA
" fiskale adviezen

" accountantsverklaringen " automatiseringsadviezen

" administratieverwerking " advies ondernemingsvormen
Vraag vrijblijvend informatie

Deken Quodbachlaan 27 — 6461 XP Kerkrade
Telefoon 045-457826

J.G.M. Habets AA
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llcht toch meer in het vat zit dan men erzelf uithaalt.

'I,en het gegeven dat men jaarlijks methet aangiftebiljet
or)fistenbelasting of vermogensbelasting wordt
"°nfronteerd kan hetzinvol zijn ook los hiervan advies
Inn sen deskundige in te winnen:

'in er in debestaande situatie belastingbesparende
c°nstructies mogelijk (bijvoorbeeld: een
9°ede/betere/andere hypotheek, een
'frenteverzekering, een aanvullende pensioenregeling

'n Privé (bij pensioenbreuk), een
Qrbeidsongeschiktheidsrente of een
°udedagvoorziening voor een zelfstandige)?

is er mogelijk om depremie voor de eigen woning
'et te verliezen ondanks een stijgend inkomen (wellicht
j6dt een extra aftrekpost uitkomst)?

kan voorkomen worden dat kinderen te zijner tijd
°9e bedragen aan successierecht moeten betalen?

de mogelijkheden en onmogelijkheden van het
Pzetten van een eigen bedrijf?

s sparen zinvol (denk ook eens aan Belasting Vrij
Wen)?

zijn de voordelen van effectenbezit t.o.v. het
anhouden van spaargelden?

s een man/vrouwfirma mogelijk en welke
belastingbesparing levert dit op?

rechtsvorm kiest men voor een nieuw te starten:bedrijf?

Ons advies: ,
raadpleeg een van de specialisten

op deze pagina!
Èt dank aan:

J^iNedGeleen
Fstingadviesburo Drs. Timmermans Voerendaal

Bakker & Versteegh Heerlen

<
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ACCOUNTANTSKANTOOR 88tó===
PUNCTUAB.V. «nm:~=

JidNOvAA
Lid NOvAA

Hommerterweg 204 Tel. 045-220222
6431 EZ Hoensbroek Fax 045-228585

f

s§lj||§3|s BELASTINGADVIES-
EN ADMINISTRATIEKANTOOR

-B-iHlÉll ir =, M.C. Lenssen-Savelsberg
Mauritsweg 1
6171 AC Stem

Postbus 116
6170 AC Stem
Telefoon 046-332835/339484
Telefax 046-338070

Moret Ernst & Young is een
M vooraanstaande organisatie van
WTÜ -—" accountants, belastingadviseurs
■____--_.—- en management consultants

mm sü Moret Ernst& Young
Bekkerweg 1, 6411 EG Heerlen, telefoon 045-714408

Fiscaal-juridisch adviesbureau

Peter Hodselmans
Burg. Venckenstraat 13

6125 BS Obbicht

t Telefoon 04498-58303*
Telefax 04498-51689

Fiscaliteiten - Accountancy
Algemeen juridische zaken
Automatiseringsadviezen

TRN. Bakker&Versteegh
O DRTlnternational

Registeraccountants
Belastingadviseurs
Management Consultants

Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht
Telefoon 043-254601

ONDERNEMEND IN ZAKEN

Ir* r\/""\ BDO CampsObers
pUU Belastingadviseurs
CAMPSOBERS Registeraccountants

Accounts-
Administratieconsulenten
Management-consultancy

Postbus 1, 6160 AA Geleen
Geleenbeeklaan 80, 6166 GR Geleen
Telefoon 046-785252
Fax 046-740410

HOENJET ADMINISTRATIEKANTOOR %,>#
* Verzorgt financiële administraties voor i*.<___rs_"_^i

hetMKB **&*&£
* Verzorgt geautomatiseerde è>^j^_P

loonadministraties
* Samenstellen van jaarrekeningen
* Automatiseringsadviezen
* Fiscale adviezen
en natuurlijk uw belastingaangifte 1991

Weegbree 45, 6374 RC Landgraaf
Tel. 045-312583

||. ■ , I ! I ■ I .!■■

O RTM A N S
STEVEL/VtAISIS

Postbus 175 - 6430 AD Hoensbroek - Hoofdstraat 81 - 6432 GA Hoensbroek
Telefoon 045-222121 - Telefax 045-225448

- Administratieve dienstverlening
- Accountancy
- Bedrijfseconomische, fiscale en juridische

advisering
- Begeleiding bij administratieve organisatie

en automatisering

jjulU f.c.m. meens
federatie-belastingadviseur

Lid M.A.B.

caumerdalschestraat 1 telefoon: 045-715517
6416 ge heerlen telefax: 045-713930

HET BURO MET PERSOONLIJKE AANDACHT

VOOR UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
VOOR UW BOEKHOUDING
VOOR ALLE FISCALE ADVIEZEN
TAX-PLANNING

BELASTINGADVIESBURO
DRS. TIMMERMANS

Lijndenplein 1 - 6367 DC Voerendaal
Telefoon 045-752284

k __,

J
-', Belastingadviseurs b.v.

lii. ,r, dische en bedrijfsadviezen

'^nationale fiscale zaken

.

tf' heerlen (045) 717885

.
y^j uuoltinQ dienstverlening

l N^/ accountancy administraties fiskale- en bedrijfsadviezen

! >O*V->^
»f i*- «■ -.__.ri.__-- ** *■ u i d iWoltmg Dienstverlening heeft vestigingen in Nederland, Bel-
gië en Duitsland. Wij leveren maatwerk ten aanzien van alle
fiscale aangelegenheden en adviseren inzake rechtsvormen
van ondernemingen en ondernemingsstructuren op regionaal '
alsook op Euregionaal gebied.
iidvan

SA /C R_l (7 B
Grasbroekerweg 3 6412 BA Heerlen samenwerkendeI te1'045"729555 fax 045-729393 advocaten en bedrijfsadviseurs

"WII L Dh.UKJ-._\, belastingadviseur

voor Uw belastingaangifte 1991 h===n[1
finanriPi^ adm ini<.trati^<_rinancieie aaiinistraties
samenstellen jaarrekening

De Kommert 61
6419 GB Heerlen/Welten tel: 045-717597

****************************************
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HaP *ÏP__ __B__M-^^^__ï__s__^ïiii____l 5*De Hyundai Sonata. H
De grootste en meest prestigieuze voor slechts Kf
Hyundai. Modern gestileerd op basis f 33.950,-. De voordeligste^!! H

..-■!>. Wmrvan de klassieke lijnen van de sedan. Sonata en toch zeer compleet uit- ■ ■__£__■ _
l^pP^ uitvoering, de

uitzonderlijk hoog uitrustingsniveau. binnenuit verstelbare buitenspiegels en al te veel bijbetalïngsbeslommeringen Met standaard voorzieningen als airco,
Natuurlijk is de Sonata 'n verge- een verstelbare stuurkolom). qua fiscus. schitterende lederen bekleding, ABS,

lijking waard met auto's uit dezelfde Vervolgens presenteren we de En dan de Sonata 3.0i GLS. De lichtmetalen velgen etc. etc.
klasse. Maar we zijn een beetje pneer- 2.0 i GLS. uitgerust met de nieuw absolute top. Aangedreven door een Nodig uzelf uit voor een bezoek
lijk geweest. Dat geven we eerlijk toe. ontwikkelde 2 liter zestienkleps motor statige 3 liter zescilinder motor om de Sonata te bekijken en te rijden.

We hetfcen de prijs van de met 2 bovenliggende nokkenassen. gekoppeld aan een uiterst moderne
u ALLE MODELLEN MET 3 JAAR VOLLEDIGE FABRIEKS-
Hyundai Sonata namelijk zo laag ge- Buitengewoon fel en krachtig maar toch automatische transmissie garantie, prijzen mcl btw af importeur, prijs- en

ö cumuiniMic. MODELWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. DE SONATA®
houden dat een vergelijking met zuinig en uitermate stil. Standaard vanaf f 48.950,- en '5 **" PRODUKT VAN HYUNDAI MOTOR company.

concurrenten eigenlijk bijna zinloos is. Door de prijsstelling (vanaf daarmee de laagst geprijsde V 6in HYUfIDF-l <K>Te beginnen met de Sonata 2.0. GL | f 40.950,-) een ideale zakenauto zonder Nederland, oplopend tot de meest luxe HETNIEUWE WERELDMERK

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 251644.
HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 1 9, TEL. 045 - 424010.'

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL. 046 - 331940.

teu
LOOPLAWAAI
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen von lawaai in- en om huis
NSG, Poslbus 381, XTCf"*2600 AJ Delft. ÏNOO

I \Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

y§o\

Ta H iQllllfe

| A KERA KERKRADE
Kerkradenteenweg 5, tel. 045-452121

\ 316i, 4-drs. blauwntet., 41.000 km ..'. '89I|| 316i, 2-drs., grijsmet. M-style design :...'9OI 318i, 4-drs., nw. model, grijsmet 91I 324D, 2-drs., wit, schuifdak, ABS, 75.000 km '87
325i, 2-drs., rood, diverse opties '89f 320i, touring, zwartmet., LM velgen '89

.; 520i, wit, 92.000 km '88
520i,blauwmet., automaat '88

\ 524TD, beigemet., automaat, div. opties '89
f 525i, grijsmet., div. opties 90
j 735i, automaat, grijsmet., veel opties '87
l 735i, automaat, d.groenmet., veel opties '89

©' GELCA GELEEN
Daalstraat 38, tel. 046-747676

I 316, 2-drs., grijsmet., 72.000km, div. opties '87: 316i, 2-drs., grijsmet., 75.000km '8-
I 318i, 2-drs., blauwmet.,-56.000 km '87

I 320i, 2-drs., grijsmet., schuifdak, veel opties 87
ï 325E, 2-drs., groenmet. LM velgen, mooie auto '88

520i, grijsmet., LM velgen '87
| 520i, beigemet., 80.000 km '89

©"" KERAM MAASTRICHT
Autoparck Randwyck, Molensingel 17, tel. 043-618555

j 316, 2-drs., blauw, el.schuifdak, Ipg, getint glas '86W 316i, 2-drs., zwartmet., getint glas, 53.000 km '88
| .316i, 4-drs., d.groenmet., getint glas '88
Ii 316i, 4-drs., rood, verlaagd, LM velgen, getint glas '89
\ 316i, 4-drs., d.blauw, trekh., LM velgen, 20.000 km '90I 318i, 4-drs., grijsmet., 76.000 km . '87

i 320i, 2-drs., zwartmet., 76.000 km, getint glas '85
i 520i, d.groenmet., schuifdak '85

ï 524 TD, automaat, airco, LM velgen, zwartmet '90: 535i, grijsmet., leder, airco, alle opties '89
I 525i, zwartmet., schuifdak, LM velg., 97.000km '89
_s' -*t"—- ■■■■■■ —— . . .............. r*4

I- ■■'" ■■ " —-I—': ;- :...:.. . —^■ _._;„ u v nr« giro 66.77.67 alle banken 70.78.78->!Kleinschalige, Qrn
directeen ~—

persoonsgerichte y||
hulp voor kinderen
met een handicap R|fl Q f^j?'in ontwikkelingslanden. St Catharinastraat t. Postbus ". 5250 Afflß I

-—: — ————— ■ _*s

.

In twee delen |n noogteverstelbare-
neerklapbareachterbank en kantelbare /
in de verhouding 40/60. hoofdsteunen voor.

Perfect achteruitzicht / Idankzij wis-was-mstallatie / . I
met intervalstand. / / Waarschuwingslampjevoor

\ / / service-intervalindicatie.

Beschermende balken \ jffilVffi®) jjj'ni i u „.._.'.' I____M__. /
in de portieren \ f X/JÊyÊr IÊÊÊÊÊ WÊÊmk WF^Wt ii£fcs_ /

\ \JÉi' _r ÉÊÊÊ&W *^lk / N Kfe*. / Twee van binnenuit
\ _f 'YJiÊF W /' / m ?'- % % /____■_____ lik / buitenspiegels.

\ m_W _WJ \M— /mmÈËz __É§_P 'lm !___. ~ H. /\____ . feiiiiiir"- i4ii -_H&m /^_S___ /

Alle kunststof delen -ü^H __W4Wm_ m&mm?- _P|tbi / il__£^___£_
I'S _____»_/ X^^rH BIB* EÉÉ. WWi \_____^_______%_________m_ HP —""

\v ij| HËfc^»-. ■_____. _"^^l. sfes-x- _-^^^^^
3fli HÉÜife- HBh_____ '■ - "J_l______ __$_w_\ ______ —_-——V'-. ' _BÏ_____^^_______^. H_ l^^^k-_______ WÊkP^m __£ü_________ _______ ______v _______

WÊjajy __99
n SP^l___r^^^l^^»i ______ Specialekreukelzone

|^^^*J |~.c*4| p^^l^i;'". *^***^^___^_^__^_^_____^_--M^[ |k ver overtroffen worden

m ''i'-^m W W-V-rk ""»■' S^t-dF/W^^^^^^ __________________WÊÊÊ__\^B/^^ _!___,
Sportief brede banden 1\ m___ __^_^el_-1 K^^^^^£g^J^ M_______________9fl_l _"__

l________l ■ ifÊÊÊm mm opgenomen spol^
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Standaard met afgunst. 111
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Voor de enkeling die naarbinnen durft te kijken wacht delen neerklapbare achterbank. de standaard katalysator, (ffitt De nieUWe Golf VCH! VolkSWagen.Wie dnderS?
Er ,sal een n.euweGolf vanaf f 28.690,Afgebeeld Golf GT Prijs iS een vanaf-prijs .nclusief BTW. exclus,ef kosten r„klaar maken Importeur: Pons Automobielhandel BV. Postbus 72. 3800 HD Amersfoort Telefoon: 033- 94P . 44.
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Succes
Gezien het succes van de vorig
jaar gepresenteerde 240 Polar
heeft Volvo besloten deze E-ver-
sies als vaste varianten in het
leveringsprogramma op te ne-
men. Naar keuze verkrijgbaar
met 2.0 of 2.3-literviercilinder in-
jectiemotor met handgeschakel-
de vijfversnellingsbak.

De Volvo 240 Polar is er vanaf
46.750 gulden.

Collectie van Ferrari en vergane brandweerglorie in Essen
Techno Classica grootse show oldtimers

DOOR HUUB MEIJER
EN FLOR SCHILTE

Het Essener tentoonstellings-
complex in het Grugapark bruist
van donderdag 12 maart tot en
met zondag 15 maart van activi-
teiten. In de Messe-gebouwen
organiseert SIHA Exhibitions
uit Herzogenrath voor de vierdeachtereenvolgendekeer deTech-
no Classica; een internationale
beurs voor oldtimers, classic
cars, motoren en onderdelen.

Daarnaast kunnen restaurateurs
van oude automobielen en moto-
ren aan tal van stands terecht
voor informatie en in enkele ge-
vallen zelfs voor een technische
demonstratie.
Bijzondere thema's zijn dit jaar:
een uitgebreide collectie model-
len van 'Il Commendatore' Enzo
Ferrari en een historisch en tech-
nisch overzicht van brandweer-
auto's en -uitrusting.

Steeds meer mensen raken ge-
fascineerd door nostalgische
automobielen en daardoor flo-
reert de handel in oldtimers en
klasssieke automobielen. Naar
verwachting bereikt deze sector
van de automobielbranche dit
jaar in de hele wereld een omzet
van 1,2 miljard dollar. Ruim 700
miljoen daarvan wordt in Euro-
pa besteed. Met name modellen
in de prijsklassen van' 10 tot 150
mille zijn erg populair.
Vandaar dat tijdens de Techno
Classica tal van oldtimers te
koop zijn. Van een dringend te
restaureren VW Bril-Kever tot
een prachtige Bentley, Horch of
ander prachtstuk uit de collectie
van meer dan 1.600 klassieke
automobielen, motoren en brom-
fietsen.
Ruim 130 oldtimerclubs en -ver-
enigingen tonen hun juweeltjes
en informeren het publiek over
hun 'hobby.

In de loop der jaren is een heel
circuit ontstaan van bedrijven,
die zich hebben gespecialiseerd
in het ontwikkelen en produce-
ren van onderhoudsmiddelen
om deze kostbare limousines in
topconditie te houden. Ook die
sector is met zeventig bedrijven
ruimschoots op de beurs verte-
genwoordigd.

" Ook op de
show te zien deze
BMW Isetta, een
typische 'Nach-
kriegs'-auto.

" Pronkstuk van de Ferrar i-collectie is deze 300 pk sterke12-cilinder Testarossa 625/250 TRC 1957.

" Nog steeds een lust voor het oog is deze Ferrari 250 GToerhnetta SWB Competizione. Een racewagen uit 1960,3 liter 12-cilinder motor goed voor 240 pk.

" Een van de
eerste gemotori-

seerd brandweer-
voertuigen met

spuitgasten in de
toenmalige 'be-

roepskleding met
Pickelhaube'.

Ferrari-show
Een tot de verbeelding sprekend
merk is en blijft nog steeds Fer-
rari. De autofabrikant uit het Ita-
liaanse Maranello met de bij-
naam 'Il Commendatore' over-
leed in 1988. Jarenlang beleefde
Enzo Ferrari, in zijn jonge jaren
coureur en testrijder van Alfa
Romeo, tal van overwinningen
van vele coureurs in door hem
ontworpen auto's. Nog steeds
zijn de produkten met 'het sprin-
gende paard' als embleem, tech-
nische hoogstandjes, alhoewel
het in de Formule I-sector wat
minder goed gaat met de bolides
uit de in 1929 opgerichte 'Scude-
ria Ferrari'.
In 1931 bouwde Ferrari zijn eer-
ste auto, de 815. In 1946 werd
'Auto Avio Costruzioni', zoals de
fabriek in Maranello heette, na
zware bombardementen gereor-
ganiseerd en schakelde men
over van de produktie van ma-
chinewerktuigen naar automo-
bielen.
In 1948 werd de eerste racewa-
gen op de tekentafels ontwor-
pen. De Ferrari 12GT, met zijn 12
cilinder 1497 cc V-motor van 72
pk, de basis voor een jarenlange
zegereeks in het race-circus.
De meeste carrosserie-ontwer-
pen zijn overigens afkomstig uit
de studio's van Pininfarina. In
1969 werd Ferrari overgenomen
door het Fiat-concern van de fa-
milie Agnelli. Tot aan zijn dood
bleef Ferrari dagelijks in contact
met zijn 'stal' en welkerace waar
ook ter wereld.
Of het nu een Ferrari 250 TRC

'Testarossa' 1957, een 250 GTO
bouwjaar 1962, een 365 GTB
'Daytona' 1972 of een Ferrari 512
BB Boxer Le Mans 1982 is, van
elk model oftype zijn er in Essen
minimaal één of meerdere te
zien en zelfs te koop.

Brandweer
De organisatoren van Techno
Classica zijn er verder in ge-
slaagd een 20-tal waardevolle en
exclusieve ' oude brandweer-
auto's te selecteren. Wagens, die
een speciale aantrekkingskracht
hebben voor de spuitgasten on-
der het publiek.

De meeste voertuigen zijn nog
volledig uitgerust, variërend van
leren blusemmers, met hand-
kracht bediende waterpompen,
houten uitschuifbare ladders tot
en met slangenmateriaal.

Aanvankelijk stuitte het gebruik
van gemotoriseerde brandweer-
voertuigen op felle tegenstand
van brandweercommandanten,
die uit het oogpunt van brand-
veiligheid (ontploffingsgevaar
gevulde benzinetank) de voor-
keur gaven aan wagens met
paardentractie.
In tegenstelling tot andere be-
drijfsauto's worden brandweer-
wagens vaak meer dan 20 jaar
gebruikt voor het bestrijden van
branden, het redden van mens
en dier bij natuurrampen en an-
dere calamiteiten.

Tijdens de beurs wordt een Con-
cours d'Elegance gehouden voor
oldtimers en classic cars, voor
antieke motoren en bromfietsen
en de brandweerauto's.
De beurs in Essen is donderdag
12 en vrijdag 13 maart geopend
van 10.00 tot 18.00 uur en op za-
terdag 14 en zondag 15 maart van
09.00-18.00 uur. De entree be-
draagt DM 14 voor volwassenen
en kinderen tot 12 jaar DM 7.

auto

Speciale modellen op
voorjaarsshow Volvo

i Volvo heeft in de 400-
-len 900-serie een aantal
; e*tra aantrekkelijke

ontwik-keld die vanaf 12
J^aart debuteren tij-dens een speciale
voorjaarsshow bij de
dealers. Het zijn de
volvo 440 GL Free-way, de 460 DL Spirit,
de 480 S in twee kleu-
ren-uitvoering en de:;940 SE.
IOe 440 GL Freeway is gebaseerd
fêP de 440 GL met 1.8 liter injec-
"emotor en 66 kW (90pk). Het
PO-r.fortpakket van de Freeway
ls ten opzichte van de GL-versie,

Iü}tgebreid met stuurbekrachti-
■^ng, electrisch bediende zijra-I"ten vóór en lichtmetalen multi-spokevelgen met brede 175/65RI** banden.

e wagen heeft verder zwartearempelbeschermers, hoofdsteu-!j^n achter, speciale striping en
*reeway'-logo.

in de kleuren wit,
r°od, smoke silver metallic enstt_aragd groen metallic voor de
pr.svanfl 37.850.

j.ezelfde 1.8 liter injectiemotor
ügt in de 460DL Spirit. Ook deze

agen heeft stuurbekrachtiging

"er> heeft als 'specials' onder meer
.«tint glas, buitenspiegels enAchterspoiler in carrosseriekleur,,'"Spaaks wielcovers, striping en

De auto is leverbaar
p het kleurengamma van de 440UL Freeway en kost fl 35.950,--e*clusief meerprijs voor metallic

De carrosserie van de Volvo 480
'S' is onder de flankstreep uitge-
voerd in smoke silvermetallic en
daarboven in smaragd groen me-
tallic. Verder heeft deze 480
5-spaaks lichtmetalen wielen
met extra brede 195/55 R 15 V
banden, drempelbescherming, te
verwarmen voorstoelen, met leer
bekleed stuurwiel, mistlampen
en een spoiler vóór en sportieve
bekleding. Voor deze tweekleuri-
ge 480 S moet 52.650 gulden be-
taald worden.

Luxe en comfort zijn de kenmer-

ken van de Volvo 940 SE, eenafgeleide versie van de 940 GL,
maar voorzien' van een 114 kW
(155 pk) sterke 2.0 liter turbomo-tor.

De standaarduitrusting van deEstate-versie is ten opzichte van
de GL uitgebreid met een aantalluxueuze extra's als electrischbediende ramen vóór, aircondi-
tioning, 940 SE-badge, 20-spaaks
lichtmetalen wielen etc.

De wagen is leverbaar in dekleu-
ren silver metallic en antraciet

grijs metallic. De sedan kostfl 66.500 en de Estate fl 72.750.

" De Volvo 480 S in 'two tone' uitgevoerd, het bovenste deel in smaragd groen en de restin smoke silver metallic.

Verzekeren
auto's in

EG-landen
Auto-eigenaren kunnen, als de
hiertoe strekkende EG-richtlijn
is omgezet in Nederlandse wet-
geving, hun auto voortaan ook in
andere lidstaten verzekeren. De
vierde WAM-richtlijn (Wet aan-
sprakelijkheidsverzekering mo-
torrijtuigen) moet uiterlijk 20
november 1992 in een wet zyn
omgezet.
Dat heeft het ministerie van Fi-
nanciën dinsdag bekendge-
maakt. Net als in andere EG-lan-
den is het in ons land tot nu toe
niet mogelijk dat verzekeraars
aansprakelijkheidsverzekerin-
gen kunnen aanbieden aan inge-
zetenen van andere EG-lidstaten.
Zodra de Wet toezicht verzeke-
ringsbedrijf hiertoe is aangepast,
kan nog een volgende stap op
weg naar een interne markt wor-
den gezet. Die aanpassing aan de
tweede EG-richtlijn levensverze-
kering vergemakkelijkt de vrij-
heid van dienstverlening door
levensverzekeraars. Door deze
richtlijn kan de Europese consu-
ment voortaan bij meer EG-
levensverzekeraars terecht voor
het afsluiten van een levensver-
zekering.

In Autotron Rosmalen

Weekend voor
merkenclubs

In Autotron Rosmalen wordt op
zaterdag 4 en zondag 5 april het
Autotron Merkenclub Weekend
gehouden.
In Nederland zijn ongeveer 150
merkenclubs actief: verenigin-
gen van eigenaren met een be-
paald (bijzonder) type auto of
motor. De clubs mogen elk
maximaal twee auto's of moto-
ren naar het weekend afvaardi-
gen.
Autotron houdt het evenement
ter ere van zijn 20-jarig bestaan
maar wil er tegelijk een jaarlijks
terugkerend gebeuren van ma-
ken.
Het evenement is op beide da-
gen geopend van 10 uur tot 18
uur en de entree bedraagt 12,50
gulden voor volwassenen en 7,50
gulden voor kinderen van 4 tot
12 jaar.

Alle
vertrouwen
in Cadillac
Seville

GM Amerika hoopt op
groei markt Europa

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

De overzeese modellen van Ge-
neral Motors hebben altijd rede-
lijk in de belangstelling gestaan.
Het gaat dan met name om de
grotere auto's met V- of VB-mo-
toren, het 'kleinere' spul wordt
maar matig gewaardeerd. Nieuw
in de vorm van 'Amerikaanse lu-
xe voor Europa' is de Cadillac
Seville, een bijzonder geslaagde
exclusieveauto.

Bij GM verwachten ze veel van
deCadillac Seville, die in het gat
van de te duur gevonden Merce-
des S-klasse en Jaguar springt.
Vorig jaar werden er 400 stuks
van deze 1,5 ton kostende auto in
Europa verkocht, voor '92 zal dat
verkoopcijfer bijna verviervou-
digen. In Amerika is het echter
kommer en kwel bij General Mo-
tors, nog steeds 's werelds groot-
ste autofabrikant. Miljarden dol-
lars verlies, vele tienduizenden
banen zijn geschrapt en op élke
auto wordt nu 1.200 gulden toe-
gelegd.
Toch blijft men maar doorgaan
met het uitbrengen van nieuwe
en verbeterde modellen. Zo is de
Cadillac Eldorado Coupé afge-
leid van de nieuwe Seville, het
sedan-model dat tot 519 cm is
verlengd. Beide auto's hebben
een 4,9 ltr VB-motor met 105 kW-
(2O4 pk) vermogen. De coupé
heeft met 274 centimeter een 8
cm kortere wielbasis en de koets
is 4 cm korter dan de 517 cm lan-
ge vorstelijke sedan. Heel plezie-
rig bij Cadillac is de zijdezacht
doorschakelende automaat. Óók

als je fors doortrapt en de volle
373 Nm aan trekkracht laat wer-
ken. In het onderste segment
van de US-modellen zitten de
Chevrolet Corsica en Beretta.
Auto's die vanaf 36 mille t/m 63
mille geprijsd zijn. Heel aardig
om mee te rijden, redelijk ruim
(al is het niet meer dan bijvoor-
beeld in een Mazda 626) en bo-
venal heel compleet uitgerust.
Stuurbekrachtiging, getint glas,
dubbele halogeen koplampen,
ABS en airbag zitten standaard
al in de eenvoudigste Corsica
met 2.2 ltr/110 pk motor.
Voor de Pontiac TransSport is
voortaan ook ABS standaard en
is er een V6-motor van 3,8 ltr/165
pk aanwezig. Het interieur is op
een paar details- na ongewijzigd.
De nieuwe 7-zits Gran Tourismo,
die standaard voorzien is van
een automaat, kost 81 mille.
In het terrein heeft GM de Che-
vrolet S-10 Blazer als parade-
paard. Voor 79 mille wordt er
een heel luxueuze 4WD-woudlo-
per afgeleverd. Ook hier een po-
tige V6, die 160 pk afgeeft en een
koppel van 230 NM. De Blazer
heeft een automaat die gekop-
peld is aan de InstaTrack vier-
wielaandrijving.
In de heel sportieve hoek vinden
we de Chevrolet Corvette en
Pontiac Firebird. De Corvette is
natuurlijk het neusje van de US-
zalm met onder de spitse neus
een 300 pk sterke V8van 5.7 ltr.
Met het ongelooflijke koppel van
446 Nm/4000 tr/min trek je met
gemak een winnende sprint bij
de Formule 1. Kost wel 1,5 ton
deze auto, maar voor nóg 1 ton
extra heb je de ultieme ZRI voor
de deur staan.

" GM denkt met de Cadillac Seville dit jaar een viervou-dige hogere verkoop te behalen Foto: GPD

Duurste motorfiets
staat in Rotterdam

Jan Smit, directeur van het Rot-
terdamse Motorhuis Safe, is
eigenaar van de duurste motor-
fiets ter wereld. Na een ware
nek-aan-nek race tussen een
Zwitserse verzamelaar en Smit,
was hij a raison van 165.000 gul-
den, eigenaar van deze unieke
motorfiets.

Hij was toch enigszins zenuw-
achtig, toen hem door de verkoo-
pleider van Honda Nederland,
Aart Slobbe, de Honda NR 750
met framenummer 0001 werd
overhandigd.
Daar was overigens heel wat aan
voorafgegaan. De directie van
Honda Motor Europe besloot om
de eerst geproduceerde NR 750
door het veilinghuis Sotheby in
Londen tijdens de motorshow in

Milaan te laten verkopen. De op-
brengst was bestemd voor Uni-
cef. Namens Unicef werd de
cheque van 165 mille in ont-
vangst genomen door Torn Fac-
keldey, manager direct marke-
ting Unicef Nederland.
De motorfiets heeft een kracht-
bron van vier cilindersmet ovale
zuigers, twee drijfstangen, twee
bougies en acht kleppen per ci-
linder. Een vermogen van 130 pk
bij een toerental van 14.000 zorgt
voor een uiterst snelle accelera-
tie. De 'kuip' voor de bestuurder
is versterkt met carbon-fiber
waardoor het gewicht slechts 223
kg bedraagt.
Op de vraag of hij ook op de mo-
tor gaat rijden antwoordde Smit:
„Maar alleen als het mooi weer is
en dan nog heel voorzichtig."

" Van links naar rechts J.Smit,A.Slobbe en T.Fackeldey.
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| Peugeot ___-_—--.

PEUGEOT 106 OLYMPIC
* Licht metalen velgen
* Brede banden
* XSI Look
* Mattenset
* Extra tectyl behandeling
* Bumper in kleur carrosserie

Rijklaar prijs fl 24JJ95ll_____--

Uwvoordeel fI 1.000,-
-* Zolang de voorraad strekt.

Autobedrijf I Autobedrijf I
Collarls Janssen
Schelsberg 45 Eygelshovergracht 64
Heerlen 6464 GB Kerkrade
Tel.: 045 -7202 02 Tel.: 045 -4605 00

' l
I

Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

■SÊi

.&_ 11111l ü
■H _J.S_BBB_^°^_B__i__B ':'''-'JB_§_S__ «-«-Tv*■*«(«», J3BB-M fff

" _ff W^W® IÉÉs-

Ifgeeven^y)
CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

■ I

AUTO - OCCASION - FESTIVAL

GEULHAL VALKENBURG
_______ _____s&t&*"""■"■ -^\h.

___kT/-i^T3 TM m \ ê .Bsf^'*'-*—

■ Mgi '87/88^9 ■I 3m^osoj-drsj*ntjJ^ ■Il .S ■■1 MitsubishiGalaiU2L^li__^ ■

■1 Audi 1» » MUU — _§ ■11 £s^^ I

\W__\\_\ \^_^^}l^^^—m^^ I
Ja 3 ?^si_^^

______WW\-—"i^^^^^^^wöö«xssBBBBBBSSSB___s"''*'

PeterSchïlncka_r^ïeerïen^^
D3171

r "11111l " " »"» INH nu miip

Auto Veneken b.v. 1
Occasioncentrum" lf l * "Occasionkelder"Prins Mauntslaan 171 L"/%I Leyenbroekerweg 27 =6191 EE beek JM.-U- 6132 CN Sittard =tel 046-372882 !_________■ tel. 046-515777. -Kei?ffen Beek Veneken Sittard_"_' __"___' 9riismet 1988 «*«ma 323 1.61 GLX Sedan, zwart ...1990 ==Audi 100 cc 2.0 E, groenmet 1988 Opel Kadett 1800CC 3-deurs, rood .. 1988 ESGo Madison 1.8i90 pk, zwart 1990 Ford Escort 1.4 CL 5-deurs, wit 1987 =Go Pasadena 1.8 i9O pk, wit 1991 Audi 80 I.BS 90 PK, grijsmet. ........ 1989 =Golf Pasadena 60 pk, diesel, Audi 80 I.BS 90 PK, zilvermet 1988»;,H?RntilTcme\ _ ; 1991 A""i 1005 cyl. 133 PK, blauwmet. ..1987 =Audi 80 2.0 E, automaat, veel VW Polo 3-deurs wit 1983 =.*!?}■ ?e'9_ met 1989 VW Polo 3-deurs wit '"

1988 ==Audi 80 1.9 diesel, groenmet 1990 VW Polo 3-deurs 1300 CC SSVW Jetta 1600, 4-drs, sportief, zilvermet 1989 ==EE?."___■«"___ 1987 vw Polo coupé 1-Öo'cC,'roöd ;;.'!.'.;: 1989 =Fia Uno 45, wit ig 87 VW Jetta 1600 CC wit 1987 ___?3.. ï?°-,iS«EL 9r,|smet 199° VW Jetta 1300 CC rood 1987 =rü 00■.be,9eme, 198fi VW Jetta 1300 CC blauwmet 1987 =
r_»rf «nn ,_, 1987 VW Go" Maoison 18001 "artmet. ... 1990 =5 i-_n«1600' 4Jdrs' w,t 1987 vw G°» Memphis 1300 CC ==Audi 100 cc turbodiesel, zilver 1987 torn rood igns _-___Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 VW Golf Memphis'Ï3MCC =Audi 80 1.9E, grijsmet 1987 antracietmet 1988 _-___

"°' 3ldrs'F0X' ",'' 199° VW Go" 130° CC wit 1985 =Honda Cmc 3-drs. 1.5~ wit 1990 VW Golf 1600CC wit 1984 =_!,.__"«!. _ V$S' r.°°K d 1985 VW Gol< GTi zilve"et 1982 .=Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 VW Golf Diesel blauw ... . 1987 =DEMO: Passat CL 4-drs., I.Bi, DEMO'S: VW Passat CL 1800 90 PK' 5=2ro_ïn.'_e,,_; 7"'91 blauwmet 24-6-91 =Aud. 80 1.8iwit, comfort edition .... 8-91 Audi 801.8S90 PK torn.rood ...... 1-5-91 =Golf GTi, groenmet 1989 ■.-»-»■ —Golf GTi, groenmet 1991 D3m ==

Autoverzekering

Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u
een autoverzekering aan
te kunnen bieden met
zeer gunstige voorwaar-
den, voor een premie dieJ meestal lager ligt dan u
nu betaalt. Neem vrijblij-
vend de proef op de som
en bel vandag nog.

GEURTS ASSURANTIEËH
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIEËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458I HOFNS.RRt.FK

[Sr
DRAAG EENSTEENTJE BI]!

eenschool in
hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit eenverandering in
de leefsituatie van dezekinderen
tebrengen is veel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

I SYMBOLISCH EENSTEEN■ VOOR DE SCHOOL.

Ukur.t ditbedragovermakennaar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.

! I

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewiig^JE). -^.^Rijksweg Noord 19, Echt «"--*_'sfc>^JS*^""^ tel. 04754-82453
50 tot 70 stuks voorradig

GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

ALU VELGEN * BANDEN
VOORDELIG!!!

Autobahn Aachen, darmAutobahn nach Lüttich. In Aachen-Brand raus. Rechts nach Brand bis zur ARAL-StationHmter der ARAL links in die Nordstrafie, nach 500 m links

SCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, NordstraGe 78 Tel. 09-49241522041Mo.-Fr. 8.00-17.30, Sa. 8.30-13.00 Uhr D36,

. TEL MEE MET aantrekkelijke

nr ftr»TnV_V«_i FINANCIERING «OOR DEDE SEAT DEALERS SEATMARB^

I^r _^1 B_l___ *^e Seat-dealer eeft een aardig rekensom-
_r JÈ _Wt SPPIk metJe voor J*e- De Marbella is ongewoon

m _*n ■.. ___, *_H_ _____Wff_________________\___wi*§_\ _______L_.W^E\—___hffr ffiir IH ■ 3 M voordelig. Je kunt 'm financieren tegen
__MMNf__ __P__l -—----— fKMrrm tlftkjp \W___a_\ Wmjrm Vr^Zx^k 0//°rente-

l^....lTJ ö_li^____y__BÉ__^__É_______t_____É En 'e mag betalen in vier Br°te stappen,
gj I tot in 1993. Uitgeteld? Kom dan snel langs!

____M__t.l_Ml.in_ <____.. I -_-1.-].-.-U_l__l_ I S" *~ ■ F
m \mmM\Pw ■. lf

Bj^hm|^______jg P_M____________lK^^^^^ Volkswagen Groep

I BunILLLUJË&Jid Gedreven Door Ambitie
mrnpiAvtT^ob-fib^riJ^C°lUmIUmanS;Seel_ BV' DSM"straat 7- 046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia Trichterwe* 122 045 212»S9i^aHSrASm

A
°bielmiJ ES' <subdealer)' Meermortel 28,04958-91887. HAELEN Autobedrijf Wil Leenhouts B V Ster SAiSSJK. HEE^EN' Autos.P«r! B"ns B^. Schelsberg 175, 045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraa?2ll 045^M5 ïüS^

- S^S'o4s sTs^Tl^^ Automobidbedrijf tL S^u jren BV fsubdeÏHeerderSss-raa^2sSSm?SSWA^Se^S^ 046-514,

Prijzen inclusief BTW exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Wijzigingen voorbehouden Het fin_n. i. .;.,_=.,-.,___ u_, ~ "—

'■ " JkOmS,t_I^_ een,Jo°P^d Van één jaar in s^enwerking met onze financieringsmaatschlppirop dï?ebrüikeliik^^v^rwaardëfv^Hp^ entev"je,vler;stJaPPen-hu"rkoopove^van 10.000 gulden. Mmimale aanbetaling: 25%. De aanbieding geldt alleen bij de aanschaf van een nie.I w tI?,, f m __n
bl] 'nrUl' bIJ te betalen Wra§' met een maxi*vóór 15april 1992. Importeur Pon Car B.V. Leusden, tel.: 033-951550 aanscnal van een nieuwe Seat Ibiza of Marbella personenwagen vóór 31 maart 1992 en registü

: , p

Voor de beste bedrijfswagens
hoeft u echt niet in de RAI te staan, j
RENAULT
GEEFT JE _^_-~_"____-____

LEVEN KLEUR 1 y
I*

ÊÊgBSSSSÊ WÊ_ÉBS_s" ■ \ ___fÊÊ ____[

____mt_- W_)_JÊ (S"?-*5t-__&"«r__* ____m

mw- _W _W ' ■ W-W-WÊkWm __ U__V . ___f^^^^^B __F^^^' '* ___ üt""" V/i\V ___tTa__! V T

#
W/e een overac/.. w/We neóöen van was, moes? z/c/j vroeger a/_yc. naar A/aasf een /eute attentie voor elke

wat er zoal aan bedrijfswagens te krijgen Amsterdam begeven. Om daar urenlang bezoeker kunt u tijdens deze Mni-RAI' 0
1 te dringen en te wachten om maar een ook nog eens profiteren van extra

p ~

.Rai 'm (Je glimpje op te vangen. gunstige leasetarieven. 01 MHlWnD——— 1 Die tijd is echter voorbij. Want de Als u het beste van de Bedrijfs-

/-«-l StadSSChOUWburgJ[LH___l___"ï 1 Zuid-Limburgse Renault-dealers gaan wagen-RAI wilt zien zonder in de rij te
\ N*,^~7nl^uJd^niburgSe I de beste bedrijfswagens exposeren. staan, kunt uoploen 11 maart a.s. dusP*^^^ — 7~P 7~ Wie naar de lange lijst van komen naar de Stadsschouwburg inl RenaUlt^leaierS I internationale prijzen en bekroningen Heederi En de entree is ook nog gratis.\ verwelkomen U graag-OP l kijkt, zal hetniet verbazen dat dat Openingstijden:

I ïft TTmaart a.S. I allemaalßenaultsz'inDenkalleenalaan . dinsdag 10 maart van 10.00-21.00 uur;
\Q_&LUJ^ '— — 1 deRenault Express en Trafic. woensdag 11 maart van 10.00-17.00 uur.

RENAULT AUTO AUTOBEDRIJFDE JONGHE BEK B.V. KERRES B.V.
MAASTRICHT VALKENBURG SITTARD KERKRADE HEERLEN

J fc AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

U Suzuki Swift bwj.'B4
Suzuki Samurai cabrio bwj.'BB
Suzuki Samurai metal top ..10 mnd.
Suzuki Alto, 5-drs bwj.'BB

ZFordEscort bwj.'B9
Ford Escort bwj.'B2
Opel Corsa bwj.'Bs
Opel Corsa 1.3 bwj.'BB
Opel Kadett hatchback bwj.'B7

UOpelKadett bwj.'Bs
Mazda 323 1500 bwjVBs
Citroen AX 11 RE bwj.'B9
Citroen BK TR11.6 bwj.'B6
Fiat Uno 45 bwj.'B7

KFiat Uno 75 FXI bwj.'9o
Hyundai Pony Sedan bwj.'B7
Alfa Romeo Guilietta bwj.'Bs
Renault 19 TF, uitgebouwd . bwj.'B9
Mitsubishi Colt 1200 bwj.'B4,'Bs

04116

RENAULT^ OCCASION
_y_^Cj\ 12 MAANDEN

* GARANTIE
HEERLEN /AV KERKRADE
Renault 5 GTS, 3-drs. '88 Renault 5 TR, 3-drs '89Renault 5 TR, 3-drs „.'B9 Renault 9 GTL -87Renault SGT turbo _..„ '90 Renault 19TR, 3-drs '.... '89Renautt9TL„. „...„-..."87 Renautt 19TR, 5-drs '89Renautt 11 GTL „ '88 Renault 21 GTL, 4-drs '"'BBK*"*u" "53,??8 '*» «""«"* 21 GTX, 4-drs., automatic '.'.:89Renautt 19TXE, 5-drs „. „.'B9 Renault 25 TX -89Renault 21 GTS, 4-drs „'B9Renautt 21 Passenger „ '89Renault 21 GTS Nevada '88__. .„, ~~ CitroenBK 1.6RE..„„ '89 ;CttroenAX ImageTGE „.„'9t Ford Escort 1.4CL. '87Citroen Visa 11 RE '87 Ford Orion 1.6 „. . '87Citroen BK 16 TRI Break „„.'B9 Ford Sierra 2.0 CL, 4-drs ,'.'.'. '88S>rd

JE«SSrt 14tCL „ „„-89 Nissan Sunny 1.4GLX 89Mazda3231.5 GLX Envoy '88 Opel Kadett t.6,5-drs . '87Peugeot 3091.6 automatic „„'B7 Peugeot 205 GTi '"'B6Subaru Mini Jumbo $OX „. '89 Peugeot309 GL, «^„JZZZZ.,'B9Volkswagen Go» 1.6Manhattan„„„ '89 Volvo 340. 2. „ '87
AUTO VAN DE WEEK AUTO VAN DE WEEK ]

BMW 316 i Renault 19 Chamade}uH 1988, grijsmet. getint glas 16V, mei 1991
.^-___--_^— -^-__»_-------->_--_-___-___ -_-____, zwart, alu velgen enz.

AUTOBEDRIJVEN KERRES
Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25, tel. 452424
Heerlen, Beersdalweg 97, tel. 724200 „_<_ J *
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Weer anders
Tot nu toe gaat iedere zendge-
machtigde op Radio 4 gewoon

zijn eigen gang. ledere dag zijn
er uitzendingen te beluisteren
die door twee of meer omroepen
worden verzorgd. En iedere dag
is het totale programma van de
klassieke zender dus weer an-
ders. Vaste luistergewoontes,
een specifiek trekje van veel
trouwe klassieke radioluiste-
raars, vallen er op deze manier
natuurlijk niet te ontwikkelen.

Maar aangezien muziekliefheb-
bers tegenwoordig kunnen kie-
zen uit een groot klassiek ra-
dioaanbod - ook hooggekwalifi-
ceerde programma's van Duitse
(WDR, NDR), Belgische (BRTN)
en Engelse (BBC) radiozenders
spelen hierin een rol -en de heili-
ge Hilversumse koe van de kijk-
en luistercijfers een rol van bete-.kenis speelt - is binnen publieke
omroeporganisaties de roep tot
verbetering van Radio 4 steeds
luider geworden. Immers wie
zijn publiek verliest, verliest zijn
recht van bestaan.

Janneke Jongewaard is voorzit-
ter van het overleg van program-
maleiders klassieke muziek op
Radio 4. De omroepvrouw is bui-
tengewoon tevreden over het
plan van de zenderredactie van
Radio 4. Zij zegt dat met de zen-
derredactie van Radio 4 duide-
lijk gekozen is voor de belangen

van de klassieke luisteraar. Die
raakt nog wel eens het spoor
bijster door het kris-kras gepre-
senteerde klassieke muziekaan-
bod op Radio 4. Het losse pro-
grammeren door de week op
Radio 4 werkt op luisteraars heel
demotiverend, vindt zij. Door die
bijna traditionele versnippering
is bijvoorbeeld in het verleden
niet altijd even goed op muziek-
evenementen worden gerea-
geerd.

Reageren
Tot voor kort gold dat als de
klassieke muziekafdeling van
omroep A het optreden van een
musicus van wereldnaam op die-
en-die dag niet ziet zitten voor
live-uitzending op Radio 4, ter-
wijl kranten, weekbladen en
NOS-Journaal daarwel op reage-
ren, dan ging het evenement
gewoon aan de luisteraar van Ra-
dio 4 voorbij. Natuurlijk kan
omroep B daarvan weleen radio-
opname laten maken, maar de
aansluiting met de actualiteit
van het muziekleven via Radio 4
is dan toch gemist. Dat wordt
voortaan anders.

Jongewaard noemt als conse-
quentie van de zenderredactie
van Radio 4, dat op iedere avond
van maandag tot en met vrijdag
op Radio 4 live een concert zal
worden uitgezonden. Uitgevoerd
door een van de omroeporkesten
en landelijke symfonie-orkesten.

De aankomende nauwe samen-
werking op programmatisch ge-
bied kan bijzonder positief gaan
uitpakken voor het voortzetten
en verder uitbouwen van reeds
bestaande initiatieven van afzon-
derlijke omroepen. Zij noemt als
voorbeelden de bekende VARA-
Matinee en de exclusieve samen-
werking tussen AVRO en het
Koninklijk Concertgebouwor-
kest.

Loslaten
Jongewaard is hoofd van de af-
deling culturele programma's
van de NCRV. Deze omroep
werkt al nauw samen met AVRO
en KRO op de tv-zender Neder-
land 1. Geruime tijd geleden be-
sloten de drie instellingen de
handen ineen te slaan door op de
popzender Radio 3 het idee van
de zenderredactie los te laten.

Aangezien NCRV, AVRO en
KRO daar op zaterdag, zondag
en maandag uitzenden heeft Ra-
dio 3 sindsdien een veel duidelij-
ker karakter gekregen. Met forse
stijgingvan het aantal luisteraars
als gevolg.

Jongewaard beschouwt de ko-
mende zenderredactie van Radio
4 als eerste stap. Een volgende
stap is het realiseren van een
'programma-centrum' van Radio
4, waarin de klassieke muziekaf-
delingen van de omroepen zijn
samengebracht. Wellicht het
meest brandbare onderdeel van
de omroephervormingen. Want
daar gaat het niet zozeer meer
om samenwerking op afstand
tussen gescheiden muziekafde-
lingen en hun funktionarissen,
maar om integratie. Op termijn
zal zeker het terrein moeten wor-
den betreden van personele be-
zetting binnen het programma-
centrum. Telt men aantallen me-
dewerkers van de klassieke mu-
ziekafdelingen bij afzonderlijke
omroepen op, dan zou de conclu-
sie wel eens kunnen zijn dat er
teveel van zijn.

DOOR RUUD RAMLER 'Producers krijgen van mij de vrije hand'

Tiende album
Randy Crawford

AMSTERDAM - Ze was lange
tijd het 'meisje van Streetlife'.
Inmiddels heeft Randy Crawford
op eigen kracht een carrière ver-
wezenlijkt om trots op te zijn.
The Crusaders behoren nog
steeds tot haar naaste kennissen-
kring, 'Streetlife' staat nog altijd
op haar repertoire, maar Randy
Crawford is anno 1992 meer.
Veel meer.

'Through the eyes of love' is in
een loopbaan van zestien jaar
pas haar tiende solo-album. Ran-
dy Crawford is niet van het soort
artiesten dat hoe dan ook ieder
jaar een nieuw album wil uit-
brengen. Crawford doet het op
haar gemak, stelt de kwaliteit
ver boven de kwantiteit. Dat is
hoorbaar, want 'Through the
eyes of love' kent geen zwakke
plekken.

Randy Crawford is een beetje af-
geslagenvan het pad dat haar de
laatste jaren zo veel succes ople-
verde. Vooral de veranderde
manier van arrangeren, met
meer orkestratie, valt op. De zan-
geres noemt dat het werk van

producer Michel J. Powell. Op
het drie jaar geleden verschenen
'Rich and Poor' mocht Powell
slechts de produktie van de sing-
le 'Knocking on heavens door'
doen, dit keer is hij hoofdverant-
woordelijke voor het héle album.

„Ik bemoei me daar niet mee,"
klinkt La Crawford stellig. „Pro-
ducers krijgen van mij de vrije
hand. Op de eerste plaats omdat
het hun vak is. Veel belangrijker
is dat ik het niet op kan brengen
uren achter elkaar in een studio
te zitten. Natuurlijk, ik heb goe-
de oren. Mijn objectieve mening
wordt best op prijs gesteld, maar
ik heb geen zin om me er con-
stant mee te bemoeien."

Powell heeft goed werd afgele-
verd. Vooral door de toch al ster-
ke nummers zo te arrangeren dat
de muziek naadloos bij Randy
Crawford past. Powell was ook
degene die met 'Whos crying
now', de eerste single, op de
proppen kwam. Evenals 'Knoc-
king on heaven's door' wéér een
cover. Journey had er in Ameri-
ka een gigantisch en in Europa
een mager succesje mee.
„Laat Dat betekent echter niet
dat ik goede muziek daarom zal
negeren. Een prima song is een
prima song. Maakt niet uit wie
het geschreven heeft of welke
talloze artiesten het eventueel al
hebben uitgevoerd. Voor mij is
een cover een spiksplinternieuw

muziekstuk dat ik op mijn ma-
nier wil interpreteren. Dan is het
voor de componist en eventuele
eerdere uitvoerenden alleen
maar leuk als ik het ook nog
eens op mijn repertoire zet."

Het meisje van Streetlife is gro-
ter gegroeid. Ze is thans een
vrouw van de wereld. Trots op
de carrière die ze heeft opge-
bouwd. Dat ze voorafgaand aan
het singlesucces van 'Streetlife'
eerst zelf driealbums heeft opge-
nomen die aan de straatstenen
niet te slijten waren, doet haar
niets. „Ik ben niet zon hardlo-
per. Ik wil in ieder geval geen
'overnight sensation', geen een-
dagsvlieg, zijn. Daarom heb ik er
nooit voor gekozen commerciële
songs op te nemen die vast en
zeker hits zouden zijn geworden.
Ik pikte er steeds de nummers
uit die bij mijn persoonlijkheid
pasten. Daarom kan ik nu zeg-
gen dat het de beste manier was
om iets op te bouwen."

" Randy Crawford: „Laat ik voorop stellen dat ik geen 'cover-koningin' wil worden."

Verschillende muziekgenres voortaan op vaste tijden

Betere formule Radio 4
DOOR ROB VAN DER HILST

HILVERSUM - Radioluisteraars van klassieke muziek
gaan in oktober zonnige tijden tegemoet. Dan zal deklas-
sieke radiozender voortaan volgens een heldere formule te
beluisteren zijn, met verschillende soorten muziekpro-
gramma's op vaste tijden.

De programmaleiders klassieke
muziek en de directeuren van de
radio-afdelingen van de zendge-
machtigden op Radio 4 hebben
hun fiat gegeven aan een geza-
menlijk plan voor een vaste zen-
derredactie van Radio 4. Het
NOS-bestuur, waarin alle om-
roepvoorzitters zitting hebben,
moet dit plan* in de loopvan deze
maand nog goedkeuren.

Met een vaste programmaformu-
le van Radio 4 beoogt Hilversum
een steviger positie te kunnen
innemen in de slag om de klas-
sieke radioluisteraar. Immers,
sinds de commerciële radiozen-
der Concerto Radio op de kabel
is, met non-stop programma's
van klassieke muziek, ookRTL4
zich opmaakt voor klassiek en
Zelfs regionale radiozenders zich
°p klassiek terrein begeven, is
Radio 4 in een concurrentieposi-
tie komen te verkeren.

Het totale programma-aanbod
van deze zender vertoont thans
het aanblik van een bont mo-
zaïek. Al is het wel een waaraan
kop noch staat valt te ontdek-
ken.

show

Nieuwe show Formidable

La Toya
Jackson

danst en zingt
in nachtclub

PARIJS - La Toya Jack-
son, het zusje van de Ameri-
kaanse popster Michael
Jackson, kun je tot het ein-
de van dit jaar aantreffen in
Parijs. In de wereldbekende
nachtclub Moulin Rouge
Vond gisteren de première
Plaats van haar nieuwe
show 'Formidable'.

Een zingende en dansende 'La
Toya' moet voor de bezoekers
van de cabaretvoorstellingen
de absolute trekpleister wor-
den. De zangeres en danseres
Weet zich tijdens haar optre-
den verzekerd van een man-
nenballet. En dat gaatzo nu en
dan uit de kleren.

# La Toya Jackson
en het ballet van de

Mouling Rouge in
Parijs tijdens de
première van de

show 'Formidable'.

Vanavond dubbele
aflevering GTST

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Omdat de afleve-
ring van 'Goede Tijden, Slechte
Tijden' woensdagavond in ver-
band met het voetballen niet
werd uitgezonden, worden van-
avond vanaf 20.00 uur bij RTL 4
twee afleveringen van deze po-
pulaire serie gebracht. Een afle-
vering van 'Get a Life' komt
hierdoor te vervallen. Program-
madirecteur Ruud Hendriks van
RTL4: „De verwikkelingenrond
de persoon van Rien Hoogen-
doorn zijn op dit moment zó
spannend dat we besloten heb-
ben om de trouwe kijkers voor
een keer, te bedienen met twee
afleveringen van GTST op één
dag."

" Gaat Rien Hoogen-
doorn het gevang in? In
Goede Tijden, Slechte Tij-
den, vanavond tussen
20.00 en 21.00 uur, ziet de
kijker hoe het afloopt.

Artistiek
„Dat het pas echt lukte met
'Streetlife', als relatief onbekend
persoon achter een wereldbe-
roemde groep als de Crusaders,
is niet vervelend. Er zijn arties-
ten die het met veel minder moe-
ten doen. Ik ben nu veertig jaar,
heb net een nieuw album in de
winkels liggen waar ik trots op
kan zijn. Het is zowel muzikaal
als artistiek verantwoord. De
stukken geven mijn 'vrouw-zijn'
en, belangrijker, mijn innerlijke
gedachten goed weer."

Contact met de leden van de
Crusaders heeft ze bijna niet
meer. Stix Hooper, de drummer,
wil ze nog wel eens bellen als ze
om een goed gesprek verlegen
zit. De anderen staan nog wel op
de verjaardagskalender, maar ze
ziet ze nauwelijks nog. „Ze zijn
met zoveel verschillende projec-
ten bezig, dat ze elkaar bijna niet
meer zien." Alleen toetsentove-
naar Joe Sample behoort nog tot
haarvaste vrienden die geregeld
op bezoek komen. En levert dus
zijn vertrouwde, briljante aan-
deel aan het album met een pia-
nosolo op 'Whos crying now'.

De Amerikaanse zangeres heeft
inmiddels ook Zucchero Forna-
ciari in de armen gesloten. Tij-
dens dienst concert 'Live in
Kremlin' kwam Randy Crawford
tweemaal op het toneel voor een
duet. 'Imagine' en 'Come il sole
all'improviso' dat ze voor haar ei-
gen album heeft herschreven in
'Like the sun out of nowhere'.
Als tegenprestatie heeft Randy
Crawford de duetversie met
Zucchero van zijn hit 'Diamante'
op haar cd gezet.

„Prachtige man. Prima podiu-
martiest ook, maar ik kan beter
zingen," klinkt het plagend. „Ik
was trouwens nog nooit in Rus-
land geweest. Het was een mooie
ervaring. Gewoon, om er te zijn.
Verder denk ik er niets over. Ik
haat politiek. Ik heb er gerust
mijn eigen gedachten over, maar
die uit ik niet omdat er andere
mensen zijn die daar veel meer
verstand van hebben en er dus
veel beter over kunnen praten."

Een zelfverzekerd type, Randy
Crawford. Beïnvloed door Aret-
ha Franklin, met eens in de twee,
drie jaareen nieuw album houdt
ze haar naam warm. Voor altijd.
„Omdat ik weet dat mijn cd'spas
op de lange duur echt worden
gewaardeerd."

(ADVERTENTIE)

>;'M ______BK_l^fl___. :
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LADILIGENCL vanavond

*jL RYDER
C^ufftö^^Ë^ HEERLENSHEKWERK

Een begrip in Limburg I^l%’ ■ E_l IVI I

fl U Zaterdag 7 maart
tlwMcky BAD BOY BOOGIE
Bongerd ... Spaubeek. Eldorado-infolijn: 04493-4848voor orkestinformatie. |

DANCING HOUSMMS MONTFORT
ZATERDAG 7 maart HURRICANE

HS-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 3Q

9 jf CTUrOTCnC Ik.ll 5 Zalen met een voor'elkwat wilsprogramma.
S^l|C J IntrllLt-J IIN I Dat is Hs.de meest komplete bioscoop van 't Zuiden,

_■__■___. Een film over liefde, herinneringen en deÊr-ppm W^W%SIB_-^xm_-, ,-■Kf-fc waarheid die eindelijk aan het licht komt _E_SCJM \ _B_wP»
J_S* THE PRINCE OF TIDES^ jS|_U_E me' BarDra Streisand, Nick Nolte, Jeroen Krabbé e.a. B^^ 'kW"^Pjjjqt dagelijks: 14.00, 18.30en 21.15 uur pPk 'IEB
'WÊfcTt Een ongelooflijkethriller, één van de meest |f JmÊÊ WÊm"K^SJËt verrassende films van dit jaar: fflp -^ppS S DEAD AGAIN pr
T^mt maandag, dinsdag en donderdag óók 14.30 uur .. .. j;■■mÊÊÊt'
__«=* JZSSS éls. Jt —ff"FijSff THE ADDAMS FAMILY F fjf KT? 4_k---**
ftrtX vrijdag t/m zondag: 14.15, 16.30, 19.00 en 21.30 uur liedenen vertedenHfej&H maandagt/m donderdag: 14.15, 19.00en 21.30 uur zijn „iet te scheiden.
rVJ^vtl _______________________________________ Kenfilm over liefde.hßrttL-R .rv i_ -i- herinneringen en dehMIJPaH Van de makers van Die Hard . waarheiddie eindelijk
___nf_-^_J t~tlf_<~_ f_l—l F~~I~ iiiiiihet licht kamt.

f 2j Alleen de gek die hem wil doden kent zijn onschuld... THE
9 JE dagelijks: 21.00 uur PRINCE OF TlDES
_P __—...._ —-_—. -._-». C_ebaseerd op de rtimanXX-W" DON T TELL MOM PrtnsderGetijden'.XjfMiF THE BABYSITTERS DEAD
-fAÉifS: met de ondeugendeKelly uit "Married with children" B.arbra STREIS.WD MCX NOlTt

IsftS vrijdag t/m zondag: 16.30, 18.45en 21.00 uur B_.TH_DA.NNER KATE NEIIIC.AN

maandag t/m donderdag: 18.45 en 21.00 uur lEROENKRABBE melindadillon

31 fer Je loopt met haar weg,j 9 maar intussen luist ze je er in. _______-_-_-_-_-_-_—■lil CURLY SUE
«^IK| met JAMES BELUSHI en KELLY LYNCH _if\WQ_X\ vrijdag t/m zondag: 14 30, 16.30en 18.45 uur N/.fofll__f_ll_'Pf'EjSj maandag t/m donderdag: 14 30 en 18.45uur 1 ▼Vlvll_y*£**_-_-i

_Hl__~___ __f^^~"V- -TIPT7_r"_T"TT7T-_H I Tfc-.<-l---_--.-*"-«/ -e_proke.] /JKSj*] _. « i t' " -i ü^^j
" -fi^fi DE NOTENKRAKER Tekenfilm naar hel bekende
' =-E S Tekenfilm naar het bekende sprookje op muziek . sPr?^£.°P PPk

rP
'"■ _T_\ ** vanPYOTRILIYCHTCHAIKOVSKY r- Vr.v\t.v
■ -*■ JJ Nederlands gesproken en gezongen! TCHAIKOVSKY
:_€ 1* vrijdag t/m zondag: 14.30 en 16.30 uur uitgevoerd doorhet
I*H 3 woensdag: 14.30 uur London Symphony Orchestra
■ 7Mê J^t 3 met de stemmen van

'i» H De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG JodyPijper, Harry Slinger,
I -Jt --JC "-"r-xr-i ■ _.■ ui—r urn r_r_ ni_oT_ki Ted de Braak, Ben Cramer,M ftfc FIEVEL IN HET WILDE WESTEN Rud. Falkenhagen,
_^Ë Nederlands gesprokenen gezongen l_eontien Ceulemans,
\wk Pt vri|dag t/m zondag: 14.30en 16.30uur Anne-Wil Blankers e.v.a.
jgjlJgjUf! woensdag: 14.30 uur I

__El___L___tJ

■ '■ ■■■■ ' ' ' ■:...'. ' ' ' '■'■ :■■■■■■■■:■: .....■■■:

" I r*j»] =_ "9mèê_\mèè_iè*M "" SO. B.MARZ "__ AACHEN KLINIKUM mParitplölze RWTH
0 aa Buslinien 5,33,45 9!__ /jXYïIfiCQ W"~nn mitmochenl __
#"M__i--tt>J Inb: 0241/4778686"

Dancing Gorissen
BRUNSSUM
Zaterdag dansen

met orkest

Apollo Trio

B| 't Wieltje
A.s. zaterdag 7 maart

| DANSEN
De muziek wordt verzorgd

Winando
Akerstraat 36, Spekholzerheide. Telefoon 045-412465

_r _________
_M_' M__
f -Sj3) f^__k_M

Bbk/^fc^B \\y^^^^^_\\\\\\\\\Pi_______i _M\__^_l n
-\\vi!^^^LF-\\\---\ml_-\W

f \ -m J■ ___~^Tart NW_^^^H■ i „.IJ ____________ Ifl
Aanvang: 20 30 uur Entree:40.-I Geleen: Buro Pinkpop 046-752500 Maastricht: Music Plus.I 043-211673 Heerlen: Satisfaction. 045-715265 Sittard: Siva.I 046-517798 Kerkrade: Music Shop. 045-458595 Roermond:

I Disco Limburg, 04750-16282 Aken: Elpi 09-49-24124389

I Kaar_erKoop voor de corceter leversvia alle VW-TBB

~.' Limburgs Dagbladgpiccolos

__3 ___L --------tm _____

___7_-___^V_r^__-r___l-H_V__fl_

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijner nog van
diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmelkenofze met een slokop gaan rijden
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemandtoch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar doordatsoortautomobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE

I INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

m■fy IKBP Veilig Verkeer Nederland
\\\\\i \i

§Hefdoei. gaatlidoru'opei^ \
B2lïlCi22il££U£iUïUi Kerkrade Meeting Venus, film

Kerkrade Emmy Verhey geannuleerd MBMBiT»FOyTïT-ftT_!_rTT_-TTM_________
Heerlen Benny Neyman In Concert

\l_M_v_é_mA_ Heerlen Stef Bos: Is dit nu later? _______________7TirïTT_VEJnTT'Pï^__________________ Kerkrade Nederlands Dans Theater 2 ______ i :_-k. ,--.-.o i "„ .. , . .Heerlen Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v. Tho- 'Kerkrade Snuffelmarkt 9.00-17.00 u. (Rodahal) rrtas Sanderling; soliste: Vera Beths, 2■ K7SnTSnCnTTml-________________l Vlo°' Pr°9r Brahms - Andriessen - Dvo-Hk^k rak
Kerkrade Hafa-concert: St. Callistus& St. Caecilia Radetzky: Kom onmiddellijk thuis!, caba-

,,„__*_» -ygeisnoven ret - 20.30 u. (Kleine Zaal)
W I jjerkrad^Sn^fe^ Kerkrade Shostakovitch Kwartet
_r 1| ■L__2_l__U__itil^Ll_l_Ui Kerkrade Kunst- en Antiekbeurs 19.00-22.00 u.
p^" M Heerlen Sessie Leoni Jansen& Nils Christe, als (Rodahal)

J:,M 1 inleiding op voorstelling Scapino Ballet- sjttard Big Band Conservatorium Maastricht: I i
Wfl Heerlen ScapinoBallet Rotterdam. Balletten van a

-____________L \ ÉË Ed Wubbe, Nils Christe en Itzik Galili en K_JU_a_]b-!-l-_y__y_EiU_i__i
fc^i^fl H m.m.v. Leoni Jansen-20.15 u. Kerkrade Kunst- en Antiekbeurs 14.00-22.00 u.

Jp ____, 11 □ r„ ur- ii ■_. "" Kerkrade Greetje Bijma Kwintet: In ConcertHeerlen uitlegavond I Paghacci/Cavallena Rusti- . .B _K H cana, opera's van Leoncavallo en Mas- Sittard Johan Verminnen, chanson-avond
JS! cagni, door Len van Schaik -19.30 u.j|| H (Kleine Zaal). Aanmelding vooraf bij kas-M I sa (045-716607) of Limburgse Opera Z__Tli^^^^TTT^^TT^TT!!^^^^^

Vereniging (046-333182) Hee,len Sirkel: Goud (6-12 jr.) -14.30 u. (Kleine

Ifl I Kerkrade Modeshow Geilenkirchen & Moda Kewo ZZiPZ Z \ , f

,
k 7T^_T_~_7—_T~Kerkrade Kunst- en Antiekbeurs 11.00-18.00 u.(Ro-

W\ Sittard Mair uitverkocht dahal)
Kerkrade Kerkraads Symfonie Orkest

iprdao 14 maan in _^^^^^__HiaAfiMaiiyM_u_*i_H-i__H__i-_i _
a'

" Heerlen Opera forum: Pelléas et Mélisande, opera Sittard Circus Custers: Husse en deReus, nieuw
van Claude Debussy jeugdprogr. -14.30 u.

| \ \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

I \V Wij zien u graag in de schouwburg!
i L_.i stadsschouwburg /^fl_fc wijngrachtmuziektheater 'de stadsschouwburg' FV D, _3 heerlen £_W kerkrade *** sittard (JjS> S. tel, kassa: 045-716607 tel, kassa: 045-454141 tel, kassa: 045-510616 *-&—rSI j

I FW^B__^sp___?!kFiß yjrfjjj^vjii rorsTSMnwir^i^^

_^_^^^B _________^___w^Tf_\\_\T''tÊ_W\\ Eff ____F *"—'*HB^H-_B |&2jé| __T^^^Si_fiTr^__!
"ir* \W_\ _________________ __m ___v^_Y£ i^m 1 MV-Ullv-M-Hp-Mp-B-|-----l______ ________ _______.- ■pV:^f'w'i|i"iw ■_.^H P&VAv^fl ___■ I ■ n ■■■7ïrin___Ww*_i > ■ _r__% 1-ywrwr.fc^ ■—Juk-- ■L-~—"-_ fl ■§■ 1 _^i I mT_l^_^-_->l_____l I I I IWfwi ml l fkfl IF-vwl ■ï_ 1 1 JJ.WillJK* L_V_-HI_H w^flr ■■___■ J ! I **B j2^J^UZ^^B_L_^__H_l____!_____fl_____

___% \^_m_ Jf*fc'__-I l^^j^^^^^M____________________________________________________l_l-'■__^ l^__H H^ iliiiii^^ —-. - ___Pfff____i _____
.ff^'r^iTT-fï^^H iff'_*_n_^i^^j^TTv__!______ ____rï^_^^^Wiiir^^^^Ts__^____i^^H

I _fl __v I I Hijisoffidervanjustitie^B^" |fl I HHB BrHpWiflWjß^nff l___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l
Hij riskeert zijn leve-, yÊÊÊ fl WM JÊ\ -Ml-'Cl'-fflW-l Rl<PpL Hp WPpU ____t<__^_^_^_^_^_^_^_m\ betleven van zijn gezin, B*_Fl" WB __£7"_J_PPP__!PB C^l\ MC »*V.«._\i ,

|H_P^n^_P_^P^ __ _P_ _ _'' w^^^^^^ IH-Ü -É-I-P-I ___i 1_W_^B _M_i___WifiTjTJjrjlSiCl^^B en alles wat hem dierbaaris, Hi Ir'/ ___-------k I te>^f_«til_C__l -^ ledere woensdag r^^_.__W_!T^y?r_Hr____i IBS ____f. _m' Jo^_^__. ' m IS_fMMli_[Jl .anWI "■■l _*__#_%%%Birï___rm_________l voor een ding... -v__i_F-,_Hrs C* _L____ _H Pr?.. U _ 41. 1 . .'"jl^l alle zalen en j__l__-ff__>xv
__nfWsi!lT_T^^H _L._ \ :l_i _^____W W, _m_ _K _P_____, , <H i i_ilililiiiliiiÉiMiiißl "^^~ . ■■■MK-ii-bM- ■■■■ dewaarheid. / JP^vS Rk'' ' R^____-__V__R<' " ""^"^""' .^~~- voorstellingen

|C7j^3j I KEVIN COSTNER |F|l k| U 9fl -£« J &_ '^-£^fl al vanaf _4ISpSI ibOU.TRSTOM__ "ffl 1 Bfl^' ■IBB|^--\fc?l ’7,50pp^fl V

I HetVeH__lDotJj_x_____ti_ _m_-__wÊ_Wmm_\ <fê l^^ÊÊk-W "^^^^_\
V7/^VEEÏn_IBiICcÉNTRALEkassa:(MS-7i42ÖoßfcpßE bMVEEKWB K [i E WEEKRn^-^T T T t f T TB ■ J*-~^_[|| |{ _~^^ '■'■■■_} L|HH-MM^P-IHn^^_^_l I _L_«ifl^_____*-',"__-"''*'''__^^^^_i

VLOT EN DISKREET GEREGELD.
Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

[NA/U SCHOOLI

Beter, op defiets!iDANVEKVUILJENI-ESI
Steun deze actie, bestel het affiche of word lid!
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É Provincie BureaußJblJotheek
I imhlirn Postbus 5700L. 1111UU I y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 72/W-92 bekend, dat op 5 februari 1992 bij hen is bin-

nengekomen de aanvraag d.d. 28 januari 1992
(ingeschreven onder nr. Bv 1396/92/5650) van
FLO-PAK om een revisievergunning ingevolge
deAfvalstoffenwet voor haar bedrijf gelegen
aan de Nijverheidsweg 4 (Industriegebied "De
Beitel") Heerlen. De aanvraag en andereter
zake zijnde stukken liggenter inzage van 9
maart 1992 tot 10april 1992 en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huisvan Heerlen tijdens de werkuren en bo-
vendien zaterdags van 10.00 uur tot 13.00 uur,
in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek,
Raadhuisstraat 20, Heerlen, alsmede tijdens
de werkuren na laatstgenoemde datum op
deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aanvraag. Tot uiter-
lijk 10 april 1992 kunnen tegen het verlenen
van de aangevraagde vergunning gemoti-
veerde bezwaren kenbaar worden gemaakt:- hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
vermelding van het nummervan de aanvrage;- hetzij mondeling, in persoon of bij gemachtig-
de, tijdens de openbare zitting in het gemeen-
tehuis van Heerlen op 23 maart 1992 om
15.00 uur. Degene dieeen bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn persoonljke gege-
vens niet bekend te maken. Alleen degenen,
diebezwaren hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven èn een ieder die aan-
toont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat
is geweest, kunnen bezwaren tegen de ont-
werp-beschikking indienen en zijn later tot het
instellen van beroep gerechtigd.I .

Vrijdag 6 maart 1992 " 12Limburgs Dagblad



Duitsland 1
[te-00 heute.°0-03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

soapserie.
°9 -45 Sport treiben - fit bleiben.
'0.00 heute.10.03 (TT) Terra-K. Serie.
'0.50 (TT) Hundert Meisterwerke.
Serie.

Tl-00 heute.11 03 (TT) lm Sog derAngst. Tv-spelvan A. Hennicke.
12.40 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
'3.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. Kinderprogram-ma.
14.30 Natur in Not. Reportage.
15.15 Tagesschau.
15.20 Kleine Geschichten aus dem
Zoo. Kinderserie.

15.30 Höchster Einsatz in Laredo.
Amerikaanse western uit 1965.

17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17-35 Heidi und Erni. Serie.
18.30 Hier und Heute.18.45 Knastmusik. Serie.19.10 WWF.19.20 Herzblatt. Spelprogramma.
19.45 WWF.19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT)Max, der Taschendieb.

Duitse misdaadkomedie uit 1961 van
Imo Moszkowicz.21.44 Tagesthemen-Telegramm.

21.45 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden girls. Comedyserie.
23.25 Sportschau.
24.00 Showgeschichten. Heinz Rüh-

mann.
°1.00 The California Kid. Amerikaan-

se psychologische thriller uit 1974
van Richard T.Heffron met Martin
Sheen, Vie Morrow, Nick Nolte, Janel
Baldwin, Frederic Downs e.a.

02.10 Tagesschau.
02.15-02.20 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken, Lanzarote: Insel
des Ursprungs, es wird Nacht.

TV FILM VIDEO
RTL4
12.40 Blackbeard, the pirate. Pira-
tenfilm uit 1952 van Raoul Walsh
met Robert Newton als boekanier
en Linda Darnell als zijn gevange-
ne.

" Leslie Browne en Mikhail Baryshnikov in 'The turning
point'. (Nederland 2 - 23.21 uur).

Duitsland 2
14.30 So ein Flegel. Komedie uit
1934 van Robert Adolf Stemmel
met Heinz Rühmann in een dubbel-
rol. Schrijver wil een stuk schrijven
over schooljaren en keert terug
naar de schoolbanken.

BRT 1
15.00 Clockwise. Formidabele
John Cleese als doorgedraaide hy-
pemerveuze onderwijzer die een
grote speech moet houden en op
die dag de trein mist. Zonder hem
was het matig geweest, want Chris-
topher Morahan blijkt nergens een
goed regisseur. Uit 1985.

Duitsland 1
15.30 A big hand for a little lady.
Komedie over valsspelende poke-
raars en hun romance. Met Henry
Fonda en Joanne Woodward. In
1966 gemaakt door Fielder Cook.

Duitsland 1
20.15 Max, der Taschendieb.
Heinz Rühmann speelt een zak-
kenroller die het na de dood vanzn zwager schopt tot politiecom-
missaris. Uitermate moralistisch,
maar ontegenzeggelijk ook grap-
pig. Regie in 1961 van Imo Mosz-
kowicz.

RTL4
22.05 Colors. Ijzersterke en contro-
versiële film van Dennis Hopper uit
1988 over de oorlog tussen jeugd-
bendes in Los Angeles. Geen ruim-
te voor romatiek: de jochies gaan
elkaar met Uzi's te lijf. Wel integer
en met een onvergetelijke sterfscè-
ne van Robert Duvall. Beslist kij-
ken. Ook met Scan Penn, Maria
Conchita Alonso.

Nederland 2
23.21 The turning point. Film met
licht feministische teneur, over
twee vrouwen die ooit samen een
balletcarrière begonnen. De één is
nu een gevierd danseres, de ander
huisvrouw. Samen herinneringen
ophalen blijkt niet zo eenvoudig.
Regie in 1977 van Herbert Ross,
met Arme Bancroft, Shirley MacLai-
ne en Mikhail Baryshnikov.

RTL plus
0.10 Wenn die Madel Manoeuver
blasen. Platte sekskluchtvan Franz
Antel uit 1974, met Alena Penz.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.08 Marco Bakker presenteert.

Muzikaal programma. Gasten: Anne-
liese Rothenberger, Lorna Dalles,
Udo Jurgens e.a. Herh.

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Tossner's einde. Tossner heeft
vele vijanden gemaakttijdens zijn be-
denkelijke handel in onroerend goed.
Derrick komt echter in actie, wanneer
hij in zijn badkamer wordt doodge-
schoten. Herh.

17.54 Dé tv-dokter. Herh.
18.00 "" Journaal.
18.20 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie. Afl.: Bebop en Rocks-
teady veroveren het heelal.

18.46 Bassie en Adriaan en de ge-
heimzinnige opdracht. Kinderserie.
Afl.: lerland - De zon en de regen wij-
zen de weg.

19.21 TROS Hollywood boulevard.
Film- en videomagazine. Presentatie:
Tineke Verburg.

19.55 Te land, ter zee en in de lucht.
Behendigheidspelprogramma. Van-
daag: Op glad ijs.

20.45 TV-Masqué. Programma rond
een onbekende landgenoot. Pre-
sentatie: Ralph Inbar.

21.40 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

21.41 TROS tv show. Talkshow met
Ivo Niche.

22.34 In the heat of the night. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Vals be-
schuldigd. Virgil en Gillespie moeten
een beschuldiging van Jeff Dillard on-
derzoeken. Zijn zoon Jimmy blijkt te
zijn gemolesteerd door leraar Gene
Grissom. Grissom ontkent echter al-
les.

23.21 The turning point. Amerikaan-
se speelfilm uit 1977 van Herbert
Ross. Met: Arme Bancroft, Shirley
Maclaine, Mikhail Baryshnikov e.a.
Emma en Deedee, twee oude vrien-
dinnen, hebben elkaar jaren geleden
uit het oog verloren. Het begeleiden
van de dochter van Deedee bij haar
danscarrière door Emma, brengt de
twee weer bij elkaar.

01.22-01.27 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Nachbarn. Buitenlandersmaga-

zine.
14.30 So ein Regel. Duitse speelfilm

uit 1934.
15.50 Das Martell-Tal in Südtirol.
Reportage.

16.00 heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert. Amerikaanse
sf-serie.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 landerjoumal.
17.50 en 18.25 Die Simpsons. Ameri-

kaanse tekenfilmserie.
18.50 ZDF-lhr Programm. Pro-

gramma-overzicht.
19.00 heute.
19.20 en 19.50 Der Landarzt. Serie.

Afl.Nieuwe verhoudingen.
20.15 (TT) Der Alte. Politieserie.21.15 Das grosse Monopoly. Repor-

tage over de strijd om de gebouwen
en de grond in de binnenstad van
Leipzig.

21.45 heute-journal.
22.15 Showfenster. Amusementspro-

gramma.
22.45 Die Sport-Reportage. Bunde-

sliga-voetbal en Bundesliga-ijshoc-
key.

23.20 Allein gegen die Mafia. Mis-
daadserie. Rolverdeling: Michele Pla-
cido, Francois Perier, Florinda Bol-
kan, Paul Guers. Afl. 10: Corrado
geeft Terrasini belastende informatie
over Cannito. Tegelijkertijd probeert
hij Terrasini daartegen te waarschu-
wen.

00.25 heute.
00.30-01.55 Die Strasse der Spiegel.

Italiaanse speelfilm uit 1982 van Gio-
vanna Gagliardo. Met: Nicole Garcia,
Milva, Heinz Berment, Massimo Se-
rato. Rosa valt 's-ochtends uit het
raam van haar woning. Zelfmoord, is
de conclusie. Maar de onderzoeks-
rechter Francesca gelooft daar hoe
langer hoe minder in, zeker niet wan-
neer er sprake blijkt te zijn van een
man in een smoking en haar man
een reinigingsbon voor een smoking
in zijn jaszak heeft.

RTL plus
1.30 Party Girl. Formidabele cult-
film van Nicholas Ray over een on-
eerlijke advocaat en een bardanse-
res en hun pogingen om aan de
greep van de maffia te ontsnappen.
Prachtige dialogen, maar helemaal
onvergetelijk zijn de twee dans-
nummers die Cyd Charisse ten
beste geeft. Uit 1958, ook met Ro-
bert Taylor.

Nederland 3
08.55-09.00 en 13.00-13.12 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. Serie. Afl.: De sur-

priseparty. Porkpie is nooit in feests-
temming op familiefeestjes omdat hij
zich dan weer herinnert wat hij ooit
heeft verloren. Scan, Gloria en Loui-
se besluiten nu voor hem een surpri-
separty te organiseren.

19.25 Wat doe jij nou. Programa over
school- en beroepskeuze.

19.55 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: CDA.

20.00 "" Journaal.
20.25 Portret van Natasha. Een

36-jarige vrouw in Moskou. Een film
van Jimmy Hignett en Hans van Rooy
uit Maastricht.

21.48 De verhalenvertellers. Serie
verhalen. Vandaag: Quizz.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" 'Derrick' met Gaby Dohm en Thomas Fritsch. (Neder-
land 2 - 16.55 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus natuur-
kunde. 10.10 Schooltelevisie. 11.40
Teletekst-overzicht. 11.48 Programma-
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
Braziliaanse serie. T2.15 Entschlacken
Sic Ihren Körper, gezondheidstips.
13.00 Fünfzig Jahre Schweigen, docu-
mentaire. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Nachtreporter - Die
Halle, reportage. 15.55 Sport aktuell.
16.00 West 3 aktuell. 16.05Schooltele-
visie. 17.30 Cursus biologie.lB.oo Ak-
tuelle Minute. 18.01 Die Herren des
Strandes, serie. 18.25 Six-Teen, jonge-
renmagazine. 18.57 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00
Wa(h)re Kunst: Kultursponsoring in der
Industrie, documentaire. 20.45 Klaus
von Bismarck - Ein deutsches Leben,
filmportret. 21.30 West 3 aktuell. 2T.45
Zak, weekoverzicht. 22.30 Sturmhöhle,
Franse speelfilm uit 1985. 00.36 Laat-
ste nieuws. Aansl.: Linie K, culturele
agenda.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
biologie. 09.00 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Nieuws in het Engels. 16.15
Nieuws in het Frans. 16.30 Computer-
treff, magazine. 17.00 Cursus biologie.
17.30Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt,
serie. 17.54 Pl-ilipp, kinderserie. 17.59
Der Dokter und das liebe Vieh, serie.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Service urn sieben. 19.15 Das
Rasthaus, auto- en verkeersmagazine
met o.m. de Autosalon van Genève, le-
vensgevaarlijke slechte autobanden en
autotesten: Toyota Camry, Opel Ome-
ga. 20-00 Lindenstrasse, Familieserie.
Afl. Verbotene Liebe 20.30 Kostprobe,muziekmagazine. 21.00 Journaal.
21.15 Die netten Bullen von Armstrong
portret van twee Canadese bereden
politieagenten uit de provincie. 22.00
Shoah - Die Vernichtung des europai-
schen Judentums, documentaireserie
van de Fransman Claude Lanzmann.
00.25 Laatste nieuws. 00.27 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL4
06.55 Ochtendprogramma.
12.40 Blackbeard the pirate. Ameri-

kaanse speelfilm.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse

soap.
15.35 The bold and the beautiful.

Amerikaanse soap.
16.00 Telekids.
17.00 5 uur show.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Dubbele aflevering (nrs 319 en 320)
in verband met woensdagavond uit-
gezonden voetbalwedstrijd.

20.55 Wie ben ik?
21.30 De prins van Bel Air.
21.55 Colors. Amerikaanse speelfilm

uit 1988.
00.05 Journaal.
00.20 Carol & Company. Amerikaan-

se comedy.
00.45 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.10 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow. - Herh.
01.55 De draagmoeder. Herh. van

15.05 uur.
02.20 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Frühmagazin. Gevarieerd och-

tendprogramma.
09.05 Vater Murphy. Amerikaanse

serie.
09.55 Reich und schön. Amerikaan-

se serie.
10.20 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie.

11.10 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie.

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Amerikaanse serie.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.20 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.05 Dallas. Amerikaanse serie.
15.55 Chips. Amerikaanse serie.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Pazifikgeschwader 214. Ame-

rikaanse serie.
20.15 Tropical heat. Amerikaanse se-

rie.
21.10 Ein Schloss am Wörthersee.

Duitse serie.
22.10 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti frutti. Spelshow.
23.55 RTL aktuell.
24.00 Mitternachtsstrip.
00.10 (TT) Madehen: Stillgestanden.

Oostenrijkse erotische komedie uit
1974 van Francois Legrand.

01.30 (TT) Party girl. Amerikaanse
misdaadfilm uit 1958 van Nicholas
Ray met Robert Taylor, Cyd Charis-
se, Lee J. Cobb e.a. Een ongewoon
stel, een advocaat en een revue-girl.

03.10 Das Geheimnis des Phantoms
in der Oper. Franse gedramatiseer-
de documentaire uit 1988 van John
Mc Greevy. Met: David Copperfield
e.a.

04.00 Formel I. Autosport: Formule I,
Grote Prijs van Zuid-Afrika/Kyalami.
Herh.

Duitsland 2
0.30 Via degli specchi. Intrigerende
thriller van Giovanni Gagliardo, met
Nicole Garcia, Heinz Berment, Mil-
va. Vrouwelijke officier van justitie
ontdekt dat de minnaar van een
meisje dat zelfmoord heeft ge-
pleegd haar eigen echtgenoot is.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.16.00 "" Journaal.

J6.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
'6.10 Viktor en Maria. Animatieserie.'6.21 (TT) Service salon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.Karin de Groot.

'7.30 Ereprijs 17. Familieprogramma
met Minoesch Jorissen.'8.00 Kruis + munt. Spelprogramma'"g.v. het 125-jarig bestaan van hetRode Kruis. Presentatie: Henk Mou-
We.

'5.28 (TT) Weg van de snelweg Ne-derland. Toeristisch programma.
Vandaag: Drenthe. Herh.

'8.53 De roze panter. Tekenfilmserie.
Herh.

'9.01 Cosbyshow. Comedyserie. El-
vin en Sondra blijven wel erg lang bij
Cliff en Clair logeren. Alleen zijn zij
de enigen die dat niet in de gaten
hebben.

Ig-29 Rangers & Rutten in de Rim-
boe. Reportage over een bezoek van
Edwin Rutten en 2 jeugdleden van
het WNF aan Tanzania.20.00 (""+TT) Journaal.*0.25 (TT) Geef om de toekomst. In-
formatief amusementsprogramma t.
b.v. het Wereld Natuur Fonds. M.m.v.Ted de Braak, Ati Dijckmeester en EdNijpels.

"2.18 Cheers. Comedyserie. Frasier
nodigt Sam, Cliff en Norm uit voor
een tocht door Amerika per auto.Wanneer die er midden in dewoestijnmee ophoudt loopt de spanning op.

*2.51 Dokument. Door het geluid, do-
cumentaire over geluids-overlast.
Over enkele jaren zullen de meesteNederlanders last hebben van een
beschadigd gehoororgaan. Er wordtin ons land te veel lawaai gemaakt.

«3.30 The commish. Amerikaanse
Politieserie. Afl.: Wraakgevoelens.
Commissaris Scali maakt zich zorgenover een brief die hij heeft ontvangen
Waarin hij met de dood bedreigd
Wordt.

"0.17 Miniatuur. Muziekimprovisatie
over het thema vrijheid en gebonden-
heid.

°0.25-00.30 "" Journaal.

België/TV 1
15.00 Clockwise. Engelse speelfilm

uit 1985 van Christopher Morahan.
16.30 Samson. Gevarieerd kinderpro-

gramma.
17.30 De snorkels. Amerikaanse te-

kenfilmserie.
17.55 Tik tak. Serie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

18.35 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

komische reeks.
20.25 Baraka. Spelprogramma.
21.40 Matlock. Amerikaanse serie.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 De vleespotten van Europa.

Engelse serie.
23.45-23.50 Coda. Luuk Gruwez leest

voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Biologie anders bekeken.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie.
19.53 Benny Hill.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische tips uit binnen- en buiten-
land. Binnenland Neerpelt, buitena-
land: Menorca in Spanje.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip. Vandaag:
Blikschade (verkeersongeval stoffelij-
ke schade).

20.40 Ommekaar. Dagboek, docu-
mentaire over mensen die een dag-
boek bijhouden.

21.30 Jdurnaal en sport.
22.00 Affiche. Kunstmagazine met als

vaste rubrieken o.a. de kunstagenda
en een duik in het archief.

22.20-23.15 Tenuto laureatencon-
cert. Deel 5. Het BRTN-Filharmo-
nisch orkest 0.1.v. Frédéric Devreese
speelt werken van Hummel, Villa-
Lobos en Tomasi. Met: Marleen Gor-
gon, hobo, en Karla van Loo, saxo-
foon. Presentatie: Régine Clauwaert.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05
Rückkehr nach Eden, Australisch fami-
lieverhaal. 10.00 Die Verschwörer,
Amerikaanse misdaadfilm. 10.55Hun-
ter. Amerikaanse misdaadserie. Herh.
11.55 Glücksrad. spelprogramma.
Herh. 12.40 Tip des Tages. 12.45Tele-
Börse live (13.00 Sat 1 Bliek). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens, serie.
14.30 Bezaubemde Jeannie, serie.
14.55 Sat 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest,
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie.
16.55Sat 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Gan-
ze. Spelshow. 18.15 Bingo. Spelpro-
gramma. 18.45 Guten Abend, Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. Spelprogram-
ma. 20.05 WetterNews. 20.15 Ster-
ben... und leben lassen, Amerikaanse
misdaadkomedie uit 1984. 22.05 Der
Kampfer, Franse misdaadfilm uit 1982.
23.45 SAT 1 Bliek. 23.55 Madels, Mie-
der, Millionare, Amerikaanse erotische
komedie uit 1991. 01.25 Tennis. 02.00
Vorschau/Videotext.

# Heinz Rühmann. (Duits-
land 1 - 0.00 uur).

Radio 1 radio7 07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het archief.
10.05 De reddeloze reportage.
11.05 De documentaire. 12.05 Af-
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34
Informatie voor de vissers. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.10 NCRV's hier en nu,
met om 13.45Kerk vandaag. 16 05
VARA Radio I vrijdageditie (17.30
Nws). 20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh. wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven-
de woord 9.04 Adres onbekend.
10 04 In antwoord op 11.50

Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij-
dag. 14.04 Ratel plus 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18 04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio 20.04 Amsterdams
Kleinkunstfestival 1992. 20.30 Her-
sengymnastiek. 21.04 Met mij valt
te praten... 22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19 04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24 00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1;
Rond Elisabeth. 8.00 Nws. 8.04
Vroeg ochtendconcert 2. 9.00
Richtr speelt Britten. 9.35 Fodor:
Vierde symfonie. 10.00 Eisabetta,
regina d'lnghilterra, opera van Ros-
sini. London Symph. Orch. en
Ambrosian Singers 0.1.v. Gianfran-
co Masini met sol. 12.30 Jazz op
vier - concert. 13.00 Nws. 13.04
Operette. 14.00 Een eeuw Arthur
Honegger. 15.45 Uit de schat der
eeuwen. 16 15 Crème du baroque.
17.00 De psalmen. 17.20 Concer-
tante. 18.00 Nws. 18.04 Muziek-
journaal. 19.00 Uit het muziekar-
chief. 20.00 Nws. 20.02-24.00
Supplement: Nieuw Ensemble; ca.
23.00 We hebben 't heerlijk, hoor-
spel.

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8 55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang 12.00 Nws
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws 13.10 Het Ge-
bouw met om 13.10 Het interview;
14.00 Het onderzoek; 14.30 De
ontmoeting; 16.36 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.

18.20 Uitzending van D'66. 18.30
Homonos. 19.00 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19 30
Nieuws en actualiteitenrubnek in
het Marokkaans en het Berbers
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees 20 30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 2140-22 00 Theologi-
scheverkenningen

BBC 2
07.45 Schooltelevisie. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster, actualiteiten.
10.00 Schooltelevisie. 11.20 Around
Scotland, magazine. 11.40 Schooltele-
visie. 14.20 Greenclaws, kinderserie.
14.35 King Rollo. 14.40 Schooltelevi-
sie. 15.00 Nieuws en weerbericht.
15.15 Weekend outlook. 15.20 Sport
on Friday. 17.00 Catchword. 17.30
Seabrook's year. 18.00 (TT) A question
of sport. 18.30 Top gear. 19.00 (TT)
Thunderbirds. 19.50 Dr. Who. 20.15
Open Space. 21.00 Public eye. 21.30
Gardeners' world. 22.00 Victoria Wood
as seen on tv. 22.30 Arena. 23.30
Newsnight. 00.15 What the papers say.
00.30 Scrutiny. 01.00 Weerbericht.
01.05-02.35 Where the sun beats, Por-
tugese speelfilm uit 1989.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30La fete a la
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 Le 6e continent. 15.05
Wallonië 92. 1^.05Autant savoir. 16.30
Clips a la une. 16.45 Nouba nouba.
17.40 Beverly Hills 90210. 18.30 La fe-
te a la maison. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Jeunes
solistes. 21.20 Hitcher, Amerikaanse
misdaadfilm. 22.55 Vidéothèque. 23.50
Weerbericht en laatste nieuws. 00.15
Bourse.

België/Télée 21
16.45 Guerre froide a Cuba. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Terre et soleil.
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal, weer-
bericht en beursberichten. 20.00 Peau
de banane, Franse speelfilm. 21.35
Laatste nieuws, weerbericht en beurs-
berichten. 22.10 Art 21. 23.05 Ce soir.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Au nom de la loi. 10.00
La marche du siècle. 11.30 Magellan.
11.50 Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15
Faut pas rever. 17.15 La vérité est au
fond de la marmitte. 17.40 Cursus
Frans. 18.00 Questions pour vn cham-
pion. 18.30 Nieuws en weerbericht.
18.50 Affiches. 18.55 Clin d'oeil. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Nieuws.
20.00 Plein cadre. 21.00 Nieuws en
Europees weerbericht. 21.30 Stars 90.
23.00 Nieuws. 23.30 Media Sud. 23.35
Sauve qui peut.

Eurosport
09.00 Olympische Spelen, herh. 10.00
Olympische Spelen, herh. 11.00 WK
IJsracen. 12.00 Olympische Spelen,
herh. 14.00 Europa Cup voetbal. 15.30
Motorsport news. 16.00 Judo. 17.00
Supercross. 18.00 Kickboksen. 19.00
Passion. 19.30 Olympic days, herh.
21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Boksen.
23.30 Trans world sport. 00.30 Euro-
sport nieuws.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.30 Da Milano TG
Economia. 10.00 TGI Mattina. 10.05
Unomattina Economia. 10.25 Ci Vedia-
mo. 11.00 Da Milano TGI. 11.05 Ci
Vediamo. 11.55 Che Tempo Fa. 12.00
Piacere Raiuno. 12.30 TGI Flash.
12.35 Piacere Raiuno. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TGI Tre Minute Di. 14.00
Piacere Raiuno. 14.30L'Albero Azzur-
ro. 15.00 Dse - Green, Lavoro news.
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TGI Flash. 18.05 Vuoi Vincere?
18.30 Ora di Punta. 19.35 Una Storia
di Enzo Biagi. 19.50 Che Tempo Fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 La Donna
Esplosiva. 22.15 Elezioni 1992. 23.10
TGI Linea Notte. 23.20 Borsavalori.
00.20 TGI Notte. 00.50 Oggi al Parla-
mento. 01.00 Mezzanotte e Dintorni.
01.20 Dse - II Mondo Allo Specchio.
01.50 Tutta Colpa Della Sip. 03.20
TGI Linea Notte. 03.30 II Giorno Della
Sciacallo. 05.45 TGI Linea Notte.
05.55 Divertimenti. 06.40 Tamara, Fi-
blia Della Steppa.

BBC1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.25 Bump. 11.35 No kidding
with Mike Smith. 12.00 Nieuws. 12.05
Travel show extra. 12.30 People today.
13.20 Pebble Mill. 13.55 Regionaal
nieuws en weerbericht. 14.00 Nieuws
en weerbericht. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Diamond head. 16.35 Lifeline.
16.50 Bitsa. 17.05 Boggart Sandwich
and other stories. 17.20 The further
adventures of SuperTed. 17.30 Hangar
17. 17.55 Newsround extra. 18.05 (TT)
Grange Hill. 18.35 (TT) Neighbours.
19.00 (TT) Nieuws en weerbericht.
19.30Regionaal nieuws. 20.00 Wogan.

20.30 Tomorrow's world. 21.00 (TT) In
sickness and in health. 21.30 (TT)
Caught in the act. 22.00 (TT) Nieuws.
22.30 (TT) Love hurts. 23.20 (TT) Silk-
wood. 01.25 Rasputin - The mad
monk. 02.55 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Watersport
09.00 Basketbal. 10.30Eurobics. 11.00
Paardesport. 12.00 NHL IJshockey.
14.00 Motorsport. 15.00 Eurobics.
15.30 Golf. 16.45 Golf. 17.00 Argen-
tijns voetbal. 18.00 Pilote. 18.30 Ski-
verslag. 19.30 Basketbal. 20.00 World
sports special. 20.30 Go. 21.30 Kick-
boksen. 22.30 NBA Basketbal. 24.00
Boksen. 01.30 American football. 03.00
Matchroom Pro boksen. 05.00 Snook-
er.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co.. 20.00 World business
tonight. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
07 00 Limburg Aktueel 8.00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9 00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname Radio 1.
17.00 Limburg aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België/Radio 2
06 00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi 10 00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal. 1300
Nieuws 13.10 Goed op vrijdag
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal 18.00 Nieuws
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo 22.00 Nieuws 22 05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiolrühstück. 7.15

Wunschkasten (7.45 Veranstal-
tungskalender. 830 Besinnliche
Worte). 9.10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt 12.00 Musik bei
Tisch. (12.15 Veranstaltungskalen-
der; 12.30 BRF Aktuell). 13 00
Treffpunkt Frischauf
14.05 Musikzeit heute: Klassik
leicht serviert 15.00 Nachmittags-
studio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops
17.05 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell + Sportvor-
schau. 18.40-20.05Konzertabend

RTL Radio
04.00 Fruhschicht Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 900 Radio-Shop
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag 14 00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00 Feierabend. 18.00 Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
t'aime 24.00-04.00Radio-Nacht

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon
1200 Nachrichten und Wetter.
12.05Zur Sache 12.07Gut aufge-
legt (1300 Mitmenschen) 1400
Nachrichten 14 05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Aut der Promenade
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie 17.00 Der Tag urn Funf
1707 Musikexpress 20.00 Nach-

richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21 00 Musik zum
traurnen 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Super Channel
06.30 Business insiders. 07.00 Busi-
ness view. 07.30 Supersports news.
07.35 Europe report. 07.50 Super
events. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 Busi-
ness weekly. 09.00 Channel E. 09.30
Super shop. 10.00 The mix. 11.50 Mu-
sic news. 12.00 Super shop. 12.30
Hello Austria Hello Vienna. 13.00 Ja-
pan business today. 13.30 Beyond
tomorrow. 14.00 All mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air. 17.50 Music news. 18.00 Wyatt
Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside edition.
20.00Prime sport. 20.30 Tennis maga-
zine. 21.00 Wild America. 21.30 Spie-
gel TV. 22.00 Nieuws. 22.30 Super-
sports news. 22.35 Europe report.
22.45 US market wrap up. 23.00 My
outlaw brother. Amerikaanse speelfilm
uit 1951. 00.40 Music news. 00.50 Blue
night. 01.20 Super shop. 01.50 The
mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Ray Cokes. 21.00 The
hits. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 24.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.
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BLACK FÖÖSS
concert '92
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Rodahal - Kerkrade
zaterdag 27 juni 1992, aanvang 20.00 uur

Entree ’ 30,- (vrije plaatskeuze)
Voorverkoop bij alleLimburgs Dagbladkantoren-

de VW Simpelveld en VW Vaals.________________________________________________
"Voor meer

...LUCIA lllUyCl UfJui gratis prospectus
In de weekvan 9 maart starten in Eindhoven en Maastricht kunt u ons bellen
mondelinge avondopleidingen 077 - 520440 of

l^ll IVIA^L r\ of schrijven

met examengarantie Antwoord*, *»,. 5000 VB Tilburg.

BEDRIJFSHOGESCHOOL KATHOLIEKE LEERGANGEN Jk
LIMBURGSE SPD-OPLEIDINGEN BROUWERS

OeBaJriffshogexftoolKatnobew Leergangen,s («oor zover hel onden*?onderderelate vanoe welvalt) afwezenop grondvan 0eWei op hel hogerberoepsonderw^s, erkend door
da Minister van Onderwijs en wetenschappenop grond van 0e wet opde erkende ondenM|smsle*ngene" behoort lot de Sliehtinghoger Onderwas Zutd Nederiano
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Wij geloofden onze eigen ogen niet ../
Marie en ik fietsen regelmatig zo na I Wm 'OW ln duizenden maten, soorten,
het avondeten. Rijden we op een koop- Il J/M * r^^é^é/ kleuren en uitvoeringen,
avond een keertje naar Woonboulevard m /fIÊÈk < ""^^^^ Kom °°k naar het 9rootste woofl
Heerlen. En werkelijk, je houdt het niet 'k*'* *séL % *s^«~ winkelgebied van Nederland,
voor mogelijk! Wat een klassezaken f JF^\ %'""^^^J' Profiteer van de scherpste prijzen,
daar. En zovéél! In plaats van een fiets- fgj p &C Jf VR En Profiteer van net gigantische
avond hebben we er een 'loopavond' || fe"| ü|| j| aanbod van de 23 huis-, tuin- en
van gemaakt. W 1 /^HÉ keukenspecialisten.
Nee, zeg maar gerust een 'koopavond'... * ,^^ ;/jf '1 | J IJI
Woonboulevard Heerlen. J^ '^Ijlfc W^U^r->?^

Woonboulevard Heerlen heeft't. '^^P^^^^^^S^ X^^'liÉh^C^t^^^-S

MJAU r^R EAM3! ♦♦**rtem° A LEENBAKKER (|Qfe
KELLERHUIS ' " j A fei __k_ '_______-__

B

____________-__^_

______________________________ ____T^^____'^^^___r^^___l"^^^^^_____P"^^^"^___^^"____^^____ SlaipkamerSppriaal/akrn

Topkwaliteit in Uitgeslapen slaap- Prima winkels voor ■ ' ff A T^___. ____. Daar hou jen leuk Keuze uit meer dan Wonen op /"
keukens en servke. kamermode voor tapijt en gordijnen. ___ l A W 1 W i k ____ huis aan over! 100 slaapkamers. mooist

jong en minder jong.

S le^rl i^^H :{"] 111 _4VI:. §>MM |nH_..r| &^L 1 I 1 I I ____m____m_____r I I I ' ' " I 1 -^De grootste kollektie Grootste speciaalzaak Even gezelligzitten ,—^H"-----|^^n_^^_^__- \w Als °°k de Priis Een bank van ?e,ida- ** sp«ialist vool
keukens en bad- in fauteuils met een hapje en ■I I __-_m ammM » «J belangrijk is!! Je mooiste plekje op geloogd én Wal*

kamers. 200 modellen. een drankje. 4 . " aarde. grenen. >

-aaaEsaaaaaani |»r iliffi t^_____=____ ffSw ~_«^*,I f —1 I | r*mw | | -T.ifllilOTE' |. .... -..

Europa's grootste Doe het samen met Groenplezier voor BH Internationalekollektie De voordelige, Kreativiteit en
tapijtspecialist. Gamma. binnenen buiten. designmeubelen in komplete doe-het- aandacht voor I*1

manou, rotan en pitriet zelf-specialist. detail. J

WÊÊÊÊk SSSF^S EESB3 Bedrijventerrein I AIONTËII |Sailders| \ÊUt^é«—l I I |——| 'm de Cramer' Heerlen-Noord. |'-""[ 1 \ |*]==^
Interieurmogelijk- Sfeervolle zit-en Woonplezier begint Exclusief en betaal- U treft't bij Sanders. Trend en kleur i"ft

heden zonder woonkamer- hier. baar zitkomfort eigen interieur |
grenzen. meubelen met een

romantisch tintje.

▲ Voor Binnen & Buitengewoon! i

\m
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school in het kinderdorp

JOAOPESSOABRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenzal inJoaoPessoade bestaande
kleuter- en lagere school uitbreiden.
In detoekomst is deschoolook bestemd
voor dekinderen uitde sloppenwijken
in de buurtvan het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de
leefsituatie van deze kinderen te bren-
gen is veel geld nodig. Het comité
Heerlenvan SOS-Kinderdorpen vraagt
daaromuw hulp.

DOOR ’20.00 OVERTE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

U kunt dit bedrag overmaken naar
Rabobank Heerlen,nr.11.99.11.191ta.v.
SOS-Kinderdorpen, schoolactie (giro-
rekening Rabobank: 10.30.856). Inlich-
tingen: Mevr. I. Phllips-Leufkens, Co-
mité Heerlen SOS-Kinderdorpen. Te!.:
045-412736.

STAAT DER NEDERLANDEN

iJfe VERVROEGDE AFLOSSING

103A lening 1980per 1986/1995'"

Aflossing Op 3 april 1992 geheel vervroegd aflosbaar tegen de koers van 103%.

Rente De lopende rente tot3 april tenbedrage van ’ 32,25 per’ 1000- nominaal
wordt op die datum betaalbaar gesteld.

Betaling Betaling van rente en hoofdsom vindt plaats op de gebruikelijke wijze
; bij de kantoren van de De Nederlandsche Bank N.V. van 3 april af, tegen

inlevering van de schuldbewijzenmet couponbladen of coupons.. 1

■j^j LimburgsDagblad

<gpiccolo's
045-719966

Dus jij dacht
dat na carnaval

de sleur
weer begon...

\Y#v oe^ie °' lan9er naar verfrissing 'n ie werk?Dan kun jedie
\#/pionnen nu uit de koelkast halen. Uitzendburo Free-Lance heeft

* vanaf 4 maart namelijk ook vestigingen in Limburg.

" Drie tegelijk zelfs en helemaal nieuw! In Sittard, Heerlen en
' Maastricht, steeds in het hartje van de stad.

Kom dus gauw eens langs om je in te schrijven. Dan merk je,
mm geiïjk dat het bij Free-Lance geen sleur is. Er ligt een cadeautje ■/^C_T \ ~"^< voor jeklaar en met die verfrissing komt het ook wel goed.

feefance^
UITZENDBURO JsÊÊÊmP*

Rosmolenstraat 18 Dr. Poelstraat 21-23 Grote Gracht 10
Sittard 046 -527272 Heerlen 045 -7171 31 Maastricht 043-25 85&
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Voorlopig geen zwarte lijst gokverslaafden

Nog maar half uur
gokken in Heerlen

Vanonze verslaggever

HEERLEN - In Heerlen mag
vanaf 1 april niet langer dan
een half uur aaneengesloten
gegokt worden. Horeca-onder-
nemers moeten gokkers er na
dertig minuten toe bewegen
even rust te nemen.
Dat staat in een convenant dat de
gemeente is overeengekomen met
de speelautomatenhandel en het
Consultatiebureau voor Alcohol en
andere Drugs (CAD).

Convenant
In dat convenant wordt ook gespro-
ken over een zwarte lijst van gok-
verslaafden, die geweigerd zouden
moeten worden in gelegenheden
waar gegokt kan worden. In april
wordt nog niet met de zwarte lijst
gewerkt.

„En of die lijst er ooit komt, kan ik
niet garanderen," zegt burgemees-
ter Piet van Zeil. De gemeenteraad
had twijfels over de privacybe-
scherming en of het nalevenvan de
zwarte lijst wel te controleren is.

„Daarom wordt het een taak van de

gemeente om de lijst op te stellen
en bij te houden. Over hoe we dat
het beste kunnen doen, volgt nog
overleg met de gemeente Deventer,
die er ervaring mee heeft."

Jarige Belg
'op de koffie'

bij politie
MAASTRICHT - Op zijn 24ste ver-
jaardag is een in de Belgische
grensplaats Riemst wonende jonge-
man flink 'op de koffie' gekomenin
Maastricht. De politie hield hem
daar tijdens een routinecontrole aan
als bestuurder van een auto met
Nederlands kenteken. Bij die gele-
genheid kwamen diverse overtre-
dingenaan het licht. De jarigebleek
niet in het bezit van een rijbewijs,
de auto was niet gekeurd en even-
min verzekerd en op de voorruit
ontbrak deel 111 van hetkentekenbe-
wijs. Dat alles gaf de politie aanlei-
ding de auto in beslag te nemen.
Eenmaal op bureau werd vervol-
gens het doopceel van de man zelf
gelicht. In het geautomatiseerde op-
sporingsregister bleek zijn naam
voor te komen omdat hij nog een
geldboete van 1100 gulden moest
betalen. Prompt volgde ook voor
deze nalatigheid een proces-ver-
baal.
Een identiek geval deed zich die-
zelfde dag voor met een in het Bel-
gische Kanne wonende man achter
het stuur van een auto met Neder-
lands nummerbord. Hij was welis-
waar nietvolgens de kalender, maar
wel in ander opzicht 'jarig' toen de
Maastrichtse politie hem staande
hield. Ook in dit geval geen rijbe-
wijs, geen APK-stempel en geen
deel 111, maar wel nog twee niet be-
taalde boetes van ieder 75 gulden.
De auto werd in beslag genomenen
een proces-verbaal uitgeschreven.

Schoonmaak
Maasoevers

LANAKEN - De gemeeentebestu-
ren langs de Maas in Belgisch-Lim-
burg houden van 20 maart tot 20
april een grote schoonmaakbeurt
van de Maasoevers. De operatie ge-
beurt in samenwerking met het
Vlaamse gewest en de Dienst voor
de Scheepvaart. De schoonmaak
begin in Herbricht, een gehucht van
Lanaken. De bedoeling is al het af-
val, achtergelaten door toeristen en
de Maas zelf, eg te halen. De scho-
len werken aan het plan mee.

Commissie gaat
beveiliging

gevangenissen
onderzoeken

SITTARD - Staatssecretaris Kosto
van Justitie heeft een commissie in-
gesteld om de beveiliging van ge-
vangenissen te onderzoeken. Bin-
nen een halfjaar moet er een advies
liggen over een betere beveiliging
van vluchtgevaarlijke gevangenen.
De commissie is een direct gevolg
van de recente (soms spectaculaire)
ontsnappingen met name uit 'De
Geerhorst'in Sittard. Medio januari
kon een tweetal gevangenen uit de
Extra Beveiligde Inrichting (EBI)
van de Sittardse gevangenis ont-
snappen, door via ladders over de
muur te klimmen, met hulp van
buitenaf. Uit de nieuwe Sittardse
gevangenis ontsnapten sinds april
1990 acht gedetineerden.
De commissie, onder leiding van se-
cretaris-generaal mr R.J. Hoekstra
van het ministerie van algemene za-
ken zal het huidige beveiligingsbe-
leid, in het bijzonder voor vluchtge-
vaarlijke gedetineerden evalueren.
Met name de bouwkundige-, orga-
nisatorische en personeelsaspecten
worden daarbij bekeken.
De Coornhert-Liga (een organisatie
voor strafrechthervorming) en de
Bond van Wetsovertreders (gedeti-
neerden-vakbond) hebben bezwa-
ren tegen de eenzijdige samenstel-
ling van de commissie. Omdat die
ook ethische aspecten bekijkt, 'zou
het voor de hand liggen dat daarin
ook vertegenwoordigers van gedeti-
neerden zitting hebben,' vindt voor-
zitter P. Wiewel(Coornhert-Liga).
Erik van der Maal van de Bond van
Wetsovertreders (BWO) heeft ook
zyn bedenkingen: De eenzijdige sa-
menstelling van de commissie is
volgens de bondsvoorzitter ook in-
gegeven door partijpolitieke over-
wegingen. Door de recente specta-
culaire ontsnappingen krijgen deze
incidenten wel meer aandacht.
Daarnaast ziet hij het klimaat in
veel gevangenen steeds grimmiger
worden.

Recreatiepark met zeshonderd huisjes'

Interesse Gran Dorado
in Dousberg Maastricht

-150 tot 200 miljoen gul-
den.
Het gebied Dousberg is
gelegen in het westelijke
stadsdeel en leunt aan
het einde van de Via Re-
gia tegen de landsgrens
met België aan. Het com-
plex omvat thans een
zwembad, een tennishal
en tennisvelden, een
Sportel en jeugdherberg,
een kunstskibaan en wie-

lercircuit. Aan het gebied
grenst een grote cam-
ping. De huidige eige-
naar is de N.V. Sport-
fondsenbaden Neder-
land, die bereid is de
eigendom over te dragen.
De gemeente Maastricht
is daar ten zeerste bij ge-
baat. Tot nog toe immers
staat zij jaarlijks met an-
derhalf miljoen gulden
garant voor de exploita-

tic van het zwembad en
heeft zij voor tien miljoen
in het gebied geïnves-
teerd en aanloopverlie-
zen gefinancierd. Voor de
toekomst wil de gemeen-
te geen financiële ver-
plichtingen aangaan.

Tijdens een persconfe-
rentie benadrukten de
wethouders mr R. Leen-
ders en J. In de Braekt

gisteren, dat de gemeente
erop z«fl toezien dat bij
realisering van een Gran
Dorado-park Maastricht-
se belangen worden vei-
liggesteld. Voorop daar-
bij staat overname van
het personeel dat thans
in dienst is en handha-
ving van het bestaande
50 meter-bad voor ge-
bruik door 'eigen' zwem-
verenigingen en particu-
lieren. In het concept van
Gran Dorado is ook de
aanleg van een subtro-
pisch zwembad opgeno-
men.
Afgestemd op de voorlo-
pige plannen, wordt gere-
kend op gemiddeld 1500
tot 2000 verblijfsrecrean-
ten per dag. Daarnaast
komen er mogelijkheden
voor dagrecreatie.
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j^ERLEN - Nog dit,
wordt begonnen met

* bouw van een verga-
en een kan-

rj>rgebouw voor de
ben Universiteit.

| vergadercentrum komt aan de
J^enburgerweg, rechts naast de
«ang. In dat complex komen ver-jterzalen, de bewaking en beveili-

en de receptie. Aan de kant
J^ de autoweg bouwt de Open

een complex in dezelf-

' stijl als er nu staat. Daar komen

" werkplekken. Het realiseren
beide gebouwen kost rond 15''.oen gulden.

j^staande vergaderruimten wor-
r4 momenteel gebruikt voor ande-
I zaken, zoals bijvoorbeeld de
T^iatheek of als kantoor," zegt

ordvoerder Herman Mertens van

' OU: „Daarom bouwen we een
pt vergadercentrum tussen de

verzendhal en de Valkenbur-
jf^eg. Nu is daar nog een parkeer-

? gebouw krijgt twee verdiepin-
P met grote vergaderruimten die
L?r verschuifbare wanden te ver-Jen zijn in kleinere ruimten. Te-

komt er een plek waar video-
sentaties kunnen plaatsvinden.

jSenoverhetreeds bestaande kan->rgebouw 'Madrid' bouwt de- OU
8 Zon complex. „Het betreft een
jVfeiding diereeds langer noodza-ak was. De Open Universiteit
' inmiddels ruim 60.000 studen-

In totaal werkten er eind vorig
* 869 mensen, waarvan 549 in*rlen. In 1991 zijn er 133 perso-onleden bij gekomen en 77 weg-gaan, dat betekent dat het perso-
6Ubestand toch weer met zon 60
1,1 is gegroeid. Uitbreiding is

gewoon noodzakelijk."

Groei
L?|gens Mertens is nu voorlopig
L°fzien in deruimtelijke behoefteP* de OU. „Maar dat zeiden wef6 jaar geleden na opening van deJlUwbouw ook, dus " Toch is de
ïy momenteel na een periode vanEorme groei, in een fase van conso-P^tie terechtgekomen. „De belang-PUing voor het universitair onder-
in op afstand was groter daninzien. Die belangstelling is nog
L^ds erg groot, maar de enorme
°^i is er nu wel uit."

jegensdetijdsplanning wordt juni
lSonnen met debouw van het ver-
r^ercentrum en kan in augustus
l eerste paal de grond in voor het

Behalve vergadercentrum ook nog nieuw kantoorgebouw

Spoedig uitbreiding
Open Universiteit

Hoensbroeks gezin leeft in ruimte van driebij vier meter
Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Al zeven
maanden lang woont Maria
Quandt met haar vier kinderen
in een bijkeuken aan de Leeuwe-
rikstraat in Hoensbroek.
Daar deelt ze met de dochters
Lusi (15) en Junaica (11) en haar
zoons Raymond (14) en Saul (5)
een ruimte van drie bij vier me-
ter. Het gezin heeft een zitbank,
een stretcher en een piepklein
tafeltje.

Maria Quandt is afkomstig van
Aruba, waar ze na haar scheiding
zes jaar keihard werkte voor
haar kinderen. Dat leven kon ze
niet meer volhouden.
Quandt, die een Nederlands pas-
poort heeft, vertrok in oktober
1990 uit Aruba. „Ik wilde in Ne-
derland een nieuw leven begin-
nen." Ze vond, met hulp van
familie in Heerlerheide, het bij-
keukentje in Hoensbroek.

Met z'n vijven
in een bijkeuken

„Ik had een adres nodig voor de
Sociale Dienst, en zag dit als een
tijdelijke oplossing," vertelt ze.
Eerst kwam haar oudste dochter
over, maar in augustus van vorig
jaarook de andere driekinderen.

Al zeven maanden lang slapen
de kinderen op de grond, met de
kussens van de zitbank als ma-
tras. Maria Quandt zelf moet het
met de bank als bed stellen. „Ik
slaap eigenlijk alleen overdag,
als de kinderen naar schoolzijn."
In dezekleine ruimte moeten de
kinderen huiswerk maken,
wordt gekookt en staat ook nog

een televisie. Maria Quandt staat
al bijna anderhalfjaar ingeschre-
ven als woningzoekende. De
gemeente Heerlen hanteert als
regel dat mensen van buiten de
gemeente een jaar ingeschreven
moeten staan voor ze geholpen
worden.
„Maar ook dat jaar is al lang ver-
streken," zegt Groen Links-
raadslid Paul Simons, die giste-
ren een brief over deze zaak
heeft gestuurd aan burgemeester
en wethouders.
Simons vraagt om een snelle op-
lossing van de 'onaanvaarbare'
situatie. Ook de schooldecanen

en het Maatschappelijk Werk
hebben bij de gemeentegewezen
op de onhoudbare situatie.

In december besloten de geza-
menlijke Heerlense woningver-
enigingen dat het gezin Quandt
binnen drie tot negen maanden
aan een woning geholpen moet
worden door WV Hoensbroek.
„De woningverenigingzegt bezig
te zijn het een woning, maar dan
moeten de mensen die daar nog
wonen akkoord gaanmeteen an-
der huis. Als dat niet doorgaat,
ontstaat nog meer vertraging,"
zegt Simons.

Het raadslid vindt de termijn
van drie tot negen maanden te
lang: „Gezien de psychische si-
tuatie van het gezin zou binnen
veertien dagen andere woon-
ruimte gevonden moeten wor-
den."

Maria Quandt is wanhopig.
„Waarom krijg ik maar steeds
geen huis? Sommigen zeggen
dat ik gediscrimineerd word,
maar dat kan ik niet bewijzen."

Ook CDA tegen
vertrouwens

commissie

Heerlen - ook het cda in
Heerlen heeft zich uitgesproken
tegen het instellen van een ver-
trouwenscommissie. Daarmee
*iet de gemeenteraad unaniem afvan rechtstreekse invloed op de
opvolging van burgemeesterVan Zeil.

Qp 19 maart komt gouverneur
Mastenbroek de profielschets
°phalen voor Van Zeils opvol-
< ____

ger. Daarna zou een commissie
uit de Heerlense raad een oor-
deel kunnen uitspreken over de
sollicitanten.
De gemeenteraad ziet daar om
twee redenen vanaf. De kans
wordt te groot geacht dat de na-
men van sollicitantenvia dever-
trouwenscommissie uitlekken.
Goede kandidaten zouden daar-
om van een sollicitatie kunnen
afzien.
Een groot deel van de raad
meent bovendien dat de invloed
van zon commissie gering is. De
regering zou zich weinig gelegen
laten liggen aan devoorkeurvan
de Heerlense politiek.

Weer slachtoffer van nekkramp
Von onze versloggever

SPAUBEEK - In de Westelijke
Mijnstreek is opnieuw een geval
van de besmettelijke hersenvlies-
ontsteking meningitis sepsis, ook
wel nekkramp genoemd, geconsta-
teerd. Dit keer is het een 15-jarig
meisje uit Spaubeek dat met spoed
naar het Academisch Ziekenhuis
van Maastricht is vervoerd. Eerder
deze week werd al een 17-jarige jon-
gen uit Stem in het Sittardse Maas-
landziekenhuis opgenomen. Het
totaal aantal gevallen bedraagt nu
acht, waarvan twee met dodelijke

afloop. Intussen is de bezorgdheid
onder de inwoners van de regio
flink toegenomen, zo heeft de Ge-
zondheidsdienst Westelijke Mijn-
streek geconstateerd.
De hersenvliesontsteking wordt
veroorzaakt door besmetting met
de meningococ-bacterie. Die be-
vindt zich bij miljoenen mensen in
Nederland in de neus- en keelholte,
zonder datzij daar ziek van worden.
Bij alle acht patiënten in de Weste-
lijke Mijnstreek handelt het om
meningitis sepsis, een ernstige
vorm die zich eerder uit door een
bloedvergiftiging dan door de nek-

stijfheid waaraan nekkramp zijn
naam ontleent. Een van de sympto-
men is het voorkomen van kleine,
puntvormige huidbloedinkjes.
Een van de middelen dat gebruikt
wordt om met name de verschijnse-
len van bloedvergiftiging (sepsis)
tegen te gaan is centoxin, dat nog
niet zo lang op de lijst van geregis-
treerde geneesmiddelen staat, aldus
een zegsman van het Maaslandzie-
kenhuis in Sittard. Het middel is
uiterst kostbaar. Een spuitje kost
7.500 gulden. Het gebruik ervan is
dan ook aan strikte condities ge-
bonden.

" MariaQuandt met haar vier kinderen in de Hoensbroekse bijkeuken Foto: CHRISTAHALBESMA
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Van onze verslaggever
> 'Maastricht - op uit-

nodiging van de gemeen-
te Maastricht beraadt, Gran Dorado Leisure
N.V. in Amsterdam zich
°p het ontwikkelen van
fien hoogwaardig ver-

i Mijfs- en recreatiepark in
«et gebied Dousberg teMaastricht. Centraal
daarin staat de bouw van
circa zeshonderd 'woon-
verblijfseenheden' in een
log nader te bepalen uit-
voering. Gemeente en
Oran Dorado hebben in-
[niddels een intentiever-
klaring getekend en zul-
ten medio junieen defini-
tieve besüssing nemen,
öe kosten van het pro-
leet worden geraamd op

Tasjesrover op
heterdaad betrapt
HEERLEN - De politie van Heerlen
heeft een 20-jarige inwoner van Heer-
len op heterdaad betrapt toen hij
woensdagmorgen op de Euterpelaan
een bejaarde vrouw(Bs) van haar tas
beroofde. De man, die verslaafd is
aan drugs, wordt er van verdacht nog
vijftien vrouwen te hebben beroofd.
Hij wordt morgen voorgeleid aan de
officier van justitie in Maastricht. De
diefstallenwerden gepleegd in de pe-
riode van 24 februari tot 4 maart, vrij-
wel altijd overdag. De slachtoffers van
de tasjesrover waren bejaarde vrou-
wen in de leeftijd van 60 tot 85 jaar.
Veel slachtoffers liepen niet alleen li-
chamelijk, maar ook psychisch letsel
op. De politie kon deverdachte arres-
teren aan de hand van een vaag sig-
nalement. Zeven rechercheurs heb-
ben het onderzoek gedaan.

Veel protesten
tegen 'Strijthagen'
LANDGRAAF - De stichting Natuur-
behoud Strijthagen heeft meer dan
duizend inspraakreacties verzameld
tegen de aanlegvan een vakantiepark
in het Landgraafse natuurgebied
Strijthagen. Wethouder Wiel Heinrichs
neemt de reacties vandaag in ont-
vangst. Voorafgaand aan de vergade-
ring van de raad waarin over het plan
wordt beslist, organiseert Natuurbe-
houd Strijthagen volgende week don-
derdag ook nog een demonstratie. De
WD-fractie maakte gisteren al be-
kend dat ze tegen de plannen zal
stemmen.

In '94 bungalowpark
in Maasmechelen
MAASMECHELEN - De Maasvallei.
Zo gaat het nieuwe bungalowpark van
Center Parcs heten op de grens van
de Belgische gemeenten Maasme-
chelen en Dilsen/Stokkem. Het park
verrijst deels op een voormalig op-
slagterrein van de Kempische Steen-
koolmijnen en deels rond een grind-
groeve. De Maasvallei gaat 710
bungalows tellen. Met de aanleg van
het bungalowpark dat in de loop van
1994 wordt geopend, is een bedrag
van ruim 250 miljoen gulden gemoeid.
Center Pafcs verwacht jaarlijks
300.000 bezoekers. In het park kun-
nen achthonderd mensen aan de
slag, overwegend als part-timer. Zeer
binnenkort wordt begonnen met de
aankleding van mijnterrein en grind-
groeve. De kosten van dit natuuront-
wikkelingsplan worden geraamd op
12,5 miljoen gulden die worden be-
taald door de EG en de Vlaamse re-
gering.

Zie verder pagina 20

" 'Maasmechelen krijgt
mooiste bungalowpark'

Willy Claes
naar Heerlen
HEERLEN - De Belgische minister
Willy Claes komt vrijdag 20 maart
naar Heerlen om er het eerste exem-
plaar van een boekje van journalist
Cor Bertrand uit Wijlre in ontvangst te
nemen. De minister heeft het boekje
ook van een voorwoord voorzien. Cor
Bertrand heeft in het boek met de titel
'Gouden Palmen' een aantal verhalen
gebundeld van gebeurtenissen die hij
beleefde in België. De doop van het
boekje vindt plaats in Grand Hotel
Pullman te Heerten.

Veel rijbewijzen
afgenomen
AKEN - In totaal 1.185 automobilis-
ten in Noordrijn-Westfalen zijn tijdens
de carnavalsdagen voorlopig hun rij-
bewijs kwijtgeraakt, omdat zij te veel
alcohol hadden gedronken. De politie
hield ongeveer 160.000 automobilis-
ten aan, van wie er 28.577 moesten
blazen.

Chauffeur in Polen
vrijgelaten
HASSELT - Een van de drie Limburg-
se vrachtwagenchauffeurs, die sinds
12 februari in een Poolse cel zat, is
woensdagnacht door de Poolse auto-
riteiten vrijgelaten. Voor de vrijlating
van de chauffeur moest een borgsom
betaald worden van circa 800.000
frank. Voor de vrachtwagens wordt
nog eens extra 1,3 miljoen frank ge-
vraagd.

Zeshonderd banen
weg bij KFA Jülich
JÜLICH - Bij hetonderzoekscentrum
KFA in Jülich moeten volgens bereke-
ningen van de ondernemingsraad600
werknemers afvloeien. De Duitse re-
gering heeft aangekondigd dat subsi-
dies voor onderzoeksdoeleinden
voorlopig voornamelijk naar instituten
in de nieuwe deelstaten (de voormali-
ge DDR) gaan. Pas in 1996 kan het
instituut weer op steun van de bonds-
regering rekenen. Bij KFA zouden vol-
gens plan tegen het einde van 1995
ongeveer 3.200 mensen werkzaam
zijn. Onder het personeel is grote on-
rust ontstaan.
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Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wh'
u kennis, dat heden van ons is heengegaan,
mijn dierbare man, zorgzame vader, schoonva-
der, lieve opa, onze broer, schoonbroer, oom en
neef

Tjeu Janssen
echtgenootvan

Annie Hanckman
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Stem: A. Janssen-Hanckman
Stem: Jan Janssen

Tiny Janssen-Hamers
Linda
Familie Janssen
Familie Hanckman

6171 HE Stem, 5 maart 1992
Ledderkenstraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 10 maart om 10.30 uur in de St. Marti-
nuskerk te Oud-Stem, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Er is geen condoleren.
Maandagavond om 18.45 uur wordt de avond-
wake gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Gelegenheid om afscheid te ne-
men dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

In verband met een overlijden is onze
zaak

De Timmerwinkel
Janssen

Barbariniplein 7 te Stem
Dinsdag 10 maart

de gehele dag gesloten

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij na
een langdurige ziekte, toch nog onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn levensgezel,
onze lieve papa, zoon, schoonzoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

Jo Wauben
levensgezel van

TinyKruger
vader van

Alain en Stephanie
Hij overleed in de leeftijd van 42 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Uit aller naam:
Familie Wauben
Familie Kruger

Landgraaf, 4 maart 1992
Corr.adres: Kochstraat 2, 6372 CC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 9 maart a.s. om 10.30 uur in de
dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg-Hoofdstraat, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot
19.00 uur.

Tot ons groot verdriet namen wij op 4 maart jl.
kennis van het overlijden van onze gewaardeer-
de collega en vriend

Jo Wauben
Jo was reeds sinds 1971 in ons bedrijf werk-
zaam en was uitgegroeid tot een van de specia-
listen en steunpilaren van ons Lycra*-scheer-
proces.
Zijn overlijden heeft ons diep getroffen en bete-
kent een groot verües voor ons bedrijf.
Wij wensen zijn naasten alle sterkte toe.

Directie en medewerkers DPSO Inc, Ornatex

~~
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Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Schuttershof te Brunssum, op 73-jari-
ge leeftijd toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze goede vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Melskens
Brunssum: Steffie en Roel

Pebesma-Melskens
Robert

Heerlen: Jan en Clara
Melskens-Veldman

Buchten: Laura en Jo
v. Bergen-Melskens
Esmeralda

Heerlen: Nol Melskens
Beek: Irene en Wiel

Drossaert-Melskens
Richard, Veronique, Guido

Brunssum: Gerrit Melskens
Bom: Faan Melskens

Familie Melskens
1 maart 1992
Verpleegkliniek Schuttershof, Brunssum
Corr.adres: Dorpstraat 253
6441 CE Brunssum
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Vanaf deze plaats willen wij afd. De Wilg, het
personeel en de doktoren, van verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum, onze welgemeende
dank betuigen voor de goede zorgen en de ver-
zorging in de afgelopen jaren besteed aan onze
vader, schoonvader en opa

Jan Melskens
Uit aller naam:
Gerrit Melskens

I t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden op
88-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Bernadina Maria
Willemsen-Everdij

weduwe van

Marinus Johannes
Willemsen

In dankbare herinnering:
Schimmert: Toos en Jeu

Vogelers-Willemsen
Brunssum: Coby en Bert

Collard-Willemsen
Oss: Ans en Jo

Kleintjens-Willemsen
Landgraaf: Riet en Hans

Schrijnemakers-Willemsen
en haar kleinkinderen

Nuth, 4 maart 1992
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Rooseveltstraat 22
6333 EC Schimmert
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 7 maart
om 11.00 uur in deH. Bavokerk te Nuth.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw me-
deleven is er geen condoleren.
Heden vrijdag 6 maart om 19.00 uur avondwake
in de kapel van huize Op den Toren te Nuth.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Wegens sterfgeval is

Schrijnemakers-Willemsen
mode

Hoofdstraat 65, 6372 CP Landgraaf
Zaterdag 7 maart

de gehele dag gesloten

I *Op 4 maart 1992 is van ons heengegaan, onze lie-
ve vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Dirk Joseph Mous
weduwnaar van

Maria Ru wette
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Maasdijk: Johnen Nel Mous-van Vliet
Angelina en Mireille

Bingelrade: Truus en JanScheffers-Mous
Antoinette en Natasja

Kerkrade: Jules enLianne
Mous-Melchiors
Nathalie, Melanie en Armando

Melick: Kathy en Jo Mayer-Mous
Mattie,Léon en Marcel

Schinveld: Hanny en Albert van
Loo-Mous
Ralph en Danny

Den Helder: Marga enRob Kiers-Mous
Jill, Joyceen Fanny

Heelsum: Carlie en JokeMous-Snoek
Jasper
Familie Mous
Familie Ruwette

Heerlen, 4 maart 1992
Varenerf 58
Corr.adres: Emmastraat 31
6451 GT Schinveld
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 9 maart a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van St. Cornelius te Heerlen-
Heerlerheide, waarna aansluitend crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene zaterdag 7 maart om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avond-
mis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I tMet droefheid geven wij kennis, dat heden, na
een kortstondige ziekte van ons is heengegaan,
na voorzien te zijn van de sacramenten der zie-
ken, op 84-jarige leeftijd

Karl Nikolaus Röschl
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

In dankbare herinnering:
Namens familie J.W. Ferfers

Kerkrade, 3 maart 1992
Vroenstraat 97, kamer 310
Corr.adres: Zonstraat 50, 6463 AD Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 7 maart a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk St. Antonius van Padua te
Bleijerheide-Kerkrade, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Geen condoleance.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis van vrijdag 6 maart om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-
Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.
Door drukke werkzaamheden is deze annonce
per abuis een dag te laat geplaatst, hiervoor on-
ze excuses.

t
Na een zorgzaam leven, getekend door liefde,
eenvoud en hulpvaardigheid, is na een voor-
beeldig gedragen ziekte, voorzien van de h. sa-
cramenten der zieken, van ons heengegaan,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Bertha Nilwik
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in het
bejaardenhuis Oosterbeemd in de leeftijd van
77 jaar.
Valkenburg a/d Geul: Bert Scheyen

Antoinette
Scheyen-Vleugels
Bianca, Jeroen

Schinpp Geul: Hub Scheyen
To Scheyen-Pieters
Dyon en Michelle, Jean,
Armand

Valkenburg a/d Geul: Marjo Meessen-Scheyen
JoMeessen
Sandra en Rob, Patrick

Valkenburg a/d Geul: JeanneGelders-Scheyen
Paul Gelders

Valkenburg a/d Geul: Will Scheyen
Corrie Scheyen-Laheij
Joyce,Raymond
Familie Nilwik
Familie Scheyen

Valkenburg a/d Geul, 4 maart 1992
Corr.adres: Goudenrood 34
6301 JM Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 9 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand te Valkenburg a/d Geul, gevolgd
door de crematieplechtigheid in het cremato-
rium te Imstenrade-Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Zondagmorgen wordt er voor haar zielerust ge-
beden tijdens de eucharistieviering van 11.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium Smeets
aan de Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoekuur dagelijksvan 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Vandaag is mijn lieve vriend en levensgezel

Harry
Henri Willem van Vianen
na een lang en zwaar lijden gestorven in de leef-
tijd van 66 jaar.

Merkelbeek: WillyKlewer
Alfons
Familie van Vianen
FamilieLugthard

4 maart 1992
Belenweg 2a
6447 BW Merkelbeek
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen, op maandag 9 maart om 15.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister t£
schrijven.
Liever geen bloemen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

' Dankbetuiging
t

Voor devele blijken van deelneming, ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van mijn
lieve echtgenoot en onze dierbare pa, schoonpa
en opa

Victor van Hoven
zéggen wij u hartelijk dank.

B. van Hoven-Voncken
Kinderen en kleinkinderen

Wijnandsrade, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 8 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk te Wijnandsrade.

Dankbetuiging
Voor de velen blijken van medeleven na het
overlijden en voor uw aanwezigheid bij de uit-
vaartdienst en begrafenis van mijn onvergetelij-
ke man, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Jaap Bloebaum
zeggen wij u hartelijk dank. Uit welke vorm van
medeleven uw belangstelling ook bestond, het
is ons gebleken dat hij door velen buiten ons,
geliefd en gerespecteerd werd.

Tonny Bloebaum-Habets
kinderen en kleinkinderen

Wijnandsrade, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 8 maart a.s. om 11.00 uur, in de
St. Stephanuskerk te Wijnandsrade.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen bij de
begrafenis van mijn lieve echtgenoot, onze
vader en opa

Wil Petri
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

B. Petri-Lebens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 8 maart a.s. om 9.45 uur in de
parochiekerk van de H.H. Marcellinus en Pe-
trus in Oud-Geleen.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge-
noot, onze vader en opa

Huub Hoen
zal worden gehouden op zondag 8 maart a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Grego-
rius te Brunssum.

Mia Hoen-Möderscheim
kinderen enkleinkinderenMaart 1992

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar
man en gezin, dat alles voor haar betekende, ge-
ven wij u met droefheid kennis, dat heden vrij
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Ria van den Boogaard
echtgenote van

Harry Brassé
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed zij op 59-jarige leeftijd.

Geleen: Harry Brassé
Geleen: Thaddy enDiane
Geleen: Anja

Armand
Munstergeleen: Lou en Marjo

Maastricht: Caroline en Francois
Geleen: Jacquelineen Simon
Geleen: Marionne en Wim
Geleen: Francois
Geleen: Harry t

Oirsbeek: Lilian Douven
Familie van den Boogaard
Familie Brassé

6161 KG Geleen, 4 maart 1992
Jupiterstraat 38
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben maandag 9 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Augustinus te Lutterade-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochie-
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentievan de dierbareoverledene zal
een avondmis worden opgedragen zondag 8
maart om 17.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken vanwege de grote belang-
stelling die wij mochten ondervinden bij de.
begrafenis van

Lei Stijnen
zeggen wij hierbij u allen onze oprechte
dank.

Fam. Stijnen
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 8 maart a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk Maria Hulp der Christenen, Hei-
gank, Nieuwenhagen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze
zorgzame mam, schoonmam en oma

Leny Römgens
weduwevan

Lei Donners
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 8 maart a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Gertrudis te Wijlre.

Voor de vele blijken van medeleven en belang-
stelling die wij mochten ontvangen bij het over-
lijden en de begrafenis van onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootoma

Johanna
Jansen-Hursel

betuigen wij u onze oprechte dank.
Tevens een speciaal woord van dank aan dr.
Van de Wissel.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 8 maart a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Onbevlekte Ontvangenis
te Terwinselen.

In plaats van kaarten
t

Wij bedanken u voor de belangstelling en het
medeleven dat ons werd betoond bij het overlij-
den van mijn lieve man, onze vader, schoonva-
der en opa

Jacques Janssen
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 8 maart 1992 om 10.00 uur in de St. Mar-
tinuskerk te Beeft.

Mevrouw L. Janssen-Dirks
Kinderen en kleinkinderen

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons 'I
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij fl
scheid genomen van mijn lieve man, onze zofl
zame vader, schoonvader, pleegvader, ofl
broer, schoonbroer, oom en neef H

Johan Heinrichs I
echtgenootvan H

Anna Maria Nievelstein I
Voorzien van de h. sacramenten overleed hij fl
de leeftijd van 72 jaar. H

In dankbare herinnering: H
Kerkrade: Ennie Heinrichs-NievelsteinI

Kinderen enkleinkinderen I
Familie Heinrichs I
Familie Nievelstein H

6462 XN Kerkrade, 4 maart 1992 I
Maria Gorettistraat 89 H
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvindefl
op maandag 9 maart 1992 om 11.00 uur in fl
parochiekerk van de H. Maria Goretti te KerHJrade-Nulland, gevolgd door de begrafenis opflj
centrale begraafplaats Schifferheide. I
Voor vervoer is gezorgd. H
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven isfl
geen condoleren. H
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de overledfl
ne bijzonder herdacht in de eucharistievieriflj
in bovengenoemde kerk. fl
De dierbare overledene ligt opgebaard in ->fl
streekmortuarium, St. Pieterstraat 145, gelegfl
op het terrein van de Lückerheidekliniek 1
Kerkrade-Chèvremont. I
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks v-fl
18.00 tot 19.30 uur. ■
Zij die onverhoopt geen kennisgeving moch-fl
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodfl
nig te willen beschouwen. I__
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4* JoRijnders, oud 43 jaar, echtgenootvan Hanfl
' Corstjens. Maastricht. Corr.adres: Zeepziedefl

dreef55, 6216 RA Maastricht. De uitvaartdienst «fl
worden gehouden op zaterdag 7 maart om U-fl
uur in de parochiekerk van St. Anna, Via Regiafl
Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in <"■kerk. ■
4- Tiny Heuts, oud 64 jaar, echtgenote van JoWj* Knipsael. 6222 TT Maastricht, Kasteel Cartie'*
straat 32. De eucharistieviering zal gehouden vvo|B
den op zaterdag 7 maart om 13.30 uur in de p&cM
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Ma^Sß
tricht-Nazareth. Schriftelijk condoleren in dekerfH
4» Catharina van Bergen, oud 86 jaar, echtgeno'W
' van wijlen Leonardus Vingerhoeds. MaastricJ^HCorr.adres: Vuurdoorn 54, 3171 ND Poortugaal- ®m

eucharistieviering zal gehouden worden op za-erß
dag 7 maart om 11.00 uur in de parochiekerk va"B
de H. Antonius van Padua te Scharn. Geen cond"B
léances. I
4- Harm Splinter, oud 67 jaar, echtgenootvan M*Ji rie Kuypers. 6225 CP Amby-Maastricht, W»W
burg 52. De uitvaartdienst zal gehouden word^Jzaterdag 7 maart om 10.30 uur in de parochiekC'B
van de H. Walburga te Amby. Er is geen condo'fl
ren. I
4- Cornelia Klinkom, oud 89 jaar, weduwe vi,|ll
" Johannes Duijshart. Maastricht-Campag"^
Corr.adres: Sumatrastraat 1, 6214 VW Maastricfr'l
De uitvaart en begrafenis hebben in stilte plaatsg^l
vonden. I
4» Maria Salfischberger, 87 jaar, weduwe van Sa 11!
i der Bastiaans. Maastricht. Corr.adres: Marsan^l

hof 52, 6215 TS Maastricht. De eucharistievieri^Jzal worden gehouden op zaterdag 7 maart om 12"'j
uur in de kapel van het bejaardencentrum Ca"1!
pagne, Médoclaan 66 te Maastricht. Gelegenhe'c
tot schriftelijk condoleren in de kapel.

t André Janssen, 45 jaar, Hamstraat 29, 6041 rW
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal vr&

den gehoudenzaterdag 7 maart om 11.00 uur in d'
Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

tAnna Verstraelen, weduwe van Willem Smeet*
Haelerweg 14, 6085 EB Hom. De plechtige uijj

vaartdienst zal worden gehoudenzaterdag 7 maa^
om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Hom.

tMia Golsteijn, 60 jaar, echtgenote van l&
Goossen, Heerweg 16a, 6101 NT Echt. De pled 1;

tige uitvaartdienst zal worden gehoudenzaterdag'
maart om 11.30 uur in de parochiekerk van d
H. Pius X te Echt.

De plechtige eerste jaardienst voor de zeereer'

waarde heer

Jan Willem Janssen
cm. pastoor

zal worden gehouden op zondag 8 maart a.s. 01.
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Rem 1'. gius te Klimmen.

Fam. Janss*1*
1 -*->

Het" is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van

ZefBaggen
De herdenkingsdienst voor Zef is op zondag
maart 1992 in de H. Hartkerk te Mariarad^
Hoensbroek om 11.45 uur.

Leontine en Jeng Weerts-Bagge'

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW
DURE REKLAMEFOLDERS

NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN
UW ZOONTJE...?

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid
moet worden!

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst,| jO \y Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, [_ » W* j fax 04709-84333.

SPIRAL x
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Volgens Boris Wachters van de
stichting Maastrichtse Beurscompe-
titie gaat het vooral om het leeref-
fect en richt de reclamecampagne
zich in eerste instantie dan ook op
studenten. „Het is een ideale gele-
genheid om de kennis die je denkt
te hebben ook eens te kunnen toet-
sen, zonder datje enorme financiële
risico's loopt. Studenten betalen
maar 45 gulden inschrijfgeld," aldus
Wachters.
Elke studentenstad heeft een eigen
organisatiecomité, in Amsterdam
zetelt de hoofdvestiging van de
stichting. Daar bevindt zich ook de
telefooncentrale die voorzien van
enkele tientallen lijnen zal proberen
de tien weken durende stroom
koop- en verkooporders van de naar
verwachting 13.000 deelnemers te
verwerken.

Studenten promoten
beurscompetitie
in heel Limburg

Celstraf voor ontucht
met vier kleindochters

ROERMOND - Een 78-jarige
opa uit Sevenum hoorde giste-
ren een gevangenisstraf van 15
maanden, waarvan vijf voor-
waardelijk, tegen zich eisen. Of-
ficier van Justitie mr Schaap
achtte bewezen dat de man tus-
sen oktober 1979 en mei 1987
regelmatig ontucht pleegde met
vier kleindochters. De man werd
begin jaren zestig veroordeeld
voor incest met drie dochters.
Hij gaf gisteren met tranen in de
ogen en recht op de stoel zittend
toe drie kleinkinderen onzede-
lijk te hebben betast toen ze bij
hem op schoot zaten en samen
televisiekeken. Ontucht met een
vierde kleinkind kon hij zich
niet meer herinneren. „Ik wist
dat het niet goed was, maar kon
geen weerstand bieden", ver-
klaarde de verdachte.

waren, of beperkten de bezoek-
jes aan opa en oma.

In 1987 zocht een kleindochter
professionele hulp. Maar dat
leidde niet tot het bespreekbaar
maken van hetgeen gebeurd
was. Pas in de zomer van 1991
praatten de familieleden, die tot
dan altijd een hechte band had-
den, over de handelingen van
opa. In eerste instantie wilde
men het binnenskamers houden,
maar uiteindelijk besloten de
vier slachtoffers aangifte te
doen. „Het begin van onderlinge
onenigheid. Na de onthulling
van het familiegeheim gingen de
leden positie kiezen," vertelde
mr Schaap.
Mr Van Hoef, de raadsman van
de Sevenumse opa, pleitte, even-
als een medewerker van de re-
classering voor een straf de
maximaal de lengte heeft van
het voorarrest. De rechtbank
doet op 17 maart uitspraak.

worden van incest," vroeg zij
zich af.

De vier kleindochters waren een
jaar of zes, zeven oud toen ze
door opa op de schoot genomen
werden en betast. Hij verbood ze
er over te praten. Het was hun
geheim. Toen ze ouder werden
wilde opa in het broekje van de
kinderen kijken. Met een klein-
dochter wilde hij vrijen, maar
dat stond ze, inmiddels in de pu-
berteit, niet toe. Toen de meisjes
ouderwerden voorkwamen ze si-
tuaties waarin ze alleen met opa

De officier zei bij de eis geenre-
kening te hebben gehouden met
de hoge leeftijd van de verdach-
te. „Hij is dan wel 78 jaar, maar
dat neemt niet weg dat hij de
straf niet kan uitzitten. Deze eis
moet normbevestigend werken",
verklaarde mr Schaap. Haar eis
komt er op neer dat de opa nog
een straf moet uitzitten, indien
de rechtbank conform beslist,
van 6 maanden en vijf dagen. De
vijftien maanden worden ver-
minderd met vijfmaanden voor-
waardelijk, de 35 dagen voorar-
rest en een vervroegde invrij-

heidsstelling. Daarnaast geldt
een proeftijd van twee jaar en
hebben drie" slachtoffers een
schadeclaim ingediend van 1500
gulden.

De verdachte antwoordde ver-
schillende keren huilend op vra-
gen van de rechtbankvoorzitter
Bruinsma. Hij zei te betreuren
wat allemaal gebeurd was. De of-
ficier dacht daar anders over. Zij
had niet echt de indruk dat het
de verdachte oprecht spijt. „Hoe
kan het zover komen? Drie
dochters zijn al slachtoffer ge-

HEERLEN - Economiestudenten
van de Rijksuniversiteit Limburg
zijn in heelLimburg actief om deel-
nemers te werven voor de landelij-
ke beurscompetitie die van 16
maart tot 22 mei gehouden wordt.
Voor een inschrijfgeld van 75 gul-
den krijgt men een fictief bedrag
van driehonderdduizend gulden ter
beschikking om daarmee te probe-
ren in tien weken een zo groot mo-
gelijke winst op de Amsterdamse
beurs te maken.

Van onze kunstredactie

Nieuw plan voor regio-orkesten
LSO voor verzorgen muzikale begeleiding operavoorzieningen

Extra prijs

jpNHEM- Er moeten drieregionale orkesten met een bezet-|^g van 97 formatieplaatsen en twee opera-begeleidingsorkes-Jpi van 66 plaatsen met een gedeeltelijk symfonische taak in
* provincies buiten de Randstad komen. Dat is de kern van

nieuw plan dat Het Gelders Orkest, het Noord Nederlands,rkest, het Brabants Orkest en het Limburgs Symphonie Or-*st gisteren in Arnhem hebben gepresenteerd.

De Maastrichtse organisatie is de
enige in Nederland die zich buiten
de eigen stadsgrenzen heeft ge-
waagd. Er werd ook campagne ge-
voerd bij opleidingen in Heerlen,
Sittard, Roermond en Venlo.
Naast de drie hoofdprijzen van
20.000, 15.000 en 10.000 gulden is er
een extra prijs van 1000 gulden voor
de beste deelnemer uit Limburg.
De organisatoren hebben voor de
beurscompetitie een speciaal beur-
spakket samengesteld, met obliga-
ties, aandelen, opties, warrants en
futures. In het begeleidende spel-
boek wordt precies uitgelegd wat
de voor- en nadelen van die beleg-
gingsmogelijkheden zijn.

Geïnteresseerden kunnen schrijven
naar ESEC (European Stock Exc-
hange Competition), Tesselschade-
straat 13, 1054 ET Amsterdam.

Prestigieuze
prijs in AZM

uitgereikt
MAASTRICHT - De Amerikaanse
hoogleraar James L. Cox krijgt van-
daag in het Academisch Ziekehuis
Maastricht de Rescar Award uit
handen van drs. J. Verhey. Deze
prestieuze prijs wordt iedere tweejaar uitgereikt aan een belangrijk
onderzoeker op het terrein van car-
diologie en cardio-pulmonale chi-
rurgie. Cox, die aan de universiteit
van St. Louis hoogleraar hartchirur-
gie is, werkt al geruime tijd samen
met collega-chirurgen en onderzoe-
kers in "het AZM op het vlak van
hartritmestoornissen.
De prijs bestaat uit een bronzen
beeldje en een bedrag van 2000 dol-
lar. „Dat is natuurlijk zeer weinig.
Maar de Stichting Rescar (research
in cardiologie) is tien jaar geleden
opgezet omdat de fondsen voor on-
derzoek, voorlichting en revalidatie
ontoereikend waren. Met de prijs
willen we vooral benadrukken hoe
belangrijk onderzoek is. Als een van
de weinige centra in Nederland be-
handelen wij hartrimtestoornissen
ook chirurgisch. Samenwerking
met vooraanstaande onderzoekers
op dat gebied is dus nodig om voor-
uitgang te kunnen boeken, aldus
Maastrichtse cardioloog prof. dr.
Wellens.

Onveilig werk in
vier van de tien
timmerfabrieken

MAASTRICHT - Bij 40 procent
van alle meubel- en timmerfabrie-
ken in Limburg en Oost-Brabant is
sprake van acuut gevaar voor de
werknemers door het gebruik van
onveilige machines of onveilige
werkmethoden.
Dat meldt de Arbeidsinspectie, die
van plan is de komende maanden
alle meubel- en timmerfabrieken en
timmerwerkplaatsen nog eens gron-
dig door te lichten. Bij de voorberei-
dingen voor dat grootscheepse
onderzoek zijn al 130 inspecties uit-
gevoerd waarbij de Arbeidsinspec-
tie een 'zorgwekkend' aantal ernsti-
ge overtredingen constateerde. Bij
sommige bedrijven moest het werk
worden stilgelegd tot een machine
volgens de voorschriften functio-
neerde of werkmethoden op de juis-
te manier werden uitgevoerd.

vies aanbevolen drie grote symfo-
nie-orkesten om 140 podiumbeur-
ten per jaar te verzorgen, omdat
deze veel moeten reizen voor de
voorgestelde operabegeleiding. In
het nieuwe plan van de orkesten
komt het aanbod in de regio uit op
460 symfonische concerten en 90
opera-voorstellingen jaarlijks.Daar-
mee is de achteruitgang in vergelij-
king met de huidige praktijk veel
kleiner dan die in het voorstel van
de Raad voor deKunst.

De vier regio-orkesten hebben er
weinig vertrouwen in dat de rand-
stedelijke orkesten meer komen
concerteren in de regio, zoals de
Raad voor deKunst stelt. Zij wijzen
erop dat de Raad ookvindt dat deze
orkesten meer naar het buitenland
moeten. Bovendien zijn de uitkoop-
sommen veelal te hoogvoor de zaal-
houders en de zalen zelf te klein
voor deze grote orkesten.

" Restauratiewerkers nemen het toekomstige natuurreservaat 'De Hoge Fronten' onder handen. Foto: henk magnee

Oud plan
Het nieuwe voorstel van de vier or-
kestdirecties is gebaseerd op een
vorig jaar in november door het
Gelders- en Brabants Orkest gepre-
senteerd plan. Het Noord Neder-
lands Orkest en het Limburgs
Symphonie Orkest hebben zich
hierbij nu aangesloten. Volgens
LSO-directeur Van Werkhoven is
zijn orkest aangeschoven toen Fo-
rum in Enschede met een eigen
plan kwam. Hij schat in dat Opera
Zuid met de voorstellen kan in-
stemmen.
In een eerste reactie zegt de Gelder-
se Commissaris van de Koningin
Jan Terlouw namens de niet-Rand-
stad-provincies het plan een goede
basis voor een oplossing te vinden.
„De orkesten gaan er net zoals wij
vanuit dat er geen geld vanuit de
regio naar de Randstad mag gaan",
aldus Terlouw.

Verkeerde cijfers
►£ vier orkesten beschuldigen de
£ad voor de Kunst uit te gaan vanJjrkeerde cijfers. Deze gaat in haar!"vies uit van 46 miljoen gulden die
r haar de orkesten en de opera in
j^regio zouden gaan. Volgens de
pesten gaat het echter om bijna 52
Jojoën gulden, een bedrag dat na

in 1993, als het Kun-
l^lplan ingaat, op bijna 54 miljoen
JJomt. Concreet komt dat eroppr dat er in de voorstellen van de
.'"-straad bijna 18 miljoen gulden
Jp de regio wordt onttrokken. De
"*r orkestdirecties noemen dat
*?|i schaamteloze graai' in definan-ele middelen van de regionale
.^Ziekvoorziening.
T vier orkestdirecties zeggen dat1 onmogelijk is voor de in het ad-

van de vier orkestendat er geen geld vanuit de regio
'r*T de Randstad mag gaan. Met
'j? Plan reageren ze op het eerder5m week uitgebrachte advies over
9g Kunstenplan van de Raad voor
! Kunst.
/? Kunstraad gaat in haar advies
r} 11 minister d'Ancona uit van drie

'fe°*? orkesten van 90 formatieplaat-[ Jt1 in het Noorden, Oosten en Zui-
lp die ook de begeleiding van
1i^ra's voor hun rekening zouden
v°eten nemen. In het nieuwe plan

(fc. °*e ver orkesten worden hetj/abants-, Gelders- en Noord Ne-
|rrlands Orkest uitgebreid naar 97jt.'fnatieplaatsen. De orkesten van■l Plaatsen moeten de begeleidings-
[ J^k op zich nemen van de nieuwe
J^ravoorzieningen in het OostenJ.Zuiden, die ieder een eigen koor

Het Limburgs Symphoniej^Kest zou een van die twee kun-
Pll.zijn. Daarnaast kunnen ze syHa-
ptische concerten geven.

MAASTRICHT - Minister Bukman van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil de
muurhagedis in Nederland behouden. Hier-
toe start hij binnenkort de procedure om het
18-de eeuwse vestingcomplex 'Hoge Fron-
ten' in Maastricht aan te wijzen als be-
schermd natuurmonument. Dit gebied is op
19 februari 1992 in eigendom aan de gemeen-
te Maastricht overgedragen.

De muurhagedis is een uiterst zeldzaam en
merkwaardig diertje. Het komt in Nederland
alleen in de 'Hoge Fronten' voor en legt,
zoals elke hagedis, eieren. Wanneer die wor-
den afgezet zijn de embryo's zich al aan het
ontwikkelen. De paring heeft namelijk enke-
le maanden voor het leggen van de eieren

het 15 hectare grote gebied. Dit gaat onge-
veer twee jaar duren. Bert Kruyntjens, des-
kundige op het gebied van de flora, gaat deze
werkzaamheden begeleiden. Noodzakelijke
leefomstandigheden blijven zodoende be-
houden voor muurhagedis, wijngaardslak,
hazelworm, en tal van vogels, insecten enplantensoorten. Er worden ook schapen uit-
gezet om de overmatige begroeiing terug tedringen en op den duur een bloemrijk
schraal kalkgrasland te creëren.

Met de uitvoering van het plan is een inves-
tering gemoeid van bijna 3,5 miljoen. De
gemeente Maastricht neemt het overgrote
deel van dit bedrag voor haar rekening. Ook
de EG dekt een deel van de kosten.

'Hoge Fronten'
biedt bescherming
aan muurhagedis

NAVOgaat wellicht
weg uit Rheindahlen

beslissing voor juni aanslaande verwacht

QL Deze maand is de aannemerscombinatie
Cremers-Tilly gestart met de restauratie van

plaatsgevonden. Het moederdier broedt de
eieren niet zelf uit, maar zoekt er warmeplekjes voor. In mesthopen en dergelijke ko-
men de eieren dan vanzelf uit.

Van onze verslaggever

ROERMOND - „in de Cel kan ze
tot rust komen en werken aan de
toekomst". Zo beargumenteerde of-
ficier van justitie mevrouw mr van
Asperen de Boer de eis van een jaar,
waarvan zes maanden voorwaarde-
lijk, met aftrek van voorarrest tegen
een 24-jarige Roermondse. Zij
wordt verdacht van het verkopen
van herome met bestemming Duits-
land. Daarnaast waren haar enkele
winkeldiefstallen ten laste gelegd.

De vrouw bleef gisterochtend voor
de Roermondse rechtbank volhou-
den dat ze was meegesleurd in de
drugwereld door haar toenmalige

Eis van een jaar
voor drughandel

Ook heeft ze weleens een koerier
moeten bellen. Deze werd zelfs aan-
gehouden aan de grens, waardoor
de zaak aan het rollen kwam.
„Ik handelde in opdracht van Jim-
my. Als ik dat niet deed, kreeg ik
slaag", zei ze. Volgens de officier
heeft de verdachte te weinig moeite
gedaan om een einde te maken aan
die situatie in haar huis.

Tegen twee Roermondse mannen,
werd gisteren 240 uur dienstverle-
ning geëist voor het handelen in
hasj.
De rechtbank doet op 17 maart uit-
spraak.

vriend Jimmy. Ze wil nu niets lie-
ver dan van de methadon afkomen,
andere woonruimte zoeken en haar
dochtertje, dat nu bij pleegouders
woont, weer zelf opvoeden.

Vanuit de woning van de vrouw
werden verdovende middelen ver-
kocht aan Duisters. De vrouw gaf
toe op last van haar vriend drugs te
hebben overhandigd aan anderen.

Winkeliers' in Midden-Limburg zul-
len minder nadelige gevolgen on-
dervinden van de NAVO-reorgani-
satie. Veel militairen zijn door
gebruik te maken van de aanwezige
belastingvrije winkels slechts voor
een deel op Roermond en omgeving
gericht.
De beide onderdelen in Rheindah-
len zouden mogelijk worden over-
gebracht naar Heidelberg of Ram-
stein. Bij de reorganisatie van de
NAVO-strijdkrachten in Europa
gaat het om een vermindering van
bijna de helft. De overblijvende
troepen worden mobieler, flexibeler
inzetbaar en grotendeels multina-
tionaal samengesteld.
Nederland, België, Frankrijk, Duits-
land en Engeland zullen in Midden-
Europa hun legers met twintig tot
dertig procent inkrimpen. De Ver-
enigde Staten hebben inmiddels al
meer dan honderdduizend soldaten
en hun families uit Europa wegge-
haald. En Canada heeft onlangs
aangekondigd zich volledig terug te
trekken.

[JÖNCHENGLADBACH - De NA-
i |P overweegt uit de legerplaats

bij Mönchengladbach, Vertrekken. Volgens een woord-
I u6rder van Afcent in Brunssum,. j t hoofdkwartier van de geallieer-

Jj strijdkrachten in Centraal-Euro-! ?> is sluiting van Rheindahlen één
|i vj> de opties in het kader van de
i van de NAVO-troepen

Als gevolg daarvan moet
2^- het aantal commando's wordenj?ëekrompen. Een definitieve be-,3ssing wordt nog voor juni aan-; taande verwacht.
p vertrek uit Rheindahlen, even
ijjer de grens brj Roermond, van de
i'Orthern Army Group' en de '2nd

Tactical Airforce' zou eeni^p betekenen voor met name de
Jddenstand in de Duitse grens-

i^eek rond Heinsberg. Die heeft
ij t toch al zwaar te verduren door
r aanstaande sluiting van de mijn
j^Phia-Jacoba in Hückelhoven enl*t vertrek van Britse militairen
i?h- de vliegbasis in Wildenrath, na-y Posterholt.

Firma in Luik zoekt
huurlingen voor Zaïre

Vreemdelingenlegioen toegetre-
den. Balbeur was ook de strijd-
makker van de beruchte Franse
huurling Bob Moran. Deze is in
zijn geboorteland tot levenslang
veroordeeld, maar bevindt zich
momenteel ergens op een eiland
in de Stille Zuidzee.

Balbeur ontkent dat hij mensen
voor militaire doeleinden werft.
Hij beweert dat zijn firma op
zoek is naar bewakingspersoneel

ten behoeve van buitenlandse
bedrijven in Zaïre. Die bedrijven
zouden extra bewakingsperso-
neel nodig hebben in verband de
onzekere toestand in de voorma-
lige Belgische kolonie, waar dic-
tator Mobutu hardnekkig wei-
gert democratische hervormin-
gen toe te laten. Daarnaast zou
Balbeur in opdracht van de rege-
ring van het Centraalafrikaanse
land met name ingenieurs en
landbouwkundigen moeten aan-

trekken.
De politie in Luik trekt de bewe-
ringen van Balbeur sterk in twij-
fel en heeft inmiddels vastge-
steld dat heel wat mensen, die
zich bij Candel Consulting heb-
ben aangemeld, niet bepaald als
zachtaardig bekend staan.

Datzelfde vermoedt ook een
voormalige parachutist van het
Belgische leger, die nu werk-
zaam is als binnenarchitect in

Tongeren. Hij reageerde ook op
de advertentie en moest vaststel-
len dat nauwelijks aandacht
werd besteed aan zijn universi-
taire opleiding, maar dat vooral
belangstelling bestond voor zijn
legeropleiding.„Over mijn diplo-
ma's werden alleen maar grapjes
gemaakt," zo laat hij in een inge-
zonden brief in de Luikse krant
'La Meuse' weten.

Candel Consulting verlangde
van de man uit Tongeren nog
een bedrag van ongeveer 250
gulden voor het opstellen van de
benodigde papieren, hetgeen hij
overigens niet betaalde.

Naar verluidt zouden al tweedui-
zend huurlingen door het Luikse
bureau zijn geworven. Een deel
van hen zou zich reeds in Zaïre
bevinden. Wat zij er precies
doen, is nog niet duidelijk.

LUIK - In diverse Belgische
kranten hebben de afgelopen
weken advertenties gestaan van
een Luikse firma, 'Candel Con-
sulting' genaamd, die vrijwilli-
gers zoekt voor Zaïre. Onduide-
lijk is evenwel voor welke doel-
einden de mensen precies
worden gevraagd. De politie in
Luik vermoedt dat er sprake is
van het werven van huurlingen.
Zij is inmiddels een uitgebreid
onderzoek gestart. Het vormen
van een privé-legertje is in Bel-
gië strafbaar, ook als zon militie
in het buitenland wordt ingezet.

De manager van Candel Consul-
ting, Paul Balbeur, is in Belgi-
sche justitiële kringen in elk
geval geen onbekende. Hij is
para-commando geweest in het
Belgische legeren daarna tot het
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Griekse restaurants
merken niks van boycot

negatieve uitlatingen hebben ge
daan over de JoegoslaviscW
deelrepubliek Macedonië, di*
aanspraak denkt te maken op
het Macedonië dat in Grieken-
land ligt.
De eigenares van restaurant Cf
priana in Brunssum: „We heb-
ben niets van die hele boycot
gemerkt. Er is meer flauwekul
over gemaakt dan wat anders."
Ook reisbureaus hebben geen
last gehad. Bij Holland Interna-
tional bijvoorbeeld werden zelfs
meer vluchten naar Griekenland
geboekt dan precies een jaar ge-
leden.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Griekse restau-
ranthouders in Zuid-Limburg
hebben absoluut geen nadelige
gevolgen ondervonden van de
winkeliersboycot in Griekenland
op Nederlandse produkten. Zo-
wel klandizie als inkomsten ble-

ven op 'normaal niveau.
De boycot van Nederlandse pro-
dukten in Griekenland begon
twee weken geleden. De Griekse
disc jockey Jorgos Trangas van
Radio Sky had zijn luisteraars
opgeroepen geen Nederlandse
produkten meer te kopen. Minis-
ter Hansvan den Broek van Bui-
tenlandse Zaken zou namelijk

Vergiftigde Italiaanse
wijn ook in Nederland

AMSTERDAM - Officier van
justitie mr. J.F. Dekking heeft
donderdag voor de Amster-
damse rechtbank wegens
doodslagtien jaar geëist tegen
de 37-jarige R.G. uit Amster-
dam. Hij zou op 9 december
1989 de 32-jarige W.R.C, heb-
ben neergeschoten na een
mislukte cocaïnedeal.

G. zou voor 60.000 of 70.000 gulden
voor een man uit Maastricht ruim
een kilo cocaïne regelen. Via een
tussenpersoon belandde het geld
bij het latere slachtoffer, dat voor de
cocaïne zou zorgen. Toen bleek dat
deze niet kon leveren, ging G. 's
avonds met een andere verdachte

naar diens woning omdat hij het
geld terug wilde. Daar ontstond la-
ter ruzie, met fatale afloop.

Volgens de officier blijkt uit de ver-
horen van de getuigen dat dé_e
bang waren om iets te verklaren.
Desondanks kon volgens haar eruit
worden opgemaakt hoe alles zich
heeft afgespeeld. Nadat het schot
was gevallen pakte de tussenper-
soon het geld weer uit de zak van
het slachtoffer. Hij deed dit omdat
hij zich bedacht dat hij weleens het
volgende slachtoffer kon worden en
uit angst bezorgde hij het geld te-
rug. G. liet het geld weer naar de
Limburger sturen.

Ook verklaarde de tussenpersoon
eerder dat de koper degene is die

geschoten heeft, maar hij wilde zijn
naam niet noemen en beriep zich op
zijn zwijgrecht. Uit de diverse ver-
klaringen blijkt echter dat G. heeft
geschoten, aldus de officier.
Ook voerde ze als bewijs een tele-
foontap aan, die was gemaakt bij
een andere getuige in verband met
andere zaken. Twee opsporing-
sambtenaren hadden toevallig de
stem van G. daarop herkend omdat
zij G. zelf eerder ook vaak hadden
afgeluisterd. De bewuste tap is ech-
ter gewist. De officier meende dat
de verklaringen van de opsporings-
ambtenaren voldoende zijn en dat
de tap als bewijs kan dienen.

G. werd in oktober 1990 met een
vals paspoort aangehouden in
Spanje. In september vorig jaar

MAASTRICHT - Op de Nederland-
se markt is toch Italiaanse wijn aan-
geboden die is vergiftijgd met het
landbouwbestrijdingsmiddel met-
hylisothiosyanaat. De partijen zijn
door de handelaren aangemeld bij
de Keuringsdienst yan Waren en na
bemonstering uit de handel geno-
men. Het ministerie van wvc en de
Keuringsdienst van Waren hebben
dit bevestigd.

werd hij uitgeleverd. De officier
noemde G. „een zeer gewelddadig
type". G. is sinds 1971 al dertien
keer veroordeeld onder meer we-
gens geweld- en vuurwapendelic-
ten. Volgens haar zijn de getuigen
terecht bang. Een aantal van hen is
bedreigd.

Meineed
Een getuige die het geld als koerier
weer zou hebben terugbezorgd aan
de Limburger, herriep op de zitting
zijn eerdere verklaring. De officier
liet hem ter zitting arresteren we-
gens meineed.
G.'s advocaten, mr. G. Kruyswijk en
mr. J. de Hullu, pleitten voor niet-
ontvankelijkheid van het OM en ge-
brek aan bewijs. Alleen al om het
achterhouden van cruciaal bewijs-
materiaal -de tap- zou het OM niet-
ontvankelijk zijn. Ook de uit de tap
voortvloeiende getuigen-verhoren
kunnen volgens hen niet als bewijs
dienen. Er kan nauwelijks worden
getoetstof de telefoontaps rechtma-
tig zijn gedaan en de banden kun-
nen niet worden afgeluisterd. Daar-
door kan G.'s bewering dat hij niet
zon gesprek heeft gevoerd, niet
worden bewezen. Hiermee is het
Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens geschonden, aldus de
advocaten.

De tweede verdachte, die onder
meer wordt verdacht van uitlok-
king en helpen bij een misdrijf,
moet op 23 april voorkomen.
Uitspraak 19 maart.

trole-systeem goed werkt. De wij'
handelaren en importeurs zoud<
precies weten op welke partijen d
.tra moet worden gelet. Zodra ej
verdachte partij opduikt, wordt >
inspectie van deKeuringsdienst i
waarschuwd.

Na de waarschuwing aan de hande-
laren vorige week maandag zijn
inmiddels „duizenden liters" ver-
ontreinigde rode en witte wijn ont-
dekt. De hoogst gemeten verontrei-
niging bedraagt 1 a 2 milligram van
het bestrijdingsmiddel per liter.
„Dat levert geen gevaar op voor de
volksgezondheid, maar het spul
hoort natuurlijk niet in de wijn
thuis", aldus een woordvoerder van
de Keuringsdienst van Waren.

Om welke merken of streken van
herkomst het gaat willen de betrok-
ken instanties niet zeggen. „Wij zijn
er zeker van dat de verontreinigde
wijn de winkels niet bereikt, het is
daarom niet nodig de merken te
noemen", aldus de Keuringsdienst
van Waren.

Zowel WVC als de Keuringsdienst
stellen dat het nu gehanteerde con-

Het noemen van „verdachte" rm
ken is volgens WVC niet mogell
omdat niet alle partijen van #
merk het gif bevatten. De contrt.
in Nederland volgt op een wad
schuwing van de Italiaanse auto'
teiten aan alle Europese lidstat*
dat mogelijk toch verontreinigd
wijn is geëxporteerd. Aanvankeli)
leek de vergiftigde wijn alleen op
binnenlandse markt te zijn afgez*
Volgens het ministerie van wvc zii
de afgelopen week ook in Bel.?
Duitsland en Engeland partij^
wijn aangetroffen die het bestfl
dingsmiddel bevatten.

Arbeidsinspectie
voert steekproeven

uit bij garages
MAASTRICHT - De arbeidsin-
spectie gaat in de komende maan-
den ruim driehonderd garagebedrij-

ven in Limburg en Zuidoost-B^bant controleren. Het is voor l>j
eerst dat dit planmatig en op z°
grote schaal zal gebeuren. De M
drijven zijn niet geselecteerd en w
len willekeurig worden bezocht.

De inspecteurs zullen nagaan of 'garages de arbeidsomstandigheden
wet en de arbeidswet naleven. E1*
ge punten waarop gelet zal wordej
zijn de naleving van werk- en ruSj
tijden, voldoende daglichttoe-1:
ding en ventilatie van de wer*'
plaats, het gebruik van asbest A
gevaarlijke stoffen en de aanwez^heid van tenminste twee uitgangell'

Als de arbeidsinspectie tekortK"
mingen constateert, worden er me'

de werkgever afspraken gemaaK
over verbetering van de arbeidsoi"
standigheden. Wanneer die afspr?
ken niet binnen een bepaaldeper'^
de worden gerealiseerd, krijgt _>*
garagebedrijf een tweede waarscl»1'
wing. Indien daarna nog blijkt d*
het bedrijf geen orde opzaken he&
gesteld, wordt proces verbaal oVêe
maakt.

Verontreinigde
papierpulp als

meststof mag niet
LEEUWARDEN - De economist'
politierechter heeft gisterochtend^
Leeuwarden drie agrariërs uit "omgeving van Franeker veio°
deeld wegens overtreding van "Afvalstoffenwet. De boeren kreg?!/
conform de eis, een boete van v _.
duizend gulden, waarvan vierd11,
zend gulden voorwaardelijk r->
een proeftijd van twee jaar.

De boeren haddenvorig jaarpapie.
pulp als meststof uitgereden oVe(
hun land. Nader onderzoek wees
dat de pulp, een reststof van de pf
pierfabriek Page uit Gennep, p,
ontreinigd was met koper, minere
olie en extraheerbare organochloo'
verbindingen.

Volgens de economische polil'2

rechter is hier duidelijk sprakep
een afvalstof en niet van een m^'stof. Met het uitrijden van de pp
over het land hebben de agrariër
daarom de Afvalstoffenwet overtrf
den.

Ford Genk werft
1500 mensen

officiële mededelingen
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
De burgemeestervan Schinnen maakt
bekend dat de Raad in zijn vergade-
ring van 20 februari 1992 besloten
heeft te verklaren dat bestemmings-
plannen worden voorbereid voor:- een gedeelte van het Odiliaplein te

Sweikhuizen (gemeente Schinnen,
sectieA nr. 3958 (ged.);

- een perceel kadastraal bekend ge-
meente Schinnen, sectie B nr. 2479,
plaatselijk gelegen Kerkweg 78 te
Puth.

De raadsbesluiten met bijbehorende
tekeningen liggen vanaf heden voor
een ieder ter inzage gedurende de
openingstijden op werkdagen van
09.00-12.00 uur en 's woensdags van
14.00-16.00 uur, alsmede van 18.00 tot
21.00 uur ter gemeentesecretarie, Sca-
lahof 1, kamer 2.06.

Schinnen, 4 maart 1992
De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen maakt
ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat met ingang van
5 maart 1992 gedurende één maand op
de afdeling Grondzaken (kamer 2.06)
van de gemeentesecretarie, Scalahof 1
te Schinnen voor een ieder ter inzage
ligt het bij raadsbesluit van 20 februa-
ri 1992 vastgestelde bestemmingsplan
'Manege Thull' met de daarbij beho-
rende toelichting en voorschriften.
Bij vaststelling van het bestemmings-
plan zijn wijzigingen aangebracht in
de toelichting en de voorschriften ten
opzichte van het ter visie gelegde
plan.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de
gemeenteraad hebben gewend, kun-
nen gedurende bovengenoemde ter-
mijn bij het College van Gedeputeer-
de Staten van Limburg bezwaren
indienen tegen het vastgestelde be-
stemmingsplan.
Gelijke bevoegdheidkomt toe aan een
ieder die bezwaren heeft tegen wijzi-
gingen welke bij vaststelling van het
plan in ontwerp zijn aangebracht.

Schinnen, 4 maart 1992
De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

GEMEENTE BEEK
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Beek (L.) maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 26, lid 1 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat met ingang van 9 maart
1992, gedurende één maand ter ge-
meentesecretarie, afdeling Grondge-
biedzaken, sector Bouwen en Wonen
(kamer 29), Raadhuisstraat 9, voor een
ieder ter inzage ligt het bij raadsbe-
sluitvan 20 februari 1992 vastgestelde
bestemmingsplan 'Rijksweg A76/Aan-
sluiting St. Jansgeleen'.
Bij de vaststelling is afgeweken van
het plan zoals dat gedurende één
maand ter inzage is gelegd.
Degenen die tijdig bezwaren hebben
ingediend bij de gemeenteraad, als-
mede een ieder die bezwaren heeft
tegen de wijzigingen welke bij de
vaststelling van genoemd plan zijn
aangebracht, kunnen gedurende
eerstgenoemde termijn bezwaren in-
dienen bij het College van Gedepu-
teerde Staten van Limburg, postbus
5700, 6202 MA Maastricht.

Beek (L.), 6 maart 1992
De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem

GENK - Ford in Genk begint vo 1'
gende week met de werving v3j
1500 arbeiders voor de nachtploeg
Het bedrijf heeft nieuwe mense'
nodigvoor het bouwen van de zog^
heten wereldwagen die Ford v°
gend jaarop de markt gaat brenge^
De produktie voor geheel Europ'
van die nieuwe wagen wordt gecoP
centreerd in Genk.

De nieuwe werknemers zullen va^oktober afal aan de slagkunnen. *hebben een aanloopperiode nod'*
omdat ze moeten leren in teamvef'
band te werken. Ford wil ook vro"-1'

wen in dienst nemen. Het m"e
daarover een akkoord met de ove^heid zien te bereiken. Nachtarbei"
was tot voor kort in België verb^den. Maar de regering heeft enkej
dagen geleden het verdrag met d
Internationale Arbeidsorganisatie'
waarin dat verbod -vastlag, opg^
zegd.

Limburgs Dagblad
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Als ude Consumentenbond mag benzine-injectiemotor en een geruststel- De 309 Plus. Vanaff 27.480,-, inclu- U ziet het. De 309 is een auto die
geloven, dan is de Peugeot 309 de meest lende prijs: vanaf f 25.305,-. sief f 1.800,- voordeel op 'n dozijnextra's zuinig is, maar het is geenszins een auto

economische auto in zn klasse. Dan de 309 Select en de 309 Plus. als: ruitewissers met intervalschakelaar, waarop bezuinigd is.
De 309 biedt dus kalmerende Beide zijn verkrijgbaar in 3-en 5-deurs, in in twee delen neerklapbare achterbanken Dus wilt u ook geen moment meer

betrouwbaarheid en rustgevende degelijk- benzine en diesel. elektronische toerenteller. wakker liggen Van uw autokosten, kom
heid. Laten we eens zien wat de vier De 309 Select is er reeds vanaf De 309 XS tenslotte, is er vanaf dar; even bij de Peugeot-dealer langs,

modellen hierboven nog méér voor uw f 27.480,-, inclusieff 2.205,-voordeel op f 29425,- en biedt een nog langere De adressen vindt vin de Gouden Gids.
nachtrust kunnen doen. een pakket extra's: een glazen schuifdak, opsomming aan uitrusting. Van turbine jpVOFTT TF T FTCTCFROFR

Zoals helemaal links: de 309 1.1. een wis/was installatie achter en een wielplaten tot achterspoiler, van sport- tivj ppivj ppy irpfiT
Met een uiterst krachtige 60 pk (44,1 Kw) schitterende vernis-metaallak. stuur tot getint glas rondom.

PRIJZEN INCLUSIEF BTW. EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ü PEUGEOT :W___\ DYNAMISCH OP WHG

Tien jaar geëist
wegens doodslag

Cocaïne 'regelen' voor een man in Maastricht



Van onze correspondent

Morgen vertrekken eerste docenten naar Albena

Hoge Hotelschool start
opleiding in Bulgarije

DOOR HANS TOONEN

MAASTRICHT - De buurtbe-
woners zijn het er nog steeds
niet mee eens, maar maandag-
avond a.s. om tien uur komen de
dak- en thuislozen van Maas-
tricht naar de sportzaal aan de
Presantstraat in Caberg. De af-
spraak met de buurtbewoners is
dat voor uiterlijk 15 december
1992 een permanente locatie in
het centrum beschikbaar is.

.Twee uur lang trachtte wethou-
der Raymond Leenders daarbij
gesecondeerd door drie ambte-
naren, de dertig buurtbewoners
in het gemeenschapshuis de
Wiemerink te overtuigen dat dit
de beste en enige oplossing voor
dit moment is. De buurtbewo-
ners zijn van mening dat zij door
het collegevan B & W overvallen
zijn. Uit de vergadering kwam
als alternatief de schuilkelder
onder de Wilhelminabrug die ge-
heel ingericht is. Wethouder
Leenders en adjunct-gemeente-
secretaris Wil Rutten gaan deze
locatie zo snel mogelijk bekij-
ken, waarschijnlijk al gistermid-
dag. Maar om deze plaats voor 10
maart als nieuwe locatie te reali-
seren, zien ze niet zitten.

Het idee is van het Management
Advies Centrum, onderdeel van
de Hoge Hotelschool Maastricht.
Project-manager Hans Jacomet-
ti: „Eind 1990 kwamen wij in
contact met collega's in Bulgari-
je.

Het ontbreken van goed opge-
leid kader in de hotellerie bleek
een groot struikelblok om het
toerisme meer te richten op de
West-Europese en Japanse
markt. Zeker nu de traditionele
stroom toeristen uit de Sovjet-
Unie, de DDR en Tsjecho-Slowa-
kije, was opgedroogd."

De diverse ministeries in Den
Haag vonden dit idee goed pas-
sen in het programma Samen-
werking Oost-Europa. De daar-
uit voortgekomen twee-jarige
hotelopleiding in Bulgarije
wordt echter niet alleen voorbe-
reid en verzorgd door docenten
uit Maastricht. Docenten van alle
elf middelbare hotelscholen in
Nederland zullen op toerbeurt
voor de klas staan in Albena.
Ook het onderwijscentrum hore-
ca in Zoetermeer levert leer-
krachten. '

MAASTRICHT - Nog deze
zomer zet de Hoge Hotel-
school in Maastricht een
twee-jarige hotelopleiding
op in Albena, een toeristen-
stadje in Bulgarije. Komen-

de zaterdag vertrekken
reeds de eersten van de in
totaal veertig docenten die
beurtelings worden ingezet
om ervoor te zorgen dat de-
ze hotelschool aan de Zwar-
te Zee vanaf 7 september
kan draaien.

Tegelijkertijd krijgen 24 hotel-
managers uit Bulgarije geduren-
de zes weken van deze groep
docenten uit Nederland een
spoedcursus West-Europees ma-
nagement. Begin meiwordt deze
spoedcursus afgerond in Maas-
tricht. Bovendien worden twin-
tig Bulgaarse horecadocenten in
Albena zelf bijgespijkerd.

De tweejarige hotelopleiding
past in het streven van de Bul-
gaarse regering het toerisme een
meer westerse draai te geven.
Voor dit onderwijsproject is 3,5
miljoen uitgetrokken, bijeenge-
bracht door Nederland (een mil-
joen), het Bulgaarse bedrijfsle-
ven en het ministerie van toeris-
me.

Mestinjectie voorkomt stankoverlast

men dit eerst had gedaan, had
men meer. medewerking van de
buurt kunnen verwachten." Wet-
houder Leenders heeft toege-
zegd dat bij de politie dit vanaf
nu een hoge prioriteit zal krij-
gen. De tijdens de vergadering
ingestelde werkgroep van buurt-
bewoners gaat met ambtenaren
van de gemeente kijken welke
maatregelen er nog meer geno-
men moeten worden om de leef-
baarheid in de wijk te verbete-
ren.

Met de regeling dat de passanten
s avonds om tien uur met een
stadsbus naar de zaal gebracht
worden en de volgende dag weer
terug naar het centrum, hoopt
men de overlast in de wijk te be-
perken. Mensen die op eigen ge-
legenheid komen, krijgen geen
toegang. De politie zal hen op-
pakken en terug naar het cen-
trum brengen. De toezegging dat
men pas om negen uur s och-
tends het pand mag verlaten,
zoals afgesproken was voordat
de bus ingezet werd, is terugge-
draaid. De bewoners hopen daar-
mee dat de jeugd niet met de
zwervers geconfronteerd wor-
den. Om praktische redenen ziet
de gemeente liever het tijdstip
van acht uur. Hierover voert
men nog overleg.

Alarm
Maandagmorgen worden de laat-
ste Voorzieningen, zoals een tele-
foon en het vervangen van inge-
gooide ruiten, getroffen. De
geluiden van de buurtbewoners
roept de vraag op of maandag de
eerste bewoners probleemloos
de nacht zullen doorbrengen.De
politie heeft de toezegging ge-
daan om de komende tijd in de
buurt extra te surveilleren. Bij
ieder alarm van een wijkbewo-
ner zal men direct komen.

Drugs
Een afkoelingsperiode die door
een aanwezige huisarts werd
voorgesteld, is ook niet haalbaar.
Op 10 maart gaat de deur aan de
Boschstraat definitiefin het slot.
De meeste angst hebben de
buurtbewoners voor de drugge-
bruikers. De in de wijk aanwezi-
ge dealer bezorgt al voldoende
overlast. Een vraag was dan ook:
„Waarom heeft de gemeente niet
eerst iets aan dit probleem ge-
daan, voordat men ons met dit
opvangcentrum opzadelde. Als

Open-Kerkbeweging
werkt nauwer samen met

Mariënburgvereniging
Van onze verslaggever

" Huub Vossen op de trekker van loonwerker Maas uitKessel-Eik bezig met mestinjectie. Foto: jeroen kuit

LEVEROY - Ammoniak ver-
zuurt het milieu en stinkt boven-
dien. Zo is het ook met giermest,
dat bij verspreiding een enorme
ammoniaklucht veroorzaakt. Om
de hinder bij het gieren te beper-
ken zijn maatregelen genomen.
Giermest moet op akkerbouw-

' grond bijvoorbeeld worden on-
dergewerkt. In weilanden kan
dat natuurlijk niet. Om diereden
Wordt sinds kort gier in weilan-
den niet meer over de grond ver-
spreid maar direct in de grond
ingespoten.
Loonwerker André Maas uitKessel-Eik heeft een half miljoen
gulden uitgegeven voor de aan-koop van een mestinjecteur. Het
apparaat is zo ontworpen dat de
graszode door middel van schijf-jes opengesneden wordt waarna
via slangetjes de vloeibare mestop een diepte van vijfcentimeter
"ij de graswortel wordt ingespo-
ten. De graszode lijdt er nauwe-
lijks onder en er is practisch
geen stank.
Mestinjectie is weliswaar veel
duurder dan de gangbare manier
Van gieren, maar werkt net zo
snel. Ongeveer anderhalf tot
twee hectare per uur kan de
loonwerker Verhapstukken. Al-
leen de hoeveelheid mest die op
het weiland kan worden uitgere-
den is beperkt; 25 tot 30 kuub
per hectare. "Ik denk niet dat de
mestinjecteur winstgevend is.
De milieu-eisen worden telkens
verscherpt. Dus ik weet niet hoe-
Veel jaren ik met dit apparaat
kan werken", zegt Maas.

DOOR ROB PETERS een motor in de buurt van het
overvallen postkantoor was ge-
weest.

Openbaar Ministerie Roermond geeft na jaarongelijk toe

Eindelijk vrijspraak voor
'Verdachte zonder vingers'

&OERMOND/DEURNE - DeHoermondse officier van justitie
ttir A. Eijck heeft na een zwaaren langdurig gevecht met de
raadsman van de 25-jarige Deur-
lenaar Erie Snijders, mr Frans
Van Alst uit Geldrop, zijn onge-
lijk toegegeven. De Roermondse
Rechtbank had daarna geen en-kele moeite om de eis tot vrij-
spraak van mr Eijck ter zitting te
Honoreren en te bepalen dat
Snijders niet langer verdacht
Wordt van medeplichtigheid aan
overvallen in Grathem en Horst.
Overvallen, gepleegd in 1990 en1991 door een zekere H. uitDeur-
He zijn toegegeven.

Erie Snijders werd door de poli-
tie in eerste aanleg op aanwijzing
Van H. als mededader aangehou-
den. Onder druk van het bewijs-
materiaal van Van Alst gaf H.

reactie' van de Nederlandse bis-
schoppen op de liturgische vie-
ringen waarmee manifestaties
van de Acht-Meibeweging wer-
den afgesloten.

„In 1986 was die reactie het
felst," aldus de ondertekenaars
van de brief. (De abt van de
Norbertijnenabdij in Heeswijk,
Ton Baeten, was in de.veemarkt-
hallen in Den Bosch met een
pastorale werkster voorgegaan
in de eucharistieviering en om
die reden als lid van de Bis-
schoppelijke Beleidsadviescom-
missie geroyeerd.)
„In 1991 was de sfeer wat minder
geladen, doch opnieuw kwamen
de twee vroegere twistpunten ter
tafel: de keuze van het eucharis-
tisch tafelgebed en het voorgaan
in de viering."
„Dat gewijd-zijn altijd een voor-
waarde was voor het voorgaan in
de eucharistie, is historisch
moeilijk bewijsbaar. De hanteer-
baarheid van zon criterium
wordt óók bepaald door het aan-
tal beschikbare priesters," vin-
den de schrijvers van de brief.

„In onze dagen zien we dat een
toenemend aantal mensen, man-
nen en vrouwen, uitstekend in
staat is om als liturgisch voor-
ganger op te treden. En waarom
zouden we daar geen dankbaar
gebruik van maken?"
De discussie daarover roept bij
de Werkgroep Publiciteit van de
Open-Kerkbeweging 'het verve-
lende gevoel op dat oude liturgi-
sche regels vooral worden geür-
geerd, omdat de centrale positie
van de clerus in gevaarwordt ge-
acht.'

Liturgie
Haar 'Nieuwjaarsbrief staat dit
jaar in het teken van de liturgie.
Aanleiding tot de onderwerp-
keuze is de 'nogal negatieve

HEERLEN - De Open-Kerkbe-
weging, die in 1972 kort na de
benoeming van dr J.M. Gijsen
tot bisschop van Roermond
werd opgericht om voor katho-
lieken met problemen de functie
van ombudsman te vervullen,
werkt inmiddels 'voorzichtig' sa-
men met de Mariënburgvereni-
ging, zo blijkt uit haar 'Nieuw-
jaarsbrief die in de onlangs
verschenen Nieuwsbrief van de
Mariënburgvereniging is inge-
voegd.

De Mariënburgvereniging kwam
voort uit een groepvan 44 promi-
nente katholieken die geloofsge-
noten, in oktober 1983, door
middel van een brochure oprie-
pen 'om stem te geven aan een
loyale oppositie' tegen het kerke-
lijk gezag. Zij telt plusminus
6.000 leden.
De Open-Kerkbeweging -heeft
1.200 sympathisanten. Haar
Werkgroep Publiciteit, die aan
de vooravond van het bezoek
van paus JohannesPaulus II aan
Nederland, in mei 1985, met het
idee kwam om op het Malieveld
in Den Haag 'het andere gezicht
van de kerk' te tonen - een mani-
festatie waaruit de Acht-Meibe-
weging is voortgekomen, onder-
houdt de onderlinge kontakten.

Helm
Ook het bezit van een motor-
helm werd zonder veel onder-
zoek als een belastende omstan-
digheid aangevoerd. Van Alst
kwam er zonder veel moeite ach-
ter dat de helm minstens drie
maten te klein was voor Snij-
ders. De rechtbank schorste al in
juli van verleden jaar de voorlo-
pige hechtenis op verzoek van
Van Alst maar het OM wildeaan-
vankelijk niet van wijken weten
en dagvaardde Snijders in okto-
ber opnieuw, maakte ijlings die
vergissing ongedaan maar wei-
gerde de zaak vooralsnog af te
doen. „Voor Snijders een voort-
durende kwelling, want ondanks
zijn onschuld, bleef zijn omge-
ving hem met de nek aankijken",
aldus zijn moeder.

Schadeclaim
Voor mr Van Alst betekent de
vrijspraak van de rechtbank nog
niet het einde van zijn bemoeie-
nissen want hij zal voor de vier
maanden die Erie Snijders, beter
bekend als de 'verdachte met de
ontbrekende vingers' ten on-

rechte in de voorlopige hechte-
niszat en voor detijd dat hij zich
wekelijks bij de politie Deurne
als verdachte moest melden,
schadeclaims indienen.
Van Alst heeft maandenlang gea-
geerd tegen het volgens hem
'knullige onderzoek' van de poli-
tie in Horst en de halsstarige en
onduidelijke houding van de of-
ficier van justitie in een zaak die
'vanaf het eerste moment afram-
melde.

Het Limburgs Dagblad berichtte
al in 1991 uitvoerig ovef de af-
faire en het eigen onderzoek van
de advocaat in deze strafzaak.

Van Alst kwam al snel tot de
conclusie dat Erie Snijders niet
in staat was een normale motor
te besturen. Toch was zijn voor-
lopige hechtenis gebaseerd op
het gegeven dat hij als mede-
plichtige van de overvaller met

later toe dat hij zijn vermeende
liefdesrivaal als mededader had
genoemd.

DOOR GEERT DEKKER in december 1985 stelde dat Ne-
derland eind 1990 niet meer dan
500.000 werklozen moest heb-
ben. Hij verbond er zijn politieke
lot aan.

Limburg boven en onder landelijk niveau

Meer definities voor
werkloosheidscijfers

HEERLEN - Hoeveel men-
sen in Limburg en Neder-
land werkloos zijn, blijkt
Voor de verzamelde vader-
landse statistici en onder-
zoekers teveel gevraagd. Ze
kunnen het niet eens wor-
den over de vraag wat werk-
loos is. De schattingen lo-
pen uiteen van ruim drie-
honderdduizend tot een
miljoen en de brengers van
dat nieuws betwisten el-
kaars selectiecriteria en
nauwkeurigheid.

Deze week meldde zich een
groep onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen, die
de rekenmethodes met steeds la-
gere uitkomsten nog maar eens
aan de kaak stelde. In Groningen
heeft men het jaar 1990 nog een
keer doorgerekend: de zwakke
noordelijke regio en Limburg
komen daar relatief slechter uit
dan in de sinds 1989 als officieel
betitelde gegevens van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
(CBS) in Heerlen.
De cijfers: 'Groningen' geeft
voor Nederland een werkloos-heidspercentage van 14,5 pro-
cent in 1990, CBS 4,9 procent.
Voor Limburg noteerde men in
het noorden 16,8 procent, bij het

In augustus 1987 waren er bij de
Nederlandse arbeidsbureaus
680.000 mensen ingeschreven.
Maar, zegt het CBS, 191.000 heb-
ben (tijdelijk) werk, 19.000 zoe-
ken werk voor minder dan 20
uur per week en 20.500 mensen
zijn om uiteenlopende redenen,
zoals ziekte, afwezigheid of om-
dat ze de vragenlijst niet hebben
ingevuld, niet beschikbaar voor
de arbeidsmarkt.
In de zomer van '88 erkent Lub-
bers dat zijn aanpak van de
werkloosheid niet het gewenste
effect heeft. De aantallen blijven
vlak onder de 700.000, maar in
december van dat jaar besluit
het ministerie van Sociale Zaken
de CBS-gegevens als officiële
standaard te erkennen. Neder-
land telt dan ineens 412.000
werklozen, een getal dat vervol-
gens langzaam maar gestaag zakt
tot 346.000 eind 1990.

De laatste cijfers schommelen
rond de 320.000 werklozen. Voor
de volledigheid houdt men nog
steeds de cijfers van de arbeids-
bureaus bij de hand: in 1991
stonden er 605.000 mensen inge-
schreven. Vroeger waren dat
werklozen, nu is dat een detail.

Ziekte

achtergrond}

Een verschil in definities, luidt
de algemene verklaring voor de
uiteenlopende cijfers. Tien jaar
geleden ging men uit van het
aantal bij de arbeidsbureaus in-
geschreven mensen. Toen dat
door het ministerie van Sociale
Zaken verstrekte getal het mil-
joen naderde, riepen werkgevers

In september 1985 lanceerde het
CBS een plan om tot een 'zuiver-
der' werkloosheidscijfer te ko-
nten, vanuit de veronderstelling
dat debestanden van de arbeids-
bureau ernstig vervuild waren
omdat mensen vergaten zich te
laten uitschrijven als ze werk
vonden. Op een totaal van (toen)

CBS 4,9 procent, gelijk aan het
door datzelfde instituut bereken-
de landelijke gemiddelde. Om
het overzichtelijk te houden: het
Economisch Technologisch In-
stituut Limburg (ETIL) meldt 8,5
procent (landelijk) en 9,0 procent
voor Limburg.

Datzelfde ETIL wijkt wat 1991
betreft (niet door de Groningers
onderzocht) niet alleen qua
hoogte, maar ook bij het meten
van de relatieve ontwikkeling af
van het CBS. „Voor het eerst
sinds 25 jaar duikt het Limburg-
se percentage onder het lande-
lijk gemiddelde," concludeerde
het ETIL naar aanleiding van 8,5
procent voor Nederland en 8,2
procent voor Limburg. Het CBS
blijftwat betreft 1991 bij 4,5 voor
Nederland en 4,7 voor Limburg.
Geen duik onder het nationale
gemiddelde dus.

750.000 werklozen zou dat
250.000 mensen schelen. De al-
ternatieve telmethode van het
CBS berustte op een maandelijk-
se enquête onder tienduizend
huishoudens. Gevraagd werd of
er gezinsleden werkloos waren.
Cijfers werden politiek toen mi-
nister-president Ruud Lubbers

dat dat lang niet allemaal echte
werklozen waren. Maatregel in
1984: werklozen ouder dan 57,5
jaar hoefden zich niet in te
schrijven bij het arbeidsbureau
om toch voor een uitkering in
aanmerking te komen. Dat
scheelde 20.000 werklozen, maar
dat bleek nog niks te zijn.

(ADVERTENTIE)
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BRUNSSUM, Home Service de oude zon, Kerkstraat 109. GELEEN,
Ruwette, Raadhuisstraat 8. HEERLEN, Ruwette, Bongerd 29.
SITTARD, Van Sloun Meubelen, Industriestraat 23. VALKENBURG,
Van Sloun Meubelen, Reinaldstraat1.
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Dak- en thuislozen
maandag naar Caberg
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Mariënburg

In het kader van de European
Business Week wordt op 27
maart een workshop over EG-
programma's gehouden in
Heerlen. De workshop gaat in
op de programma's BC-net, Eu-
romanagement, Sprint en
Brite-Eußam. Plaats: Motel de
Valk, deelnamekosten 75 gul-
den. Inlichtingen zijn te ver-
krijgen bij Marketing High-
tech Projects BV in Maastricht.

Toneelvereniging 'De Speel-
man', Eys, heeft een bekend
stuk van Annie M.G. Schmidt
op haar repertoire genomen enin dialekt vertaald. 'Doa vilt ing
troan op de tompoes' wordt
vrijdag 20, zaterdag 21 en zon-
dag 22 maart opgevoerd in zaal
Andriolo, Mesweg 13 te Eys.
Het stuk telt drie bedrijven-
Frans Veugen regisseert. Toe-
gangskaarten zijn in voorver-
koop bij Café Andriolo, Friture
Hendriks en Drogisterij Nies-
sen-Berger.

'De Speelman'

Hoe om te gaan met lastige
mensen. Dat is het thema van
een eendaags praktijkgericht
seminar dat op 23 maart in
Maastricht wordt gehouden.
Lastige mensen zijn er overal-
Ze zijn niet te veranderen,
maar met een juiste aanpak is
het wel gemakkelijker met hen
om te gaan. Seminar Centre
houdt de studiedag voor ieder-
een die vanwege zijn of haar
functie veelvuldig met colle-
ga's en klanten in aanraking
komt. Plaats Mccc Maastricht.
Docent Loek Meijs. Aanmel-
ding: 06-0228822.

Lastig
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„De aanhouderwint". Henk Westerlaken, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Center Parcs, lurkte

gistermorgen in het statige raadhuis van
Maasmechelen tevreden aan zijn pijp. Heel lang heeft

het er immers naar uit gezien dat het nieuwe
bungalowpark De Maasvallei er nooit zou komen.

Toen Center Parcs eind jarenzeventig voor het eerst
het oog liet vallen op Maasmechelenkwamen

bevolking, milieu-organisaties en linkse politici
massaal in opstand. Center Parcs had het op dat

moment nog voorzien op natuurgebied Prinsenpark
en daar had men niets te zoeken, kreeg de directie in
Rotterdam te verstaan. Het verzet was zo hevig dat
Center Parcs' in 1981 de onderhandelingen staakte.

Pas vijfjaar later werd een nieuwe poging gewaagd.
Voorzichtig informeerde Center Parcs ofer rond de

mijnsteenbergen van deKempische
Steenkoolmijnen en aangrenzende grindgroeve geen
bungalowpark zou kunnen worden gebouwd. Daar
waren nauwelijks bezwaren tegen en plotseling ging
het allemaal toch nog vrij snel. In de loop van 1994

worden de eerste bezoekers in De Maasvallei
verwacht, naast Erperheide in Peer en De

Vossemeren in Lommei het derdebungalowpark van
Center Parcs in Belgisch-Limburg.

Center Parcs maakt zelf natuurgebied van mijnterrein

'Maasmechelen krijgt
mooiste bungalowpark'

DOOR FRANK SEUNTJENS

MAASMECHELEN - Center
Parcs-topman Westerlaken is er-
van overtuigd: De Maasvallei
wordt het mooiste bungalow-
park van de Benelux. Maar dan
moet men in Maasmechelen wel
de handen nog behoorlijk uit de
mouwen stropen. Drie mijn-
steenbergen en een diep grind-
gat, omzoomd door een dennen-
bos. Meer is er op het 250 hectare
grote terrein niet te zien. Daarom
duurt het ook nog wel even voor-
dat de bouwvakkers aan de slag
kunnen.

Eerst moeten er nog 1,2 miljoen'
bomen en heesters worden ge-
plant. Ook wordt er een heide-
veld aangelegd en komt er een
duinenpartij. En de grauwe
mijnsteenbergen moeten uiter-
aard groen worden en dat doen
ze niet spontaan. Dat moet via
'hydroseeding', een klus voor
specialisten. In een brij van stro
en compost worden verschillen-
de gras-, boom- en kruidenzaden
opgelost. Daar worden mest en
een watervasthoudend granulaat
aan toegevoegd. Het mengsel
wordt vervolgens onder hoge
druk tegen de flanken van de

mijnsteenbergen gespoten. Bin-
nen enkele maanden al moeten
de heuvels dan begroeid zijn met
een stevige laag gras. Mijnsteen
is, in tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht, erg vruchtbaar.
Center Parcs denkt zelfs dat op
de zuidelijke hellingen mediter-
rane planten kunnen gedijen.

Moeras
Absoluut pronkjuweel wordt een
moeras van 40 hectare, compleet
met kunstmatig aangelegde kre-
ken, eilanden en wandelpaden.
Het moeras moet een broedge-
bied worden voor watervogels
die nu in groten getale van de
Maasoevers zijn verdreven.

„Economie en milieu kunnen
dus best hand in hand gaan. Het
zijn geen geboren vijanden", zegt
Westerlaken, een hatelijke on-
dertoon onderdrukkend. Na-
tuurbeschermers hebben het
Center Parcs immers al zo vaak
lastig gemaakt. Tot afstel kwam
het daardoor nauwelijks, maar
wel tot tot uitstel. En tijd kost
geld, ook bij Center Parcs.
Maar op het hoofdkantoor in
Rotterdam heeft men nu inge-
zien dat het ook anders kan. In
Maasmechelen heeft Center

" De heer Westerlaken, voorzitter van de Raad van Bestuur van Center Parcs toast alvast op het nieuwe park.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Workshop

De Mariënburgvereniging
houdt op 14 maart haar jaarlijk-
se congres. Mgr. H. Ernst, bis-
schop van Breda, zal ingaan op
het congresthema: Geloofsge-
meenschappen in de toekomst.
De praktijk van de Vrouw- en
Geloofbeweging zal belicht
worden door universitair do-
cente feministische theologie,
Lieve Troch. 's Middags zijn er
diverse lezingen en workshops
die onder anderen worden ver-
zorgd door de Santenkraam,
pastoraaltheoloog prof. Frans
Haarsma en liturgist Joost Jan-
sen. Het congres vindt plaats in
de studentenkerk aan Beuken-
laan 1 te Breda en begint om
10.30 uur. ledereen is welkom.

Even leek het alsof de burge-
meester zijn 'weldoener' Wester-
laken spontaan om de hals zou
vallen. Maar klapzoenen bleven
nog net uit.

nen krijgen. Maar ook anderen
zullen van het bungalowpark
profiteren. Toeleveringsbedrij-
ven, winkels en horeca zullen
een graantje meepikken. Dat
hebben we allemaal te danken
aan Center Parcs".

Parcs de milieu-organisaties mee
laten denken over het natuuront-
wikkelingsplan. Welwillend
werd aan bijna alle eisen tege-
moet gekomen, op een tonnetje
meer of minder werd niet geke-
ken. En zo is iedereen uiteinde-
lijk toch nog tevreden.

Net op tijd
Burgemeester Terwingen van

Maasmechelen is dat zelfs in ho-
ge mate. Hij heeft hemel en aar-
de bewogen om Center Parcs
naar zijn gemeente te halen. Ter-
wingen had daar zelfs graag het
Prinsenpark voor opgeofferd. Ja-
ren later krijgt hij toch nog zijn
zin. De burgemeester beende
gisteren dan ook. handenwrij-
vend door het gemeentehuis. Op
de persconferentie waar Center
Parcs de plannen voor De Maas-

vallei ontvouwde, nam Terwin-
gen als eerste het woord. Zijn
Stem sloeg over van aandoening.
„Dit is het beste wat ons in jaren
is overkomen. Deze streek kent
een hoge werkloosheid. Het bun-
galowpark komt net op tijd. De
Maasvallei biedt veel mensen
weer uitzicht op een nieuwe
baan. Ik denk vooral aan vrou-
wen en laaggeschoolden, die
toch al heel moeilijk werk kun-

Expo in CBS
van Jager

# Limburgse hulp in Slovenië

Limburgse actie voor
Slovenië succesvol
HEERLEN - De vorig jaar ge-
starte hulpactie voor Sloveense
vluchtelingen is nu al een gewel-
dig succes. Er zijn vanaf 22 no-
vember drie transporten richting
Joegoslavië gestuurd met in to-
taal 116 kubieke meter hulpgoe-
deren.

" Veel plezier en spanningrond het scrabblebord Foto: fransrade

'Limburgers zijn net
zo goed in scrabble'

Heerlense scrabbleclub naar landelijke wedstrijd

len zijn bestemd voor de vele
Kroatische vluchtelingen die in
rusthuizen, hotels, kazernes en
scholen onderdak krijgen.

De actie wordt georganiseerd
door de Sloveense gemeenschap,
'Slovenska Skupnost', in Lim-
burg, in nauwe samenwerking
met oud-directeur Ahsmann van
de Limburgse Immigratie Stich-
ting te Heerlen. De hulpmidde-

den die in de Dikke Van Dale
voorkomen. Limburgse uitdruk-
kingen zijn dus uit den boze.
„We hebben ook leden gehad die
weggingen, omdat ze het er niet
mee eens waren dat Limburgse
woorden niet meetelden. Maar je
moet je toch aan het Nederland-
se scrabblereglement houden",
meent voorzitter Tonny Dassen.
Ondanks de regels gaat een
avondje scrabbelen hand in
hand met veel plezier. „Soms
maak je van die 'vieze' woorden
en dat is altijd lachen. Zo maakte
ik een keer het woord 'penis.
Een mannelijke deelnemervroeg
toen doodernstig wat dat was",
vertelt Dassen lachend.

Het gesprek van de dag blijft
echter het Kampioenschap
Scrabbelen in Soest. „De gemid-
delde score van de huidige kam-
pioen ligt rond de zevenhonderd
punten. Zo ver zullen wij het niet
schoppen, maar het is gewoon
leuk om te laten zien dat Lim-
burgers ook kunnen scrabbe-
len", meent Van der Tuijn.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - 'Professioneel' wil-
len ze zich niet noemen, gezellig-
heid staat toch voorop. Maar dat
neemt niet weg dat vijfledenvan
de Zuidlimburgse scrabblever-
eniging Ypsilon mee gaan doen
aan de Nederlandse Scrabble
Kampioenschapen in Soest.
„Even laten zien dat de Limbur-
gers wel degelijk kunnen scrab-
belen", is het argument.

Ypsilon werd twee jaar geleden,
als eerste scrabbleclub in Zuid
Limburg, in het leven geroepen
door ex-verpleegkundige Trix
van der Tuijn. Scrabbelen was
altijd al een hobby, maar aan een

officiële scrabbleclub had ze nog
niet gedacht.
„Een vriendin vertelde me dat in
heel Limburg geen scrabblever-
eniging was. Toen kwam ik op
het idee om samen met andere
scrabblefanaten een clubje be-
ginnen", vertelt Van derTuyn.
De vereniging groeide al snel
van vijf naar zestien leden. Toen
de huiskamer te klein werd voor
een avondje scrabbelen, werd de
dinsdagavond de vaste tijd voor
de wekelijkse bijeenkomst van
de leden in gemeenschapshuis
Caumerbron.

Hoewel gezelligheid en plezier
voorop staan, heeft Ypsilon toch
strenge spelregels. De leden
moeten zich houden aan woor-

Einzelganger: 1. 't greun van der
sjeet (nr.55). 2. Gorbatsjov
(nr.43). 3. De wandelende juke
box (nr. 56).

Groepen: 1. 't geld laten rollen
(nr.49). 2. Dames van dr Prinse
Road (nr.65). 3. De clowns
(nr.lB).

Wagens: 1. Clown Boulevard
(nr.3l). 2. Prinsewagen Prins
Hendrik (nr. 11). 3. Prinsewagen
Kolonia (nr.4o).

Optocht Schaesberg

HEERLEN - Hoensbroekenaar
Funs Jager exposeert nog tot 13
maart met een aantal realistische
pentekeningen in de expositie-
ruimte van het CBS in Heerlen.
Het thema van de expositie is
Noorwegen tussen fjord en fjell.
Openingstijden: op werkdagen
van 9.00-16.00 uur.

carnavaria

Optocht Hoensbroek
Wagens: hoofdprijs: Kiebele
giëft 't doer (nr.66). 1. Vier hubbe
de touwtjes in heng (nr.57). 2.
...'92 bonte storm (nr.B2). 3. Vier
maal elf jaor hart vuër etc. (nr.
95). Eervolle vermelding: Rome
sweet rome (nr.44).
Groepen: hoofdprijs: Sjing sjang
sjtèkt al 5 jaor. (nr. 120). 1. Pop-,
groepva Gebrook (nr. 102). 2. Mit
vastelaovend vuur de deur
(nr.77). 3. 'Herzilein' Gebrook
(nr. 39). Eervolle vermelding:
Twee maal elf jaor hart veur Ge-
brook (nr. 28).
Grote fragmenten: hoofdprijs:
Zie blaoze en vier hange etc. (nr.
48). 1. De rek is er nog neet oet
(nr.116). 2. Mit carnaval trekke
ze... (nr.65). 3. Vier geve 't jubile-
um kleur (nr.72). Eervolle ver-
melding: Vier blaoze lang neet
zoe etc. (nr. 80).
Kleine fragmenten: hoofdprijs:
Breuker Hotline (nr.108). 1. Cir-
cus Joling: Bruiloft in Gebrook
(nr. 68). 2. Bic os is alles (nr.l2).
3. elf plus elf jaor(nr.l7). Eervoi-
le vermelding: Laop nao de
pomp etc. (nr.93).
Enkelingen: hoofdprijs: Ich kom
oet Zitterd (nr.so). 1. Ze kinne
mich kapot valle (nr.7B). 2. Es vn
lopend vuurke (nr. 73). 3. Soeker-
tant (nr.76). Eervolle vermelding:
Olympische Spelen (nr. 33)

De organisatie krijgt veel steun
van bedrijfsleven, kerkelijke in-
stanties en schoien. Door ver-
schillende scholen in Heerlen,
Hoensbroek, Landgraaf en Ey-
gelshoven werd met veel succes
een levensmiddelenactie opge-
start.
Om ervoor te zorgen dat de goe-
deren ook werkelijk op de juiste
plaats terecht komen, rijden en-
kele personen van de organisatie
in auto's met het transport mee.
Zij bezoeken daar ter controle
enkele opvangcentra's. „Graag
had ik een glimp van de warme
dankbaarheid uit Slovenië mee-
gebracht om ze de vele weldoe-
ners aan te bieden", aldus een
van de begeleiders.
De actie is nog niet beëindigd.
Het volgende reisdoel is waar-
schijnlijk Maribor en Ptuj. Dr.
Lukman is directeur van een

kinderhospitaal in Ptuj en heeft
de organisatie gesmeekt om
hulpgoederen te brengen. In het
ziekenhuis bevinden zich onge-
veer duizend vluchtelingen,
waaronder achthonderd kinde-
ren. Vooral aan bewaarbare voe-
dingsmiddelen en medicijnen is
een enorm gebrek, maar ook kle-
ding is erg schaars.

KRO-toernee brengt
Braks naar Heerlen
HEERLEN - KRO-voorzitter en
oud-minister Gerrit Braks
brengt maandag een bezoek aan
Heerlen. In het kader van de
openbare jaarvergaderingen van
de zeven afdelingenvan de om-
roep gaat Braks de confrontatie
met de KRO-leden aan. Hij zal
ingaan op de vraag hoe de KRO
zich kan handhaven en zelfs ver-
sterken in het onder druk staan-
de omroepbestel. De bijeen-
komst vindt plaats in de kleine
foyer van de Heerlense stads-
schouwburg (ingang achterzijde)
en begint om acht uur. De toe-
gang is gratis.

prikbord

Lustrumfeest
De stichting 'Scholing naar de
ziel' bestaat binnenkort vijf
jaar. Naar aanleiding daarvan
houdt de stichting op zondag-
middag 15 maart een lustrum-
feest voor cursisten. 'Scholing
naar de Ziel' is indertijd opge-
richt door de schrijfster Han-
nah van Buuren. In de vijfjaar
van haar bestaan heeft de stich-'
ting opleidingen van de grond
gekregen met ruim 2000 cursis-
ten in Nederland, Vlaanderen,
Duitsland, op Aruba en Cura-
cao. De feestelijkheden vinden
plaats in Centrum Palaya, St.
Jorisstraat 23 in Den Bosch.

Tentoonstelling
In de Universiteit voor Theolo-
gie en Pastoraat (UTP) in Heer-
len is "van 27 maart tot en met 6
april de tentoonstelling 'Geen
beeld voldoet' te bezichtigen.
Deze expositie omvat zeventig
werken van twaalf Nederland-
se kunstenaars. Verder zijn er
panelen met gravures en post-
zegels uit de collectie van de
Karmelieten te zien. De ten-
toonstelling is samengesteld
naar aanleiding van de Eeuw-
feestviering rond de Spaanse
mysticus Juan de la Cruz. Za-
terdag 28 maart is de dag van
viering en bezinning over deze
mysticus. Er zullen dan lezin-
gen worden gehouden in de
UTP te Heerlen. De dag wordt
afgesloten met een liturgievie-
ring.

(ADVERTENTIE)

ZATERDAG 7 MRT.
17.00 uur

ZONDAG 8 MRT.
%.n 17.00 UUI
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Van onze verslaggever Met acht pils op in auto gereden

Beroepschauffeur zet
zijn baan op het spel

HEERLEN - Onbegrijpelijk
vond politierechter mr G. Her-
mesdorf het dat een 48-jarige
Landgravenaar, dienota bene als
beroepschauffeur de kost ver-
dient, in een auto reed na het
drinken van acht pilsjes en enke-
le glazen rode wijn.

Hermesdorf legde de man giste-
ren een boete op van 2500 gul-
den. Daarnaast kreeg hij voor de
duur van negen maandeneen rij-
verbod voor de zondag plus een
voorwaardelijke celstraf van
twee weken.

„U brengt daarmee uw baan in

Interpellatie
over Heisterberg

Jj*e avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
Jjft eindigen de volgende week vrij-dagochtend om 8.30 uur.

Brunssum - Schinveld.
brunssum, Rumpenerstraat 2a,
«254233.
Heerlen.Meezenbroek, Kasteellaan 70,
«721344. B.g.g. @711400.

["andgraaf.
Pasweg 6 Schaesberg,

«326900. Voor spoedgevallen dag*& nacht bereikbaar.
Kerkrade - Eygelshoven.

Hoofdstraat . 2,«452523.
Kerkrade-west en Bleijerheide.
bleijerheide, Bleijerheiderstraat 52,
«460923. Dagelijks open van 8 tot'2 uur. Voor spoedgevallen telefoni-
sche afspraak.
Simpelveld - Bocholtz.Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
heid, ®441100. Zaterdag van 11 tot15 uur en zondagvan 13.30 tot 14.30J>ur. Voor spoedgevallen kan menjerechtvan 22 tot 22.30 uur of na te-ktonische afspraak.
goensbroek - Heerlerheide.
**eerlerheide, Corneliusplein 2,«211377.
{mh.
"oor spoedgevallen eigen apotheek(b gg® 711400).

Voerendaal start
landschapsherstel

het gevaar. Bent u zich daarvan
bewust?", vroeg Hermesdorf in
het Heerlense gerechtsgebouw
aan de verdachte.
„Als mijn baas weet dat ik onder
invloed in een auto heb gereden,
volgt onmiddellijk ontslag",
sputterde de Landgravenaar te-
gen.

Voor behoud karakteristieke gezicht gemeente

Hij had in een café een vriend
getroffen en tijdens een partijtje
biljart werden de nodige glazen
bier gedronken. Omdat de kroeg
vlakbij zijn woning lag, nam hij
het risico in zijnauto naar huis te
rijden. Op de Europaweg-Zuid
viel het zwalkend rijden echter
op bij twee patrouillerende agen-
ten.

Officier van justitie mr L.
Ummels: „Hij had met zijnauto

volgens de verbalisanten de hele
straat nodig. Bovendien sprak
hij met dubbele tong en hij kon
niet eens zelfstandig uit de auto
stappen. Dat zegt voldoende
over de kennelijke staat van
dronkenschap waarin de man
zich bevond."

~lk eis voor deze ene keer geen
maandenlange rijontzegging om-
dat hij anders zijn baan kwij-
traakt. Bij een volgende keer
wegen de privébelangen echter
niet meer mee en wordt uwrijbe-
wijs voor een langere periode
ingetrokken."

TIGH - Heerlen.

HEERLEN - De Heerlense
fractie van Groen Links wil tij-
dens de raadsvergadering van
komende dinsdag een interpel-
latie houden over pension
Heisterberg.

Groen Links noemt als aanlei-
ding voor het stellen van mon-
delinge vragen de antwoorden
van staatssecretaris Heerma
over de huurprijzen van het
mannenpension.

Heerma kondigde aan dat de
bewoners van de Heisterberg
per 1 juli van het afgelopen jaar
geen huursubsidie meer krij-
gen. Door foutieve informatie
van de gemeente Heerlen had-
den de bewoners vanaf 1977
ten onrechte huursubsidie ge-
kregen.
Heerma vindt het echter onre-
delijk om deze alsnog terug te
vorderen.
Groen Links kondigt de inter-
pellatie aan in een brief aan
burgemeester Van Zeil. Om de
interpellatie daadwerkelijk te
kunnen houden, heeft Groen
Links dinsdag de instemming
van een raadsmeerderheid no-
dig.
De Socialistiese Partij heeft al
laten weten het verzoek te
steunen.

Van onze verslaggeefster

«711400. (Informatie over avond-en weekeinddiensten van artsen,■^dartsen, apothekers en het Groe-ne Kruis.)

GROENE KRUIS

ARTSEN

Narren

#Carnaval is in de loop van
de geschiedenis niet geheel ten
onrechte door menigeen als een
feest van uitspattingen en
drinkgelagen gezien. Er zijn
ook altijd mensen geweest die
zich daartegen verzet hebben.
Van kerkelijke maar ook van
wereldlijke zijde zijn er zelfs
decreten en straffen uitgedeeld
om het volk in toom te houden.
Het concilie van Leptinae in
743 veroordeelde de uitspattin-
gen, drinkgelagen en het rond-
lopen in gescheurde kleren en
met kapotte schoenen. In 1665
waarschuwde ook de Gelders-
Spaanse regering hier in Lim-
burg voor buitensporigheden
met carnaval. Maar de tijd
heeft geleerd dat de tegenstan-
ders altijd in de minderheid
zijn gebleven, en dat het carna-
valsfeest, zeker in Limburg, nog
steeds 24 uur per dag wordt ge-
vierd.

TANDARTSEN. " Rechter Hermesdorf en advocaat Doon wijzen aan waar de aanhouding van de dronken automobilist plaats had
Foto: CHRISTA HALBESMA

Daad

# In de carnavalsperiode kreeg
neurochirurg dr. A. Slooffvan
het Heerlense De Weverzieken-
huis een fraaie envelop toege-
stuurd. De geachte schrijver
van het werkje heeft waar-
schijnlijk twee zaken met el-
kaar verward. De Henri Du-
nantstraat, waaraan het zie-
kenhuis is gevestigd, werd 'voor
de gelegenheid' omgedoopt tot
Hendrie de Narstraat. Hulde
aan de PTT, die de brief toch
op het juiste adres bezorgde.
Zou de schrijver inmiddels
weer tot bezinning zijn geko-
men in deze vastendagen?

Van onze verslaggever

{Jfachtdienst voor spoedgevallen:
®713712. Nuth-Voeren-daal-Simpelveld: __ 04405-2995.

"funssum-Schinveld-Jabeek:«259090. Hoensbroek-Merkelbeek-
2,'ngelrade: ®225588. Landgraaf:«323030. Kerkrade/Eygelshoven:
«459260.

VOERENDAAL - De ge-
meente Voerendaal gaat
ruim 1 miljoen gulden uit-
trekken om de buitenge-
bieden zoveel mogelijk in
de oorspronkelijke staat te
herstellen. Voerendaal wil
voorkomen dat karakteris-
tieke elementen — en
daarmee cultuurhistorisch
erfgoed - uit het land-
schap verdwijnen.

Om ervoor te zorgen datVoerendaal
ook in de toekomst haar landelijk
gezicht blijft behouden, heeft de ge-
meente een beleidplan laten ont-
wikkelen door landschapsarchitect
W. van Heukelom uit Gulpen.

In zijn rapport geeft Van Heukelom
ruim honderd adviezen om de ver-
dere aantasting van het typische
Limburgse landschap tegen te
gaan. De aanbevelingen hebben
voornamelijk betrekking op erosie-
beperkende maatregelen en het
aanbrengen van passende beplan-
ting rondom bijvoorbeeld de kaste-
len en landgoeden in de gemeente.

Heerlen.
"oor spoedgevallen ' 5711400brandweercentrale) bellen.
&erkrade-oost.
*°t zaterdag 12 uur vlg. telefoonbe-
ï^twoorder van eigen huisarts.Voor spoedgevallen éérst telefo-nisch contact opnemen met de
p'enstdoende arts. Van zaterdag 12uUr tot zondagmorgen 10 uur Passa-
Se, ®452012. Van zondagmorgen 10
l°t maandagmorgen 8 uur Uiter-
*aal, 5453059.
Simpelveld - Bocholtz.
Vrijdag en zaterdag Schepers,
«441213. Zondag Jehne ®440333.
Schaesberg.
Waterdag Ypenburg, ®322072 enzondag Ypma, &320660.

patiënten gezondheidscentrum
noensbroek-Noord kunnen dag enlacht bellen, &214821. Uitsluitendvoor spoedgevallen: &231800.(Overigen dienen in geval van nood

de eigen huisarts te bellen.

Vanwege onduidelijkheid over plaats aanhouding

Rechtszaak onverwacht
verplaatst naar grens

Graften
Het omvangrijke buitengebied van
Voerendaal is de laatste jaren sterk
veranderd. „Nu al is bijvoorbeeld
veeL van de oorspronkelijke be-
groeiingenvan wegbermen verdwe-
nen, evenals een flink aantal plant-
en diersoorten, holle wegen en graf-
ten (natuurlijke verhoging in het
landschap). Ook is de natuur min-
der afwisselend en daardoor ook
minder aantrekkelijk voor bewo-
ners en recreanten", vertelt het
hoofd Grondgebiedszaken Jan
Raets van de gemeente Voerendaal.

„We willen niet koste watkost terug
naar het verleden. Voerendaal kan
natuurlijk nooitexact zó worden als
vroeger en dat is ook niet de bedoe-
ling. Alleen op plaatsen waar dat
mogelijk is, brengen we de natuur-
lijke omstandigheden terug. Bij de
verdere uitvoering van het plan wil-
len we een moderne lijn volgen."

De uitvoering van het plan gaat on-
geveer tien jaar duren. „De haal-
baarheid van de studie en de fase-
ring wordt op dit moment onder-
zocht. Bij de diverse deelplannen
komt natuurlijk de harde gulden
om de hoek kijken," zegt Raets.

Heerlen - Hulsberg - Voerendaal.
!*obat, Meezen broekerweg 110,
«722680. Spreekuur zaterdag en
zondag van 11 tot 12 uur. B.g.g. bel*IGH, @711400.

-Übach over Worms
j^*ieuwenhagen - Eygelshoven.
ye Jong, Wentholdstraat 3 Schaes--0 ®314587. Spreekuur van 11.30l°t 12 uur en van 19 tot 19.30 uur.
?'mpelveld -Bocholtz - Gulpen -"aals - Wijlre - Wittem.toyson, Wachtendonckplein 18"Vïjlre, &04450-1582. Spreekuur van
,^"3O tot 12 uur en van 17.30 tot 18Uur,
£runssum - Schinveld - Nuth -hoensbroek - Schinnen.

A ge Water 20 Schin-veld, ®250313. Spreekuur van 11.30
'°t 12 uur en van 17.30 tot 18 uur.

HULPDIENST SOS

en nacht bereikbaar, @719999.

peslachtsziektebestrijding:
uurs infolijn, ®740136.
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De verdachte was op 25 juni 1991
bij het passeren van de Neder-
lands-Duitse grens in dronken
toestand aangehouden door de
marechaussee.

De man had net zijn defecte auto
opgehaald, die hij een week eer-
der op een parkeerplaats nabij
Essen had achtergelaten. In de
wetenschap dat reeds drieruiten
van het onbeheerd achtergelaten
voertuig waren vernield en om
nog meer schade te voorkomen,

nam hij het risico na het drinken
van sherry en schnaps toch te
gaan rijden. Dat pakte verkeerd
uit.

Raadsman mr J. Doon was van
mening dat zijn cliënt vanwege
de grenscontrole op een niet
voor het openbaar verkeer open-
staande weg had gereden. Bo-
vendien stond volgens Doon niet
vast of de Heerlenaar op Neder-
lands grondgebied was aange-
houden. Om snel antwoord op

, HEERLEN/BOCHOLTZ - Poli-
tierechter mr G. Hermesdorf
heeft gistermorgen een rechtszit-
ting in Heerlen onverwacht ver-
plaatst naar de grensovergang
Bocholtz. Nadat alle betrokke-
nen per auto naar de grensover-
gang waren gereisd, werd daar
de draad in een zaak tegen een
43-jarige Heerlenaar weer
opgepakt.

die vragen te krijgen, togen poli-
tierechter, officier van justitiemr
L. Ummels, raadsman, griffier
en verdachte naar de grensover-
gang bij Bocholtz.

Ter plekke werd snel duidelijk
dat de rijksweg A76 een voor het
openbaar verkeer openstaande
weg is en dat de man op Neder-
lands grondgebied was aange-
houden.

Officier van justitie mrUmmels:
„Als een douanebeambte of een
marechaussee iemand een stop-
teken geeft, zegt dat niets over
een voor het verkeer openstaan-
de weg. Als je voor een gesloten
spoorwegovergang staat, wil dat
toch niet zeggen dat je daarna
niet mag doorrijden..." Hij eiste
een rijverbod van zes maanden
plus een geldboete van fl 1000,-
-waarvan fl 500,- voorwaardelijk.
Politierechter mr Hermesdorf
besloot conform.

Celstraf

" Een 27-jarige man uit Gre-
venbicht heeft de daad bij het
woord gevoegd. Tenminste als
wij hem op zijn woord mogen
geloven. „De auto is verkocht.
Ik rij niet meer", zei hij gisteren
tegen politierechter mr Her-
mesdorf nadat hij door de poli-
tie op de Europaweg-Zuid in
Landgraaf was aangehouden.
Na controle bleek dat hij weer
eens te veel had gedronken. ,Jk
heb mijn lesje nu geleerd", zei
de man. Omdat de verdachte
het toegestane promillage maar
net had overschreden, bleef de
geldboete beperkt tot 300 gul-
den. Tot slot kreeg de man nog
een gratis advies mee van de
politierechter: „U moet zich wel
aan uw woord houden..."

Bij de voorbereidingen van de stu-
die zijn diverse milieuorganisaties
uit de gemeentebetrokken, zoals de
LLTB (Boerenbond) Klimmen en
Voerendaal-Übachsberg, IVN, IKL,
Milieukompas en het Consulent-
schap Bos- en Landschapsbouw.

Raets: „De deelgebieden recreatie,
landbouw en natuur zijn stuk voor
stuk zeer zorgvuldig bekeken. Zo
krijgt in het Ransdalerveld de land-
bouw bijvoorbeeld voorrang."

Inwoners van Voerendaal kunnen
op de studie reageren tijdens een
inspraakavond. Deze wordt gehou-
den in het gemeentehuis op woens-
dag 11 maart om 20 uur.

Milieu

Ook Heerlen-Noord
stapt uit werkgroep

Oneens met nieuw prostitutiebeleid

SOS

" Niet aan zijn woord hield
zich een 47-jarige man uit
Nieuwstadt. Hij presteerde het
om tijdens een rijontzegging
toch in een auto te rijden met
tien glazen bier achter de kie-
zen. Bovendien negeerde hij in
Susteren een stopverbod van de
politie. In het Heerlense ge-
rechtsgebouw kreeg de verdach-
te gisteren de 'oren gewassen':
twee weken celstraf, elf maan-
den niet rijden en een geldboete
van 1500 gulden. Politierechter
mr Hermesdorf: ,Jk heb er
bijna geen woorden voor. U
heeft nota bene de cursus Alco-
hol in het Verkeer gevolgd. Ken-
nelijk heeft u daar niets van
opgestoken."

In de Bende wil
Wedstrijdzwemmers

laten ontbijten
- Zwembad In de

heeft de Landgraafse zwem-
vereniging Nimo voorgesteld de
Remmers na de ochtendtraining in
|}et zwembad te laten ontbijten,
daarmee wil In de Bende de proble-men die Nimo heeft met de ver-
plaatsing van haar trainigsuren van
de vroege avond naar de zo moge-

' _k nog vroegere ochtend oplossen,
heeft daartegen al protest

aangetekend en raadpleegt van-
avond de leden, om 19 uur in zaal
Streeperkruis.

De politieke werkgroep kwam gis-
teren dus bijeen zonder de beide
dissidente fracties. Het advies van
de werkgroep wordt woensdag defi-
nitief geformuleerd. Vervolgens
buigt het college er zich over, waar-
na de gemeenteraad straks het
Heerlense prostitutiebeleid kan
vaststellen.

CDA en D66 lieten al eerder weten
het geen haalbare kaart te vinden
om de politie de hoertjes van de
CBS-weg te laten wegjagen. Ze ver-
klaarden zich echter tegen het in-
stellen van een officiële gedoogzo-
ne. PvdA, VVD en Groen Links
schijnen zich in grote lijnen met de-
ze oplossing te kunnen verenigen.

HEERLEN - De Groepering Heer-
len-Noord heeft gisteren niet mee-
gedaan aan een vergadering van de
politieke werkgroep Prostitutiebe-
leid. In navolging van de Socialis-
tiese Partij heeft de Groepering
haar medewerking aan de werk-
groiep opgezegd.

De stap van de beide oppositiefrac-
ties, samen goed voor tien raadsze-
tels, komt voort uit onvrede. Als
enige twee zijn ervoor dat de politie
optreedt tegen heroineprostituées
die op de CBS-weg werken. De
Groepering constateert verder dat
een raadsmeerderheid ook een tip-

pelverbod voor de wijk Zeswegen
steunt.
Volgens de Groepering betekent
het met' rust laten van de hoertjes
op de CBS-weg in feite het instellen
van een gedoogzone, iets waar de
fractie altijd op tegen is geweest.
„We wensen op geen enkele wijze
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ken gevoerd, aan besluiten ne-
men zijn we nog lang niet toe,"
aldus de Brunssumse wethouder
Rien de Bruyn.
Feit is dat de gemeenteDr Brik-

verantwoordelijkheid te dragen
voor een beleid dat over in ons land
is mislukt," schrijft de fractie aan
burgemeester en wethouders.

De fractie verwacht een ernstige
toename van de drugscriminaliteit
en andere zware misdrijven.

Gemeente wil gemeenschapshuis overdragen

Brikke Oave wordt
opvolger van Unitas " Het comité SOS-Kinderdor-

pen afdeling Heerlen heeft een
chequevan 2600 gulden in ont-
vangst kunnen nemen. Het was
de opbrengst van een bridge-
drive die op carnavalsdinsdag
gehouden werd in Auberge de
Rousch. Er deden 72 duo's mee.
Dat is nog eens wat anders dan
klone-trekke. Waar of niet?

ke Oave van de hand wil doen en
dat het Unitasgebouw op de no-
minatie staat om gesloopt te
worden omdat een projectont-
wikkelaar er woningen wil bou-

wen. Als er een nieuw onderko-
men wordt gevonden voor de
verenigingen die in het Unitas-
gebouw zijn ondergebracht en
het kerkbestuur wil het Unitas-
gebouw verkopen, kan de ver-
huizing plaatsvinden.
Probleem is wel dat Dr Brikke
Oave niet geheel voldoet aan de
eisen die gesteld worden aan een
verenigingsgebouw. Met name
ontbreekt er een goede plek
waar een consumptie genuttigd
kan worden. Er is sprakevan dat
een gedeelte van het gebouw in-
gericht zou moeten worden als
café.
Op 20 maart zitten gemeentebe-
stuur en het bestuur van Unitas
opnieuw aan de onderhande-
lingstafel.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum wil graag dat alle acti-
viteiten die nu nog in het Unitas-
gebouw plaatsvinden worden
voortgezet in cultureel centrum
Dr Brikke Oave. Tevens wil de
gemeente het beheer van het ge-
bouw overdragen aan het stich-
tingsbestuur van Unitas. Ge-
sprekken tussen de gemeente en
het Unitasbestuur hierover zijn
gaande.

„Er zijn inderdaad oriënterende
gesprekken gevoerd en het is
een feit dat de gemeente graag
zou zien dat Dr Brikke Oave
over zou gaan in handen van een

particuliere organisatie. In dat
licht zou een overname door het
Unitasbestuur best passen. Maar
zo ver zijn we nog lang niet. Er
zijn pas oriënterende gesprek-

Spreekuur voor
ex-mijnwerkers
Haar Tempsplein

- Het Bureau Socialebegeleiding verhuist op 1 april naar
{Jet Tempsplein 12 in Heerlen. Ook

Heerlense spreekuur voor ex-
mijnwerkers vindt daar vanaf die

plaats, van maandag tot en
jhetvrijdag van 9-12 uur en donder-
dagavond van 17-19 uur.
*1 Hoensbroek blijft het spreekuur

tweede en vierde maandagmid-
dag van de maand gehandhaafd,

14-16 uur in Ons Huis aan deSt.-Josefstraat 21. Het eerstvolgen-
de spreekuur vindt 9 maart plaats.
*-*e dienstverlening is kosteloos.

Chauffeur
" ,MiJn schoondochter is iets
leuks overkomen," laat de heer
Vlas uit Heerlen weten. Ze werd
op straat het slachtoffer van
een tasjesrover (wat je leuk
noemt, red.), kwam ten val en
raakte licht gewond. Maar ze
werd gered door een edele rid-
der in een Mercedes. „Stap
maar in," sprak de taxichauf-
feur en leverde haar heelhuids
af bij de schoonfamilie. ,Jiij
wachtte zelfs tot er iemand
opendeed," aldus de verrukte
schoonvader. In het tumult ver-
gat hij de barmhartige zijn
naam te vragen. Een myste-
rieuze cavalier dus.

Prins

Uitspatting

" Het carnaval is altijd een I
kans bij uitstek geweest om el- j
kaar lachend de waarheid te ]
zeggen. Dat was al in de tijd
van de Romeinse Saturnalia- I
feesten waarbij de 'Saturnalia- |
koning' voor korte tijd het ge- j
zag van de keizer overnam en |
deze moest zorgen voor vrolijk- j
heid en humor. Deze is waar- j
schijnlijk de voorvader van I
Prins Carnaval en van de j
buuttereedner.

Vrijdag 6 maart 1992 "21
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

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: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
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 dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C«oucoSummoScanner) 079

Personeel aanbod Communie
TELEFOONDIENSTEN: "Te k. iang COMMUNIE-
Euro Business Center. Tel. JURKJE iets aparts, mt. 134
043-821500. f250,-. Tel. 04498-56912.
BOEKH. met SPD-1 zoekt | Kamerspart-time werk in Sittard e.o.
evt. op freelancebasis, i.b.v. Kamers te huur te HEER-PC met boekhoudprogram- LERHEIDE. Tel 045-
-ma. Tel. 046-580257. 463400.

Personeel gevraagd
Wij zoeken voor ons BENZINESTATION een

Medewerker
in vast dienstverband. Br.o.nr. B-0369, LD,

Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Friday BV Uitzendwerk
is een uitzendburo voor lager-

en middelbaar- technisch personeel

Voor een gerenommeerd industrieel bedrijf
zoeken wij op korte termijn:

* Stralers- constructieschilders
* Isolatieplaatopzetters

De werkzaamheden zijn voor langere duur.
Wil je een eerlijke job met een goed salaris, bel ons dan!!

Tel. 06-0222229 (gratis) en vraag naar Miran of Ron.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland, erv.
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250930/250238.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
P.T.M.-schoonheidsinstituut
vrgt. Oosterse MASSEUSE,
moet voll. de oosterse mas-
sagetechnieken beheersen.
Liefst gediplom. leeft. va.
25-45 jr. enige erv. vereist.
Tel. 04406-16896.
Hotel Heineken Hoek vraagt
voor haar café met dagelijks
levende muziek: MEDE-
WERKERS voor de bar en
bediening/service. Leeft,
min. 18 jr. Eigen vervoer
vereiste. Full-time of 20 uur.
Aanm. na tel. afspr. 04406-
-12795, Grotestraat C 13,
Valkenburg.
Counterrestaurant/friture 't
Cadetje, vraagt voor de
counter/balie VERKOOP-
MEDEWERKERS en leer-
ling counterbediendes, min.
18 jr. Eigen vervoer vereist.
Aanm. na tel. afspraak.
04406-13649, Grotestraat C
5, Valkenburg.
Exploitatie mij in horeca,
zoekt een MEDEWERKER
als bedrijfsassistent, voor
dagelijkse leiding en admin.
taken. Min 23 jaar. Schrifte-
lijke sollicitatie richten aan:
Directie Geromi b.v., De
Guascostraat 1, 6301 CT
Valkenburg.

Hotel VALKENBURG zkt.
goede zelfst. poetsvr./man,
ma.-vrijd. plusm. 9.00-12.00
(soms 16.00) of weekend.
Ook oproepkracht gevraagd
Tel. 04406-12125.

Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Gevr. OPROEPCHAUF-
FEUR voor koeriersdienst,
rijbewijs BE. Tel. ml. 045-
-244847, Transportbedrijf
Wim Maar, Meijsstr. 3, Wij-
nandsrade.
Gevr. met spoed nette
HUISHOUDSTER 50-60 jr.
met inwoning omgev. Maas-
tricht, auto beschikbaar.
Gaarne reacties met volledi-
ge informatie, tel.nr. en refe-
renties naar Br.o.nr. B-0737
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

I Gevraagd BALIEMEDE-
I WERK(ST)ER voor Cinerent
Videotheek, vereist: MAVO-
opI. Onregelmatige werktij-

I den. Schriftelijke sollicitatie
met pasfoto: Singel 17, 6433
AW Hoensbroek.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00' uur 045-214500 na
13.00 uur 04405-1236 of
045-319271.
BOUW Expl. Mergelland BV
te Gulpen vraagt adm. me-
dewerkster en metselaars
voor Dl. Tel. 04450-4465.
Hotel restaurant De Oude
Geul te Gulpen, vraagt
BEDIENEND personeel m/v.
Gelieve tel. contact op te
nemen met Mevr. v. Tilburg,
04450-1254
Met SPOED gevr. restau-
rant kelner of serveerster
met erv., Ift. 18-23 jr., jaar-
betrekking. Soll. na telef. af-
spraak 046-516815. Rest.
De Koning, Markt 4, Sittard.
Gevr. allround VAKMAN
voor het oprichten van een
B.V. Br.o. nr. B-0742, L.D.
P.B. 2610, 6401 DC Heerlen
Gevr. ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
DAMES gevraagd voor het
verkopen van degelijke lin-
gerie, hoge verdiensten. Info
045-720032.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 3 _ 4 uur per week
Tel. 045-216583.
Gevr. part-time WINKEL-
BEDIENDE voor eenvoudig
veranderwerk. 045-253212.
Vrouw gevr. voor PRIVÉ.
Tel. 045-423881.
Pas geopend privé-adres
zoekt nog een leuk MEISJE.,
Inl. tussen 10.00-22.00 uur
Tel. 046-757517.. " 'Te huur gevraagd
Werkende vrouw m. 3 kin-
deren zkt. m. spoed woon-
ruimte. Omg. Kerkrade-
Landgr.-Hrl. en H'broek.
Huur n.o.tk. 045-220627.
Gezocht ATELIERRUIMTE
omg. C-Heerien. Tel. 045-
-717589.
Ruime GARAGE gevr. omg.
Brunssum v. klassieke
Amer. auto. 045-255589.
Ouder echtpaar zoekt per
20-3-92 zelfst. woonruimte,
liefst gemeubileerd, omg.
HOENSBROEK, max. huur

’ 700,-. Tel. 045-228734.
Gez.: WOONRUIMTE v.
Ned. echtp. v. middelb. Ift.
Huur tot ’650,-. 09-49.
2251.71374 of schrijven n.
Fam. Smit, Frauenbergerstr,
105 5350 EuskircheT D.

OG te huur
Te huur per 15-3 STUDIO,
100 mtr. van station Sittard,
’650,- exel. Tel. 046-
-514861 b.g.g. 04498-57991

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.
Nedu Makelaardij

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Nieuw

is deze service niet
...Hypotheken!!!!

üünet even beter!!!!
informatie i.v.ijn. aan-/verkoop van een woonhuis

"Hypotheek op Maatwerk"
Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.

Ass. kantoor Van Oppen b.v.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
Weg. omst. te koop gedeelt.

gerenov. vrijst.
Boerderijtje

met grote garage (80 m2),
rustig gel., dir. over de

grens te Neeroeteren op 16
are grond. Vaste prijs

’ 98.000,-. 04498-56525.
Te k. moderne halfvrijst.
drive-in woning

met c.v. gas en tuin. Ruime
woonk. (8.60x4.00m) met

open keuken, 2 slpkrs
6.50x4.00m en 4.00x3.50m

i zolder via vlizotrap. Holstr.
37, Meerssen. Prijs

’ 195.000,- k.k. Inl. 043-
-624280 b.g.g 046-751665.

Gratis taxatie, wanneer wij
Uw hypotheek mogen ver-
zorgen. Rente 8.9% spaar-
vast. WIJMAN & Partners,
045-728671.
Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-0615, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
MAASMECHELEN, land-
huis, bwj. '91, grote keuken
m. app., bijkeuken, eetka-
mer, zitkamer, hal, toilet, ga-
rage, geh. tegelvl. Boven
overloop, 4 slaapk. parket,
compl. badkamer, geheel
onderkelderd, 2 overd. be-
teg. terrassen, aangel. tuin
aan bosrand. Pr. op aanvr.
Tel. 0932-11772380.

Te koop WINKEL, etage-
won., woning. Etwon.: 6
kamers, keuken, douche,
toilet, kelder en zolder.
Won.: 6 kamers, keuken,
badk., 2e toilet, kelder en
zolder. Winkel: verk.ruimte,
kamer, keuken, toilet. Alles
met cv., een pand (verh.)
vr.pr. ’ 250.000,-. 045-
-721507.
NIEUWENHAGEN, Hoog-
straat 163, goed onderhou-
den vooroorlogs woonhuis
met veel ruimte en voor vele
doeleinden geschikt. Huis is
voorzien van kunststof ra-
men met dubbel glas. Pr.
’157.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
VOERENDAAL, Kerkplein
41, halfvrijst. woonh. met
tuin, woonk. ca. 50m2, leef-
keuken met app. 2 slpkmrs.
badkamer met ligbad, prijs
’157.000,- k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
GELEEN-Z: te k. halfvrijst.
woonh. met cv., garage, kl.
siertuin, 3 slpks., badk. m.
ligbad, 2 kelders. Ged. v.v.
roll. Aanv. i.o. Vr.pr.

’ 160.000,- kk. 046-747040

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. oud Hollandse PAN-
NEN, veldbrandstenen, div.
balkhout, panlatten en ke-
pers. Tel. 045-229999.
Handelsond. Wolter 8.V.,
De Koumen 51, Hoensbroek
HEFTRUCK Hyster 1 ton, h.
1.80 mtr. LPG, ’3.500,-;
Benz. ’ 3.000,-. Oudestr.
143. Gemert, 04923-61953.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Górgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819. gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms

Winkels.Kantoor
TOONBANK met 20 laden,
2.70 I, 0.60 br. Tel. 045-
-710978.
Franchise-organisatie
zoekt: VERKOPERS/Fran-
chisers (m/v) die direct aan
de slag kunnen. Geboden:
exel. produkten in be-
schermd gebied en zeer ho-
ge verdiensten. Gevraagd:
aantoonbare verkooperva-
ring en franchise-fee van

’ 10.000,-. Produkten:
handzeefdrukmachine, vi-
deo-foto-automaat, de
kleinste drukkerij ter wereld
Solarhuis, travelpilot. Alles
nieuw. Info: 04750-35562/
35563.
Ter overname aangeboden
goedlopend CAFÉ met fritu-
re. Tel. 04747-2992.

Bouwen/Verbouwen
Te k. GARAGEPOORT 2.38
br., 2.12 hg., vr.pr. ’200,-.
Dorpstr. 19. Bingelrade.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Zeer mooie TRACTOR Ford
TW 35, 4-wielaandr. 1985,
180 pk, in nw.st, ’65.000,-.
Oudestraat 143, Gemert,
04923-61953.

MAASTRICHT AIRPORT

MMSTÉÉpN
* Introductietarief geldig t/m lli^MHMo^^9^ * eserveer nu
15 maart 1992.Retour Hfl. 398,- via uw
* Uitsluitendvoor directevluchten reisbureau,
met Air Exel ■■H^^_P^<»f bel 06-8747747

AIR E X E L
~

15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.

BOUWKAVEL a/d Hees-
bergstraat te Heerlen, opp.
822m2. Voor info: V.O.C.
045-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565
BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.

’ 108.000,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
mans. Tel. 043-254565.

Transacties
Volledige HORECA-PA-
PIEREN per direkt ter ex-
ploitatie aangeboden. Br.o.
nr. B-0729 L.D. Postbus
2610, f4Ol DC Heerlen.

Over het bijvoeder SAVITA
kunnen onze klanten en wij
U heel wat aardigs vertellen.
Bel: Custers b.v., Dicteren,
04499-1341. Allen prod. v.d.
intensieve veehouderij.
Weidesiepen 4/5/6 m. ook
met banden gegalvaniseerd
en hydr. opklapbaar of pal-
letten. Div. modellen mest-
schuiven. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem as. Gegalvaniseerde
weidehekken 3 t/m 5 m.
Grondfrezen 1.40 en 1.60
m. Twee-rijige aardappel-
poter. Tractor Alliechalmers
50 PK diesel. Koopje! Alle
typen vaste tand cultivato-
ren. LMB J. SPONS, Eijsden
Tel. 04409-3500.
"Te koop HOOI. Tel. 04450-
-2906.
ZITMAAIER 11 Pk,
’1.250,- en tractor Deutz
’2.250,-. Beide 100% in
orde. tel. 045-325819.

Regelmatig te koop vleesras
STIERKALVEREN. Tel.
04457-3248.
LANDBOUWERS opgelet!
Voor het zaaien van uw bie-
ten, door chauffeur met rui-
me ervaring of voor het zo-
den bemesten van uw wei-
land en andere loonwerk-
zaamheden. Beleefd aan-
bevolen F. Jeurissen Suste-
ren. Tel. 04499-2851.

WEILAND te h. of te k. gevr..
omg. SPAUBEEK, evt. met
stalling voor pony's. Tel.
045-782334 van 9-17 uur.
Te k. STIERTJES voor de
mesterij 4 tot 6 mnd oud.
Tel. 04459-1729.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's

RENAULT KERRES

0 Kerkrade 045-452424
Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Mazda Driessen Beek
Wegens enorm succes van deze modellen MAZDA hebben
wij voor U een keur aan exclusieve occasions geselecteerd
Mazda 121 HB 1.1 Finish rood 1989
Mazda 323 H81.3-16V GLX grijs 199CMazda 323 HB 1.6i8V GLX wit 1990
Mazda 323 HB 1.6i 16Vwit 1991
Mazda 323 F 1.6i8V LX grijs 1990
Mazda 626 HB 1.8 8V LX grijs 1989
Mazda 626 HB 2.0 12V GLX groen 1989
Mazda 626 HB 1.8 8V GLX blauw 1989Mazda 626 HB exeed groen 1990
Mazda 626 HB 2.0 8V GLX bruin 1990
Mazda 323 HB 1.3 Sport wit 1987
Mazda 323 Sedan 1.6igrijs GLX 1991
Mazda 121 HB cabrio-top wit 1991

Maastrichterlaan 22-26, 6191 AD Beek.
Tel. 046-371920. Fax: 046-372099.

AutoGarant ster-occasionshow
Audi '80 diesel nov. '88; BWM 520iautom. '86- 316 1.8

'85- 732i '84; Fiat Tipo '88 - Uno 45 S '89 en '86 - Panda
'86 - Regatta 85 S '87; Ford Escort 1.4 CL '89 - 1.6i'87 -1.1 Laser '85; Honda Civic 1.3 84; Lada 2105 1.5L okt.

'89; Mazda 323 HB 1.3LX autom. '87; Mercedes 250Dm.zeer veel extra's '88 - Jeep 280 GL '84; Nissan Sunny 1.4
SLX '91 - Prairi 4x4 '88; Opel Omega 2.0iautom. '89 - Ka-

dett 1.6i'89 - kadett 1.6 diesel '88 - Kadett 1.3LS '87 -Corsa 1.2 '87 - Ascona 1.6 '85 - Manta 2.0 '84- Kadett 1.3
autom. '83; Porsche 911 Carrera 3.2 Targa '84; Peugeot

405 GL 1.4 '88; 505 combi GL okt. '85 - 305 SR '84-- 305 SR '84; Renault 19 GTS '89 -11 GTL '84; Seat Mala-
ga 1.5iokt. '89 - Ibiza 1.5 GL '86 - Fura L 900 sept. '85;
Subaru Mini Jumbo SDX '91 en '88-1.6 DL '89; Toyota
Carina 2.0 DX diesel '87; VW Golf 1.3 luxe '88 - Passat

diesel '87; Volvo 340 autom. '88 - 340 DL diesel '87;- 360 GLS '85. Div. degelijke inruilauto's o.a.
Lada 1200 '87’ 2.750,-; Peugeot 305 '82 ’ 2.475,-; Toyo-

ta Carina '81 ’ 1.450,-; Renault R5'81 ’ 1.250,-.
AUTOGARANT, de grootste

Subaru-Dealer
van de Mijnstreek, Schelsberg 128, Heerlen, (t. Hendriks

en Bristol). Tel. 045-725588.
Renault 25 V6aut. 89 1 eig. 50.000 km ’ 31.500,-; 25 TX
190 1e eig. ’23.750,-; Peugeot 405 GR/GRi 19 '88-'9O 1e
eig. va ’ 16.500,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig. ’22.500,-; 205
14 green 12-88 ’ 14.750,- Renault 19 GTR/GTXi '89 1e eig
va. ’ 17.500,-; 21 TS/GTL7RX 87-89 v.a. ’9.000,- 21 GTD/GTS Nevada '88-'B9 v.a. ’ 16.500,-; 25 GTX '85-'9O v.a.
’8.750,-; Citroen AX I.OE '88 1e eig. ’ 10.750,-; BK 14/16/
19 D '83-'B9 v.a. ’3.750,-; Visa '85-'B6 v.a. ’3.750,-; CX
GTi '84 ’ 7.750,-; Alfa 164 TD '89 1e eig. ’ 34.500,- 75 1.6/
1.8 '86-'B9 v.a. ’ 11.500,-; Sprint '80 ’ 2.750,-; Fiat Tipo ie
'90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda 88 1e eig. ’8.750,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.500,-; Opel Veetra 1.8 GLS HB '89 1e
eig. ’23.750,-; Kadett 1.6iCombi '89 1e eig. ’19.000,--
Kadett 12/13/16/16 D 84-'B9 v.a. ’5.000,-; Corsa '84-'B7va. ’7.000,-; Omega combi '88 1e eig. ’ 19.750,-; Omega
1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '88-'9O v.a. ’ 14.000,-; Senator '84-'B9
v.a. ’8.000,-; Ford Scorpio 2.8 i Ghia/2.9i '87-'B9 v.a
’16.500,-; Scorpio 201/24i sedan '90-'9l v.a. ’24.500,-;
Scorpio 2.0 Cü '85-'B9 v.a. ’9.500,-; Siërra 2.0 i sedan
'90 v.a. ’20.000,-; Siërra 2.0/2.3 D/2.3 D Combi '84-'9O
v.a. ’5.500,-; Escort 1.8 diesel Combi '88 1e eig.
’13.750,-; Escort 1.3/1.6/1.6 D/1.6 aut. '82-'B9 v.a.
’3.000,-; Capri 2.3 '78 ’3.750,-; Audi 80 Turbo D '88 1e
eig. ’22.750,-; 80 S '88-'B9 v.a. ’ 19.750,-; BMW 524 TD
'88-'B9 1e eig. ’37.500,-; 525i/525 E '82-'B4 v.a. ’7.000--316/320i '84-86 v.a. ’9.500,-; Mercedes 190 D m 89 1e
eig. ’34.500,-; 240 TD Combi '82; ’ 12.500,-; VW Passat
Combi/Combi TD '86-'BB v.a. ’ 12.500,-; Golf GLD 85-'B9
v.a. ’10.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’8.250,- Pas-
sat D '84 ’ 7.250,-; Volvo 440 GL/GLT 88-'B9 1e eig. v.a
’18.750,-; 480 ES 87 ’20.750,-; 740 GLE '84-'BB v.a.

’ 11.000,-; 240 GL '82-'B5 v.a. ’ 4.000,-; 345 GL 2.0 '85
’8.500,-; Honda Accord 2.0 '86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelu-
de EX/aut. '84-'B6 v.a. ’9.750,-; Nissan Sunny LXD 88’13.500,-; Colt GLX '85-87 v.a. ’8.500,.; Micra '85

’ 6.500,-; Sunny Combi D 85-'B6 v.a. ’ 7.000,-; Bluebird
88-'B9 v.a ’ 12.500,-; Mitsubishi Galant TD '85-'B7 v.a.
’8.250,-; Galant GL '88 ’16.750,-; Starion EX '83’7.500,-; Lancer D '87 ’8.750,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi
'89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift
GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; Mazda 929 2.2iaut. airco
'88 1e eig. ’ 17.500,-; 626 GLX/GLXD/GLX 2.2i'88-'9O v.a
’14.500,-; 323 GLX 85-'B7 v.a. ’7.000,-; RX7 '80
’7.750,-; Toyota Camry '84 ’8.500,-; Celica '83-'B4 v.a.
’7.000,-; Lada Sarnara 1.3 88 1e eig. ’7.500,-; 2105 '89
1e eig ’ 5.750,-; Skoda 105 '87 1e eig. ’ 3.500,- Saab 900
'84-'B6 va ’6.000,-; Nissan Patrol D/Turbo D '85-'B6 va.
’20.500,-; Suzuki Jeep z. en w. kap '84 ’9.750,-; Isuzu
Trooper DLX '88 1e eig. ’22.500,-; Buick Century '82

’ 6.750,-; Volvo 245 GL Combi '82 ’ 6.750,-; Peugeot 205
GTi '85 ’ 13.750,-. Plm. 30 goedkope inruil-auto's v.a.
’250,-. Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

Han van Sintmaartendijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

komt binnen
BMW 520 i

1989 (mei)
77.000 km

’ 39.950,- i
Alpine wit

Fiat
Schobben I
Brunssum

Tegelstraat 3
045/250675

O.K. Cars
Ford Siërra 1.8 CL '87

Ford Siërra 1.6 '83
Ford Escort I.6XR3i '85

Ford Escort 1.6L '85
Ford Escort I.IL '83

Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
Fiat Panda t. 34 '85
Fiat Panda 750 '86
Honda Civic 1.3 '84 \Suzuki Samarai 4x4 Cabrio j

'88
Rancho Matra '83

Nissan Sunny aut. '85
Volvo aut. 343 GL '81

Opel Kadett 1.3 aut. '82
Opel Kadett 1.3 '82 'Opel Kadett 13S HB '86 :

Opel Kadett stat.car '81
Opel Kadett 1.3Sstat.car

'84
Opel Ascona 1.6 S '84 i
Opel Corsa 1.2 S '86

Opel Corsa TR 1.2 SB4 ]
Inruil, financiering mogelijk \Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek

Tel. 04492-5782. j
OPGELET, gevr. voor ex- !
port, pers. en bedrijfsauto's Iin alle prijsklasses v.a. I’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld. i
045-727742 b.g.g. 723076. I

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Te koop BMW 316, 1800 cc,
bwj. 13-'B-'B5, kl. wit, trek-
haak, electr. spiegel, w.w.
glas, dcc. '92, auto in nw.st,
pr. ’ 10.250,-. 046-513603.
Ford TAUNUS 2.0 GLS, 80,
APK, ’ 1.450,-. Baron Mac-
kaijstr. 65, Heerlen/Meezen-
broek.
Opel KADETT City, type 79,
APK, Lz.g.st., pr. ’1.150,-.
Tel. 045-726112.
Te koop zeer mooie FIËSTA
1100, eind '81, APK '93, vr.
pr. ’2.400,-. Asterstr. 26,
Heerlerheide.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel ANJELIER, An-
jelierstr. 123 A, Heerlerhei- 'de. Tel. 045-231448.
Honda ACCORD Aero-
Deck, 2 L EX, blauw met., '10-'BB, ’16.900,-. Event. 'inruil mogelijk. Lampisterie- j
str. 2, Hoensbroek.

KADETT 12 N, '82 ’3.250,-
Panda '82 ’2.950,-; Panda
schuifd., APK. 04499-3398.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
VW GOLF 5-drs., bwj. '81,
1100 CC, vr.pr. ’2.850,-.
Tel. 045-326818 b.g.g. 06-
-52981666.
Saab 3-drs. coupé, schuifd.,
radio, gas onderh, nw.st.,
blauw, 1989, optimale cond.
Inruil mog. Autobedrijf
BOSCHKER, Heerlerweg
67, Voerendaal 045-751605
4x MATRA Bagheera, bwj.
'79, v. rest., v.a. ’ 1.750,-.
1x in perf. st. ’9.500,-. Incl.
gar. v. bovagbedr. Hunne-
cum 38, Nuth. (Bij texaco).
Toyota CELICA coupé 5 st.
1600 '80 ’1.750,-; klassie-
ker Simca 1501 special i.z.g.
st., pr.n.o.t.k. 045-318998
Te k. BMW 320, bwj.'79,
LPG en APK, i.z.g.st., tel.
045-254598.
Te k. BMW 320irecaro-iipt,
zeer mooi, bwj. 84, APK '93.
Beukstr. 15, Passart/Hrl.
Te koop BMW 316 '79; Mer-
cedes 190 D '84; Golf diesel
'86. Caumerwg 38, Heerlen
BMW 732 E bwj. '83, auto-
matic, i.z.g.st, vr.pr.
’10.500,-, inruil mogelijk
Golf GTI, tel. 045-425662.
Te koop BMW 320 6-cyl.,
met div! extra's, ’4.000,-.
Jan de Witplein 8, Land-
graaf-Kakert.
BMW 730i, nw. model, t. '88,
in abs. nw. st., vele extra's,
kl. d.blauw, pr. ’36.500,-.
Evt. mr. mog. 04498-55824
BMW 316, nieuw model, bwj
'83, bordeaux-rood, pr.

’ 7.950,-. Tel. 046-526047.
CITROEN BK 1400 bwj. '86,
nw. model, grijsmet., APK
'93, 1e lak, 5-drs., i.z.g.st.,
’7.250,-. Piet Heinstr. 22,
Geleen.
Te koop CITROEN BK 1.9
diesel bwj. '85, APK 3-93.
Tel. 045-414866.
CITROEN BK 16 TRS bwj.
'83, APK, pr. ’4.500,-, mr.
mog. Tel. 046-522132.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
Fiat CROMA Diesel, bwj. '87
Tel. 045-225229 van 9.00-
-18.00 uur.
Fiat UNO 455, rood, bwj. '87
extra's, pr. ’7.250,-. Tel.
046-526047.
Fiat UNO 45 S, 1e eigenaar,
bwj. april 1985, weg. sterf-
geval, 46.000 km, ’5.500,-.
Tel. 045-751387.
Volvo 340 GL, bwj. '86, s-
gang, 69.000 km, als nieuw,

’ 7.950,-. Tel. 046-338605.
Ford ESCORT 1.3 L Bravo
'82, zeer mooi, APK nov. '92
’3.500,-. Tel. 045-218925.
Ford FIËSTA nw. model '84,
i.nw.st., APK, blauwmet, vr.
pr. ’6.250,-. 046-513277.
Zeldz. mooi, TAUNUS 16L,
80.000 km. ’1.950,-. Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
ESCORT 1.3L Bravo, '84,
als nw. 1e tak, ’4.950,-.
Kerkraderweg 166, Hrl.
Te k. Ford ESCORT bwj. '78
wit, mooi en goed onderh.
auto, 1e eigenaar, vr.pr.

’ 1.700,-. Tel. 043-436082.
Ford TAUNUS, bwj. 81,
APK, klein defect aan motor,

’ 500,-. Tel. 04498-54293.
Ford SIËRRA XR4i, m. '85,
inruil mogelijk, pr. ’ 13.250,-
Tel. 046-525489.
Apart mooie Ford GRANA-
DA 2 ltr., w.w.glas, electr.
ramen, centr. deursluizing,
stuurbekr., 1985, 90.000 km
kl. grijsmetalic. Inruil moge-
lijk. Autobedrijf Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal.
Tel. 045-751605.
ESCORT 1.1 5-bak, '85,
78.000 km, ’7.500,-. Gar.
van bovagbedr. 045-244947
Te koop Ford ESCORT L i.
g.st, m. '84, APK '93, pr.n.o.
t.k. Tel. 04492-5954.
Te koop Honda INTEGRA,
bwj. '88, kl. zilvermetallic, i.
z.g.st., 68.000 km, pr.n.o.t.k.
Tel. 04746-2856.
Te k. open LEGERJEEP
voor restauratie. Tel. 04492-
-3660.
LADA 2105 GL, 09-'B2, wei-
nig km, trekhaak, APK 12-
-92, ’ 850,-. 04498-56328.
Te k. MAZDA 626 GLX 1.6,
'87, 5-drs. grijsmet. i.z.g.st.
pr. ’ 11.500,-. 045-225377.
MAZDA 323 1.5 GLX HB,
nw. mod. bwj. '86, pr.

’ 8.950,-. 046-525489.
Te koop MERCEDES 200
D, bwj. '78, kl. rood, in prima
st„ t.e.a.b. Tel. 045-462931.
Te koop MERCEDES 190
D, 1984, kl. rood, div. extra's
i.z.g.st. Tel. 04492-3321.
In nw.st. Mitsubishi COLT
EL, bwj.'Bo, APK, pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-226773.
Te koop Datsun SUNNY
140 V, bwj. '79, APK 2-92,
nwe. onderdelen, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-230751.
Te koop Nissan MICRA bwj.
'84, APK, auto is als nieuw,

’ 5.850,-, tel. 046-338605.
Nissan SUNNY 1.6 i SLX,
sport-coupé, bwj. juli '89,
km.st. 42.000, 1e eig., kl.
rood, diverse extra's, inruil
mogelijk, vr.pr. ’ 18.500,-.
Tel. 046-740621.
Te k. schitterend mooie
GOLF 1800 GTi, kl. donker-
groenmet., verlaagd, sport-
vlgn., get. glas, alarm, LPG,

’ 13.600,-. Tel. 04752-1092
GOLF Diesel, '85, 1e eig.,
94.000 km, met boekjes, i.z.
g.st., ’8.450,-. Tel. 045-
-725680.

Uw droomwens te koop!
FIAT 500, 600, APK '93,
kant en klaar met gar.
’6.500,-. Gar. en mr. mog.
V. bovagbedr. 045-244947.
AR Junior 2.0 import, '72,
pas RDW, ’12.750,-. Gar.
van bovagbedr. 045-244947
KADETT HB 1200 S vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-726175.
KADETT Coupé nw. APK,
nw. lak, ’2.500,-. Te bez.
Jurastr. 3, Hrl. (Zesw.)
Te koop Opel CORSA 1300
GT bwj. 1984. Inl. tel. 045-
-220233 na 17.00 uur.
KADETT City 12 S aut. bwj.
3-77, 1e lak, APK en we-
genbel. ’950,- P. Schunck-
str. 630, Heerlerbaan.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. 80, APK 8-92, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-425985.
Te koop Opel KADETT,
APK 8-92, pr. ’950,-. Tel.
04499-4529.
KADETT 1.3 S 5-drs., 11-
-'B6, APK, ’ 11.500,- 62.000
km. Hunnecum 38, Nuth.
Te k. OPEL Kadett 1.65, kl.
zwart, bwj. '86, sportief ui-
terlijk, vr.pr. ’11.000,-. Tel.
045-458329.
Te k. zeer mooie Opel AS-
CONA bwj. '82, APK gek.,
op LPG, vr.pr. ’2.650,-.
Tel. 045-461475.
Opel KADETT 3-drs. 1.2 N,
kl. rood, bwj. aug. '82, 1e eig
km.st. 67.000, nw. banden,
1e lak, i.z.g.st, ’3.950,-.
Tel. 046-740382.
Te k. Opel ASCONA 1.9 aut.
bwj. '79, ’300,-. Tel. 045-
-272409.
Te k. PEUGEOT 205 XL,
bwj. '86, div. extra's, als nw.

’ 7.950,-. 045-453572.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, pr.

’ 9.850,-. 045-422870.
Pontiac FIERO 2.5 inj. GT
5-bak, bwj. '88, kl. zwart,
’35.000,-. Inr. cabrio of
motor mog. 045-245684.
Te koop RENAULT 21 TS
bwj. '86. Inr. mog. Caumer-
weg 70, Heerlen.
Te koop RENAULT type 1.8
GTL, nieuw model, '84, i.z.g.
st, ’2.750,-. 045-413287.
Seat MARBELLA GL, bwj.
'88, kl. zwart, Iste eig., i.z.g.
st, ’7.900,-. 04405-1569
Talbot SOLARA bwj. '81, i.z.
g.st, APK 2-93, ’1.200,-.
Tel. 045-415884.
Te koop Toyota CELICA
1600 St Coupé, kl. grijsmet,
bwj. '81, pr.n.o.t.k. Te bevr.
Fossiellenerf 19, Heerlen-
Te k. Toyota COROLLA
1800 diesel, bwj. '88. Tèl.
04492-3660.
Te koop GOLF GLD diesel,
ATS, t. '82, ’3.750,-. Tel.
046-581649.
GOLF 1800 GTi, 5-bak, ver-
laagd, sportvlgn. enz., i.g.st.
pr. ’ 3.500,-, inruil mogelijk.
Tel. 045-232361.
Zeer mooie GOLF diesel,
bwj. 6-'B5, wit met striping,
2-drs., 5-versnell., diverse
opties, vr.pr. ’8.500,-. Van
Borrestr. 19, Hoensbroek.
Tel. 045-211908.
VW JETTA 1600 bwj. juni
'83, 4-drs., kl. groenmet.,
trekh., nw. banden, i.z.g.st.,

’ 3.850,-. Tel. 046-750506.
Te k. VW GOLF 1800 CC,
bwj. '84. Tel. 04492-3660.
GOLF 1.6, 5-bak, '77, geen
APK, techn. goed, ’775,-.
Hunnecum 38, Nuth.
VOLVO 340 GL 1.7, 5-drs,
blauwmet, bwj. nov.'Bs, i.z.
g.st, vr.pr. ’8.250,-. Tel.
045-226279.
VOLVO 240 GL automaat,
LPG, trekhaak, zilvermetal-
lic, w.w.-glas, 4 hoofdsteu-
nen, bwj. '84, vr.pr.
’8.750,-. Tel. 043-650174.
VOLVO 340 1.4, '83, rood,
sportieve uitvoering, vr.pr.

’ 3.600,-. Tel. 046-740469.
Te k. Ford SIËRRA 16 CL
Sedan, bwj. eind '87, kl. wit,
km.st. 63.000, trekh., vr.pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-245683
MERCEDES 200Dte k.. van
part., febr. '89, d.blauw, wei-
nig gereden, zeer mooie au-
to. 046-528708 na 16.00u.
Te koop NISSAN King Cab
diesel, spec. uitv., vaste prijs

’ 14.500,-. Tel. 04492-1047
Te k. Opel REKORD 2.0,
bwj. '78, LPG, trekh.,

’ 1.250,-. Tel. 045-258860.
Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT exel.
autom. airco enz. '89

’ 32.000,-; Ford Scorpio
2.0 i CL Sedan 90
’31.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’17.750,-;
Ford Siërra 2.0iCLX Sedan
autom., '91, ’ 31.500,-;
Ford Siërra 2.0 Sedan Spec.
'89 ’ 19.750,-; Ford Siërra
2.0 L 5-drs. '84 ’7.500,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 19.500,-
Ford Siërra 1.6 CL 3-drs. '89
’14.750,-; Ford Siërra 1.6
CL '87 ’11.750,-; Ford
Fiësta I.li CL 3-drs. '90

’ 16.900,-; Opel Omega
2.0) LS '89 ’ 25.000,-; Opel
Omega 2.0 i '87 14.000,-;
Opel Manta 2.0i GT 3-drs.
'89 ’20.750,-; Renault 25-
TXi '88 ’21.000,-: Citroen
BK 1.4 RE '88 ’13.000,-;
Volvo 340 1.7 DL '86
’11.000,-; Volvo 360iGLE
4drs '84 ’8.500,-; Peugeot
405 GU LPG '90 ’23.000,-;
Peugeot 205 XS div. acces.
'90 ’21.500,-; Mazda 626
LX HB 90 ’22.500,-; VW
Polo Pointer 2-drs. '87

’ 10.500,-; Lancia VlO Elite
'89 ’ 12.000,-; Ford Escort
XR3 '81 ’ 6.250,-; Opel Ka-
dett 1300 S Club '86
’10.500,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729.

Opel Corsa 89; Opel Ome-
ga 2.0 i'87; Mazda 626 '84;
Porsche 924 '78; BMW 315
'83; BMW 316 '84; BMW
318i'85; VW Polo '86; Fiat
Panda 5-bak '87; Nissan
Sunny SLX '89; Honda Ac-
cord '88; Ford Fiësta 1100
'85; Ford Fiësta '85; Alfa 33
1.5 88; Audi 80 88; Suzuki
Swift '89; Suzuki Alto '86.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49 Geleen. Tel.
046-744944. Uw adres voor
APK keuring en alle autore-
paraties.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'82, APK 3-93. Dr. A.Kuy-
perstr. 76, Brunssum.
Ford ESCORT 1.3 Bravo,
bwj. m'B4, zeer mooi.
’3.750,-, 045-727169.
Te koop VOLVO 340 Winner
bwj. '82, APK, in nw.st., pr.

’ 2.700,-. Tel. 045-229227.
Volvo 340 DL 5-drs. '83;
Volvo 343 L '79 enz. Voor-
delig in prijs, inruil mogelijk.
Garage P. De LA ROY & Zn,
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.

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

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
MAZDA gesloten bus, '83,
APK '93, ’4.750,-; Citroen
C25 '82 5-bak, diesel, motor
'86, ’6.250,-. Beide gar. v.
bovagbedr. 045-244947.

Motoren
HONDA 600 XL Off the
Road '88 10.000 km
’6.750,-. Inruil auto mog.
Tel. 045-229080.
KAWASAKI Zhefier 550, 10
maanden oud, nw.pr.
’12.200,- vr.pr. ’9.000,-.
Rooseveltstr. 2, Landgraaf,
045-312680.
SUZUKI 850 GS met kuip,
windsch. en radio, bwj. '81,
i.z.g.st. 045-213872.
APRILA Enduro motorfiets
600 cc, bwj. '91, met brand-
schade. Tel. 04492-3660.

(Huis)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Höutbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven én
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489

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.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
cocktailent. ’ 34,-; steril.
POES ’ 60,-. 045-244247.
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, kakatoes, ara's en
beo's voor kweek. Tel. 046-
-375359.
DWERGSCHNAUZERS,
Kennel van Jackie's Home,
heeft jonge pups, 7 wkn. met
stamboom, kl. zwart, ing. en
ontw. 046-514659, Sittard.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt en ontwormd
Tel. 04750-16590.
Te k. Golden-Retriever
PUPS met prima stamboom,
ingeënt en ontwormd. Tel.
04138-74218.
Te k. BULL-TERRIER, teef-
je, ing., ontw., stamb., wit
met zw.oog, 13 wkn. Tel.
045-223643.
Te koop prachtige Golden
RETRIEVERPUPS met
stamboom, ouders HD en
PRA vrij, geb. 28-12-'9l,
reuen, ’ 550,-. Alles 100%.
Tel. 05233-1892.
Te k. grauwe duitse HER-
DER, teef, 6 mnd., met pap.,
’300,-. Tel. 045-221434.

Proficiat!'|9
Proficiat Con
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Wensen alle twee- en vier-
voeters Manage Crombacf

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\V
.

Onderdelen/ace. -_j
VELGEN; BMW, Opel, Wj
King 7x15 ET 13 band Piw
215/50 serie nw.pr. ’3.00
Nu ’ 1.000,-. 045-428503^
Ink. verk. goede gebruik"
AUTOBANDEN PassarW.
39, Heerlen. 045-222675. J
Te k. MOTORBLOK Vfl
Golf, 18001, electronic, tm
'90, ’ 1.750,-. 045-310760J

(Brom)fietsen
Te koop YAMAHA DT m*
vele acces., zwart, bwj. '8&
Tel. 045-256912 na 12 uur_
Koopje! PUCH Maxi, W
sterwielen, 3.500 km., 1 n
oud, als nieuw, pr. ’ 900,'-
Tel. 045-270347. i
Te koop GEVRAAGD Pu 4
Maxi. Tel. 045-311518. J
Te koop PUCH Maxi gunOT
ge prijs. Eisenhowerstr. 1^Eygelshoven. J

Caravans
CHATEAU EN HOMECAR
Ralon caravans

verkoop, verhuur, reparatie,
onderhoud en taxatie met
persoonlijke service voor

meer kwaliteit bekijk,
vergelijk en kom dan even '■bij ons voorbij
Brommelen 58 A, Geulle. !|

Tel. 043-645079. J
Te koop Caravan KIP Toü'
rist, 4.70 mtr., rode bar»
bwj. '81, met voortent, K*
chel en ijskast, vr.f-
-’ 4.750,-. Tel. 04405-3783^
TOURCARAVAN Wilk Saf*
ri de Luxe, opbouw, 5.30 n*
4-pers., aparte slaapkamejt
ringverw., afzuigkap, ijskas*
voortent, w.w.-glas. Heef'
lerweg 67, Voerendaal. J_
Te koop caravan KIP Cav*!
lier t. 1200, met voortent, .**
kast, electr. kachel, ge#
490 kg. Inl. 045-273012. P
STACARAVAN te koop, ir**
vaste voort, en stal. Staanp*
in België. Info: 045-411720J

Campers
Te huur kamper- en car*
vanstalling. Bouwen, v*1
koop, huur en verhuur kan*
peerwagens. Motorhome*
JACOBS Hommerterwefl
278, Amstenrade. Tel
04492-2942. |

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,'-
Houtbouw Übachs, EygelS'
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252^
Geïmpregneerde TUIN'
PLANKEN, palen, vlonder
planken en damwano-
Houth. Jos Kuijpers, H°Jstraat 43, Margraten. T*
04458-1982.
TUIN aangeb. om te b*
bouwen voor eigen gebruik-
Geen kosten enkel klei"*
tegendienst. Heerlen, 045*
725290, 9.00-17.00 uur.
Bloeiende heide, primela's
violen, rododendron, aZ*
lea's, rozen, vaste planten,
coniferen, heesters, fruit- ef
sierbomen, graszoden-
Kweekerij, Tuincentrum
DAUTZENBERG, Locht 23.
Kerkrade. Tel. 045-428900-
Euverum 16, Gulpen. Tel-
-04450-2131. 1

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428-
Niet geslaagd geld terug
Vr. naar onze voorwaarden^
Haal uw rijbewijs voor aut"
in 8, 10 dgn. of 3,6;9 wkn-
motor in 8 dgn. of 3 wkn-
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn
met aanhangwagen in 1"
dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopl. A-B C-D en all*
chauffeursdiploma's. Duur:
plusm. 8 wkn. voor ml. BO"
vag-erk. verkeersschol
Theo v. Bentum 045-
-217487 in Hoensbroek. _,
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen *dagen op de Ned. Antillen
vanaf ’3.500,- all in, garan-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535. _

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24

VOORJAARS-
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, l'Ax betalen en
voor reuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkele rubrieken}.

BEL NU 045-719966
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Forse straf PSV'35
Van onze sportredactie

POSTERHOLT/NIEUWSTADT- Tweedeklasser PSV'3S uit Pos-
terholt is. door de tuchtcommis-
sie van de KNVB in Nieuwstadt
flink gestraft voor de collectieve
ziekmelding van het eerste elftal,
toen het duel met Lindenheuvel
(zondag 19 januari) op het pro-
gramma stond. PSV'3S werd ver-
oordeeld tot een boete van

’ 250,-. Verder moet de wed-
strijd tegen Lindenheuvel nu op
het veld van de tegenstander
worden gespeeld en voorts krijgt
PSV'3S twee winstpunten in
mindering.
De massale ziektemelding was
een protest tegen de gang van
zaken rond het niet verlengen
van het contract van trainer Ben
Bergs. Laatstgenoemde, die niet
over de vereiste papieren be-
schikt, was in eerste instantie
aangezegd, dat hij moest vertrek-

ken bij PSV'3S. Op aandrang van
de spelersgroep kwam het be-
stuur echter terug op die beslis-
sing. Voorzitter John van Heel
was bij die besluitvorming niet
aanwezig en hij conformeerde
zich later aan het eerder geno-
men bestuursbesluit. Van Heel
wenste niet met een 'stroman' te
werken, waarop Bergs zijn werk-
zaamheden bij PSV'3S staakte.

Op zaterdag voorafgaand aan het
duel tegen Lindenheuvel meld-
den drie Posterholtse spelers
zich ziek, waarna Van Heel con-
tact zocht met competitieleider
Verkoyen, met het verzoek de
wedstrijd te schrappen. Ver-
koyen ging daar niet op in, waar-
na hij zondagochtend opnieuw
een telefoontje kreeg. Nu waren
elf Posterholtse spelers ziek,
waarop Van Heel de wedstrijd
eigenhandig afgelastte. Dat op-
treden kon bij de KNVB niet
door de beugel.

- In de Spaanse competitie valt twee maal per
j^izoen alles in het niet, wanneer de ontmoeting tussen Real
padrid en FC Barcelona op het programma staat; zelfs als de*|2et al lang niet meer het landskampioenschap is. Altijd is erpi een rel te melden en de wedstrijd wordt ruim van tevoren

het veld uitgevochten, het liefst op de sportpagina'san de dagbladen of in de partijdige sportbladen, die zeven?Jaal per week het voetbalgekke Spaanse publiek bedienen,
fjorgen vindt weer de confrontatie tussen de twee giganten
Maats. Nieuwe medische onthulling in affaire Krabbe

'Urinestalen waren
zeker niet identiek'

Van onze sportredactie

clubs, de altijd terugkerende dis-
cussie over partijdige scheidsrech-
ters en de alles, overheersende te-
genstelling tussen Madrid als
exponent van het centrale Spaanse
gezag en Barcelona als de voetbal-
personificatie van het Catalaanse
streven naar autonomie.

Maar het 124ste competitieduel tus-
sen Barcelona en Real zal toch voor-
al in het teken staan van twee
Nederlanders: Leo Beenhakker van
Real en Johan Cruijff van Barcelo-
na. Deze twee succesvolle, maar
geheel verschillende trainers, heb-
ben de afgelopen tien jaar elkaar
steeds weer gekruist en dat is nooit
met veel genegenheidgebeurd. Niet
bij Ajax, niet bij Feijenoord en ze-
ker niet tijdens de schandalige gang
van zaken rond en tijdens het WK-
voetbal in Italië, bijna twee jaar ge-
leden.

Cruijff lijkt het zaterdag aanzienlijk
makkelijker te hebben dan 'don
Leo. Barcelona heeft zich na de
overtuigend met 0-2 gewonnen
wedstrijd van woensdag bij Dinamo
Kiev nagenoeg verzekerd van een
finaleplaats voor de Europacup
voor landskampioenen en verkeert
in een sublieme vorm. In de compe-
titie heeft de selectie van Cruijff
ook nog maar één punt minder dan
Real,'na eerder dit seizoen acht
punten achter te hebben gestaan.
Als Barcelona zaterdag wint, lijkt
niets meer een tweede landskam-
pioenschap in successie voor de
Catalanen in de weg te staan, iets
wat El Barca sinds de jaren vijftig
niet meer is gelukt.

y'Jfennegentig nationale en interna-
s°r_ale titels hebben de twee clubs.a,tten binnengesleept in de negen-

-8 jaar dat ze tegen elkaar uitko-
l^eh. Veel verhalen zijn er te vertel-

-1 over die wederzijdse voetbal-veld- Niet alleen door beide clubs,egeerde spelers als Di Stéfano en«ter Bernd Schuster hebben de te-
r^stellingen aangescherpt Ook
P aantal titels heeft bijgedragen
i ' de wederzijdse naijver. Real.6eft tenslotte vijfentwintig lands-
kampioenschappen behaald en zes-
vetl nationale bekers. Zes maal
er-overde de club ook de Europa-

voor landskampioenen, twee-
maal de Uefa-cup en een keer de
*üPercup.
h■ arcelona sleepte 'slechts' elf lands-
j.arnpioenschappen en tweeëntwin-
.S nationale bekers binnen, wongemaal de Europacup voor beker-
ijnnaars en ook drie keer de Jaar-

de voorloper voor de
'efacup. Maar vooral het ontbre-■en van de Europacup voor lands-kampioenen heeft de Catalanen al-H)d gefrustreerd; een frustratie, die
Verigens net zo erg is als die bij

f^al, dat het maar moeilijk kan ver-
70Ppen, dat de laatste Europacup

van zesentwintig jaar gele-

zijn er nog de moeizame
Naties tussen de voorzitters van de

Eaters compleet
naar Utrecht

VVV op schot
in Geldrop

INDIAN WELLS - Het toernooi
om de Champions Cup in het Ame-
rikaanse Indian Wells heeft voor
Torn Nijssen maar kort geduurd. In
het herendubbel verloor hij met Cy-
ril Suk in de eerste ronde van de
Amerikanen David Wheaton en Ric-
key Renneberg. In de eerste set
stond Het Nederlands/Tsjechische
koppel nog met 5-4 voor. Na een
slechts verlopen tiebreak die met
7-1 verloren werd, ging de tweede
set ook naar de Amerikanen. De
eindstand was 7-6, 6-3.

Nijssen-Suk
meteen naar huis

blaas te stimuleren," aldus Binde-
mann, die zich wel herinnerde dat
de urine duidelijk van kleur ver-
schilde.
In het laboratorium van de Duitse
dopingexpert Manfred Donike
werd eerder vastgesteld, dat de in
het trainingskamp in Zuid-Afrika
afgenomen urinemonsters van het
drietal identiek waren van samen-
stelling en dus ook van kleur. Op
grond van die uitkomst werden de
atletes door de Duitse atletiekbond
wegens manipulatie voor vier jaar
geschorst.

NEUSS - De Zuidafrikaanse arts
dr. Ellen Bindemann heeft zich als
getuige a decharge gemengd in de
dopingaffaire rond de Duitse atletes
Katrin Krabbe, Grit Breuer en Silke
Möller. De 33-jarige dokteres ver-
klaarde in het boulevardblad Bild,
dat de door de atletes afgegeven uri-
ne tijdens een trainingskamp in
Zuid-Afrika 'op het oog zeker niet
identiek was.
Volgens Bindemann, bij decontrole
in Stellenbosch aanwezig, waren
twee urinestalen donker van kleur.
Het derde monster zou veel lichter
zijn geweest. Ze zei niet meer te we-
ten welk flesje van welke atlete was.
„Ik ben met alle drie op het toilet
geweest. De meisjes waren nerveus.
Ze draaiden de kraan open om de

Schaken voor
Zeshonderd piek
pELEEN - In gemeenschaps-huis Plenkhoes te Geleen zijn
borgen de open Limburgse snel-sehaakkampioenschappen. Van-
af 10.00 uur treden honderdveer-
''g senioren en jeugdschakersaan. Van de partij is ook de Ut-
rechtse topspeler John van Mill.ue eerste prijs is zeshonderd
Sulden. Inschrijven bij Pim du"hatinier (046-754628) of zater-dag tot 09.45 uur in de speelzaal.

GELEEN - Coach Cliff Stewart
van Meetpoint Eaters kan vanavond
in Utrecht in de derde kampioens-
wedstrijd beschikken over een vol-
ledig fitte selectie. Rob van Steen
en Troy Binnie die woensdag tegen
Pro Badge lichte averij opliepen,
werkten gisteren na medische be-
handeling de ijshockeytraining pro-
bleemloos af.

Meetpoint Eaters zal vanavond in
Utrecht worden gesteund door
tweehonderd supporters. Na twee
wedstrijden is de stand tussen bei-
de ploegen in evenwicht. Dat bete-
kent, dat de winnaar van vanavond
zondag in Geleen (16.00 uur) de be-
slissing kan forceren in de twee-
kamp. Het team dat het eerst drie
duels wint, is landskampioen.

RTL Plus zal opnamen maken van
de wedstrijd zondag in Glaner-
brook. De lokale Geleense televisie
Start zendt de wedstrijd Eaters-Pro
Badge maandagavond in zijn geheel
uit.

Diepe crisis

Reserveduel
MVV-TOP 2-2

GELDROP - VW won het oefen-
duel in en tegen Geldrop met 7-2.
Bij de rust was de stand al 5-2. Voor
de Venlose doelpunten zorgden Mi-i
chel Haan (2), Maurice Graef (2,:
waarbij een strafschop), Jay Dries-,
sen, Erwin Vanderbroeck en Pieter
van Leenders.Eindhoven huurt

Aziz Doufikar
h.ITARD - Eerste-divisieclub
y'ldhoven heeft met onmiddellijke
j?Sang Aziz Doufikar gehuurd van
j°rtuna Sittard. De overeenkomst
J°Pt tot aan het einde van dit sei-
j?en. Doufikars contract bij Fortu-v^ loopt medio '93 af. Aan het begin
Pi volgend seizoen zal worden be-kken of Doufikar in Eindhoven
*jjft of datFortuna hem weer in deSectie opneemt.

Beenhakker daarentegen weet dat
zijn elftal in een diepe crisis ver-
keert, dat hij - nadat hij vijf compe-
titiewedstrijden geleden de Joego-
slaaf Antic als trainer had verdron-
gen - slechts vijf punten wist
binnen te halen en dat zijn elftal te-
gen een stadion met 120.000 Catala-
nen zal moeten spelen, die geen
enkel pardon kennen met de gehate
representant uit de Spaanse hoofd-
stad.

Nog minder optimisme zal hij kun-
nen putten uit de uitslagen van eer-
dere competitieontmoetingen tus-.
sen Barcelona en Real Madrid, want
de afgelopen tien jaar wist Real
maar één keer in het Camp-Nou-sta-
dion te winnen. Dat was in 1983/
1984, toen Barcelona met 1-2 versla-
gen werd. Gezien de geen grenzen
kennende zelfverzekerdheid van de
Barcelona-spelers over de goede af-
loop, lijkt Beenhakker's enige wa-
pen zaterdag overschatting door de
Catalanen te zijn.

MAASTRICHT - In een wedstrijd
voor de reserve divisie C deelden
MVV 2 en TOP 2 de punten: 2-2.
Vlak voor rust van de matige partij
kwamen de gasten verrassend op
voorsprong door Bouwman, -die
vervolgens na de wissel een collega
de bal in eigen doel zag deponeren.
Keurentjes bracht de Brabanders
opnieuw aan de leiding. MWvocht
voor een beter resultaat. Roger
Hartgerink scoorde de verdiende
gelijkmaker.

Fortuna 2 won de uitwedstrijd te-
gen Roda JC 2 met 3-0. Nadat de
Sittardse ploeg via een door Taihut-
tu benutte strafschop in de eerste
helft een voorsprong had genomen,
onderschepte dezelfde speler na de
rust met succes een Kerkraadse te-
rugspeelbal. Pieters rondde de sco-
re halverwege de tweede helft af op
3-0.

res. divisiec
WV2-RKC2 2- l
Roda JC 2-Fort. Sittard 2 0- 3MVV 2 -TOP 2 %_ 2
PSV 2 15 11 4 026 38-11
Vitesse 2 16 10 6 026 42-17Fort. Sittard 2 17 11 3 325 51-14
RodaJC2 14 10 2 222 33-18
RKC 2 15 8 2 5 18 41-35MVV 2 18 5 7 6 17 39-33Willem II 2 17 5 3 9 13 19-28RBC 2 17 4 5 813 24-43
WV2 15 5 2 8 12 20-25TOP 2 17 3 6 8 12 21-33Eindhoven 2 18 3 4 1110 22-39
Den Bosch 2 16 4 1 11 9 16-47
Helmond Sp. 2 13 2 1 10 5 16-39
Programma: dinsdag 10 maart 19.30 uur:
MVV 2 -VW 2
Den Bosch 2 -PSV 2
RKC 2 -Roda JC 2
RBC 2 -Helmond Sp. 2
Fort. Sittard 2 -Vitesse 2
Eindhoven 2 -TOP 2

HOENSBROEK - Fortuna Sittard
benut het competitievrije weekein-
de voor een oefenwedstrijd tegen
hoofdklasser EHC. De ontmoeting
vindt morgen plaats in sportpark
De Dem, Hoensbroek. Aftrap 14.30
uur.

Fortuna oefent
tegen EHC

MILAAN - Ruud Gullit maakt zich
grote zorgen over het vreemdelin-
genbeleid bij AC Milan. Hij heeft
het clubbestuur verzocht hem dui-
delijkheid te verschaffen over zijn
toekomst. „Ik heb geen zin om nog
een keer spelletjes met me te laten
spelen," aldus de gebelgde Neder-
lander. Gullit is beducht voor de
plannenvan de club om Jean-Pierre
Papin aan de dure selectie toe te
voegen. AC Milan ontkent dat overi-
gens, in een poging om de rust te
bewaren.
Mocht Papin worden aangetrokken,
wat heel Milaan gelooft, dan heeft
de topclub voor volgend seizoen
Van Basten, Rijkaard, Gullit, Papin,
Boban en Savicevic onder contract

Gullit voelt zich bedreigd
Speculaties over komst Papin veroorzaken onrust bij AC Milan

"Ruud Gullit, beducht.

staan; in totaal zes buitenlandse
spelers. Dat zijn er drie te veel voor
de Italiaanse competitie en twee
voor de Europacup.

Van Basten en Rijkaard mogen vol-

gende week hun tot 1993 lopende
contract met nog eens twee jaarver-
lengen. Hun zaakwaarnemer, de
Amsterdamse advocate Ella
Adriaanse, moet met manager Brai-
da de laatste details bespreken. „Bij
dat onderhoud zal niet over Gullit
worden gesproken," verklaarde
Braida gisteren.
Door het gestoei met namen voelt
Ruud Gullit zich in de hoek ge-
drukt. Dat gevoel werd versterkt,
omdat hij de afgelopen weken re-
gelmatig werd gewisseld. Trainer
Capello geeft voor de wissels een
vreemde verklaring: „Ruud is in
topvorm, maar ik wil hem niet over-
belasten."
„Flauwekul," meent Gullit. „Als Ca-
pello me rust wil gunnen, moet hij
me dat gewoon zeggen voordat hij
me van het veld haalt."

lom. Jongens: 1. Van Es, 2. De Man, 3.
Van Burik. Meisjes: 1. Van Vugt, 2. Van
der Stouwe, 3. Van der Plas.

Beuker op 25.10. Eindstand: 1. Mur
guialday 20.15.14, 2. Garcia, 3. Philipot,
4. Mauleon, 5. Ayarzaguena, allen z.t.

SCHAKEN
Linares. Internationaal toernooi. Acht-
ste ronde: Kasparov-Short 1-0. Illescas-
Speelman afgebroken. Salov-Anand
1/2-1/2, Timman-Karpov 1-0, Ivantsjoek-
Ljubojevic 1/2-1/2, Gelfand-Joesoepov
1/2-1/2, Barejev-Beljavski 1/2-1/2. Stand:
1. Kasparov 6 punten, 2. Beljavski 5 1/2
P, 3. Karpov en Timman 5 p, 5. Ivants-
joek 4 1/2 p, 6. Gelfand en Joesoepov 4
p, 8. Illescas 3 1/2 p. en 1 afg, 9. Anand
en Salov 3 1/2 p, 11. Barejev en Short 3
p, 13. Speelman 2 1/2 p. en 1 afg., 14.
Ljubojevic 2 p.

Santa Ponca (Spanje). Open Balearas.
Stand na de eerste dag: 1. Day, Lee, La-
ne en Hallberg, allen 67 slagen, 5. Riley,
Brand jr, Canizares, Hall, Mason,
McFarlane, allen 68, gedeeld 54ste Van
der Velde 72.
Barcelona. Internationale kampioen-
schappen van Spanje voor amateurs.
Muntz (Ned) met 151 slagen (79-72) over
36 holes naar laatste 32. Van Zijl 160
(80-80) en De Korver 169 (83-86) uitge-
schakeld.

GOLF

TENNIS
Boca Raton.vrouwen, 1 miljoen gul-
den, tweede ronde: Wiesner-Medvedeva
3-6 6-4 7-6, Sabatini-Durie 6-2 6-0.
Indian Wells.mannen, 1,8 miljoen gul-
den, tweede ronde: Courier-Van Rens-
burg 3-6 6-0 6-2, Agassi-Karbasher 6-1
1-6 7-5, Emilio Sanchez-Champion 7-6
6-4, Gustafsson-Steeb 6-1 7-6, Tsjerka-
sov-Forget 6-4 6-0, Korda-Ondruska 4-6
7-5 6-1, Chang-Javier Sanchez 0-6 6-4
6-1, Rostagno-Reneberg 6-3 6-7 6-3.
Achtste finales: Stich-Rostagno 6-2 6-4,
Tsjesnokov-Courier 6-4 7-5, Bruguera-
Korda 7-5 4-6 6-0.
Zevenbergen, Krokustoernooi: Ml6: 2e
ronde: Horsch - Kruit 4-6, 1-6; Jl4: le
ronde: Lemmens - Van Bijnen 6-2, 6-3;
Martens - Eisink 6-4, 3-6, 6-0; Van der
Plasse - Berends 4-6, 2-6; 2e ronde:
Pechler - van de Doe 6-4, 6-4; Lemmens
- Joustra 6-4, 6-3; Martens - Ter Haar (2)
6-5, 2-6, 6-3.
Kopenhagen. Mannen, 280.000 gulden.
Achtste finales: Baur-Bergström 7-6 6-2,
Carlsen-Strelba 6-0 6-4, Eltingh-Svens-
son 6-3 67 6-4.

DAMMEN
Parthenay, Europees kampioenschap,
tiende ronde. Borghetti-Chmiel 1-1, Jan-
sen-Ribakov 1-1, Hubner-Cordier 1-1,
Koyfman-Valneris 1-1, Van der Zee-
Marek 2-0, Meyer-Foerman 1-1, Ma-
chado-Wigman 0-2, Vandeberg-Issalène
2-0, Clerc-Schwarzman 1-1, Uhlig-Boe-
zinski 0-2. Stand: 1. Jansen en Valneris
16 punten, 3. Koyfman 15 , 4. Clerc,
Foerman en Van der Zee 14 p, 7. Boe-
zinski 13 p, 7. Schwarzman 12 p, 9.
Meijer en Ribatov 11 p, 11. Chmiel 10 p,
12. Hubner, Vahdeberg en Wigman 9 p,
15. Cordier 8 p, 16. Borghetti 7 p, 17. Is-
salène 5 p, 18. Machado 3 p, 19. Marek
en Uhlig 1 p.

AUTOSPORT
Rally van Portugal, 2211 km, 40 klasse-
mentsproeven. Stand na 20 proeven: 1.
Kankkunen/Piironen, met Lancia Inte-
grale 2.44.38, 2. Aghini/Famocchia, met
Lancia Integrale 2.45.10, 3. Biasion/
Siviero, met Ford Sierra 2.45.15, 4.
Sainz/Moya, met Toyota Celica 2.45.48.

SKI
Lofer, Oostenrijk. NK jeugd, reuzensla

WIELRENNEN
Ronde van Mallorca. Vijfde etappe,
start en finish in Playa de Palma: 1.Ste-
phens 210 km in 5.13.14. 2. Hernandez
op 15 sec, 3. Murguialday, 4. Ayarzague-
na, 5. Pedrero, z.t. als Hernandez. 107.

SCHAATSEN
Rovaniemi, Finland. Marathon natuur-
ijs, 50 km: 1. De Marreiros 1.22.21, 2.
Kleine, 3. Stam, 4. Kramer, 5. Pieterse.
Ploegentijdrit, 10 km: 1. Aegon 14.31,5,
2. Klerks 15.01,0. 3. Siebrand 15.17,3.

PAARDESPORT
Dortmund. CSI-W, eerste dag: Sprin-
grubriek, tabel A, op tijd: 1. Thomas
Fuchs, Jogger 0-49,77, 2. Skelton, Major
Wager 0-50,44, 3. Nagel, Lucky Luke
0-50,78, 4. Melliger, Grand Seigneur
0-50,82, 5. Ahlmann, Patent 0-52,05, 6.
Michaels, Home James 0-52,61. Sprin-
grubriek, tabel A, op tijd: 1. Sanchez
Aleman, Twist la Silla 0-51,65, 2. Gret-
zer, Almeto 0-51.77, 3. Ahlman, Samor
0-52,66, 4. Melliger,) Athlet 0-52,93, 5.
Betrix (ZAf) Barneby 0-57,74, 6. Beer-
baum, Kendalian en Schneider, Rubiro-
sa 0-57,86. Springrubriek, tabel A, na
barrage: 1. Becker, Landsmann 0-37,74,
2. Lansink, Egano 0-41,03, 3. Gretzer,
Marcoville 0-42,19, 4. Melliger, Concor-
de 0-46,74, 5. Frühmann, Genius 0-49,81,
6. John Whitaker, Milton 4-40,48.
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WEZUU-EN \
\_ V GOALS OP£N- /X^1y —nu

© &(LUPACKI
wensen U een sportieve en lekkere wedstrijd!

" Woensdag was Hristo Stoichkov (rechts) nog met Barcelona in actie tegen Kiev. Morgen staat
de kraker in eigen land tegen Real Madrid op het programma. Foto: EPA

Van onze correspondent
RUUD DE WIT

Topper in teken van twee Nederlanders: Cruijff en Beenhakker

Barcelona-Real Madrid zet
Spanje in vuur en vlam

,LimburgsDaablad'

sport

sport in cijfers
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Vakantie

Te huur vrijstaande VILLA,
vlakbij zee, in Zuid-Spanje,
met garage, rondom terras.
Tel. 045-311442.

Met een PICCOLO in het,Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Vlieg met het
postkantoor.

_^____________________________________________________________.

BudgetAir ***VLieCTICKfTS

retour vanaf retour. vanaf

Europa Verre Oosten

Athene f 365,- Bangkok f 1.265,-
Malaga f 365,- Delhi f 1.265,-
Istanbul f 425,- Hongkong f 1.865,-
Rome f 425,- Beijing f 1.930,-
TelAviv f 565,- Sydney f 2.465,-

Amerika Afrika

New Vork f 599,- Agadir f 565,-
Toronto(B) f 695,- Dakar f 1.265,-
Los Angeles f 1.065,- Kenia f 1.285,-
Barbados f 1.495,-
-■

Mexico City f 1.544,-
Rio de Janeirof 1.654,-
Honolulu f 1.865,- (B) = vertrek vanaf Brussel

-___.—, — ,
Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of

Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de. allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Muziek

Goed nieuws voor muzikale
PC bezitters:

Midi-interface mcl. compositiesequencer programma nu al
vanaf ’ 425,-. Ook notatieprogramma's voorradig,

Demonstratieklaar!

Donderdag koopavond

Piano te koop
prijs’ 1.250,-.

Tel. 046-376000 na 19.00u
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.,Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

■ SHOWVERLICHTING voor, discotheken, drive in shows
;of bands. Limburgs goed-

' koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-

' tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
R & B band zoekt SOLO/
SLAGGITARIST. Tel.
04498-53732.
DANSORKEST met optre-
dens z.s.m. toetsenist/zan-
ger en bassist/zanger. Erv.
vereist, tel. 04493-3855 en
045-713685
Te k. JUKE-BOX Wuriitzer
begin jaren '60, t.e.a.b., i.z.
g.st. Tel. 045-218468.
Te koop goed onderhouden
Duitse PIANO. Tel. 045-
-316782.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start zaterdagcursus chauf-
feursdiptoma 28-3-92.
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BULESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

Te koop gevr.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Inkoop GOUD tegen contant
geld. Defect of heel geen
bezwaar. Versevekj Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlertieide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Prijsgunstige PAARDEN-
TRAILER V/2- of 2-paards,
opknapper of defect geen
bezwaar. Tel. 045-726170.

Huwj'Kennism.

Beslist aardige man, 43 jr.
gesch. zkt. lieve, maar voor-
al spontane VRIENDIN. Br.
o.nr. B-0745, LD. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Bel de Vakman
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g. 311473.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen!
Bel dan 046-526061.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te koop oud eiken SALON-
TAFEL 70x125 cm. Prijs
’750,-. Inl. 045-414013.
Weg. omst. pracht zwaar ei-
ken BANKSTEL met rundle-
ren kuipkussens, ’ 2.950,-
-(nw. pr. ’ 5.400,-) massief
eiken salontafel 8-hoekig
’475,- (nw.pr. ’1.100,-)
alles 1 jr. oud. 045-323830.
Te koop eiken BANKSTEL
met lederen kussens, t.e.a.
b. Tel. 045-312599.
Koopje! goed leren eiken
BANKSTEL, ’ 325,-. Tel.
045-722077.
Te k. moderne EETHOEK,
wit/grijs, ’350,-. Tel. 045-
-271332.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke .
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
De mooiste grenen en eiken .
keus volgens VT-wonen en
Ariadne, vindt U bij
INTERART Antiek Simpel-
veld, Irmstr. 64, 045-443161
Eigen restauratie en logerij.
Te k. oud eiken BUREAU
met messing opstand,

’ 700,-; antieke salontafel
Henri II ’600,-; Tel. 046-
-375851 na 17 uur. 'Antieke staande HALKLOK
2.35 m hoog, veel snijwerk,
prima uurwerk. Heerlerweg
67, Voerendaal.

Grieks met een rijpe vrouw.
Haar rijpe lichaam trilt van
de opwinding als ze voor-

over bukt naar jou! 75 cpm.
06-320.327.17

Ruige porno! Ik woon in een
flat en neem sex op wat echt
gebeurd op dat moment. Ik

ben vaak alleen kick op, porno. Ik loop nu in lakleer,
75 cpm

06-320.320.53
Frans! Grieks! Russisch!
Vrijen, nr. 69, kussen, zij-
lings! Sexstandjes 50 cpm
06-320.320.59

De vrouw. Ik buk voorover
en jij ziet m'n uniform om
m'n lichaam spannen, voel

maar, 75 cpm
06-320.330.93

TONG-STREELMASSAGE
Meisjes 18, zonder slipje. Je
kunt ze zo strelen!! 75 cpm
06-320.320.52
Buurmeisjes en buur-

vrouwen die elkaar verwen-
nen met sex! 75 cpm

06-320.320.37
SEXMEISJE!

50cpm kom je in bad met me
06-320.320.22
BtACKSEX! Een volle

donkere rijpe vrouw. Wat
een enorme bolle! 50 cpm
06-320.323.46

* Straat-Grieten *
Uitdagend mokkel, 75 cpm

06-320.320.77
MEISJES die na gym elkaar
onder de douche masseren

met badschuim. 75 cpm
06-320.330.92

* Sonja *
06-320.331.08
Knelt je broek al? Moet ik
't voor je afmaken? 75 cpm

* Katja *
06-320.326.09

Zullen we samen lekker ge-
nieten? Ik kan er geen ge-
noeg van krijgen. 75 et p/m

S&M Bizarßox
Dien live je meesters! ZE is

er tussen 13.00 uur en 17.00
uur 's middags, 75 cpm/06--Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

Wil je dan ook graag telefo-
nisch kontakt en een adres

weten, bel dan:
06-320.320.87 - 75 Ct p/m

(boven de 18 jr.)

Bel Lenie op
voor een wild sexgesprek op

haar privé-nummer via
06-320.324.96 (75 cpm)

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et).

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 (75 cpm)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Meisjes
willen sexervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (50 cpm)

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

KACHELS, opruiming. Hon-
derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Baby en Kleuter
Te k. TWEELINGWANDEL-
WAGEN, tel. 045-271232.
KINDERWAGEN combi
prod. wit houten babyled.
met hemeltje, beide mcl toe-
beh.; Maxi Cosi; baby-uitzet
en baby-art. i.z.g. st. zwart
bureau. Tel. 045-322537.

Computers
Te k. ATARI 1040 ST met
beeldscherm, SM 124 en
softw. z.g.a.nw. ’750,-. Tel.
045-718013 (vr. n. Johan)

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
iring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’ 298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huish. artikelen
Te k. dubbeldeurs IJSKAST,
ladendiepvries, diepvrieskist
en tafel model ijskast. Tel.
046-753152.
MIELE wasautomaat 1000 t.
voll. gerev., met garantie.
Einderstraat 30, Kerkrade.

Diversen
Gebit gebroken? Tandtechn
Hoonhout voor nieuwe GE-
BITPROTHESE en repara-
ties. Ook 's avonds na afspr.
Akerstr. Nrd 328, Hoens-
broek. 045-228211.
Mobiele AGGREGATEN:
Meadows 27,5 KVA, 220/
380 V, diesel, 4-cyl.,
’4.500,-; Brockhouse 10
KVA, 220 V, diesel, 50 Hz
’3.500,-; Sankey 10 KVA,
220 V, benzine 50 Hz
’2.000,-. Allen in goede
staat, ex-leger. Biggelaar,
Odestr. 143, Gemert,
04923-61953.
Te k. AANHANGWAGEN,
hoekdouchewand. en 1 per-
soons bed. Tel. 046-378586
BEWAK. SET. best. uit ca-
mera m. ingeb. mier. bev.
mat. 17 m. kab. monitor en
bijbeh,. video m. band. Alles
nog 10 mnd. garantie. Uitsl.
compleet te koop voor

’ 1.925,-. Tel. 045-424847.
KLEUREN TV ’lOO,-;
d.fiets ’ 50,-; oliekachel

’ 50,-; allesbrander ’ 50,-.
046-743394.

1

06-liJnen
06-9665

Hete meisjes willen sexkon-
takt met tel.nr. (75 cpm)

Wie durft er een stripspel te
spelen met

Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay dating
06-320.330.95 (50 cpm)

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje
06-320.320.44 (50 cpm).

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Onderdanige jongens bellen
.met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm).

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden
'en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

HogeNood
06-320.320.89 (’ 1,- p/m)

Live-sex
Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
wilt 06-320.330.65 0,75 cpm

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)
06- 9 5 5 6

Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames

vertellen je gewoon zelf wat
ze je te bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Wipl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

Porno f o o n
06-320.320.76 (’l,-p/m)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Anky life

'Toch niet met 2 man?
Ja hoor, kom

eerst Grieks
06-320.321.32 -50ctp. Va

m.

Nee, nooit!
Een woeste meid leert van

S.M. te genieten, ja, ga door
06-320.323.85 - 50 ep Va m.

Femmy betaalt af. Een
maand moet ze zich laten...

50 ep Va m.
06-320.340.33

Een knul trekt Inge haar
slipje uit. Nu begint
haar... genot

06-320.340.75 - 50 ep Va m.
Ze ontvlucht haar
S.M.-man

maar als ze teruggehaald is.
06-320.340.69 - 50 ep Va m.

Wetsex
Eerst weigert hij, maar als

de meesteres het eist...
06-320.340.22 - 50 ep V 2m.

Slank turnstertje aan het
wandrek, haar eerste

S.M.-ervaring
06-320.330.51 - 50 ep Va m.

Echt Lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen. De box van vrouw
tot vrouw

06-320.327.78 - 50 ep Va m.

Bel je me
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.
06-320.322.23 - 100 et p/m

Ze geeft
zichzelf, haar adres en haar
telefoonnummer bloot. 06-

-96.8- 100 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep 1/2m

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639
Live Discreet 06-320.325.30
Onervaren 06-320.323.10

Call-Me 100 cpm

06 - Sex
3 Kanten tegelijk 06-9649

hetro meisje 06-320.320.06
Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08

buurvrouwtje 06-320.323.06
üve Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’l,- p/min

Sex voor 2
hete jongens & meiden
direct apart, ’ 1,- pm

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex...323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

Een rijpe dclme geeft
sexles aan haar buurmeisje

50 et p/m

06.320.320.39
TopSex

2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25

Kontakten/Klubs
■■■■■-'■'■'■'■'■" ■■■ ■ ■ . . . ■ ■ . .... ■ ■ ... ■ ; ■:■

Video Express
Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald.

Discretie verz. 4 films 7 dagen ’ 30,-. Ook Homo en S.M.
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.

Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!
Jacky's escort

24 uur service
Heren wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame,

bel ons dan, wij hebben wat u zoekt,
voor een vriendelijke prijs. 24-uurs service!

S 045-21 88 42
ook voor striptease en trio.

Tevens leuke assistente gevr. voor dag/nacht, 70/30 basis

ÏNieuw! !Privé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the best
1000 en 1 mogelijkheden

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en massages
mogelijk met 3 bloedjonge meisjes (vanaf 20 jr.) Diverse

soorten S.M. ook slavin en 5 knapperige jongens(v.a. 19 jr)
Bel voor info S 045-274587

Dringend leuke meisjes gevraagd.

Privéhuis Candy
045-232069 en 045-212570.

’ 50,- all-in
Tel. 045 - 423608

Porky's Pretpark!!
NIEUW KELLY, JENNIFER, CANDY, LINDA EN CINTHY

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Hotline Escort Service
Een leuk meisje snel en discreet bij u thuis.

Tel. 04498-53403.

SM Justine Kerkrade
Nieuw modern team met ouderwetse ervaring,
goedgetrainde slavinnen, alle mogelijkheden.

Nu speciale kennismakingsprijs. Ook paren welkom.
Open 13.00-21.00 uur, tel. 045-425101.

Privé Daisy ■■open vanaf 11 uur. Elk- <dond. trio-dag, a.s. vrijdaj
alleen 'n slipje aan. Tel.

045-229091. _,
Ontspanningsmassage

door 1 of 2

Jonge meisjes
045-353489 _.

Brigi-Chantal
Het is er altijd fijn, dus da*
moet u zijn 11-23 uur. T*

045-254598 _^

Wij zijn een goedlopend
Escortburo

met veel vaste klanten-
Wij zoeken met spoed no9

enkele leuke meisjes.
06-52820714

HUIZE
LYDIA

Tel. 046-749662,
van 11.00-23.00 uur.^

SM Rachel
meesteres en slavin aan*

Tel. 045-274810.

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.^

Meisje, 18 jaar
voor escort, 045-427473^

Manuela
af 10 uur, ook zat. en zorf 1
045-721759. Meisje gev[>

Apart, Apart
Uitgefeest? Bij Chantal

geniet u het meest.
Tel. 045-213457.

Privé en Escort bij
Anita

tel. 045-352543.

SM Tessa
Met super-slavin Ellen.

Voor kenners een begrip-
Tel. 04498-59513.

Johnny
30 jr., goed gebouwd, lief
(h)eerlijk, verwend vrouwe'1

tot 45 jaar, hyg./diskr. 100*
Postbus 680, 6040 AR

Roermond.
Brieven met telelfoonnr-

altijd antwoord.
Voor Piccolo's

■zie verder pagina 27^,
_dl
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NAAIMACHINES
met onder- en boyen-

transport
met 21 programma's

hfi 1.248,-
Overlock

hfi. 798,-
Eigen servicedienst in

Nederland

ANP Wim#-_■..O Heinrichs
Büchel 46 - Aken

(bij Hortent.o. park.gar. Büchel)
Tel. 0949-241-34438
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Zeitlos wcrtvolle
Uhren in Schleiflack

vergoldet oder
Nussbaum antik

Kostbarkeiten für
den Liebhaber

'./r\
WARRINGS

1 INTERIEUR

Aachen
Büchel 51/53
0241/3 55 42
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Boskov naar
AS Roma
MILAAN - Vujadin Boskov
Wordt de nieuwe trainer van ASftoma. Voorzitter Ciarrapico vande club bereikte een principe-akkoord voor de komende twee
Seizoenen met de coach van
öampdoria. De Italiaanse beker-
houder moet echter eerst een
Regeling treffen met de huidige
trainer Ottavio Bianchi, die tot
£994 onder contract staat. Bos-kov was in de afgelopen zes sei-nenen werkzaam in Genua. Hijhoopt deze periode af te sluiten
'het het winnen van de Europa-cup. Voorheen trainde Boskov*"C Den Haag, Feyenoord, Real
Madrid en de nationale ploegvan Joegoslavië.

winning op Horst. Voorts ver-
melden de affiches de belangrij-
ke confrontatie tussen Sittard en
Deurne. De dames van Heerlen
wacht de vierpuntenwedstrijd
tegen Geel Zwart. De heren van
Heerlen strijden in de derde
klasse om de tweede plaats te-
gen rivaal Heeze.

HEERLEN - De hockeycompe-
titie wordt dit weekeinde hervat
met het topduel tussen de dames
van Geleen en Gemert. De heren
van Geleen trachten de degrada-
tiezone te verlaten via een over-

petitiehelft de enige nederlaag
toe.

De dames en heren van eerste-
klasser Maastricht beleven moei-
lijke tijden. Ze hopen op een
gunstige herstart. In de tweede
klasse maken de dames van Con-
cordia Roermond een goede
kans op promotie, die verstevigd
kan worden door een zege op
HMHC. De Concordiaheren heb-
ben de opdracht om zich via een
thuisoverwinning tegen Upward
aan de middenmoot van de over-
gangsklasse te ontworstelen.

Interessant is ook de strijd in de
vierde klasse heren. Hoekeer
voert de ranglijst aan, Kerkrade
is goede tweede en Meerssen
staat op de derde plaats. De ver-
schillen zijn niet groot. Hoekeer
lijkt de beste kansen te hebben,
maar de jongeKerkraadse ploeg
bracht Hoekeer in de eerste com-

ineens buiten het zicht komt te liggen,
bijv. 43. 40-34 12-17 44. 42-37 17x2845.33x22 7-12 46. 38-33 24-30! [Beter dan
(11-16) 22-17 (12x21) 33-28.] 47. 35x24
19x30 en nu ofwel 33-29 (30-35) 29-24
(11-16)! enz. ofwel 33-28 (23-29) 34x23
(18x29) 39-33 (29x38) 32x43 (30-34)
enz.

Na de zet die Sjtsjogjoljew doet slaat
Meijer hard toe met een combinatie-
-43. 42-37 (?) 23-28! 44. 32x14 11-17! 45.
32x14 11-17! 45. 22x2 13-19 46. 14x23
18x29 47. 2 x3O 25x41 48. 33x24 41-47!
Het afspel biedt geen enkele kans op
ontsnapping voor wit. 49. 24-19 47-41
50. 35-30 41x10 51. 40-34 Want op 30-24
eenvoudig 10-15-10-4+. 51... 10-19 52.
30-25 19-24 en wit gaf op. Verliezen
van Meijer is geen schande maarSjtsjogjoljew, die hiermee zijn tweede
competitienederlaag leed, zal een on-
plezierige terugreis naar Moskouheb-
ben gehad.
De oplossing van vorige week. Wit,
negen schijven, op 23, 25, 27, 32, 34, 39en 42/44. Zwart, acht schijven, op 7/9,
12, 17, 29, 30 en 35. Winst via een ver-borgen kaatsingslag: 1.44-40! 35x33 2.
27-22! 30x19 Meerslag!! 3. 22x24
29x20 4. 25x3 met na (12-18) 3-9 (18-23)
9-14 (23-29) 14-20 w+ . Auteur: G. Gort-
mans.

Helios met
'geheim wapen'

SIMPELVELD - De gewicht-
heffere van Helios Simpelveld
jonnen morgen in Leiden in ac-e tijdens de derde ronde van de
hationale competitie. De ploeg
Jan trainer/coach Piet Strolen-
pg gooit een 'geheim wapen' in
de strijd, de Pool JozefWilczak.

in Aken woonachtige to-
patleet traint al enkele maandenb _ Helios. Hij maakte twee jaar
geleden deel uit van de nationalePoolse selectie. Helios staat in dec°rnpetitie op de tweede plaatsachter het Haagse Apollon.

Arie Koops staat aan vooravond WK nog met lege handen

'Vooral teleurgesteld
in Yvonne van Gennip'

Ik durf niet te voorspellen dat er on-
der de vier Nederlanders die momen-
teel in het Franse Parthenay het Euro-
pees kampioenschap afwerken ook
kandidaten voor de titel zitten. Er
doen daarnamelijk ook jongens mee
als Schwarzman en Koyfman en die
laten niet graag iemand voor gaan.
Maar de Nederlanders zijn er niet al-
leen voor de EK-titel. Voor Rob Clerc
past de wedstrijd mooi in zijn trai-
ningsprogramma voor het WK, terwijl
er voor de beste van het drietal Hen-
drik van der Zee, Hein Meijer en Ge-
rard Jansen nog één WK-plaats te
verdienen valt. Gerard Jansen, Euro-
pees titelverdediger, komt het meest
in aanmerking voor dieplaats maar de
andere twee kunnen uit hun slof
schieten. Meijer deed dat onlangs nog
in de clubcompetitie tegen oud-
wereldkampioen Sjtsjogjoljew.

Sjtsjogjoljew-Meijer 1. 33-28 20-25 2.
39-33 15-20 3. 44-39 10-15 4. 34-29 17-21
5. 31-26 5-10 6. 26x17 11x22 7. 28x17
12x21 8. 40-34 7-12 9. 45-40 1-7 10.50-45
21-26 11. 49-44 19-24 12. 32-28 18-22 13.
28x17 12x21 14. 36-31 7-12 15. 34-30
25x23 16. 31-27 21x32 17. 37x30 14-19
18. 40-34 10-14 19. 44-40 12-18 20. 41-37
8-12 21. 46-41 16-21 22. 33-28 12-17 23.
30-24 20x29 24. 34x12 17x8 25. 41-36
13-18 26. 36-31 18-22 27. 28x17 21x12
28. 31-27 12-18 29. 39-33 9-13 30. 43-39
15-20 31. 37-32 8-12 32. 32-28 20-24 33.
42-37 4-9 34. 37-32 18-23 35. 39-34 12-18
tot nu toe is er niet veel schokkends
gebeurd en de tegenstanders hebben
elkaar royaal gespaard. Nu de stelling
is overgegaan in gesloten klassiek
blijkt er ineensvan alles aan de hand.
36. 34-30 2-7 37. 30-25 14-20! 38. 25x14
9x20 39. 48-43 20-25 40. 43-39 3-8 41.
47-42 8-12 42. 28-22 Na 4237 kon na-
tuurlijk (24-29) 33x24 (19x30) 28x17
(7-110 enz. al is dan na 2419 de winst
nog niet zo duidelijk. 42... 6-11! [Zie
diagram.] Dit plaatst wit voor zulke
problemen dat een puntendeling

Keeperstraining
in Sittard
SITTARD - In het stadion van"ortuna Sittard verzorgen Nicovan Zoghei en Guus Velders
hiaandag keeperstrainingen.vanaf 19.30 uur fungeert het
tweede elftal van Fortuna als oe-
fengroep. De demonstratie is een
'dcc van de vereniging van oe-
fenmeesters. Volgens Bèr Lejeu-
he van de WON is de speciale
""aining een prima gelegenheid
Voor iedere doelman om kennis
■* maken met de nieuwstekneepjes van hetkeepersvak.

MVV'er in
Oranje-jeugdteam
2EIST - MW'er Milan van de
fissen is als enige Limburger ge-
selecteerd voor het Nederlands
elftal onder zestien jaar, dat zich
°P 18 maart te Hattem moet kwa-
lificeren voor het Europees kam-
pioenschap. Het Oranje-jeugdelf-
tal, dat hoofdzakelijk uit Ajax-
en PSV-spelers bestaat, moet in
Hattem minimaal gelijkspelen
tegen Malta.

" Na de glorievan Calgary werd het seizoen 1991-1992 voor Yvonne van Gennip één groot drama. Foto: ANP

DOOR WYBREN DE BOER

Van onze correspondent

MICHEL JANSSEN

Competitie.

VALKENBURG - Bert Winc-
kens i heeft zijn contract bij
Struchter Boys met een jaarver-
lengd.

agenda

’ Aankondigingen vóór woensdag /
/ naar sportredactie Limburgs Dagblad ’’ postbus 3100. 6401 DP Heerlen /

’ Onder vermelding van 'agenda' /

ZATERDAG
Trimloop, Sint Joost, sportpark
Tussen de Berken, 15.00 uur, af-
standen 3, 6, 9, 12, 15 km; in-
schrijven tot tien minuten voor
start.

Worstelen, Schaesberg, sporthal
Baneberg, 20.00 uur, Simson-
SSS Alkmaar.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
D5897 tussen 8 en 12 uur.

Vandaag
Schimmert-Miranda 19.30 uur

oefenvoetbal

" ZAALVOETBAL - Inde eer-
ste divisie C zaalvoetbal is van-
avond (20.00 uur) in Glanerbrook

Geleen de derby Meyers-Brikske. Voor de tweede divisieF wordt in Roermond het dueltussen koploper FCD Roermonden EJA afgewerkt.

" BRIDGE - De voorronde voorhet viertallenkampioenschap se-
nioren is op zondag 15 maart inde Drive Inn te Geleen. Inschrij-ven voor II maart bij W. Her-mans, 046-516376.

" SCHORSINGEN - Zeven spe-
lers uit het betaalde voetbal mis-sen het eerstvolgende duel vanhun club wegens een schorsing:Brouwer, Keur (beiden Haar-

Andonie (Heerenveen),Steinmann (Heracles), De Roode(Telstar), De Kruijff (Utrecht) enDoesburg (Wageningen).

" Guus Cantelberg,
oefencampagne.

SITTARD - Minder dan twee
weken voordat in Oostenrijk
het WK-toernooi begint verza-melt bondscoach Guus Can-
telberg zijn zaalhandbalselec-
tie voor een interessante test.
Vandaag, morgen en overmor-
gen fungeert Japan - even-
eens van de partij in Oosten-
rijk - als graadmeter.

Na ruim een week intensief trai-
nen in Sittard en op Papendal
heeft Cantelberg even wat gas te-
rug genomen. Martin Vlijm
(V&L) is nagenoeg hersteld van
zijn enkelblessure. Datzelfde kan
worden gezegd van Jop Hagreize
die na een kuitblessure ook weer
inzetbaar is. Vraagteken blijft Ro-
bert Fiege. De E&O-speler hield
aan het laatste competitieduel een
onwillige buikspier over en het is
niet waarschijnlijk dat hij in
Schiedam (vanavond), Breda

Het programma in de nationale
zaalhandbalcompetitle ziet er, wat
betreft de Limburgse ploegen, voor
dit weekeinde als volgt uit:
eredivisie-dames: PSV-V&L en
Noorlander-Swift Roermond. Eer-
ste divisie-dames: lason-OSC (zon-
dag, 14.30 uur) en SVM-Hermes
(zondag, 14.20 uur).

van haar schaatsen. „Op zon mo-
ment bea je al geklopt", aldus
Koops.

maken." Wat niet wegneemt, dat hij
vraagtekens zet bij de instelling van
de onttroonde olympische kam-
pioene. Van Gennip zocht voor watbetreft haar sportieve beleving vol-
gens Koops naar een onmogelijke
combinatie van twee uitersten.

Dat hij niet ingreep doet daarom
vreemd aan en sterkt andermaal het
vermoeden dat de werkrelatie tus-
sen Koops en Van Gennip uiterst
koel is. Een vermoeden dat de
coach zelf tijdens het EK opriep,
door op de vraag 'Heb jij vat op Van
Gennip?' te antwoorden: „Ik denk
dat we elkaar begrijpen."

HEERENVEEN - Nog twee dagen en dan kan de rekening
van het schaatsseizoen voor wat betreft de dames worden op-
gemaakt. Twaalf maanden geleden prijkten op de eindbalans
van de toenmalige bondscoach Jan Wiebe Last twee bronzen
medailles, behaald bij het Europees- en wereldkampioen-
schap. Niettemin jzette deKNSB Last op straat, al willen beide
partijen doen geloven dat de Zwolse coach ontslag nam. Met
de sluitingsdatum van het seizoen 1991-1992 in zicht staat zijn
opvolger ArieKoops nog altijd met lege handen. Het WK-toer-
nooi, dit weekeinde in Heerenveen, zal daarvrijwel zeker geen
verandering in brengen. Twijfels omtrent zijn positie zijn
Koops echter vreemd.

Ruitertop
naar Roggel
ROGGEL - De nationale ruiter-
top springtzondag in manege DeJ^eistert te Roggel. Het hippisch
'estival wordt vandaag en mor-
-Ben voorafgegaan door wedstrij-
den voor landelijke springrui-
ters. Driehonderdvijftig 'landelij-
ken' zijn van de partij met onder
hfeer Wiel Heber, Pieter Kersten,jjlenk van de Broek en LouisJoppen. Bekende deelnemersaan de nationale rubrieken zijn

Voorn, Emiel Hendrix,
Rob Ehrens, Wiljan Laarakkers,
£°°n Holtus en Erie van derVleuten. Vandaag beginnen de
Wedstrijden om 18.00, morgen
°m 10.00 en zondag om 09.00
üur.

Zullen de Olympische Spelen van
1994 Koops een herkansing gun-
nen?. Zelf twijfelt hij in ieder geval
geen moment. „Mijn aanpak staat
niet ter discussie. Hoe de rijdsters
er over denken, zal me zelfs op dit
moment een rotzorg zijn. Wanneer
de lijn die voor de Olympische Spe-
len zichtbaar was, zich had voortge-
zet, hadden we in Albertville drie
keer brons gehad."

„Zij wil dat plezier voorop staat.
Prima. Als bij haar het plezier voor-
op staat en daarnaast doet ze in de
wedstrijden haar best om zo goed
mogelijk te schaatsen, dan weet ik
zeker dat ze nog heel hard kan gaan.
Maar Yvonne zelf was helemaal ge-
fixeerd op haar prestaties in Calga-
ry. Dat is fout geweest. Als iemand
op zoek gaat naar het gevoel van
vier jaar terug, is-ie verkeerd bezig.
Dat gevoel vind je nooit weer. Tot
die ontdekking is ze zelf waar-
schijnlijk ook gekomen. En dan
slaan de twijfels toe."

bridge met wiel gielkens.

In het Zuidfranse Cannes werd voor
de zesde maal het 'Festival Internatio-
nal de Jeux' georganiseerd. Naast het
sjoelen, jeu de boules en koekhappen
vond er ook een vierlandenschaak-
toernooi plaats. Engeland, Amerika en
Nederland streden vanaf de eerste
ronde om de hoogste eer terwijl gast-
land Frankrijk als vaste puntenleve-
rancier werd beschouwd. Het Neder-
landse team bestond uit Timman,
Piket, Sosonko en invaller Ree. Uit-
eindelijk trokken de Engelsen (Nunn,
Adams, Chandler en Hodgson) aan
het langste eind, werden de Amerika-
nen tweede (Seirawan, Cristiansen,
Benjamin en Fedorowicz) en Neder-
land derde. Genna Sosonko was sa-
men met Jan Timman de meest pro-
duktieve speler uit het Nederlandse
kamp 3,0/5). Fraai was zijn overwin-
ning op Fedorowicz uit de eerste ron-
de. P.S. De bedenktijd was een uur
p.p.p.p.
Sosonko-Fedorowicz Koningsindisch
1. d4.Pf6 2. c4,g6 3. Pc3,Lg7 4. e4,d6 5.
Pf3,o-0 6. Le2,es 7. 0-O,Pc6 8. d5,Pe7 9.
Pel. Al jaren lang de meest populaire
voortzetting in het klassieke systeem.
Het witte koningspaard ondersteunt
vanaf d3de damevleugelpionnen en
heeft daarnaast een defensieve functie
bij een zwarte koningsaanval.
9 Pd710.Pd3,fs 11. Ld2. Het nauw-
keurigste. Wit wacht met f2-f3 tot
zwart de controle over veld c5opgeeft
met ...Pe7-f6. Het plan om met 11. f4
de zwarte aanval te blokkereti is niet
goed wegens 11 e:f4 12.L:f4,L:c3!?
13. b:c3,f:e4 14. Pb4,Pfs 15. Dd2,De7
16. Pc2,Pcs en zwart staat beter Hoda-
kovski-Pötsch 1963. 11. ...,Pf6 12. f3,f4
13. c5,g5 14. c:d6,c:d6 15. Pf2. Het be-
langrijkste alternatief is 15. Tel. De
tekstzet werd op grootmeesternivo ge-
ïntroduceerd in de partij Karpov-Van

„Teleurgesteld over de voorbije
maanden ben ik zeker. Met name in
Van Gennip", zegt hij. „Ze had der-
de moeten worden bij het EK. Bij
de Olympische Spelen had ze mini-
maal een keer brons kunnen halen
en hier, bij het WK, had ze ook op
het podium kunnen komen, maar ze
komt niet eens aan de start. Ik denk
dat ze in de buurt van dewereldtitel
kan komen. Maar van die kwalitei-
ten zal ze zélf doordrongen moeten
zijn."

Waarmee Koops niet wil zeggen dat
Van Gennip voor hem definitief
heeft afgedaan. Integendeel. De

Drentse bondscoach zegt zelfs be-
grip te hebben voor dewispelturige
houdingvan zijn talentvolste pupil.
„Ik weet wat er aan dehand was en
kan haar reacties wel begrijpen,
daarom zal ik ook altijd achter haar
blijven staan."

Geheimzinniger
Die woorden klinken geheimzinni-
ger dan ze bedoeld zijn, zo laat hij
onmiddellijk weten. „Ik weet dat
Yvonne zélf ook meer van de Spe-
len had verwacht. Ze was wel dege-
lijk gebrand om goed te presteren,
daarom wil ik haar geen verwijten

Bewijs
Het bewijs daarvan werd al op de
tweede dag geleverd. Van Gennip,
enkele weken daarvoor tijdens het
Europees kampioenschap nog flui-
tend derde geworden op de 3000
meter, was tot luttele minuten voor
haar olympische drie kilometer-
race druk in de weer met het her-
stellen en bijstellen van de buizen

Overigens zal Arie Koops over ruim
twee weken mannencoach Ab
Krook bij het toernooi om het we-
reldkampioenschap allround in Cal-
gary assisteren. De vrouwencoach
biedt zich na 14 maart aan. Zijn pu-
pillen hebben dan met de wereldbe-
kerfinale in Inzell het Olympisch
seizoen afgesloten.

sportkort

VCH heeft
goede papieren
HEERLEN - De volleybalstersvan VCH wacht morgen de uit-
wedstrijd tegen Rentokil/ZVH.Een etmaal later dient de Heer-fense equipe andermaal naar deRandstad af te reizen om de buit
tegen Tonegido/Voorburg bin-
hen te halen. Deze ontmoetingvond op 1 februari geen door-
Sang, omdat de identiteitskaar-ten van VCH per abuis in Heer-Jen waren achtergebleven. Eenfoutje dat de ongeslagen lijstaan-
voerder in de eerste divisie op

aftrek van drie wedstrijd-
punten kwam te staan. Dezekeer neemt VCH de goede papie-ren mee.

trainerscarrouselDrie interlands in kader van voorbereiding op WK-handbal

Japan test voor Oranje
(morgen) of Twello (zondag) van
de partij zal zijn.

Japan neemt als nummer twee
van Azië deel aan het WK en is
daar ingedeeld in groep D met
Finland, USA en Oostenrijk. De
kans dat Nederland en de ploeg
uit het land van de rijzende zon
elkaar tijdens het WK ontmoeten
is gering, zodat in de komende
dagen een open strijd mag wor-
den verwacht. Viermaal eerder
"speelden beide landen tegen el-
kaar: in de jaren zeventig won
Japan tweemaal, terwijl eind 1989
Nederland zich tweemaal de
sterkste toonde.

„Weet je", zei Joep, „dat er dit jaar
weer enkele boeken over carnaval zijn
verschenen, waarin wordt beweerd
dat de Noorderling niet weet wat car-
navalvieren is? Alleen de Zuiderling
schijnt dat te weten; als je het mij
vraagt, is zoiets het begin van alle dis-
criminatie".
„Dat vraag ik jou dus niet", zei Sjeng,
„want ik ben gekomen om jete vertel-
len dat ik heb ingeschreven voor de
carnavalsdrive in Appelscha, omdat ik
meende dat jij de carnaval hier wel
weer zou willen ontvluchten". „Dat
heb je dan goed begrepen", besloot
Joep dit korte onderhoud.
In Appelscha viel het Sjeng op dat
men echt moeite deed iets van dezedrive te maken, hoewel er alleen maar
„slap spul" werd geschonken. Zou het
met een spatje net zo leuk worden,
dacht hij, of weten ze echt niet hoe hethoort? Tegen het einde vroeg Joep
hoe hij zijn voelde. Sjeng ledigde, ge-
woontegetrouw, zijn zoveelste glas en
zei: „Om het kort te houden: ik voel
me vol, maar niet lekker vol. Nog even
het laatste spel en dan vlug naar de
bar, want ik voel in elk geval dat ik
wat heb in te halen". Maar zo vlug
ging het allemaal niet, want de cons-centieuze wedstrijdleider meende een
fout in een der scorekaarten te heb-ben ontdekt. Dus werden Joep en
Sjeng ontboden voor de score op het
laatste spel.

♦ H810865
¥93
♦ VlO9
+ 83

♦ 93 N ♦ AV72
*VBS *10876
♦ AHB76 W ü
♦ 1097 Z +VB

♦ 4
*AH42
♦ 32
♦ AH6542

Na een 1KI-opening bij Zuid en eenIR-volgbod bij West waren NZ in3Sch beland, door Joep (Oost) gedou-
bleerd en 1 down gespeeld, volgens de
scorekaart althans. Maar aan alle an-
dere tafels was 3Sch gewoon gemaakt.
„Kijk", zei de wedstrijdleider, „u kunt
eigenlijk ook niet meer dan 4 slagen
maken. Goed dus, dat ik uw score nietklakkeloos overneem, maar even naar
de logica van het spel kijk".
„Nou", zei Sjeng, „de logica van hetspel is dat 3Sch gewoon 1 down is.Joep startte met ruiten en ik deed watmijn goede vader me altijd heeft voor-gehouden, nl. 3e hand hoog". „Juist",
concludeerde de wedstrijdleider, ,jehebt dus aas of heer gespeeld etc, etc.
en 4 slagen gemaakt. Ik weet genoeg".
„Ho, wacht even", zei Sjeng, „ik hebde ruitenprins gelegd, niet de vorst".De wedstrijdleider keek hem meewa-
rig aan. „Zou je dat even willen herha-
len?", vroeg hij geamuseerd. „Nou",
vervolgde Sjeng, „de prins is hoger
dan de vorst. De vorst is die met de
scepter en de prins die met hét narre-tje. Zie je?" „Begrijp ik het goed, ver-
baasde de wedstrijdleider zich, „dat je
in de le slag ruitenboer hebt gelegd?"
„Ja, de ruitenprins dus", bevestigde
Sjeng, „die is hoger dan de vorst, af
krijgen jullie dat hier nooit onder de
pet? Noord won met het tanzmarieke
en speelde ruiten na. Die won ik met
de vorst en speelde troef voor het Ma-
rieke van Joep. Nou, diekon toen meteen 3e ronde ruiten naar mij, waarnaik een 4e ronde ruiten speelde ep
Joep, met nog A72 achter H8865, eentroefpromotie kreeg en dus 3 troefslï.-gen maakte. En 2 ruitenslagen + -3troefslagen is 5. Die logica zul je wélkunnen volgen".
De wedstrijdleider liep weg, in diep
gepeins verzonken. Dat hij dit niet
eerder had gezien. 3Sch was inde*-daad altijd down als je in slag 1 maargewoon de prins zette en niet devorst.Wij Noordelingen leren het inderdaadnooit, dacht hij triest.

met michiel bunnik
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der Wiel, Brussel 1987. 15. ...,Tf7 16.
Dc2,Pg6 17. Tfcl,a6 18. a4,h5 19.
h3,L_B. Zwart wil de loper uiteindelijk
naar b6(!) omspelen. Vandaar dat ook
het plan 19 PcB 20 Lfß voor-
komt met dezelfde bedoeling. 20. a5!
Noopt zwart zijn damevleugel te ver-
zwakken met het oog op 21.Pa4en 22
Pb6. 20. ...,b5 21. a:b6 e.p.,D:b6 22.
Pa4,Da7 23. Las,Tb7.
Door de energieke witte aanpakkomt
zwart niet meer tot een aanval toe 24Kfl,Ld7 25. Ta3,Le7 26. Tc3,LdB 27.b4,DbB.

28. Tc6!. Een sterk kwaliteitsoffer dat
zwart wel moet aannemen. 28. ...,L:as
29. b:as L:c6 30. d:c6, Tc7 31. Pb-
6,Taa7 32. Pds!,Kg7. Na 32. ...,P:ds 33.
e:ds staat zwart er ook zeer beroerd
voor: het paard op g6hangt, wit bezet
met Tbl de b-lijn en kan met de dame
via f5dew zwarte stelling binnenko-
men. 33. P:c7,D:c7 34. Pd3. Daar komt
het volgend paard alweer... 34 g4.
Dit kan nu natuurlijk niet meer. 35.
h:g4,h:g4 36. Pb4,DcB 37. f:g4, PfB 3?.g5, PcB 39. Pds,Kg6 40. c7,K:g5 41.
Dc6,f3 42. L:f3 1-0.

Hockeyers hervatten
dammenmet john van den borst

Van onze correspondent

sport
1,1.

Limburgs dagblad
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l OMAFIETSEN 24 EN 28 |
Remnaaf, diverse kleuren, met bel, slot, jasbeschermersin kleur, lakdoek.
kettingkast, verlichting en MF^s____lreflectie volgens NL-norm. Nu van ’319.- voor ___________
I DAMES- OF HERENFIETS 28 I

Diverse kleuren, gesloten kettingkast, jasbeschermers, complete verlichting, pomp, bel,
slot, standaard, reflectie volgens NL-norm, chroom velgen.
REMNAAFUITVOERING TROMMELREMUITVOERING:
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P CITY-BIKE I
I 18versn. 2 bidons, Cantilever rem, terreinbanden,r 4f aÉ^ spatborden, drager, verlichting, Shimano SIS

& I STALEN UITVOERING ALU-UITVOERING

I TRACKING-BIKE I
18 versnellingen, Cantilever rem, spatborden, drager, verlichting, Shimano SIS
derailleur.
SEMI-ALU UITVOERING MMO____ ALU-UITVOERING __^
Van 499,- Kl___H Van 599,- L____H

nu voor _________
I BANDEN I

24"X1.3/8 zwart + zijreflectie
26"x1.3/8 zwart + zijreflectie
28"x1.5/8x1.3/8 zwart + zijreflectie / JA APper 2 Stuks, normaal ’ 24,95 ♦ I H H I
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§**^Ê Voor 'n fiets van FLIZZ
'flits' je naar Aken ...

__\_^_mr ____. ____ ____. ____. ____ Am.

Opmars fiets niet te stuiten
Er zijn op het ogenblik ongeveer één miljard fietsen op de wereld en
de opmars lijkt niet te stuiten. Zeker niet nu in de zogenoemde Derde
Wereld-landen de fiets steeds meer wordt gebruikt en onder het be-
reik van steeds meer mensen komt. Juist daar is de fiets onontbeerlijk
voor het vergroten van de mobiliteit, die noodzakelijk is voor de groei
van de economische welvaart.
Een ontwikkeling die de geïndustrialiseerde landen in het verleden
ook hebben doorgemaakt. Opmerkelijk daarbij is dat de fiets in de
hoog ontwikkelde landen niet uit het beeld is verdwenen. Wel is er
sprake van een veranderd gebruik. Van de zojuist genoemde één mil-
jard fietsen wordt zon dertig procent als dagelijks transportmiddel
gebruikt, de rest voor sport- en recreatiedoeleinden.

Gezondheid
Het ziet ernaar uit dat de percentages gaan verschuiven. In de eerste
plaats door het zuiver utiiitaire gebruik van de ontwikkelingslanden,
maar ook door ander gebruik in de rest van de wereld. Voor het over-
bruggen van korte afstanden wordt steeds vaker voor de fiets geko-
zen. Deels om emotioneel gevoede redenen zoals milieubescherming
en gezondheid, deels uit meer zakelijke overwegingen zoals het feit
dat fietsen in veel gevallen sneller gaat, geen file- en parkeerproble-
men kent en aanzienlijk goedkoper is dan andere vormen vanvervoer.

Extra kans
In verschillende landen worden maatregelen genomen om het auto-
vervoer in te perken, maatregelen die vaak gepaard gaan met aanzien-
lijke kostenverhogingen.
Hierdoor krijgt de in aanschaf en gebruik relatief goedkope fiets een
extra kans, vooral ook omdat de stimulering van het fietsgebruik ge-
paard gaat met het realiseren van voorzieningen die het fietsen aan-
trekkelijker en in vele gevallen beter mogelijk maken.

Fietsvering neemt toe
In het begin van de zestiger jaren was de Britse ontwerper Alexander
Mouton de enige die met succes vering toepaste in de door hem ont-
worpen revolutionaire vouwfiets, die toen het begin werd van een
rage in opvouwbare en uitneembare fietsen en nieuwe trends in de
fietsenfabricage inluidde. Vering in defiets werd toen nog argwanend
bekeken, maar lijkt nu volledig geaccepteerd en wordt veelvuldig toe-
gepast, vooral bij ATB's. De nieuwe modellen die dit jaar op de markt
worden gebracht, laten verschillende vormen van fietsvering zien, zo-
wel voor- als achtervering, verende voorvorken, verende balhoofden
en verende zadelpefinen.
Hoewel de toepassingen hier en daar nog in een experimenteersta-
dium verkeren, lijkt het duidelijk dat in de toekomst bij alle soorten
fietsen vormen van vering zullen worden verwerkt, met als belangrijk-
ste doel het fietsen nog comfortabeler te maken.

Jeugdfiets vaakkind van derekening
Gezien de betekenis en het belang van fietsen voor kinderen en jonge-
ren, is het opmerkelijk dat aan fietsen voor deze leeftijdscategorie zo
weinig aandacht wordt besteed. Aanzienlijk minder aandacht dan de
fietsen voor volwassenen krijgen.
Dat begint in de meeste gevallen bij de ouders of de verzorgers van
het kind. Het lijkt traditie te zijn dat een kinderfiets veel minder mag
kosten dan een fiets voor volwassenen. Dat lijkt logisch, want een kin-
derfiets is kleiner en meestal ook wat bescheidener uitgerust. Maar
de prijs van een fiets wordt niet bepaald door het gewicht en de maat.
Dat maakt natuurlijk wel iets uit, maar op het geheel gezien toch niet
zo veel.
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é VAKHANDEL
J. BOUMANS

VOOR EEN MERKRIJWIEL OF BROMFIETS
Het adres voor al uw rijwiel-

en bromfietsonderdelen
Patronaatstraat 4, Schaesberg

(tegenover kerk Leenhof)

Telefoon 045-313831 o»*1

Alles op tweewielergebied!

fi 11P11 Sunplein 24-25
UUUU Nieuwenhagen

Rijwielen, bromfietsen,
reparatie-inrichting

NÜ AL NOTEREN !
Q_fcQ2s EN 26 APRIL

i OPEN DAGEN
~P van 9.00-19.00 uur bij

BELGISCH RIJWIELHUIS
Houthem S 04406-40466

Orkest - Ballonvaart - Parachutespringen

SPECIALE AANBIEDINGEN «m

Het gaat bij de prijsvaststelling meer om het bouwen, het assembleren
van de fiets, dan om de gebruikte materialen. Bij de tijd die nodig is
om van een groot aantal onderdelen een fiets te maken, speelt het
feit dat het om een kleine of een grote fiets gaat, niet zon grote rol
omdat het globaal gezien om een ongeveer gelijk aantal handelingen
gaat. Maar toch wordt ervan uitgegaan dat een kinder- of jeugdfiets
veel goedkoper moet zijn dan een fiets voor volwassenen.

Kwaliteit belangrijk
Om aan de vraag naar een goedkope fiets te kunnen voldoen, wordt
geofferd aan de kwaliteiten daarmee helaas ook aan de veiligheid van
de fiets. Dat is het paard achter de wagen spannen, zeker als je be-
denkt dat de meeste kinderen zeer intensief van de fiets gebruik ma-
ken; niet alleen voor noodzakelijk vervoer, maar ook om te spelen en
te ontspannen. Ook gaan kinderen vaak minder zorgvuldig met de
fiets om.

Volwaardige fiets
Kinder-en jeugdfietsen moeten daarom tegen een extra stootje kun-
nen. De goedkope fietsen zijn daar niet op berekend en het gevolg is
dat zon fiets van mindere kwaliteit al snel allerlei mankementen gaat
vertonen. Wil je die herstellen dan betekent dat in de loop van een
paar jaren een flinke post aan reparatiekosten, die je kunt uitsparen
door meteen een volwaardige fiets aan te schaffen. Het is de leveran-
ciers van kwalitatief onvoldoende fietsen niet kwalijk te nemen dat zij
dit soort produkten op de markt brengen; zij voldoen aan de vraag en
daar begint de pijn. Kopers van kinder- en jeugdfietsen zouden beter
moeten weten.

Goed kiezen
Als de scholen weer beginnen, is er steeds een toenemende vraag
naar kinder- en jeugdfietsen. Het is daarom goed er zeker nu bij stil te
staan dat goed kiezen belangrijk is. De eerste vraag diekopers zich te
vaak stellen is of het een nieuwe of tweedehands fiets moet worden.
Afgezien van het feit dat het aanbod van tweedehands kinder- en
jeugdfietsen klein is, is het hierbij extra uitkijken geblazen. De tweede-
hands fietsen verkeren vaak in zeer slechte staat en zijn daarom onvei-
lig. Het is het beste om voor een tweedehands fiets naar defietsenma-
ker te gaan. Als hij tweedehands fietsen in voorraad heeft, zal hij er
meestal meer voor vragen dan een particuliere verkoper, maar hij zal
er wel op toezien dat de fiets ook echt bruikbaar en veilig is.

Degelijkheid
De beste keus is natuurlijk een nieuwe fiets. Wees dan niet te zuinig.
Voor kwaliteit moet worden betaald en dat loont op de lange duur. /
Kies voor dagelijks gebruik een degelijke fiets, dat voorkomt moeilijk-
heden. Er bestaan verschillende soorten jeugdfietsen, die meer voor
sportief gebruik dan voor dagelijks vervoer bestemd zijn. Ze bieden
vaak meer mogelijkheden, maar ze zijn kwetsbaarder. Heel belangrijk
is ook een goed passende fiets te vinden. Een te kleine of een te grote
maat is minder veilig en een niet goed passende fiets rijdt ook minder
comfortabel. De fietsenvakman kan over de juiste maat voorlichting
geven. Hij weet precies waar hij naar moet kijken. Hoewel hoogte van
zadel en stuur verstelbaar zijn en voor aanpassing kunnen zorgen, is
kopen op de groei uit den boze.

Regelmatig onderhoud
Leer het kind zelf zijn fiets te onderhouden. Dat wil zeggen regelmatig
schoonmaken en kleine mankementen zelf weten te verhelpen. Ban-
den goed op spanning houden en losgeraakte bouten en moertjes
vastdraaien, doet vaak al een heleboel. Een goed onderhouden fiets
rijdt prettiger, is veiliger en gaat langer mee. Daar mag je best wat
moeite voor doen.

PETER HOGENHOUT V.O.F.
_M /KERKRADERWEG 84, 6416 CL HEERLENWF/ TEL. 045-426249

Exclusief dealer:
Cannondale USA Off road
Trek USA KHS
GT USA Veel USA High Tech-onderdelen
S Bike Shimano Service Center

(^mp(V\
Financiering mogelijk

f 40 -
Rijwiel- en bromfiets speciaalzaak
Verhoog uw sportieve kansen met

een tweewieler van

RENS JANSSEN
Ganzeweide 54-56 - Heerlerheide

Tel. 045-211486
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* uit voorraad leverbaar
C-_:^C-;l-----ES

JOHN Wll_ ■_ E IVI S ■=_ -H

É
BOOH OL.T*

Julianastraat 2
Bocholtz
Telefoon 045-440169

-_*

m PffP % Streeperstr. 2
tel. 045-313033

wVPPPMP PP 045-312545

■__

TWEEWIELERSPECIALIST
W. LEMMERLIJN Margraten
Hét adres voor de aanschaf van een nieuwe of
gebruikte fiets of bromfiets.
Voor deskundig adviesen ruime keuze uit de
beste en bekendste merken:

* SPECIALIZED
* GIANT _»

*CYCLETECH «ryjr '_j£m
* RALEIGH r_^/Al
* GAZELLE V'fcp'^l J
* BATAVUS "Xi^
* VESPAen PUCH
Ook voor wielerkleding, accessoires en
fietsverhuur (ook ATB-verhuur) kunt u bij ons
terecht.
Service en vakmanschap staat bij ons hoog in het
vaandel, tot ziens bij:

Fa. W. LEMMERLIJN
Rijksweg 3-5 MARGRATEN^,
I —'

Rijwielzaak H. Pluymaekers
Geleenstr. 54 Tel. 045-714403

Hartje Centrum Heerlen
■ II I -- - , "t

Reeds 80 jaar uw
vertrouwde adres voor fietsen

Grote sortering stadsfietsen, trimfietsen en A.T.B.

Dealer van Gazelle, Wheeler,
Wilhelmina en Raleigh fietsen

____F___M_fl ___._! "ftj-W W\ ___!
__r

_____ B^fekmsyfßfM ______§_* V^ "BB

fep Giant Cadex CFM 3, Fiets van het jaar 1992 gèant
M^ii-n.iMiiTil iikn. .ndiii.iinMimui.i MKHHi.r. I\ IA

BERT REKERS
Willemstraat 85
Heerlen
045-726840

JAN REKERS
Kouvenderstraat 181
Hoensbroek
045-212537

WILLY REKERS
Rumpenerstraat 25
Brunssum
045-252361
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MAANDAG 30 MAART 1992
RODAHAL-KERKRADE

aanvang 20.00 uur

KARL MOIK PRESENTEERT
VOOR ALLE VRIENDEN VAN V
DE VOLKSMUZIEK: _k
* Patrick Lindner H_____l W__
* Maria en Margot Hellwig Bjj
* het Oberkramer Sextet Wk
* de Münchner Zwietracht V [1 m
* en Hias, dekomiek van de avond V W___\
De muzikale ondersteuningwordt ; J B; ’J*
verzorgd door Wolfgang Lindner en zijn _■_____■■»
Stadlmusikanten.

VRIENDENKORTING’ 7,50 p.p.
lerang ’ 64,- wordt ’ 56,50 (uitverkocht), de 2e rang

’ 55,- wordt ’ 47,50, 3erang ’42,- wordt ’ 34,50.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij alleLimburgs Dagblad
kantoren, bij de VW. Vaalsen Simpelveld.

I MUSIKANTENSTADL I
Op vertoonvan uw vriendenpas en bij inleveringvan
deze bon geniet u’ 7,50 korting op alle rangen.

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

De korting geldt alleen in de voorverkoop.

Vrienden van hetJ-j
Bent u nog geen lid van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad",
dan kunt u ook bi] een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal
noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

Kontakten/Klubs
, Heike is weer terug in

Club Rustica
v.d. Weijerstr. 9, Spekhol-

serheide-Kerkrade, tei. 045-
-412762. Open ma t/m vrij
11-24uur. Erotische mas-sage door: Conny, Mariska

of Gerda.

I , Privé
Heerlen-centrum van 11.00
JQMB.OO uur. 045-714707.

Shirley privé
, gok zond. 045-727538

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
-__Nieuwe inschr. gevr.

**045-326191**
* Escort all-in *

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m vrijd. 10-22 uur.
Tel. 046-757517.

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Sacha's Escort
va. ’lOO,- all in

06-52980255.

Peggy Privé en
escort

ma.-vr. 11 -22.30, woensd.
tot 19 u. Thaise massage.

Tel: 046-374393.

i
fe.-..- ' i"i

VERKOOPT DIT NIET
BETER?

____o_É_i___' *.

Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.
De ligging is uitstekend;
landelijken vooral toch
dichtbij het centrum.

Het pand heeft 5 mooie,
ruime slaapkamers en

een gezellige
hobbyzolder.

Een luxe badkamer
ontbreekt natuurlijk niet.

De living heefteen
oppervlaktevan 60 m° en

de keuken is compleet
met luxe installaties.

Zaterdag 7 maart plaatsen wij
.«en foto of tekening van uw huls

in een Reuze-piccolo geheet

GRATIS!
Bel nu voor meer informatie:

045-719966

ZITCOMJORT KRITISCH BE XE K E N~T
£4 Ook de bekleding is topkwaliteit.__ /' .

H__ —\ \^ .-. nv^: N. ' i. _-^ ___M "

BB_ *^____ff^-:' «&sf'i____ _§s 3
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Klassieke fauteuil met fraaie bloemstof bekleding. <ÊÊÊ^- * ! ''/■Ook andere stoffen mogelijk. Comfortabele hogerug met <M_AC P *"■sluimer-oren en extra lendensteun Los, keerbaar zitkussen, va. I l"fJf" '"■■ 1 (sm\ ■ ' *———__~_

Robuuste, klassieke fauteuil met eikehouten Klassieke fauteuil in Empire-stijl. Solide, eiken Moderne relaxfauteuil met glide-systeem,frame. Los rug- en zitkussen. Bekleed met frame in fraaie, slanke lijn. Hoge rug met dik Soepele leren bekleding. Beukehouten draai-
gobelin-stof. Houten armleggers met webbing binnenkussen. Keus uit diverse bekledings- voet.

„885,-** ..1980,- 1095,-

-fauteuileriea
In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224. xflf^*^s

VOOR UW.MRSOONLUKE* FAUTEUIL l
"?_?! LimburgsDagblad "O

®piccolo's
o

Als |e op zoek gaat naar 4J 11 WAM j£M Montel zitmeubelen z+jn ,
een mooi zitmeubel, dan H^^_^^_n^S bovendien exclusief ont- J

wil jekunnen kiezen. V^^l worpen door eigen ont- .
Montèl meubelen zijn er ■ i"i fJTj TjJ I werpers. Banken, zitgroe-I

in zóveel uitvoeringen, BIi|JÉiMJ pen en fauteuils. Uitge-
dat uw favoriete model ■■ voerd in stof of leer. Ten- '

er ongetwijfeld bij staat. L?L_______L _______■ T^X*J i slofte de PriiS: die IS ver" >Van strak-modern tot KfIÉH È/Ê rossend laag. Want be- :romantisch-klassiek en K-M^^HHHT ■_■■-■ taalbaar, ook dat is het 'vele variaties daarop. _L*__^__* l_L* L* I kenmerk van een Montel
Aan u de m__Ê__È_________________WÈÊÈÈÊ_m zitmeubel.

'■" __m IHH * jM^iigi^^H
m__

1
x

Moderne, kubistische hoekset. Uiterst komfortabel door de extra brede /W_rarmleggers en de dikgevulde zit- en rugkussens. Bekleding van prima kwaliteit rundleer. 3+2-zits v.a. Z/7J.~

'— " ■ ■ > 1 2:-2-zits in stof v.a. 177J," ;

Exclusief en betaalbaar zitkomfortB ,—___l_llÉiS*&__

In deCramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon (045)-754208

*oWÈl'ttuBaiN i&mm 1 tffIKHT 1 «waT kvbwx ouwam 1 awowaw Isoüochw»
wnptuim. j toïïteww hhrlen aa. mm roman* ourntm [mmumm
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fP hogeschool heerlen
informatiemiddag TECHNISCHE STUDIES
voor HAVO-5, VWO-6 en MBO-4.
:

||V# UI _\f% woensdag
n 19 nill 25 MAART 1992

PLAATS: PLAATS: ORi 1 s*oo UUIV
HTS-gebovw, HLO-gehouw, Wm

Dr. Jaegersstraat 40, Heerlen Montgomerystmat 7, Sittard i*m_f%#*nmiiiiAPROGRAMMA*
STUDIERICHTINGEN: STUDIEMOGELIJKHEDEN: Hoe zit de studie in elkaar;

Bouwkunde en Analyttsch-Chemisch Méérkansen op studiesucces door
Civiele Techniek/Milieutechniek Organisch-Chemisch aanpassing studieprogramma's;

Chemische Technologie Medisch-Chemisch Beroepsmogelijkheden;
Elektrotechniek Milieuchemisch Kennismakïno metstudenten en
Technische Natuurkunde Biochemisch docenten;
(mcl. Besturingstechnologie} WM Hoe kan menzich voorbereiden op de

Werktuigbouwkunde studie.
Informatica

Kort HBOinformatica \W_W AAMMEI I*E_M«{tweejarige dagopleiding) Il MmMmmm MWmm ml#K Wm"Bedrijfskunde Menkan zich aanmelden voor één van
ÊÊËËÊËÈm deze info-mïddagen doortelefonische
m W_W____WW opgave vóór 20maarta.s.
J§ WM Telefoonnummer 045-734935 Sector Techniek

Ê_WÊÊÊÊÊ_W_WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ___WÊ- ttmm
i
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Limburgs Dagblad

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
25februari 1992
LBRFRB3I33
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne(WABM);
bekendmaking inzake ontwerp-vergunningop grond
van deWet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
gelet op artikel 7 Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren en op artikel 24, tweede lid onder c, Wet
algemene bepalingen milieuhygëne;
maakt het volgendebekend:

Het voornemen bestaat op de aanvraag van hoofd-
ingenieur-directeurvan hetDirectoraat-Generaal
Rijkswaterstaat, dienstGetijdewateren van 21 augus-
tus 1991 om vergunning ingevolge deWVO voor het
uitvoeren van conserveringswerkzaamhedenaan
peilmeetstations en vlotterbuizen boven oppervlakte-
water positiefte beschikken onder het stellen van
voorschriften.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 10 maart
1992tot en met de termijn waarbinnenop de definitieve
beschikking op de aanvraag beroepkan worden
ingesteld, tijdens dekantooruren ter inzage liggen:- ter gemeentesecretarievan Megen, Haren

en Macharen;- ter gemeentesecretarie van Maasbracht,
Nieuwe Markt 1 te Linne;- ter gemeentesecretarie van Weert;- ter gemeentesecretarie van Bergen;- ter gemeentesecretarie van Lith;- ter gemeentesecretarie van Bom;- ter gemeentesecretarie van Grave;- ter gemeentesecretarie van Stem;- ter gemeentesecretahevan Tegelen;- ter gemeentesecretarie van Heel;- in de gemeentelijke infohoek te Meerssen;- ten kantore van de hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat in de directieLimburg te Maastricht,
Frangois de Veyestraat 6 (kamer 4.12);

datvan 10maart 1992 tot en met 23 maart 1992 de
bescheiden tevens kunnen worden ingezien:- op maandagavondvan 17.30tot 20.30 uur

ter gemeentesecretarievan Megen, Haren
en Macharen;- op donderdagavondvan 18.00tot 20.00 uur in de
sporthal/openbarebibliotheek aan het Europlein te
Maasbracht;- op maandagavondvan 17.00tot 20.00 uurter
gemeentesecretariebij de Bode-Unit (1 e etage) te
Weert;- opdinsdagavondvan 17.30tot 20.30 uurter
gemeentesecretarievan Bergen;- op donderdagavondvan 16.30tot 18.30uur ter
gemeentesecretarievan Lith;

-op dinsdagavondvan 18.00tot 21.00 uur inde
Openbare Bibliotheek, Prins Bisdomstraat 7 te Bom;- opdinsdagavondvan 17.00tot20.00uuringemeen-
schapshuis "Katrien",Brugstraat 13te Grave;- na telefonische afspraak(04490-31888) op dinsdag-
avondvan 17.00 tot 20.00 uurter gemeente-
secretarievan Stem;- opzaterdagvan 10.00tot 13.00 uur in de wacht-
kamer van het bureau Gemeentepolitie te Drink te
Tegelen;- opdonderdagavondvan 19.00tot 22.00 uur in
gemeenschapshuisDon Bosco, Dorpstraat 49 te
Heel;- na telefonische afspraak (043-661608) op maandag-
avond in de gemeentelijke infohoek te Meerssen;- na telefonischeafspraak (043-294318) op donder-
dagavondvan 16.30tot 19.30uurten kantore van de
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat te
Maastricht, Frangois deVeyestraat 6(kamer 4.12);

De aanvrager en een ieder, diekan aantonen naar
aanleidingvan deaanvraag redelijkerwijs niet in staatte
zijn geweest bezwaren in tebrengen,kunnen toten met
23 maart 1992 gemotiveerdebezwaren indienen bij de
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de
directieLimburg (postadres: postbus 25, 6200 MA
Maastricht).
Persoonlijke gegevensvan degenen, dieschriftelijk
bezwaar inbrengen,worden indien hierom- gelijktijdig,
bij aparte brief -, wordt verzocht, niet bekendgemaakt.
Voor het verkrijgen van een mondelinge toelichting
(gedurende de periodevan 10maart 1992tot en met 23
maart 1992),nadere inlichtingen en/of (tegen betaling)
vankopieën van deter inzagegelegde stukkenkan men
zichwenden tot voornoemde hoofingenieur-directeur
of telefonisch via043-294318 of 294135.

Maastricht, 25 februari 1992,
DE MINISTER VOORNOEMD,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR
VAN DE RIJKSWATERSTAAT,
Mr. P. H. Einthoven.
I-HID

Voor diegene die inlichtingen kan verstrekken
welke leidentot het oplossen van de diefstal en

hetterugverkrijgen van de kleding:
o.a. Eisberg truien, lederen dames- en

herenkleding Valentino en Armani, hemden,
beautycases etc.

Ontvreemd op 18februari 1992 omstreeks 05.00
uur bij

JAGUAR MODE
gevestigd te Maastricht, Stokstraat 8

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Telefonische en/of schriftelijke reactie(s)

richten aan

STEKELENBURG SOB B.V.
postbus 95

4854 ZH BAVEL
01613-3555 03.3,

(9 GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Qeleen
maakt - ter voldoening aan het
bepaalde In artikel 26, lid 1, jo.
artikel 23, lid 2, van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening - be-
kend, dat vanaf maandag 9
maart 1992 gedurende een
maand voor eenieder ter inza-
ge ligt ter gemeentesecretarie,
kamer 235:
het door de gemeenteraad van
Geleen in zijn vergadering van
20 februari 1992 vastgestelde
bestemmingsplan 'Rijksweg
A76/aansfultlng St. Jans-
geleen'.
Het plan, dat betrekking heeft
op het gebied globaal gelegen
aan de zuidzijde van Qeleen,
nabij de Spaubeeklaan, hoeve
St. Jansgeleen en de spoorlijn
Sittard-Heerlen en dat in
hoofdzaak voorziet in de aan-
legvan een (nieuwe) volledige
aansluiting op de Rijksweg
A76, bestaat uit een bestem-
mingskaart, bestemmingsvoor-
schriften en een toelichting.
Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan is afgewe-
ken van het ontwerp, zoals dit
ter inzage heeft gelegen. De
afwijkingen hebben betrekking
op de van het bestem-
mingsplan deel uitmakende
bestemmingskaart, bestem-
mingsvoorschriften en toe-
lichting.
Gedurende voormelde termijn
van terinzagelegging kunnen
zij, diezich tijdig met bezwaren
tegen het ontwerp-bestem-
mingsplan tot de gemeente-
raad hebben gewend, bij Ge-
deputeerde Staten van Lim-
burg bezwaren indienen tegen
het (vastgestelde) bestem-
mingsplan.Gelijke bevoegdheid komt toe
aan eenieder, die bezwaren
heeft tegen de wijzigingen, die
bij de vaststelling van het plan
in het ontwerp zijn aange-
bracht.

Geleen, 6 maart 1992.
De burgemeester van Geleen,

namens deze,
het hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,
J. H. M. G. BECKERS.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

Ministerie van Verkeer
en Waterstaat.

Rijksweg 67; tijdelijke
verkeersmaatregel.
DE HOOFDINGENIEUR-
DIRECTEUR VAN DE
RIJKSWATERSTAAT IN DE
DIRECTIE LIMBURG TE
MAASTRICHT,
maakt het volgende bekend:
In verband met het uitvoeren
van reconstructie-
werkzaamheden aan de weg
Belgische grens-Eindhoven-
Venlo-Duitse grens (rijksweg
67) in de gemeentenHelden,
Sevenum, Maasbreeen
Grubbenvorst zullen de■ navolgende weggedeeltenvan
die weg voor alle verkeer zijn
afgesloten:- de noordelijke toe- en afrit

te Maasbree (ter hoogte van
resp. km 58,700 d en km
58,000 c) in de periode van
9 maart 1992tot en met 29
maart 1992;- de zuidelijke toe- en afrit te
Maasbree (ter hoogtevan
resp. 58,500ben km
58,700 a) in de periode van
30 maart 1992 tot en met
20 april 1992;- de zuidelijke toe- en afrit te
Maasbree (ter hoogte van
resp. km 58,500 ben km
58.700 a) van 11 juli tot en
met 12 juli 1992 danwei van
18 juli tot en met 19 juli
1992 (afhankelijk van de
weersgesteldheid);

Voornoemde perioden zullen
zoveel korter zijn als mogelijk
danweizoveel langer als
noodzakelijk zal blijken te zijn.
Het verkeerzal worden
omgeleid, zoals ter plaatse
door borden zal zijn
aangegeven.
Maastricht, februari 1992
DE HOOFDINGENIEUR-
DIRECTEUR VOORNOEMD,

Ir. C.J. van Veelen
L-HID.

I I <

jfGCORSTENS-AgT VERSCHUREN
/«*" Helmond koopt
zat 7 mrt mankanaries 11
groene 7 popjes 7 rode &
roodzalm man & popjes 15
putterbast 27.50 pst. GLOS-
TER, WITTE & KUIVEN
SPEC. PRIJS, d.duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 parkie-
ten 10 valken 25 witte etc. 35
collis 20 pp. brengen: SIT-
TARD 10.30-11 putstr. 10
HEERLEN 11.30-12 emmastr.
7a TERBLYT 12.30-1 rijksw
46 BEEK 1.30-2 maastricht-
erln 7.

.
U zou 'm eens in 't groot moeten zien., . , m______________________i Dl 's één van de nieuwste keukens van
r*j H""~ SieMatic. Dat wil zeggen: het is er een zwakkeBr afspiegeling van. Want een SieMatic keuken__________ komt pas tot 2'n recht in het echt. Dan ziet u hoe"HHBHEn^H_HH|fli nieuw en anders de mogelijkheden van deze

F"~'Vli'" "- '■""* H SieMatic keuken zijn. En het schitterende effect
__m m j \J ffBUI van het hoogglanzende kunststof met het

■"' |, IM _
—-.-_--: chroom en staal.

\A _Wm ' HC Kl)l< eens rond 'n onze showrooms. SieMaticW/KStLm, m ""*'"'cd maakt keukens in 14 prijsklassen. En wi| maken11 p^ er altijd iets héél bijzonders van.
H I—l1—11—' ~. ~ '■__ _ Laat u ook inspireren door het grote, ruim 180■_____j^l 1 . pagina's dikke SieMatic keukenhoek. Gratis.

BM t__,J_mÈ_\ Dl ."~^*. Kom even langs. Welkom!

I'li^ im> ~
"^— Muyrers

...■F' 00 Wijnen bv
H_U -- . Markt 11 6369 AH Simpelveld

■ Telefoon 045-441800, Telefax 441961
«w " KEUKENCENTRUM
VV " EXCLUSIV WANDKASTENW_-tm_U__U_____t_______-__________t________m " BADKAMERMEUBELEN

,m_\
>jn Ew 18l !t ■"«■"« !f LééJjKJ] / Een modieuze kombinatie van. I Kil r\ WÊJ

\/imi_t 11 I ARA. Vest van katoen/►—-—>. VINDT U I ,Si

I polyamide ’ 359,-

S NATUURLIJK ALLE I ' L
I Blouse van polyester ’ 159,- (

jr 4 BIJPASSENDE I Ro'< van Wol/polyester ’ 269,-

-paCa-j I Damesmode ook in onze

m^ MODE- A
p__m_\ ''__mM V_! I sPec'aa*zaa^ 'n Geleen.

-^■T ACCESSOIRES I A Imï _k______

ZOALS TASSEN,

PARAPLU'S, k\ il^ * 1 Ék

CEINTUURS, " \V '41 H
__£^_l _n V A I B. _W

1^ _/tS_____'' \ . w I Hf*-* A-W
bJAALS, W*- " _-__x_d(H| \ e fl

J^^ BYOUTERIEËN EN MMSff» jj \ ';|
" MODEHORLOGES .A \v J|

MAAR OOK Er 11

&H KINDERMODE, P \ ■

NACHTMODE, » \ V

L _^ ONDERMODE, Ik ■■
BADMODE, A

BEENMODE,
P"^^ I Sportkolbert in een W^

MODESTOFFEN,
l _^ I linnenstruktuur van

r . LINNENMODE, I FRANS MOLENAAR van

I trevira/linnen ’ 298,- RIRHB

*^r SPORTMODE, j^jfl
.- I Gekombineerd met een

SCHOENEN, I wijdvallende pantalon ’ 125,-

S I Zijden hemd ’ 98,-
-. COSMETICA

EN PARFUMS. \\____W^MiA^y/^üir^

daar winkel je voor je plezier!

/f f) /jri) /yï) Misschien houden we wel iets

\s_^_yy/_jj^—\ ry\ 7/^ / it^~v-> /^\ s^~\ rr~\/~\ nn /s^~\rïn/^~\ -^t rt r.r\ n n te veel van onze Fiat Uno. Want

(^-/^óACw/(/? (I? (^fór/lr*.èZ? ////(/*" & (l^Cy[Cy\Cp? \ó'l'l>l^L'l'rZ?C}CiCl elke keer als er één onze show-

//yy ' /Ps room verlaat (en dat gebeurt

nogal eens), moeten wij even

slikken. Het is dan ook een

ém\ echte Love-machine. Compact

van buiten, ruim van binnen. De

:l.r.^___-__7%t, _______ meest complete in zn klasse.

jP \«^B Verkrijgbaar in vele uitvoeringen;
S Mm __W ■11

_r MËÈ£___\ ___ __\ _■ - " zowel benzine- als dieselmoto-
_r _W w_\ X \. K'N

l_-&g^|.| L^H HUk\ l\f ren. En voor prijzen om echt van

__^^^____W_\ _-___^ÉÉ___l ***i)mmm te houden. De Uno is er al vanaf
"'"'"^ fi &V ____\

■' ■ MÊmMÊlt\________________V_\ ''f~j J m, }~__________V____\ W ' 20.250,-. Logisch dai wc voort-I mm-m**Mm^^*_B_-_m _____*_&___ __\________ ■ _y y ycm HSf*^ tttofl durend liefdesverdriet hebben.

■ Maar toch bent u van harte
H \lM{\ _r^^^^B _T uitgenodigd voor een proefrit.

■( I' '
W__ . M W\ E ________¥ M_wmMw__ wmm

-V ___________T M __P
m^^t^m^Êm_m_m

mmmmmmiêm m_____h £én brok temperament.
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