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Reële kans korting WSW-budget met 43 miljoen per jaar

Voor werkvoorziening
Limburg dreigt klap

DOOR THEO SNIEKERS
'*N HAAG - Het rijk trekt mogelijk al vanaf 1994 jaar-
"ks 43 miljoen gulden minder uit voor de sociale werk-
°°rziening in Limburg. De gevolgen hiervan voor de
kerkgelegenheid in Limburg - in totaal 10.308 arbeids-
fasen plus circa 1200 staffuncties - zijn nog niet in
aart gebracht.

Le Neigende korting op het WSW-
»et is het gevolg van het kabi-
ije Svoornemen de uitvoering van
(ty„J"et Sociale Werkvoorziening
nJ~") in de nabije toekomst niet

rechtstreeks te betalen, maar
Hj het fonds voor de sociale ver-
StatWmg-Die overhevelingsoperate
%]! gePaard met een (decentralisa-
Sev ?rtmë van tien procent, in het
den Van Limburë 43 miljoen gul-

* Federatie Sociale Werkvoorzie-
v"g Limburg (FSWL) heeft de ge-
lVogen van de dreigende korting
Ijjjj* de werkgelegenheid nog niet
*>err,eeld gebracht. De kabinetsvoor-
,j "fiens zijn namelijk neergelegd in
SehPas °P 20 december 1991 ver-
stZnen nota 'Herijking WSW van

Elske ter Veld van
w c'ale Zaken. Volgens de secreta-van de FSWL, Arno Baumann,
Iji borden getracht de financiële
<jo

p zoveel mogelijk op te vangen
llQ0r efficiency-verbetering en ver-

van de omzetten (uit de ver-
b °P van produkten en diensten),
(""lies van arbeidsplaatsten is ech-

uitgesloten.

Rampzalig
het slechtst denkbare scenario

WSW-budget voor Limburg.
g^s teruglopen van 435 miljoen

per jaar naar 207 miljoen,

zegt Baumann. Het kabinet wil de
WSW-middelen op termyn namelijk
helemaal via de gemeenten laten
verlopen.
Dat gaat dan (mogelijk) via het ge-
meentefonds. Indien daarby' de hui-
dige verdelings-criteria (aantal
inwoners, oppervlakte en bebou-
wing) worden gehanteerd, zou Lim-
burg ontzettend veel moeten inleve-
ren. In een brief aan de Vaste
Kamercommissie voor Sociale Za-
ken becijfert de federatie dat dan
het budget alleen voor Oostelijk
Zuid-Limburg al zou teruglopen
van 215 miljoen naar 57 miljoen gul-
den per jaar. In de voormalige mijn-
streek werken maar liefst 5170
mensen in WSW-verband.

„Wrj denken echter niet dat het
zover zal komen," zegt Baumann
over dat laatste scenario, dat voor
Limburg bijna rampzalige gevolgen
zou hebben. Staatssecretaris Ter
Veld laat ook uitzoeken op welke
wijze de (voor Limburg negatieve)
herverdeel-effecten kunnen worden
vermeden.

De FSWL heeft bij de Tweede Ka-
mer aangedrongen op uitstel van
een besluit over de overheveling
naar het fonds voor de sociale ver-
nieuwing. De instanties voor de
sociale werkvoorziening worden
pas sinds 1989 op een andere wijze
gefinancierd en het is verstandig de
resultaten van die operatie af tewachten, zegt Baumann.
Bovendien lopen er experimenten
om de sociale werkvoorziening - be-
doeld voor mensen met een licha-
melijke of geestelijke handicap -ook voor andere groepen die moei-lijk aan werk komen, toegankelijk
te maken.

Ook de CDA-fractie in de TweedeKamer is voorstander van uitstel
van een besluit over overheveling
van de WSW-gelden tot 1994.
Woordvoerder Frans Wolters pleitte
daar eind vorige maand voor bij een
debat over de sociale vernieuwing.

het weer

VEEL WIND EN REGEN
Sj*' een krachtige westelijke
y^oiing wordt lucht aange-
Vft^1"^ waar*n veel bewolking
„j^rkomt. De hele dag valt er
tiirt 'e bewolkinS van tijd totfos regen. Vanavond breekt
Val* Dewolkin£ en vannacht
tyjlt er af en toe een bui. Deiiftd is krachtig uit richtin-
OclL tussen zuidwest en west.
S|J* zijn er windstoten tot
kernachtig. De maximum-
k"aperatuur wordt 10 graden,
(Ta . i! het kwik in de nacht
y*aU naar 3 graden.
tr°i* verdere informatie be-, effende het weer in Limburg
*u«»t u bellen 06-91122346.

07.00 onder: 18.39
r*aöop: 10.39 onder: 03.03
£°RGEN:n op: 06.58 onder: 18.41a*Oop: 11.51 onder: 03.54

Rechtbankpresident mr Nolet:

'Parket Maastricht
een absolute bende'

DOOR ROB PETERS
MAASTRICHT - Rechters en
advocaten zijn de trage en dik-
wijls onzorgvuldige voorberei-
ding en afhandeling van pro-
cesstukken door het parket
van de arrondissementsrecht-
bank in Maastricht meer dan
beu.

De al langer sluimerende irritaties
binnen het Paleis van Justitie over
deze gang van zaken zijn gisteren
tot uitbarsting gekomen, nadat
rechtbankpresident mr J. Nolet
openlijk de werkwijze van het par-
ket en het openbaar ministerie als
'een bende en een chaos' kwalifi-
ceerde, 'waardoor de rechtbank
slechts met moeite zijn werk kan
verrichten.

Kritiek
Persofficier van justitie mr J. Nab-
ben wilde slechts na enig aandrin-
gen op dekritiek van rechtbankpre-
sident en advocaten reageren: „Ik
laat dé uitlatingen maar voor het
adres van mr Nolet en verwijs naar
de krappe zittingstermijnen waar-
mee het Openbaar Ministerie steeds
wordt geconfronteerd en opge-
jaagd."

Zie verder pagina 13

" 'Wij zitten volop
in reorganisatie'

DOOR PIERRE ROUSSEAU Ontvoerd jongetje
in Drente opgehaald

MAASTRICHT/EMMEN - Het vijf-
jarig Vietnamees jongetje dat eer-
gisteren vanuit een woning in de
Maastrichtse woonwijk Blauw Dorp
werd ontvoerd door familieleden, is
gistermiddag door zijn moeder Thi
Ngüyen opgehaald in Emmen. Daar
bevond zich haar zoontje Duc, ge-
zond en wel in het bureau van de

Maastrichtse 'ombudsman' Dries dc
Jong, had dc politie het kind in dc

morgen weggehaald bij een zuster
van de moeder, die evenals de
grootouders in Emmen woont.
Het kind werd door enkele familie-
leden bij zijn moeder weggehaald
omdat deze gekant waren tegen de
nieuwe relatie die de al in Vietnam
gescheiden vrouw was aangegaan
met een Luikenaar. De politie van
Emmen heeft de ontvoerders van
het kind inmiddels aangehouden.

Zie verder pagina 13

" Lof advocate voor
politie en ombudsman

" Mevrouw Thi Nguyen (links), haar zoontje Duc en de schoonzus van haar vriend verlaten het
politiebureau in Emmen. De grootoudersvan Duc probeerden het vertrek van Duc nog te verhin-
deren. Foto: BERT WIERINGA

Ongenoegen
Al maandenlang uitten ook advoca-
ten hun ongenoegen over de gang
van zaken. Volgens mr Nadaux uit
Heerlen en mr G. Houtakkers sr. uit

Sittard bleken tijdens dezitting van
gisteren ook de beschikbare dos-
siers incompleet en aan alle kanten
te rammelen.

„Te elfder ure werden nog een aan-
tal strafbare feiten aan de papier-
winkel toegevoegd". Op die manier
is het als verdediger heel moeilijk
om goed te opereren. Het komt de
laatste tijd steeds vaker voor," aldus
de raadslieden.

vandaag
Waals bedrijf

vervuilde Maas
PAGINA 11

Miljarden nodig voor
milieuplannen De Peel
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sport

Bayern München zet
Lerby aan de kant
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Wereldkampioen Bugno
in Amstel Gold Race
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Nederlandse renners
winnen in buitenland
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Mogelijk auto
opgevist van
kidnappers

LUMMEN - In het Albertkanaal
op het grondgebied van de Bel-
gisch-Limburgse gemeente
Lummen is gisteren na een paar
uur dreggen een zwarte Merce-
des opgevist die vermoedelijk is
gebruikt door de ontvoerders
van de miljonairszoon Anthony
de Clerck.
Lummen is de woonplaats van
hoofdverdachte Daniël van H.(

die met drie medeverdachten
verrassend snel na de vrijlating
van Anthony, vrijdagavond,
werd opgepakt. Zij behoren tot
een bende die met overvallen op
geldtransporten van het Securi-
tas-bewakingsdrijf in de jaren '80
miljoenen guldens heeft buitge-
maakt.
Intussen is het losgeld van naar
alle waarschijnlijkheid 14 mil-
joen gulden nog steeds zoek.
Evenmin is het huis gelokali-
seerd waar de jongen 32 dagen
lang is gegijzeld.
Vandaag wordt ook gedregd in
het Albertkanaal bij Lanaken.
De politie hoopt daar meubels te
vinden uit het huis waar Antony
werd vastgehouden.

in hetnieuws
Vragen naar verwerking

van oorlogstrauma's
PAGINA 16

Bush sluit
aanval op

Irak niet uit
WASHINGTON - De Amerikaanse
president, George Bush, heeft giste-
ren gezegd dat hij 'alle mogelijkhe-
den in overweging zal nemen' om
Irak te dwingen zijn gevaarlijkste
wapens te vernietigen. De Verenig-
de Naties hebben de vernietiging
van dezewapens als voorwaarde ge-
steld voor een bestand in de Golf-
oorlog tegen Irak.
Bush zei tijdens een persconferen-
tie in het Witte Huis dat de Verenig-
de Staten alleen genoegen zullen
nemen met een volledige naleving
van de VN-resoluties.
De Amerikaanse president weiger-
de in te gaan op de vraag over een
mogehjke aanval om Bagdad te
dwingen al zijn nucleaire, chemi-
sche en biologische wapens te ver-
nietigen.
De Iraakse vice-premier Tareq Aziz
verklaarde gisteren tegenover de
VN-Veiligheidsdienst dat Irak niet
meer beschikt over massavernieti-
gingswapens of materiaal en onder-
delen om dergelijke wapens te fa-
briceren. „De wapens die Irak niet
mag bezitten zijn alle vernietigd, in-
clusief deraketten. Wat betreft het
materieel datwerd gebruiktvoor de
produktie, dat is allemaal verzegeld
door de waarnemers van de Ver-
enigde Naties", zo het Aziz de Raad
weten.

(ADVERTENTIE)

Only by mode centre

CARITA
Amorsplein 16-17, Maastricht-City

Kleine Staat 6, Maastricht-City
Saroleastraat 3, Heerlen-City

(ADVERTENTIE)

PARK
Zakenlunch

Lichte zakenlunch.
Ga eens naar hetparkrestauraht.

★
uitstekende kwaliteit.

★
privacy en op tijd.

★
Tel. 045-713846.

★
PULLMAN
GRAND HOTEL

*****heerlen

(ADVERTENTIE)

WERKEN EN LEREN
COMBINEREN?

AS. ZATERDAG 14 MAART
STREEKSCHOOL HEERLEN

i ï.oo u OPEN DAG 15.00u
STREEKSCHOOL VOOR

*-«f—« BEROEPSBEGELEIDEND
X3L/ ONDERWIJS HEERLEN

Rector Driessenweg 8, 6411 GZ, teL 045-718990
(achter het Arbeidsbureau Heerlen)

"LimburgsDagblad"}
de duidelijkekrant

Nii twee weken
Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! |\I iNoteer mij als abonnee. 1 pr-
Adres: I \ X I I
Postcode/woonplaats: "| '
Telefoon: , (voor controle bezorging)
giro/banknummer: 12-3
De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. I
O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,

ik ontvang oan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
O automatisch per kwartaal ’ 82,35 I
□ automatisch per maand ’ 27,45 I

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 enveloppe zonder postzegel zenden naar: VEX "
Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

ofbel gratis 064229911 ||| |||||||||||||||||| !
8 710404 400017 I

(ADVERTENTIE)
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Only by mode centre

CARITA
Amorsplein 16-17, Maastricht-City

Kleine Staat 6, Maastricht-City
Saroleastraat 3, Heerlen-City

(ADVERTENTIE)

ZEG MAAR JA,
TEGEN 'N HORTENSIA.

Aanbieding Is geldigtoten metzaterdag 14 maart a.s. in de \\ I 2
winkels met een bloemenafdellng(Zolang devoorraad strekt) VI I 5

rL «|| VOORJAARSPRIJZEN
A^9 bij Hendriks

I in vele kleuren en modellen

va. IjLÜjDU

, AJL to&mmmt swinging coat

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER Mi fc
HENDRIKS J/BkTEXTIEL 2jjÊÊk
GWAHTttOI GROOT INKWUJTOTEHLAG€PftUZB<I W ■

Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

Minder vet eten
hoeft niet

duurder te zijn
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Nieuw werk Mertens
op Certamen Valencia
HEERLEN - Als tijdens het komen-
de Valenciaanse Certamen het har-
monie-orkest La Artistica uit Bunol
in de prijzen valt, dan mag gerust de
Limburgse vlag aan het vaandel ge-
hangen worden. De inbreng vanuit
onze provincie bestaat namelijk niet
alleen uit het dirigentschap van de
Thorner dirigent Henri Adams maar
ook uit de presentatie van een gloed-
nieuwe compositie van Kerkrade-
naar Hardy Mertens. Nog geen twee
weken geleden voltooide hü zyn
'Imaginaciones', een symfonisch ge-
dicht van 25 minuten voor sopraan
en harmonie-orkest, geschreven in
opdracht van La Artistica. „Het is
een aaneenrijging van sfeerbeelden,
gebaseerd op verhalen van Henri.
Geen literair programma dus, maar
een poging om de Bunolse geest uit
de fles te toveren. De tekst is afkom-
stig van de lokale dichter Josele
Sanchez Juan en vertelt over het
Teatro Montecarlo, de trots van La
Artistica," aldus Mertens.
Imaginaciones' is een echte uitda

ging voor La Artistica. Hoewel het
werk op het lyf geschreven is van dit
met een rijke houtgroep gezegend
mammoetorkest wordt er technisch
en interpretatief het uiterste gevergd.
Mertens : „De partituur vraagt om
een diep doorgevoerde combinatie
van doorzichtigheid en gevoeligheid.
Beide factoren zijn ruimschoots aan-
wezig, zelfs in die mate dat het een
het ander gemakkelijk kan overscha-
duwen. Het is de taak van Henri er-
voor te zorgen dat de balans in even-
wicht blijft. Met spanning maar ook
met vertrouwen zie ik de uitvoering
tegemoet."

De agenda van Hardy Mertens is
voor de rest van het jaar boordevol.
Zo dient zich een aantal compositie-
opdrachten en gastdirecties aan. Ter
ere van het in 1993 te vieren 750-jarig
bestaansfeest van de stad Sittard
wordt een compositie voor de Ko-
ninklijke Militaire Kapel verwacht,
gebaseerd op het leven van de Sit-
tardse dichter Charles Beltjens.

Daarnaast heeft het WMC gevraagd
voor het verplichte werk van de con-
certafdeling sectie fanfare.
Om een Conductors Clinic te leiden
en de vorderingen op het gebiedvan
de fanfare-orkesten te evalueren, zal
Mertens binnenkort weer in Singa-

pore vertoeven. „Ondanks recente
financiële problemen binnen het
kunstenfonds zyn de National Théa-
tre Symphonie Band en de nieuwe
Singapore Fanfare Band er toch in
geslaagd hun eigen continuïteit te
waarborgen. Het is nog steeds myn

vurigste wens om beide orkesten
naar het komende WMC te loodsen,"
aldus Mertens.

Voor juli ligt er een uitnodiging om
in Tel Aviv te werken met de Natio-
nal Symphonie Band of Israël en het
Israël Wind Ensemble. „Jaarlijks
wordt een aantal dirigenten van over
de hele wereld naar Israël gehaald
om de horizonvan de blaasmuziek te
verbreden," aldus Hardy Mertens.
„ledere dirigent wordt min of meer
verplicht om muziek uit zijn eigen
land te introduceren, waardoor voor
my het mes aan twee kanten snijdt."

Ook onze eigen Marinierskapel en
KMK laten zich niet onbetuigd. Een
concert in Hengelo en een cd-opna-
me in de serie 'Portrait 0f...' geven
Mertens de mogelykheden om als di-
rigent en componist aan de weg te
blyven timmeren. Betekent dit een
langzaam maar zeker vertrek uit het
Zuiden ? „Voorlopig lykt het er niet
op. Het is goed toeven tussen Nieu-
wenhagerheide en Eindhoven. Zo-
wel voor de liefde als voor de mu-
ziek."" Hardy Mertens Foto: DRIES LINSSEN

Guido Wevers regisseert Duivelspassie van Contraint:

'Met dictatuur van
muziek is te leven'

DOOR JOS FRUSCH

MAASTRICHT - De duivel, de gevallen engel, probeert via de
mensheid wraak te nemen op God. Maar wat gebeurt: de men-
sen maken het kwaad tot schoonheid; in plaats van voor hem
te kronkelen, aanbidden zij hem. Zij bombarderen hem tot
goeroe, daarmee zijn opdracht ondermijnend. Ontredderd aan-
vaardt de duivel zijn terugkeer naar de hemel: 'Ik heb nog
slechts deze ene wens:/ bevrijd mij van de mens. Zie hier de
inhoud in een notedop van Passio Diaboli, de kameropera van
Bernard van Beurden (muziek) en Wiel Kusters (libretto) die
zaterdag in de Stadsschouwburg van Maastricht in première
gaat.

Het kwaad is niet aan de mens be-
steed. Hoe actueel is de thematiek
van de muziektheaterproduktie die
ensemble Contraint en theaterwerk-
plaats Het Kruis van Bourgondië op
de planken brengen? Het initiatief
kwam van het Limburgs muzieken-
semble, het idee - een passie over
de duivel - van de componist. Na
intensieve voorbereiding gingKus-
ters het eerst aan de slag, daarna
volgde Van Beurden en tot slot ont-
wikkelde Guido Wevers het regio-
concept. In zeven qua sfeer zeer
verschillende taferelen krijgt de af-
takeling van de duivel gestalte.

Het is voor het eerst dat Contraint
en Het Kruis van Bourgondië sa-
menwerken. „En dat is te merken
ook," vindt dirigent Arno Dicteren,
artistieke leider van Contraint.
„Voor het eerst zijn muziek en thea-
ter in evenwicht, even belangrijke
componenten. Er is veel tijd be-
steed aan de regie, meer dan nor-
maal mogelijk is."

de handeling. Maar met de dicta-
tuur van de muziek is te leven,
vooral ook omdat de zangers vinden
dat het theatrale aspect, de enscene-
ring en de regie dus, een wezenlijk
onderdeel van het geheel vormen.
Aan mij de taak het zo te doen dat
er een reden is dat ze gaan zingen."

'Tot de aantrekkelijkheden van Van
Beurdens idee behoorde voor mij
de mogelijkheid zeer uiteenlopende
stemmingen en tekstsoorten met el-
kaar te verbinden', schrijft Wiel
Kusters in zijn toelichting. 'Van tra-
gische, lyrische aria's tot burlesk
feestlied en van stemmige overpein-
zing tot triviale en vulgaire onbe-
houwenheden, van poëzie tot be-
wuste kitsch en quasi-geleerde
prietpraat. Kusters laat de passie
nu eens spelen in het paradijs, dan
in een kunstenaarscafé (waar spra-
ke is van Baudelairs Les fleurs du
Mal - de esthetiek van het kwade)
of op een theologisch congres. Als
rode draad door de handeling loopt
de personage-ontwikkeling van de
duivel, die na de geslaagde premiè-
re in het aards paradijs steeds meer
in een identiteitscrisis raakt. „Hij
kan zich niet wreken, hij wil iets dat
hij niet kan waarmaken," aldus Gui-
do Wevers. „Gefrusteerd en hulpe-
loos blijft hij achter. Maar pas op:
hij is een wolfin schaapskleren. Sta
jevoor hem open, dan heeft hij je te
pakken." Ook humor speelt een be-
langrijke rol in het plot. „De afwis-
seling van tragiek en humor is es-
sentieel voor de sfeer van deze
produktie. In het vijfde tafereel

„Een produktie als deze kan alleen
door samenwerking," voegtzijn col-
lega van de theaterwerkplaats er
aan toe. „Wij zorgen voor de regie,
de vormgeving, de kostuums, het
decor en de techniek. Wij hebben
een apparaat met de noodzakelijke
know now en faciliteiten. Daardoor
kan dit." Voor Wevers is de Duivels-
passie een vuurdoop, nooit eerder
regisseerde hij een opera. „Ik heb
me zeer goed voorbereid, elke maat
ken ik van buiten. De muziek is ook
voor de regie het uitgangspunt. Ze
geeft voorzetjes, becommentarieert

komt een soort sterfscène voor. Een
heel komische scène, want de dui-
vel die sterft is per definitie ko-
misch."

De zeer uiteenlopende stemmingen
zijn ook in de muziek weergegeven.
'Bij het componeren heb ik mij me-
nigmaal verplaatst naar momenten
en plaatsen in de middeleeuwen,
waar voorbijtrekkende komedian-
ten hun voorstellingen gaven', al-
dus Bernard van Beurden in zijn
toelichting. „Soms is het jazz, soms
een parodie op het Gregoriaans of
heel strak a la Strawinsky," voegt
Arno Dicteren er aan toe. Ook ver-
wijzingen naar Renaissance en

Franse koormuziek zyn aantoon-
baar.

Arno Dicteren en zijn zeven musici
zitten achter op het podium en ne-
men door middel van kleine bewe-
gingen aan de handeling deel. „De
musici worden niet als acteurs be-
handeld maar leveren een paar keer
een zinvolle bijdrage. De spanning
wordt er alleen maar groter door,"
aldus de dirigent.

Passio Diaboli zal - tot nu toe -
negen keer worden uitgevoerd. „In
vergelijking met onze familievoor-
stellingen, die we soms wel dertig
keer hebben gespeeld, is deze pro-

duktie moeilijk aan de mante bren-
gen," vindt Arno Dicteren. „Maar ik
denk dat we na de première van za-
terdag nogwel goede zaken kunnen
doen."

Aan Passio Diaboli werken vijf zan-
gers mee: Marius van Altena, tenor,
Reina Boelens, sopraan, Frans Fise-
lier, bas-bariton, Janny Pranger,
sopraan en Gerrie de Vries, mezzo-
sopraan. Wat Limburg betreft is de-
ze muziekdramatische produktie na
Maastricht te zien in Venlo (28 okto-
ber), Heerlen (31 oktober), Roer-
mond (3 november) en Maastricht
(Theater aan het Vrijthof, 5 novem-
ber).

" Scène uit Passio Diaboli diezaterdag in Maastricht in première gaat. Foto: WIDDERSHOVEN

recept
Karbonade met

uienpuree
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 2 grote uien, peper en zout,
citroensap, 4 karbonades, 30-40
gram boter, 1-1,5 dl bouillon en
25 gram geraspte kaas.

Pel uien en snijd ze in ringen of
snipper ze klein. Breng water
met snufje zout aan de kook en
laat de ui hierin glijden. Kook ze
in ca. 6 minuten zacht en giet ze
door een zeef of vergiet af.

Pureer uien en breng op smaak
met peper, zout en citroensap.
Verhit boter, wrijf het vlees in
met peper en zout. Braad vlees
snel in hete boter aan beide kan-
ten aan en neem uit de pan.

Schik vlees dicht aaneengeslo-
ten in een ovenschaal. Blus pan
af met bouillon, roer alle aanbak-
sels los, laat de jus 1 minuut
doorkoken en schenkrond vlees.
Verdeel uienpureeover karbona-
des en bestrooi met geraspte
kaas. Laat vlees in een voorver-
warmde oven van 200°C. -stand
4- gaar worden in ongeveer 20
minuten.

kunst

uit dekunst

Televisie
DOOR JOS FRUSCH

Wat je tegenwoordig al niet
moet doen om op televisie te ko-
men. Je laten opheffen bijvoor-
beeld. Ofeen grote bek opzetten.
Zeker als je niet dagelijks ge-
bruik maakt van defaciliteiten
van de Gooise Matras, schijnen
andere middelen ontoereikend
te zijn.

Kunt ü zich herinneren wan-
neer het LSO voor het laatst op
televisie was? Nou, ik niet.
Maar nu het orkest een langza-
me dood tegemoet gaat, is het
ineens interessant voor de jon-
gens uit Hilversum. Wat span-
nend toch om de laatste stuip-
trekkingen tefilmen voordat de
strop definitief wordt aange-
haald. De sensatie van het ul-
tieme doet het goed in de huis-
kamer, veel beter dan een duf
concert met weer de Vijfde van
Beethoven. Kijkcijfers zijn in
het geding, het doel heiligt de
middelen.

Hetzelfde geldt trouwens voor
de regionale politici. De natio-
nale radio en tv keuren hen
normaliter nauwelijks een blik
waardig, maar als er stront
aan de knikker is - dat wil zeg-
gen als de dames en heren pro-
vinciebestuurders hun parle-
mentaire taal opgeven en eens
flink herrie beginnen te schop-
pen - dan snorren de camera's
en gaan de microfoons wijd
open.

Deputé Ger Kockelkorn weet
dat. Hij heeft al eerder met dit
bijltje gehakt. Hij kwam zelfs
enkele jaren geleden in het
journaal, toen hij - zo maar
ineens - een Limburgse va-
riant van het Holland Festival
uit zijn hoge hoed toverde. Dus
het is niet zo verwonderlijk dat
de uitlatingen van de deputé
over de culturele kaalslag, die
Limburg vanuitDen Haag teis-
tert, de afgelopen dagen breed
werden uitgemeten in woord en
beeld.

Het LSO kan hier lering uit
trekken. Het moet het ijzer sme-
den als het heet is. Nu kan het
nog, maar het moet wel snel ge-
beuren. Het zwaard van Da-
mocles is opgehangen aan een
zijden draadje. En bovendien:
niets is zo vergankelijk als
nieuws...

Hoewel negatieve publiciteit
ook publiciteit is, wordt het tijd
dat het LSO zich positief gaat
manifesteren. Het orkest krijgt
daartoe trouwens een unieke
kans. Want wat is nu een ge-
schiktere gelegenheid dan 27
mei als het nieuwe Theater aan
het Vrijthof in Maastricht offi-
cieel zijn poorten opent. Een
opening - mèt het LSO - die
rechtstreeks op televisie wordt
uitgezonden. Als het orkest Ne-
derland wil laten horen dat de
denigrerende opmerkingenvan
de Raad voor de Kunst over de
kwaliteit van de concerten op
zijn minst ongenuanceerd zijn,
dan kunnen er spijkers met
koppen worden geslagen.

Want een orkest dat op het 'mo-
ment suprème' - als de schijn-
werpers branden, de spanning
ondraaglijk is en de aandacht
het hoogst - de potentie heeft
muzikale daden te stellen, ver-
dient geen opheffing. Het is
misschien niet helamaal fair,
het voortbestaan van een orkest
met een traditie van ruim een
eeuw te laten afhangen van een
enkel concert. Maar soms vra-
gen de omstandigheden er om.
Het is te hopen dat ook in de
muziek geldt: als de nooT het
hoogst is, is de redding nabij.

Universiteitsorkese
Limburg concerteer
HOENSBROEK/MAASTRICHT
Het Universiteitsorkest Limb1
concerteert vanavond om 20.15 "',
in de Muziekschool in HoensbM
en op 20 maart in het MaastricW!
Conservatorium, eveneens om 2D «
uur. De jongecellist Feico Halbe' 'o
ma treedt op als solist in twee sö ¥
ken voor cello en orkest: namen! *'Waldersruhe' en 'Rondo' van D*^rék. Dirigent is Peter Serpenti. *
Feike Halbertsma begon op tienj* J
ge leeftijd met cello-lessen. Na < *gymnasium opleiding kwam ' ■naar Maastricht en startte een I jj
combineerde studie medicijnen!«
cello. Op het conservatorium kril Jhij les van de solo-cellist van ' j
Limburgs Symphonie Orltf "Alexander Petrasch.
1
Sinds enkele jaren is HalbertsU i
aanvoerder van de cello's van l JUniversiteitsorkest. In 1989 de'«
teerde hij als solist, met het cé t
concert in C van Haydn.

De blazersgroep van het Unive' *teitsorkest zal de Petite Sympho<I
van Gounod spelen en 'Rouw P'Electra' van Jurriaan Andries^ i
Verder zal het orkest enkele dans1.
spelen van de Tsjechische cofflF
nist Janacek.

verder in

SITTARD - In het Sirkeltheatef
aan de Putstraat wordt doo'
Poppentheater Gnaffel zondag-
middag om 15 uur het verhak
verteld van de grote vogel di*
ooit kampioen zweefvliegen vif
worden. De voorstelling is geti-
teld 'Vliezen of Vleugels.

MAASTRICHT - Op het Introj |
podium, St.-Maartenspoort 2 z» j
zondag om 15.30 uur een concen <gegeven worden door de Amer 1' i
kaanse celliste Frances-Mari* !
Uitte. Zij vertolkt het door haaf
zelf gecomponeerd werk, 'Kf
pler's Last Dream' rond de histo- :
rische figuur Johannes Kepler.
Als derde cantate in de Bach-
cantates-cyclus die koor en of'
kest van de Camera Musica Mo-
sana uitvoeren, staat zondag de
cantate 'Nach dir, Herr, verlan-
get mich', BWV 150 op het pro-
gramma. Solistische medewer-
king verleent de sopraan Annid1

Claesen. De muzikale leiding lS
in handen van Ludo Claesen'
Het concert vindt plaats in &
St.-Matthiaskerk aan de Bosch-
straat 99 en begint om 16 uur.
In galerie Simera/Signe aan d«
Boogaardenstraat 40b wordt zon-
dag om 12 uur een pianoconcert
gegeven door Don Binnendijk.

HOENSBROEK - In de groene
kamer van het slotgebouw if
Kasteel Hoensbroek geeft zon-
dag om 16 uur de Engelse pianis-
te Rosé Cholmondeley een pia'
norecital. Zij speelt werk van
Scarlatti, Ravel, Chopin en
Schumann. >

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. scherpe punt; 4. hoest; 7.
gele verfstof; 11. Australische struisvogel;
12. ranonkelachtige sierplant; 14. ijl, niet
dik; 15. vlinderlarve; 17. godsd. volks-
groepen (Hindoest.); 19. tennisterm; 20.
gevel; 22. Verenigde Staten v. Amerika;
24. vóór; 26. mestvork; 27. grond om
boerderij; 29. helder, schoon; 30. boom;
31. nagerecht; 33. roem; 35. lang, dun,
smal stuk hout; 36. aarzeling; 37. kraan;
40. nauw; 41. bijbels figuur; 42. lyrisch
gedicht; 44. insgelijks; 45. weddenschap;
46. Arabisch opperhoofd; 47. alcoholische
drank; 48. hoge berg; 50. vierhandig dier;
51. gezet; 53. verspieder; 55. gazen balle-
trokje; 57. elektrisch geladen deeltje; 58.

warme streken; 59. toegankelijk; 60. ver'
wonding; 61. inwendig orgaan; 62. eilaf"1
in de Middellandse Zee.
Verticaal: 2. magazijn; 3. vertaler; 5. vBfbond; 6. duivels; 7. oud muntje; 8. t>'_
jartstok; 9. spoedig, weldra; 10. ruil, v«r'
andering; 13. water (Fr.); 16. verstotelinjj'
18. tantalium; 20. plezierig; 21. boom; 23.
broos, teer; 24. schil; 25. getekend p&fl.
28. knoopwerktuig (Fr.); 31. dieren w
boerderij; 32. idool; 34. Spaanse ex-koni^'gin; 38. vaarwel (Fr.); 39. schrijfgerei; **■
familielid; 43. streektaal; 48. Amsterdam5
Peil; 49. duw; 51. slachtoffer; 52. nakom*'
ling; 53. knevel; 54. rekening; 55. buide 1,
zak; 56. gesloten.

Oplossing van gisteren
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Minister De Vries ontvouwt plan in Tweede Kamer:

'Werklozenbeleid in
regio impuls geven'

Van onze parlementaire redactie.P^N HAAG - Minister De Vries (Sociale Zaken) wil het bc-
* om langdurig werklozen, minderheden, gedeeltelijk ar-, ejdsongeschikten, vrouwen en jongeren aan een baan te

!b P.en> in deregio een extra impuls geven. Daartoe krijgen de

' egionale Besturen Arbeidsvoorziening (RBA's) met ingang] jan 1993 meer mogelijkheden. Hij heeft dit gisteren in de, weede Kamer aangekondigd. In de RBA's werken werk-;*evers, vakbonden en gemeenten samen.

jjp Vries verklaarde twee subsidies,
jj> kaderregeling arbeidsinpassing
IKr Jen dekkaderrelingeëelingscholing
)e J^S), met ingang van 1993 te wil-
J " verruimen. Met deze regelingen
,b ftu. ongeveer 400 miljoen gulden
prnoeid. Op basis van de KRA
juinen werkgevers een subsidie
jj|?? tien procent op de loonkosten
j 'Jgen als zij een langdurig werklo-
v- aannemen. De subsidie beloopt
wer jaar. Op basis van de KRS
g^dt de scholing van werklozen

'inancierd. Voor scholing van. rkenden die met werkloosheid
j r̂den bedreigd kan ook uit de
<jg * geput worden. Regionaal kan

gebruikt worden voor de

scholing van 'kansarme groepen' op
de arbeidsmarkt.

De Vries zei de beperkingen in
KRA en KRS te willen schrappen.De regelingen moeten veel algeme-
ner te gebruiken zijn. Bovendien zaler bij de verdeling van de middelen
veel meer gelet moeten worden opde bereikte resultaten: hoeveelmensen werden echt weer aan eenbaan geholpen?

Criterium
De bewindsman liet verder wetenmet ingang van 1993 een nieuw cri-terium te willen gaan invoeren bij
activiteiten voor langdurig werklo-
zen. Er zal niet meer alleen gekekenworden naar de duur van de werk-loosheid maar ook naar 'de afstand'
van betrokkene tot de arbeids-
markt. Dat wil zeggen: hoe groot is
de kans dat iemand snel weer aan
de slag kan.

Het beleid zal vooral op de groep
gericht moeten worden diehet verst
van de arbeidsmarkt afstaat. Tege-
lijk zal ook preventiever gewerkt
moeten worden. Extra aandacht is
nodig voor mensen van wie te voor-
zien valt dat zij vrij snel weinig kans
meer hebben op een baan. De mi-
nister keerde zich tegen loonkos-
tensubsidies in het algemeen. Vol-
gens hem zijn die niet erg effectief.
Het geld kan beter gebruikt worden
voor het beter begeleiden van de
betrokkenen in hun zoektocht naar
werk.

Brussel geeft
startsein voor
mestfabrieken

H^N HAAG - De bestemmingshef-
óv^ op mest, zoals die gisteren door
js Europese Commissie in Brussel
V^0edgekeurd, is van doorslagge-
var! betekenis voor de toekomst
%y de Nederlandse veehouderij,
j Hder de heffing is het onmogelijk

grootschalige verwerking van
tip St m speciale fabrieken te bekos-
ve» Alleen inkrimping van de

stepel zou nog resten als middelhet mestprobleem op te lossen.
overheid heeft de

se
r
t

eis gesteld aan de agrarische
l9q dat de mestfabrieken eind
i**4 zes miljoen ton moeten kun-en verwerken.

Labourpartij leidt in peilingen

Britse verkiezingen
mogelijk op 9 april

LONDEN - De Britse parlements-
verkiezingen zullen opv 9 april wor-
den gehouden. Dat heeft premier
John Major gisteren meegedeeld.
Tot die tijd blijft de regering aan.
Het parlement wordt maandag ont-
bonden.

Major deed zijn bekendmaking na'
een bezoek aan koningin Elizabeth
in Buckingham Palace, aan wie hij

toestemming moest vragen om het
parlement te ontbinden en verkie-
zingen te houden. 9 april werd ge-
zien als de meest waarschijnlijke
datum voor de verkiezingen, die
vóór 9 juli moeten plaatsvinden,
precies vyfjaar na de laatste verkie-
zingen.

Daags voor de bekendmaking van
de verkiezingsdatum presenteerde

minister Norman Lamont van Fi-
nanciën de begroting van dit jaar,
die voorziet in belastingbeperkin-
gen voor de laagstbetaalden. De
economische crisis zal centraal
staan in de campagne. Groot-Brit-
tannië kampt nu met de langstdu-
rende recessie sinds de Tweede
Wereldoorlog.

" Premier Major zei na zijn bezoek aan Buckingham Palace tegenover de pers dat hij er niet
aan twijfelt dat deregerende Conservatieven de verkiezingen zullen winnen. Foto: epa

binnen/buitenland

Ghana wenst meer
informatie over
oprollen bende

- De
van Ghana in Brussel, Badu,

C" de Nederlandse autoriteiten inn brief om informatie gevraagd
Jjr het oprollen van de Ghanese
T^Ssbende en de beschuldigingen
jr de Amsterdamse politie dat
C1'Uegale Ghanezen in NederlandJakken zijn bij drugshandel.
j.y hoorden het op het nieuws en
C erS geschokt", aldus de ver-Jjrsde consul gistermiddag. Hij
g*mt het nieuws „ongeloofwaar-

et verbaast hem dat de politie zegt
l" 1 syndicaat te hebben opgerold
SL°°k banden heeft met Ghana,
j^ijl de Nederlandse politie even-

-6n k- nanese politie is aangeslo-
l'1 bij Interpol. „Het is een interna-
ojiale zaak. Hebben ze de Ghanese
ütie geïnformeerd? Waarom kun-*J| ze dat niet doen?", aldus de

J^sul, die zegt over de kwestie nog
j£n contact te hebben gehad metatla. „Officieel weten we nog

niets. We willen diplomatieke be-
vestiging om te weten of het om
Ghanezen gaat."

De consul zegt dat het de eerste
keer is dat hij hoort van drugshan-
delvanuit Ghana. „In Ghana voeren
we een serieuze anti-drugscampag-
ne. Van mensen diezich inlaten met
drugs worden de huizen en bezittin-
gen geconfisqueerd. Wij accepteren
die levenswijze niet."

Burgemeester Van Thijn heeft de
politie om een nadere rapportage
gevraagd over de genoemde aantal-
len Ghanezen in de Bijlmer en de
daarmee samenhangende proble-
matiek, aldus een woordvoerster.

Een woordvoerder van het Amster-
damse arrondissementsparket heeft
woensdag verklaard dat de arres-
tanten donderdag zullen worden
voorgeleid aan zowel deofficier van
justitie als de rechter-commissaris.

Fracties sluiten rijen in nieuwe vergaderzaa
DEN HAAG - De vijf grootste
fracties in de Tweede Kamer
krijgen elk één of meerdere afge-
vaardigden op de voorste rij van
de nieuwe vergaderzaal die van-

af 28 april de oude zaal moetdoen vergeten.

Het presidium van de Kamer
heeft gisteren de definitieve ver-
deling van de 150 zitplaatsen in

de nieuwe zaal aangewezen. De
personele invulling van de 'blok-
ken' is aan de fracties zelf.

Daarmee komt een einde aan on-
derling gekrakeel tussen de frac-
ties over met name de toedeling
van de twaalf zitplaatsen op de
eerste rij. Die frontlinie is im-
mers uiterst felbegeerd daar de
vaste tv-camera de uitverkore-
nen meer dan anderen in beeld
brengt.

Het dagelijks bestuur van deKa-
mer heeft het CDA, met 54 de
grootste fractie, vier plaatsen op
de rechterflank van eerste rang
toebedeeld. De PvdA (49) krijgt
er drie ter linker zijde, VVD (22)
en D66 (12) ieder twee in het
midden, terwijl Groen Links (9)
zich met één plaats voor fractie-
leidsterBeckers uiterst links te-
vreden dient te stellen.

De kleine rechtse fracties SGP,
GPV en RPF zetelen in het mid-
den van het midden van het ver-
gader-ovaal.

Janmaat van de Centrumdemo-
craten is verbannen naar de ui-
terste stoel rechts in de zaal,
buiten het bereik van de vaste
tv-camera.

Armenië niet
bij overleg

BRUSSEL - Het overleg dat
gisteren in Brussel zou worden
gehouden tussen de Verenigde
Staten, Rusland, Armenië, Azer-
bajdzjan en Turkije is mislukt
doordat de Armeniërs weigerden
eraan deel te nemen. Dit heeft de
Turkse minister van Buitenland-
se Zaken, Hikmet Cetin, gisteren
in Brussel verklaard.
De Armeense minister van Bui-
tenlandse Zaken voerde als ex-
cuus voor zijn wegblijven aan
dat hij gisteren 'dringend' naar

Parijs moest, aldus Cetin.
Tijdens het overleg zou een
Turks vredesplan worden be-
sproken voor Nagorno-Kara-
bach, de omstreden Armeense
enclave in Azerbajdzjan. Turkije
heeft over dit plan gesproken
met NAVO-bondgenoten en die
zagen er wel iets in, aldus de
Turkse minister.

Het plan bevat een verzoek aan
de Veiligheidsraad, op te roepen
tot een onmiddellijk staakt-het-
vuren en aan de Conferentie
voor Samenwerking en Veilig-
heid in Europa (CVSE) waarne-
mers te zenden om toe te zien op
naleving van dat staakt-het-
vuren.

'Wachttijden in
gezondheidszorg

kosten miljarden'
ARNHEM - De door inefficiënt
werken optredende lange wachttij-
den in de gezondheidszorg kosten
jaarlijks dik twee miljard gulden.
Dat geld zou beter gebruiktkunnen
worden voor verbetering van de
kwaliteit van de gezondheidszorg,
scholing van de werknemers in de-
ze sector en vermindering van het
ziekteverzuim.

Dat zei hoofdbestuurder H. Peper-
kamp van de Industriebond FNV
gisteren in Arnhem op een discus-
siebijeenkomst van de bond over de
gezondheidszorg. Blijkens de cijfers
wordt 20 procent van het ziektever-
zuim veroorzaakt door de onnodig
lange wachttijden in de gezond-
heidszorg.

Op een totaal aan ziekengelduitke-
ringen van twaalf miljard per jaar,
zou dus ruim twee miljard kunnen
worden bespaard, aldus Peper-
kamp.
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" Werk in ziekenhuizen
ernstig,verstoord

Peiling
De verkiezingsstrijd belooft een van
de meest heftige te worden in de
Britse politieke geschiedenis. In de
laatste opiniepeilingen staat de La-
bourpartij van NeilKinnock één tot
drie procent voor op de Conserva-
tieven van Major. Die zijn al dertien
jaar aan de macht, waarvan meer
dan elfonder MargaretThatcher die
november 1990.

Lubbers:
opheffing
IDB niet

onverhoeds
DEN HAAG - Het recente uitlek-
ken van interne moeilijkheden bij
de Inlichtendienst Buitenland
(IDB) was de 'druppel die de em-
mer deed overlopen' in een 'overi-
gens niet rimpelloze zee. Volgens
premier Lubbers was dat de reden
om de werkzaamheden van de IDB
onmiddellijk te beëindigen en deta-
ken (voorlopig) door andere inlich-
tingendiensten te laten uitvoeren.

„De indruk dat het onverhoeds is
gebeurd, is onjuist", aldus Lubbers.
In de Tweede Kamer bestreed de
minister-president gisteren de be-
schuldigingen van Beckers (Groen
Links) dat hij de moeilijkheden bij
de IDB 'in de doofpot wil stoppen'
door de dienst op te heffen. Volgens
het Kamerlid werd het besluit 'toe-
vallig' genomen, nadat twee mede-
werkers van de IDB vanwege inter-
ne conflicten naar de ambtenaren-
rechter waren gestapt.

Bovendien loopt er momenteel een
onderzoek van de Rijksrecherche
naar beschuldigingen als zou het
hoofd van de IDB, Meulmakers,
medewerkers hebben afgeluisterd
en geld hebben verduisterd. De Re-
kenkamer onderzoekt daarnaast de
doelmatigheid en rechtmatigheid
van het financiële reilen en zeilen
van de geheime dienst.

Vredesschip
keert terug

DARWIN/LISSABON - Het
Portugese vredesschip Lusitania
Expresso, dat op weg was naar
Oost-Timor om het bloedbad in
Dili te herdenken, heeft gisteren
onder Indonesische dwang
rechtsomkeert gemaakt. Een In-
donesisch oorlogschip gaf de
vredesactivisten opdracht de ste-
ven te wenden en de Indonesi-
sche territoriale wateren te verla-
ten.

De kapitein van de Lusitania Ex-
presso besloot na een mislukte
poging om met deIndonesiërs te
onderhandelen, terug te keren
naar de Australische havenstad
Darwin, waaruit het schip was
vertrokken.

De radioberichten van het Indo-
nesische schip aan de Lusitania
Expresso werden per satelliet in
het perscentrum van de vredes-
missie in Australië ontvangen.

Twee marine-helikopters cirkel-
den steeds vlak boven het vre-
desschip. Twee andere oorlogs-
schepen bevonden zich in de
onmiddellijke omgeving. Tot
tweemaal toe dreigden de Indo-
nesiërs met geweld als de acti-
visten niet omkeerden.

Maar het koelingsysteem van het
oude schip had het in de warme
wateren van de Indische Oceaan
net opgegeven. Dat gaf de diplo-
matie een kans. Rui Marques,
een van de organisatoren van de
vredesmissie probeerde in de
tussentijd met de marine te on-
derhandelen, maar de Indone-
siërs beantwoordden zijn oproe-
pen niet.

punt uit
Heroïnekartel

Het regionaal rechercheteam in
de provincie Groningen heeft
een groot heroïnekartel opge-
rold, dat de afgelopen jaren
voor miljoenen guldens aan
harddrugs van Groningen naar
Spanje exporteerde. Het gaat
om de grootste slag die de poli-
tie de Groningse drugshandel
de laatste jaren heeft toege-
bracht. In totaal zijn vijftien
verdachten gearresteerd van
een volgens de politie 'maffia-
achtige organisatie. De groep
betrok de heroïne vanuit Tur-
kije. Via de Randstad kwamen
de partijen Nederland binnen,
waarna de drugs via Groningen
per auto, bus en vliegtuig naar
Zuid-Spanje werden gesmok-
keld.

Nekkramp
Een 17-jarige scholier van de
Dordtse scholengemeenschap
Zuid is naar nu bekend is ge-
worden eind vorige week over-
leden aan een acute vorm van
nekkramp. De Havo 4-leerling
werd donderdagavond ernstig
ziek. Hij werd nog naar het zie-
kenhuis Dijkzigt in Rotterdam
vervoerd, maar stierf binnen
twaalf uur aan deze vorm van
hersenvliesontsteking.

Beroepswedde
Het ministerie van Defensie is
niet bereid om dienstplichtige
soldaten die naar het buiten-
land worden uitgezonden het-
zelfde salaris (wedde) te geven
als beroepsmilitairen. De solda-
tenvakbond VVDM wilde dat
dienstplichtigen die op vrijwil-
lige basis naar het buitenland
worden uitgezonden (zoals nu
naar Joegoslavië) een zogehe-
ten uitzendingscontract krijgen
waarin onder meer wordt vast-
gelegd dat ze dezelfde beloning
krijgen «als hun 'beroepscolle-
ga's'.

Sliefopa
Een 73-jarige man moet scha-
devergoeding wegens incest
betalen aan een 18-jarige vrouw
uit Leiden. De president van de
rechtbank in Den Haag A. van
Delden heeft dat gisteren in
kort geding bepaald. Van Del-
den liet bij het kort geding, dat
was aangespannen door de
vrouw die 25 mille eiste, geen
vraag meer bestaan over de
schuld van de man. De stiefopa
van het slachtoffer werd vorig
jaar door het gerechtshof in
Den Haag veroordeeld tot zes
maanden voorwaardelijke ge-
vangenisstraf wegens regelma-
tig seksueel misbruik van de
vrouw van 1981 tot 1985.

Verhuispremie
Minima in Alkmaar die naar
een goedkopere huurwoning
willen verhuizen, moeten een
premie krijgen. Voor gezinnen
moet die 3.000 gulden bedra-
gen en voor eenpersoonshuis-
houdens 2.soo'gulden. B en W
van Alkmaar hebben dat aan
de gemeenteraad voorgesteld.
De maatregel is bedoeld om de
gevolgen van de jaarlykse
huurverhoging van 5,5 procent
te verzachten.

Zware bom
De lerse politie heeft in de
nacht van dinsdag op woens-
dag een zelfgemaakte bom van
anderhalve ton gevonden in
een koestal nabij de grens met
Noord-lerland. Het is een van
de grootste bommen die ooit in
lerland zijn ontdekt. Aangeno-
men wordt dat het verboden
lerse Republikeinse Leger
(IRA) er een aanslag mee wilde
plegen op Britse troepen aan
de andere kant van de grens.
Drie verdachten zijn voor on-
dervraging vastgehouden.

Spaarders
De slachtoffers van de van op-
lichtingspraktijken verdachte
60-jarige Nijverdalse verzeke-
ringsagent kunnen fluiten naar
hun centen. Van het aan de
man toevertrouwde spaargeld
is niets meer over. Vele tiental-
len spaarders zijn het slachtof-
fer geworden van depraktijken
van de man, dieeen bedrag van
tussen de één en twee miljoen
gulden heeft verduisterd. De
juiste omvang van de oplich-
ting zal nooit bekend worden,
omdat vele spaarders 'zwart'
geld aan de Nijverdaller heb-
ben toevertrouwd.

Bos
Nederland moet op zijn minst
80.000 hectare bos aanleggen
om gedeeltelijk in de eigen be-
hoefte te kunnen voorzien. Als
het houtverbruik per inwoner
verder toeneemt is een bosaan-
plant van 200.000 hectare nood-
zakelijk. Dat stelt de stichting
Bos en Hout in Wageningen.
Volgens de stichting dreigt een
structureel tekort aan hout in
de wereld omdat .het verbruik
blijft stijgen, terwyl het bosa-
reaal afneemt. Behalve herge-
bruik van oud papier en oud
hout is een verhoging van de
produktie noodzakelijk, zowel
binnen als buiten de ontwikke-
lingslanden.

(ADVERTENTIE)

Maasnielderweg 33,Roermond. Telefoon: 04750- 16141.
Openingstijden: Maandag 13.00 - 18.00 uur.

Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur.■ Donderdag koopavond.
_
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'T)&tï^^^^^^^^^^x^An 6 jaargarantie
55 mogelijkheid 25,-

TECHNICS SI-PGIOOA CD SPELER piekzoekfunktie en digitale piekmeter.
Deze aantrekkelijke CD speler is uitge- An.nr. mw
rust met vier 1-bit MASH D/A conver- OUDE VOGELZANGPRIJS 359,-
-tors met 32-voudige oversampling, VOGELZANGPRIJS

299
SONY . fi_ 6 jaargarantie
/ -"'Wi^AJiAiiTiErLAN mogelijkheid 25,-

SONY CDP 395 CD SPELER "■ draadloze afstandsbediening, 12 direk-
-1 -Bit CD speler met 7 herhaaltunkties, te keuzetoetsen op het frontpaneel,
variabele manuele fader, music scan, hoofdtelefoonuitgang met volumere-
muziekkalender met20 posities, 10di- geling. An.nr. 11264
rekte keuzetoetsen op de bijgeleverd VOGELZANGPRIJS

399
—--~—« Ö 6 jaargarantie

jpARANTiEPtANmogelijkheid 50,-

MW. mWWwÊk WKWmW

MARANTZ PM52 VERSTERKER ging van klankregeling, MM/MC Pho-
Versterker met een dynamisch vermo- no voorversterker met lage ruis en
gen van 2x 70 Watt, LPDS voeding hoog dynamisch bereik. Heeft uitgan-
voor een ruimer frekwentie en dyna- gen voor twee luidsprekergroepen of
mischbereik, ook bij belasting meflage bi-wiring. An.nr. 12100
impedantie. Direct stand voor kortst VOGELZANGPRIJS
mogelijke signaalweg, tevens overbrug-

OF F 40,-PER MAAND 850
SONY Jk 6jaargarantie

cmaotiepian mogelijkheid 100,-

SONY MHCI6OO MINISET sizer afstemsysteem FM/MG/LG ont-
Nieuwste model uit de Sony mini-serie vangst, timer en 30 voorkeuzezenders,
bestaande uittwee lossekomponenten DUBBEL CASSETTEDECK Heeft Dol-
en 2 bijpassende luidsprekers: by B/C ruisonderdrukking, auto rever-
TUNER/VERSTERKER/CD SPELER se, opnemen/afspelen, auto opname-
CD speler met 1 -bit pulse D/A conver- regeling en CD synchro startmogelijk-
ter, 20 nummers muziekkalender, " heid.Kompleet metafstandsbediening.
shuffle play, 5 aansluitmogelijkheden, An.nr. 14682
muziekvermogen van 2x 45 Watt. Ver- OUDE VOGELZANGPRIJS 1499,-
-sterker heeft schakelbare surround,
7-bands equalizer tuner met synthe- VOGELZANGPRIJS

OF F 45,-PER MAAND 1399
KENWOOD j; Bjaargarantie

carantTepvan mogelijkheid 100,-

-. in i^ i %t 9 ===== r^j

I » i ■ i ■■ ■■■E j/faj^ËmmmmmmmmW^*-' ]

mm- «. ■ . . '^j^^^^gj^^^ W MWI

|^L-^B " " "« I

KENWOOD HIFI SET Bestaande uit: j^Hi^^D 8
KENWOOD KRA 5020 TUNER KHIW

der, digitale piekzoekfunktie voor opna- IjHiii ||I|P
me, diverse herhaalfunkties, afstands- ■-^i^i^bp^
bediening. An.nr. 14307 BNS E24 LUIDSPREKERS
KENWOOD KX-3030 CASSETTE- Internationale klasse van Nederlandse
DECK 2 motoren cassettedeck, elek- bodem. Tweeweg systeem luidspre-
tronisch gestuurd, HX-Pro dynamiek kerbox. Goed getest. An.nr. 12521
verruiming, Dolby Ben C, muziek zoek- OUDE VOGELZANGPRIJS 2395,-
-systeem. An.nr. 1540aVOGELZANG SETPRIJS

OF F 60,-PER MAAND 1999
Nu tijdelijk kunt u op vertoon van een Vogelzangaan-
koopbon in hetbezitkomen van een
schitterende CD voor de aktieprijs f
van f 10,-. Zeer gevarieerde CD met "^ÈËËmr
sterren als James Brown. Elton Ë IfF I
John, Oleta Adams, John Miles, |j |
Vangelis, Ennio Moricone, c.v.a. *

" RENTE 1.939%P.M. (EFF. 25.92%)T0T F 2.500,-: 1.629%P.M. (EFF. 21.40%) BOVEN F 2.500-,KREDIET F 5.000,-; 1,258%P.M. (EFF. 16.21%)BOVEN F 5.001 ," MAK.KREDIET F 10.000.

Zes jaarlang
zorgeloos

kijken enluisteren
met

hetGarantieplan
i^vanVogelzang
if denkt over'de aanschaf van een nieuwe

ÜL nÜ^ MÊzÊÊ&\. televisie, een CD speler of misschien wel uw eerste
V^^^L camcorder. U verwacht dan kwaliteit en duurzaam-

ne*^ van uw aan^°°P- Natuurlijk stelt u ook hoge eisen aan
llllllËllw^lliy^<«^tf e nazorB van uw aar,koop. Correcte service is dan van het

grootste belang. Deze zekerheid krijgt u nu aangeboden in de vorm
vPP^4ksk^L^^^ van net umeke "Zes jaar garantieplan" van Vogelzang. Bij aankoop van

iflÉPy^^É^^^L ▼ uw nieuwe audio- en/of videoapparatuur ontvangtu, voor een gering bedrag,
%l^4^\^^y^ een garantiecertificaat. Bij onderstaande aanbiedingen staat ditbedrag vermeld.
r v^^Ë^l De eerste 2 jaar na aankoop geniet u een volledige garantie, dus geen arbeids- of

lpt^ onderdelenkosten. Vanaf het derde tot en met het zesde jaarbetaalt u alleen een vast tarief
voor de behandeling van uw toestel. Kortom, met het "Zes jaar garantieplan" hoeft u niet voor

onaangename verrassingen te komen staan. De specialisten van Vogelzang vertellen u graag meer!
■ ~

SONY T~Wf% TEjiFUMKENiiiMJ_^_jiik GRUnPIGz .
Video 8 IP*3^551^! W^^^%
filLi^liülßEMß^MpMrlil mmmiHmogelijkheid 50,- mmtmnmogelijkheid 50,-

SONYCCD-F375 'BB' u zowel beeld als geluid vloeiend op- "3 *m~,*~mma* GRUNDIGP4S-450TXT 0
VIDEO CAMCORDER komen of verdwijnen.Kompleet met in- TELEFUNKEN MPI43 TELEVISIE KLEURENTELEVISIE
Een video 8 camera met veel extra's, frarood afstandsbediening voor de af- Goede beeldkwaliteit met deze kleine Kleurentelevisie met 45 cm Black Pla-
Voorzien van een Auto Lock Cover 8x speelfunkties 37 cm beeldbuiskleurentelevisie. Heeft nar beeldbuis, CTI-schakeling, stereo
motorzoom met macro een sluitertijd An.nM4B9s

' een universele kabeltuner, 40 pro- geluid, aansluitingen voor satellietont-
tot 1/4000 seconde, een start/stop OUDEVOGELZANGPRIJSI999,- gramma-geheugenplaatsen. Bedie- vanger, camcorder en hoofdtelefoon,
alarm. Age insert en een minimale nin9 gebeurt via de Mono-IMC af- Teletekst en afstandsbediening,
lichtsterkte van 3 Lux. Met defader laat VOGELZANGPRIJS. standsbediening. An.nr. 13777 Ari.nr.lml. - VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS
OF F 50,-PER MAAND 1599 549 999

WtÈÈBittJM ■GARANTltPlAN mogelijkheid7s,- lt,\XT\MnK^n^^mmmmmmm^mmmmmumuuuumm^

-^ÊÊÊmmmmmtm^^m^mm^miml^S
PHILIPS VR 200 VHS VIDEO-^"^ Uitgebreide timer. Digitale display. Ge- 6 6 jaargarantie
RECORDER makkelijk te bediening, inklusief af- cara"" mogelijkheid 100,-
Perfekte VHS videorecorder in zn prijs- standsbediening. An.nr. 14203
klasse, met 2koppen, 42 voorkeurzen- VOGELZANGPRIJS
ders, diverse programmeerfunkties. leieiehsi

cqq * JQ 'OF F 40,-PER MAAND OZJZJ j^BWÜ»tfiMßi ■■■" ' '*-*-AJi±±difea-j-/^.n 6jaaL9ara'!tLe. TELEFUNKEN SM 253 Jög zoeksysteem, teletekst met 8 pagina
s^^s:—"<rwelilkheid 75,- _ KLEURENTELEVISIE geheugen. 2 x Scart-. hoofdtelefoon-. 2

'^SaBSSE,,m.,..nHnn./ lS Sjf 63 Cm Black Super Planar beeldbuis x cinch-, 2 extra luidsprekeraansluitin-

mj lë =^^ÉL^J ziekvermogen, 40 programma geheu- OUDEVOGELZANGPRIJS 1899,-
UiprhiiWrro^ytfi^ffl, t ._ _ Ij^m^^^^^^m^^M) genplaatsen, direkte kanaalinvoer en VOGELZANGPRIJS

f?S|l 1 CQQ
AKAI VSF300 VHS VIDEO- Ls*,.. | shuttle knop kunt u snel en makkelijk OF F50,-PER MAAND iOJJ
RECORDER %^£o zoeken naar het juistebeeld. Inklusief esr^Tsjv ljiij«Oißiiiirr—~__ 'Intelligent HQ videorecorder met quick afstandsbediening met LCD scherm. .>"" "~~~~~^"""-'i^^Bresponse systeem en 3DX koppen. Art.nr.n26o Hjfl Ste>mn Hi
Heeft een timer voor8 programma's in VOGELZANGPRIJS

OF F 40,- PER MAAND _ 899 fIH 6 jaargarantie ■

i|§>y "*" kuLjiiK SONYKV-C2921 KLEUREN- On Screen Display, taalkeuzeschake-
HITACHIVTB6OVHS opzoekfunkties, on screen displayvoor TELEVISIE laar en teletekst. HiFi stereo geluids-
VIDEORECORDER overzichtelijk programmeren. Timer Mooiste beeldkwaliteit op groot for- weergave.lnklusief infrarood afstands-
Hoge beeld- en geluidskwaliteit met voor 8 opnames over 1 jaar,Long Play maat met dezeBlack Triniton beeldbuis bediening waarmee ude voorkeur-
automatische digitale tracking, automa- funktie, kinderbeveiliging. Kompleet (beelddiagonaal 70 cm). De 120 ka- zenders kunt programmeren,
tische of manuele kopreiniging en HiFi met afstandsbediening. An.nr. 10035 naals FSS hyperband tuner heeft 60 OUDE VOGELZANGPRIJS 2299,-
-stereo geluid met bas-positie. Diverse VOGELZANGPRIJS voorkeurzenders. Handige funkties als VOGELZANGPRIJS

tfApple \EM--^m~' 1500,-
I Goede I VOOnieel!

consumenten-
test

december'9l

APPLE MACINTOSH CLASSIC 2/40 verplaatst worden. Technische gege-
Door zijn kompleetheid, veelzijdigheid yens: 8 MHz 68000 processor, 40 MB
en bedieningsgemak is de Apple Mac- hard disk, 2MB RAM, 2>Vi" disk drive
intosh een ideale computer voor thuis. (1,4 MB), beeldresolutie 512x314 mo-
Zelfs een onervaren computergebrui- nochroom, muis, besturingssoftware,
ker kan metbehulp van de meegelever- toetsenbord. Afm.: 25 x34x 29 cm.
de introduktiediskette snel wegwijs ra- An.w. 7409
ken op de computer. Doordat de com- OUDE VOGELZANGPRIJS 3499,-
-puter kompakt en licht is en voorzien VOGELZANGPRIJS
van een handvat kan hij gemakkelijk

OF F 60,- PER MAAND : 1999
SHARP np Ijrhtctn SHARP PC 622° notebookuc ituniaic Notebook computer met uitmuntendenOtSOOOk prestaties en mogelijkheden. De Sharp

~ 6220 iszeer populair doorzijn lichte ge-
y^^^^^ M wichtvan slechts 2kg inclusief accu en
\H . M acculader. Technische specificaties:
« U\ i> M 80286 processor' 12 MHz kloksnel'
W A^^ heid' IMB intern 9eneu9en. 20 MB
y^-m^^^ Jmm%

_
' hard disk. parallel en serieel interface.

P BSÜ^. VGA LCD beeldscnerm-lnklusief MS'
n &s§so£^2m^. DG^en LaP'ink communicatie-softwa-

OUDE VOGELZANGPRIJS 3499.-

->^ VOGELZANGPRIJS

OF F70,-PER MAAND 2369

KENWOOD KRC 352 L AUTORADIO zenders, 4 luidsprekeruitgangen met
CASSETTESPELER voor/achter balansregelaar en liinuit-
Cassetteradio met een uitgangsvermo- gangsregelaar.Automatic reverse cas-
gen van 2x250f 4 x 15 Watt, diefstal- settegedeelte. An.nr. 5724
preventieslede met semi-permanente OUDE VOGELZANGPRIJS 599,-
-geheugenvoeding en draagbeugel. Af- VOGELZANGPRIJS
sterngeheugen voor 24 FM/MG/LG

499

AKAI AJW 315 RADIO CASSETTE- gedeelte, kontinu weergave en high
RECORDER METCD speed dubbing, bandkeuzeschakelaar.
De ingebouwde CD speler is 16 num- Ingebouwde microfoon, microfoon
mers programmeerbaar. Geschiktvoor mixing mogelijk. An.nr. 3316
ontvangst van FM stereo, MG en LG, OUDE VOGELZANGPRIJS 499,-
-42 Watt muziekvermogen, dubbel cas- VOGELZANGPRIJS
settedeck met autoreverse cassette-. 449
Technics SONYwie^^

TECHNICS SLXPIADISCMAN SONYWM-EX 36 WALKMAN
Lichtgewicht portable CD speler met 2 Walkman van alle gemakkelijk voor-
digitaal analoog omzetters, extra bass zien. Dolby B ruisonderdrukking, 2 x
systeem, random play, resumé play. Megabass, automatic reverse casset-
Inklusief oortelefoon, oplaadbare bat- tegedeelte, dus nooit meer cassette
terijen, AC-adapter, batterij-oplader, omdraaien, Inklusief hoofdtelefoon en
draagriem en aansluitsnoer voor HiFi riemklem. Kleur zwart. An.nr. 6253

installatie. An.nr. 13368 OUDEVOGELZANGPRIJS 119,-
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

379 99

ALCATEL PLUS TELEFOON
Wandtoestel dat qua vormgeving en
kleur perfekt aansluit op elk interieur. PANASONICKX-T 1440TELEFOON-
Allefunkties zijn stijlvol tot een solide en BEANTWOORDER
handzaam geheel samengevoegd in Automatische telefoonbeantwoorder.
de hoorn. 10 Nummergeheugen, pau- Microprocessor gestuurd, dubbel cas-
zetoets, uitschakelbare bel. Verkrijg- settesysteem, variabele meidteksten, te
baar in de kleuren wit, grijs en zwart, selekteren opnametijd, ingebouwde
An.nr. 7329 speaker voor afluistering. An.nr. 5197
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

OF F 45,-PER MAAND 1399 OF F 55,-PER MAAND 1699 179 229
AletfO' MjÊP- FVoFoorr—T.

\ i ■ OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00 UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. DONDERDAG KOOPAVOND \%»l-<tl"^® * ~^om £Ê J^t^TS^\I J^ TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-17.00 UUR. \"—"*"°^) '^H ■LMJfc.'PjebL'' ËÊKt^Aï|^1 1 AANBIEDINGEN ZOLANG OE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN INDE AfBEELDINGEN ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN V_-^—'—"""' \ rfS^^BÈi^f^mw'/ " " '"" ''V/Mi\wi iiAFEivnnp \S^^ j*l2)-
-\ \LM ISBHI M I !■ ALECTO FM 52 INTERCOM j

I \ \l 1 afl M Modermintercomsysteem met 2 kana-
-1 \ JF. \ \J ll| WM Wm II W len. Uitgevoerd met oproep en blok PROFOONTK-150VERLENG-

keertoets. Ideaal voor baby-oppas en HASPEL
m^ mm wm wm m_ m interne communicatie. An.nr. 3199 Lengte 15 meter. An.nr.6567Daar kun jeniet omheen vo"rus

69
emjs
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Ongehoorzaam
liv .omt er °P neer dat verpleeg-
jrj ndigen en verzorgenden tijdens
i g^cties het stuurovernemen, art-niet zo maar gehoorzamen en
L * bepalen of iets wel of niet

&e rt*t gedaan. Ze zullen niet lan-
j

r meer alle zorg op hun schou-ers nemer*

jj sPringen niet meer in bij de
tyüken, als de borden moeten

'°rden opgeschept voor de
„ °ndmaaltijd. Ze zullert niet lan-
,j

r °p commando depatiënt naar
Da VsY s'otherapeut brengen. Die be-
j„ at tegenwoordig wanneer. "iand moet komen, terwijl de
~*"Pleegkundige op dat moment|j*n tijdkan hebben, omdatzij bij, orbeeld een andere patiënt aan
ip Wassen is. Maar de verpleeg-
kundige past zich aan én rent van

°' naar her. Tijdens de actie wei-
u 1* de verpleegkundige om nog
J^ger een 'manusje van alles' te

Stuur
A*- zal het personeel in een ver-
(j eeghuis bij voorbeeld weigeren
js nieuwe patiënt die incontinent
.te verzorgen, als daar onvol-

Qfende man/vrouwkracht voor is.
verpleegkundige zal in een

v ekenhuis niet langer op verzoekA de arts de patiënt naar de
j^tgenafdeling of de operatieka-mer begeleiden, omdat dat haar**k niet is.

püe-coördinator Annet De Wit:gutsen hebben ook nogal de nei-
As om vier uur 's middags degenten te bezoeken. Dat komtn goed uit en wij moeten ons
impassen. In denamiddag wisse-(j.ll de diensten van verpleegkun-
'ufCn en scmlct net ons dus abso-Ai niet. Een verpleegkundige dien al de hele dag heeft gewerkt,

°et dan vaak langer blijven".

.e passen ons niet langer aan en„Ageren om met de arts mee te
c?an. Het wordt dan een grote*|aos op de afdelingen, want de0^s mist dan een dosis informatie
in er de patiënt. De infrastructuur

ziekenhuizen en instellingen
y-°rdt een zooitje. Wij moeten al-Jd alle gaten opvullen en daar. assen we nu voor. Dat is onze
ta met- wiJ hoeven niet voor al-,^te zorgen".

Hoewel de actiebereidheid groot
is („de meeste verpleegkundigen
voelen zich niet schuldig meer te-
genover de patiënt") en de draai-
boeken klaar liggen, heerst er een
gelaten sfeer op het hoofdkantoor
van NU'9l in Utrecht. Actie-coör-
dinator De Wit en woordvoerster
Annemiek Van der Linden zijn
het spuugzat dat ze nu voor het
vierde achtereenvolgende jaar ac-
tie moeten voeren voor extra
loonsverhoging.

Onderhandelingen
Het steekt hen dat het salaris van
veel andere werknemers na cao-
onderhandelingen zonder wilde
acties gewoon omhoog gaat, ter-
wijl verpleegkundigen jaar in jaar
uit moeten vechten voor een extra
centje. Hoewel de onderhandelin-
gen nog niet zijn begonnen, is het
standpunt van de overheid glas-
helder: voor alle werknemers in
de zorg is er een loonruimte van
slechts drie procent.

Het geld daarvoor moet komen uit
een verlaging van de pensioenpre-
mie die werkgevers en werkne-
mers betalen aan het pensioen-
fonds PGGM. De verpleegkundi-
gen betalen hun loonsverhoging
dus uit eigen zak en krijgen bo-
vendien niets extra's, wat bij de
meeste andere werknemers wel
het geval is.

Moe
NU'9l bespeurt dat buitenstaan-
ders moe worden van dezezoveel-
ste actie voor werknemers in de
zorgsector. Woordvoerster Van
derLinden: „Ze zeggen: 'Daar heb
je hun weer. Ik begrijp die reac-
tie, want het publiek ziet bijna
ieder voorjaar demonstrerende
verpleegkundigen op het Binnen-
hof. Maar ik maak me hier ook
boos over. De mensen moeten we-
ten dat wij strijdenvoor een loons-
verhoging die andere werknemers
zonder actie voeren krijgen. Ook
wij gaan liever niet de barricades
op".

Slechter
Zo had Bush' voornaamste uitda
ger, de radicaal Pat Buchanan

gedacht dat hij kansen had in de
staten Mississippi en Louisiana,
omdat de economie daar slechter
is dan in de rest van het, naar
Amerikaanse begrippen, nog be-
trekkelijk gezonde zuiden.

Maar dat gebeurde niet. Ook in die
staten won Bush ruim. Een twee-
de onzekere factor was tot deze
week hoe goed ex-Klan-lid David
Duke het zou doen.
Wel, de kiezers spraken duidelijke
taal. Zelfs in zijn thuisstaat Loui-
sianakwam Duke er maar nauwe-
lijks aan te pas. Vrijwel alle men-
sen in die staat die hem vorig jaar
nog gesteund hadden toen hij gou-
verneur wilde worden, lieten hem
in de steek en stapten over naar
Bush en - vooral - Buchanan.
Aan Republikeinse kant is verder

duidelijk geworden, dat 30 pro-
cent van alle Republikeinen in zo
ongeveer elke staat op Buchanan
stemt. Uit kiezersonderzoek is nu
duidelijk geworden, dat het die
stemmers niet om de persoon en
het programma van Buchanan
gaat, maar om een protest tegen
Bush. Ze zouden ook op Klein-
duimpje hebben gestemd, als die
op het stembiljet had gestaan.

Het bewijs: in de staten waar Bu-
chanan intensief campagne voer-
de, haalde hij ongeveer een even
hoog percentage als in de staten
waar hij zijn neus niet één keer
had laten zien.

Buchanan, dat is nu duidelijk,
mag niet meer op een groeicurve
rekenen. Hij zal vrijwel zeker in

niet één staat winnen, en Bush
gaat dus onbedreigd naar de Re-
publikeinse conventie in Houston
toe, komende augustus.
Maar hij heeft weinig reden tot
zelfvoldaanheid. Want de Bucha-
nan-stemmers zullen bij de echte
verkiezingen, in november, voor
een groot deel niet op Bush stem-
men. Ze gaan helemaal niet naar
de stembus, of ze gaan Democra-
tisch stemmen. Ook dat wijst kie-
zersonderzoek uit.

binnen/buitenland

Draaiboeken voor grimmigeacties zijn klaar

Werk in ziekenhuizen
wordt ernstig verstoord

Van onze redactie binnenland

- De tijd van speelse acties van verpleeg-
kundigen en verzorgenden is definitief voorbij. Er is
>een verpleegkundige meer die er wat voor voelt om

een pillenbekertje automobilisten op verstopte
van limonade te voorzien. Ook de ballon,

nog vorig jaar de gewenste 5 procent loonsver-
hoging werd aangekondigd, is voorgoed de lucht inge-

Aan de vooravond van de landelijke manifestatieoor werknemers in de zorgsector, die aanstaande zater-
wordt gehouden, liggen draaiboeken voor meer ac-es klaar en de inhoud is grimmiger dan ooit.

r*ll het beeld van de ontevreden
P rPleegkundige die op een watL**e manier in een witte schort
C.Ue voert op het Binnenhof defi-
Lullef te veranderen, pakt NU'9l,
P3r^.erknemersorganisatie waarbij
f DOO verpleegkundigen en ver-t.r§enden zijn aangesloten, het

Jaar heel anders aan.

L organisatie heeft draaiboekena3kt voor harde acties die hetATk in ziekenhuizen en instellin-
t . totaal verstoren. Ook houdenL " in vergelijking met voorgaandeIhen 1' vee' mmder rekening metL'lot van de patiënt. Alle zieken-
jj l2en en instellingen krijgen vanL u 91 een lijstje welke handelin-
*. verpleegkundigen en verzor-
gden kunnen weigeren. In di-
jSeziekenhuizenzijn de actieco-

ltes al opgericht.

'Maatschappelijke
positie chronisch
zieken bedreigd'

UTRECHT - De maatschappe
lijke positie van chronisch zie
ken wordt bedreigd. Op het ge
bied van sociale zekerheid, ar-
beidsmarkt en huisvesting
komen er steeds meer maatrege-
len die nadelig zijn voor patiën-
ten die bij voorbeeld lijden aan
diabetes, cara en reuma. De
overheid moet rekening houden
met de gevolgen voor chronisch
zieken als zij maatregelen neemt.

Dat stelt de Stuurgroep Toe-
komstscenario's Gezondheids-
zorg in het rapport „Chronische
ziekten in het jaar 2005".

De stuurgroep inventariseert
mogelijke ontwikkelingen in de
gezondheidszorg. De groep stelt
dat staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) zijn beleid te-
veel richt op succes op korte ter-
mijn, voor de huidige chronisch
zieken. Dat is niet genoeg, aldus
het rapport. Er moet onder meer
een op langere termijn gericht

preventiebeleid komen. Verder
stelt Simons slechts 7,2 miljoen
extra beschikbaar voor de uit-
voering van zijn beleidsplannen
en ook dat is te weinig.

De stuurgroep bepleit meer aan-
dacht voor fundamenteel onder-
zoek en vooral voor vroegtijdige
opsporing (onder meer door ver-
hoogde alertheid van artsen). De
zorg moet uitgebreid worden -
zowel de genezende zorg, als de
verplegende en revaliderende -
al was het alleen al om de
groeiende vraag naar zorg het
hoofd te bieden.

Zege van Bush en Clinton maakt op zich niet veel indruk

Details belangrijker dan
winst op 'Super Tuesday'

DOOR HENK DAM

AUSTIN - Bij de manier
waarop in Amerika verkie-
zingen worden gehouden,
zijn begrippen als winnaar en
verliezer betrekkelijk. Dat is
te danken aan de peilingen,
die dag in dag uit de stem-
ming in elke hoek van het
land meten.
Wie volgens de peilingen
gaat winnen, en inderdaad
wint, is voor de media geen
echte winnaar. En omge-
keerd: als enquêtes weken-
lang voorspellen dat iemand
gaat verliezen, en hij verliest
écht, dan treft hem dat niet
zo erg. Verliest hij minder
erg dan de peilingen zeiden,
dan is hij in de ogen van de
media - en daarmee al gauw
de publieke opinie - zelfs de
winnaar.

Dit lesje politicologie voor begin-
ners is nodig om de resultaten van
de voorverkiezingen in elf staten,
die gehouden werden onder de
naam 'Super Tuesday', te interpre-
teren. Zes van die staten liggen in
het zuiden van het land, een ze-
vende, Missouri, ligt tegen het zui-
den aan, en geldt als randstaat.
Alle peilingen hadden al weken
voorspeld dat in het zuiden presi-
dent Bush bij de Republikeinen
dik zou winnen, en bij de Demo-
craten gouverneur Bill Clinton,
die het voordeel heeft dat hij uit
de zuidelijke staat Arkansas komt.
Precies dat gebeurde dindag ook:
Bush en Clinton waren in het zui-
den de grote winnaars. Dat maak-
te op zichzelf op niemand erg veel
indruk. Wat wel indruk maakte,
waren kleine details in dat grote
beeld.

BILL CLINTON
grootste democratische kanshebber.

Florida
De twee eerste alinea'svan dit ver-
haal nog eens in gedachten ne-
mend, scoorde Bill Clinton dins-
dag maar één echte overwinning:
hij won overtuigend in Florida, en
dat was niet door de peilingen
voorspeld.

Florida hoort cultureel niet bij 'het
zuiden' en Clinton had er dus niet
zijn regionale voordeel. In Florida
wonen veel zonzoekers uit het
noordoosten van het land, met na-
me veel bejaarden, en die moest
Clinton voor zich zien te winnen.
Dat was niet zijn natuurlijke doel-
groep. Daar komt bij datClintons
voornaamste uitdager, Paul Tson-
gas, alles op alles had gezet om in
Florida te winnen, inclusief mas-
sa's tv-commercials, campagnebe-
zoeken, alles.

Maar het hielp de ex-senator uit
Massachusetts niet. Clinton won,
dankzij een betere organisatie en
dankzij het feit dat hij de kiezers
ervan wist te overtuigen dat alleen
bij hem de sociale zekerheid in
veilige handen is. Dat werkte
vooral bij de bejaarde stemmers.
Clinton heeft nu het 'momentum',
zoals dat in de Amerikaanse poli-
tiek heet. Met andere woorden: hij
heeft nu het aura van de winnaar
om hem heen, en de geschiedenis
leert dat dat een machtige factor is
bij volgende voorverkiezingen.
Maar dat wil lang niet zeggen dat
Clinton nu binnen is. Tsongas is
een geduchte vechter die boven-
dien, meer dan Clinton, tot nu toe
heeft bewezen ook buiten zijn ei-

gen regio (het noordoosten) te
kunnen winnen.

Liquidatie
vond plaats

in Rotterdams
restaurant

ROTTERDAM - De drie mannen,
die eind vorige week verbrand en
onthoofd in Oostvoorne werden
aangetroffen, zijn in een Turks res-
taurant aan de Glashaven in Rotter-
dam om het leven gebracht.
Volgens woordvoerder W. de Rooij
van de Rijkspolitie Dordrecht zijn
in het pand 'technische sporen' aan-
getroffen die erop wijzen dat de
drievoudige moord hier heeft
plaatsgevonden. De politie is er nog
niet zeker van of de onthoofding
van de door een nekschot omge-
brachte mannen ook hier heeft
plaatsgevonden. Twee slachtoffers
zijn inmiddels geïdentificeerd als in
Rotterdam wonende Turken. De
identiteit van het derde slachtoffer
staat nog niet vast. „Mogelijk dat
deze man illegaal in Nederland ver-
bleef', zegt De Rooij.

De recherche kwam op het spoor
van de 'plek des onheus' door de
verklaringen die relaties van de
slachtoffers hebben afgelegd. Die
meldden zich dit weekeinde bij de
politie om de vermissing van de
mannen aan te geven. De politie
heeft inmiddels aan de Glashaven
een uitgebreid buurtonderzoek ge-
houden.
Het team politiemensen dat aan de
oplossing van deze afrekening in de
criminele wereld werkt is verhuisd
naar Rotterdam. Daar werden de
laatste tijd meer van dit soort lugu-
bere liquidaties voltrokken, waarbij
Turkse mannen het slachtoffer wa-
ren. Net als in die eerdere gevallen
hebben de 'Oostvoornse' moorden
vrijwel zeker te maken met de he-
roïnehandel. Zoals gebruikelijk,
zegt De Rooij, wordt bekeken of de
diverse zaken verband hebben met
elkaar.
Door het groteaanbod van heroïne,
een dalend aantal gebruikers en een
eveneens dalende prijs is de concur-
rentie in de drugshandel vanuit
Turkije momenteel zeer groot.

Clinton en Bush
overwinnaars

AUSTIN - President Bush en
gouverneur Bill Clinton zijn de
grote winnaars van Super
Tuesday, de voorverkiezingen
die dinsdag in een groot aantal
staten werden gehouden.
Clinton is door zijn reeks over-
winningen van dinsdag nu de
duidelijke koploper bij de De-
mocraten geworden.
Bij de Republikeinen won pre-
sident Bush bijna overal twee-
derde deel van de stemmen of
meer. Een kleine 30 procent
ging naar Bush' voornaamste
uitdager bij de Republikeinen,
de conservatiefPat Buchanan.
Super Tuesday leverde bij de
Democraten samenvattend het
volgende beeld op: Clinton
kreeg 55 procent van alle stem-
men, Tsongas 27 procent en
Jerry Brown 11 procent. Daar-
mee won Clinton 381 gedele-
geerden, Tsongas 201 en
Brown 21.

De resultaten van eerdere voor-
verkiezingen meerekenend,
heeft Clinton nu 700 gedele-
geerden. Tsongas heeft er 345
en Brown heeft er 80. Voor de
nominatie van de Democrati-
sche conventie zijn 2025 gede-
legeerden nodig.
Het resultaat van eerdere voor-
verkiezingen meerekenend,
heeft Bush nu 554 gedelegeer-
den, Buchanan 51 en Duke 1.
Voor de Republikeinse nomi-
natie zijn 1105 gedelegeerden
nodig. _ .

Industrie
Heel belangrijk, zo niet cruciaal,
voor het verdere verloop van de
strijd bij de Democraten zullen
daarom de volgende voorverkie-
zingen worden, die op 17 maart in
de staten Illinois en Michigan wor-
den gehouden.

Die staten liggen in het midden
van het land, buiten de invloeds-
sfeer van zowel Tsongas als Clin-. ton dus. Het zijn ook echte indu-
striestaten met veel vakbondsle-
den, en die zijn tot nu toe nog niet
aan bod gekomen.
Als Clinton er wint, dan zal hij
daarna moeilijk te stoppen zijn -hoewel hij op elkmoment zijn nek
kan breken over weer een nieuw
schandaal. Als Tsongas er wint,
dan zullen Clintons overwinnin-
gen van Super Tuesday gauw ver-
geten zijn.

Explosie verwoest huizen

(ADVERTENTIE)

Glansrijk!

I Puntgaaf hersteld
en glansrijk op tijd.
(alle bekende merken)

■

Donderdag 12 maart 1992 ♦5

" Buren bekijken de schade die een explosie
woensdagmorgen in alle vroegte in Lelystad aan-
richtte. Door de ontploffing werden enkele wonin-
gen totaal verwoest. Een man moest met ernstige
brandwonden naar een brandwondencentrum
worden overgebracht. De explosie, ontstaan als ge-

volg van gas, verwoestte niet alleen de betrokken
woning. Ook de voor- en achtergevel van de boven
en onder het huis gelegen woningen vlogen eruit.
Drie er naast liggende huizen werden zo bescha-
digd dat de bewoners ze onmiddellijk moesten ver-
laten. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

Originele lqjk op keuken-kleuren?

.-^^^^^^^^» i -■■ . .... i^h
ALNO inbouwkeukens zijn er In talloze, AmM/j^^^i
meer of minder gewaagde kleuren.
ALNOPOR bijvoorbeeld, is een echte M|■■■■trendy noviteit. Nog veel méér kleurrijk
nieuws staat ute wachten als u bij de Wm ■■ IU
ALNO Select Dealer binnenstapt. Wereldklasse die u toekomt

GELEEN: Kellerhuis Keukens,
Ringovenstraat 1 tel. 046-747905.

HEERLEN: Keukendesign Kellerhuis,
Woonboulevard tel. 045-754172.

MAASTRICHT/HEER: Remalux, Dorpstraat 84a tel. 043-617340.MEERSSEN: Keukencentrum Zambon,
Kruisberg 46 tel. 043-642535.

Hmburgs dagblad



ISuper aanbiedingen,!
enorme kortingen!!

IVBim|HHH|HH^nM M 55-575 TEXT ■if^t^^i^^^^J I üf»l(»B 155 cm. beeldbuis, stereo, teletekst 4 AAA■ ■^■■■HblMi^Hili^i^Hi^Hi^Hili^i^i^H I | van 1.299.- 1 .USfSJ.-

-■ ALPINE 7390 M EXAKTA 28-70 zoom M^*"MIMMIMMM*I*^M^B
autoradio/cassette met aansluiting objektief voor Nikon/Minolta AF 4-TA W^Ê HRH WW PWvoor cd-wisselaar OAQ van 229.- I 19.- I lM é^IO H-WIT T* 11*1

090.- HIÉÉIÉÉÉHIÉIÉM II
AAUAAnn #%%# .#* METZ 28 CT 5CONCORDCX4O tiitser A A n r.RiiMnir.autoradio/cassette aaa I van 179.- 1 5f■- I'VnüHüW
van 399.- 299.- MUSIC BOY 165 A
dl in me n/* 00,. n CHINON GL-AF fm/mg/lg/kg -g _
PHILIPS DC 984 R I auto-focus, compact camera AA I van 9,_ w^.
cd-radio; RDS, 100 Watt «. noQ I van 129.- 5J5J.-
-van 1.498.- 1.099.- PHILIPS AZ 6804
jw*..^».* **.» ~ I TOKINA AF 270 II portable cd-speler, 6 uur-accu OQQ mCONCORD CD 2 I objektief 28-70 voor Nikon Af 4 AO van 349.- A5J57-
-cd-radio >■#%#% I van 249.* I 99.-
-van 798.- 499.- SIEMENS RM 921.. _..._ _-„-

, ISIGMA AF 35-70 radiorecorder, dubbel cassette 4aa ■ALPINE 7289 M I objektief voor Pentax AF QQ van 199.- ■
autoradio/cassette, Dolby B+C O/lO I van 198.- SJSJ.- -»^.«. .van 1.198.- 040.- piMMi^HHHHI^HHi^BMHHBHHH SONY CFS-204 S

I radiorecorder #%#%philips dc 980 nnnn|■^■■■■■■i I *" 99.-
-cd-radio, 2 x 25 Watt f-/%5% i^^H^^K^fl599.- ■mÊÈÊÊÊÊÊ^^^^^^^^^^m,

ANITECH STRR 911
eiciiruc es* * a-i \i a I radiorecorder, dubbel cassette c^dSONY DTX 10 ?JEMIN?hFC 1f7 van 89 ■ 66-"

autoradio/DAT-deck met I f 5. beeldbuis, afstandsbed.,
CD aansluiting * AQQ QQQ . HITACHI TRK-360 E
van 1.998.- I .*ft99.- van/»».- w«r«r. radiorecorder, dubbel cassette,

I JET-SOUND JS 8030 AR ■ SaSSb" S^taLkst „--- ■«n^.- 129.- ■■ as^casset,e 128.- van 12" 1 -099-" ■ HITACHI TRK-3D 50 E ■DinucCD en oo All a I radiorecorder, dubbel cassette 4 OA
ALPINE 7293 M HUNEER 5D 28 AV 1 I van 229.- ■ 89.-

-♦ 7 / ft o ociai. 70 cm. beeldbuis, teletekst, stereo #%#%#%autoradio/cassette, 2x 25 Watt e>#\#% van 1 dqq 1 9QQ . AAI ,%«*—«■-» ~+~. ~van 848.- 599." van 1.499.- Il^9.a GOLDSTAR 610 S
roiiunir mta coc/o t/\b I radiorecorder met cd-dubbel casset-

AUTOTFK 790dRTQ GHUNDIG M 70-595/9 TOP I te *%**^■ e^dlS QQQ
"70

xcm.^, dbuis,top-te,etek st, ■ van 349.- 299.- ■■ va" 999.- Van 1 .599.- GRUNDIG BB 990 ■VISATON VA 1150 GRUNDIG M 70-590/9 TOP ü^' autoreverse- ultra-bass, Dol-

I van VB4r|:? rker * * 599.- H "£"" top^elefeks!, 2 x H 2n 299.- 1 99.- ■I VISATON VA 1110 van 1 "599-" fl TOSHIBA KR 9421 I
eindversterker 2x 55 Watt sinus AQQ I PANASONIC TX-C 84 DRS I 5^299^d"Speler'16 Bit 249 -van 699.- «t»sf.- 63 cm. beeldbuis, teletekst, P^" ,^^^^^^^^_-__^_„
**■■■ k _■*«*«**> «*..«» afstandsbed. 4%*%*%GELHARD GXV 349 van 1.199.- 1.099.-
-4 kanaal eindversterker 400 Watt OAAvan499 099.- SHARP DV 25073 S I,■ SHERWOOD KA 2105 BP ■ 63„C'J;3^,.dbuiS'^^ teletekst 1 .099.- " AHe prijzen DM prijzen l^fleindversterker 2 x 90 Watt aaa Aanbiedingen zolang de voorraad strekt
van 299.- ZZ9.- BLAUPUNKT IS 70-40 VT SÏSKïSS?!!Üt>ï!SS!!SiJ!!?en""kermaHI|» I

70 rm hooiHhi lic t" ♦Q jQ*aj,„* drukfouten voorbehouden
VISATON VCM 2030 70 cm. beeldbu.s, top-teletekst, I' 'luidspreker 3-weg inbouwsysteem, van 1 899 - ■ .499."
120 Watt ■■■■^■■^■■■I^^^B
vanll9B 699.- HITACHI C 15 P 110 VT ||—wii ctaan At%nAtufAM,. bl
uiCATniJ W/-M oaoa 40 cm- beeldbuis, teletekst, 12/24 . «J<f*a

A
an «Ondefdag S

VISATON VCM 2020 volt tot 20.30uur voor U klaar
luidspreker 2-weg inbouwsysteem, van 822.- 699.- iJ~i^i^BHi^Hil^i^i^HHHHßaMilli^l
120 Watt y| AA M ■!van 799- 499.- GRUNDIG TVR 6305

I /«ei uAon /«vi /«o 63 cm- beeldbuis, ingebouwde VH vi-GELnAHD GAL G 9 deorecorder, teletekst, afstandsbed. -wr\r\24,5 cm. sub-woofer, 300 Watt 4 >■ A van 2.799.- 1.799.-
-van 229.- 149.-

Po' Be'i«ïl / ’ ',j , Tyy / Ari] (7^. f» Z -Z*l fJ-1 1 I if: 1i T # T/l] mm ML' lZ'jl Am Ê AmJ êIIJU-^ iW f ' I l F J^T I * tz^lï^^tl^^mX

| Kreui I Mkt V V^^mBoconi^^^^,^ ■ m' m^

Ljjftn>btrq Krfu; "T ■ liri^i'ü'r" 11 *i CilClf» tèU I Wr.^^^*! |B" M'J^/JÉI*l*l Mi»>T'*li.*HFi11 K-^^T^^»T l* 1 t .»HW■ TTTm

■*■ ■■▼■:



Voorzitter Dienstenbond uit kritiek op organisatie

Positie vakcentrale FNV
steeds verder aangetast

Van onze redactie economie

- De positie van de vakcentrale FNV dreigt
i erder te worden aangetast. Terwijl buiten de vakbeweging al

nger wordt betwijfeld of de centrale nog wel op de onverkor-
* steun van haar achterban kan rekenen, neemt ook van bin-
f*eruiit de openlijke kritiek toe. In het Tijdschrift voor Vak-
Ondsvraagstukken 'Zeggenschap' ziet Dienstenbond-voorzit-,er Lodewijk de Waal de rol van de vakcentrale FNV minder

worden.

r? artikel in 'Zeggenschap' steltye Waal dat bonden die bij de FNV
"jtt aangesloten, steeds meer zaken"derling gaan regelen, buiten de

FNV om. Tegelijkertijd, c«ten zij zich ook meer naar de in-
>, ""nationale vakbondscomités in

Uropa. Voor zijn eigen organisatie
°rdt het volgens De Waal minder. «izelfsprekend dat er jaarlijksmil-
ten guldens aan de vakcentrale

w°i-den betaald.
e Waal vindt dat de FNV effectief

k °et optreden en kritisch moet kij-
J-J1 naar haar taken. „De indrukInstaat wel eens dat er binnen de

mensen zjjn (jie klagen dat de
j°nden niet eenvoudig meer mid-

n (geld) ter beschikking stellen,, rider dat zij beseffen dat het pro-■ ükt dat zij aan de bonden bieden,
.j een aantal gevallen niet meer
jQequaat is. Wie betaald wil wor-
! moet een produkt bieden dat

het betalen waard is. Dat geldt voor
de melkboer, en dat geldt voor de
vakcentrale."
Volgens De Waal zou de vakcentra-
le zichzelf wat vaker moeten afvra-
gen wat er zou gebeuren als ze deze
of gene activiteit niet meer zou on-
dernemen. „En de durf opbrengen
om daaraan dan ook consequenties
te verbinden." „Is denieuwe jonge-
renorganisatie een efficiënte manier
om jongeren te organiseren. En is
het zinvol om èn een Vrouwenbond
overeind te houden met financiële
bijdragen van de andere bonden èn
een vrouwensecretariaat dat wordt
gefinancierd uit de afdracht van die
zelfde bonden?"

Kritiek
De openlijke kritiek van de Dien-
stenbond-voorzitter op de centrale
organisatie van de FNV bevestigt
eerder gehoorde klachten over een
gebrekkig functioneren van devak-
centrale. Aan de kant van de werk-
geversorganisaties, en ook bij de
overheid, is al eens in twijfel getrok-
ken of de FNV in centrale organisa-
ties als de Stichting van de Arbeid
nog wel alle volmacht heeft van
haar achterban. Met name bij het
tot stand komen van het akkoord in
de Stichting van de Arbeid over het
terugdringen van het ziekteverzuim
is dietwijfel uitgesproken.

FNV-voorzitter Stekelenburg
neemt De Waal de kritiek niet in
dank af. Hij zegt niet goed te begrij-
pen wat de Dienstenbond-voorzitter
met zijn artikel beoogt. Tegelijker-
tijd meent hij dat De Waal zich ken-
nelijk te weinig realiseert dat het
stuk in 'Zeggenschap' de positie
van de FNV er tegenover werk-
geversorganisaties) en de politiek
niet sterker op maakt. „Dat had hij
zich misschien ook even kunnen af-
vragen."

Verzet tegen
Akzo-akkoord

?°TTERDAM - De achterban van
? Industriebond FNV bij Akzo
£°ut Chemie in de Botlek heeft het
Jj lncipe-akkoord tussen Akzo en

6 bonden voor een nieuwe cao we-erom afgewezen. Van de 113 aan-. e2ige werknemers stemden er 98
aiv?n" De ledenraadpleging bij de
ndere Akzo-vestigingen is nog niet"'gerond..e werknemers stemden wel in metJ^' onderzoek naar oplossingen om

A* salarisachterstand van circau gulden op jaarbasis ongedaan; niaken. Dat onderzoek moet in
A zijn afgerond. „Als Akzo die

niet serieus oppakt, vrees ik
0g acties in Rotterdam-Botlek",

öUs bestuurder K. Kramer.

Cao-bod Philips
voor FNV

onaanvaardbaar
EINDHOVEN - Het eindbod
van Philips voor een nieuwe cao
is voor de Industriebond FNV
onaanvaardbaar. Een woord-
voerder van de Industriebond
FNV heeft dit gisteravond ge-
zegd na ruim zeven uur onder-
handelen. De kans dat het over-
leg door de Industriebond FNV
wordt afgebroken is heel groot,
aldus dezegsman. De vakorgani-
satie wil nu eerst de leden raad-
plegen.

Philips wil de huidige cao in gro-
te lijnen een jaar handhaven.

Daarbovenop is Philips bereid
de ruim 40.000 werknemers een
structurele loonsverhoging te ge-
ven op 1 juli van 2,5 procent en
een eenmalige uitkering van 3
procent op 1 april.

Philips wil verder de winstuitke-
ring, dienu nog is gekoppeld aan
de uitkering van het dividend,
met ingang van 1993 omzetten in
een vaste eindejaarsuitkering
van 6 procent. Ook wil Philips
een eindejaarsuitkering van 3
procent die nu uitbetaald wordt
in december al in mei gaan uit-
betalen.

" FNV-onderhandelaar Nico Broers (met bril) wacht ge-
duldigop de delegatie van Philips. In Eindhoven begonnen
gisteren de onderhandelingen over de cao voor het perso-
neel van het electronica-concern. Foto: ANP

beurs

Mineur
- De Amsterdamse

ectenbeurs heeft gisteren toch
$tpe*en buigen voor de mineur-
y op de beurzen van New
ATk, Frankfurt en Londen. Welis-
J^waren de omzetten - net als de

beursdagen - niet brjzon-
cjj». maar de positieve ondertoon,
j e m de ochtendhandel nog hieren
latlr Werd Sesignaleerd, verdweenh^T snel door de sterke koersda-in Londen.

H
e koersindex daalde van 206,60aar 206,10 punten. De EOE-indexJ*11 de optiebeurs zakte eveneens
Wel met 1,79 punten op 307,04. InJ* aandelenhoek werd een omzet«ft f 572 miljoen behaald. De obli-

9d,es noteerden een omzet van f
Oh ,milJoen.
s.nder de hoofdfondsen was de
remming zwak en ongeanimeerd.
I^P een toch stillemarkt zorgde aan-

al gauw voor enkele negatieve
g Schieters. Het staalconcern Hoo-vens, dat op 19 maart zijn cijfers
jj * Publiceren, werd onder meer
o^or aanbod van de optiebeurs ge-
jokt op f 52,70, een min van f 2.

e °ivgram verloor gisteren opnieuw
f Verliet de vloer met een min vanu-50 op f 42,80.

j^Mwas net als dinsdag de pisang.e onzekerheid over de winstver-
j achting voor 1992 en de lagere
cl*rcijfers haalden de Limburgse
t'*erniegigant naar beneden. De no-
£ring zakte f2op f 107,70. Maan-
dagochtend, na de publikatie van
ij ' onveranderde dividend, kon in
v euforie nog een hoogste puntn f 116,60 worden behaald. Er
j erd met een omzet van f45 mil--en flink gehandeld in DSM.

tw 3rrnee kwam et concern op eeni^eede plaats op de omzetlrjst na>oninklijke Olie. Akzo bleef in de
f"akke markt redelijk overeind op150, een min van twee dubbeltjes.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 47,60 47,80 f
ABNAmroA.inF. 80,20 80,20
ABN Amro Obl.Gr.f. 176,80 176,90
AEGON 127,40 127,20
Ahold 87,70 86,40
Akzo 150,20 150,00
Alrenta 193,80 193,80
Amevcert. 57,70 57,10
Bols eert. 47,80 48,00
Bührm.Tet.c. 46,20 46,00
CSM eert. 92,70 92,90
DAF 26,00 26,00
Dordtsche Petr. 132,30 132,40
DSM 109,70 107,70
Elsevier eert. 115,20 115,00
Fokker eert. 34,20 34,50
Gist-Broc.cert. 34,90 35,90
Heineken 179,00 179,40
Hoogovens nrc 54,70 52,70
Hunter Douglas 74,50 72,20 "IntMüller 61,70 61,10
InLNed.Gr.c. 52,70 52,10f
KLM 37,50 37,00
Kon.Ned.Papier 48,50 47,60
Kon. Olie 142,30 143,20
Nedlloyd 63,90 63,90
Océ-v.d.Gr. 76,30 75,40
Pakhoed eert. 48,50 48,30
Philips 37,00 e 36,60
Polygram 44,30 42,80
Robeco 99,60 99,60
Rodamco 52,50 53,70
Rolinco 98,60 98,30
Rorento 72,30 72,20
Stork VMF 47,30 46,90
Unilever eert. 187,90 186,40
Ver.BezitVNU 83,00 82,30
VOCnrc 44,10 43,60
Wessaneneert. 89,40 89,00
Wolters-Kluwer 71,30 70$)

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 149,50(150,00)"
KLM 37,00 (37,00)
Kon.olie 141,80-142,90(143,20)
Philips 36,40-36,60(36,60)
Unilever 185,00-186,00(186,40)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,20 55,00
ABN AmroHld.prf. 6,09 6,09
ABNAmroHld.div. 45,80 45,80
ACF-Holdingc. 35,00 34,80
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 131,00 131,00
AsdOptionsTr. 10,90 10,80
Asd.Rubber 3,40 3,40 fAnt.Verff. 420,00
AtagHold. eert 118,00 118,50
Athlon Groep 47,50 47,50
Athlon Groepnrc 45,50 45,50
Aut.lnd.R'dam 90.00 90,00
BAM Groep 89,90 89,50
Batenburg 123,50 125,00
Beers 120,00 120,00
Begemann 108,50 108,50

Calvé-Detft eert 1194,00 1199,00
Cindu Intern. 163,00 162,00
Claimindo 309,00b 309,00b
Content Beheer 24,00f 23,80
Credit LBN 31,50 31,60e
Crownv.G.cert. 122,00 121,00
CSM 93^0 93,70
DAF eert. 18,90 18,90
Delft Instrum. 27,50' 27,40
Desseaux 42,00 42,00
Dorp-Groep 41.50 43,00
Draka Holding 25,00 24,30
Econosto 29,80 30,00
EMBA 214,00
Enks Holding 81,00 83,70
Flexovitlnt. 57,50 57,00
Frans Maas eert. 81,00 81,40
Gamma Holding 104,00 103,50
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 34,80 33,60
Geveke 40,00 4020
Geveke div'92 37,80 37,80
Giessen-deN. 106,00 105,00
Goudsmit 35,10 36,50
Grolsch 204,00 207,00
GTI-Holding 223,50 223,00
Hagemeyer 148,50 148,00
idemdiv'91 145,00 145,00
HALTrust B 13,90 14,20
HALTrust Unit 14,00 14,00e
HBG 216,00 215,00
HCSTechnology 1,00b |,0Ob
HeinekenHold. 163,00 163,40
Hoeks Mach. 238,00 238,00
'Holl.SeaS. 0,47 0,48
Holl. Kloos 455,00 455,00
Hoop Eft.bank 7,60 7,50
Hunter D.pref. 2,70 2,70
lHCCaland 60,50 60,50
Kas-Associatie 35,90 35,80
Kempen & Co 9,50 9,50
Kiene's Suikerw 1089,00 1080,00a
KondorWessels 32,80 32,80
KBB 76,00 75,20 'KNP div. 46,50. 46,00
Kon. Sphinx 53,70 53,10
Koppelpoort 388,00 385,00a
Krasnapolsky 235,00 238,00
Landré &Gl. 52,50 52,50
Macintosh 40,80 40,30
MaxwellPetr. 116,80 116,70e
Moeara Enim 1164,00b 1185,00
M.EnimOB-cert. 15350,00 15300,00
Moolen Holding 38,50 38,20
Mulder Boskoop 54,50 54,20
Multihouse 5,30 5,30
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50
Naeff 525,00f
NAGRON 57,50 57,50
NIB 618,00 615,00
NBM-Amstelland 9,10 9,00
NEDAP 349,00 349,00
NKFHolding 201,50 202,00
Ned.Part.Mij 57,40 57,30
Ned.Spnngst. 7200,00
Norit 22,60 22,70
NutriciaGB 167,00 167,00

NutriciaVß 173,00 174,00
NulriciaVßdiv92 168,00 -
Nijv.-TenCate 102,50 101,00
OcévdGr.div92 74,90 74,00
OmniumEurope 8,50a-Orco Bank eert. 69,90 70,00
OTRA 337,00 336,00
Palthe 63,00 63.00
Philips div.'92 36,80 36,40
PirelliTyre ' 21,20 20,70
Polynorm 144,20 144,00
Porcel.Fles 146,00 146,00
Randstad 47,50 47,20
jjavas,1 26,90 26,70

Reesink 74,50 74,40
Samas Groep 40,10 40,00
Sarakreek 14,60 14,60
Schuitema 1615,00 1615,00
Schuttersveld 48,50 48,90
Smit Intern. 45,00 45,00
Stßankiersc. 15,40 15,30
Stad Rotterdamc 42,60 42,50
TelegraafDe 86,50 86,20 ■Textielgr.Twente 88,00 e 89,50
Tulip Computers 24,50 24,30
TVKabelHoldmg 129,50 128,00
Übblnk 7?,50 ]}fnUnion 71,30 71,80
Un.Dutch Group 3,40 3,40
Vereenigde Glas 535,00 535,00
Vertocert. 30,00 29,80
VolkerStevin 60,00 61,00
Volmac 28,60 28,70
Vredestein 15,60 16,80
VRG-Groep 46,00 4640
Weeener 64 20 64 20%«TnestF. M ' Y.jh
WestlnvFwb 11550 11550WolierslÜuler S 2%»
Wverq 2900 W4dWyers 28,00 29,40

--. ._-_. -.Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 81,50 81,50
ABN AmroAmer.F. 70,50 70,00
ABN AmroEur. F. 74,90 75,30
ABNAmroFarEF. 52,20 51,60
ABN AmroLiq.Gf. 162,40 162,40
ABN AmroNeth.F. 86,60 86,80
Aegon Aandelenf. 35,50 35,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABN Belegfonds 63,50 63,60
Albefo 48,70 48,70
AldollarßFs 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 235,00 235,00
AUianceFund 10,30 10,30
Amba t 11,80 11,80
AmroNorthAm.F. 69,40 70,00
Amvabel 84,30 84,70
AsianTigersF. 65,10 66,00
Asian Select. F. 60,00 61,00
AustroHung.F. 5,15 4,90
BemcoßentSel. 56.00 56,00
Bever Belegg. 3,10 3,10
CLN Obl. Div. F. 110,60 110,60
CLNObl.Waardef. 114,40 114,40
Delta Lloyd Inv. 30,50 30,50
DP AmericaGr.F. 36,20 36,20

Dp Energy.Res. 39,30 39,30
EGFlnvestm. 132,50132,50.
EMFRentefonds 68,80 68,90
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 52,60 52,60
Esmeralda part. 34;80 35,30
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS GrowthFund 104,90 105,00
EMS IncomeFund 106,90 107,00
EMS Offsh. Fund 104,50 104,50
EOE Dutch SUF 328,00 329,00
Euro Growth Fund 49,90 49,90
Euro Spain Fund 7,70
Far East Sel.F. 55,70 55,70
GimGlobal 53,50 53,60
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 73,00 72,80
HoU. Eur. Fund 48,90 49,00
HoU. Obl.Fonds 125,50 125,50
HoU. Pac. Fund 99,00 97,50
HoU.Sel.Fonds 84,40 84,50
Innovesl 6600 b65,50
i nterDonds 508,00 508,00
intereffekt 500 31,20 31,20
Intereffekt wt 91,0085,00eJ"*! 73.90 73.20
ISHimal.Funds 9,80.. „ , ,_„;. ~.„„„JadeFonds 15,20 152,20

v "-® 17'70
W*^*-iaP^tR£V,en

Pac.Trs 9,20 -
Fi „' ? „"»«ces OW.D.V.F. 1 ,30 118,40

Mexico IncomeF. 22,00
f'"!^ £2 SXMondlbel 76'90 77'00
Natßes.Fund 1.90,00 1.80,00
Nedufo A 108,00 111,00
mufoi „^ ]]9^
NMB Dutch Fund 46,00 45,60
nmb Geldmarktf 54,45 54,46
NMBGlobal Fund 46,10 46,20
NMBOblig.F. 36,60 36,60
NMBSpaard.F. 102,39 102,42
NMB Rentegr. F. 118,40 118,40
NMB Vast Goed F. 37,80 37,80
New Asia Fund 6,50
Nomura Warr. F. 0,61 0,61
Obam, Belegg. 256,70 256,80
OAMFRentefonds 11,10 11,40
OrangeFund 21,50 21,50
Pac.Dimensions 93,50 92,80
Pac.Prop.Sec.F. 31,20 30,80
PiersonRente 113,60 113,60
Postb.Belegg.f. 57,60 57,60
Postb.Verm.gr.f. 5410 5410
Prosp.lnt.HlP $ 3,90
Rentalent Bel. 151,40 151,40
RentotaalNV' 35,70 3570
RG America F. 196,80 107,50
RGDivirentF. 49,30 49,30
RG Europe F. 99.80 100,00
RGFlorente 114.00 114,00
RG Pacific F. 93,20 93,20
RG SP Groen 54,60 54,60
RGSPBlauw 51,50 51,60

RG SP Geel 48,50 48,70
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolincocum.p 79,50 80,00
Schrod.lntPr.F 29,40 29,40
Sci/Techs 14,25 14,25
SuezLiq.Grf. 180,80 181,00
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 193,00
Trans Eur.Fund 83,70 82,50
Transpac.F.Yen 295,00 285,00
Uni-lnvest 16,20 16,50
Unico Inv.Fund 78,10 78,10
UnifondsDM 32,20 32,00
Vaste Waard.Ned 65,00 65,00
Vast Ned 112,80 112,70
VIBNV 55,80 56,20
VSB Mix Fund 53,40 53,50
VSBRente Fonds 109,80 109,80
WBO Intern. 68.30 68,50
Wereldhave NV 115,50 117,50
Yen ValueFund 81,00 80,20
ZOM Florida F.s 37,50 37,50 b

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF 112,00 112,10
Berghuizer Papier 44,70 45,00
Besouw Van eert. 52,20 54,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 98,80 98,80
Comm.Obl.F.2 98,90 98,90
Comm.Obl.F.3 98,90 99,00
De Drie Electr. 14,80 14,70
Delta UDollarf. 65,90 66,20
Delta Lloyd ECU 64,80 64,70
Delta Uoyd Mix 61,90 61,90
Delta UoydRent 59,30 59,40
Delta UoydVast 57,00 57,00
Dico Intern. 91,60 91,60
DOCdata 5,40 5,40
Dutch TakeOv.T. 45,80 45,90
Ehco-KLMKleding 40,20 40,00
E&LBelegg.l 70,60 70,70
E&LBelegg.2 74,90 75,00
E&LBelegg.3 106,20 106,20
E&LBelegg.4 77,70 77,80
E&LKap.RenteF. 105,60 105,60
FreeRecord Shop 32,50 33,00
GaiaHedgel 104,70
Geld.Papier c. 70,80 70,70
German City Est 38,80 38,50
GoudaVuurvast 77,50 77,50
Groenendijk 45,10 45,20
Grontmij 55,20 54,60
HCA Holding 47,60 46,80
Heivoet Holding 38,80 38,80
HesBeheer 46,00 46,10
Homburg eert. I,ooe 1,00
Inter/ViewEur. 3,50 3,70
Kühne+Heitz 47,00 47,00
LClComput.Gr. 5,40 5,00
Meile, vannrc 4550 44,80
Nedcon Groep 50,50 53,30
Nedschroef 85,80 86,00
Neways Elec. 7,00 6,80
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
Newtron Hold. 1,70 1,70

Pan Pac. Winkel 11,00 11,00
PieMedical 4,90 4,90
SimacTechniek 14,00 14,10
SligroBeheer 55.50 55,50
SuezGr.Fund 53,50 53,60
VHS Onr. Goed 1,40 1,50f
VUenzolnt. . 39,10 39.00
Welna 264,50 267,50
Wereldhave 4,30 e
Weweler 40,50 40,30
Wall Street
alhed signal 49% 49%
amer.brands 43'/< 43%
amer.tel.tel 38 Vi 38
amococorp 44'< 44%
asarco mc. 26 25%
bethl. steel 14Vi 13%
boeing co 45'/s 45%
can.pacific 14% 14%
chevron " 62% 62%
chiquita 33% 33Vi
chrysler 16Vi 16%
citicorp 16% 16%
cons.edison 26'/« 26/2
digitequipm. 59% 58/2
dupontnemours 44 43%
eastmankodak 42% 42%
exxon corp 55% 55Vi
ford motor 36% 36%
gen. electric 77% 77
gen. motors 37Vi 37%
goodyear 61Vs 61 Va
hewlett-pack. 76% 76%
int bus.mach. 87% 87%
int.tel.tel. 63Va 63Vi
kim airlines 20Vb 19%
mcdonnell 65% 61Vk
merckco. 152' A 150%
mobil oil 60% 59%
penn central 23% 23
Philips 19% 19%
primenca 40 39%
royal dutch 75% 75%
sears roebuck 104.90- 45%

88
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 56% 56%
united techn. 52 51V2
westinghouse 19% 19V2
whitman corp 14% 14%
woolworth 28% 28%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,820 1,940austr.dollar 1,36 1,48
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
eanad.dollar 1,505 1,625
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 109,80 113,80
engelse pond 3,09 3,34
finse mark (100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,50 34,25
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,90 15$)
jap.yen (10.000) 138,00 144,00
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon(lOO) 27,20 29,70

oostschiU.(lOO) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes. (100) 1.70 1.86
turkse pond(100) 0,0265 0,0385
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,50 126,00

Wisselmarkt
amerik.doUar 1,88245-1,88495
anüll.gulden 1,0375-1,0675
austr.dollar 1,4181-1,4281
belg.rrank(lOO) 5,4660-5,4710 'canad.dollar 1.57425-1,57675
deense kroon (100) 28,985-29,035
duitse mark(100) 112,4700-112,5200
engelse pond 3,2235-3.2285
franse frank (100) 33,110-33,160
grieksedr.üOO) 0,9260-1,0260
hongkdollar(lOO) 24,0250-24,2750
ierse pond 2,9985-3,0085
ital.lire (10.000) 14,990-15,040
jap.yen(10.000) 140,525-140,625
nwzeel.doUar(loo) 1,0273-1,0373
noorsekroon (100) 28,690-28,740.
oostenr.sch.(loo) 15,9800-15,9900
port. escudos (100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7805-1,7905
surin.gulden 1,0350-1,0750
zweedse kr. (100) 31,010-31.060
zwits.frank(lOO) 123,905-123,955
ecu. 2,2995-2,3045

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 206,60 206,10
idexcl.kon.oUe 205,40 204,00
internationals 205,50 205,60
lokale ondernem. 209,80 208,50
idfinancieel 149,70 149,10
id niet-financ. 268,00 266,10

CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 294,30 293,50
idexcl.kon.oue 276,30 274,40
internationals '305,00 305,20
lokaleondernem. 281,70 280,00
id financieel 220,60 219,70
id niet-financ. 340,40 338,00

CBS-stemmingsmdex (1990= 100)

algemeen 127,80 126.90
intemation 141,90 140,50
lokaal 125,20 124,40
fuvinstell 131,40 130,80
niet-financ 124,00 123.20
industrie 133,10 132,30
transp/opsl 139,40 138,40

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud
onbewerkt 20,910-21,510, vorige
20,720-21,320,bewerkt 23.110 laten,vorige
22,920 laten,zilver onbewerkt 215-285, vo-
rige 215-285, bewerkt 330 laten,vonge 330

1 laten.

Dow Jones

Industrie 3208,64

- 22,35

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocapr 47,50 302 1,10 1,20
abn amro c j95 45,00 364 6,70 6,50
aegn pjul 125,00 204 3,70 3,80
dsm c apr 105,00 1307 6,20 4,50
dsm c apr 110,00 578 2,70 1,40
dsm c apr 120,00 348 0,30 0,20
dsm cjul 105,00 875 6,40 a 4,50
dsm c okt 105,00 253 7,00 5,00
dsm papr 100,00 312 0,60 1,30
dsm papr 105,00 498 2,10 3.60 b
dsm pjul 100.00 635 2,00 2,80
dsm pjul 105,00 258 3.70 5,00
coc c mrt 305,00 503 5,90 4,00
coc c mrt 310,00 313 2,50 1,30
coc c apr 310,00 459 5,40 4,20
coc c mei 300,00 207 12,00 a 9,00
coc pmrt 300,00 325 0,40 0,50
coc pmrt 305,00 603 0,80 130
coc pmrt 310,00 346 2,30 3,70
coc papr 305,00 341 2.50 3,10 a
coc papr 310,00 225 4,30 5,30
gist c apr 35,00 1348 1,30 1,80
hoog papr 50,00 861 0,90 1.40
hoog papr 55,00 392 2,10 3.60
hoog pjul 50,00 379 1,60 2,30
ing c apr 47,50 272 5,30 4,70
ing c apr 55,00 ' 315 0.40 0,40
ing cjul 55,00 241 1,00 0,80
ing cj94 47,80 190 7,80 7,50
ing pokt 55,00 518 4,30 4,50
kim papr 37,50 1113 1,10 1,30
phü c apr 35,00 201 2,60 2,10 b
phil c apr 37,50 526 0,90 0,80
phü cjul 37,50 1266 1,80 1,80
phil c okt 37,50 209 2,80 2,60
phil c 093 30,00 594 10,10 10,00
phil c 094 45,00 282 3,40 3,40
phil c 095 20.00 460 18,50 18,00
phil pjul 35,00 455 0,80 0,90
phil pokt 35,00 249 1,20 a 1,20
olie c mrt 145,00 276 0,50 0,70
olie c apr 145,00 295 2,00 2,40
ohe c apr 155,00 201 0,50 0,40
oUe pmrt 155,00 200 14,00a 11,50b
oüe pjul 150,00 300 11,00 10,00
ohe p095 135,00 308 8,70 a 8.00
tops c mrt 580,00 448 9,20 7,00
tops c apr 580,00 391 15,50 13,00
tops pmrt 570,00 612 0,50 0,60 b
tops p mrt 580,00 - 814 1,90 a 2,40

a=laten g bieden " ei-di»
b bieden h laten " ei-div
c ex-claim k gedaan " h
d ei-dividend l gedaan - g
e=gedaan -beden vk slotkoers vorige dag

| I- gedaan -laten sk slotkoers gistere*

economie

VNO wil actieplan
voor technologie

DEN HAAG - VNO-voorzitter
Rinnooy Kan heeft gisteren opeen persconferentie in Den Haag
Sepleit voor een breed actieplan
°P terreinen als onderwijs, on-derzoek en beeldvorming. Hetdraagvlak voor technologie entechniek in de Nederlandse sa-
menleving moet daarmee wor-den vergroot. „Wij Nederlandershouden niet van echt techniek.
We consumeren het wel, maarwe denken negatief over de tech-
niek zelf, het produceren ervan,"
?ldus Rinnooy Kan. „Nederland
js een alpha-land; dat is een cul-
tureel probleem."
De werkgevers trekken aan de

bel omdat een groeiende techno-
logische achterstand de Neder-
landse produktiviteit in gevaar
brengt. De voorsprong die ons
land nog steeds heeft, slinkt ech-
ter zienderogen. Bovendien ex-
porteert Nederland weinig tech-
nologisch hoogwaardige goede-
ren.
Het is volgens het VNO matig

gesteld met de kennisgeneratie,
de kennisdiffusie en de maat-
schappelijk inbedding van tech-
nologie. De conclusies zijn geba-
seerd op TNO-onderzoek.

De uitgaven voor onderzoek en
ontwikkeling blijven achter. Er
is weliswaar een overwaardering
voor wetenschap, maar onder-

waardering voor techniek. De
hoog opgeleide beroepsbevol-
king telt te weinig technisch
opgeleiden: algemene vorming
wordt overgewaardeerd, tech-
nisch beroepsonderwijs onder-
gewaardeerd. Nergens gaat de
bevoking zoveel met techniek
om als in Nederland. Tegelijker-
tijd zijn Nederlanders sceptisch
en negatief in hun oordeel over
technfek.
„Het produkt krijgt teveel waar-
dering, het proces om het te
maken te weinig," vatte Rinnooy
Kan samen. „Zowel de overheid
als de bevolking heeft er een
soort haat-liefde verhouding
mee."

Winst Grolsch stijgt
met bijna elf procent

Van onze redactie economie

ENSCHEDE - Grolsch heeft het af-
gelopen jaar 10,6 procent meer
winst behaald dan in 1990. Het re-
sultaat na belasting kwam uit op
41,9 miljoen gulden, tegen 37,9 mil-
joenhet jaar daarvoor. Dat betekent
een stijging van de winst per aan-
deel met 10,2 procent tot f 13,83. Dit
jaar wordt een 'verdere evenwichti-
ge toename van de nettowinst' ver-
wacht. Over 1990 steeg de winst met
16,6 procent.

Het bedrijfsresultaat van de bier-
brouwer, die gistermorgen in Am-
sterdam de jaarcijfers presenteerde,
steeg met 14 procent van 48,9 tot
55,7 miljoen. (Grolsch hanteert met
ingang van het boekjaar 1991 een
waarderingssysteem op basi^ van
historische kostprijzen.)
De netto-omzet nam toe van 472,5
tot 791,5 miljoen gulden. De stijging
met 67,5 procent is vooral te verkla-
ren door de inlijving van de Duitse
Wicküler Groep, die per 2 januari
1991 formeel werd overgenomen.
Voorgesteld wordt het dividend te

verhogen met 10,6 procent tot f 5,20
per aandeel (1990: f4,70).
Grolsch-directeur drs. P.P. Snoep
noemde de nettowinststijging van
Grolsch met 10,6 procent 'zonder
meer bevredigend. Volgens hem
zag het er begin 1991 niet naar uit
dat de bierbrouwer een dergelijke
winst zou behalen. De Golfoorlog
met als gevolg het afgelasten van tal
van carnavalsfeesten, leidde tot een
lagere bierafzet.

Dat Grolsch desondanks een goed
resultaat wist te behalen, komt on-
der meer door vergroting van het
marktaandeel in Nederland in de
horeca en het thuisverbruik. Boven-
dien werd er vorig jaar vooral door
de opkomst van alcoholvrije pro-
dukten weer meer bier gedronken
dan in 1990. Volgens Snoep is het
einde van de spectaculaire groei
van alcoholvrij bier echter nu in
zicht.

Meer winst voor
Gist-brocades

DELFT - De verkoop van de far-
madivisie aan de Japanse Yama-
nouchi per 1 maart 1991 heeft een
sterke stempel gedrukt op de resul-
taten van Gist-brocades in 1991. Als
gevolg van de verkoop van de divi-
sie daalde het bedrijfsresultaat, ver-
minderden de financiële lasten en
waren er fikse buitengewone baten.
De buitengewonebaten poetsten de
nettowinst op tot f 219 miljoen, na f
67 miljoen in 1990. Gist-brocades
heeft de cijfers gisteren bekendge-
maakt.
Gist behaalde een buitengewone
bate van f 220 miljoen uit de ver-
koop van de divisie. Vooral door de
waardevermindering van de vaste
activa stonden er buitengewone las-
ten van f 88 miljoen tegenover, zo-
dat het saldo uitkwam op f 132 mil-
joen.

munt uit
Cuba

De KLM heeft rechten gekre-
gen om op Cuba te vliegen. Dat
is de uitkomst van luchtvaart-
politieke onderhandelingen
tussen regeringsdelegaties van
beide landen. De onderhande-
lingen hebben geleid tot de eer-
ste luchtvaartovereenkomst
tussen Nederland en Cuba.

Japan
Het overschot op de handelsba-
lans yan Japan, al jaren een
bron van spanning met andere
landen, is in februari ten op-
zichte van dezelfde maand van
vorig jaarruimschoots verdub-
beld van 5,06 miljard dollar tot
het recordbedrag van 10,23 mil-
jard dollar.

Blydenstein
Blydenstein-Willink in Hengelo
(raambekleding) meldt het af-
gelopen jaar een nettowinst te
hebben gemaakt van 9,9 mil-
joen gulden tegen 8,4 miljoen
in 1990.

Bayer handhaaft
dividend na
winstdaling

LEVERKUSEN - Het chemiecon-
cern Bayer heeft het vorig jaar
dankzij zijn relatief grote farmacie-
divisie veel beter gedaan dan de
twee andere Duitse chemiereuzen,
BASF en Hoechst.

De winst vóór belastingen daalde
met slechts 4,8 procent tot 3,2 mil-
jard mark. Het dividend wordt ge-
handhaafd op dertien mark per
aandeel van nominaal vijftig mark,
zo heeft Bayer gisteren bekendge-
maakt.

BASF en Hoechst rapporteerden
dinsdag dalingen van de winst vóór
belastingen met repectievelijk 23,2
procent en iets meer dan twintig
procent. Zij verlagen het dividend
van dertien markt tot twaalf mark,
de eerste verlaging sinds 1982.

Ook andere chemieconcerns, zoals
DSM, zijn getroffen door de econo-
mische malaise. De hardsteklappen
vielen bij bedrijven die veel chemi-
sche grondstoffen produceren en
naar verhouding weinig produkten
met toevoegde waarde. Vooral far-
maceutische produkten leveren nog
mooie winsten op.

Generale Bank
De geconsolideerde nettowinst
van de Generale Bank, de
grootste bank van België, is vo-
rig jaar met 19,6 procent geste-
gen van acht miljard Belgische
frank (f438 miljoen) tot 9,6 mil-
jard frank (f 525 miljoen). De
brutowinst steeg met 22,9 pro-
cent van 20 miljard frank tot
24,6 miljard frank (f 1,35 mil-
jard), zo heeft de bank bekend-
gemaakt.

Schoenen
Werkgevers en vakbonden ln
de schoenenindustrie (2.800
werknemers) zijn een principe-
akkoord overeengekomen over
een nieuwe cao. In het eenjarig
contract gaan de lonen op 1
april dit jaarmet 4 procent om-
hoog. De vut wordt verlaagd
van 62 naar 61,5 jaar.

(ADVERTENTIE)

48 maanden (20.000 km per jaar) EXCLUSIEF BTW
AUTOBEDRIJF HARRY SCHOBBENTEGELSTRAAT 3, BRUNSSUM, TEL 045 250675

ALS U NU VAN PLAN BENT EEN KEUKEN TE KOPEN
KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN EEN

UNIEKE KANS!
NIEUWEKEUKENS

VOORDE HALVE PRIJS!
HONDERDEN NIEUWE SHOWROOM-MODELLEN

IN ALLE MATEN EN KLEUREN
NU KOMEN IS VEEL BESPAREN!
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ISuper aanbiedingen.l
enorme kortingen!!
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_

QQ
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ORION TT 112 PBHHaHHHHHHII dubbel-VHS recorder, VPS QQQ I ■flflflflflflflflflfl^^^^^^^flflflflflfljfliflflflflM I SIEMENS KT 15 L 00Ivan 1.099.- 099.- bÏWttTvtTi??!! I koelkast 140 liter *****n^^ÉÉUMÉÉfI | van 589.- 499.-I PHILIPS DV 586 I^^^^^^^^^^^^^^^^ -»^-
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Wie mooi wil zijn,
moet pijn lijden.
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De profielschets van de nieuwe Mitsubishi Colt zou een gemiddelde coëfficiënt van 031. Neemt u maar van ons aan dat dat laag is. Toch is hij on- betrouwbaar. En voldoen bovendien aan strenge milieu-eisen
auto-ontwerper slapeloze nachten hebben bezorgd miskenbaar eigenzinniger dan auto's met vergelijkbare cijfers. Er is niet De motor van de Colt is overigens zon 10 graden gekanteld Zo

Hij moest zijn succesvolle voorganger op alle onderdelen overtreffen beknibbeld op vormgeving. De vloeiende lijn is consequent doorgetrokkea werd een betere 'inlaatefficiency' bereikt. In begrijpelijk Nederlands: een

Hij moest mooier en sportiever worden. Nog veiliger. Nog betrouwbaarder. Tot in het ergonomische S?"*V besparing op het brandstofverbruik.
Kortom, een auto zonder compromissen. interieur toe. yALjr^^ Am B) wr^ * \a\ Bovendien kon liierdoor de motorkap extra laag blijven En dat

Wat doe je in zon geval als autofabrikant? Je haalt alles uit de kast. yA*f^ flfll flflflfl, \\ \s. leverde weer een mooiere lijn op. Dat bedoelen we nou met

Tientallen prototypes hebben we ontworpen. En op de pijnbank gelegd *Tm^L M flflfll w//\(ÊÊmmml \\ _=3\. vorm n functie.
/^Sm\ l^fltaflflflßflflflHflflfll mm fmm jLfli \ \ \

Tienduizenden kilometers lang, on- èn off-the-road WM ■■■PW**^\B^ \ 'n voorbeeld Het interieur van de nieuwe Colt is

ln de windtunnel werd net zolang geëxperimen- ~-flflflß _._^_^^SflDfll n stll^ nmner an van zn voorganger. Het vernuft
teerd totdat we de luchtweerstand klein hadden gekregen. 4H .^^flflfll BV zit 'm in de verlengde wielbasis. Die tevens leidde totBPP^^:' Bfl^^flM
En op de crashbaan reden we talloze proefmodellen op ,J^lL_ fl hr*)M ■ een no§ stabieler weggedrag.

(Ê WÊBmmmz r̂^f^'.l!SS mm\ ¥t)^Ëtalloze manieren in de kreukels. flMflfll B»\». IB Misschien wel de meeste aandacht is uitgegaan naar
■■ BW AT * ■■Vfll BfluTïTfl^flfl1 mmW^j£*ï7 '-^^^Bl i^k Bl

In de tussennjd gingen we steeds weer terug "f WVI IkflÉl^B I^T, fl het hoofdstuk veiligheid Zo heeft de nieuwe Colt
BYrflflfl |r .% Tj B fll ÈmmmW

naar de tekentafel. Waar de ontwerper onvermoeibaar ■fl»« _4JI BL' Ar exaa door de computer berekende kreukelzones en1* Cï'ibleef schaven en slijpen. En zonodig helemaal opnieuw begon. i^^^^^^^ BkV"J>*7'fll stalen profielen in de portieren
it----^^^^^-^ r j^**

Het resultaat staat nu in onze showroom: de nieuwe i^i^^^Éflr et za^ u innuddels duidelijk zijn dat we niet over één nacht ijs
Mitsubishi Colt. Een auto waarin vorm en functie op perfecte wijze mmmm^^mm^mmw z jjn gegaan. \)c nieuwe Colt is een auto waar veel in is geïnvesteerd Waar

samengaan. Tot in de kleinste details. Ook onder de motorkap is goed te zien dat we niet snel tevreden uitputtend over is nagedacht En al even hard aan is gewerkt. ▲
Dat wordt al gauw duidelijk als we deze nieuwe Colt wat waren De nieuwe Colt is leverbaar met drie verschillende injectiemotoren: De beste manier om uzelf daarvan te overtuigen,

MITCI IftlQHIbeter bekijken Dankzij zn ronde vormen heeft hij een luchtweerstands- 13, 1.6 en 1.8 liter. Behalve opmerkelijk pittig zijn ze ook uitermate is een uitgebreide proefrit, Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie. motors

Mitsubishi introduceert: de nieuwe Colt.
Er is al een Colt 1.3 ELi vanaf 24.995,-. Afgebeeld is de 1.6GLXi (31.495,-). Licht metalen velgen tegen meerprijs leverbaar. Prijzen afSassenheim, excl. rijklaar maken, mcl.BTW en driejaar Multigarantie/Intcr-Euro Service. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Mitsubishi Dealer Lease, teL: 02522-66399.

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Huberiusstraat 49, tel. 046-371054. Locht 193, tel. 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, lel. 04493-1721.
HORN HORNERHEIDE, r
Heythuyserweg 10, tel:04758-2561.
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Onderzoek parkmoord levert straatrovers op

Officier eist tot
anderhalf jaar cel

ten sprak in deze zaak wel zijn
verwondering uit over het feit
dat in het onderzoek berovingen-
zijn 'bekend' waarvan niet eens
een aangifte is gedaan bij de po-
litie. Het drietal is in de eerste
weken van december opgepakt.

Trjdens de zitting kwam geen
duidelijkheidin een beroving en
mishandeling in de als 'drug-
commune' bekend staande voor-
malige ambachtschool aan de
Maartenslaan van een mede
druggebruiker. Deze verscheen

wel als getuige maar was zo sto-
ned dat zijn getuigenis weinig
opleverde. Onduidelijk bleef ook
een inbraak in een woning aan
de Pastoorsstraat waar naast een
radio ook manchetknopen en
een zilveren pen verdwenen. De
daders gaven de inbraak toe
maar van knopen en een pen
wisten zij niets en weigerden die
te vergoeden.

De raadslieden mr Van Dijk,
Houtakkers en Nadaux vielen op
meerdere punten de bewijsvoe-
ring aan en vroegen van meerde-
re ten lasteleggingen vrijspraak.

De rechtbank doet over veertien
dagen uitspraak.

Greenpeace legt beslag op onafhankelijk onderzoek

Sopar loost aniline
in Maas bij Marche

r^K - Volgens Greenpeace
P st het bedrijf Sopar in Mar-
P^-les-Dames vlakbij NamenJjline, pyridine en (di-)met-
'Pyridines in de Maas. Dat
ft dezelfde stoffen die het
Nerleidingbedrijf Brabantse
esbosch (WBB) eind vorig

en begin dit jaar dwongen
11 de waterinname te staken.
*t kostte ruim een miljoen
"Uden.

en Olivier
"*uze van de Belgische tak van
'milieu-organisatie druist dit in
S?ft de uitspraken van de Waalse

Guy Lutgen, dievo-
* maand vol hield dat die stoffenj-t door de Waalse industrie wor-
jf1 gebruikt.
ï minister,weet de voor het WBB
redelijke lozingen aan een 'mci"Jtele' verontreiniging door onbe-FJden die een tankauto met die[°Ben illegaal hadden gespoeld.

" Coördinatrice Brigitte Mennen en enkele gasten van het
eetcafé genieten van het geserveerde toetje.

Foto: JEROENKUIT Rechtshulp asielzoekers
wordt steeds moeilijker

Onafhankelijk
f^npeace nam een onafhankelijk
J°ratorium in de arm dat in 'fe-
Jari monsters nam. Daaruit bleek5 er wel degelijk een Waals be-
% in dit geval Sopar, die stoffen
£e Maas loost.
t>ar verwerkt steenkoolteer en
°duceert naftaleen (motteballen),
Wverfrissers en ontsmettings-

P^delen. Stroomopwaarts van de
iPar-lozingspyp waren de ge-
bakte stoffen nauwelijks aanwe-

* in het Maaswater, stroomaf-J^rts - richting Luik - werden zeer
,6e concentraties gemeten. Vol-
Jjs Van der Naald is daarmee nietC^ezen dat het bedrijf ook achter

ty. Sewraakte lozingen zat die de
t*B eerder dit jaarnoopten tot sta-H( van de waterinname. Dat isSjjlteraf moeilijk vast te stellen.
|?Bens Deleuze heeft Sopar geen

en heeft die
F*s nooit aangevraagd. Het bedryf
jl daarmee geen uitzondering om-
j*volgens Greenpeace maar liefst
Ptig procent van de Waalse bedrij-
L*| zon lozingsvergunning ont-
prt.,£°r Greenpeace wordt het tyd daty^cturele maatregelen tegen de

I^P'üiling van Maas en ScheldeI^PJden genomen. Er zou ook in
een alarmeringssysteem

jv'or incidentele lozingen moetenr'nen. Van der Naald zei dat dejpnst, morgen, van mevrouw May-
|i*Bgen naar Brussel voor overlegP* Lutgen en haar Vlaamse colle-{*: Norbert de Batselier, een mooieI i^egenheid biedt om een concreetptdingsplan voor Maas én Scheldefluiten.\*armee zou worden vooruitgelo-
F'l op de ondertekening door Ne-tland en België van het VN-ver-
ij ag over het schoonmaken vanC; lerbekkens over een week in Hel-
l^k-i. Als sluitstuk zou op 22 scp-

op een vergadering in Pa-
ys van de ministers uit de landen
r*ar Maas en Schelde stromen, af-
r^derlijke schoonmaakplannen
Jj,°eten worden ondertekend en een
C^as- en Scheldecommissie moe-\^ Worden geïnstalleerd,
luister May-Weggen van Verkeer
»jt Waterstaat gaat er van uit dat het
f^derzoek vari Greenpeace correctf geweest. De conclusies laat zy' ge-
j^el voor verantwoording van de
,j"ieuorganisatie. Het is niet uitge-ven dat de resultaten morgen inj£marge van het overleg met haar. e'gische collega's aan de orde ko-en.

WEERT - Sommige verstande-
lijk gehandicapten zorgen nogal
slecht voor zichzelf. Met name
het eten wil er' wel eens bij in-
schieten, zo weten hulpverleners
uit de praktijk. Eén maatschap-
pelijk werker kwam tot de ont-
dekking dat zelfstandig wonen-
de verstandelijk gehandicapten
vaak te eenzydig voedsel tot zich
nemen. Een eetcafé voor deze
groep mensen zou om die reden
wel eens aan een bepaalde be-
hoefte kunnen voldoen dachten

Eetcafé voor
gehandicapten Sinds een week of zes is er in

Weert een eethuisje voor ver-standelijk gehandicapten. Daar
krygt de doelgroep éénmaal per
week een gevarieerde maaltijd
voorgeschoteld.
De vaste clientèle bestaat vooral
uit werknemers van de sociale
werkplaats deRisse te Weert. Na
het eten staan de bar, de biljart-
tafel en de dartbaan van Walhal-
la voor hen ter beschikking.
Volgens Mennen is het eetcafé in
Weert het enige in Limburg.
Voor een diner moet 5,50 gulden
op tafel.worden gelegd.

enige leden van de stichting Pc
dagogisch Sociaal Werk Midden
Limburg in Roermond.

SIITARD - Het nieuwe, meer ge-
sloten opvangsysteem voor asiel-
zoekers is niet gunstig voor de be-
trokken advocaten. Het verlenen
van rechtsbystand en het beharti-
gen van de, belangen van vluchtelin-
gen worden ernstig bemoeilijkt,
doordat de behandeling van asiel-
aanvragen veel sneller gaat. Daar-
door is de voorbereidingstijd voor
advocaten en hulpverleners verkort
tot enkele dagen.

Volgens hem komt momenteel de
helft van de vluchtelingen die naar
een OC is doorgestuurd niet aan op
de plaats van bestemming. „Die be-
denken zich blykbaar onderweg
nog even," denkt de advocaat.

systeem roept juist meer problemen
op. Naast de groep 'uitgeprocedeer-
den' (mensen die na een afwijzing
alle juridische mogelijkheden he-
ben gehad, en daarna nog, feitelyk
illegaal, in Nederland verblyven)
komt er een nieuwe probleemgroep
by. Dat is die van de 'on-geproce-
deerden': vluchtelingen die nog niet
in de aanvraagprocedure zitten,
maar na aankomst in Nederland
nog even wachten met asiel aanvra-
gen.

Weer insluiping
in bungalowpark

In januari van dit jaarmeldden zich
nog maar 1411 asielzoekers, in fe-
bruari slechts 1196. Eind 1991 meld-
den zich gemiddeld ruim 2.000
vluchtelingen per maand.

Een woordvoerdervan Justitie rela-
tiveert de kritiek: volgens hem
komt slechts 5 procent van de aan-
melders niet aan in het OC. Daar-
naast loopt nog één op de tien
bewoners weg uit 'het kamp. Wel
signaleert de woordvoerder een
sterke daling in het aantal aanmel-
dingen.

Zie verder pagina 1 5

" Asielzoekers krijgen
het steeds moeilijker

SCHINVELD - Drie onbekende
personen hebben gistermorgen ge-
probeerd een bewoonde vakantie-
bungalow, gelegen aan de buiten-
rand van het bungalowpark De
Brenkberg in Schinveld, binnen te
dringen. Daarbij werden ze ge-
stoord omdat de waakhond van de
bewoners aansloeg. De insluipers
vluchtten terwyl ze daarbij twee of
vier keer een schot losten. De twee
jongeDuitse mannen en een Duitse
vrouw die het vakantiehuisje nu al
enkele maanden bewonen bleven
ongedeerd. Ze waarschuwden de
politie via hun autotelefoon. Die is
daarna de gehele dag bezig geweest
om sporen van de daders te vinden.
Maar onderzoek leverde niets op.

Dat laatste zal volgens Corten niet
werken. Integendeel, het nieuwe

Vanaf dit jaar worden 'nieuwe'
asielzoekers opgevangen in centrale
opvangcentra (OC's), waar ze aan
strengere regels zijn onderworpen.
De bedoeling is dat hun asiel-aan-
vraag sneller wordt behandeld en
mensen met een afwijzing sneller
het land kunnen worden uitgezet.
Verder wil Justitie meer greep kry-
gen op het aantal asielzoekers dat in
ons land verblyft.

Corten is één van de twee Limburg-
se leden van het 'A-team', een lan-
delyk bijstandsteam- voor advoca-
ten dat zich bezighoudt met asiel-
zaken. Het team functioneert na
maanden voorbereiding sindsbegin
dit jaar.

Dat concludeert de Sittardse advo-
caat mr R. Corten, nadat hij ruim
twee maanden ervaring heeft opge-
daan met het nieuwe systeem. Ju-
risten van het Buro voor Rechts-
hulp ondersteunen zyn bevindin-
gen..

(ADVERTENTIE)

Roermondenaar
overleden
ST. ODILIËNBERG - De 46-jarige
C. Verbraak uit Roermond is in de
nacht van dinsdag op woensdag om
het leven gekomen bij een eenzijdige
aanrijding aan de Waarderlijkweg in
St. Odiliënberg. De automobilist raak-
te, zoals het Limburgs Dagblad giste-
ren meldde, rond middernacht door
onbekende oorzaak in een flauwe
bocht van de weg. In een poging de
wagen weer in het rechte spoor te
krijgen, raakte het voertuig in een slip
en botste tegen een boom. De be-
stuurder was op slag dood. De politie
heeft een nader onderzoek ingesteld
om de exacte toedracht te achterha-
len.

Samenwerking
hogescholen
MAASTRICHT - De Hoge Hotel-
school, en de Rijkshogeschool in
Maastricht willen gaan samenwerken.
Sinds kort voeren de colleges van be-
stuur van beide hogescholen hierover
oriënterende gesprekken. Bij de
Rijkshogeschool zijn onder meer het
Conservatorium en de Toneelschool
aangesloten. De samenwerking moet
overigens worden gezien in het licht
van de fusievorming in het hoger be-
roepsonderwijs in Limburg.

Autodief
aangehouden
MAASTRICHT - Een 21-jarige
Maastrichtenaar is aangehouden na-
dat een patrouille van de Rijkspolitie
een gestolen voertuig op de vlucht-
strook van de A2had gesignaleerd.
Het was de Ford Sierra die dinsdag-
middag vanaf de Peter Gielenstraat in
Maastricht was gestolen. Deze auto
was even later betrokken bij een aan-
rijding op de Meerssenerweg, waarbij
de schade beperkt bleef. De verdach-
te maakte zich met de beschadigde
wagen uit de voeten maar kwam niet
ver. Op de A2ter hoogte van een
daar gelegen tankstation liet de wa-
gen het opeens afweten tengevolge
van de beschadiging.

Gabor plant boom
in Schinveld
DEN HAAG - Staatssecretaris Ga-
bor van landbouw, natuurbeheer en
milieu zal op de nationale boomfeest-
dag, woensdag 25 maart, een boom
planten in het Limburgse Schinveld.
Hij wordt daarbij geassisteerd door
300 kinderen, afkomstig uit vijf Euro-
pese landen. De kinderen zullen de
eerste bomen planten voor de aanleg
van een 45 hectaren grensoverschrij-
dend bos. Het is de bedoeling dat op
de nationale boomfeestdag in totaal
100.000 kinderen in 550 gemeenten
een boom planten. De boomfeestdag
start dit jaarin het kader van Europa
1992 een uitwisselingsprogramma
tussen Nederlandse gemeenten en
hun partner-gemeente» in het buiten-
land over boomplantactiviteiten door
kinderen. Het thema voor de boom-
feestdag is dit jaar 'Bomen en het
milieu. Ongeveer 80 scholen zullen
een boom cadeau krijgen om op het
schoolplein te planten.

Tummers mag
huis kopen
HEERLEN - Eerste Kamerlid Nie.

Tummers wordt alsnog in de gele-
genheid gesteld om het huis waar hij
al twintig jaar in woont, te kopen. Hij
hoorde eind vorig jaar tot zijn verras-
sing dat de gemeente het wilde ver-
kopen aan een makelaar. Hij bood
aan het huis te kopen in ruil voor het
beheer van zijn architectuurdocumen-
tatie. Maar daar ging de gemeente
niet op in. De makelaar is nu bereid
gevonden om het huis binnen de ko-
mende drie maanden aan Tummers
te verkopen. De gemeenteraad is
daar dinsdag mee akkoord gegaan.
Nie. Tummers was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.

Rotonde dwars
door woonhuis
SUSTEREN - De rotonde die de ge-
meente Susteren -op advies van een
ingehuurd verkeersbureau- in Nieuw-
stadt heeft gepland, zou dwars door
een woonhuis lopen. Dat bleek tij-
dens depresentatie van het concept-
verkeersplan dat het bureau uit De-
venter voor de gemeente Susteren
had ontwikkeld. Oplettende toehoor-
ders bij de presentatie maakten bur-
gemeester H.van Mierlo en de verte-
genwoordiger van het adviesbureau
erop attent dat de plek waar deroton-
de zou moeten komen al voor een
deel bebouwd was. .Zoals ik het zie,
komt de rotonde zo ongeveer door de
keuken te topen," grapte een van hen.
Volgens de burgemeester lag de oor-
zaak van de fout in het werken met
een verouderde kadasterkaart. .De
kaart die wij hebben gebruikt blijkt
nog niet helemaal bijgewerkt te zijn.
We zullen de rotonde dus moeten
schrappen en moeten zoeken naar
de een na beste oplossing."

DEZE KEUZE IS NERGENS
alleen bij

Denvin
ledermode

chique
klassiek en
sportief

Wij verzorgen alle lederreparaties

Hoofdstraat 8a Hoensbroek
Tel.: 045-212588
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JAASTRICHT - Het onderzoek
*ar de moord op een jonge Ma-Wtkaan eind november in het
fcrk in Maastricht heeft totnutoe
*en dader opgeleverd, maar wel
*n serie verdachten van straat-
Jof en diefstal. Drie van hen,
UC.(2O), M.C.(22) en J.W.(19)
■oorden gisteren straffen van
*1 jaar tot anderhalf jaar eisen
'°or met name deroof van tasjes
?n vooral oude tot zeer oude
*nies. De drie druggebruikers

tot de vaste bezoe-
krs van het park. Tijdens het
l&derzoek bleken zij er regelma-
'6 voorbijgangers te hebben be-
Öofd.

officier van justitie mr van Hil-

Gijsen wil water
bij de wijn doen

HOERMOND - Bisschop JoGijsen
is eventueel bereid de scherpe kan-
tjes van zijn omstreden schoolregle-
ment af te halen. Zijn woordvoerder
Ad Jansen liet gisteren weten dat
een handreiking van de bisschop
verwacht kan worden nu een pat-
stelling dreigt te ontstaan. Bijna alle
katholieke scholen wijzen het regle-
ment af.

Jansen zei dit nadat voorzitter Sjef
Dezaire van de Katholieke Bond
van Onderwijsinstellingen (KBO)
gisteren in de bisschopsstad ver-
klaarde bereid te zijn tot compro-
missen indien de bisschop bereid is
over de kwestie te praten.
„De bisschop wil met iedereen pra-
ten en staat ook open voor ideeën.
Uiteraard zal men dan wel de auto-
riteit van de bisschop moeten er-
kennen", zegt de perschef van het
bisdom.
„Wat de bisschop in 1987 de scholen
heeft aangeboden is een ideaal-
model zoals de wereldkerk zich dat
voorstelt. Nu blijkt dat de haalbaar-
heid daarvan in het geding is moe-
ten we niet in een situatie verzeild
raken dat via de media dezaak over
en weer wordt bediscussieerd. Be-
ter is het dat wijze mensen de kop-

pen bij elkaar steken. Er moet een
wijs initiatief komen. De bisschop
is in elk gevalbereid tot overleg.Hij
wil geenszins een decreet afkondi-
gen. Als het niet haalbaar is dan
moet overleg volgen. Alleen moet
de bisschoppelijke verantwoorde-
lijkheid voor het lokale katholieke
onderwijs natuurlijk erkend wor-
den", aldus Janssen.
Voorzitter Dezaire van de KBO be-
nadrukte gisteren nog eens dat het
huidige model absoluut onaan-
vaardbaar is omdat de bisschop
anders een te grote zeggenschap
krygt in het doen en laten van scho-
len. De bisschop heeft daarby laten
weten dat - indien men zich niet
voegt - de betreffende school zich
niet meer katholiek mag noemen.
Grjsen heeft de scholen tot 1 januari
1993 aanstaande de tijd gegeven.
„Ik ben benieuwd wat de bisschop
op 1 januari dan doet nu blijkt dat
97 tot 98 procent van alle Limburg-
se scholen zich niet wil onderwer-
pen. Zal hrj dan zeggen: er zijn geen
katholieke scholen meer in Lim-
burg? Dat kan toch niet. Niet het
onderwijs sluit zich af maar de bis-
schop sluit zich zelf af van het on-
derwijs. Het is onbegrijpelijk. Ik
hoop niet dat het zover komt. Maar
op 1 januari aanstaande is de bis-
schop duidelijk aan zet. Dan zal hij
iets moeten doen. Als hij wil praten,
dan kan dat nog, want ik denk dat
er heel wat compromissen gesloten
kunnen worden. Maar wat er nu op
tafel ligt kan gewoon niet. Daar
staan zoveel domme dingen in. Het
loopt niet over aan kennis van deonderwrjs-wereld. De bisschop kan
de Wet op de Medezeggenschaps-
raad niet buiten werking stellen of
aanpassen of ingrijpen in arbeids-
contracten. Dat is iets van werkge-
ver en werknemer. Dan ben je toch
irreëel bezig!", zo meent Dezaire.

Advies: beperkt
tippelverbod

CBS-weg Heerlen
HEERLEN - Aan de CBS-weg in
Heerlen wordt alleen opgetreden te-
gen heroïne-hoertjes bij ontoelaat-
bare overlast of als straks de nieuw-
bouw van de Hogeschool Heerlen
daartoe aanleiding geeft. Dit 'be-
perkt tippelverbod' staat in het ad-
vies van de politieke werkgroep
prostitutiebeleid aan het college
van de gemeente Heerlen.
De straatprostitutie in Heerlen
heeft zich de laatste tijd rond de
CBS-weg geoncentreerd. Er gingen
stemmen op om er een gedoogzone
te maken, maar dat gaat politiek
Heerlen te ver. Een totaal verbod op
prostitutie echter ook.
In het advies van de politieke werk-
groep staat dat in de wijken Zeswe-
gen en Nieuw Husken beslist geen
straatprostitutie mag plaatsvinden.
De werkgroep vindt dat zoiets on-
toelaatbaar is in woonwijken.
Het CDA is als enige in de werk-
groep tegen het plaatsen van een
bus van hetConsultatiebureau voor
Alcohol en Drugs (CAD) aan de
CBS-weg voor de opvang van pros-
tituees. Het CDA vindt dat zon
voorziening by de CBS-weg toch te-
veel weg heeft van een gedoogzone
en daar wil het CDA beslist niet aan
meewerken.

Overvaller bindt
vrouw (75) vast

LANDGRAAF - Een ongeveer
19-jarige jongeman heeft gisteroch-
tend een woningoverval gepleegd
in de Landgraafse kern Waubach.
Hij belde aan bij een woning aan de
Pastoor Huppertzstraat en vroeg de
75-jarige bewoonster of hij even
mocht telefoneren, omdat hy pech
had aan zijn auto.
Toen hij binnen was, bedreigde hy'
de vrouw met vermoedelijk een pis-
tool. Hy' greep haar vast, waarna
een worsteling volgde. De vrouw
liep daarbij klappen en schoppen
op. De overvaller bond de vrouw
daarna vast en doorzocht de wo-
ning. Hy' heeft vermoedelijk geld
gestolen.
Nadat de overvaller de woning ver-
liet, wist de vrouw los te komen en
de buren te waarschuwen. Deze
seinden de politie in.
Het slachtoffer van de overval heeft
lichte verwondingen opgelopen en
kampt met emotionele problemen.
De dader was ongeveer 1.70 meter
lang, blanke huidskleur, had gol-
vend blond haar tot op de schou-
ders. Hy droeg een blauwe jeans-
broek, vermoedelijk een donker
jack en crèmekleurige schoenen.
De politie van Landgraaf zoekt ge-
tuigen.



t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons ty-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wy na
een langdurige ziekte, toch nog onverwacht af-
scheid moeten nemen van onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Mathieu Hursel
weduwnaar van

Ennie Dortants
Hij overleed in de leeftijd van byna 77 jaar,
voorzien van het h. sacrament derzieken.

Amby: Karel Hursel
Mia Hursel-Gijsbers
Math en Marjon
Linda en Jan

Hopel: Tiny Nieuwenhuizen-Hursel
John Nieuwenhuizen
John en Elzebeth
Brenda en Harrie
Miriam enFrank
Familie Hursel
FamilieDortants

Kerkrade, 11 maart 1992
Prinses Beatrixstraat 12
Corr.adres: Eikenhoven 83, 6225 GV Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 14 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Petrus - Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chèvremont, Nassau-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Schifferhei-
de.
Byeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene vrijdag 13 maart om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-
Chèvremont, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Voorvervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zy' die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Tot onze diepe droefheid overleed op 9 maart
1992, na een liefdevolle verzorging in de VKH te
Heerlen, toch nog onverwacht, onze moeder en
grootmoeder

JosephinaHelena
Elspas
weduwe van

Jan Lambertus Botermans
Zij overleed op de leeftyd van 89 jaar.

Heerlen: A.A. Botermans t
Nijmegen: E. Botermans-Stijntjes

Mylene
Yves en echtgenote

Geleen: J. Botermans
H. Botermans-Heerspink
FamilieElspas
FamilieBotermans
FamilieAdrians

H. Dunantstraat 3, Heerlen
Corr.adres: Rijksweg Centrum 3
6161 EA Geleen
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op za-
terdag 14 maart a.s. om 11.00 uur in de dekenale
kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats
aan de Akerstraat te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk vanaf 10.40 uur.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van de
VKH te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur.
Zy' die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid geno-
men van mijn lieve man, vader, zoon, broer,
onze zwager, oom en neef

Hub Adriaens
echtgenootvan

Mia Timmermans
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: M.M. Adriaens-Timmermans
Meta di

Sorrento (I.): Yvonne Adriaens
Alberto Binetti
Familie Adriaens
Familie Timmermans

6417 CW Heerlen, 10 maart 1992
Burg. Waszinkstraat 95
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den maandag 16 maart as. om 11.00 uur in de
parochiekerk St.-Joannes de Doper te Eygels-
hoven, waarna aansluitend begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht tijdens de h. mis op zondag 15 maart as.
om 11.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Bedroefd, maar dankbaar voor demooie tijd die
wy' samen hadden, geef ik u kennis dat, in zijn
eigen, vertrouwde omgeving, op 78-jarige leef-
tyd, onverwacht van my' is heengegaan, myn
lieve man

Jaap van Ee
Heerlen: Ciskavan Ee-Jaacks

6411 KB Heerlen, 11 maart 1992
Koningstraat 37
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op zaterdag 14 maart om 12.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar
byeenkomst om 12.15 uur.
Jaap is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks
bezoekgelegenheid is van 18.00tot 19.00 uur.
Wilt u, indien ik ben vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t,JDe Heer is mijn Herder.
Aan niets zal het mij ontbreken.
Hij wijst mij te liggen in grazige
weiden.
Hij voert mij naar wateren der rust."

Psalm 23
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor
ons betekende, delen wij u mede dat is overle-
den, op de leeftyd van 49 jaar, na een liefdevolle
verzorging thuis door familie en vrienden, voor-
zien van het h. sacrament derzieken, ons aller

Claartje Lagro-Reuser
Voerendaal: Adam

Jasper
Saskia

Nijmegen: familie H. Reuser-Noordman
Geleen: familie J. Lagro-Boesten

6367 BT Voerendaal, 10 maart 1992
Malbergstraat 27
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op zaterdag 14 maart om 13.00 uur in de paro-
chiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Voerendaal (Kunrade); aansluitend
is de begrafenis op de algemene begraafplaats
van Voerendaal.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk vanaf 12.30 uur.
Avondwake ter intentievan de overledene; vrij-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Verdrietig - met respect voor de wijze waarop
zy' haar ziekte droeg - namen wy' heden afscheid
van

Claartje Lagro-Reuser
Gedurende 7 jaar was zij een betrouwbaar me-
dewerkster.

Huisartsenpraktijk
Voerendaal
Raadhuisplein 4, 6367 ED

De huisartsen Frank en Yvonne
Guldemond-Hecker
Paul Hulshof
Rudolf Panhuysen

De medewerksters Gea, Mélanie, Monique
Anneke, Ellie en Nellie

De medewerksters van de apotheek
Voerendaal

f
Bedroefd, maar dankbaar dat haar verder lijden
bespaard is gebleven, delen wij u mede dat wij
afscheid moesten nemen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Lies Timmermans
echtgenote van

Andreas van Oppen
Zij overleed op 84-jarige leeftijd, na een liefde-
volle verpleging in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, voorzien van de h. sacramenten der
zieken.

Voerendaal: A.J. van Oppen
Übachsberg: Mia Smitsmans-van Oppen

Jean Smitsmans
Ronald en Marleen

Voerendaal: Sjefvan Oppen
Marianne van Oppen-Smit
Eric, Ralf
Familie Timmermans
Familie van Oppen

6367 VM Voerendaal, 10 maart 1992
Laurentiusplein 56
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 14 maart a.s. om 11.00 uur,
in de parochiekerk H. Laurentius te Voeren-
daal, waarna aansluitend begrafenis op de alge-
mene begraafplaats aldaar.
Aangezien wij overtuigd zyn van uw medele-
ven, is er geen condoleren.
Avondwake ter intentie van de overledene vrij-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van de begrafenis- en crematiever-
eniging „Voerendaal", Kerkplein 43, Voeren-
daal, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
In dankbare herinnering aan hetgeen zy' voor
ons betekend heeft, nam God heden tot Zich,
voorzien van de h. sacramenten der stervenden,
in de leeftyd van 64 jaar, mijn lieve vrouw, mijn
goede moeder, schoonmoeder, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Tiny Claessens
echtgenote van

Hub Cleuters
De diepbedroefde familie:

Simpelveld: Hub Cleuters
Simpelveld: Thijs Cleuters

Marianne Cleuters-Ensink
Familie Claessens
FamilieCleuters

6369 EN Simpelveld, 11 maart 1992
Brewersstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 14
maart om 11.30 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedra-
gen in voornoemde parochiekerk.
Zy' die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens het overlijden en
debegrafenis van mijn lieve echtgenoot en zorgza-
me vader

Hans Odekerken
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.

Mevrouw M.S. Odekerken-Mingeleers
Anja en André
Ronald

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 14 maart as. om 18.00 uur in de kerk
van de Blijde Boodschap te Kerkrade-Rolducker-
veld.———————————

I t
~~ IHeden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, in de

leeftijd van 78 jaar, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
lieve oma, schoonzus, tante en nicht

Maria Grooten
echtgenote van wijlen

Evert van Zeijst
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Simpelveld: JoRutten-van Zeijst

Ruud Rutten
Ivo en Karen

Simpelveld: Marie-Louise Savelsbergh-van Zeijst
Frans Savelsbergh
Natalie, Imar en Rachel
Familie Grooten
Familie Van Zeijst

6461 XP Kerkrade, Deken Quodbachlaan 17
11 maart 1992
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 14
maart a.s. om 14.00 uur in de dekenale kerk H. Lambertus te Kerk-
rade-Centrum, waarna de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 13.30 uur.
Tijdens de avondmis van vrijdag a.s. om 19.00 uur zal de overledene
bijzonder worden herdacht in bovengenoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

t I
Veel te vroeg voor ons, is, na een leven dat was getekend met liefde,
eenvoud, hulpvaardigheid en zorgzaamheid, na een noodlottig onge-
val van ons heengegaan, onze dierbare broer, schoonbroer, oom en
neef

Jo Bormans
Hy overleed in de leeftyd van 57 jaar, voorzien van de h.h. sacramen-
ten.

Stem: Paul Bormans
To Bormans-Pepels

Stem: Piet Bormans
Annie Bormans-Vaassen

Stem: Wim Bormans
St.-Odiliënberg: Elly Wetzels-Bormans

Rien Wetzels
Elsloo: Annie Driessen-Bormans

Piet Driessen
en alzijn neven en nichten
Familie Bormans
Familie Stoffens

6171 AV Stem, 10 maart 1992 ■Kimbrinstraat 7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op zaterdag 14 maart om 11.00 uur in de kerk van de H. Jozef
te Kerensheide-Stein.
Er is geen condoleren.
Vrydag om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voornoemde
kerk.
Jo is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Daemen,
Heirstraat 41 te Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen wij dat deze an-
nonce als kennisgeving wordt beschouwd.

t
Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig man gedaan
Niemand weet wat jij hebt geleden
Niemand weet wat jij hebt doorstaan
Rust nu maar uit IIn dankbare herinnering aan wat hij voor ons is geweest, delen wij u j,

mede dat, na een moedig gedragen lijden, voorzien van het sacra- (
ment der zieken, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze unieke
vader, schoonvader en trotse opa, schoonzoon, broer, schoonbroer, c
oom, neef en vriend

Toon Pierik l!
* 8-7-1931 t 11-3-1992

echtgenootvan
(

Mientje Hendrickx
i

Bingelrade: H.J.M. Pierik-Hendrickx
Brunssum: Frans en Yvonne Pierik-Daniels j

Debbie [
Merkelbeek: Piet en Marianne Pierik-Vranken

Geleen: Johnen Hermien
Pierik-Kelderman

Bingelrade: HenkPierik
Jolanda Wintraecken
Wendy

Bingelrade: Fred Pierik
Monique Rohs
Familie Pierik
Familie Hendrickx

Bingelrade, 11 maart 1992
Dorpsstraat 73
6456 AB Bingelrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 14
maart om 10.30 uur in de St.-Lambertuskerk te Bingelrade.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de
avondwake vrijdag 13 maart as. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het St.-Gre-
goriusziekenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanige te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en deelneming betoond na het
overlijden en bij de begrafenis van mijn lieve man, onze vader en
grootvader

Willem Jan Sijstermans
zeggen wij u hartelijk dank.

Mevrouw M. Sijstermans-Reinartz
kinderen enkleinkinderen

Heerlen, maart 1992 .
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 15
maartas. om 11.00 uur in de H. Pastoor van Arskerk te Geleen-Zuid.

tJo Einerhand, oud
74 jaar. Athoslaan

102, 6213 GD Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 14
maart om 12.00 uur in
de kerk St.-Pieter op
de Berg, Maastricht.

tNa een leven van zorg en aandach'
voor allen de hem dierbaar waren. 's'
tot onze grote droefheid, geheel onvef'
wacht van ons heengegaan, mijn dier'
bare man en onze zorgzame vader

Marinus Joost

t
Met droefheid delen wij u mede dat wij onver-
wacht afscheid moesten nemen van onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Tiny Lemmens
weduwe van

Theo Vennemann
Zij overleed op de leeftijd van 79 jaar, na een
liefdevolle verzorging in Welterhof te Heerlen.

Bom: Ria en Peter
Arts-Vennemann
Peter

Brunssum: John Vennemann
en Guus Stille
Familie Lemmens
Familie Vennemann

Heerlen, 10 maart 1992
Corr.adres: Kasteelpark 38, 6121 XX Bom
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 14 maart a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius teKlim-
men, waarna aansluitend begrafenis op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed, met aansluitend avondwake
ter intentie van de overledene, donderdagavond
om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van de begrafenis- en crematiever-
eniging „Voerendaal", Kerkplein 43, Voeren-
daal, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven deze annonce, als zodanig te beschou-
wen.

Voor de vele troostende woorden, gesproken of
geschreven, by de ziekte en het overlyden en de
handdruk van diegenen die woorden te kort
kwamen, voor een stil gebed en uw aanwezig-
heid by de uitvaartdienst van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder, zus en schoonzus

Ennie Remmel-Haan
willen wij u heel hartelijk danken.

Familie Remmel-Haan
Maart 1992
Hereweg 112, 6373 VL Landgraaf
De zeswekendienst voor oma zal worden gehou-
den op zondag 15 maart om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen.

Uw aller belangstelling was voor ons een grote
steun.
Bedroefd, maar ook dankbaar, gedenken wij

Jos
in een zeswekendienst op zondag 15 maart 1992
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Corne-
lius te Heerlerheide.

Familie Bemelmans
Familie Rademaker
Familie Van Neerbos

Heerlen, maart 1992

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, nam God heden tot Zich, voorzien van de
h.h. sacramenten der stervenden, in de leeftijd
van 87 jaar, mijn goede vader, schoonvader,
grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Pierre Huijnen
weduwnaarvan

Anna Bosch
In dankbare herinnering:

Simpelveld: JoKokkelkoren
Els Kokkelkoren-Vonden Hoff
Marcel
Guido
Familie Huijnen
Familie Bosch

Simpelveld, 10 maart 1992
Correspondentieadres:
Puntelstraat 12
6369 TA Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 14
maart om 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal, mede ter inten-
tie van de overledene, een h.mis worden opge-
dragen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpel-
veld; bezoekuurvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

——^—^—

Dankbetuiging
f

Bij het overlijden van onze lieve, zorgza-
me moeder, schoonmoeder en oma

Louiza Gerads
weduwe van

Joseph Bindels
mochten wij vele blijken van deelne-
ming ontvangen. Zij zijn ons tot troost
geweest en wij betuigen daarvoor onze
hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 14 maart as. om
18.00 uur in de Christus Koningkerk te
Hoensbroek-Zuid.

Op 14 maart is het eenjaar geledendat wij afscheid
moesten nemen van mijn man en onze pappa

Leon Kersemakers
De eerste jaardienstvoor Leon zal worden gehou-
den op zaterdag 14 maart as. om 19.00 uur in de
kerk van de H.H. Dionysius en Odilia te Sweikhui-
zen.

Joke, Miranda en
MartijnKersemakers

Sweikhuizen, maart 1992

Ziedses des Plantes
echtgenootvan

Maria Henriëtte Franssen [
Hij overleed in de leeftyd van 71 jaar.

Voerendaal: Maria Henriëtte
Ziedses des Plantes-FransseP
Willem
Charles
Robert
Yvonne en Peter

6367 GG Voerendaal, 7 maart 192
Cortenbachdreef 27
De crematieplechtigheid heeft, op wens van de
overledene, in besloten kring plaatsgevonden-

Na een dapper gedragen ziekte is, in haar eige"'
dierbare omgeving, op 6 maart overleden

Herberta Clara
Sandfort-Dijkers -

lieveechtgenote van

Antonius Sandfort
De crematieplechtigheid heeft intussen in be- j
sloten familiekring te Heerlen plaatsgevonden- I
S.v.p. geen condoléancebezoek.

A.J.P.G. Sandfort
kinderen en kleinkinderen

Valkenburg a/d Geul, 12 maart 1992

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelnc
ming ons betoond bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, onze vadert
schoonvader en opa

ZefVliexs
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevrouw M. Vliexs-Geilen
kinderen en kleinkinderen

tTony Vorselen, 73 jaar, echtgenoot van Roc-S
Brouns, Houtmortelstraat 10, 6017 CM Thorn-

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 13 maart 1992 om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Michael te Thorn.

tTina Coenen, 82 jaar, weduwe van Lm Her-
mans. Corr.adres: Heerbaan 73, 6061 EC Poster-;

holt. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 13 maart 1992 om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Mathias te Posterholt.

tAnny Bongers, 61 jaar, echtgenote van Jacques,
Kaelen, Koukerveldstraat 2, 6093 BA Heythuy-

sen. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 14 maart 1992 om 10.30 uur in de
H. Nicolaaskerk te Heythuysen.

tPiet Vrenken, 89 jaar, Dijkstraat 1, Montfort
Corr.adres: Th. Vrenken, Dijkstraat 15, 6065 A*

Montfort. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op vrijdag 13 maart 1992 om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

tJef van Nieuwenhoven, oud 62 jaar. 6217 V<s
Maastricht, Tiecelijnstraat 4 a. De uitvaartdienst

zal plaatshebben op vrijdag 13 maart om 10.00 uur
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van
Goede Raad te Malpertuis-Maastricht. Er is geen
condoleren.

Vervolg familieberichten zie pagina 14
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Van onze Haagse redacteur

Tros niet blij met 'bedankje'
Omroep eist rectificatie van reisbureau NatuurreizenOfficier van justitie Van Hilten:

'Wij zitten volop
in reorganisatie'

Zo bleken verdachten die uit het
Huis van Bewaring moesten
worden gehaald, niet aanwezig
en kwamen anderen veel te laat
op de zitting. Advocaat mr Bor-
des moest twee uur pauzeren
omdat zijn cliënt uren te laat op
de transportlijst stond en in
plaats van half tien om half
twaalf 'beschikbaar' was. Bij de
parketpolitie, zo bleek, is de
werkdruk ook enorm en kampt
men met veel zieken (gisteren al-
leen al zes).

dankt de Tros') die Deen daarop liet
plaatsen in de krant, heeft de Tros
dus ziedend gemaakt. Om de in de
advertentie verwerkte tekst: „Tros-
makers en -leden genieten in het
voor- en naseizoen een extra kor-
ting van vijf procent op de toch al
laag gestelde vakantieprijzen" kon
de Trosdelegatie gisteren voor de
rechtbankpresident nog steeds niet
glimlachen.

Advocaat S. Vlaarvan de omroepor-
ganisatie voerde aan dat Deen in-
breuk heeft gemaakt op het mer-
kenrecht door de naam 'Tros', dat
de omroep daardoor schade zou
hebben geleden en dat de Tros ver-
der in het geheel niet geassocieerd
wenst te worden met Deens reisbu-
reau. Maar raadsman mr Coenen
vond dat maar flauw: „Wie kaatst
moet de bal verwachten", reageerde
hij. „De Tros heeft het in haar
macht iemand naar de Filistijnen te
helpen. Ze moet zich daarvan be-
wust zijn."
De president van derechtbank doet
op 25 maart uitspraak over de geëis-
te rectificatie.

groeit eveneens de frustratie
over 'de snelheid waarmee ver-
dachten van ernstige feiten na
vormfouten op straat staan. In
enkele gevallen bleken de ver-
dachten al de grens over nog
voor het Openbaar Ministerie
een nieuw bevel tot aanhouding
kon doen uitgaan.

Jt deze dossiers geen schoon-
'idsprijs verdienen, maar wijs
f desondanks op dat naast de
organisatie ook een ernstige
"derbezetting en een enorme
[erkdruk de zaak niet gemakke-
«er maken. Het Openbaar Mi-

staat met derug tegen de
"Uur," aldus mr Van Hilten.

"ij streven alleszins naar een
Jede relatie met de balie en de
'Vocaten in het arrondisse-
*nt, maar wij zitten volop in
'tt reorganisatie. Ik verheel niet

De uitbarsting van mr Nolet
kwam overigens pas nadat eenP geruime tijd is er een duidelij

Bij het Openbaar Ministerie, zo
zei een ambtenaar ter griffie,

ke 'verkilling' waarneembaar
tussen leden van het Openbaar
Ministerie en de strafkamer van
de rechtbank. Met name mr No-
let, voorzitter van de strafkamer,
uit al geruime tijd tijdens zittin-
gen zijn onvrede door opvallend
en nadrukkelijk alle voorge-
schreven formaliteiten te contro-
leren en het minste 'vergrijp' af
te straffen.

Rechtbankvoorzitter Mr Nolet
bleef gisteren ook na tegenwer-
pingen van het Openbaar Minis-
terie bij zijn kritiek: „Ik neem
geen woord terug. Het is hiereen
chaos waarin nauwelijks is te
werken. Rechtbank en advoca-
ten worden dagelijks geteisterd
door deze toestanden."

le boekingen. De maakster van het
televisieonderwerp stelde Deen
destijds in de gelegenheid commen-
taar te leveren op de geuite klach-
ten. Binnen vierentwintig uur zou
er een cameraploeg voor de deur
staan, werd hem te verstaan gege-
ven.

Maar daarmee had Deen grote
moeite, herhaalde zijn raadsman mr
W. Coenen. Onderzoek naar de
juistheid van de klachten zou bij
lange na niet binnen een dag kun-
nen geschieden omdat bijvoorbeeld
de tussenpersonen in de Belgische
Ardennen geraadpleegd moesten
worden. Tot vijf maal toe stelden
Deen en diens raadsman de Tros
voor het onderwerp in de naderen-
de uitzending op te schorten om zo
wat meer tijd te hebben voor een
gedegen verweer op de zaak. Maar
de Tros ging niet akkoord en zond
op 5 februari jongstleden het pro-
grammaonderdeel over Natuurrei-
zen uit.

De al eerder genoemde advertentie
('Natuurreizen Berg en Terblijt be-

HEERLEN - „Bedankt Tros, voor
de gratis reclame in de TV-uitzen-
ding", luidde de aanhef van de ad-
vertentie die directeur C. Deen van
de reisorganisatie Natuurreizen en-
kele weken geleden liet plaatsen in
de krant. „Inderdaad verhuren wij
de mooiste vakantiehuisjes en sta-
caravans in de Belgische Arden-
nen", stond er verder. Tot grote
woede van de Tros, zo bleek giste-
ren weer eens heel duidelijkvoor de
rechtbankpresident mr F. Eliëns. In
het gebouw van het Heerlense kan-
tongerecht diende het door de om-
roep aangespannen kort geding.

De Tros wil dat Deen door de presi-
dent opgedragen wordt een rectifi-
catie te plaatsen van de advertentie.
In het tv-consumentenprogramma
Kieskeurig werd namelijk net het
tegenovergestelde beweerd. Name-
lijk, dat Natuurreizen helemaal niet
deugt. Dat werd in het betreffende
programma geïllustreerd door ver-
schillende ex-klanten van het reis-
bureau dat vanuit Berg en Terblijt
opereert.

De een deed zijn relaas over een ge-
reserveerde vakantiebungalow die
niet uit - zoals beloofd - zes maar
slechts vijf slaapkamers bestond.
En een paar anderen zouden het
slachtoffer zijn geweest van dubbe-

Miljarden nodig voor
milieuplannen De Peel

Grote gevolgen voor landbouw Midden- en Noord-Limburg

Miljoen voor bemiddelen
vacatures in kleinbedrijf

ziening komend jaar 300 mensen
bemiddelen, bij voorkeur uit de
doelgroepen schoolverlaters, jonge-
ren, vrouwen en minderheden.
Het project dient ook om de relatie
met het midden- en kleinbedrijf te
verbeteren. Die relatie is een pro-
bleem: werkgevers in deze sector
hebben niet het idee dat het ar-
beidsbureau hen kan helpen. Ze
vullen hun vacatures eerder in via
de eigen kennissenkring of het uit-
zendbureau.
Daaraan zijn ook negatieve ervarin-
gen met het arbeidsbureau debet.
Dat werkt niet altijd snel genoeg en
is niet ingespeeld op de speciale
wensen van werkgevers. Daarin
moet door dit project verandering
komen.Op deze manier wil de Arbeidsvoor

Het RBA neemt vijf extra mensen
in dienst, die vanuit de arbeidsbu-
reaus in Maastricht, Heerlen en Sit-
tard gedurende twee jaar intensief
bedrijven bezoeken en met werk-
gevers praten. Dat moet er toe lei-
den dat meer werkgevers hun vaca-
tures daar aanmelden.

STEIN - De Regionaal Bestuur Ar-
beidsvoorziening (RBA) Zuid-Lim-
burg stelt een miljoen extra be-
schikbaar voor een project om de
personeelsvoorziening voor het
midden- en kleinbedrijf te verbete-
ren. De organisatie voor zelfstandi-
ge ondernemers (LOZO) draagt drie
ton bij in de kosten. Dat maakten
de organisaties gisteren op een
persconferentie bekend.

Bond ziet niks in
flexibel pensioen DSM

W HAAG - De verbetering
*> het milieu in het Peelge-

(delen van Noord- enl(lden-Limburg en Brabant),
Jfuen-Brabant en de noor-

■üjke Maasvallei zal in de
leende kwart eeuw vele"jarden guldens vergen. De'fnciering van deze diep in-
nende operatie, door het'^met van landsbelang ge-
% is meteen het belangrijk-

' knelpunt. De uiteindelijke
Roering zal vooral voor de

in de Peel grote ge-
''gen hebben. Er wordt uit-gaan van een noodzakelijke
inrichting van (delen van)

dat gebied, waarbij ver-
*atsing en zelfs sluiting van

tot de reë-
'ftogelijkheden behoren.
1 alles werd gisteren in Den Haag
gelijk bij de ondertekening van
Jj ('start'-)overeenkomst door mi-
l^r Hans Alders van Milieu, mi-

Piet Bukman van Landbouw,
Brabantse commissaris van de

F. Houben en de Lim-
gedeputeerde Piet Hilhorst.

: deze 'startconvenant' Brabant/
S^burg, een uitvloeisel van twee
{^nota's, wordt de .marsroute!|Jr een ingrijpende verbetering
? het milieu en de 'ruimte' in de

gebieden uiteengezet.

Wan onze verslaggever Cursiste Limburgs project dementie:

'Dagelijks ritme
niet verstoren'

terende mensen. Hoe ga je met
ze om, en hoe breng je dat over
op het personeel", aldus Joke
Stork. Ze vindt het belangrijk
dat dementerende bejaarden de
dingen die ze nog kunnen ook
zélf blijven doen.
De regio Heuvelland kreeg voor
het project 80.000 gulden toege-
wezen. De tien verzorgingstehui-
zen gaven het LSOB (landelijke
stichting opleiding bejaarden-
werk) en de RIAGG's van Maas-
tricht en Heerlen de vrijheid om
het plan uit te werken.

DEN HAAG - Minister Relus ter
Beek van Defensie is niet bang dat
verplaatsing van het secretariaat
van de Commissie van Advies inza-
ke Gewetensbezwaren van Den
Haag naar het Defensiekantoor in
Kerkrade, de onafhankelijkheid van
die commissie in gevaar zal bren-
gen. De bewindsman heeft echter
een definitief besluit over de ver-
huizing van het secretariaat uitge-
steld in afwachting van een nog uit
te brengen advies van een commis-
sie over de dienstplicht.

directeur E. Rongen om alle oude-
renregelingen bij zijn bedrijf eens
goed onder de loep te nemen.

Volgens Hol is een flexibel pen-
sioen vooral op gevorderde leeftijd
moeilijk te financieren. „Als je als
40-jarige besluit om een jaartje eer-
der met pensioen te gaan, moet je
tot die pensioenleeftijd nog ontzet-
tend veel premie bijbetalen." Hol
ziet daarom meer in een flexibele
vut. In dat systeem worden de kos-
ten omgeslagen op de totale bezet-
ting. Een alternatief is de deeltijd-
vut. Dat is echter alleen te realise-
ren voor kantoorbanen.

Hol is ontstemd over de aankondi-
ging van Rongen dat een grote sala-
risverhoging er deze cao niet in zit.
Hol: „Door het slechte bedrijfsre-
sultaat krijgt het personeel een
winstuitkering van 0,5 procent in
plaats van 2,5 procent, terwijl de
aandeelhouders een meer dan roy-
aal dividend incasseren. En nu
dreigt het personeel ook nog op sa-
larisgebied gepakt te worden. DSM
beseft blijkbaar niet dat de mede-
werkers minstens net zo belangryk
zijn als de aandeelhouders. Zonder
personeel kun je niks beginnen. Je
moet ze niet wegjagen door te wei-
nig loon te bieden."

Ter Beek stelt
besluit over
verhuizing

van bureau uit

HEERLEN - De Unie BLHP vindt
het prima dat DSM de pensioen- en
vutregeling aan een studie wil on-
derwerpen, maar ziet 'verrekte wei-
nig' in een flexibel pensioen. Dat zei
bestuurder Frans Hol gisteren in
een reactie op het voornemen van

" Joke Stork (midden) van het Voerendaalse verzorgingstehuis vindt dat demente bejaarden zoveel mogelijk zelf moeten doen
Foto: KLAUS TUMMERS

. bedoeling is dat onder leiding
j?1 een stuurgroep samengesteld
'vertegenwoordigers van de ge-

ministeries (plus Verkeer
[Waterstaat) en provincies voor
l:. gehele gebied een nieuweruim-fHlke visie wordt opgesteld. Voor
rdrie deelgebieden worden aparte
l^inen van aanpak opgesteld.

C^l is herstel van natuur en ont-takeling van de beekdalen in het
F>ele gebied en versterking vanF. typisch kleinschalige landschap
I tytidden-Brabant en de noordelij-P Maasvallei.

Hiervoor is 500.000 gulden uitge-
trokken. Want met name op het
gebied van de psychogeriatrie
(dementie) moet verzorgend per-
soneel nog wel het een en ander
worden bijgebracht.

P* de recreatie-mogelij kheden

f '-en worden verbeterd. Over- anderhalf jaar moeten de
telijkevisie en plannen op tafel
n, waarna de verschillende par-

Ci nog drie maanden de tijd heb-P* er al of niet mee in te stemmen.
L.de tussentijd worden haalbaar-
r'dsstudies en proefprojecten uit-
P'oerd, waarvoor een half miljoen| 'den beschikbaar is

Cursusleider T. Toonen van het
LSOB: „Patiënten moeten meer
individuele aandacht krijgen, die
gericht is op de specifieke le-
vensstijl en levensloop. Daarbij
hebben wij slechts een aanvul-
lende functie naar de bewoners
toe."Joke Stork (45) uit Voerendaal

„Een gestructureerde opbouw
van de dagen de week is gewoon
belangrijk".

VOERENDAAL - „Als een de-
menterende bejaarde de ene
morgen door een verzorger
wordt gewassen, terwijl'hij het
de volgende morgen van een an-
dere verzorger maar zelf moet
doen, dan ziet hij door de bomen
het bos niet meer", aldus Joke
Stork, hoofdverzorgster van be-
jaardencentrum 't Brook in Voe-
rendaal. Volgens haar moet in
een bejaardentehuis van hoog
tot laag een gezamenlijk beleid
gevoerd worden in de 'strijd' te-
gen dementie. Zowel de directie
als verzorgers moeten naar de
bewoners toe één lijn volgen.

Meerssen een certificaat kregen,
als bekroning op hun rol in een
provinciaal opgezet scholings-
project. Met het project wil de
provincie de deskundigheid van
het personeel in Limburgse ver-
zorgingstehuizen vergroten.

was een van de vijftig gelukki-
gen die gisteravond in bejaar-
dencentrum Beukeloord in

„De cursus is opgezet om meer
inzicht te krijgen in de begelei-
ding en behandelingvan demen-

I dat alles moet duurzame land-
■j^W mogelijk blijven. De land-
j^w, en met name de intensieve

I^houderij, is juist verantwoorde-
R voor de slechte toestand van hetrtieu in de drie gebieden. Met na-
|T in de Peel is het milieu er erg
£Cr>t aan toe. Om de problemen
f?*r aan te pakken, is waarschijn-
I* herinrichting door middel van
j^dinrichting nodig. Een voorstel
partoe zal door het kabinet met
rOrkeur worden behandeld.

Lof advocate voor politie en ombudsman
Ter Beek vindt de door de commis-
sie tegen verhuizing aangedragen
bezwaren niet overtuigend.

De commissie heeft onlangs ge-
dreigd de advisering over indivi-
duele dienstweigeringsgevallen op
te schorten zodra haar secretariaat
wordt verplaatst naar de Directie
Dienstplichtzaken in Kerkrade.
Volgens de commissie komt daar-
door haar onafhankelijkheid in ge-
vaar, omdat ze juist advies moet
uitbrengen aan de Directie Dienst-
plichtzaken.

Dat schrijft Ter Beek in antwoord
op schriftelijke vragen van het
Tweede-Kamerlid S. van Heems-
kerck Pillis-Duvekot.

Nog chauffeur
wegens smokkel

vast in Polen

tic en evenzeer voor het optreden
van De Jong. Daardoor hoefde er
geen 'grof geschut' ingezet te wor-
den, aldus de advocate die eraan
herinnert dat soortgelijke voorval-
len van onttrekking aan de ouderlij-
ke macht wel eens lang hebben
geduurd voordat ze opgelost waren,
met alle mogelijke schadelijke ge-
volgen voor het betrokken kind.

Vervolg van pagina 1

MAASTRICHT/EMMEN - Volgens
Dries de Jong, die de Vietnamese
familie goed kent en al eerder zorg-
de voor onderdak voor Thi en haar
zoontje, hebben de ontvoerders de
blauwe Opel Kadett waarmee zewaren weggereden, op de Brou-

wersweg geparkeerd en zijn ze ver-
volgens met het kind per trein naar
Emmen gereisd.
Dries de Jong was het ook die in
eerste instantie van de ontvoering
melding maakte bij de politie van
Maastricht. Hij vernam van me-
vrouw Thi Nguyen dat haar ouders
in hun woning in Emmen verbor-
gen ruimtes hebben waar men ge-

makkelijk iemand kan verbergen.
Nadat de politie van Emmen enkele
malen de adressen had bezocht,
slaagde deze erin het kind onge-
deerd in handen te krijgen.
Advocate mevrouw LM. van Dijk
uit Maastricht, die eveneens in de
ontvoeringszaak heeft bemiddeld,
zegt alle lof te hebben voor de snel-le reactie van de Maastrichtse poli-

Wan onze correspondent

L[»n de vervuilende landbouw (ver-
lang door ammoniakuitstoot) zal
P?l worden gevergd. Een uiterste

ÏY^del is dan bedrijfsverplaatsing
Zelfs -sluiting. Zowel Bukman alsiMhorst benadrukt echter dat van

t' middel zeer beperkt gebruik ge-
pakt moet worden. Het is zeer
tastbaar en roept veel verzet op.ledere mogelijke maatregelen heb-
rll betrekking op beperking van
p mestoverlast.

WELLEN - Een Belgisch-Lim-
burgse vrachtwagenchauffeur die al
een maand in een Poolse cel vastzit
op verdenking van alcoholsmokkel
wordt morgen vermoedelijk vrijge-
laten. Tv e; collega's, dieook waren
opgepakt, zyn al eerder vrijgelaten
en inmiddels in België terugge-
keerd. Beiden zijn flink aangesla-
gen door de gebeurtenissen in Po-
len. Ze willen geen woord kwijt
over hun belevenissen daar.

„Ze wisten niets van elkaar. Ze wis-
ten ook niet of men in België op de
hoogte was van hetgeen hen was
overkomen," aldus deraadsman.

Volgens hun advocaat zyn de twee
mannen na hun aanhouding opge-
sloten in afzonderlijke cellen, die ze
deelden met Poolse gevangenen.

Met personen die daartoe bereid
zijn, zal in een vervolgonderzoek
uitgebreider en meer gedetailleerd
worden ingegaan op hun ervarin-
gen, met name naar de wijze waar-
op men een en ander heeft ver-
werkt.

over enkele dageneen korte vragen-
lijst. Aan de hand van de antwoor-
den hopen de onderzoekers erach-
ter te komen wat Nederlanders in
genoemde perioden hebben meege-
maakt. Ook wordt gevraagd of men
psychische dan wel lichamelijke
klachten heeft die verband (kun-
nen) houden met de oorlogservarin-
gen. Verder willen de onderzoekers
weten of mensen inmiddels al ge-
bruik hebben gemaakt van vormen
van professionele hulp.

r^ar Alders merkte op dat de maat-
L.Selen mogelyk uit de 'normale'
jjkspotjes te betalen zijn. Volgens
f 'morst moet het rijk dan wel be-
j^'d zijn prioriteit te geven aan de

operatie. Bei-
ministers hebben hem dat in eenwsprek toegezegd.

l^lanjirijke bepaling in het conve-
nt is dat de plannen alleen wor-
ker> uitgevoerd voor zover er vol-
ronde geld voor is. Minister Kok
j£h Financien zal zeer waarschijn-
Hk geen extra middelen toeschui-
pft, zo maakte Bukman duidelijk.

Zie verder pagina 16

" Vragen naar verwerking
van oorlogstrauma's

lange termijn ondervindt.
De kennis die dit onderzoek ople-
vert, zal van belang zijn bij de toe-
komstige hulpverlening aan oor-
logsslachtoffers en personen die
door andere vormen van geweld
zijn getroffen. Door - aan de hand
van bevolkingsregisters - een wille-
keurige steekproef te nemen, is het
voor de onderzoekers ook mogelijk
de ervaringen te verzamelen van
mensen die nog nooit contact heb-

ben opgenomen met reguliere
(hulpverlenings)organisaties op dit
gebied.
In het onderzoek wordt vooral ge-
keken naar de ervaringen die door
oudere Nederlanders zijn opgedaan
tijdens de Tweede Wereldoorlog,
zowel in Europa als elders. Maar
ook wordt aandacht geschonken
aan de jaren 1945-1950 in Neder-
lands-Indië.
Geselecteerde personen krijgen

Steekproefonder inwoners van Maastricht

Onderzoek naar
oorlogservaringen

ARNHEM - Onder oudere inwo-
ners van negen grote en middelgro-
te gemeenten, waaronder Maas-
tricht, wordt binnenkort onderzoek
gedaan naar de psychische gevol-
gen van traumatische oorlogserva-
ringen. Het grootschalige onder-
zoek is opgezet door de Rijksuni-
versiteit van Leiden en de Vrije
Universiteit van Amsterdam. De
onderzoekers zullen half maart me-
dewerking vragen aan in totaal
10.000 Nederlanders, die zijn gebo-
ren tussen 1920 en 1930.

Het onderzoekwordt verder gedaan
in Arnhem, Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht, Den Haag, Leeuwar-
den, Eindhoven en Enschede. Doel
is meer te weten te komen over de
manier waarop mensen hun oor-
logservaringen verwerken. En over
de mogelijke gevolgen die men op

In de eerste vier dagen van hun ge-
vangenschap zouden de Belgen
zelfs geen voedsel hebben ontvan-
gen.

(ADVERTENTIE)

SYMFONISCHE
BLAASMUZIEK
IN DE MAASPOORT

1e concert
za. 14 maart - 20.00 uur

Koninklijke Militaire
Kapel

0.1.v. Pierre Kuijpers
so//sf: Dmitri Alexeev, piano

Dmitri Shostakovitsj:
Overture on Russian and

Kirghiz Folk Themes
The Bolt (ballet-suite)
Piano Concert nr. 2

Symfonie nr. 9
Entreeprijzen:

Abonnement op 3 concerten
’48,00 Passen ’.39,00

Perconcert:

’ 20,00 Passen ’ 15,00
Passe-Partout ’ 7,50

Het 2e en 3e concert in de
Serie Symfonische Blaasmuziek
■ zijn op za. 28 maart en

za. 11 april a.s.

KKD ism pi
De MaaspoortVenlo
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Vervolgvan pagina 1 hele reeks incidenten de recht-
bank uren achterstand bezorgde

MASTRICHT - Het hoofd van
p parket, mr J. Franssen, was
weren niet aanwezig. Officier
p justitiemrVan Hilten gaf mrMet in derechtszaal wel lik op
pk na een nieuwe sneer in de
witing van het parket. Van onze verslaggever

Limburgs dagblad Limburg



Meerderheid Kamer handelt tegen wens CDA

Bevolkingsonderzoek
ziekten toegestaan

Blokkade Frans-Spaanse grens Conferentie over
samenwerking

met buurlanded
COESFELD - Om in Nederland
meer duidelijkheid te krijgen in de
aanpak van de regionale en provin-
ciale samenwerking met de buur-
landen wordt op initiatief van mi-
nister Dales en staatssecretaris De
Graaff-Nauta (Binnenlandse Zaken)
op 20 mei in Zeist een speciale
werkconferentie gehouden. De
Graaff-Nauta heeft dit gisteren tij-
dens een bijeenkomst van het
Duits-Nederlandse samenwerking-
verband Euregio in het Duitse
Coesfeld bekend gemaakt.

- Nederland volgens De Graaff-Nau-
ta verwarring over wat onder een
Europese grensregio moet worden
verstaan, welke taken die regio's
moeten krijgen en hoe gfoot ze die-
nen te zijn. Sociaal-economische
maatstaven leiden in bepaalde ge-
vallen tot andere indelingen dan die
van ruimtelijke ordening, cultuur
en bestuur. En de visievan deEuro-
pese Commissie wijkt in bepaalde
opzichten weer af van de nationele
of regionale overheden.

Vooral doordat er verschillende cri-
teria worden gehanteerd, bestaat er
op dit moment in - maar ook buiten

Samenwerking
nodig bij

beveiliging
luchtverkeer

DEN HAAG - Bevolkingson-
derzoeken naar ziekten of af-
wijkingen waartegen voorals-
nog geen behandeling moge-
lijk is, mogen gewoon worden
uitgevoerd. Een meerderheid
in de Tweede Kamer is tegen
de wens van CDA en klein
rechts om een verbod op der-
gelijke onderzoeken in te stel-

GPV'er Van Middelkoop vond dat
de motie een ontsnappingsmoge-
lijkheid biedt aan het kabinet. Het
kan dan makkelijker met de rege-
ling komen zonder een hoofdstuk
over embryo's. Hij wilde dan liever
samen met D66 elke week dinsdag-
middag in het vragenuurtje naar de
komst van het wetsontwerp vragen.
Maar Kohnstamm (D66) zei dat niet
langer kan worden gewacht.

len. In beginsel blijven onder-
zoeken vrij, maar tegen mis-
bruik wordt gewaakt.
Voor bepaalde soorten onderzoek is
'een vergunning nodig. Diekan wor-
den geweigerd,maar er kunnen ook
beperkende voorwaarden worden
gesteld. Er zou geen onderzoeksver-
gunning mogen worden verleend
als abortus de enig mogelijke be-
handeling is by' ontdekking van
bepaalde afwijkingen (zoals mongo-
lisme), menen CDA, SGP, GPV en
RPF. Maar ook in dit opzicht vor-
men zij een minderheid.
De Kamermeerderheid wil het toe-
zicht en de vergunningverlening
aan de overheid overlaten. Vooraf
controleren vinden PvdA, VVD,
D66 en Groen Links niet nodig. Die
staan achter de visie van staatsse-
cretaris Simons: „reglementering
zonder al te veel bureaucratie en ri-
sico op onzorgvuldig gebruik". Dit
betekent dan ook zonder meldings-
plicht, die overigens D66 wel wil.
De bewindsman erkende dat het
wetsvoorstel ter regeling van medi-
sche experimenten op mensen niet
vordert. Men stuit op principiële
kwesties en ingewikkelde formule-
ringen, vooral op het punt van de
proeven met embryo's. D66reageer-
de daarop met een motie om het
wetsvoorstel snel in te dienen. De
PvdA sloot zich daarbij aan, maar
de confessionele partijen willen het
ontwerp niet zonder een regeling
voor embryo's.

De samenwerking in het Du*>
Nederlandse grensgebied krijgt.^.
extra impuls als op korte termir,
waarschijnlijk nog voor de zom^
de Duits-Nederlandse Overe*
komst in werking treedt. Dit
drag maakt het mogelijk voor j*,
grensgebied gemeenschappeW
regelingen te treffen.

Impuls

Kijkend naar de huidige siW*
stelde de staatssecretaris vast da-
grensoverschrijdende samen*
king moet worden verbreed. Nu
het accent naar haar mening r*0
eens teveel op de economische
menwerking. Maar ook op het }
rein van de ruimtelijke ordeni*
milieu, verkeer, vervoer en culj1*zijn er belangrijke taken weggele'
voor de grensregio's.
Dat de grensoverschrijdende
menwerking zowel een inter
meentelyke als interprovincl
karakter krijgt, vindt de staatsse^taris uitstekend en noodzakeH
„Maar dan wel ieder met een d^lijke en logische afbakening vï
taken en territoir," waarschu^'
zy.

ganisatie van regionaal bestu^i
de afzonderlijke lidstaten. De*Pjt
tic van de regio wordt niet bep^V
door het predikaat dat ze dra*E
maar door haar bestuurlijke d^jl
kracht en slagvaardigheid," z° i|
nadrukte De Graaff-Nauta.

„Maar we moeten nu wel op de juis-
te manier inspelen op die beweging.
Niet door elkaar het predikaat Eu-
ropese regio te betwisten, maar
door een open en gedegen discussie
over een op Europa toegesneden or-

'Daadkracht'

Dat het begrip Europese regio nog
niet uitgekristalliseerd is, hoeft naar
de mening van de staatssecretaris
De Graaaff-Nauta niet bezwaarlijk
te zijn, omdat Europa volop in be-
weging is en dat de komende ook
wel blijft.

De Nederlandse adviesinstan'L
hebben zeer positief gereageerd-
overeenkomst ligt nu bij de fta *van State voor advies, de laatS.,.stap voor de parlementaaire beh^deling. Ook aan Duitse kant is
procedure in het eindstadium.

" De Spaanse oproerpolitie verwijdert barricades aan de grens met Frankrijk.
Stakende douanebeambten hebben de grensovergang naar Frankrijk bij La Jun-
quera in Catalonië versperd. Honderden vrachtwagens beantwoordden de actie
met een tegenblokkade, waardoor ook personenwagens de doortocht werd belem-
merd. De douanebeambten legden maandag voor drie dagen het werk neer, maar
hun actie heeft weinig effect omdat de overheid opdracht gaf de vrachtwagens
zonder controle door te laten.
De douaniers protesteren tegen het dreigende verlies van hun baan, wanneer de
Europese interne markt begin 1993 ingaat. Zij eisen onderhandelingen met de re-
gering over vervangende arbeid.

Een verdere samenwerking tussen
de nationale instellingen op dit ge-
bied en Eurocontrol dient volgens
de Kamer nagestreefd te worden.
Minister Maij van Verkeer en Water-
staat liet tijdens het debat over de
verzelfstandiging van de Neder-
landse Lucht Verkeers Beveiliging
(LVB) doorschemeren deze gedach-
te te steunen. Het was niet voor het
eerst dat deKamer aandrong op het
samengaan van nationale instellin-
gen voor de beveiliging van het
luchtverkeer. Door uiteenlopende
oorzaken zijn pogingen daartoe de
afgelopen jaren gestrand. Het ge-
volg daarvan was dat de afzonderlij-
ke landen hun eigen organisaties
zyn gaan optuigen.

DEN HAAG - De Tweede Kamer
heeft gisteren nadrukkelijk uitge-
sproken voorstander te zijn van een
Europees luchtbeveiligingssys-
teem.

Toezicht op uitvoering
sociale zekerheid strakker

worden of de uitvoeringskosten van
sociale verzekeringen omlaag kun-
nen. Op basis van een lopend onder-
zoek moet de raad daarvoor criteria
ontwikkelen.

Ter Veld eist van de SVR dat er jaar-
lijks een plan wordt ingediend voor
het toezicht op alle instellingen in het
daarop volgende jaar. Dat plan zal
door haar worden beoordeeld. Is de
SVR nalatig dan volgen er aanwijzin-
gen.

Vanuit de Tweede Kamer wordt al
langer aangedrongen op meer toe-
zicht op uitvoeringsinstanties in de
sociale zekerheid.

Tot nu toe gebeurt dat toezicht vooral
door de direct betrokkenen (werk-
gevers en vakbonden) zelf. De Kamer
acht dat onjuist.

In een brief aan de SVR stelt Ter
Veld dat de raad te weinig doet om
by' uitvoeringsinstanties maatregelen
tegen ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheidvan de grond te krijgen.

Veel reeds lang geleden gemaakte af-
spraken zijn nog altijd niet, of niet
helemaal, tot stand gekomen.

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Er moet een
strenger toezicht komen op
de uitvoerders van de sociale
zekerheid zoals bedrijfsver-
enigingen, gemeenschappe-
lijke medische dienst, socia-
le verzekeringsbank en
sociale fondsen. Staatssecre-
taris Ter Veld (Sociale Za-
ken) heeft de Sociale verze-
keringsraad (SVR) daartoe
opdracht gegeven.

De SVR moet jaarlijks gaan controle-
ren of de uitgaven en ontvangsten
van sociale fondsen juist zijn. Daarbij
moet voorrang gegeven worden aan
de kinderbijslag en toeslagen die op
uitkeringen worden gegeven. Beide
zaken worden door het rijk gefinan-
cierd uit de algemene middelen.

De raad moet tevens nagaan of de
betrokken instanties genoeg doen om
misbruik van uitkeringen tegen te
gaan. Daarnaast zal de SVR moeten

onderzoeken of de administratie bij
de uitvoerders van de sociale zeker-
heid zo is opgezet dat een juiste toe-
passing van de wettelijke regels
gewaarborgd is.

Ter Veld eist van de SVR jaarlijks
een verklaring over de uitgaven en
ontvangsten van sociale fondsen die
voor minimaal 95 procent zekerheid
geeft. De verklaring moet er binnen,
elf maanden na afloop van het vorige
jaar zijn, inclusief een accountants-
rapport.

De SVR moet verder uitzoeken of de-
genen die recht hebben op een uitke-
ring die ook echt krijgen, en degenen
die er geen recht op hebben, niet.
Voorts moet bezien worden of de be-
trokken instanties er genoeg aan
doen om het aantal uitkeringstrek-
kers te beperken.

De bewindsvrouwe wil verder dat de
raad nagaat of de samenwerking tus-
sen uitvoeringsorganen onderling en
met andere diensten(zoals gemeente-
lijke sociale diensten en regionale
besturen arbeidsvoorziening) goed is.
Ook dat moet ertoe leiden dat regels
juist worden toegepast en doublures
verdwijnen. Ook moet onderzocht
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Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te bedanken vanwege de grote belangstelling
die wij mochten ondervinden bij de begrafenis
van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Frans van de Mortel
zeggen wij hierbij u allen onze oprechte dank.

GJ. van deMortel-Albert
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, maart 1992 ,
De zeswekendienst wordt gehouden in de St.-
Gregoriuskerk te Brunssum op zaterdag 14
maart as. om 19.00 uur.

Dankbetuiging
Wij danken u van harte voor de belangstelling
ei^ het medeleven ondervonden bij het overlij-
denen de begrafenis van onze vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Paul Zelissen
Lies Zelissen-Schmitz
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 14 maart 1992 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Dionysius te Schinnen.

Tot ons groot verdriet namen wij kennis van het
overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Sjir Houben
Hij was 30 jaar lid van onze vereniging en een
voorbeeld voor de jongeren onder ons.
Wij nemen met pijn in ons hart afscheid van een
grote vriend.

Flobertschutterij
Prins Hendrik
Nulland-Kerkrade

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming ondervon-

' den bij het overlijden en de begrafenis van myn
lieve man, onze goede vader, schoonvader, opa
en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Jo Noteborn
zeggen wij u hartelijk dank.
Tevens een speciaal woord van dank aan de
Hamboskliniek afd. 2.

M. Noteborn-Hollands
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 15 maart as. om 11.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Spekholzer-
heide.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn man,
onze vader, schoonvader en opa

Frans Timmermans
zal worden gehouden op zaterdag 14 maart as.
om 19.00 uur in de parochiekerk H. Clemens te
Merkelbeek.

May Timmermans-Melchers
Marlies, Hub,Alexandra
Rogér Mermens

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

Pierre Welters
zal worden gehouden op zaterdag 14 maart as.
om 19.00 uur in de St.-Barbarakerk te Treebeek-
Brunssum.

Mevrouw Welters-Kisters
kinderen en kleinkinderen

Maart 1992

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge-
noot en vader

J.P. van Haaren
zal plaatshebben op zaterdag 14 maart as. om
19.00 uur in de parochiekerk St.-Barbara te Ka-
kert.

Mevrouw A. van Haaren-van Kan
Desereé en Jurgen

Heerlen, maart 1992, Pleyweg 31

Aan vreugde raak je gauw gewend
Niet aan verdriet, dat dieper is

Op 14 maart is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn lieve man,
vader en opa

ZefCurfs
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 14 maart as. om 18.00 uur in
de Christus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid.

Fien Curfs-Cox

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van medeleven onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van

Graad Linssen
zeggen wij u hartelijk dank.

Fien Linssen-Heiligers
en kinderen

De zeswekendienst is op zondag 15 maart as.
om 11.00 uur in de Grote St.-Jan te Hoens-
broek.

Het is ons mogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven en de byzondere
belangstelling bij het overlijden en de crematie
van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Wiel Janssen
De volle kerk en de vele brieven en bloemen
waren een grote steun en troost tijdens deze
moeilijke periode.
Het is fijn te weten dat hij door zovelen werd
gewaardeerd.
Wij danken u hiervoor.

Anna Janssen-Heynen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige-zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 15 maart as. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Fatima te Brunssum.

Op 10 maart is het een jaar geleden dat
ik afscheid moest nemen van mijn lieve
man

Mathieu Ruijters
De eerste jaardienst voor Mathieu zal
worden gehouden op zondag 15 maart
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Mi-
chael, Eikske.

Mevrouw Ruijters-Boon

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dierbaar

Ger Schins
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zondag 15 maart as. om 11.15 uur in
de parochiekerk van de H. Gertrudis te Wijlre.

Uit naam:
Familie Schins-Lassauw

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is iedereen V®
soonlijk te bedanken voor het medeleven "(

dervonden tijdens de ziekte, het overlijden d
de begrafenis van mijn lieve man, onze vader v
opa

Jo Souren
willen wij u langs deze weg hartelijk bedank'
voor de vele condoleances, h.h. missen en blo*
men alsmede voor uw aanwezigheid tijdens o
begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

Mia Souren-Cremers
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, maart 1992 - Hofdijkstraat 37
De plechtige zeswekendienst zal worden gehojj
den op zaterdag 14 maart as. om 19.00 uur in'jl
parochiekerk Verschijning van de Onbevlekt
Maagd te Heerlen-Molenberg.

t
De plechtige eerste jaardienst voor mill
man, onze vader en opa

Wim Meulenberg
zal worden gehouden op zondag 15 ma^
as. om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk
Oud-Urmond.

Mevrouw Meulenberg-v. Br**!
kinderen en kleinkinderen

A*

Dr. J.H.M. Jacobs |
te Mechelen

is afwezig van
16 maart t/m 22 maart.

Apotheek normaal geopend.
Vervanging door artsen van de weekenddienst, j

Van onze parlementaire redactie



Dat was teveel, zo luidde al na
enkele maanden de conclusie
van iedereen, inclusief Lambert
van Beers. Aanleiding: de chaos.
Vanuit het voormalige zieken-
huiscomplex Annadal werd er
tegelijkertijd onderwijs gegeven,
verbouwd, geopend, gepland en
gekocht. Teikyo stelde zijn plan-
nen bij: wat minder meisjes uit
Japan, de 'pilotgroep' Amerika-
nen kwam later en het medische
centrum kon niet in september
starten. Het onderzoekscentrum
werd helemaal op de lange baan
geschoven.

Despotisme
Aanloopproblemen' heetten de

fantastisch bedrijf met één

'~ f°tte appel in demand, dat is het
dat geschetst wordt. Van

Beers zelf heeft daar altijd zuch-: *nd op gereageerd: „Kletspraat-
Jes, ik ontken helemaal niet dater dingen fout zy'n gegaan, maarv°or de rest zijn het wild-west-
verhalen."
Teikyo Europe kwam met vier
Plannen naar Maastricht. Een
Junior College voor jongeJapan-
Se meisjes, een University met

en rechtenstudiesvoor Amerikanen, een Medical
Center voor Japanners in West-
Europa en een researchcentrum
*aar Westerse onderzoekers de
effectiviteit van Japansekruiden
hoesten aantonen.

Nieuwe regels
asielzoekers

" Juriste Daniëlle
Burton voert
op het buro
een gesprek
met een
asielzoeker.

Foto: PETER ROOZEN

commissarissen van de hele
groep en president van de Tei-
kyo Academy of Medical Tech-
nology.

heeft. „Daarvoor stellen ze te
veel vragen."

Hiërarchie
Er zy'n verschillende pogingen
gedaan de invloed van Van
Beers terug te dringen. De hiër-
archie stond dat echter in de
weg. Of het nou managers van
andere Teikyo BV's waren (prof.

NRC Handelsblad schreef deze
week dat deTeikyo-groep in ern-
stige nood verkeert. Dat wordt
gebaseerd op de tien Amerika-
nen die het proefjaar in Neder-
land doorbrengen en de 55 Ja-
panners die zich tot nu toe
hebben laten keuren in het Me-
dical Center. 'Ernstig tegenval-
lende cijfers', wordt er geconclu-
deerd.
Prof. Co Greep zegt daarover:
„Geen kwestie van. We zyn half
januari pas begonnen, vandaar."
En in oktober 1991 stelde de
toenmalige rector van deTeikyo
University, dr Sonia Luyten, al
dat het de eerste jaren 'heel rus-
tig' zou zijn met de Amerikaanse
studenten. Het einddoel, enkele
honderden studenten, moet over
een paar jaarbereikt worden.

Niemand zegt dat Teikyo op in-
storten staat. Bij problemen
wordt slechts gewezen naar die
ene persoon, die zelf de beteke-
nis daarvan ontkent.

We hadden nog graageen reactie
van Lambert van Beers gekre-
gen, maar op de gemaakte af-
spraak verscheen deze niet. Ook
in de loop van de avond bleef hy
onbereikbaar.

Greep van het Medical Center) of
afgevaardigden van Teikyo Ame-
rika (Philippe Scholten), de po-
gingen strandden op de vol-
macht van Shoichi Okinaga die
Van Beers claimde. De gewezen
journalist spreekt van complot-
ten, personeelsleden op hun
beurt zeggen dat hij lijdt aan
achtervolgingswaanzin.

chaotische taferelen, die bij
voorbeeld tijdens officiële ge-
beurtenissen voor iedereen
waarneembaar waren. Ernstiger
waren de personeelsproblemen
en financiële missers bij enkele
transacties met grond en gebou-
wen.

Gevraagd naar de twisten met
individuele werknemers, die
hem beschuldigden van despo-
tisme en willekeur, antwoordde
Van Beers steevast dat alles ge-
probeerd was om de betreffende
man of vrouw voor het bedryf te
behouden, maar dat er eenvou-
digweg niet mee te werken was.

De financiële transacties worden
op dit moment onderzocht door
twee accountants uit Japan, zegt
iedereen behalve van Beers, die
volhoudt dat hun aanwezigheid
alleen verband houdt met het
overschrijven van de gegevens
van het Nederlandse boekjaar
naar het Japanse boekjaar, dat
van 1 april tot 31 maart loopt.

De mengeling van Japanse en
Westeuropese cultuur is in Maas-
tricht geen succes. Nederlandse
wetten, arbeidsvoorwaarden en
ideeënvonden verschillende Tei-
kyo-stafleden vaak hoogst irri-
tant. „Ja, ja, de Nederlandse wet.
Maar het is een Japans bedrijf!"
luidde de typische uitspraak.
Maar Japans zijn ook de ideeën
over tachtig uur per week wer-
ken, over autoriteit en hiërar-
chie. In Maastricht begrepen top
en ondergeschikten elkaar niet.

Irritant

Het is voor de niet-Japanners
vaak juridisch niet duidelijk uit
welke functie hij welke opdracht
verstrekt, waardoor er situaties
kunnen ontstaan waarin de
Amerikaan Scholten en Van
Beers zonder moeite volstrekt te-
genstrijdige 'volmachten uit Ja-
pan' uit de hoge hoed toveren.

Shoichi Okinaga is de grote in-
spirator van Teikyo Japan, maar
zijn verschillende functies zor-
gen voor verwarring. Hij is onder
andere president van de Teikyo
University, grootaandeelhouder
en voorzitter van de raad van

„Dat maak je my' niet wijs," zegt
AZM-directeur dr J. Carpay, die
met de accountants gesproken

Raadslieden in geweer tegen rechteloosheid

'Asielzoekers krijgen
het steeds moeilijker'

ledere asielzoeker die zich meldt
moet vanaf 1 januariworden op-
gevangen in één van de negen
centrale Onderzoeks- en opvang-
centra (OC's) in Nederland. De
dichtsbijzijnde zijn ingericht in
het Brabantse Oisterwyk (275
plaatsen) en Eindhoven (600
plaatsen). Vluchtelingen werden
voorheen opgevangen in Asiel-
zoekerscentra (AZC'c), verspreid
over het land.

In de nieuwe situatie zyn vluch-
telingen aan aanmerkelijk stren-
gere regels gebonden. Er zyn
plannen om die regels nog aan te
scherpen. Zo zouden er volgens
politici hekken rond de OC's
moeten komen en zouden de be-
woners pasjes moeten krijgen
om hen beter te controleren. De
voorstellen leidden tot grote ver-
ontwaardiging en tot een bom-
aanslag op het huis van verant-
woordelijk staatssecretaris A.
Kosto van Justitie.
Binnen een maand moet er een
eerste oordeel zyn over de asiel-
aanvraag. Binnen een week na
de eerste aanmelding moet het
eerste gehoor met een ambte-
naar plaatsvinden. Die maakt
een rapport, aan de hand waar-
van een ander beslist of de
vluchteling wordt toegelaten.

Wie een negatieve beschikking
krijgt, moet in het OC blyven.
Het gaat hier om de 'echt kanslo-
zen': volgens een schatting van
Justitie 40 tot 50 procent van het
totaal. Het systeem is nog te pril
om te kijken of dat aantal klopt.

De 'kansloze' kan een herzie-
ningsverzoek indienen, maar
mag de beslissing daarover niet
altijd afwachten in Nederland.
Tegen een uitzetting voordat de
herziening is behandeld kan
iemand dan nog een kort geding
aanspannen: slechts vyf procent
wint dat geding. De rest moet
zich in het OC beschikbaar hou-
den en wordt binnenkort moge-
lyk onderworpen aan de plicht
zich twee maal per dag te mel-
den. Dit om een uitzetting te ver-
gemakkelijken.

Wie een positieve beschikking
krijgt of het kort geding tegen de
uitzetting wint, mag naar een
AZC. Na een halfjaar moet dan
de verhuizing geregeld zyn naar
één van de ROA-gemeenten;
plaatsen die meedoen aan Rege-
ling Opvang Asielzoekers.
Met de nieuwe regels hoopt het
Ministerie van Justitie meer
greep te krijgen op het aantal
asielzoekers dat in Nederland
verblijft. Ook moeten 'uitgepro-
cedeerde' of afgewezen asielzoe-
kers sneller het land uit kunnen
worden gezet.

Verder moet denieuwe procedu-
re de behandelingvan aanvragen
versnellen en de achterstand in
de verwerking ervan verkleinen.

van onderwerpen die hier over
tafel gaan.

verheven: de vrije inloop van
asielzoekers is een garantie dat
ieder geholpen kan wordend

SITTARD/SWEIKHUIZEN
"" Al tien jaar behartigt hij
jte belangen van asielzoe-kers, maar nog steeds kan"ij zich behoorlijk kwaad
Jftaken over inbreuken op
"ie belangen. Dat is mis-
schien slecht voor zijn ge-
wondheid, maar dat is mr
*t- Corten niet aan te zien."Ik reageer misschien nogal
Primair," erkent hij. Maar
jus 'de zaak' daarmee ge-
diend is moet dat maar.

hij best begrijpt dat
"et goed is als asielzoekers
beller de uitkomst van hun

weten, gaat het hem te ver"tet welk moordend tempo de-
*e mensen ons land weer wor-den 'uitgewerkt.
"Het is sneller werken, sneller
"ader gehoor, snel beslissen en
"an snel het land uit," zo
Schertst Corten over het nieu-we opvangsysteem voor asiel-
bekers. Die haast kan vaak
"tet: „als ik nadere informatie
"jt het land van herkomst no-dig heb, duurt het vaak al twee

voor ik antwoord heb.

te mr C. Wilhelmus. Zij is lid
van Eurasiel, een stichting van
16 advocaten-in-opleiding met
hoofdvestiging Alkmaar. Eura-
siel is geen Europees initiatief,
zoals de nam doet vermoeden.
Het doel strooktaardig met het
doel achter het pas opgerichte
'A-team': advocatenvan advies
dienen in asielzaken.
In Limburg zijn vrij veel juris-
ten die zich willen bezighou-
den met deze zaken: asielzoe-
kers kunnen terugvallen op
ruim 30 advocaten, die regel-
matig over nieuwe ontwikke-
lingen overleggen. In het wes-
ten van het land is het veel
moeilijker voor een vluchte-
ling om aan een advocaat te
komen.

Snelkookpan
in de nieuw gevormde Onder-
deks- en opvangcentra (OC's)
bitten de mensen „feitelijk op-
gesloten," vindt de jurist. Het
Systeem is teveel gericht op debeheersbaarheid. Er komen
"og strengere regels, zo ver-
dacht hij somber doch realis-tisch, naar aanleiding vanvporstellen van diverse politi-

Als een zaak geen kans maakt,
adviseert Corten de jurist er-
mee te kappen. Dat is mis-
schien moeilijk te verkroppen,
maar voorkomt later een hoop
frustratie, zo redeneert hij.
Beide juristen werken nauw
samen met de buro's voor
rechtshulp, waar veel asielzoe-
kers vaak in eerste instantie
met hun vragen terechtkomen.

Het is voor advocaten ondoen-
lijk om bij de (cruciale) eerste
gesprekken met de ambtenaar
te zijn. De precieze datum en
tijd zijn meestal pas kort tevo-
ren bekend. Vaak wordt de af-
spraak afgezegd ofverschoven.
Dat kost teveel tijd. Dus neemt
de rechtshulp of het Vluchte-
lingenwerk die taak op zich.

nieuwe centra worden een
?port 'snelkookpan', vreest
forten. Omdat er straks alleen
Vrijwei kanslozen' zitten zul-len de problemen groot zijn.
"Je krijgt een concentratie Van
"tensen die niet weten waar ze
jfantoe zijn."
Ondanks het feit dat uit statis-tieken blijkt dat zijn cliënten
j'aakweinig kans maken op er-
kenning, is het voor advocaten
?aak om vol te houden, weet
9°rten uit ervaring. Een afwij-
king is lang niet altijd zo defi-
"iief als het lijkt. Vaak zijn er
fueuwe zaken, waardoor
Jernand een nieuwe aanvraag

starten of en herziening
Vragen.

Hij ergert zich aan het gemak
Waarmee Haagse politici de
term 'uitgeprocedeerden' in de
"lond nemen. „Het gaat dan
°m mensen die het verloop van
de procedure niet in Neder-land mogen afwachten. Maar
formeel moet er dan nog een
Uitspraak komen. Door het
Woord 'uitgeprocedeerd krijgt
Jan Modaal wel het idee dat
het hier om kanslozen gaat, diehier niks meer te zoeken heb-
ben."

„Deze mensen lopen al zo vaak
op tegen gesloten deuren en
instanties waar ze eerst een af-
spraak moeten maken," legt
Garnett uit.

H ectisch
Ook hier blijkt dat de tijd te
kort is; „soms is er maar 24 uur
om een advocaat te zoeken,"
weet Garnett. Het gaat er dus
vaak hectisch aan toe. Het is
niet gemakkelijk ons ingewik-
kelde systeem aan een nieuw-
komer duidelijk te maken, zo
ervaart Garnett dagelijks.

Een advocaat staat ongeduldig
te wachten op een fax die maar
niet wil binnenkomen. Een
vluchteling is net verhuisd en
eist dat hij de post van zijn ou-
de adres vandaag nog krijgt;

Rechtshulp
Rechtshulp bereid de vluchte-
lingen praktisch voor op het
'eerste gehoor' met de ambte-
naar. Men maakt duidelijk wel-
ke vragen te verwachten zijn
en hoe iemand zijn zaak het
best kan bepleiten.
De niet-officiële vestiging van
het Buro voor Rechtshulp in
Asielzoekerscentrum (AZC)
'Moorheide' in Sweikhuizen
heeft er een dagtaak aan. In het
kantoortje heerst een schijn-
baar volstrekte chaos. Dat is
normaal, zo legt Liz Garnett
uit. Hier komen dagelijks tien
tot vijfentwintig mensen over
devloer met de meest uiteenlo-
pende vragen.

Daarbij komt dat het wantrou-
wen soms groot is: asielzoe-
kers verdenken de juristen
ervan met- justitie onder één
hoedje te spelen. Als ze elders
een licht afwijkend verhaal ho-
ren, komen ze vaak terug om te
vragen hoe het nu precies zit.
Ondanks de haast vraagt het
werken hier een behoorlijke
portie geduld.De chaos is hier tot systeem

Chaos■.Asielzoekers krijgen het
steeds moeilijker," weet ook
zijn collega, kandidaat-advoca-

Eurasiel

Vier juristen bestieren het bu-
ro. Zij houden zich niet be-
paald bezig met rechtshulp
alleen: praktische adviezen
over verzekering, belasting,
uitkering, huisvesting, trou-
wen of scheiden en vermiste
familie in het land van her-
komst behoren tot de waaier

Problemen met het vinden
van technisch personeel

in dienst genomen. Die bieden
betere carrièrekansen en een ho-
ger aanvangssalaris. Daarnaast
komt steeds minder nieuw tech-
nisch personeel beschikbaar als
gevolg van de vergrijzing van de
beroepsbevolking en de door-
stroom van mts-ers naar de hts."

Bouw- en
houtbond

groeit erg snel
WEERT - De heer H. Bruster uit
Weert is gisteravond als 22.000-ste
lid ingeschreven by' de Bouw- en
Houtbond FNV. De bond zegt dat
het ledental in haar werkgebied
Oost-Brabant en Limburg spectacu-
lair stijgt.

Deze regio is het snelst groeiende'
werkgebied van de bond, omdat
men er in is geslaagd in twee jaar
tyd tien procent meer leden in te
schrijven.

In december 1989 waren er 20.000
leden, in oktober 1990 21.000 en
thans zyn het er 22.183. Landelijk
telt de Bouw- en Houtbond 161.331
leden.

Van onze redactie economie beidsvoorwaarden ze voor dat
werk moeten bieden.

Duitsland
KPMG verwacht dat als gevolg
van het wegvallen van de bin-
nengrenzen vooral Duitse bedrij-
ven zich op de Nederlandse
arbeidsmarkt zullen gaan rich-
ten. Omdat Duitse bedrijven be-
ter betalen, zal de Limburgse
arbeidsmarkt dus nog verder on-
der druk komen te staan.

HEERLEN - Een groot„aantal
ondernemers in Limburg heeft
problemen met het vinden van
geschikt lager en middelbaar
technisch personeel. De onder-
nemers weten bovendien niet
goed welke salarissen en ar-

Reden voor het accountantsbe-
drijfKPMG om deze maand een
onderzoek te starten naar de
knelpunten op deLimburgse ar-
beidsmarkt voor personeel op
lts- en mts-niveau. Het onder-
zoek moet informatie opleveren

over de schaarste en verloop van
technisch personeel en over de
meest wenselijke beloning.
Volgens onderzoeker L. Crijns
vormen zowel de gevraagde
kwaliteit van het technisch per-
soneel als de kwantiteit een
struikelblok. Crijns: „De beste
mensen worden vaak na verloop
van tyd door grotere bedrijven

(ADVERTENTIE)

Wc] J I »M
VLOT EN DISKREET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht
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Chaotische taferelen rond Teikyo-groep
DOOR GEERT DEKKER

MAASTRICHT - Hij kan het gewoon niet, zeggen anonie-me bronnen over Lambert van Beers, ex-journalist voor
Dagblad De Telegraafen directeurvan Teikyo Europe BV,
onderdeel van het Japanse onderwijsbedrijf dat in septem-
ber 1990 Maastricht uitkoos als startplaats voor haar Euro-pese activiteiten. Wilde verhalen, geruchten en roddels
°ver Van Beers zijn er genoeg. Maar geen van de criticas-ters wil met naam en toenaam in de krant. Ze zijn behept
[vet een Japans aandoende trouw aan Teikyo, „want datolijft een fantastisch bedrijf.

" Lambert van Beers

Limburgs dagblad M Limburg

nieuwsanalyse _



AMSTERDAM - Nog steeds
lijden tienduizenden Nederlan-
ders onder de gevolgen van de
oorlog. De meesten van hen
worden voor hun trauma's be-
handeld in speciale klinieken,
door Riagg's, psychologen en
hun huisarts. Toch zijn er ook
tienduizenden mensen die
even schokkende ervaringen
hebben, maar die deze herin-
neringen verwerkt hebben, of
onderdrukken; in ieder geval,
ze kunnen ermee leven.

ben, en waarom en hoe ze het
zelf konden oplossen." We we-
ten, zegt Van der Ploeg, dat
mensen heel goed in staat zyn
de meest vreselijke dingen te
verwerken.

Hy ontkent fel dat het erom
gaat nieuwe groepen mensen
met hun verleden te confronte-
ren. „Als je je ervaringen zo-
lang geïntegreerd hebt, dan
komt dat niet los door een sim-
pele vragenlijst en - eventueel -
een kort gesprek. Nee, we wil-
len juist met ze praten om an-
dere mensen uit het hulpverle-
ningscircuit te halen."

Professor Van der Ploeg, die
het onderzoek met promoven-
dus drs Inge Bramsen uitvoert,
hield zich in het verleden al
eerder bezig-met het verwer-
ken van trauma's. Als deskun-
dige psycholoog was hij be-
trokken bij de opvang van de
slachtoffers van de acht gijze-
lingen die Nederland in de ja-
ren '70 meemaakte.

Toch was de bijzondere leer-

Amsterdams onderzoek van prof. Van der Ploeg

Vragen naar verwerking
van oorlogstrauma's

ringen ook toegepast na de
gijzeling van Amerikaans am-
bassadepersoneel in Teheran
en de door Saddam Hoessein
gegijzelde buitenlanders.

De slachtoffers van de gijzelin-
gen in de Franse ambassade,
de twee treinkapingen, Indo-
nesisch consulaat, Zangkoor in
Scheveningse gevangenis,
KLM-toestel, school Bovens-
milde en het provinciehuis in
Assen werden door hem en
zijn collega's opgevangen. La-
ter werden de opgedane erva-

Pas de laatste twintig jaar
groeit in wetenschappelijke en
medische kring de belangstel-
ling voor de slachtoffers van
geweld. Tot bijvoorbeeld 1970
waren slechts enkelen geïnte-

„Heel veel van onze kennis is
gebaseerd op ervaringen met
mensen die bij hulpverleners
komen. Maar de groep die wei-
nig of geen hulpverlening no-
dig heeft, treffen we zo niet.
Die functioneert kennelijk
goed. Wy willen weten hoe die
mensen het zo lang gered heb-

Waarom? Hoe komt het dat de
ene persoon niet los kan ko-
men van zijn herinneringen en
een ander ogenschijnlijk ge-
heel geen negatieve gevolgen
van het verleden ondervindt.
Die vraag wil professor dr H.M.
van der Ploeg, hoogleraar me-
dische psychologie aan de VU
en bijzonder hoogleraar psy-
chotraumatologie door oorlog
en geweld aan de universiteit
van Leiden, onderzoeken.

Bijzondere vierling

resseerd, pas daarna groeide
de aandacht voor de slachtof-
fers, zegt Van der Ploeg. Dat
gold overigens niet alleen voor
oorlogsgeweld, maar ook voor
geweld tegen vrouwen. In de
jaren tachtig nam die belang-
stelling verder toe, onder meer
omdat steeds meer Vietnam-
veteranen in de VS voor hun
trauma's behandeld moesten
worden.

stoel in Leiden, die Van der
Ploeg vanaf 1989 bekleedt, de
eerste ter wereld die voor het
onderzoek naar traumatische
ervaringen door oorlog en ge-
weld werd ingesteld. Dat ge-
beurde door de Internationale
Stichting Slachtoffers Oorlog
en Geweld (ISSOG). Deze fi-
nanciert ook het onderzoek,

„We zijn nog ver van de kwets-
bare dagen. Je weet gewoon
datrond vier mei bij een aantal
mensen dingen terugkomen,
dan wordt hun onrust groter.
Toch hebben we voorzorgs-
maatregelen genomen: het
ICODO (Dienstverlening Oor-
logsgetroffenen) is gewaar-
schuwd en ook de Riagg's en
huisartsen weten van ons on-
derzoek."
„Toch zullen er gegarandeerd
mensen zijn die emotioneel
reageren", aldus de onderzoe-
ker. Vandaar dat er dagelijks
twee mensen achter de tele-
foon van het instituut zitten.
Toch: alleenal door de publici-
teit rond het onderzoek op
dinsdag en woensdag kwamen
er al verontruste telefoontjes
binnen."

De vragenlijst toont tamelijk
onschuldig. Zo worden er vra-
gen gesteld over oorlogserva-
ringen, opgelopen ziekten,
gevangenschappen, de verwer-
king van eventuele problemen
en of er nu nog problemen zijn.
Opzettelijk, zegt professor Van
der Ploeg, is ook besloten de
brief en vragenlijst begin
maart, een nog tamelijk 'veili-
ge' periode, te verzenden.

Niemand van het onderzoeks-
team beschikt over de namen-
lijst. Utrecht ging nog verder:
de burgerlijke stand zelf ver-
stuurt de brieven. Pas in de
tweede ronde kunnen deelne-
mers op vrijwillige basis hun
naam en adres opgeven.

Van der Ploeg legt er de na-
druk op dat het onderzoek vol-
strekt anoniem plaatsvindt. De
bevolkingsregisters van negen
grote steden (Amsterdam, Rot-
terdam, Utrecht, Den Haag,
Leeuwarden, Maastricht, Eind-
hoven, Arnhem en Enschede)
kozen willekeurig elke twintig-
ste inwoner in de leeftijd van
62 tot 72 uit. Zij krijgen een be-
geleidende brief en een vra-
genlijst van vier kantjes.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en ;
21 uur, za zo ook 15.30 uur. De j
Reddertjes in Kangoeroeland, za j
zo wo 14 uur. Riyoli: JFK, dag.
20 uur, za zo ook 14.30 uur.
Maxim: De Johnsons, dag. 18.45 j
en 21 uur, za zo ook 14 en 16.15:
uur. H5: The prince of tides, dag.
14 18.30 en 21.15 uur. The Ad- .
dams Family, dag. 14.15 19 en
21.30 uur, za zo ook 16.15 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.45en 21 uur, vr ma
di do ook 14.30 uur, za zo ook'
16.30 uur. De Notenkraker, za zos
14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur.^
Fievel in het Wilde Westen, za zo
14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur.
Ricochet, dag. 21 uur. Curly Sue,
dag. 14.30en 18.45 uur, za zo ook
16.30 uur. Dead again, dag. 18.45
en 21 uur, vr ma di do ook 14.30
uur. Filmhuis de Spiegel: De
Provincie, vr zo 21 uur. Prospe-
ro's Books, za 21 uur, zo 16 uur.

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: Delicates-
sen, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, vr t/m zo 18.30
en 21.15 uur, ma t/m do 21 uur,
za zo wo ook 14.30 uur. De John-
sons, vr t/mzo 18.30en 21.15uur,
ma t/m do 21 uur. Babar, za zo
wo 14.30 uur. Hot shots, vr t/m
zo 18.30 uur, za zo wo ook 14.30
uur. Barton Fink, vr t/m zo 21.15
uur, ma t/m wo 21 uur. JFK, dag.
20 uur, za zo wo ook 14 uur.
Ciné-K: Frankie & Johnny, dag.
21 uur. Cinema-Palace: The
prince of tides, dag. 18 en 21.15
uur, za zo wo ook 14 uur. Dead
again, dag. 19 en 21.30 uur, za zo
ook 16.30 uur. Don't teil Mom
the babysitter 's dead, vr t/m zo
16.45 en 21.30 uur, za zo wo ook
13.45 uur, za zo ook 16.15 uur.
Fievel in het Wilde Westen, za zo
wo 14 uur. Shattered, ma t/m do
19 en 21.30 uur. Lumière: La
captive du desert, dag. beh. ma
20 uur. Thomas More, ma 19.30
uur. Max Havelaar, dag. 20 uur.
Merci la vie, dag. beh. ma 22 uur.j
Bagdad Café, ma 19.45 uur. Hal-I
faouine, vr za 23 uur.

GELEEN
Roxy: Shattered, dag. 20.30 uur.l
De Johnsons, dag. 20.30 uur. Ba-
bar, za zo wo 15 uur.

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur, zo
ook 15 uur. Frankie & Johnny,
dag: 20.30 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: Les soeurs
Brontë, vr 20.30 uur. Misery, za
19 uur. Birdy, za 21 uur. Silence
of the lambs, za 23 uur. De Pro-
vincie, wo 20.30 uur.

ECHT
■ IRoyal-Microßoyal: Ricochet, vr;:i
pt/m zo 20.30 uur, zo ook 15 uur.|
'Hot Shots, vr t/m zo 20.30 uur.'
The Addams Family, zo 15 uur,
ma di 20.30 uur.

ROERMOND
Royaline: The Addams Family,
vr t/m zo 19.30 uur, zo ook 14.30
uur. Doe Hollywood, vr t/m zo
21.30 uur, ma t/m do 20.30 uur,
zo ook 16.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: De Provincie, do 20.30
uur.

VENLO
Perron 55: De Provincie, za 20
uur, di 20.30 uur.

in de theater
HEERLEN:

do. 12/3: 'In Concert', met Benny
Neyman.
- vr. 13/3: Limburgs Symphonie Or-
kest onder leiding van Thomas San-
derhng, met de soliste Vera Beths,
viool.- vr. 13/3: cabaretgroep Radetzky
met 'Kom onmiddellijk thuis!' (20.30
uur).- za. 14/3 en zo 15/3: Charles Hennen
Concours (za 10.30-16 uur, z°
10.30-16.30 uur en 19-21.30 uur).
- zo. 15/3: Sirkel, Frans Malschaert
met het kindertoneel 'Goud' (14.30
uur).- di. 17/3: Nederlands Dans Theater.- wo. 18/3: Opera van Krakow: I Pag-
liacci/Cavalleria Rustica van Leonca-
vallo/Mascagni.

Feuler, wijkfunctionaris van de
Federatie Welzijnswerk Oude-
ren. ®21.36.68.

HEERLEN - Het belastingteam
Hoensbroek komt op donderdag
19 maart naar Heerlerheide om
de belastingformulieren voor
55-plussers in te vullen, in Dien-
stencentrum Vogelsanck aan de
Cookstraat 27a. Meebrengen:
jaaropgaaf 1991, fiscaal nummer,
bijzondere onkosten, rente-ont-
vangsten, leningen en laatste
onroerend-goedbelasting. Vooraf
een afspraak maken is noodzake-
lijk, &21.79.32. Informatie: T.

Belastingformulier
voor ouderen

Blijspel KERKRADE:- vr. 13/3: Shostakovitch Kwartet.
- za. 14/3: concert met het Greetje
Bijma Kwintet.
- zo. 15/3: Kerkraads Symfonie Or-
kest.
- wo. 16/3: St. Jeugdkomedie Am-
sterdam met 'Hoe verzin je het. Voor
kinderen vanaf 7 jaar (14 uur).

VOERENDAAL - Op zaterdag
14 en zondag 15 maart voert To-
neelvereniging DJB uit Voeren-
daal het blijspel 'Doa kumt kal
van' op. Het stuk is geschreven
door de Heerlenaar Leo Dassen
en bewerkt door Wil Maassen,
die ook de regie in handen heeft.
De uitvoeringen beginnen tel-
kens om 20.00 uur in het Lauren-
tiushuis te Voerendaal. De en-
tree bedraagt zes gulden. In de
voorverkoop zijn kaarten a vijf
gulden verkrygbaar bij de Rabo-
bank in Voerendaal.

Van Mastrigt is Heerlenaar in hart eh nieren en een van de opstellers
van de Heerlense nota Architectuurbeleid 1991, waarvoor ook lande-
lyk veel belangstelling bestaat.

HEERLEN - Ton van Mastrigt, hoofd Ruimtelijke Ordening van de
gemeente Heerlen, houdt op dinsdag 24 maart om 20.00 uur in het
Thermenmuseum een lezing over de gebouwde omgeving in Heer-
len. Op uitnodiging van het Limburgs Geschiedkundig Genoot-
schap, kring Heerlen, vertelt Van Mastrigt over debezienswaardighe-
den van de stad. Hy' geeft aan hoe Heerlen de traditie op het gebied
van moderne architectuur voort kan zetten.

Lezing over stedebouw in Heerlen
" Moderne architectuur in Heerlen: het Kamer van Koop-
handelgebouw. Archieffoto: DRIES LINSSEN

ruilbeurs in 't Volkshuis, Denne-
straat 2 (Passart).

- za. 14/3: muziektheater Passio Dia-
boli door het Ensemble Contraint.
- zo. 15/3: 'Blokletters', jeugdvoor-
stelling door Cees Brandt. Voor kin-
deren vanaf 3 jaar (14.30 uur).- zo. 15/3: zondagmiddagconcert met
Maastrichtse Conservatorium Big
Band onder leiding van Adri van Vel-
sen (15.30 uur).
- zo. 15/3: kamermuziek met Hans
Woudenberg, cello en PeterLuit, con-
trabas.
- di. 17/3: Cabaleria Rusticana/I Pag-
liacci, opera van Mascagni en Leonca-
vallo door Opera Krakow.
- wo. 18/3: lunchconcert met Esther
Apituley, altviool en Fred Olderburg,
piano (12.30 uur).

MAASTRICHT:- do. 12/3: cabaret 'De knal van half
zeven', van Vincent Bijlo.

HEERLEN

repetities onder leiding van diri-
gent Kuipers plaats in scholen-
gemeenschap Brandenberg aan
de Graafstraat (Schaesberg). Om
19 uur wordt het slotconcert ge-
geven. De dag krijgt een extra
feestelyk tintje omdat de ge-
meente Landgraaf het 10-jarig
bestaan viert.

RANSDAAL
# In zaal Coumans wordt vrij-
dag vanaf 20 uur een kwajong-
concours gehouden ten bate van
de kerk. Het inschrijfgeld be-
draagt fl 6,- per persoon.

" In het Grand Theater (Wau-
bach) vindt vrijdagavond om
20.30 uur een gezamenlijk con-
cert plaats van Harmonie Laura
en gemengd koor Zvon. Entree
gratis. Zaterdag om 14 uur speelt
Ruben er met zijn poppen. En-
tree fl 3,50. Zondag wordt van
10.30 tot 14 uur een Literaire
Brunch geserveerd. Deelame
kost fl 10,-. Inlichtingen:
®045-326615.

/

" IVN De Oude Landgraaf
houdt vrijdag om 20 uur een dia-
lezing over het Bunderbos in het
speeltuingebouw aan de Beatrix-
straat te Nieuwenhagen. Ook
niet-leden zijn welkom.

" De jeugdcommissie van de
fanfare Aloysiana houdt zondag,
in samenwerking met de ge-
meente Landgraaf, een jeugd-
play-in. Vanaf 10 uur vinden de

LANDGRAAF" In het COC, Honigmanstraat
2, draait zondag 15 maart om
20.30 uur de film November-
mond.

" Amnesty International en het
Noodfonds Vluchtelingenwerk
houden zondag in buurtcentrum
het Gringertje (Heksenberg) een
benefiet-expositie met tekenin-
gen van Monique Permesaen. Er
worden tekeningen verkocht en
verloot en er vinden optredens
en lezingen plaats. Van 13 tot 17
uur.

" De Heerlense Oratorium Ver-
eniging luistert zondag om 11
uur de mis in de kapel van het
Bernadinuscollege op met een
aantal werken uit de Matthaus
Passion. Op 5 april wordt dit
werk in zijn geheel uitgevoerd in
de St.-Josephkerk (Heerlerbaan).

- vr. 13/3 en za 14/3: Herman Finkers
met 'De zon gaat zinloos onder, mor-
gen moet zij toch weer op.
- di. 17/3: Frühling in Wien, program-
ma met André Rieu en het Johann
Strauss Orkest.

ROERMOND:
- do. 12/3: Limburgs Symphonie Or
kest met muziek van Brahms, An
driesen en Dvórak.

SITTARD:- vr. 13/3: concert met de Big Band
Maastrichts Conservatorium.- za. 14/3: Tour de Chant met Johan
Verminnen.
- zo. 15/3:Circus Custers, Husse & de
Reus (14.30 uur).
- di. 17/3: 'Brutale Winterbekentenis-
sen', komedie van Paul Haenen met
Ton Lutz, Arm Hasekamp en Inge-
borg Elsevier.

uur een bijeenkomst in het Her-
vormd Centrum, Pieterstraat 3
(Chevremont).

" In het CMW, Kloosterrader-
straat 20, wordt maandag van 14
tot 16 uur spreekuur voor ex-
mijnwerkers gehouden.

BRUNSSUM

" De Film- en Videoclub Bruns-
sum houdt zondag onder auspi-
ciën van de LOVA een groot
vakantie- en reisfilmfestival. De
films worden beoordeeld door
een deskundige jury.Het festival
wordt vanaf 9.30 uur gehouden

in gemeenschapshuis Concordia
aan de Prins Hendriklaan. Infor-
matie «045-251289.

HOENSBROEK

" In Ons Huis, St.-Josephstraat
21, wordt maandag van 14 tot 16
uur het spreekuur burgerraads-
lieden gehouden.

SCHINVELD

" De toneelvereniging Vondel
besluit haar seizoen met de dave-
rende klucht 'Man sjteet druuëg'.
De voorstellingen vinden op 14,
15, 21 en 22 maart om 20 uur
plaats in gemeenschaphuis 't
Kloeëster. Kaarten zijn voor vijf

gulden in voorverkoop verkrijg-
baar bij bakker Jacobs.

" De werkgroep jeugdactivitei-
ten van de fanfare St.-Lambertus
houdt zaterdag vanaf 18 uur een
jeugdavondmet disco in het Cul-
tureel Centrum, Ter Hallen 8.

NUTH

" Het IVN maakt zondag een
middagwandeling langs de
Klingbeek. Men vertrekt om
13.30 uur aan de Markt in Nuth.

KLIMMEN

" De Klimmender Nachtegalen
luisteren zondag om 10.45 uur de
mis op in Heppenert in België.

# IVN Kerkrade houdt vrijdag
de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering in het clubge- bouw
aan de Mozartstraat 8. Aanslui-
tend vindt er een diapresentatie
plaats over bedreigde planten-
soorten. Ook mensen die nog
geen lid zijn, zijn welkom.

KERKRADE

# De Verzamelaar houdt zater-
dag van 13.30 tot 16.30 uur een

"De Spirituele Vereniging
Kerkrade houdt vrijdag om 20

" Kinderboerderij De Kabouter in Vaesrade werd dinsdagavond op een bijzondere ver-
rassing getracteerd. Want een vierling, dat is ook bij geiten zeer uitzonderlijk.

Foto: KLAUS TUMMERS

" Professor dr Van der Ploeg, onderzoeker van de Vrije Universiteit en deRijksuniversi-
teit van Leiden. Foto: GPD

Donderdag 12 maart 1992 " 16

zocht naar ervaringen en ver-
werking van trauma's.

dat door zijn omvang uniek is
Nooit eerder is zo intensief ge

Voor het eerst wordt op grote schaal
onderzocht hoe Nederlanders hun

oorlogsherinneringenverwerkt hebben.
Het onderzoek, van de Vrije Universiteit
in Amsterdam en deRijksuniversiteit van

Nederlanders van 62 tot 72 jaaroud, moet
diegenentraceren die zich nimmer tot een

hulporganisatie gewend hebben. Het

Leiden, richt zich vooral op diegenen die
in hun dagelijks leven geen ofweinig last
hebben van eventuele trauma's. Over de

anderen, slachtoffers in de waarste zin van
het woord, is immers alveel bekend.

Een steekproefonder tienduizend

onderzoek staat onder leidingvan prof. dr
H.M. van der Ploeg. Hij is bekend

geworden door zijn inzet bij de opvang
van slachtoffers van gijzelingen.

DOOR LOUIS BURGERS

LimburgF .imburgs dogb.cd j

in hetnieuws
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Serenade
ft De Zomerserenade, het cultu-
rele zomerfestival in Kerkrade,
tal in de toekomst nog maat
'ien weekeinde beslaan. Geko-
zen is voor het laatste weekein-
de van de schoolvakantie van
ie basisscholen. Dat betekent
dat het Zomerfestival 1992 in
Kerkrade in het weekeinde van
i, 5 en 6 september gehouden
wordt.
De horeca in Kerkrade heeft al
laten weten dat ze zelf groepen
wil gaan contracteren tijdens
het weekeinde (hetgeen een kos-
tenbesparing oplevert) en dat
er ook nog een financiële bij-
drage geleverd wordt. Kerkra-
de zet de culturele bloemtjes
weer flink buiten!

Scrabble
9AI eerder maakten we mel-
ding van het bestaan van een
heuse scrabble-club die luistert
naar de naam Ypsilon. Zater-
dag nam de club deel aan het
Nederlands kampioenschap
scrabbelen dat in Soest gehou-
den werd. Er waren 152 deelne-
mers. Beste van Ypsilon bleek
Tonny Dassen te zijn. Zij werd
zevende en dat is op een veld
van 152 deelnemers een behoor-
lijke prestatie. Niet voor niets is
zij dan ook voorzitter van Ypsi-
lon. De andere dames eindig-
den op de 37ste, de 40ste, de
54ste en de 74ste plaats. Alle-
maal bij de eerste helft, niet
slecht hè? Constateert Ypsilon
opgetogen.

Snoepjes
9 Carnavalsvereniging De
Bokkeriejesj uit Heerlerheide
toont zich in haar wiek gescho-
ten omdat in de koffiekolom
gestaan heeft dat iemand tij-
dens de Heerlerheidse carna-
valsoptocht van dit jaar een
snoepje van de straat heeft op-
geraapt, dat duidelijk niet uit
dit jaar stamde maar uit 1992.
Conclusie: er werd 'oud' snoep
gestrooid. Maar daar is de ca-
ranvalsvereniging het niet mee
eens. 'Alle door de Bokkeriejesj
ingekochte zoetwaren zijn op
carnavalsmaandag, 3 maart
1992, ontvangen van de leve-
rancier', zo verklaart de vereni-
ging plechtig in een brief aan
de hoofdredacteur. Tweede con-
statering: Dit is geen afdoendebewijsvoor de kwaliteit van de
geleverde waren, doch de leve-
rancier staat te boek als een
zeer betrouwbaaren integerza-
kenman. De Bokkeriejesj von-
den het niet leuk het stukje over
de snoepjes in de krant te heb-
ben moeten lezen en ze distan-
tiëren zich van het artikel zoals
wij dat van de snoepjes deden.
Alaaf.

Zakken
"Daar stonden ze dan, keurig
aan de kant van de weg, maar
geen kip die ze kwam ophalen.
We hebben het over de kleding-
zakken die afgelopen dinsdag
in Hoensbroek aan de straat-
kant gezet moesten worden op
verzoek van de organisatie die
zorgt voor het ophalen van de
kleding en verzending naar
Oost-Europa. Per vergissing
waren de Hoensbroekenaren
gevraagd de zak een week te
vroeg aan de straat te zetten.
Op 17 maart wordt het hele
spul pas opgehaald en of
Hoensbroek ze dan weer buiten
wil zetten. Reactie van de orga-
nisatoren: 'Foutje, bedankt.

Centrum
"De Socialistiese Partij in
Heerlen is fel tegen het cen-
trumplan. Ze laat nimmer na
dat te herhalen, te pas en soms
zelfs te onpas. Maar dinsdag
zag Peter van Zutphen toch een
mooie actuele aanleiding, toen
hij op weg naar het stadhuis
voor de raadsvergadering de
kiosk aan de Saroleastraat
voor zijn ogen zag afbranden.
,£r zit totaal geen schot in het
centrumplan. Zelfs die kiosk
stond in de weg. Nou, dit pro-
bleem heeft zich dan tenminste
vanzelf opgelost."

Grapjes
" Politiek links is duidelijk be-
ter in het maken van grappige
opmerkingen tijdens raadsver-
gaderingen dan rechts. Mis-
schien hebben deze jongenstoch
wat meer plezier in het leven,
wij weten het niet. Servië L'Es-
poire van de Lijst Horselenberg
zei tijdens de raadsvergade-
ring in Brunssum toen het ging
over het kappen van bomen op
verzoek van defensie bij de
Prins Hendriklaan waar moge-
lijk een marechausseekazerne
moet komen. 'Dat defensie
maar de vleugels van de
AWACS afhakt, dan doen ze
tenminste iets nuttigs.

DOOR JOOSPHILIPPENS

-~ Van onze verslaggever

- De Roermondse"?legger Muermans heeft een
van twaalf miljoen gul-

a^1 ingediend bij zowel het£pP> de gemeente Heerlen als.e firma Bouwfonds Woning-
Oüw. Muermans wil zo de

2ewfde verë°cd krijgen die hij
,Jr te ondervinden door de

Geleendal.

ooi Voe^ zien ernstig benadeeld,
Will °maat Heerlen de grond zou
fon!fn aoorverkoPen aan net Bouw-
Pot dat in eeracre instantie als

entiële koper was afgevallen.

Benadeeld

Afgelopen zomer besloot het ABP
Ven. stuk grond van dertig hectare te
j^ Kopen aan de gemeenteHeerlen.*termans claimt echter de eerste

op de grond te hebben.

Natuurbehoud Strijthagen in tegenaanval
LANDGRAAF - De gemeente Landgraaf is
"tet open geweest in de informatieverstrek-king over het bungalowpark in Strythagen.
Dat vindt de stichting Natuurbehoud Land-
graaf. Ze reageert in een open brief op het
verwijt van wethouder Wiel Heinrichs dat des«chting op basis van valse en onjuiste infor-
matie 2500 handtekeningen heeft verzameld

Muermans wil schadevergoeding Geleendalzaak

Claim twaalf miljoen
bij ABP en Heerlen

genegeerd zyn.
De stichting verwerpt ook het argument van
de gemeente dat het financiële verhaal van
het bungalowpark geheim moet blyven uit
bescherming van de beleggers.
De gemeenteraad van Landgraaf neemt van-
avond een besluit over de komst van het
bungalowpark naar Strijthagen.

tegen de komst van het bungalowpark.
Natuurbehoud kaatst deze bal terug richting
Heinrichs. De stichting verwijt de gemeente
dat ze nergens rept over de duizend extra
mensen die straks in het hoogseizoen Strijt-
hagen aan doen. Ook de mededelingvan het
Streekgewest dat de recreatiedruk op Strijt-
hagen nu al te groot is, zou door de gemeente

We hebben al veel geschreven
over de worsteling van veel
Heerlense politici met de mee-
ropbrengst van de onroerehd
goed-belasting. Uiteindelijk
heeft het CDA het onderspit
moeten delven: de burgers hoe-
ven dit jaar geen ogb te betalen.
Het CDA had de burgers enkele
tientjes meer willen laten beta-
len om dat geld te*gebruiken
voor allerlei projecten.
Derest van de raad wilde echter
de belofte gestand doen dat de
woonlasten voor de burgers zo
min mogelyk verhoogd worden.
Arie Kuyper beschuldigde het
CDA er indirect van de politieke
geloofwaardigheid op het spel te
zetten door een houding van 'pik
in, het is winter. Ferme woor-
den, die bij het CDA hard aan-
kwamen. Voor wethouder Hub
Savelsbergh waren de druiven
misschien wel het zuurst. Hij
had eerder verklaard de ogb-mil-
joenen te willen gebruiken voor
bijvoorbeeld het centrum van
Hoensbroek, de Akerstraat-
Noord en Giesen-Bautsch. De
andere fracties vonden echter
dat de gemeente het geld voor de
wyken moet vinden door elders
te bezuinigen. Een geïrriteerde
Savelsbergh vroeg daarom hoof-
delijke stemming aan.

De vergadering van dinsdag te-
kent dan ook de sfeer binnen de
coalitie. Het gaat allemaal zeer
stroef. De problemen zijn groot
en regelmatig verschillen PvdA/
WD en CDA op wezenlijkepun-
ten van mening over hoe ze op te
lossen.
SPer Peter Van Zutphen merkte
op dat dit nu al de derde keer in
drie maanden was. „Eerst het
Geleendal, toen de verbouwing
van het stadhuis en nu de og-
belasting. Welke conclusie trekt
de PvdA-fractie hieruit?" De
Groepering Heerlen-Noord vond
het opmerkelijk dat wethouder
Jos Zuidgeest van Financiën het
collegebesluit over de ogb, een
uiterst financieel onderwerp,
niet steunde.
Een volkomen juiste constate-
ring. Maar Zuidgeest gaf uit col-
legiale overwegingen toch de
argumenten van de CDA-meer-
derheid in het college weer. Hij
deed dat blijkbaar vol verve. De
SP constateerde dat tenminste
met een mengeling van verba-
zing en afkeuring. „Hoe slaagt
Zuidgeest er toch steeds weer in
om vol vuur beleid te verdedigen
waar de hele zaal van weet dat
hy' het er niet mee eens is," vroeg
Van Zutphen zich af.

Politieke geloofwaardigheid, een
wethouder die beleid moet ver-
dedigen waar hij niet achter
staat, de burgers als speelbal tus-
sen gemeentelijke wensen en
tekorten. Conform een nieuwe
slogan: Heerlen heeft 't!

" Enorme rookwolken slaan uit het woonhuis terwijl de brand-
weer, voorzien van persluchtmaskers, het vuur bestrijdt.

Foto: ARNOLD PAGEN

Woonhuis brandt uit

Mi
var,eumans wil allerlei kopstukken
en h ABP' de êerneente Heerlen
u «et Bouwfonds onder ede laten
fj sre^ door een rechter-commissa-
Seo ABP is vergeefs in beroep
ge?aan tegen dit voorlopig getui-
het ernoor- De verwachting is dat
d„ n°g dit voorjaar, achter geslotenUren, plaats zal hebben.

BRUNSSUM - Bij een uitslaandebrand heeft gisterochtend een huis aan
de Zandstraat in Brunssum zware schade opgelopen. De brandweer van
Brunssum was snel ter plaatse, maar door de wind sloegen binnen de
korste keren grote vlammen uit het huis.
De inwoners, een gezin met vyf kinderen, konden het huis op het nipper-
tje verlaten. Een van dekinderen liep licht letsel op.

Verklaring
g r̂gerneester Van Zeil zal dan on-

zyn verklaring herhalen
l de raadsvergadering van decem-
-ovrvr- Toen zei hy' dat het ABP tegen-

WT eerlen nimmer heeft laten
feoi?n dat Muermans nog bepaalde<iol n op de Srond zou kunnen
gto gelden- Het Heerlense college
jj*t er dan ook vanuit te goeder

te hebben gehandeld.

Twee Hoensbroekse jongensvan 19
en 20 jaarreden met gedoofd licht
op deRimburgerweg in Brunssum.
De marechaussee hield hen aan en
vond op de achterbank drie autora-
dio's en inbrekerstuig.
De jongens werden ingesloten op
het politiebureau van Heerlen. Daar
bleek dat ze de radio's in Duitsland
hadden gestolen.

BRUNSSUM - Een patrouille
van de Koninklijke Mare-
chaussee heeft dinsdag rond
middernacht twee auto-inbre-
kers aangehouden.

Marechaussee
pakt dieven

De politie zegt dat het huis zeer zware schade heeft geleden. De oorzaak
van de brand is nog niet bekend, maar brandstichting wordt vrijwel uit-
gesloten.

Als de verklaringen onder ede daargT^eiding toe geven, zal Muermans
jj,11 civiele procedure aanspannen.
o jjj heeft nu al een claim ingediend
sóh Vana^ nu ook de rente over deftadeclaim te kunnen opeisen.

Procedure

uitspraak was voor een meer-
de! van de gemeenteraad ingember een argument om met de
j^koopvan het Geleendal, die VA

Uoen kost, in te stemmen.

bg bedrag van twaalf miljoen is ge-
V.Seerd op het bouwvolume dat/vermans in het Geleendal had
(y.^pen realiseren en de winst dieJ daardoor had kunnen behalen. "

£uerrnans stelt zowel het ABP als
Sb

eerlen als het Bouwfonds aan-l^^elyk om geen enkel risico te
,Pen. De belegger vindt dat de
Partter straks m°et bepalen welke(wTWen) die twaalf miljoen moetenPhoesten.

Tarieven worden verlaagd

Voerendaal past
og-belasting aan

Van onze verslaggeefster

y°ERENDAAL - Het college vanoerendaal zal het tarief voor deJiroerend-goedbelasting in de ge-
geh6nte verlagen. By' een onlangs

hertaxatie van de gebou-
in Voerendaal, is gebleken date huizen gemiddeld 28 procent in

aarde zijn gestegen. De nieuwe
is 772 miljoen gul-

; n- Dat is een styging van 170 mil-uen ten opzichte van 1987. Preventief werk van officier van justitie

'Recht raakt iedereen'
" Officier van Justitie Leo
Ummels voor de klas op scho-
lengemeenschap Brandenburg
in Landgraaf.

Foto: KLAUS TUMMERS
*t college stelt de gemeenteraad

*oriVoor om net te"6l te verlagen,
"dat de og-belasting gelyk blyft
l et het vorig jaar. Als de raad met't voorstel instemt gaan eigenaren

een huis 3,80 gulden betalen
Cr eenheid van 3.000 gulden. Ge-J^ikers betalen 3,05 gulden per

ftheid. Voerendalers die zowelgenaar als gebruiker van een wo-n 8 zyn betalen beide tarieven.
e hertaxatie had de gemeente
lm twee ton had kunnen opleve-

A*- >,Maar we hebben bij de begro-
afgesproken date de belastingdruk niet verder

uden verhogen", aldus Strous gis-
ri ,av°nd tijdens de commissie Mid-vlen-, °erendaal gaat de belasting zelf
wnen- „De acceptgiro's moeten

in mei de deur uit."

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - „Jullie hebben al-
lemaal te maken met recht. Wan-
neer je straks de straat op gaat,
moet je je bijvoorbeeld houden aan
de verkeersregels. Het is alleen te
hopen dat je nooit in aanraking
komt met het strafrecht". Zo begon
Officier van Justitie Leo Ummels
van het Openbaar Ministerie te
Maastricht gisteren zijn lezing voor
46 MAVO/LBO-leerlingen van
Scholengemeenschap Brandenburg
in Landgraaf.
Ummels was naar Landgraaf geko-

men op uitnodiging van leraar
maatschappijleer Theo Wismans.
De scholieren zijn bezig met een
moduul rechtspraak in het kader
van een door de NOT(Nederlandse
Onderwijs Televisie) gestart
schooltv-project over criminaliteit
en strafrecht.

Een groot lokaal is gevuld met twee
klassen van jongeren in de leeftyd
van 15 en 16 jaar. Ummels heeft het
geklets, geschuif met stoelen en ge-
roesemoes snel onder controle. Het
vakjargon vermijdt hij zoveel moge-
lijk zodat het verhaal voor een leek
gemakkelijk te volgen is. Hij haalt

voorbeelden aan die de jeugd aan-
spreekt. „Je krijgt met strafrecht te
maken wanneer jemet defiets door
het rode stoplicht rydt, of wanneer
je gepakt wordt met een opgevoer-
de of onverzekerde brommer." Ver-
volgens legt Ummels uit wat de
gevolgen zyn van deze kleine over-
tredingen en bij welke delicten
daadwerkelijk de rechter op het to-
neel verschijnt. Na een uurrondt hij
zyn verhaal af. Wismans: „Dat de
leerlingen in hun vrye tyd naar
school komen en zo lang hun aan-
dacht erbij houden, is voor mij een
teken dat ze het interessant vin-
den."

Na afloop vertelde Ummels dat zul-
ke lezingen voor jongeren eigenlijk
vaker georganiseerd moeten wor-
den. „Vooral voor jongerenuit deze
leeftijdsgroep is het belangryk dat
ze weten hoe het strafrecht werkt
en hoe alles bij de rechtbank func-
tioneert. Wy' hebben het echter te
druk, ik ben met de reistijd inbegre-
pen toch snel de hele middag
kwyt." Ummels is ervan overtuigd
dat er een preventieve werking uit-
gaat van de lezingen. „Ik wil niet te
moralistisch overkomen op de
jeugd. Maar door ze te confronteren
met de gevolgen van een vergrijp
zullen ze zeker twee keer nadenken
voordat ze mee doen aan criminali-
teit of vandalisme."

" Peter van Zutphen

Sponsoring
DOOR WIM DRAGSTRA

Het raadslid Koos Krocké
(Brunssumse Christen-Democra-
ten) vindt dat activiteiten of fes-
tiviteiten waarbij de gemeente
betrokken is, niet gesponsord
moeten worden door het be-
drijfsleven. „Het is toch altijd:
voor wat hoort wat. Er worden
verwachtingen gewekt. En dat is
niet goed." Krocké wil dus niet
dat een bedrijf gevraagd wordt
de Parade, het OLS of een be-
paalde tentoonstelling in de
Brikke Oave te*sponsoren omdat
het wel eens zo zou kunnen zyn
dat de directeur van het bedrijf
tegen de wethouder zegt: ik
sponsor, maar jij moet zorgen
dat ik een bepaalde opdracht
krijg". Krocké heeft natuurlijk
groot gelijk als hij dat zo zegt.
Sponsoring kan natuurlijk gran-
dioos uit de hand lopen, als in-
derdaad dit soort overwegingen
een rol gaan spelen. Zonder
sponsoring is echter momenteel
vooral op cultureel gebied wei-
nig meervan de grond tekrijgen.
Brunssum zal dus wel zon
54.000 gulden aan sponsorgelden
nodig hebben voor een beelden-
tentoonstellingen die deze zomer
tijdens de Parade in het vijver-
park gehouden wordt.
Het is trouwens aardig dat net
Koos Krocké deze uitspraak
deed. Hij is jarenlang lid geweest
van het college. Hij kan dus we-
ten hoe dat met sponsoring gaat.

Vogeltje
Elk vogeltje zingt zoals het ge-
bekt is. We hadden van de
nieuwbakken wethouder Goof
Janssen dan ook beslist geen
fijnbesnaard en rethorisch hoog-
staand antwoord verwacht op de
vragen die hem in de gemeente-
raad gesteld werden. Het enige
excuus dat aangehaald kan wor-
den voor zijn opmerking 'Begrij-
pen doe ik het niet en lul-verha-
len, daar houd ik me niet aan op',
is dat het een zaak van zijn zieke
college Rien de Bruyn betrof.
Janssen moest inspringen en
dan kun je niet verwachten dat
een wethouder prompt kennis
paraat heeft. Wat je wel van een
wethouder mag verwachten is
dat hij zich parlemtair uitdrukt
en geen schuttingwoorden ge-
bruikt. Goof Janssen moet - nu
hij als wethouder het woord
moét voeren - weten dat er ver-
schil bestaat tussen het voetbal-
veld en de raadzaal.

in gesprek

Strijthagen (7)
Na een geslaagde handtekeninge-
nactie die de stichting Natuurbe-
houd Strijthagen - wegens gebrek
aan tijd en mankracht - bij een der-
de van de Landgraafse bevolking
heeft gehouden, doe ik bij deze een
beroep op de verschillende raads-
fracties. Houdt u zich tijdens de
raadsvergadering op 12 maart aan
uw verkiezingsprogramma van
twee jaar geleden. Geen bebouwing
in Strijthagen. Of daar een groot of
klein park komt, maakt voor ons
geen verschil. Dit natuurgebied,
waarvan de flora en fauna zeldzaam
is, moet voor ons en voor onze na-
komelingen behouden blijven.
Houdt u daarom aan uw verkie-
zingsbeloften en beschaam het in u
gestelde vertrouwen niet. Zorg dat
u niet van kiezersbedrog kan wor-
den beticht. Sta achter uw zaak en
ben ons vertrouwen waardig. Kom
op voor uw kiezers en kies voor ons
Landgrafelyk groen en niet voor de
poen.
LANDGRAAF, E. Dorscheidt

Strijthagen (8)
Landgraaf, een gemeente waar
prestigieuze objecten over tafel
gaan als warme broodjes bij de bak-
ker. Objecten als bungalowpark
Strythagen, winkelcentrum Op de
Kamp en een magnifiek wegennet
door het Eikenbos en niet te verge-
ten de Streep met een fantastisch
tenhemelrijzend kantorencomplex.
Zyn dit echt gemeentelijke belan-
gen, is dit wat de bewoners echt
willen, of zijn het slechts stokpaard-
jes van een enkeling? Hebben ze
misschien ook al bedacht wie dit al-
les moet gaan betalen? Misschien
wel parkeermeters in iedere straat
van Landgraaf of nog een paar tien-
tjes op ons paspoort, of wat te den-
ken van gemeentelijke fietsbelas-
ting. Of nog eenvoudiger, schroef
gewoon de onroerend-goedbelas-
ting wat omhoog.
En dit alles gaat onder de grote D
van democratie, of is het misschien
toch de D van dictatuur.
LANDGRAAF, L. Lambregts

(door redactie ingekort)
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BELANGRIJKE
LIQUIDATIEVERKOOP!
DE LEERCOLLECTIE DAMES EN HEREN

JACKS 1991-1992 MOET WEG!!!... dus we geven ze bijna weg!!!
HAAST U... WANT OP = OP!!!

RESTANT PARTIJ TRUIEN EN VESTEN
UITZOEKEN 25 GULDEN!

MOTEL HEERLEN, TERWORM 10, I
VRIJDAG 13 MAART 12 TOT 18 UUR,

I ZATERDAG 14 MAART 10 TOT 16 UUR. |

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,| |Q> A^/ Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, [_ ' \-J J fax 04709-84333.

SPIRAL

GLENN MILLER ORCHESTRA
oiv. /'xi |F

WIL SALDEN

VRIJDAG 20 MAART, 20.00 uur
WIJNGRACHTTHEATER KERKRADE --^V;" ' \flHf
De uit Limburg afkomstige Wil Saldenkreeg op 16 maart 1990
voor Europa officieel de leidingvan het Glenn Miller Orchestra
toegewezen door de president van Glenn Miller Productions.
Het orkest brengt een avondvullendprogramma met alle
klassiekers van de legendarische trombonist en bandleider.
Wiekent niet de suksesnummers „In de Mood", „Pennsylvania
65000" en ~Moonlight Serenade" het nummer waarmee naar
detraditie van Glenn Miller ieder concert geopendwordt.
16 Topmusici brengen u deoriginele sound uit de veertiger
jaren.

VRIENDENKORTING / 4,00 p.p.

Op vertoon van uw vriendenpas en bij inleveringvan
onderstaande bon betaalt u geen’ 27,50 maar ’ 23,50.
Kaartverkoop aan de kassa van het Wijngrachttheater.

BON: GLENN MILLER ORCHESTRA
Naam:

Pasnummer: ,
Aantal pers.: (max. 4)

Vrienden van het^
Wilt u Ild worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

«hi^i^i^hhi^i^i^hmbhhhiii^bbhhbmi^hhmJ

ddreftft
i n^M\ -

Dreft afwasmiddel
citroenof normaal, j af^2' fles halve prijs, A A\J
duopak-fc9B" | a f

Boterhamworst
snij vers, QQ
per 100 gram -f39" /O
Luilekkerland paté "yr
verpakt, 100 gram -99 / D

IWie jarig is (i
| trakteert. «
Ir _^

4sMi 1:' *w
JT Elmer f Vj> halfvol (-+£9) |T
Ir of mmr i-Jr driekwartvol(4^4)77 L ft
/V kuipje 250 gram _ ’ 1^

Nieuw:
Limburgse cervelaat
snijvers, i -TQ
per 100 gram-£+9- 1./ /

*N GREEP UIT DE
MAARTTOPPERS
PRIJZEN GELDIG T/M 28 MAART

Ananasstukjes r Q
blik 234 gram -89 D /

Gepelde tomaten r Q
blik 425 ml. Tt D /

_<">_ Kippe- of
rundvleesbouillon

pot 340 ml. I

Roodmerk koffie ■ *~if\
vacuüm, gemalen, / VJ
pak2sogram*69-_ | t / /
Gelderlandknakworst QQ
blik 230 gram -+39" / /

Inproba ketjap manis 1 1Q
fles 250 m1.+5- 1.1/
<m;._ Hazelnootpasta

pot 400 gram ' l QQ
*59^ 1.7/

Engelse drop 1 pq
zak4oogram-rr99- I.D/

££3? diverse smaken, "J
bus 750 ml. *99" J.T" /

Steradent tabletten IQQ
buisje 30 stuks&& 1.//
Komo vuilniszakken *"\ QQ
pak2ostuks *49"_ Z. / /

witlof 7 5 1per 500 gram 'S^Sailen 75
\ Boerenyoghurt 99 \| VrSsOOm^— "Tl-—3

EDAH VOORDEELWEEKCP;
1
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Hak spinazie, ÊMfi diepvrieS| ., Q Mi^jÉÉÉÉJj4
jjfc^^ bruine bonen zak ,y0 Ur* 1.0/ 9G99E

SP»V_^£ Pipo boterhamvlokken gr Stender alcoholvrij bier
I/ f\ Pak20°gram4:4s" 'J flesje 30 cl. * -*/

LÜ Nu 6 halen, 4 betalen I lk1.U7 Leverworst l^Q 4^ aL» t *recht, 250gram-rr79" I.J/ __^

'N LEKKER
WIJNTJE VOOR
'NBCHIJNTJE.

11111 Ej£3
U Corbières rouge A.C.

MBIr ~aT/
.-.-tm WËt^mÈL IMÉEi Eu,
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Gevulde schnitzels
3 stuks met champignonsaus
en 3 stuks
met kruidenkaas, I QQ
per6stuks I 1. /O
Bruine bolletjes
zak 6 stuks I *}Q
-1r59- I.Z/

Casino wit
gesneden, l "7QI verpakt, heel *+*■ 1,1/

Verse braadworst
per 500 gram y f\f\
■6*5-3.95 L UU
per kilo44:96- U " U /

D.E. Decafé
vacuüm, gemalen,
pak 250 gram «^ QC
*tT Z.7*o'7?\ EDAH SERVICELIJN.
%"Ailu Van maandagt/m vrijdag van 10tot
**mA en van 2tot 4 uurkunt u gratis be"

met onze service-afdeling. Zet- en drukfout'
en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of f3"
kantenmaatregelen voorbehouden. Pril*1
geldig t/m zaterdag 14 maart 1992 m.u.v- 'maart toppers. Ondanks nauwkeurige ?"
ningsaktiviteitenkan het somsvoorkomen 'bepaalde artikelen (tijdelijk) zijn uitverkoc
Hiervoor onze excuses.

'T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAHriÉIi
, , W-11-P3
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Na afloop ontdekten de spelers
van Maasbracht, dat tijdens het
duel inbrekers een bezoek aan
de kleedlokaliteit hadden ge-
bracht. De portemonnees van de
voetballers uit Maasbracht ver-
dwenen. Totale schade ruim dui-
zend gulden.

UTRECHT - Bondscoach Rinus
Michels vertrekt op 13 april voor
een week naar China. Hij doet
dit op uitnodiging van de we-
reldvoetbalbond (FIFA), De Chi-
nese Volksrepubliek hoopt door
de adviezen van buitenlandse
experts de kwaliteit van het
voetbal te kunnen verhogen. Bo-
vendien wil men de competities
in een andere vorm gieten. Een
reorganitie naar eigen inzichten
mislukte. Michels is een van de
buitenlandse experts.

Michels adviseur
voor China

che ~ Erich Ribeck wordt trainer van Bayern Mün-
voij|' de in verval geraakte topclub uit de Bundesliga. Hij
VenT met onmiddelliJke ingang Sören Lerby op.Lerby had als
geefger van Jupp Heynckes sinds 9 oktober vorig jaar ver-
Jukt geProbeerd de recordkampioen van Duitsland op hetspoor te krijgen. Tevergeefs.

iw ""Jarige Ribeck, eerder onderIbyu ln dienst van de Duitse voet-0nd' wordt vandaag aan de se-
WT\ voorgesteld. Hij debuteert
/*envTag °P de bank> in de thuis-
raakt fid tegen HSV' B« verlies
jn0„ Bayern München mogelijk
ve«'n,degradatie-gevaar. Overigens
'Wa woensdag ook bij de Ham-
iSchoce

k
club de trainer- Gerd-Volker

5 comPetitie-duels haalde de
ond0nd7lge.Lerby slechts 13 punten.
venrT n leidin§ werd Bayern bo-
sPeelr?n ■met ërote cyfers wegge-
Ugj, ? in het toernooi om de
kenH "^eker- door het vr« onbe-öen^e BK 1903 Kopenhagen.
afB pi

sastreuze nederlaag van 0-4,
KaispPfn zaterdag bij kampioen
van slautern, werd de oud speler
Kort er meer ax en PSV fataal-
posjt.Voor de winterstop stond zijn»
v 0t

le al zwaar ter discussie. De
*"ch r

k onervaren coach redde
de ïecnter tijdelijk door de winst in
op fitste wedstryd van 1991 (3-1)

1h laaSëeklasseerde Fortuna

k
Var, 184ste voortijdige vertrekeen trainer iri de Bundesliga

was Lerby niet voor commentaar
bereikbaar. Woensdagmiddag liet
hij zijn vrouw Willeke telefonisch
weten dat „het voorbij was." Via via
meldde Lerby dat hij het seizoen
graag in München had willen afma-
ken. Willeke verwacht hem vandaag
thuis.

Na de oefenwedstrijd tegen Augs-
burg (2-1) liet manager Uli Hoeness
de trainer dinsdag in de auto op
weg naar huis weten dat zijn ver-
trek aanstaande was. De beslissing
werd gisteren tijdens uitgebreid be-
stuursoverleg definitief.

De spelers toonden zich verrast
door de ontwikkelingen. Olaf Thon
nam Lerby in bescherming. „Wij
hebben minstens zo veel schuld aan
de slechte resultaten. Dat moeten
we ons aantrekken. Ik had niet ver-
wacht dat deze beslissing zo vlak
voor eenreeks belangrijke wedstrij-
den zou worden genomen. Ik hoop
dat het goed uitpakt."

Ribeck werkte eerder in de Bunde-
sliga bij Eintracht Frankfurt, Kai-
serslautern, Borussia Dortmund en
Leverkusen.

Nijssen verliest
KEY BISCAYNE - Torn Nijssen
heeft zich niet voor het enkelspel
van het Liptons Players Cham-
pionships in key Biscayne in
Florida geplaatst. Nijssen ver-
loor in de eerste ronde van de
Canadees Daniel Nestor met 7-6,
6-3. In het dubbelspel is Nijssen
samen met de Tsjech Cyril Suk
wel van de partij.Keeper Nijland

naar Eaters

CliffStewart kandidaat bondscoach

Van onze correspondent van Wieren. Diens contract is ten
einde na het WK, dat volgende
maand in Oostenrijk plaatsvindt. Bugno in Amstel Gold Race

Voor het eerst Colombianen en Litouwers in Heerlen aan de start
Schock stapt
op bij HSV
HAMBURG - Gerd-Volker
Schock heeft zijn ontslag aange-
boden als trainer van Hambur-
ger SV. Voor het begin van de
training vertelde Schock de spe-
lersgroep dat hij vertrok bij declub, waar hij iets meer dan tweejaarheeft gewerkt.

Limburgs trio in
zaalvoetbalteam

Meetpoint/Eaters zou al interesse
getoond hebben in Don Cameron,
die momenteel geen club onderzijn
hoede heeft. Twee jaar geleden was
hij coach van Gunco Panda's.

de - Meetpoint/Eaters heeft
(a nd

°"Jarige doelman Marcel Nrj-
te^,. - van Heerenveen gecontrac-
tïiai Onbevestigde berichten
feu h° daarnaast melding van het
Qel'JJat coach Cliff Stewart van de
ger nse ijshockeyploeg de opvol-

Wordt van bondscoach Larry
Eaters aanvaller Mari Saris heeft in-
middels toegezegd dat hij zijn con-
tract met Meetpoint/Eaters voor één
jaar zal continueren. Verdediger
John van Sloun heeft definitief een
punt achter zijn ijshockeycarrière
gezet. Verdediger Peter-Paul van
Rooy en aanvaller Michel Tuyt ke-
ren Meetpoint/Eaters eveneens de
rug toe.

circa honderdtachtig man in actie
komt. Dat is méér dan genoeg, voor-
al omdat het grootste deel van de
koers zich afspeelt op smalle en
bochtige wegen in Zuid-Limburg
en de Belgische Voerstreek."
De beklimming van de Dode Man
bij Stokhem/Gulpen is niet de enige
nieuwigheid in het parcours. Ook
enkele hellingen in en rond Sippe-
naeken, alsmede de beklimming
vanuit Belgischekant naar het Drie-
landenpunt bij Vaals zijn nooit eer-
der in de wedstrijd opgenomen. In
tegenstelling tot vorig jaar, toen de
karavaan vanuit Heerlen, via Kerk-
rade, Landgraaf, Brunssum en de
internationale weg naar Konings-
bosch en Echt trok, is Sittard dit
keer het noordelijkste punt in de
route.

Wereldrecord
Said Aouita

hetfAEuS - Said Aouita heeft in
PKortpaleis van Piraeus bij At-

iTlete wereldrecord op de 3000
r°kkr hardloPen verbeterd. De Ma-
sec *aan liep een tijd van 7.36,66
Se<3ert oude record stond
v^ "\ 20 februari (Sevilla) op naam
Uw i"e Keniaan Moses Kiptanui
Èir,; , ?>3l. Daarvoor was de Belg
hoUj Puttemans negentien jaar
'■39 ?

r van net wereldrecord met

De Eatersjunioren Honoré Loos, Je-
roen Westrik, Marcel Engels en Yuri
Jansson nemen met de nationale
ijshockeyselectie deel aan de Euro-
pese kampioenschappen. Deze wor-,
den volgende week in Eindhoven
gehouden worden. Coach van het
team is Peter 80l uit Geleen.

Limburgs duo aan basis treffers tegen Zweden

Meijer en Huiberts houden
olympische droom levend

DOOR WIEL VERHEESEN

HEERLEN - Het Italiaanse Gatorade is een van de veertien
ploegen, die zich al hebben gemeld voor de Amstel Gold Race
op 25 april. Wereldkampioen Gianni Bugno maakt hiervan
deel uit. Zijn teamgenoot Laurent Fignon blijft thuis. Ver-
wacht wordt, datruim twintig formaties starten. Voor het eerst
komt een Colombiaanse ploeg: Postobon. Hiertoe behoren en-
kele neoprofs uit de vroegere Sovjetrepubliek Litouwen. DeAmstel Gold Race wordt opnieuw gehouden met medewer-
king van het Limburgs Dagblad. Start in Heerlen, finish na 247
kilometer in Maastricht.

„De aanmelding van Postobon was
voor mij een verrassing", zei Her-
man Krott gisteren namens de orga-
nisatoren tijdens een in Hotel de la
Station in Heerlen gehouden pers-
conferentie. „Normaliter blijven de
Zuidamerikaanse merkenploegen
weg uit de klassiekers in Europa."

Niet verwonderlijk, dit laatste, te-
meer omdat Herrera en andere ren-
ners uit het Andesgebergte zich
vooral in etappewedstrijden met
veel klimwerk thuisvoelen. Het feit,
dat vanaf dit jaarook Litouwers tot
de ploeg behoren verandert de zaak.
De vijfentwintig bestgeklasseerde

ploegen uit de FICP-rangschikking
hebben automatisch met ieder acht
renners startrecht in de twaalf we-
reldbekerwedstrijden, waarvan de
Amstel Gold Race de vijfde in de rij
is. Milaan-Sanremo, Ronde van
Vlaanderen, Parijs-Roubaix en
Luik-Bastenaken-Luik worden eer-
der verreden.
Alleen indien afmeldingen zijn,
kunnen de organisatoren het ren-
nersveld tot tweehonderd man aan-
vullen. Het moeten danwél ploegen
zijn uit het land waar de wedstrijd
plaatsvindt, mits bij de eerste veer-
tig geklasseerd. In ons land komt
het bescheiden Elro niet voor een
ticket in aanmerking.

„Wij hebben", aldus technisch lei-
der Herman Krott, „de afmelding
binnen van Seur en Amaya uit
Spanje. Ik denk, dat de andere
drieëntwintig teams present zijn.
Het houdt in, dat een peloton van

Afstraffing voor
koploper Leeds

GELEEN - Drie Limburgers zijn
zeker vèn selectie voor het Neder-
lands zaalvoetbalteam dat zich vol-
gende maand via een kwalificatie-
toernooi moet plaatsen voor de WK
in Hongkong in november. Het trio
bestaat uit Patrick Duyzings, die
speelt voor het Belgische Hasselt,»
Erik Merk en Anton Bilor (beiden
Bouwfonds). Negen spelers zijn al
zeker van hun selectie en daar wor-
den nog vier spelers aan toege-
voegd.

Nieck Wassenaar, .hoofd algemene
organisatie namens het Heineken-
concern dat de wedstrijd van stapel
laat lopen, zegt: „De zevenentwin-
tigste editie van het evenement
wordt de zwaarste. Omdat wij reke-
ning te houden hebben met een vlot
koersverloop, laten wij geen pu-
bliek toe op de helling van de Dode
Man. Het is er anders te smal. Daar-
naast mogen wij de milieu-techni-
sche aspecten zowel daar als elders
niet uit het oog verliezen. Het pu-
bliek, dat naar de doortocht van de
renners komt kijken, wordt dan ook
verzocht om de auto niet lukraak in
weilanden en bermen te parkeren."

LONDEN - De kansen voor Leeds
op de Engelse voetbaltitel zijn giste-
ren kleiner geworden. De koploper
verloor met grote cijfers van
Queens Park Rangers, 4-1. Man-
chester United staat nog slechts
twee punten achter, maar heeft drie
duels minder gespeeld.
Uitslagen: Coventry - Nottingham 0-2, Li-
verpool - West Ham 1-0.Luton - Tottenham
0-0, Norwich - Chelsea 0-1, Queens Park
Rangers - Leeds 4-1, Sheffield Wednesday -Sheffield United 1-3, Southampton - Crystal
Palace 1-0. Stand aan kop: Leeds 33-64,
Manchester United 30-62, Sheffield Wed-
nesday 32-54, Manchester City 32-53, Liver-
pool 31-52, Arsenal 31-47.
League Cup, halve finale: Manchester Uni
ted - Middlesbrough 1-1, na verlenging 2-1.

„Met dit resultaat en de kwaliteiten
die we hebben, moeten we naar
Barcelona kunnen," aldus Huiberts.

Slotfase op tv
HEERLEN - Het koersverloop
in de laatste zestig kilometer van
de Amstel Gold Race op zater-
dag 25 april komt rechtstreeks
op televisie. Vóór de start in
Heerlen (om 10.30 uur nabij de
schouwburg) presenteert tv-
commentator Mart Smeets de
ploegen aan het publiek. De fi-
nish is net als verleden jaarop de
Maasboulevard in Maastricht.

Limburgs Mooiste
HEERLEN - De toertocht zoals
die in de afgelopen jaren plaats-
vond, daags na de Amstel Gold
Race op hetzelfde parcours waar
de profs slag leverden, is komen
te vervallen. In de plaats daarvan
organiseert de Stichting Grand
Ballon uit Heerlen op latere da-
tum een trimtocht onder de
naam Limburgs Mooiste. Dat ge-
beurt op Hemelvaartsdag, 28
mei. Er zijn drie routes uitgestip-
peld: 246 kilometer, 130 kilome-
ter en 116 kilometer. Informatie
bij Stichting Grand Ballon, Val-
kenburgerweg 26, 6411 BN-Heer-
len, telefoon 045-713603, fax
045-716064.

De Belgische wielrenner werd zo-
wel op 18 augustus 1988 in de Ron-
de van Limousin als 12 augustus
1990 in de Ronde van België posi-
tief bevonden, hetgeen hem een
schorsing van zes maanden oplever-
de. Steeds ontkende hij zijn toe-
vlucht tot verboden stimulantia te
hebben genomen.

Vrijgeleide voor
Haghedooren bij
dopingeontrole

BRUSSEL - De Belgische be-
roepsrenner Paul Haghedooren
heeft van de UCI, de internationale
wielrenunie, een vrijgeleide gekre-
gen voor dopingcontroles. Haghe-
dooren hoeft niet bevreesd te zijn
voor sancties, indien bij controle
een te hoog testosteron-gehalte
wordt aangetroffen. Hij heeft deze
voorkeursbehandeling toegewezen
gekregen na enkele speciale onder-
zoeken door de Duitse professor
Donike, die vaststelde dat het li-
chaam van Haghedooren in norma-
le omstandigheden al Vijf maal
meer testosteron aanmaakt dan
ieder ander.

die tegentreffer toch wel erg dom
was."Jong Oranje - Jong Zweden 2-1 (1-1). 22.

Roest 1-0(strafschop), 24. Fursth 1-1, 54.
Taument 2-1. Scheidsrechter: Burge
(Wal). Toeschouwers: 8000. Gele kaart:Mild (Zweden) en Roest (Nederland).
Jong Oranje: Zoetebier; Vink, Roest enDe Boer; Van Gobbel, Numan, Huiberts(85. Maas) en Kreek; Taument, Meijer enOvermars (70. Roy).
Jong Zweden: Ekholm; Johansson,Bjorklund, Apelstav en Alexandersson;Mild, Patrik Andërsson, Fursth en Jans-son; Rödlund en Axeldahl (76. Patrick
Andërsson).

&isKECHT ~ Het Nederlands olym-
%>el team behoudt uitzicht op de
van t

van Barcelona. De equipe
7 trainer Nol deRuiter verschalk-

h-et Utreent het Zweedse team, zij
ejj^er moeizaam, met 2-1. Roest
stri| aurnent hielden, met de uitwed-
Ver ?ver twee weken nog in het
av^hiet, de kansen op olympische
Ujt "'terne overeind. Hoewel het niet
de j

e score viel op te maken, was
g Limburgse inbreng in de 2-1-ze-groot.

Gemengde gevoelens dus bij de
Limburgers, die over hun eigen op-
treden niet ontevreden waren.
Meijer: „Ik kon niet veel doen, want
er kwamen weinig ballen van de
flanken. Maar mijn opdracht, de
stoorzender te spelen, heb ik toch
wel kunnen invullen. Jammer al-
leen dat ik het volkslied niet kon
horen, maar een shirt van de Zwe-
den heb ik toch kunnen bemachti-
gen".tevredenheid moet hebben gestemd

bij Huiberts, die zijn eerste solo
meteen bekroond zag meteen doel-
punt van Roest, die de strafschop
benutte.

Bij de tweede treffer combineerden
de Roda JC'er en de MW'er alsof
ze al jaren samen speelden. Hui-
berts: „Voor mij was het wel wen-
nen, want normaal speel ik niet
centraal achter de spitsen, maar op
de vleugel. Toch ben ik blij dat het
redelijk liep," vond Huiberts, die in
de 84e minuut werd gewisseld van-
wege een lichte liesblessure.

rj9
et feit dat met Max Huiberts (Ro-

Va* 9* en Erik Meijer (MW) twee
Sr, de drie Limburgers in de basis
Wk en (Roda JC'er MarkLuypers
r|ei: '^nkzitter) stemde al tot tevre-
{ju^eid. Dat de rol van Meijer en
VvOrHrts een neel belangrijke zou
Wa ?en. had vooraf niemand ver-bod Eerst was het de beurt aan
jOa JC'er Max Huiberts die een
$tra ?cte solo zag uitmonden in een
vajj "op. De kwikzilverige aan-<Wer sPeelde.centraal op het mid-
oVp^eld en kon met zijn dribbels
ceerHUlgen' In de 24e minuut lan-
te l mJ. na zich van zijn bewaker
ïai en ontdaan. de speersnellebipiment die in het strafschopge-e« werd gepakt. Een aktie die tot

„Ik had tot op dat moment nog niet
veel ballen gehad. Dus werd het tijd
voor een aktie." Die bevlieging
bleek goud waard. Maar voor Hui-
berts was het niet alleen goud wat
er blonk. „Barcelona is toch nog
verder weg dan ik dacht. We heb-
ben wat te gemakkelijk gedacht
over die Zweden."
Ook Erik Meijer bleek onder de in-
drukvan de kracht van de Zweden.
„Vooral mijn directe tegenstander
Andërsson was een echte spring-
veer. Volgens mij sjouwen die Zwe-
den met bomen thuis." Om er daar-
na serieuzer aan toe te voegen „dat

" Invaller Bryan Roy wint
het duel van Magnus Johans-
son. Foto: ANP
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Bayern ontslaat Lerby
Ribeck zaterdag al als trainer op bank in München

" Wereldkampioen Gianni
Bugno staat in de Amstel
Gold Race aan het hoofd
van een sterke Gatorade-
afvaardiging. Teamgenoot
Laurent Fignon (links)
blijft thuis.

Foto: COR VOS

Fortuna simpel
langs Maasbracht
MAASBRACHT - Fortuna Sit-
tard heeft de oefenwedstrijd in
en tegen Maasbracht gewonnen.
Het werd 5-0 tegen de een na
laatste plaats in de vierde klasse
E bivakkerendeamateurs versla-
gen. Jos Mordang opende na
bijna een half uur de score. An-
ton Janssen bepaalde de rust-
stand op 0-2. Na rust kwam Jerry
Taihuttu de Fortuna-aanval ver-
sterken en dat resulteerde na
ruim een kwartier in het derde
Fortuna-doelpunt. Etienne Bar-
mentloo en Huub Driessen zorg-
den voor de 5-0 eindstand.

Limburas Daablad
Mm g m *1

sport
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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 permm, 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
illustratieszijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
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 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheidaanvaarden
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«Ouco SwnmoScann«f) 079

Mededelingen
-—«■—■—— i i ■ ...

Vermist Katertje
4 maart, ca. 22.30 uur. Landgraaf, Eikske nabij Supermarkt

Jo Bertram. Klein kantertje, Pers, pas geschoren.
Kleur: witgrijs (Bleupoint).

Wilt u mijn vriendje PIPI alstublieft terugbrengen???
Tessa Franssen, Prem 3, Landgraaf. Tel. 045-326200.

BELONING BIJ TERUGBEZORGING.

Personeel aangeboden
DAKDEKKERSBEDRIJF R.
Mccx, voor alle dakrepara-
ties en nieuwbouw. Tel.
045-245841.

OPPASGEZIN aangeb. te
Simpelveld, zeer goede ref.
Tel. 045-444913.

Personeel gevraagd
Wij vragen:

Jonge zelfstandige kok/
Serveersters en Poetsvrouw

Rest. 'T POORTJE, Grendelplein 4, Valkenburg.
Tel. 04406-12585.

Dagblad "De Telegraaf"
zoekt op korte termijn aktieve

bezorg(st)ers
voor werkzaamheden in: BRUNSSUM en HOENSBROEK.
Informatie over de aard van de werkzaamheden en de ver-
diensten kunt U krijgen onder tel.nr. 045-251875.

BASIC HAIR zkt. op korte termijn
Kapper of Kapster
Voor uitbreiding van een team.

Schrif. soll. met pasfoto richten aan:
Saroleastr. 3, 6411 LR, Heerlen.

Voor onze groente- en fruitspeciaalzaak in W.C. Op de
Kamp te Landgraaf zijn wij op zoek naar:

Enthousiast echtpaar
dat deze zaak zelfstandig wil gaan runnen.

Diploma's en enige eigen inbreng noodzakelijk.
Bel of schrijf naar:

Greenshop Franchising BV, Postbus 524,
6040 AM Roermond. Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263.

Becubouw b.v.
zoekt voor project in Aken:

Metselaars en timmerlieden
Duits verzekerd, hoog loon en reisgeld.
Melden bij: Dhr. Eggen, 045-255933.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Medewerksters postkamer m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. U gaat mailin-
gen vouwen en sorteren. Het werk vindt plaats in dagdienst
en meestal zijn het opdrachten voor een korte periode.

Schoonmakers m/v
voor een bedrijf in Geleen. De werkzaamheden bestaan uit
het schoonhouden van kantoorgebouwen en omkleedloka-
len. De werktijden zijn van 17.00 tot circa 21.00 uur. Leef-
tijd vanaf 18 jaar. Wilt u direct aan de slag? Kom dan langs
of bel ons.

INFORMATIE: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid la.

Gevr. full-time medewerker (ma t/m vr) voor
Texaco-tankstation Kroes

Keulseweg te Heerlen. Werkzaamh.: Verrichten van pomp-
dtensten eenv. adm. handelingen, onderhoudswerkzaamh.

Opleiding: Mavo-niveau. Leeftijd 20-22 jaar.
Schrift, soll. t.a.v. Dhr. L.G.M. Kroes, Schaesbergerstr. 51,

6467 EA Kerkrade.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmeriieden en MET-
SELAARS (liefst coll). Hoog
toon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmeriie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
BOUW Expl. Mergelland BV
te Gulpen vraagt adm. me-
dewerkster "en metselaars
voor Dl. Tel. 04450-4565.
Gevr. CAFETARIA-MEDE-
WERKSTER voor 2 avon-
den per week. 045-457845.
Mistery Escort Service zoekt
wegens enorme drukte, leu-
ke DAMES. Autotel: 06-
-52820714.
Ervaren PORTIER gevr.
voor Dancing, voor vrijdag
en zaterdag. 045-213350.

Gevr. nette WINKELBE-
DIENDE voor de zaterdag,
liefst erv. met snijvlees.
Boerderijwinkel Petri, Schin-
nen. Tel. 04493-4098, na
18.00 uur.
Bouwbedrijf BORGER BV
Brunssum vraagt dringend
colonnes metselaars en be-
tontimmerlieden. Tel. 045-
-250930.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR (door de week). Pers.
melden Taxicentrale Bor
Tax, Putstr. 103, Bom.
Gevr. HULP in huishouding,
2 ochtenden p/wk. Juliana-
straat 6, Brunssum.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS, dag-en nachtdienst
Julianastr. 6, Brunssum.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
MEDEWERKER gevr. in
bez. v. rijbewijs v. alle voork.
werkz.heden in bakkersbe-
drijf. Lft. tot 21 jr. Tel. aan-
melden: 045-714573.

Wij zoeken voor ons goedlo-
pend Privé-huis nog een
leuk MEISJE. Wil je goed
verdienen en een leuke
werksfeer. Bel dan eens
045-428856, evt. intern mog
POETSHULP gevr. voor zat.
te Heerlen. Tel. 045-729637
tussen 17.00-20.00 uur.
BEZORGERS gevr. voor
Heerlerbaan, Douveweien
en Schinveld, min. leeft. 15
jr. Tel. 045-257974.
Op zoek naar leuke colle-
ga's en best betaald werk.
St. Gezond Lichaam zoekt
nog een HULPKRACHT.
Tel, sollicitaties 045-352044
BARMEISJES gevraagd,
vervoer gratis. Tel. 045-
-458916.
MEISJES gevraagd voor
een goedlopende Club, ver-
voer gratis. Tel. 045-353241

Restaurant Twiny vraagt
LEERLING-KOK en mede-
werkster v. serveerwerkz.
heden. Pers. aanm. Prome-
nade 149, Hrln. 045-715294
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.
1 ! "f

Te huur gevraagd
Journaliste zoekt woonruim-
te in MAASTRICHT of omg.
045-245618, tijdens kan-
tooruren: 045-739279.
WOONRUIMTE gez. door
medewerkster Open Univer-
siteit, per 1 april in Heerlen,
huurpr. tot ’750,- p/mnd.
08370-22547 Hilda Smit.

OG te huur
Kamer te huur voor oudere
heer of dame te VALKEN-
BURG. Tel. 04406-12875.

Onr. goed te koop aangebjgevr.

Hypotheken net even beter!!
VAN OPPEN BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

In kader van
Uitbr.pl. Giesen/Bautsch

van particulier te koop, bouwkavel voor vrijst. huis.
Tel. 045-410808.

Te koop huis in België
met tuin, 8 km. van Maastricht, vr.pr. ’ 65.000,-.

Inl.: Tel. 09-32.12453427.
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
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.
Gratis taxatie, wanneer wij
Uw hypotheek mogen ver-
zorgen. Rente vanaf 8.8%.
WIJMAN & Partners. Tel.
045-728671.
Wij kunnen de schreeuwen-
de vraag naar woningen niet
bijhouden (alle prijsklassen!)
N.M.W. QUADEN & Zn.,
Makelaardij onr. goed., Gel-
restr. 4, Munstergeleen, Lid
NVM, 046-519644.
Halfvrijst. woonh., gr. tuin,
gar., 3 gr. slaapk., gr. veran-
da te SCHINVELD. Aanv.
per 1-5-92.045-251115.

Kamers
Gem. kamer. Anjelierstr 131
HEERLEN. Tel. 045-
-214246.
Te h. mooie gemeub. KA-
MERS met gebr. van tele-
foon, keuken en douche te
Kerkrade. Tel. 045-443380
In net studentenhuis (4pers)
nabij centr. Hri is 'n KAMER
vrij voor rust. student of
stag. Tel. 045-726821..KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station.
Tel. 045-721658, na 18.00
uur 045-313898.

Woningruil
Te ruil BRUNSSUM, mooie
buurt, teg. eengez. hoek-
woning hoek/benedenwon.
Huur ’214,- p.mnd. Ind.:
hal, kelder, wc, gr. badk., 1
slaapk., woonk., keuken,
schuur, terras, geh. omhein-
de tuin, plm. 100 mtr v. win-
kelcentr., plm. 200 mtr. v.
park. Voor info: 045-256891 .

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. GEVRAAGD: bouw-
kast (electro), bouwlift, be-
tonmolen (benz.motor). Tel.
045-241727, na 17.00 uur.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Voor al uw BADKAMER-
RENOVATIES of cv-pro-
blemen. Belt u 04498-
-52691/52150. Gratis offerte.

Bedrijven/Transacties

Ter overname gevraagd.
Gunstig gelegen privehuis/club. Reacties met de nodige

inf. aan: 8r.0.nr.8-0801, L-D, Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.'
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en AO v.a. ’ 595,-; magazijn of
archiefstelling v.a. ’75,-; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’445,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16
Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.
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Geldzaken
mv" BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.
’30,-. Tel. 045-210931.
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maart
Tel. 045-719966.

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Auto's

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 GLi beigemetal 1990.
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Omega 2.3diesel blauw 1987
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Mazda 323 5-drs 1987
OpelKadett 1.6D 3-drs 1987
Opel Kadett 1.2S groen 3-drs 1985
Volvo 245GLE D met extra bank 1982
Opel Kadett combo 1.6 D 1986 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen (nétast Vroedvrouwenschcol).

Tel. 045-416023.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd op 1 maart en tot terugverkrijging van de
MERCEDES 190 E kleur groen met kenteken ND-02-GH,

alles ontvreemd v.a. de Nieuwe Gaasstr. 3 Simpelveld.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

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

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.
Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defecteeen bezw. Contant geld.

45-727742 b.g.g. 723076.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Te k. Citroen VISA Club,
bwj. '81, APK 2-93,

’ 1.350,-. 045-726112.
Opel KADETT City, type 79,
APK, ’1.250,-. Baron Mac-
kijstr. 65, Hrln./Meezenbroek
Opel ASCONA 1.6 S '83,
APK 10-92, LPG, zilver-
met., 4-drs., Im-velgen,

’ 3.750,-. 04455-2763.
Te koop Opel COMMODO-
RE 2.5, bwj. '80, APK, i.g.st.
045-219253 na 14.00 uur.
Te k. Mitsubishi LANCER F
1.2 GL, bwj. '83, APK 04-93
’3.200,-. 045-218925
ESCORT '82, ’ 4.750,-;
Panda '82, ’2.950,-; Kadett
'80, ’1850,-; Kadett 79
’950,-; BMW 316 ’2.750,-
Tredia '82, ’2.750,-; Han-
delsweg 12, Susteren. Tel.
04499-3398.
Te k. Ford SIËRRA Cos-
worthlook, ’ 8.000,-. Tel.
046-529061 na 18.00 uur.

Te koop Ford SIËRRA 1.6
Laser, met extra's, bwj. okt.
'84, 1e eigenaar, km.st.
100.000, i.z.g.st., ’6.500,-.
Tel. 043-257552.
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,

’ 3.250,-. Tel. 045-323178.
JEEP Renault Aro 4x4 benz.
bwj. '87, kl. rood, APK, i.z.g.
St. ’4.500,-. 045-323178.
LADA 1200 bwj. '81, kl. geel,
zeer goede auto, APK 4-93,
’750,-. Tel. 04409-2191.
Te koop MAZDA 626, 2 Kr.,
bwj. 1979, APK 9-92, vr.pr.
’600,-. Tel. 045-250392 na
17.00 uur.
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-
naar, km.st. 120.000, bruin-
met., APK, i.nw.st. bwj. '82,

’ 3.950,-. Tel. 045-323178.
Mitsubishi GALANT 2.3 tur-
bo diesel GLX, '84,

’ 4.500,-. Attaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
In nw.st. Mitsubishi COLT
EL, bwj.'Bo, APK, pr.
’1.650,-. Tel. 045-226773,
na 17.00 uur.
Te koop Mitsubishi COLT 9-
82, in prima st. Tel. 045-
-441137.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 1.7 diesel, 5-drs., bwj.
'89, in optimale staat, mcl.
BTW. Koningsweg 37, Kerk-
rade. Tel. 045-455432.
i

VERKOOPT DIT NIET
BETER?
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Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.
De ligging is uitstekend;
landelijk en vooral toch
dicht bij het centrum.

Het pand heeft 5 mooie,
ruime slaapkamers en

een gezelligehobbyzol-
der. Een luxe badkamer
ontbreekt natuurlijk niet.
De living heeft een op-
pervlakte van 60 m2en
de keuken is compleet
met luxe installaties.——— | n !

Zaterdag 14 maart plaatsen wij defoto of
tekening in de Reuze-piccolo

van uw huis geheel

GRATIS!
Bel nu voor meer informatie:

045-719966
Te koop MERCEDES 280
SE, bwj. '84, auto verkeert in
nw.st., vr.pr. ’16.500,-. Tel.
046-514400.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
UW auto! 045-411572.
Te k. BMW 323imodel '82,
vr.pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-214343.
BMW 316 bwj. 1987, nieuw-
st., slechts 46.000 km, 1e
eig., trekh., 4 nw: banden,
d.blauw, ’ 20.000,-. Tel.
045-353313.
Te k. BMW 320irecaro-int.,
zeer mooi, bwj. '84, APK '93.
Beukstr. 15, Passart/Hrl.
Te k. BMW Turbo Diesel M-''85, in zeer mooie en goede j
staat. Div. extra's, 5 versn.,|
metal. lak, sportvelgen, cv., I
get. glas, enz. APK tot '93,
elke keuring toegest. Pr.n.o.
t.k. Tel. 04750-35928 tus-
sen 17.00-19.00 uur.
Te k. CITROEN CX 20, ben-
zine, i.g.st., bwj. '84, pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-210990.
Tek. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. eind '83, APK dcc. '92,
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Heerler-
weg 78, Voerendaal.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat UNO 455, m. '87, APK,
3-drs., zeer mooi, ’6.250,-.
Tel. 045-454087.
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'81, kl. zwart, 88.000 km,

’ 77,- wegenbelasting, ver-
br. 1:15, nwe. banden, APK
gek. pr. ’1.850,-. Tel. 045-
-221808.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,

’ 3.950,-. Tel. 045-323178.
Ford TAUNUS 1600 GLX 4-
drs., LPG-install. APK gek.
8-10-92, in st.v.nw., bwj.
'82, ’ 1.750,-. 045-323178.
Ford ESCORT 1.4 CL nw.
type, 70.000 km, '87,
’12.500,-; Ford Escort 1.3
CL nw. type, 52.000 km, '86,
’11.000,-; Ford Escort 1.6
L 5-drs., '83, ’5.500,-. Au-
tobedr. Doctangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.
Ford FIËSTA 1100, bwj. '83,
’4.250,-, i.z.g.st. Tel. 045-
-725984.

Te k. Opel KADETT 1.3 N,
bwj. '80, 5-drs. open dak, i.
g.st. APK 2-93, vraagpr.

’ 1.950,-. Tel. 045-322619.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan, bwj. '87, 78.000 km.
Tel. 045-321135.
Te koop geweldig mooie
Opel KADETT 1200 S D-
model, bwj. 3-'B5, APK 10-
-92, vr.pr. ’5.750,-. Ruiter-
str. 8, Landgraaf.
Opel KADETT 1.6 D bwj.
'88, pr. ’11.950,-. 046-
-372443.
Opel KADETT 13 S, '86,
LPG. Tel. 045-422640.
Te koop Opel MANTA GSi
11-'B7. Tel. 045-441137.

[Opel KADETT 1.2 S, bwj.
'83, in nw st., APK apr. '93,
j’ 4.250,-. Tel. 045-210911.
Seat IBIZA 1.2 GL wit met
katalysator, bwj. aug. '88,
km.st. 49.000, pr. ’ 13.000,-
Tel. 045-460275.
Toyota COROLLA 1.3 DX
sedan 74.000 km, '86

’ 8.750,-. Autobedr. Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schin-
nen, 04493-2211.
Toyota COROLLA 1.3 GL
Sedan aut. n.m. '85, orig.
50.800 km, abs. nieuw, vae-
te pr. ’ 7.750,-. 046-527945
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.

’ 2.950,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF 1600 bwj. 76,
koop of stoop, APK 4-92.
Tel. 045-315490.
Te koop VW PASSAT diesel
vr.pr. ’1.250,-. Tel. 046-
-522918. I
Te koop KEVER d.blauw,
veel chroom, nw. spatbor-
den en treepianken. Moet
iets aan opgeknapt worden.
Pr. ’2.250,-. Tel. 045-
-444106 tot 18.00 uur.
Tek. VWGOLF C, 1600 cc,
bwj. '86, schadevrij, met
radio, uitneembaar stuurslot
50 cm. groot, pas APK keu-
ring gehad, ’9.975,-. Mare-
heiweg 22, Klimmen. Tel.
04459-1331.
VW GOLF 1.6 CL div. ex-
tra's, bwj. '89, pr. ’ 14.950,-.
046-372443.
Te k. VW GOLF GTi t. '80,
div. extra's, APK 12-92,

’ 2.900,-. Tel. 045-232321.

Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; Citroen BK 14, '87;
Citroen BK 16 TRi '87; Ci-
troen AX 10E '88; div. Lada
Samara's '87 t/m '90; Lada
2105 1.5 '88; Lada 2104
Combi 1.3 '86; Ford Escort
1.6 D '86; Renault 5 TR s-
drs. '87; Opel Kadett 1.3 S
'85; Nissan Sunny 1700D4-
drs '89; Hyundai Pony 1.5
GL '88. Autobedrijf CHIA-
RADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122
Brunssum. Tel. 045-212843
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Inkoop AUTO'S betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
MERCEDES 300 D bwj. 10-
-'B2 1e eig., 1e lak, veel ex-
tra's o.a.:schuifd. 5-versn.
trekh. etc. i.z.g.st., d.bl.met,
APK tot 3-93, ’9.900,-.
Tel. 04750-30834.

Autohandel De ANJELIER I
heeft voor v: Mazda 626 bwj
'84 gas; Escort XR3 t. '82;
Audi 80 CD aut. bwj. '83;
Peugeot 205 bwj. '86; Re-
nault 5 LS bwj. '85; Fiat Rit-
mo bwj. '87; Nissan Sunny
diesel bwj. '87; Fiat Croma
2L bwj. '87; Kadett SR bwj.
'81; Kadett LS bwj. '83; Ka-
dett diesel bwj. '83: BX 1400
bwj. '87; Renault Fuego uit-
bouw bwj. '81; Opel Kadett
bwj. '81; Datsun Cherry GL
bwj. '81; Samba bwj. '82;
Mercedes diesel t. 200 bwj.
'84; Mazda 323 bwj. '82; To-
yota Corolla bwj. '83; mazda
626 bwj. '81; Hunday pony
bwj. '81. Inruil-financiering
mog. Anjelierstr 123 aHeer-
lerheide. 045-231448.

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

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

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

' ~z—!—: !—Auto onderdelen en accessoires
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Kerp Electrocentrum
* Heeft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste starter

of dynamo op voorraad!
* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo's.

Voor een vakkundig advies gaat u naar

|<^RP BV.
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop MOTOR Fiësta
1300 compl. m. div. onderd.
en uitbouwset Golf. Te bevr.
045-231962. _

Vakantie

Tossa de Mar
Spanje 80 km v. Barcelona
te huur luxe appartement

met zwembad en zeezicht.
Tel. 043-620222.

VELUWE en Zeeland Sta-
caravans. Pasen/pinkst./h.
vaart v.a. ’240,-. Voor 4-7
50 plus korting, bezet 25-7
tot 8-8. Inl. 02520-17129.
ERMELO Veluwe Stacar.,
bosr. omg., voorseiz. 60
plus korting; Zeeland, sta-
car./vak. huizen geen kor-
ting. Tel. 02520-17129.

Caravans
Te k. 6 TOURCARAVANS
2x Kip 4.70 mtr. bwj. '81
’5.250,-; Adria 3.10 mtr.
bwj. '79 ’2.000,-; Kip 4.30
mtr. bwj. 79 ’ 3.250,-; Dick-
son 3.90 mtr. bwj. '80
’2.500,-; Fendt 5.10 mtr.
bwj. '84, alle met kachel, ijs-
kast en voortent: 2 Vouwwa-
gens Trigano 6 persoons

’ 1.250,- p.st. 045-323178.
Te k. JAMET Canion vouw-
wagen 1990, geh. compl.,

’ 5.500,-. Tel. 045-750834.
CARAVAN Tabbert te koop,
met veel extra's, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-213812.
3 é 4 pers. lichtgew. TOUR-
CARAVAN Predom NNT
126 gew. 500 kg, geheel po-
lyester, bwj. '89, ijskast en
nw. voortent, pr. ’ 5.700,-,
i.st.v. nw. Tel. 045-323178.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

(Brom)fletsen
Te k. RACEFIETS Colum-
busframe mt. 57, naafset
Campagnola, vlgn. Mavic,
Sun Tour groep. In nw.st.
Tel. 045-410115.
Te koop ATB, Batavus
Rambler. Te bevr. Roth-
kranslaan 11, Landgraaf.
Te koop INVALIDEAUTO
merk Arola 16 S, bwj. '89,
cat.waarde ’ 7.000,- voor
’3.000,-, z.g.a.nw. Op gen
Braak 41, Heerlerbaan,
tussen 9.00-17.00 uur.
Te k. gebr. bromfietsen o.a.
Puch, Vespa en Honda
Scoopy Scooter. Onze
nieuwe Puch's nu voor
Dumpprijzen! DAYTONA
Shop, Maasstr. 3, Heerlen.
Te k. gebruikte dames-en
herenfietsen. DAYTONA
shop, Maasstr. 3, Heerlen.
Te k. HERENFIETS 3 ver-
snell., trommelrem, IVè jr.
oud, koopje. 045-319202.
Te koop gebr. FIETSEN, als
nieuw. Anjerstr. 8, Schin-
veld, 045-256719.
Te koop BROMSCOOTER
Vespa z.g.a.n., ’1.250,-.
045-273326.
MTB Giant Track, 6 mnd.
oud; dames sportfiets Giant
Ramada, 7 versn. 3Vè mnd.
oud. Tel. 045-257311.

Motoren
Te k. HONDA XL 250 S Off
the Road, bwj. 79, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 1.450,-. 045-319678
Te koop MONTESA Trial
348 cc, motor geheel gere-
viseerd. Tev. aanhangwa-
gen. Bellen na 18.00 uur: tel.
045-726542.
Te koop HONDA CB 750 KZ
bwj. '80, motor verkeert in
zeer goede staat, prijs
’4.750,-. Tel. 046-580198,
bellen na 18.00 uur.

Campers

Grote campershow
Brabants weekend 13-1$ en 15 maart.
Lord Munsterland en Dethleff campers

Zowel verhuur als verkoop.
Openingstijden van 9.00-21.00 uur.

Onder genot van een hapje en een drankje.
Hoog Campers, Middelweg 12, Nieuwkuyk. 04108-17129.

(Huisdieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alte 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._
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, kakatoes, ara's en
beo's voor kweek. Tel. 046-
-375359.
SHIHTZU-pups en zeer
mooie mini-yorkshire ter-
riers. Inl. 043-478587.

Jonge POSTDUIVEN (12)
tegen spotprijs. Hubertusstr.
9, Brunssum. 045-253305.
Tegen kl. vergoed, af te ha-
len MALTHEZER reu, 5 jr.,
lief en zeer aanh., is niet
graag alleen, liefst mensen
met tuin. Tel. 045-325773.
Langh. TECKELS, 8 wkn.
met stamb. enz. Kennel van
Dackelhaus, 046-515951.
Te k. Duitse HERDERPUPS
stamb., ingeënt, getat. ontw.
Tel. 04493-1609 Of 3749.
Te koop jonge KONIJNEN.
045-751715.
Lieve kleine HOND (asbak-
kenras), jaar, zwart,
gratis afhalen weg. omst.
heden. Tel. 045-227032.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

I VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsen kan nu nóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, V/2X betalen en
voor reuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkele rubrieken).

BEL NU 045-719966

In/om de tuin
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Bloeiende heide, primela's,
violen, rododendron, aza-
lea's, rozen, vaste planten,
coniferen, heesters, fruit- en
sierbomen, graszoden.
Kweekerij, Tuincentrum
DAUTZENBERG, Locht 23,
Kerkrade. Tel. 045-428900.
Euverum 16, Gulpen. Tel.
04450-2131.
Te k. rechte eiken SPOOR-
BIELZEN v.a. ’2O,- per st.
Houtzagerij Windels, Indus-
trietrrein Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
Te k. geïmpr. TUINHOUT
voor schuttingen, afrasterin-
gen, bloembakken, vlonders
pergola's enz. Ronde palen,
rolborders alles tegen zeer
concurrerende prijzen en
event. thuisbezorgd. Hout-
zagerij Windels, Industrie-
terrein Bouwberg Brunssum
Tel. 045-270585.

Opleidingen

Spaans leren!
Geslaagde methode.

Tel. 045-712653.
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-
feursdiploma 28-3-92.
OPEN dag, Ivo Mavo Kon.
Beatrix, Schaesbergerweg
58, Heerlen, 14 maart van
11.00-14.00 uur.
OPEN dag, Ivo Mavo Kon.
Beatrix, Schaesbergerweg
58, Heerlen, 14 maart van
11.00-14.00 uur.

Bel de Vakman

Auto afgekeurd!
Chassisbalk of vloer door-
geroest? Bel: 045-251872

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.

Goedemorgen

Oma Rorije t

proficiat met je 85ste 1
verjaardag

'«;" i' \Van ons alles, tot zo-

Huw./Kennisrtv \{

ALLEENSTAANDE: J*j ?"
gezellige dans- en cof* ,'^
avond met DJ Richad 1
Chalet Treebeek. Toe?
boven 30 jaar, legit"1* *verplicht. Het bestuur^^ °
VROUW zkt. vrienden* *
40 jr. om langd. vriend^op te bouwen. 046-581^ |

Mode Totaal^ (
Te koop witte BRUIDS^ 1
apart model maat 38-40- fpr^ 400,-. Tel 045-32743) fC

Baby en Kleute^ i
Te k. KINDERWAGEN 3' ?
en wasdroger BauW*5

Tel. 045-719462. _^>

Als u ons voor 12
's morgens belt, staat'PICCOLO de volgende»
al in het Limburgs Dag""1 (
Tel. 045-719966. >-,

Rijles J'- : —«< i
Uw RIJBEWIJS op SaWj
8 dagen via autorijschcvj ,
Antillen.- Inl. 04750-32*: ,
Niet geslaagd geld te? (
Vr. naar onze voorwaard^;
Haal uw rijbewijs voor *Jin 8, 10 dgn. of 3,6.9 *Jmotor in 8 dgn. of '3 *j
vrachtauto in 6 dgn. of 6 *J
met aanhangwagen inJdgn. of 10 wkn. Te*Jtheorieopl. A-B C-D enJJchauffeursdiploma's. Dy*
plusm. 8 wkn. voor inl-j
vag-erk. verkeerss^Theo v. Bentum "
217487 in Hoensbroek^
Uw RIJBEWIJS (A, B, C^binnen 8 dgn. op de I*
Antillen via SDO (pakke^
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel f.info. of kom langs: Beu**
dijk 59, R'dam. Tel. °J|
4761506 (niet gesia^
geld terug, vraag naar
voorwaarden).
S.D.L biedt u aan: RlJf|
WIJS A-B-C of D binnen
dagen op de Ned. AntiJ*.vanaf ’ 3.500,- all in, 9^ltic en 100 % financ. <H
010-4626668 of 466653-^

Wonen Totaal J

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keu*6,

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welk* j

de Horn-keukensupers zijn vervangen en in Echt en S®*
worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superiage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Moderne strakke witte
hoekkeuken

Normale prijs ’ 7.436,-; Hom prijs ’ 5.499,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Mooie diagonaal gestreepte

keuken
normale prijs ’ 8.827,-; Hom prijs ’ 6.798,-

Nu slechts ’ 2.998,-
Uiterst luxe essen-decor

hoekkeuken
Normale prijs ’ 14.867,-; Hom prijs ’ 9.998,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Zanussi onderbouw koelkast

ZP6164
Normale prijs’ 1.480,-; Hom prijs ’ 990,-

Nu slechts ’ 598,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

Echt, Loperweg 8
Tel. 04754-86188 J

—i . ■■ — ■ "T.l
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,, Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. STEREOTOREN Akai;
wit buro; 1 pers. wit stalen
bed. Tel. 045-327471.
Koopje: zwaar eiken BANK-
STEL 3-2-1 met rundleren
kuipkussens ’ 3.450,- (nw.
pr. ’ 5.800,-), zwaar ovaal
eiken salontafel ’ 375,-.
(nw.pr. ’600,-) alles 6 mnd
oud. 045-715619.
Te k. complete TIENER-
KAMER. Tel. 045-717064
Omaslpk. ’375,- eik. EETH
’375,-; eik. bankst. ’350,-.
Kouvenderstr. 208 H'broek.
Te koop weg. omst. luxe u-
vormige essenbeige KEU-
KEN. Geheel compleet met
diverse hoge kasten en luxe
inbouwapparatuur. Prijs n.o.
t.k. Te bevr.: Plan Keukens
b.v, Rijksweg 21, Gulpen.
04450-2490

Te koop diverse SHO
ROOMKEUKENS in mod?
en klassiek, voor de "*v.d. prijs. Te bevr: Plan
kens bv, Rijksweg 21, ö
pen. 04450-2490. --Te koop luxe gepost^
meerde EETHOEK in (JJ
dern grijs/wit 2.50x1.00 tj
6 stoelen, van ’ 3.50"
voor ’1.250,-. Te bc*
Plan Keukens b.v., Rijks*6

21, Gulpen. 04450-2490^,
Te koop uit nalatensch?
MEUBELS, huishoud*
artikelen, klokken, curK*
enz. Zaterdag 14 m#
10.00-18.00 uur, Gravers
18, Kerkrade-West. v
045-413059. -Luxe Engelse ZITHOEK "]
salontafel ’ 750,-. Eett*
eik. ’ 200,-. Nw. electr. *nuis met oven ’350,-- '045-455947.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22
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ZÜRICH - De FIFA heeft ge-
zegd dat Juventus tot 31 maart
de gelegenheid heeft Andreas
Möller van Eintracht Frankfurt
te kopen. Het door de Duitse in-
ternational ondertekende voor-
contract bij de Italiaanse top-
club, waarvoor hij een handgeld
van een miljoen gulden ontving,
wordt als geldig beschouwd.
Daar staat tegenover dat Atalan-
ta Bergamo geen recht heeft op
de middenvelder. Na zijn over-
eenkomst met Juventus stemde
Möller erin toe, dat de transfer-
rechten konden worden overge-
dragen aan Atalanta. Möller
kreeg een boete van ruim 30.000
gulden, wegens zijn incorrecte
handelswijze bij de onderhande-
lingen. Zijn zaakwaarnemer,
Klaus Gerster, werd door de UE-
FA geschorst.

Juventus mag
Möller inlijven

I- Van onze correspondent

£EN BOSCH - De koeien en de
C, ns in de Bossche veemarkt-a~ien moeten de komende da-

*^n Plaats maken voor de Euro-i*Se springruiter- en dressuur-
P- Van vandaag tot en met

gridag staat immer het ïndoor,raoant, Nederlands grootste in-
concours, op het program-

>^el landen, zoals Duitsland,..^ankrijk, Engeland en Neder-
id beschouwen ïndoor Bra-

■d tlt a's selectiewedstrijd voor
Spelen. Daarom

/aat de complete Europese top
« dringen om tijdens ïndoorra bant te mogen starten.

"j*! Den Bosch komen alle grote
V^burgse namen aan de start:j£bEhrens, Emiel Hendrik, Piet

en Eric Willemsz
j-.^roms. Van hen heeft eigen-
Jk alleen Geeroms nog kans om

s 6 wereldbekerfinale te berei-A - Hij staat momenteel op de
plaats (19 Europeanen

ran naar de finale in het Ameri-
saanse Del Mar). De overigen
'<J'r?en nog om twee plaatsen ine Olympische equipe.

lon^ b^ de dressuur staat Barce-- na voor de Limburgse deelne-f *rs voorop. Gonnelien Gordijn[JT "^ ideaal goed moeten sco-tA om Ahnemarie Sanders uit
0* equipe te houden. Dat geldt
?« voor Bert Rutten met Clave-Pibel.

„ °Bramma vandaag: Springen: 16.00
K Nationaal 1.40 mtr; 19.00 uur NHS/
Hj,. "ül Trophy gevolgd door een inter-
'9 nr>naa' twee ase springen. Dressuur:uo uur Internationale Prix St.George.

sport kort

Fortuna tegen
Lindenheuvel
SITTARD - Fortuna Sittard oe-
fent vanavond tegen tweedeklas-
ser Lindenheuvel. De wedstryd
wordt gespeeld in De Baandert
en begint om 19.30 uur.

Van onze sportredactie
HEERLEN - Nederlandse wielerprofs hebben gisteren op de
Zuideuropese wegen weer van zich doen spreken. Erik Breu-
kink kwam in Ostia zegevierend tevoorschijn uit de proloog
van de achtdaagse Tirreno-Adriatico in Italië. Het leverde
hem, uiteraard, de leiderstrui op. Mathieu Hermans, dit jaar
ploegmakkör van Scan Kelly bij het Spaanse Lotus-Festina,
werdritwinnaar in de Ronde van Murcia. De nummer een van
de openingsetappe, Jean-Paul van Poppel, verloor zijn leiden-
de positie in het algemeen klassement aan de Spanjaard Gu-
tierrez, die na twee massasprints een beter puntentotaal heeft.
Voorts kreeg Parijs-Nice een nieuwe leider. Miguel Indurain
uit het Banesto-team stootte in de ploegentijdrit (die overigens
gewonnen werd door het Italiaanse Ariostea) de Zwitser Tony
Rominger van de troon.

het klassement, daarna beslis ik of
ik me ga sparen voor Milaan - San-
remo", aldus Maassen.

SAINT ETIENNE - Fabio Parra
heeft de wacht aangezegd gekre-
gen van zijn ploegleider Javier
Minguez. De 32-jarige Colom-
biaan wordt verweten dat hij af-
gelopen winter te weinig heeft
getraind. De Zuidamerikaan viel
vorig jaar in Ronde van Frank-
rijk in de eerste week uit na een
ernstige valpartij. Het herstel
duurde ruim vier maanden. Min-
guez betwijfelt of Parra daarna
serieus met zijn vak is bezig ge-
weest. Hij vermoedt dat de Co-
lombiaan zich meer heeft gewijd
aan een toekomstige politieke
loopbaan dan aan het fietsen.
Parra heeft aangekondigd na dit
seizoen te stoppen en een loop-
baan te willen beginnen als poli-
ticus.

Parra: sport
of politiek

" Erik
Breukink op
weg naar
ritwinst en
leiderstrui in
Tirreno-
Adriatico.

Foto: AP

Mathieu Hermans maakte met zijn
sprintwinst in Jumilla een einde
aan een lastige periode. Bij Lotus
was het geloof in de sprint van onze
landgenoot tot een dieptepunt ge-
daald. Voor de start van de etappe
over 168 kilometer deed de pupil
van Albert Stofberg een dringend
beroep op zijn ploeggenoten hem
toch te steunen. „Ik wist dat mijn
conditie goed was, maar tot nog toe
ontbrak de mogelijkheid dat te be-
wijzen", verklaarde Hermans na
zijn spurtzege. Hermans drukte zijn
wiel iets eerder over de streep dan
de Duitser Olaf Ludwig, in dienst
bij Peter Post. De Olympisch kam-
pioen van Seoel probeerde de Ne-
derlander richting dranghekken te
sturen en werd voor die strijdwijze
gestraft. De jury, onder leiding van
Limburger Jean Houben, deklas-
seerde de Duitser. Ludwig kreeg
tevens twintig seconden straftijd.

Ceulemans wint
na barrage
ROTTERDAM - Raymond Ceu-
lemans zien ze volgend jaar bij
het internationale driebanden-
toernooi in Rotterdam ongetwij-
feld terug. De Belgische kunste-
naar mist alleen nog het topje
van de met briljanten ingelegde
keu, na zijn tweede eindzege.
Ceulemans had voor de overwin-
ning tegen de Zweedse topper
Torbjörn Blomdahl wel een bar-
rage nodig. Na vijftig caramboles
was er geen winnaar. Blomdahl
kwam vervolgens tot één gelukte
stoot, Ceulemans tikte daarna de
benodigde twee zonder haperen
bijeen.

BILJARTEN
Rotterdam Briljant-toernooi, drieban-den: halve finales: Blomdahl - Burgman
50-22 (19/2,631-1,157), Ceulemans - Van
Bracht 50-44 (34/1,470-1,294). Finale:
Ceulemans - Blomdahl 50-50 (25/
2,000-2,000). Ceulemans wint na verlen-
ging met 2-1.

10. Weltz, 17. Verhoeven, 25. Beuker, 30.
Hanegraaf, 33. Van de Vin, 37. Cordes.
59. Bouwmans, 108. De Koning, 111.
Van den Akker, 115. Jakobs, 123. Nij.
boer 0.27.

Hoffman 1.40, 73. De Vries 1.55, 74. Sol-
leveld 1.58, 75. Veenstra 1.59, 81. Mare
Siemons 2.08, 97. Pieters 2.58, 98. Adri
van derPoel 2.59, 107. Jac. van der Poel
3.45, 108. Nijdam 3.47, 110. Poels 4.11,
111. Mulders 4.13, 119. Zanoli 4.47, 134.
en laatste Delphis 15.35.

Boedapest Eerste duel degradatiegroep
Europese liga: Hongarije - Nederland
1-4(Harczi - De Vrind 21-11 21-15, Bator-
fi - Haldan 5-21 10-21, Hollo - Heister
18-21 17-21, Harczi/Batorfi - Haldan/
Heister 20-22 16-21, Harczi - Haldan
21-23 17-21).

TAFELTENNIS

Tirreno - Adriatico, proloog: 1. Breu-
kink 8 km in 9.17 (gem. snelheid: 51.706
km/u), 2. Chiurato 0,4 seconde, 3. Borto-
lami 0.06, 4. Zberg, 5. Pierobon 0.07, 6.
Svorada 0.08, 7. Bezault, 8. Aldag 0.09,
9. Bugno 0.10. 10. Bruyneel 0.11, 11. Al-
cala 0.12, 12. Vanderaerden, 13.Riis, 14.
Durand, 15. Hodge 0.13, 18. Maassen
0.14, 20. Van Aert 0.15, 27. Harmeling
0.18, 31. Den Bakker 0.19, 54. Argentin
0.26, 79. Rooks 0.33, 87. Talen 0.36, 124.
Jan Siemons 0.54, 127. Van Orsouw 0.56,
144. Suykerbuyk 1.01, 148. Akkermans
1.02, I*7. Kools 1.06

In Parij s-Nice, die zondag eindigt,
verwacht Tony Rominger niet het
witte leiderstricot te kunnen her-
overen op Miguel Indurain. Laatst-
genoemde eindigde met zijn forma-
tie Banesto als tweede in de ploe-
gentijdrit van 26,5 kilometer over
een sterk geaccidenteerd traject
rond Saint Etienne. De overwin-
ning ging naar Ariostea met Rolf
Gölz. De Italiaanse equipe was vier-
honderdste seconde sneller. In
lengte uitgedrukt bedroeg het ver-
schil welgeteld één meter. TVM en
Buckler figureerden ver op de ach-
tergrond als twaalfde en vijftiende.
Rominger leverde in de vierde etap-
pe van Parijs-Nice 44 seconden in
en duikelde in het klassement naar
de 24ste positie op veertig tellen
van Indurain. „Normaal gesproken
is zulk een verschil te overbrug-
gen",zei de 31-jarige Helveet, „maar
ten opzichte van Indurain een te
moeilijke opgave, lijkt me."
De eindwinnaar van de vorige uit-
gave van de „Koers naar de Zon"
diende woensdag het meeste werk
te verrichten. Hij gaf driekwart van
de race tegen het uurwerk het tem-
po aan en torste zijn ploeterende
ploegmakkers als een zware last op
zijn rug mee. „Indien ik dit traject
alleen had gereden was ik sneller
geweest", merkte de Zwitser op.
„Het verbaast me evenwel niet dat
ik onttroond ben. Ik heb nu een-
maal geen renners om me heen die
goed kunnen tijdrijden."

Gölz is de man die Indurain als zijn
voornaamste rivaal beschouwt.
„Naast mijn eigen ploegmakkers
Jean-Francois Bernard en Julian
Gorospe", vond Indurain. „We heb-
ben nog geen afspraken gemaakt,
maar de sterkste van ons krijgt de
steun. Parijs-Nice is geen doel voor
me, wel een belangrijke wedstrijd,
maar ik behoef hem niet per se te
winnen."

Indurain leidt

- Sosonko 1/2-1/2, Christiansen - Vagan-
jan 1/2-1/2. Stand na drie ronden: 1.
Christiansen, Episjin en Vaganjan 2
punten, 4. Sosonko 1 1/2, 5. Adams 1, 6.
Van der Sterren 1/2.

Ter Apel Kloostertoernooi, derde ron-
de: Adams - Episjin 0-1, Van der Sterren

Stand: 1.Kasparov 8 1/2 + 1, 2. Timman
8, 3. Ivantsjoek, Karpov 7, 5. Anand, Ba-
rejev, Beljavski, Gelfand 6, 9. Salov 5 1/2
+ 1, 10. Illescas 5 1/2, 11. Joesoepov 5 +
I, 12. Ljubojevic 4 + 1, 13. Short 4, 14.
Speelman 3 1/2.

Linares Internationaal toernooi, twaalf-
de ronde: Timman - Illescas 1-0, Kaspa-
rov - Salov afg, Ivantsjoek - Short
1/2-1/2, Gelfand - Speelman 1/2-1/2, Ba-
rejev - Anand 1/2-1/2,Karpov - Beljavski
1-0, Joesoepov - Ljubojevic afg.

SCHAKEN

sport in cijfers
WIELRENNEN

vierde etappe, ploegentij-2?': 1. Ariostea (Gölz.Baffi, Jaermann)
2°'s km in 32.39,25 (gem: 48,692 km/u),
3»"anesto (Indurain, Bernard, Alonso)
£■39,29, 3. RMO (Mottet, Pensee, Cari-Su*) 32.48,31. 4. Castorama (Leblanc,
JJafie, Moncassin) 32.48,50, 5. Z (Le-
?°nd, Kvalsvoll, Lance) 33.02,65, 6.
J^aya (Parra, Murguialday, Montoya)
y'7,06, 7. Motorola (Anderson, Bauer,
J,ates) 33.20,56, 8. Clas ( Rominger,

Gaston) 33.23,30, 9. Seur (Hilse,
Garcia) 33.34,31, 10.Lotto (Mu-

>w, Moreels, Redant) 33.37,40, 11.
h°Ustrop (Wampers, Haghedooren,
JJeynderickx) 33.42,75, 12. TVM (Millar,
ha.Piot, Siemons) 33.47,63, 13. GB-MB
'Mpollini, Chioccioli, Moreau) 33.55,65,
*" Gatorade (Fignon, Fidanza, Giova-Se»i) 33.58,50, 15. Buckler (De Vries,
S?Ueveld, Nijdam) 34.20,37, 16. Tulip
,*an der Poel, Van de Laer, Lilholt)
>?-03,04, 17. Chazal (Boucanville,

Jolidon) 35.17,95.passement: 1. Indurain 9.15.50, 2. Ber-
£>rd 0.04, 3. Gölz 0.08, 4. Marie 0.14, 5?affi 0.16, 6. Joho 0.17, 7. Manin 0.18, 8.
ï^ttet, 9. Kindberg 0.20, 10. Cenghialta
L^l. 11. Julian Gorospe 0.22, 12. Le?«nc 0.26, 13. Colotti 0.27, 14. Rezze
„*B, 15. Lance 0.29, 16. Giorgio Furlar.
£33, 17. Caritoux, 18. Philipot 0.34, 19
f°Uvatier 0.36, 20. Bourguignon 0.37
L» amiHs 0.59. 53. Schurer 1.29. 62

SAINT ETIENNE - Patrick Eyk
heeft twee weken verplichte
rust. De 24-jarige renner uit de
ploeg van Jan Raas is door de
UCI (Internationale Wielrenunie)
vrjftien dagen geschorst. De
zoon van pianist Tony Eyk werd
uitgesloten omdat hy zich dins-
dag in de slotfase van derit naar
Roanne op sleeptouw had laten
nemen door de tweede volgauto
van Buckler, die bestuurd werd
door verzorger Willy Looverie.
De soigneur werd ook voor de-
zelfde duur op non-actief ge-
steld.

Patrick Eyk twee
weken geschorst

Algemeen klassement: 1. Gutierrez
8.59.34. 2. Gonzalez, 3. Van Poppel, 4.
Hermans, 5. Olano, 6. Planckaert, 7. Ab-
doesjaparov, 8. De Wilde, 9. Rodriguez,

Ronde van Murcia, tweede etappe: 1.
Hermans 168 km in 4.12.25 (gem. snel-
heid: 39,220 km), 2. Gonzalez. 3. Gutier-
rez, 4. De Wilde, 5. Olano, 6. Weltz, 7.
Van Poppel, 8. Rodriguez, 9. Planckaert,
10. Gröne, 11. Abdoesjaparov , 22. Beu-

ker, 24. Verhoeven, 41. Hanegraaf, 56.
Van de Vin, 63. Cordes, 66. Chiappucci,
77. Bouwmans , 88. De Koning, 100. Van
den Akker, 105. Jakobs, 123. Nijboer
0.27.

VOETBAL
Dongen Kwalificatie WK militairen. Ne-derland - België 1-2 (0-2). 9. VandeKerk-
hoven 0-1, 25. VandeKerkhoven 0-2, 48
Prommarjon 1-2. Scheidsrechter: Bo-
denham. Toeschouwers: 2000.

Stand: 1. Jansen, Valneris 23 punten, 3.
Clerc, Koyfman 22, 5. Foerman 21, 6.
Boezinski, Van der Zee 20, 8. Schwarz-
man, Ribakov 18, 10. Meyer 17, 11.
Chmiel 165, 12. Hubner 13, 13. Borghet-
ti, Wigman 12, 16.Cordier, Vandeberg
11, 17. Issalene 10, 18. Marek en Uhlig 4,
20. Machado 3.

Parthenay EK dammen, mannen, vijf-
tiende ronde: Foerman - Borghetti 1-1,
Marek - Uhlig 1-1,Wigman - Jansen 1-1,
Schwarsman - Koyfman 1-1, Issalene -Hubner 1-1,Boezinski - Van der Zee 1-1,
Chmiel - Meyer 1-1,Ribakov - Machado
2-0, Cordier - Vandeßerg 0-2, Valneris -Clerc 1-1

DAMMEN

Een blik op zijn eindtijd gaf Erik
Breukink woensdag geenenkele ze-
kerheid over zijn prestatie in de
proloog van Tirreno - Adriatico.
Breukink sloot zijn race tegen de
klok over acht kilometer met een
gemiddelde van ruim 51 kilometer
en een tijd van 9 minuten en 17 se-
conden af. De kopman van PDM
bleek slechts viertiende seconde
sneller dan de Italiaan Chiurato, die
met vroege start profiteerde van de
windstilte. Reeds in de Ronde van
Valencia had Breukink al getoond
op scherp te staan, maar toen ver-
loor hij nog net. De andere favorie-
ten zijn duidelijk nog niet zo ver:
Bugno, Vanderaerden, Fondriest,
Ballerini, Argentin en Maassen ble-
ven allen op tien tellen of meer ste-
ken.

Windstilte

„Een uur voor mijn start kon ik de
vier kilometer heen en terug even
hard rijden, maar later wakkerde de
wind aan. Die kreeg ik vol op de
kop. De eerste drie dagen rij ik voor

Maassen had meer van de rit langs
de Tirreense zee verwacht dan een
achttiende plaats op veertien secon-
den van zijn winnende landgenoot.

Tennisster rekent afmet lange periode van tegenslag

Evelyne Dullens
telt weer mee

HILVERSUM - Gijs Verheijen
komt dit jaar in de tennishoofd-
klasse uit. Zijn ploeg Ramele
Raalte is door de vrijwillige de-
gradatie naar de eerste klasse
van Dekker Tennis uit War-
mond, naar de hoofdklasse ge-
promoveerd. In de afdeling van
Ramele komt ook het eerste
team van het Eindhovense Vol-
ley uit. Die ploeg is met Ramon
Lacroix, Sjeng Schalken en Ani-
que Snijders behoorlijk Lim-
burgs georiénteerd. .

Verheijen in
hoofdklasse

Van onze tenniscorrespondent

" ATLETIEK - Zondag houdt
atletiekvereniging AVON de
tweede Emma-cross. Program-
ma: 10 uur jeugd t/m 12 jaar 1
km; 10.15 uur jeugd 13-15jaar 1,6
km; 10.30 5 km; 11.15 uur 10 km.
Inschrijven ter plaatse.

gal. Ik tel nu weer een beetje mee",
merkt Dullens opgelucht op. De
wereldranglijst levert haar bonus-
punten voor de KNLTB-ranglijst
op, zodat zij vanuit het niets op de
vijfendertigste plaats is beland.

Engelse Swansea haar rentree.
Ofschoon de start nog niet
echt bevredigend was, Dul-
lens verloor in de eerste ronde
van het hoofdtoernooi, ziet ze
de toekomst weer zonnig in.

f*TTARD - Evelyne Dullens
Weer terug in het tenniscir-

l^s. De Sittardse speelster
Jkt definitief te hebben afge-vend met een langdurige

veriode van tegenspoed en
j^oral blessureleed. Afgelo-
?^ri maand maakte ze in het
I
Bakker verlaat
Noav-heren

JUSTEREN - Trainer Wil Bakker
£l Horst verlaat aan het einde van
w2e competitie de handbalherenq^l Noav uit Susteren. Bakker, diejtseizoenvoor het eerst de techni-
V leiding van de eerste ploeg had
£Voorheen o.a. Bevo en Swift Arn-t^1*» trainde, treedt de komendecc jaar in dienst van Tachos.
I

oefenvoetbal
/^rlen-Limburgia 5-2

?eloftecompetitie
3-3

„Het gaat de goede kant op.
Langzaam krijg ik mijn oude
vorm terug. Ik moet alleen wat
geduld hebben en mag me nog
niet forceren".

Evelyïie Dullerïs scheurdein augus-
tus haar enkelbanden. „Professor
Martens heeft er een stukje uit mijn
kuit tussen gezet en tot oktober heb
ik in het gips gelopen. Ik kan mijn
voet nu amper nog naar buiten be-
wegen, maar veel hinder ondervind
ik er niet van".

Dullens mengt zich namens Pelli-
kaan uit Goirle weer in de Neder-
landse competitiestrijd. Maar eerst
hoopt zij nog twee 25.000 dollar
toernooien in het Franse Moulins en
Limoges te spelen. Dullens heeft
hoge verwachtingen van de compe-
titie. „Ik denk dat we ver zullen
komen. We hebben een sterk team.
We gaan voor het kampioenschap".
Tijdens de competitie speelt ze een
keer in Limburg tegen Ready in
Maastricht. „Het zal een van de wei-
nige keren zijn dat ik dit jaar in
Limburg speel. Ik ben weliswaar
B-speelster, maar ik zal toch voor-
namelijk dames proftoernooien spe-
len. Daarnaast wil ik in België en
Frankrijk spelen en mogelijk de A-
toernooien in Nederland". " GOLF - Chris van der Velde,

vijf weken uitgeschakeld door
een amandeloperatie, wordt in
het Nederlands golfteam voor
het kwalificatietoernooi voor de
Dunhill Cup vervangen door
Roel Timmermans uit Prjnacker.

" BOKSEN - De Schinnense
profbokser Math Haagmans
komt op 4 april in de ring voor
een gevecht over zes ronden van
drie minuten tegen de Belg
Hamma Mire

Nationale top
in Geleense

wintertriathlon

Meteen nadat het gips was verwij-
derd hervatte Evelyne Dullens de
training. In Swansea kwam ze di-
rect goed voor de dag door de kwa-
lificatieronden te overleven. In de
eerste ronde van het hoofdschema
moest ze evenwel in de derde set
(7-5) buigen voor de Zwitserse Su-
zanne Locher. Met het bereiken van
het hoofdschema in Swansea heeft
Dullens wel weer drie resultaten, en Mare Huntjens. Bij de dames

is Ada van Zwieten favoriet, sa-
men Jolande Grimbergen. De

GELEEN - Zondagmorgen om
11.00 uur gaan ruim honderd-
twintig triathlonatleten van start
in de vierde editie van winter-
triathlon in Geleen. De volledige
Nederlandse triathlontop komt
aan de start. In actie komen on-
der meer Axel Koenders, Erwin
de Bruijn en nationaal kampioen
Floris-Jan Koole. Limburgse
kanshebbers zijn Iwan Licnkens

wedstrijd bestaat uit drie onder-
delen. De atleten beginnen met
een loopronde van veertien kilo-
meter. Daarna volgt een pittig
fietstraject waarin de Schievers-,
Maas- en Snijdersberg zijn opge-
nomen. Vervolgens moeten 62
schaatsronden worden afgelegd,
met ter afsluiting een loopronde
van 600 meter. De finish is om-
streeks 13.30 uur.

Dullens heeft er weer zin in, al wil
ze nog niet te ver op de zaken en de
toernooien vooruitlopen. „Door de
vele blessures die ik in de loop der
jaren heb gehad, heb ik geleerd niet
te ver vooruit te plannen". Dullens
wil telkens een periode van drie
proftoernooien afwisselen met een
aantal weken dichter bij huis. „Ik
moet mij niet overbelasten. Het gaat
nu goed dat moet ik zo zien te hou-
den".

zodat ze opnieuw op de wereldrang-
lijst voorkomt. „Er stonden nog
twee resultaten van juni in Portu-
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" Evelyne Dullens maakt na een langdurige blessureperiode weer deel uit van het tenniscircus.

Indoor Brabant
in teken van
Barcelona Hermans en

Breukink
domineren

Nederlandse dagsuccessen in Ronde van Murcia en Tirreno-Adriatico

Hmburgs dagblad sport

lotto
.{^BURG - Resultaat trekkingen
■4] '«e Mittwochslotto: Trekking A: 8 -Tv:,27 -37- 38 - 41. Reservegetal: 1.

*kking B: 2-4 - 11-32- 33 - 43. Reser-
tal: 40. Spiel '77: 2693615.

' voorbehoud)
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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, ümbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc.

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Luxe frigidaire diepvrieskast

FV-1240-L, kompleet met laden, 120 liter inhoud
geen ’ 799,- of ’ 548,- maar

’ 348,-
Blue Air koel/vries kombinatie

250 liter inhoud, aparte diepvries, automatische ontdooiing
geen ’ 999,- of ’ 798,- maar

’ 498,-
Blue Air wasautomaat

4/5 kg inhoud, aparte temperatuurinstelling, 1100 toeren
geen ’ 1.499,- of ’ 1.098,- maar

’ 898,-
Bauknecht magnetronoven

programmeerbaar, 21 liter inhoud
geen ’ 899,- of ’ 698,- maar

’ 398,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

USK. ’95,-; gasforn. ’95,- ■„,„..., —diepvr. ’150,-; wasaut. TV/Vldeo

’ 175,-. 045-725595. „■.." ■_.. «— KLEUREN TV grote sorte-Van maandag t/m vrijdag, ring vanaf ’65,-. Nieuwe
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt KTV's v.a. ’298,-, betaling
uuw PICCOLO telefonisch v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TVopgeven. Tel. 045-719966. van Voorst, Ganzeweide 48: Heerlerheide. 045-213879.Computers Goede kleuren TV's met
Te k. BEDRIJFSCOMP. van $*■ PhJl'Ps Srootb- _va
’15.000,- nu ’2.000,-. /125."- Zeer recente TV s.
045-230393, 19 en 20 uur sec5ee?s 25 jr. TV-occ.centr.

Geel, Grasbroekerweg 25,
Verzamelingen Heerlen. 045-724760.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
MARKLIN grote verzame- ’65,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-ling aangeboden, met toe- oa. Philips. Radio/TV
behoren, ook Faller auto- FRANK BV, Bokstr. 33
baan etc. Tel. 046-511968. Heerlerheide. 045-213432.

Kachels, Verwarming
Hoge kortingen op

showroom-modellen
o.a. Boley, Helex, Jotul, Morso, Oxford

Graus Exclusieve open haarden
Centrum Cocarde Valkenburg. Tel. 04406-15400.

Open dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur.
Zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.

KACHELS, opruiming. Hon-
derden guldens voordeel.
De KachelsmkJ, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kunst en Antiek

Antiekhal Palmen-Heynen
Langs de Hey 9, Sittard

Industriepark Noord 046-510706
Antiekbeurs

in de
Rodahal

onder auspiciën van het Ned. Antiquairs Gilde
Vrijdag 13 maart
19.00-22.00 uur
Zat. 14 maart

14.00-22.00 uur
Zon. 15 maart
11.00-18.00 uur

Org.Buro Bezemer. Info. tel. 01612-20151.

Braderieën/Markten

MECC Vrijmarkt te Maastricht
Zaterdag 4 april 9.00-17.00 uur
Zondag 5 april 10.00-17.00 uur.

Huur een kraam op de grootste, overdekte vrije snuffel-
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen food)

Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel 01640-57521.
Te koop gevraagd

Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Te k. gevr. KOELVITRINE,
moet in goede st. zijn, 1.50
tot 2 mtr. lang. 045-273326.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Gevraagd de 2-delige
SCHILDERSBOEKEri. Van
Pieter Scheen. Tel. 070-
-3894543/3638667.

Inkoop GOUD tegen contant
geld. Defect of heel geen
bezwaar. Verseveld Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.

06-lijnen
Nieuw het

Telebordeel
Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 75 et p/m

(boven de 18 jr)

Echte sex live
Alleen jij en ik of een trio. Wij

gaan genieten tot het
uiterste.

06-320.370.90 - 75 et p/m

Zedeloos live
Gratis rollebollen op de

aparte lijn.
06-320.330.72 - 75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Ik

geef je mijn telefoonnummer
geef je mijn adres, vertel wat
over mezelf, wacht dat jij me
belt. 06-

-320.322.23 - 100 et p/m

Kom langs!!
mijn adres, mijn telefoon-
nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt. 06-

-96.85 - 100 et p/m
Frans! Grieks! Russisch!
Lekker ordi! 50 cpm 06.

320.320.59
RIJPE dame live neem ik
het lekkerste op. Spaans

standje. We liggen zijwaarts,
jij tegen m'n rug. 75 cpm
06-320.320.38

GRIEKSE PORNO! Kies uit
3 meiden 18 jrdie gek zijn

op een Grieks standje,
75 cpm 06-

-320-320.62

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep 1/2 m

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
Uve Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’ 1,- p/min

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver 5...329.16

Travestie..32s.o9
TranssexueeL.32l.36

Bi-5ex...323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,- p/m Pb. 75144 Adam

*Romy*
06-320.331.04-75 et p/m

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag.

Rijpe vrouw
volslank, grote cups, ik heb

altijd zin in sex. Ik draag
dunne lingerie wit of rood.

Durf jij? 75 cpm
06-320.320.91
OP zn Frans!

warme lippen die laten niet
glippen 75 cpm 06.96.46

EROX-CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen

Wij helpen je snel.
75 cpm nieuw
06*95*06

De dienaar lijdt, de meeste-
res geniet. Ga op je knieën

SM 50 cpm
06.320.332.32
Lady BizarlMeesteres!
75 cpm 06-320.324.68.

De kat
9 staarten en handboeien

Bianca
06-320.331.07 zal ze je met
haar mond verwennen? doe
je ogen maar dicht 75 cpm

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
75 et p/m

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr (75 et p/m)
Wie durft een stripspel te

spelen met

Carolientje
06-350.222.23 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul 06-320.322.75.

Ook voor sexgesprek
(50 et p/m)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid, vraag haar

tel.nr. (75 et p/m)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 (75 et p/m)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9755 - 50 cpm
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 Ct p/m

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Debbie en vele andere hete
meisjes zoeken heren voor

'n sexafspraakje
06-9504 - 100 et p/m

Dames die zich overdag
vervelen, zoeken
Sexkontakt

06-320.330.45 - 75 et p/m

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.

06-320.330.81 - 50 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 Ct p/m

Partnerruil
Direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

240 vrije meiden zoeken
* * Sex * *

Info 06-9766 - 75 et p/m

Homo
waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 - 50 et p/m

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 Ct p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,
hete vrouwtjes en jongens.
06-320.330.67 - 75 et p/m

Sabrina
haar eerste trio-avontuur
Bel 06-9605 - 100 et p/m

Vreemde
hometrainer

Als enkels en polsen
vastzitten geniet Eva.

06-320.329.23 - 50 ep 1/2m.
Ina vlucht in een donkere

schuur. 2 Man vinden haar.

Grieks.
06-320.323.85 (50 et.p.1/2m)

Mevrouw wil het nieuwe
meisje naakt zien. Moet

het slipje
ook uit?

06-320.329.25 - 50 ep Vfem

Inge naakt
in een mand zonder bodem

aan het plafond...
06-320.330.17 - 50 ep Vzm

Omdraaien!
In de spiegel ziet ze hoe 2
man Grieks met haar doen.
06-320.326.73 (50 ct.pVam)

Hans geniet naakt
voor de spiegel

met 2 boys die niet stoppen.
06-320.326.91 (50 ct.p.Vzm)

Filmtest
Sonja en de 2 naakte boys

die haar voor en achter..
06-320.340.45 - 50 ep Vzm
Zoek je een lekkere knul?

Gay Dating
06-320.330.95 (50 Ct p/m)
Gewillige meisjes en hete
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij!

Bel 06-320.320.32 IQOcpm
Altijd diverse leuke meisjes
aanwezig al vanaf ’ 100,-

-all-in bij

Maastricht
Privé

Deze maand tot 18.00 uur
sexschommel als gratis

extraatje en vandaag gratis
erotische massage bij 'n
bezoek v.a. 3 kwartier.

Open v.a. 12.00-01.OOu.
Jodenstr. 2 Tel. 043-254183

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm)

Geboeid uw hui p
mannen over de tafel.. JÈÜÊLI &o 1scTï émmWéf^É LEGT WEL DEGELIJJI

leert Ina..gehoorzamen!! K^, Jp Kpfi-'

Doen bel 06-9574 /100 cpm ÉÉtkß W' \l/ MENSEN IN NOOPj
Voor Piccolo's ' wk

zie verder pagina 23 Um^^^^m^^^^m^l^^ttm,
Vorig jaar zijn in Nederland bijna 20% meer Dai- P'^Brhatsu's verkocht dan in 1990. Reden voor Daihatsu k^s
in Japan om speciaalvoor Nederland een beperkt mmm%
aantal heel exclusieve modellen te maken voor een daiha1*

extra aantrekkelijke prijs.

sJEé Sportieve
De Charade 1300Limited IT
Extra sportief: Met onder andere centrale deurver- _
grendeling, elektrische ramen en spiegels, in ear- "
rosseriekleur gespoten handgrepen, grille, spiegels ~M Af^k'W^k £^tmf^m\^ken spatlappen. speciale striping en wielplaten en I ■ ■ I 1 11Êr^ I I. sportieve bekleding. Zolang de voorraad strekt: I M.M.2^.^^M. JL^^F

De Charade 1000Limited
Extra compleet: Met onder andere luxe stoffen # I # I
bekleding, elektrische spiegels, in carrosseriekleur -^ "4*% W*m.~M Af^. Af^L dfyf I
gespoten bumpers, grille, spiegels, deurgrepen en *jï *\M I ~W ■ M*^M I f W f
spatlappen, aërodynamische wielplatenen speciale |M m^L 1 I,y■ m. I y^ fstriping. Zolang de voorraad strekt: "■■""■ ■ W\^ im^^^^km»»»J|^w

F 20.995,-.

WgmWÊmW De Applause GTI__KSH» W7I7MP rr j
T\ 17 ET TI T ' 'é A rJara riant: Met onder andere stuurbekrachtiging, Elke nieuwe Daihatsu heeft behalve de 3 iaar m
De terOZa EL 11Limited elektrische ramen en spiegels, centrale deurver- mene garantie en de 6 jaarcarrossenegaran*'

Extra opvallend: Met onder andere stuurbekrachti- grendeling, verchroomde grille, luxe bekleding en ook 3 jaar lakgarantie. Driedubbele zekerhe^ging,verchroomde wielen, bumpers en grille, elek- verkrijgbaar in zwart/grijs of lichtgroen metallic. Japan! Prijzen mcl. BTW en excl. kosten nf
trische ramen en spiegels en centrale deurver- Zolang de voorraad strekt: vanaf F 30.595,-. maken. Andere speciale aanbiedingen zijn
grendeling.Demontabele kunststofkap, sunroof en deze modellen niet van toepa^
spatbordverbreders in chique Trad Green metallic. ' Af^^&TZolang de voorraad strekt: F 34.995,-. VM |l^^^ MiSÉE^^- £<B(VAN-uitvoering). Optie: lederen spon- , JjÊÊÊk Wr BflwK^ yj g
stoelen voor slechts F 1.595,- JÊÈ J^r jijßP^^^^M j^r-'in\A
(VAN-uitvoering). m\.,^^.. SmTÊÈËÊk \^^^^\

tr---.IL, mÊmMmmmmm)££222> <m=~.W W&L * s(m||
fÉ W rl Ws 'Hf

WW \W Amf a. B üf WWf 'È

DAIHATSU
GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 046-753010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach,

Benzenraderweg 295, tel. 045424444. LANDGRAAE Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112,.
tel. 045-321810. j

VanDooren heefthet!
Alles op het gebied van

LASTECHNIEK
Kom voor een deskundig advies

naar onze showroom.
Nu al 25 jaareen begrip

voor kwaliteit en service!

Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Oberkramer orkest GRENZLAND EXPRESS vr. met spoed
Toetsenist/accordeonist

Tel. 045-414778/418241.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Ben jij ook, net als ik een be-
ginnend muzikant (plm. 2 jr.
gitaar) en wil je ook wat
meer ervaring opdoen door
samen te spelen. Ik zoek nl.
m/vr (solo) GITARIST, bas-
sist, drummer en zanger die
van "Underground" gitaar-
muziek houden (geen hard-
rock/heavy metal), en in de
omgeving van Brunssum
wonen. Interesse? Bel dan
na 18.00 uur en zaterdag
van 09.00-18.00 uur 045-
-250570 (Patrick).
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.

Diversen
OPEN dag, Ivo Mavo Kon.
Beatrix, Schaesbergerweg
58, Heerlen, 14 maart van
11.00-14.00 uur.
OPEN dag, Ivo Mavo Kon.
Beatrix, Schaesbergerweg
58, Heerlen, 14 maart van
11.00-14.00 uur.

Let op nieuw! Manicure en
ontspanningsmassage, dag.
zonder atspr. 045-351555.
Mobiele AGGREGATEN:
benzine en diesel 50 hz, 5-
-85 KVA, 220/380 V, ex-leger
/1.500,- tot ’8.500,-. Fa.
v.d. Biggelaar, Gemert. Tel.
04923-61953.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 127 talen op cass.
enz. ’7O,- ook voor buiten-
landers. 21 danslessen op
cass. enz. ’ 125,- all-in. Tel.
070-3638667/3894543.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Een reis als prijs bij Berden Meubelen
N Hfh^rdöP HPP^'HHHHH

Berden Meubelen maakt de gelukkige winnaar bekend: 'mmm^muuum lnrw*_'? , e fsj i ».«*^4lj%rt
M E U BEL h6rQwl B I

De familie J. de Wit wilde de wereld ontdekkenen gaat nu met - ' ' m^^mtM "f. „-o F i E N JfcAyflOl ii^^^^^^
Arke gratis naar Gran Canaria! '¥! wyj***;* IfV'Trf N Ij**,liT»kfl

Drie maanden lang (van oktober t/m december 1991) voerde B^^^^^^M^rw"% Ü 8 El *Berden Meubelen samen met Arke reizen een aantrekkelijke E^B i^^Mikonsumentenaktie met als motto: BmG
"meubelen met garantie en vakantie."

Daarbij ging iedere meubelaankoop van Fl 1000,= bij WE
Berden Meubelen vergezeld van een reischeque ter waarde JÊ fc,*^» Mmmvan Fl 100,= die in het uitgebreide Arke-programma 1992 kan yj^Jprm
worden besteed. P^ " :* |B JjÊ
Deze aktie was een groot succes, want aantrekkelijk wonen en « J jfl ■, _m
leuke reizen maken wil iedereenwel! 'Am Ml M

9 :, Wk —W
Prijsvraag voor reislustige meubelkopers I* Ét, j& 'm mfAm
Aan de aktie van Berden Meubelen was ook een prijsvraag ■ JE
verbonden. Dat die alles met Arke reizen te maken had, ligt in de R*-I^S HHHHj^i^k i^i^fcJ^^B Ü^*|
lijn der verwachting. Niet alleen moest het woordje "reizen" in de mh~:mÊiËm^'*t „J 2mW ftf'^V *^^speciale aktiekrant zorgvuldig worden geturfd. (En dat viel BpJiP^ vEr "W'.>£o% vt*^^^ fl
menigeen nog niet meel). Ook moest een leuke slagzin worden HB»*^ ' ■ JË+3È& V ■■ ftiv *i
afgemaakt: Bk *'*.-,--jjË WPPtow. fl

| sT-^öß m ms fll^ jM
Ik wil de wereld gaan ontdekken, m U .
ik ga met Arke mee opreis! Wm/ sPh^ :-mfmm\Maprvoor ik wegdroom op vakantie m mmr^^^i §■
begin ik mijn ontdekkingsreis Wr, 1\1
in Berdens meubelparadijs * lil
De familie J. de Wit is dat gelukt. Die kwam met de meest originele IJL^ \ I
slagzin uit de bus en wint daarmee een geheel verzorgde \\.Ywf 888888 HK&
8-daagse reis voor 2 personen naar Gran Canaria. MFvl Hl 11 !

i 1 j m
Feestelijke prijsuitreiking heeft zaterdag jl. plaats gevonden in het
moderestaurant bij Berden Meubelen in Schunk te Heerlen. m E BL-JBB BBBBHiI fl

Foto: Wiljo Dirkx
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■ . Kontakten/Klubs

( Love escort, 045-320905
■ vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Club Amorosso
J^neer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
jS "«uw: Stefanie. Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-
-(£"s. Tevens gevraagd GASTVROUW van 18 tot 24 uur<°Pgnd: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

'' Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
Ons adres is Rijksweg 594 te MaasmechelenRiggjgië) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

I Jacky's escort
24 uur service

wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame,
bel ons dan, wij hebben wat u zoekt,v°or een vriendelijke prijs. Tev. chauffeur gevraagd.

S 06-52981664
f ook voor striptease en trio.
veeris leuke assistente gevr. voor dag/nacht, 70/30 basis

Privéhuis Candy
045 - 232069 en 045 - 212570

SM Justine, kerkrade
Nieuw jongteam, getrainde slavinnen, div. mogelijkheden,
ook paren welkom. Spec. nieuwkomersprijs. 045-425101.

Club Eden
Privé relaxen onder genot van een drankje, sauna, whirl-
pool en video in onze sfeervolle luxe club. ledere week

nieuwe dames aanwezig. Vanaf 19.00-05.00 uur geopend.
Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade. Bel voor info:

045-462084. Tevens gastvrouwen gevraagd.

Nieuw!! Privé en Escort
bij Angel en gespierde boy

We are simply the best

1000 en 1 mogelijkheden
met 5 knapperige jongens (v.a. 19 jr.) voor dames, heren
alléén en (echt)paren. 4 nieuwe mooie meisjes (v.a. 20 jr.)
met nieuw (Vanessa), (DD-cup) (Volslank), transsexueel,

travestie, div. shows en massagemog. Meester,
Meesteres en slavin, ook alleen mog. V.a. 11.00-02.00 uur.

Bel voor info S 045-274587
Dringend leuke meisjes gevraagd.

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.

" NIEUWE MEISJES AANWEZIG.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Mistery Escort Service
Voor thuis en hotel. Nieuwe meisjes aanwezig.

100% hygiëne en discretie. Speciaal voor oudere heren.
Maandag t/m vrijdag 20.00-04.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd. Tel. 06-52820714.
; i

Brigitte
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur, 045-714707.

Donna
privé en escort.
Tel. 045-727158
i '■

T*j L imburgsDagbladgpiccolo s
045-719966

EMU

STEUN DÈ
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

BENT U ER OOK
ZO ÉÉN DIE 'T VERKEER

MET ÉÉN VINGER
REGELT?

EERST DENKEN, DAN DOEN

-Publikatie aangeboden door dii blad m samenwefkmg met de Stichting loeeie fieciór . Sm

Nieuw
privé Sandra

Jij Jet Sylvia. Ma. t/m vrijd.
<gjuur. Tel. 046-757517.

! Shirley privé
045-727538

Contactburo
SITTARD

! 046-523203.
p^Jjjguwe inschr. gevr.

Vraag 't maar....bij

LYDIA
| \ kom je terug...voor

fruit 11-23 uur,
i (zéér jong)

£rot. Massage
h^Jel. 045-229091.

Privé Daisy
ketJW: Inga, elke dond. trio-
"> vrijdag a.s. jarreteldag.
N Tel. 045-229091

Vera
tel. 04754-85818.

Een paar uren over?
Heren op naar

Überta land
, susteren

'oi houdt niet op. Drinken
knuffelen, vrijen,

kijken en natuurlijk 3x
6iaxen voor 1 a||.j n.pr jjS

2?! 8-10 sexy dames (18-
-|.l^ar) in pikante lingerie.Iw^eta Land biedt u een

erotische en com-
,"ete open sex of privé in
?eri van onze sfeervollenemers. Alles kan, niets►/et- Wij verzorgen ook uw

Te-parties. Maand, dinsd.
i^donderd. 12.00-02.00
'8 nk VVoensd- en vri)d- totLW uur. Maaseikerweg 24

Tel. 04499-4346.
Beauty

Escorts
*ekt enkele representatie-

;. rrieisjes, die het een
t^ettig idee vinden om bij
C£en organisatie te werken
%Z 3l 10 jaar bestaat. Als je
jjJ Vpe bent dat zelfstandig
kWerken op beter nivo en
£Voorbeeld niet je tijd inu°s wil verdoen, bel dan:

\-^__o77-548887J

Kevin Boys, privé en escortservice
\ 045-225333.I —■Privé en Escort

Anita
S-J>l. 045-352543.

i Service
iv?* een leuk meisje bij uyis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
S-Jel. 045-422685

Apart Apart
; Bij Chantal

9eniet u het meest.
N 045-213457.

ibeha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

N-Tel. 06-52980255

v^rigi - Chantal
'IJj* 's er altijd fijn, dus daar
I 11-23 uur. Tel.
V. 045-254598.
1

door 1 of 2
Meisjes

S^TEL: 045-353489.

**045-32619r*
all-in *

Buro Geleen .
v<grnjn adr. 046-748768.

Privé en
escort

j^-vr. 11-22.30, woensd." 19 u. Thaise massage.
V^Tel. 046-374393.

is weer terug in
Club Rustica

>^- Weijerstr. 9, Spekhol-
tel. 045-

-,2762. Open ma t/m vrij
J-24 uur. Erotische mas-

door: Conny, Mariska
S of Gerda.

Een heerlijke
°ntsp. massage

voor dames en heren.
X^JTel. 045-218158

Love
gehele dag relaxen met

’ j*e nieuwe meisjes voork!00,- all-in. Geop. ma. t/m
;$ 12-24 uur. B. Floriszstr.
(j. Hs. Gevr. dames, meis-
IV studentes en echtp. vast
t£l/1.500,- p.w. Bel. 020--°2176, woonruimte aanw.

j|2m& mw mw M^^m

J| w^Jjfl nj^pÉj^ of 35.-per maand r

J^^. W M fi *«&«»» ai * i*w *r - k "SSL.- vSH A lx-ai miriicot"jr. niifffTiiiimffllir*l*lfl «Kai iiiiuisci l

MIIIIÜÜLiII tt^ <JÉteil^^H C; stereo. MG en LG voorkeuzezenders |lu—lI» ~ » n a r f - h b ~ "dubbel cassettedeck met high speed
!■, ~ ~ ~ "-/r- - -". &J dubbing *mcl. platenspeler.
&m '"~ r~ ~ '■■:^Ümt^i 3 A MÊL > Val afstandsbediening en boxen.HP,'1" fl- ff m-jB *?>■ a*|| */éÊmm%£Ê. JLMSÊê4KmF HHKHIH

SI ~^«» " i=»»■ ..«MiiffMiM^ftiiiliiMßl
JSfiËË of 30.- per maand

r 9' AW RAM geheugen *1 Mb VGA video "40 Mb
Philinc l/lmiron TV ~~^fl W 4m)' " W ■j^MBAB harddisk *mcl. MS/Windows 3.0 en MS

,c cxSL kT k L ~"^^ l"V /mé^^^ fl fl DOSS0 *3-s"drivedM Mß>ens.2s"25 5T1704*63 cm blackline beeldbuis m. AZ. Am\ A W^ drive (12 MB)
'stereo "teletekst *on-screen display WfU W^^ '

♦60 voorkeuzezenders — 'I"sleeptimer'electronisch slot é^^m jt'- KTVTTPfI v A >9B"mcl. afstandsbediening. T Ik FvJAJnlr*^
of 60.-per maand _j| ft ■■^^■■^■■^■^^^■I^B

W^^^Z"°"r^ Ata* > BuMlaj^w v£B 11-A^aaaJ
audiocassettes c^^pB*!^ B/ir>f*T>>*i.fl >^ ---^^^ i"""""J""" ■ —j

«ia. ,VjyC| T ' * L
S-pak-2??6" ffjlf'ii *"%*-"'^v * fli_^l^l^MHH_s^B °f 70"per m*and

>^J ' %>^l^' r9° ' ' ** ;Ü ''M ILfvll.il 1f II mmmmmmi i^i^lM

BJbfJ Blue Air k.Zè , , i , , , , , *
__ i~~»~-^a

>^^L^^ 8w wasautomaat / ;■"'J J ' * Ok . »' J-*^^ B^jfl,J T^^j 'SJI L8484 "capaciteit 4.5 kg wasgoed *rf sÜWIp Wtf fIiÉMIÉÉ I 1 liii
'"^^^■if "^wasprogramma s "koudwatertoets amiiiitw nniiiwirrmriirMmr

Miele afwasautomaat Philips/Whirlpool AEG I Krups koffiezetapparaat F Palm Beach Minolta reflexcameraBriljant SC 'eenknopsbediening Wasautomaat COndensdrOger 100 "dubbelwandig filter "inhoud 1.25 L^Êjk ZOrWehemel " 5000 i Body "inclusief AF 35-80waterprootsysteem remigings- AWC739 "500 of 1000 toeren per LavathernvS3oC "8 electronisch liter "waterpeilindicatie met vergrotende« ék objectief en/VS chipcard en brede riemI emperatuur 65 graden^ «ba minuut
P

gestuurde dagprogramma's wering "verlichte aan/uit schakelaar W \\Zw"ZZ "ingebouwde flitser.ntelligente sturing■flr*N m -' ' »;S!!!:.!:. *21waspro- "trommelverlichting "automatische snoeropberging. Ar A zwenkstatlef van de automatische scherpstelling

HKlf*Y %■ ': ' t'ÉlßÏ^^yï'Bßlli f*' -i'^-^-Li\.D I.C rWVII. / _hSI H_ |^ ■:{.:■:■:■:■■ j^SË^SS^'^ ' :^?^P t^ ffi ■:» afcl^n rKtr,!^marton : ' -DJ".'

MBk ...„■'. .JmvAdtHtSUia} per maand _d _^J i=„ _, _> : WBIWB ■> per maand JKmMI
flflifllßßaE&AttS^BcKßQSQ _^^l\\ .^mmmmWw^' l

L f X 7]B per maand^j—l ifljr I !" I# V aJ^ÊÊ iT^^ fl _J i^Hb >*^J of 30.- per i^fl " _W A^J—"<MflflflflflßßMßMflMMfl] .^^mUUUmm^m\ i^fcMi^i^i^BMflßlflßilflfl _^riH^l Hki^ _—^ÉB« ■■^■^■■■■V■■ mJÈÊ mu^^m^^^^^mmuM maand iflfj^^^_H^^i_^_^^H

Eiartr j^ fanasonic Sony camcorder Technics Star kleurenprinter Klassieke melodieën Kteun/oi./T^4.'Videorecorder 'Weinste en lichtste camcorder portable CD-Speler LC24-200 "kwaliteitsprinter'222 Keuze uit diverse CD's met klassieke r^^^-^Q^PtfflPPn ■NV-FSS *hi-fi stereo VHS videorecorder (600 gram) "6 x powerzoom en macro SL XP 1A "18 nummers program- karakters per sec bij 12 c.p.i. (66 in LQ) hoogtepunten. » Ar. JV —05=ü I
"eenvoudig programmeerbaar door "hi-fi stereo "minimale lichtsterkte 4 lux meerbaar 'extra bass systeem *30 Kb printerbuffer *5 lettertypes ai H, '„, m^\ ' \

streepjescode leespen "4 videokoppen en "datum/tijd insert "autofocus. auto-iris "ingebouwde batterylader voor Nicad "emulaties ESC/p. IBM preprinter X24 m qhimiltlrJA>r \ Pk»^*" U WUU Istationaire wiskop "8 programma sper en autowitbalans "LCD-panel "mcl. batterii "line out "mcl oortelelefoon "paperpark A "en nog vele andere fl^%Ui»tf_jsl fl^^WüÜ ; V |AöA V 'rVMIJmaand "audio dubbing "auto head
«^

accessoireseten : Ncad batterij en'adapter mogelijkheden. l^-ttWJIlL'' negat/eflUJ^" til" I Jcleaning "mcl. afstandsbediening. B afstandsbediening v<jßß^. ""Lduj %^ ■ WËÈ, ' ouuc' ■W«

l;^ iiiiÉ_^i_^l lt i #^^ A^J iw jL_J wÊ£&^LÏ3&i&A&fj£& £fH*\zi n^ro
::_^ _^^%t^^^_^ Hbaaßi^BÉVrflH in.,.ind .^^^m\ wmmjl^b^^^^^b^^m ~" '—~-———HLmm Wf ""^lljfll Per CD 9" fl > _^^L\ r"_r\_h^\ar^_U* I

'A -^m^\ I ~ "—^~-—^3__r

_maand__^^|^ W-m^mm£mJ—mmmm\ J p^ J _^^L\ ' yil I L___" Am 9 I

Js^j^ffvXj>_^ | Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen. WËL Mm ÉE W> ;S am. ■■ i» ai* k iaam <' «==MKKaiiï«*-. I '^''^■b Homeruspassage 1 3,045-740926
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DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

het kinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
joao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
In detoekomst is deschool
ook bestemd voor dekin-
deren uit de sloppen-
wijken in debuurt van het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengen is veelgeld nodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen vraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL

ËEÉs±±c.
j i \r~jA

i\ ie
"U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
;Heerlen, nr. 11.99.11.191
;t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
;Heerlen SOS-Kinder-
dorpen. Tel.: 045-412736.

DOE MEE MET
KRUIS + MUNT.

SPEEL MEE MET
JE FAVORIETE

NEDERLANDER!

TüïTïïET
[ + ]
L! Ui? fa
BEL 06-300400.

KOSTEN f 1- PER MINUUT
TGV 125 JAAR NED RODE KRUIS

Bi H ■ ] d H H ■ J

i^^^^^l
I t f' 1 1 i

UlA^Lxm
buurtrumoer
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| hel
vinden van een oplossing voor alle
vormen von lawaai 'm en om huis.
NSG, Postbus 381, MC/O
2600 AJ Delft INokJ

qgPlj^^^jJ^ Liefde op het eerste gezicht is ook bij een auto vaak een zaak van de Twin Cam benzineversies, voorzien van 3-weg geregelde katalysator met lambdasonde, I
buitenkant. Maar voor een definitieve verbintenis is meer nodig. Een zorgvuldig onderzoek variëren van 'n economische 1.4 liter tot een razendsnelle ÏÊËS'si

■■■■dÉÉj-"; I ■: \\ Ij
of 't van binnen ook goed zit. Letterlijk. ,Bij zon afweging zal het u opvallen dat elke Sunny GTi-R met 2.0 liter Turbo intercooler die -^EfÈLA-JJj^ <

jmmWmlïjr^ /AmmW I^B^"^^ \V' fa E^^^n^^tólL^ i \mWm^^m\^UÊm%

i^m\mm^^M\mml_l^^limm^ÊMÊÊmm prettig gegroepeerd onder handbereik. krachtige 1.6 liter die in 1991 door n po^relend
h va"vormBevi,nB's,des-deurs, de gentleman van de familie. ■ [

lil*'"1 enNNY lT^-SESIO^^BMM 6 >jwwi De optimale combinatie van technisch talent, duurzaamheid en comfort. U kiest uil IIJtj.^Bt'^Ba soepele 1.4en 1.6 liter benzinemotoren olde snelleen stille 2.0 liter diesel. V.a. 29.260,-.

üui-^y SSHHH^iiH^ij ppHß^ Zodra u gaat zitten is er de
_^^.„,,.

de ANWB Kampeer en Caravan Kampioen werd uitgeroepen als beste caravan-
Vrijbuiter van de Sunny familie is de vlotgelijnde 3-deurs. Met'n zeer compleet i j j L TJ /ÊÊE Ü l l " > 1 1 Ar , t. r .. . .. .
uitrustingsniveau en n name bagageruimte.Leverbaar met i.4 of i.6 hter motor, weldaad van riante hoofd- en m Wk trekker in zn klasse. Of tnu gaat om styling, comfort, verscheidenheid aan

als 2.0 liter GTi-(R) of met een krachtige 2.0liter (!) diesel. V.a. 24.765,-. BK ~,mm^m...
beenruimte. De anatomisch vormgegeven fauteuils zijn voorzien van een fraaie ■ I|k modellen, duurzaamheid, gebruiksgemak, prijs ofrij-eigenschap-
polstering en traploos verstelbarerugleuningen. VanafLX beschikt u tevens over een W pen, de Sunny wint 't met een straatlengte voorsprong. Ook
gedeeld neerklapbare achterbankleuning en is er zelfs sprake van een bestuurders- jÉ mmm^ °lua garanties: 3 jaar of 100.000 km algemene garantie en

stoel waarvan de zithoogte aan vóór èn achterzijde traploos regelbaar is, een M ij 6 jaar carrosseriegarantie. Een nadere kennismaking
unicum in deze klasse. Evenals trouwens de 2.0 liter diesel uitvoering met M Wi (M met de Sunnv van uw keuze bii de dichtstbijzijnde

55 kW (75 pk) en standaard stuurbekrachtiging. De krachtige 16-kleppen M Nissan dealer zal u het overtuigende bewijs leveren!

("Z*i'A""~"*\ ■ym'--""
">—— ?iïs _—-eSSSffISSS! yggjgggmmWlmmmmmmmlSilKÊlÊ^

~^ v:" —-3lEBl^iP>Ci^l ; $M .^^,.l..,.vW;.;.:^^v,,.:v^w^w^- J -«^^ui^Jn
BjMTY 3 v| Z2aÈÊÈi6*mmmmmm JH^fesSl Ü§

" fttttaË/mmTw \t'a "' ~s&è Sb 3
ili^r^^^^^*! AmmmT^^^^^^^^^mm WW E9[ * ■ /Mfe tflv émw^^^^^^^^^
|.-_|[^^j_aM|i_^ B_^^Mß| .m^^ÊiT - JSI . _ 3bbb^ .De fraaie -4-deurs Sunny is de succesvolle zakenman van de ramihe. bPIBH De WdBon 's de grootste klep van de familie én de Sunny waar ut meest van uzelf in kwijl

Luxueus en gedistingeerd,voorzien van 490 literkofferruimte en leverbaar IWr * kunt. 'n Riante stationwagon met een makkelijk toegankelijke bagageruimte. En metin 1.4of 1.6 liter benzine of ali krachtige 2.0 liter diesel. Va. 28.760,--fjm m!^%^r 't comfort van een limousine. Leverbaar in 1.6 literbenzine of2.0 liter diesel.Va. 32.185,--

BIJ AUTO'S^QBEK» HO^KT MEUBELS KIJKEN
Ij _ NISSAN

Priizen mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, 100 NX, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Q-bic, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Trade.
Lichtmetalen velgen op 5-deurs en roofrack op Wagon tegen meerprijs leverbaar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum B$
!Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9., tel. 04746-3811. Maastricht,AutobedrijfAndré Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick(Roermond), GaragebedrÜ1
Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
■ — ______________

-^

| PC's en allesvoorPC's!
La ~ l

:_—~' 11 Sr^clflcaties:'Bo2B6 processor met een mtimmmmmmmmm®^ _
'1 Mb RAM geheugen'VGA kaart DerSOnal COmDllter -

% Jmmmm\J^^S^^^ 'super VGAkleurenmonitor met ■I ir.;-mTfTinmrirrimnT-rrn *A Basic Nederlandsaansluitingen voor MS/Windows 3.0 en MS DOS 5.03.5" | „m-^wa-r--~■ &sf*rflssaaa^ .„-. maximale resolutie (non-interlaced) 2x serieel, lx parallel, IxPS/2 seriële drive (1.44 MB) en 5.25" drive (1.2 MB). |'m
***v 1024x768'incl. MS DOS 5.0 en Geoworks @iMM»ii__^pL- -Jf| muis en serieel 4 uitbreidingsslots, W<liü~B of 70"per m"nd i;ü^ HHH|ÉPï Ensemble beiden Nederlandstalig lili * 101 AT style toetsenbord'incl. 14" VGA ÉijiMiß .

'software reeds geïnstalleerd. monochroom monitor
-S***^ II Nu met extra 5.25" ■ ITCPSMBfIrI -^J CTIT^TO!

;; v A ' ' '" ■ """ *** of 100.-per maand _H ■ -„_.

"~ V .__ .— *^^^T_l

■uj^^lMßHv hii _r^ - Jw*«s!*r___rTrYiH ,&zr^.. j^„. ]^;: ..^l.**'' _ i.. ..fr .L'lffii i^mm K^^mlMw

~■_. _..--B»--^ of 135.-per maand l/S**>ffJlFgi^'jp>|r»*f» %'»y*»«>'«» if*<g»-»*& I «H

Bright SX fa^^^^^^Sa^B 1 1» 1111 1 1 Hl' Iffff! m,'|lllllinillllM I
Met o.a. 80386 sx processor. 20 mhz Genius PC muis -- m.^-» — Bfllilfiai*3sff*'M^^ Star printer
ano^'^'2^^ 96^96"6" GM 6000'microsoft/pc muis mode |<H >>* '"' LC 20'IBM compatible'dot matrix / *80 Mb harde schijf, mAAA_ 'resolutie 350-1050 d.p.i. 'mcl. diverse _W«_ U ,u , . '9 naalds 'printsnelheid 180 „ ffofiTo.-permaand'fy^r^r» accessoires. -MQQ ~* .^^Jfc : -^M N^V SMdlSketteS karakters per sec. JJA „Éfc^#¥" «s^3^ t J FT*Tv— l__- 3-S"HD *4Kbprinterbuffer- 449" ■£&_

Bright 386 DX Intra kleurenmonitor vjgïfc_ mZ 10stuks Star matrixprinter BÉÉÉÉi&iy
Met o.a. 80386 processor. 40 MHz CM 1414E * 14" super VGA kleuren- W fc^_-' "M Wf LC24-10'24 naalds'multifont " Ê^?kloksnelheid dus supersnel. 2Mb Ram monitor'maximale resolutie 1024x768 »^| PBBÖPP^ AÊmVmW * '7 Kb buffer 'Epson/IBM compatible |L ./^ B^lrW(uit te breiden tot 64 Mb) geheugen en d.p.i. 'pitch 31 'een complete monitor mm\^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu 'printsnelheid 180tekens per sec. ~ " .^jjjr

80 Mb harde schijf, mftft#* voor een ongelofelijk »Wf\f\ I 'tractor- en frictionfeed JP#%/% i^ 4
of pc, maand JfW P^' /VV"" l '^1. kabel. J Jj"| Of 30.- per maand MM -W- —^^W- —^ "^V" -^^HH of 30.- per maand W W

[(KS5] ■■■■■■■■■■■ Heerlen Promenade 41,045-713826
IËSiSStSsSsS^r" Je tornt o?en «" O»^" tekDlt. Maastricht Grote Staat 50,043-210204

' — 4

' — . — —■ , '

t%\\V\ \n\\\\ r\\\^XW _s^*l y ( i / / f^k-A, //fc» In die stillevroege uurtjes kun je een aardige fT'"\t rd"-*» /
rCf\ VWWa \W"U tf\\\ U\\\\\\ H r<^_J ■! f"^ \ V A^Vi 1 / / J-V r-^L ( V cent verdienen. Bovendien beloont het /V \. ATnl /WW \\" .iC\V\ \\\\\ VVU-^ m /<>^T S /^rtrV^T Irt ''M 1 l^/^Tfll / ïï\~n Limburgs Dagblad al haar bezorgers met vele J N^V rP * HLv

1 VE^tJv^ V=4> J^Ot / / /A / rt fl\ 1 O* 0!! 0 vraag naar H. van de Ven. \V^\\ OQO <(\/J^ \^yr J Limburgs Dagblad \J}J/ U f? [ /
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°njgman Badkamers heeft voor elk budget een schitterende badkamer. Dat blijkt wel uit onder-
staande aanbiedingen, die ook nog in elke gewenste opstelling leverbaar zijn. Onze verkoopadvi-
seurs maken graag een vrijblijvend ontwerp met offerte voor u. U zult verrast zijn van de vele_____

—r=r\ mogelijkheden die Brugman u kan bieden. / _ .—___^

i Wl 11 /]/ T^B//
j>. ij ti ~i jf-fu ’

K ' BADKAMERMEUBEL PROMO BADKAMER VERONA
kwalitatief wit meubel, 105 cm breed. Kompleet Komplete witte badkamer, afm. 200 x 170 cm. Uitgevoerd met
Ultgevoerd met witte wastafel en luxe Grohe kraan. wastafel, wandcloset met inbouwreservoir, luxe douchecabine, witte

Grohe kranen en fraaie accessoires. m^ _r_|_^ Wm
**k lAP Normale pnjs 5.337,-. C WW "%_Normale pnjs 3.130.- i l\JK_ BRUGMANPRIJS m0" W M mé^m

BRUGMANPRIJS AmWm M mwm Meerpnjs in kleur(whisper-rose, "
manhattan of camee): 150,-. / _J*--~I2S~——-—,

I*l BADKAMERMEUBEL KRETA BADKAMER SIENA
Exclusief meubel, 200 cm breed. Uitgevoerd in Zeer luxe komplete badkamer, afm. 200 x 265 cm. Uitgevoerd in wit
n°ogglans wit, met repro-granieten wastafelblad, grote met tweepersoons ligbad, wandcloset met inbouwreservoir en luxe

2 luxe witte wastafels en 2 Grohe Europlus Brugman badmeubel met wastafel. Deze badkamer wordt kompleet
tanen. ■■ Af f\ geleverd met de mooiste Grohe kranen, nl. M 1"
Normale pnjs 6.795 - i% de sene Euro Plus 'Exdusief chroom/goud. #^_F m\muBRUGMANPRIJS J«W_F mJ* Normale pnjs 8055 BRUGMANPRIJS W«—■■ Af *mWm

BRUGMANPRIIS KOMPLEET MET BRI JISFNnF WHIRLPOOL: 8.295.-.

Y^^ST^/ 'S-MBr-^i® + De grootste badka'

&^—ijfcji "^_n Europa
Indien u binnen 1 4 /V^toA* ) i *_k '_l Ê/~T~' A V—T~"~V® * Gratis o"***^*"dagen na aankoopvan <Af ,-Y-J J »ffi'l'f//('f/i advies

uw badkamer,dezelfde <Jj —__*U W^JanJUw__y + Alle grote merken
badkamer elders voor- / i 'Ji «WF _

m sanitair leverbaar
deligeraantreft, dan L__l_» / _ |/f/ vfff pf / f —/JJEs.'t + Levering volgens de

betaalt Brugman u het j<W|l. ta__r^grf><B___S_N_____i_«A___iJ«_^ consumentenvoor-
prijsverschil terug *t_*CK§_ waarden.

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR, Noorderkade I, 072-153226. BEVERWIJK, Parallelweg 95 (Meubelboulevard). 02510-15354. CAPELLE A/D IJSSEL, Hoofdweg 46. 010-
-4585446. GRONINGEN, Peizerweg 82 (Meubelboulevard), 050-258638. HEERLEN. In de Cramer 166(Woonboulevard). 045-754248. HOOFDDORP.Kruisweg 785, 020-6533482. LEEUWARDEN. Franklinstraat 48 (Wmkelplein De Centrale). 058-160330. UTRECHT, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland). 030-883038. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK, HogeRijndijk 195.071-414054.Openingstijden: dinsdag t/mzaterdag + de koopavond. TEVENS KEUKEN SHOWROOM.

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaarweetvan wanten en kranten. < ,

■ _____ » 1^ 11 éÊLmmmW - W %;■■; --ïT^-rrlf &£^&

«

Jf" Middelbare
beroepsopleiding tot
" horeca-ondernemer/manager

(4 jaar) I
" restaurantkok |

_P (2 jaar)
!■■ " gastvrouw/gastheer

*■ (2 jaar)

zaterdag 14 maart 1992 !

PI van 11.00- 15.00 uur —I
pj Willemstraat 2, Heerlen

4T^ Telefoon: 045 -716139 [
— ££ i ______ i 1

ECONOMISCH P^OLLEGE
MBO op hoog niveau!

Uw huis op dit formaat in j
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over devloen„

INFOLIJN!
KINDERMIS-
HANDELING

06-
-8381*

'20 cml per minuut

Over sommige geheimen
moet je praten.

SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in ontwikkelingslanden.
Dit jaarstaat de drinkwater-voorziening centraal.

SIMAVI werkt zonder overheidssteun. Uw hulp is dus écht noodzakelijk;
het is ter plekke vaak "uw geld voor hun-leven".

(ffijSh s" 3ooloo
~| f* I fill A\/l VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN

I m |IVI _f\ V Spruitenbosstraat 6,2012 LX Haarlem

RIJ JE EIGEN STIJL
YOUR STYLE. CLIO.

Stap met de bon hieronder snel binnen bij de dichtst- nieuwe Clio gedurende de gehele maand maart gratis acces-
bijzijnde Renault-dealer. Tijdens het Clio Festival of Styles. soires naar keuze t.w.v. f 1.500,- inkl. _*«■ ■ _*%Je kans om kennis te maken met de veelzijdigste en ver- BTW en montage.*** VLIU/1rassendste auto in znklasse: deRenault Clio. En jekans om De Renault-dealer verrast je in elk i/}l/
uit te vinden of jij de winnaar bent van de gloednieuwe, geval met een sportief kado.** En wie
exotische Clio Fidji! Bovendien krijg je bij aankoop van een weet met de Renault Clio Fidji. 'JL^-JfjlTJ

CLIO. DE AUTO MET VERBORGEN TALENTEN. OF&Ül*]

\M^^^ CLIO RL De ruimste auto in g^JÊS CLIO FIDJI De allernieuwste ziet 't aan de spoiler, de mist-'i-^-^ zn klasse! Spontaan, beweeglijk, schoon Clio: de Fidji. Standaard voorzien van vele lampen, het zonwerend glas en de wielen. En het
en zuinig. Een eigenzinnigeverschijningmeteen on- extra's. Zoals de speciale bekleding van stoelen, sportstuur, de stoelen en debekleding, de toerentel-
miskenbaarkarakter. De meest ekonomischeversie hoofdsteunen en portieren. De uitklapbare zijruiten ler en de meters. Je merkt 't aan de geventileerde
en toch ongekend krachtig en komfortabel. En dat achter (3-deurs) en de ingebouwde luidsprekers in schijfremmen voor, de elektronische ontsteking en
zijn nog maar een paar van 01 7QC * het dashboard. De Clio Fidji: zon-*jo QQc * de sportief afgestelde " OZ. OOT *zn verborgen talenten. -1.//J- der twijfel de kleurrijkste Clio. _.O.TTDf- versnellingsbak. -0.0/J.'

BKTjÏÏJ^VIW'| 1 \\ vi; u>} 1\wu\ ftVATrlllCTiïïBßl I renault top service
Renault Top Service is een kompleet pakket diensten en| | L U V _ ' J \ 1 _j \\ ■ 1 ll"J k | f lv»J HIP__iAll H \ L " rm\ produkten, dat je kontinue mobiliteit garandeert. Uit dit_^fc_l—_—Uii—Jki—_^Jß JJjH^,^_Bl aanbod kun je zelf een volledig pakket samenstellen.

IJ run uu„ . huW>^f't lr\ »*«"*"«r» « garantie. 12Maandengarantie inklusief vervangende autonlfMnmj^- \X\\> IOV Voor wie Cmß>>^ CLIO BACCARA De aristokraat en repatriëringskosten vergoed door »■»-,
-i-ï*~"'^de uitdaging aandurft: de Clio 16V. onder de Clio's. Luxe en komfort tot in het biina heel Europa. De volledige !,JÊLmmr.Geavanceerde 16-kleppentechniek. 137DINpk, van detail. De finessevan notehouten lederen bekleding. voorwaarden van Renault Top __,___" I

0 tot 100km/h in 8 sekonden, een top van 209km/h! Stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling met 2^££ r̂^ gbaar

De stijl van een volbloed, optisch en technologisch. afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen en eaerS" *De ware sensatie zit uiteraard Oft QrA * buitenspiegels en airconditio- A A f f\f\ *j F 100,- KORTING! OP EEN RENAULT GARANTIE PLUS
onder de motorkap. Ö7.Ö3U,- ning, dit is de echte topklasse. 44.6UU," 1 KONTRAKT TIJDENS HET CLIO FESTIVAL OF STYLES

ENWIEWEETWINJUÏTENIËUWrR^^
OF EEN VAN DE 250 EXKLUSIEVE O'NEILL STYLE SETS. EN JE Hoe je je Clio Style Card te pakken krijgt? Kwestie van even deze bonWINT IN ELK GEVAL ALTIJD EEN SPORTIEF KADO! uitknippen en 'm ingevuld bij de Renault-dealer inleveren.Dus: waar
Bij de Renault-dealer ligt een speciale Clio Style Card voor jeklaar. Die wacht je nog op? '
geeft je in elk gevalrecht op een sportief kado. Of een van de 250 ,js#lfPP "^éÊÊÊÊÊÊÊÈÊ^^*.o'Neill Style Sets t.w.v. liefst f 1.180,-, die door elke dealerwordt uitge- _^|l %fe"loofd. Of wie weet zelfs op die onstuimige Renault Clio Fidji! IM(t'itS^Sfm<i^mi
De heer/mevrouw: Adres:
Postkode: Plaats: [ji immtÊSi
Telefoonnummer: . __^ AfSimli fel
Huidige auto: Type: ___ 'SISsSBMi B^^^H BIS^»
Bouwjaar: . Kilometerstand: B| f ■
Mijn interesse gaat uit naar de Renault (type): . mY.~,„,..Ï^AZAWmt -* -Mm —mi m 7Deze aktie geldt alleen voor personen boven de 18 jaar. '^^*^^^^B)HIiHÊIMIÊ)mKtKKHtÊÊ/l&^

KOM NAAR HET CLIO FESTIVAL OF STYLES BIJ RENAULT fIS^SVAN 12 T/M 23 MAART BIJ DE RENAULT-DEALER. W kleur
" Inkl. BTW. Wijzigingen voorbehouden. " Zolang de voorraad strekl. "" Bij aankoop van een nieuwe Clio gedurende de gehele maand maart door particulieren. Lease en fleet uilgeslolen. Kentekenregistratie t/m 30 april 1992.

m

Heerlen; AutobedrijfKerres Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200.Kerkrade; Chr. Kerres B.V,
Domaniale Mijnstraat 25,Tel. 045 -452424. Maastricht;Renault dejongheB.V, Molensingel 3(Autoparc Randwijck), Tel. 043 - 616288. Sittard; Auto Bex B.V, Tunnelstraat 2a, Tel. 046 - 519664/525794.

Valkenburg (L); Renault dejongheCV, Wilhelminalaan 19- 21, Tel. 04406 -12514.
Kin
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Belangrijk bericht
.or HOENSBROEK
en omstreken «■gfffTl

HHHH f_f _■_______!
MORGEN iffi^^S

WORDT UW BS&ili
GELUKSDAG
OPHEFFINGS-
UITVERKOOP
DS _3__ HOENSBROEK

KORTING
"vloerbedekking
VINYL
KARPETTEN
GORDIJNEN4^H_i
VITRAGE

HIERVAN

JBHHIJ
HOOFDSTRAAT 141 HOENSBROEK
TELEFOON 045-213682

/# ALARM _j^(, 06-71sW
ALSELKESECONDE TELT

Maak er verstandiggebruik van.

REUMA
DESniU

PIJNLJék
Veel reumapatiënten dragen hun pijn in stilte.

HetReumafonds kan helpen. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING MÓÉT DOORGAAN

: _. NationaalReumafonds, Slatenlaan 128, 2582 GW
Aft iÈfa Den Haas Bankrcknr: 7070.70.848. Giro: 324.

l_i<

Door contact op te nemen met
*A\ z»jnregionale dagblad!

s' Daar wetenze allesover de
yfA^ y mogeHjkheden_e{cd_ikanten

s' rfl biedenommethun advertentie-
/ \IQ maleriaal te adverteren.En over
\*b devx»rwaarde» waaraanu en

Mv uw advertentie moetenvoldoen

' f« ~k om voor een tegemoetkoming in

e£ 'lil' adverienfiekosten in aanmer-
I' king te komen. Dit Co-adverteren .

JoV*^ verhoogt heteifectvan uw eigen
Q reclame-campagne!

$fl Aso Meer weten?
-01» #i(\ Bel Cebuco 020-6242316en wij

CV . <f\y sturen ude brochure

' /|| -- 'Succesvol Co-adverteren. Of
*/0" gi\& 1 neem contact op met een
* AA}* *"£» dagblad in uw omgeving.

r* £' psré

/^^sXAi Cof j|yac/vertieren
A^^ ls_Q!zioJ vernoo9 e werking van
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HijWilPrestaties Leveren.
De geboorte van een nieuwe automobiel met zn geraffineerde afwerking en met de formaat. En dit alles wel heel compact verpakt,

baart altijd opzien. luxe van zn complete comfort. De 106 is verkrijgbaar in 4 uitrustings-
Maar zeker in dit geval, nu Peugeot met Hij wil prestaties leveren. Toeren maken. niveaus, met 3 typen motoren, in fraaie kleuren,

de 106 een nieuw automobielconcept voor de Wegsprinten als u hem dat gebiedt.Elk gaatje in Reeds vanaf f 21.150,-.
jaren negentig op de weg zet. En dit op revo- de drukke stad benutten. De Peugeot 106. Test hem maar. Hij staat
lutionairewijze gestalte heeft gegeven. De grote weg op. De wijde wereld in om bij ons klaar voor een proefrit.

Het resultaat is zowel van buiten als van te bewijzen wat hij kan en waard is. -|—.
binnen mirakuleus. In alle opzichten een En u laten ervaren hoe technisch ver- Jl^ELJvjEvv 1 lüö.
plezierige verrassing. Hij wil u graag leren ken- nuft en puur autoplezier op fenomenale wijze T- A/Ttt"» A IVTT nAT i ATTT""
nen. Indruk maken met zn ruime binnenmaten, kunnen samengaan. Binnen een buitengewoon J__X_i\| IVAIJK/\____J__* 4.V__\__lJI_.

PRIJZEN INCL. DTW, EXCL KOSTEN KIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN AFGEBEELD: DEPEUGEOT 106KT LICHTMETALEN VELGEN EN METAALLAKTEGEN MEERPRIJS

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45, TEL.: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL.: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF \
SEEGERS B.V, ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER8.V., WINDRAAK 29, TEL.: 046-521944.
■

H PEUGEOT _J
DYNAMISCH OPWEG.
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Of je nu kiest voor een

elegante pump of voor een

zomerse sandalette, de prijs E^Ë _kI_^% _r
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I Uit oud wordt "nieuw" jfi*^
"**t het PORTAS renovatie-systeem. _^^_> \
j'beste voor oude deuren Jtmmr^? keukens. Nieuw: radiatorkasten en « _^P>oVele mogelijkheden - rf^- JJ^fdevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, £"lect en voordelig. Kwaliteit waarvan u *^_h_É Wï*-

°P de duur veel plezier zult hebben. Bel L-
*>sop. PORTAS uw renovatiespecialist. %——Tjß—»

1 in Europa. POPT_k._lf
\j ww. .Nit Hoekerweg4, Bundeyvan Wel BV @ 0 _3.647833y

Epilepsie?
tet jezelfniet buitenspel

Erover praten met /IsefvQorlnlormatl^X
etkaar helpt. Word lid. (^030) 66Q0^EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

I tQ.Tr^iLfX^f Postbus 9840,
fr- —— 3506 GV UtrechtEPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

v ;
_^_

B_JSi__!
NAM SCHOOL I

&KEN6EM?

BETtkOP DE FIETS!(Dan ver/uil jenieisl
Steun deze actie, bestel het affiche of word lid!

fietsers mond enfb postbus 2 1 50
3440 DD Woerden

/^O tel. 03480-23119

GROOTSTE TEXTIELOPHEFFINGSUITVERKOOP
VAN NEDERLAND

IN
de JACHTZAAL v.h. MOTEL HEERLEN

SLECHTS 3 DAGEN!

T-SHIRTSFESTIVAL, de beste van Nederland - 18 zomerkleuren. NU: 7,50

SWEATSHIRTS, zware kwaliteit USA-rage in STONE-WASHED SWEATSHIRTS
9 kleuren - ruime maten zwart, flessegroen, rood, mint
winkelprijs: 89,90 - nu: 20,00 winkelprijs: 139,90 - nu: 20,00

SEACORN-GEBORDUURDE SWEATSHIRTS STONE-WASHED Piqué SWEATSHIRTS
winkelprijs: 119,90 - nu: 25,00 5 kleuren

winkelprijs: 149,90 - nu: 20,00
Kinder-T-shirts alleen wit
nu: 2,50 Herenpolo's in nieuwe zomerkleuren

winkelprijs: 39,90 - nu: 10,00
Serafino-streepshirts
nu: 7,50 T-shirt-melange, anthraciet, wijnrood, flessegroen, navy

en grijs
T-shirts in gebreide strepen winkelprijs: 39,90 - nu: 15,00
6 kleurencombinaties
winkelprijs: 39,90 - nu: 10,00

en nog te veel om op te noemen ...
In totaal 50.000 stuks topkwaliteit van één der grootste textielimporteurs van Nederland

UNIEK en EENMALIG VOOR NEDERLAND!!!
VERKOOP: SLECHTS 3 DAGEN!
woensdag 11 maart - 9.00-18.00 uur
donderdag 12 maart - 9.00-21.00 uur (koopavond)
vrijdag 13 maart - 9.00-12.00 uur

„MOTEL HEERLEN" - JACHTZAAL
Voor deze superprijzen h.h. winkeliers welkom! Kwantumkortingen mogelijk!

—1' -J_ Als u ons voor 12 uur -_* ■
■«J mLimburgsDagblad |J _f^

MÉ| flj/*AA|fvC 's ochtends belt, staat uw Dtfl
■_■ jJ^fi^^S, PICCOLO de volgende dog al iï/L^Z 71 QQAAI in het Limburgs Dagblad. W~*_J # I
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DIVERSE OVERCQMPLrïïE
ROERENDE GOEDEREN

De Inspecteur derDomeinen te Hel-
mond, Mierloseweg 2c, Postbus 233, -zal opDINSDAG 24 maart 1992v.m.
10.00uur te zijnen kantore in het

openbaarbij inschrijving verkopen
§f de hiernavolgenderoerende goede-

ren welkezijn opgeslagen te:
Herkenbosch, Opslagplaats der
Domeinen, Veldweg 1:
een partij kasten, tafels, stoelen, bu-
ro's, schrijf- tel- en rekenmachines,
gereedschap, radio's, televisies,
cassetterecorders, fotocamera's,
bromfietsen, motoren, auto's, draai- Kavellijsten en
bank, electr. stapelaar, offsetpers, z^^szit/ligcombinatie etc. verkrijgbaar
Nederweert, Opslag Rijkswater- tijdens de kijk-
sfaaf, Rijksweg Zuid 19: dagen ter
motormaaier, rolbezem, lintzaag, plaatse waar de
schaafbank, gatenfrees. goederen zijn

3 opgeslagen.
Er worden geen

BEZICHTIGING: maandag 16 maart kavellijsten per
en dinsdag 17maart 1992 telkens post toegezon-
van 9.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur. den.

Randstad 4ÜÊ^sheeft volop *£pl
Verkoper m/v
Voor een meubelzaak in Heerlen. U bent ongeveer 40 jaaren
u heeft enige kennis van de Duitse en de Engelse taal. U heeft
ervaring in deze branche en beschikt over goede contactuele
eigenschappen. Het betreft een part-time baan voor ca. 10
uur per week. De opdracht gaat lange tijd duren.

Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

"ir randstad uitzendbureau

J|ETERKAN NIET!
i—-—7uw#*d&tóe \
Uristona Weu \
\ Zekerheid. fP^^ \\\Uoptechnieken 1\ I\\

\ Adviespri'l*
\ 1.395 -^r~~-^f^\l

Nu voor CJ\ Uttstï \sn\

r\—_^v^sö^*w^^ \
\ typ0 AR WJ^^^^^ \

\ Un;!ns het centr^ogeren Vï^J^A \

\ No voor \_—--^Z^X \

\en parket. »« r W^M 1

\ Nu voor —-"""^
"Eff_i*v* (aarr.ni. n 21,40% voor IcradiMao vonof I 2.500.- I f.bruon 1991."
"Prijs «l mo<Wwi|zi9ing.n vaorb«hovdwi. A(b«lding.n kunnm a(wi|k.n Imiopzicht, van d. opg^«v«i lypwummftri."

ümburg -electro
Schunck, Promenade Heerlen, 2e etage, telefoon 045-712057

fUlOfElI ELfCTIO SPECIALISTEN

5000 EUROPESE EIECTRO SPECIALISTEN. DE BESTEN VAN DE WERELD.

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 die
meestal lager ligt dan u
nu betaalt. Neem vrijblij-
vend de proef op de som
en bel vandag nog.

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELO ASSURANTIEËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HQFIMSRROFK

■ REORGANISATIEVERKOOP i
/&£**. Bij Internationale Bruidsmode Carla van Silfhout! RRÏ JÏDSïAPONNFN^ É _&_TA^ >1 In overleg met de curator en diverse fabrikanten hebben wij Bruidshuis E3l\ %J lEJijJ Fm. Ë. vrllllUll J4fl feC* 1

fljÊ^ \ Exclusief in Dordrecht en De Bruidssalon B.V. in Alkmaar overgenomen. k \/^ï7 Dl_^l IC! P rj J^Jp HNa overleg is besloten, de te grote voorraden aan te bieden: J [/\fj f Jjj jTl\_lJis l\| M
wmWmtWlél Deze verkoop vindt plaats in: Kr r

mr n Motel Heer,en> Terworm 10 te Heerlen
CaxL tran Silfhout vrijdag 13 maart van 12.00 ■ 18.00 uur

ünUznationaL BxuidunocL zaterdag 14 maart van 10.00 ■ 16.00 uur l£. —*JI SPECIAAL VOOR DE BRUIDEGOM - in alle maten KOMPLEET GEKLEED v.a. 3957]

Meerkamers tapijt
voordezelfdeprijs!

BOUCLE TAPIJT I 1» f M'":' ~ 1 ~~~—T-"3 STROKENPARKET VINYL
Enorm voordelig lussentapijt geschikt voor Stijlvol vinyl met een houtstruktuur. CeschWl. slaapkamergebruik. 100°/oantistatisch. In de ,' voor keuken en woonkamer. In licht- en .
kleuren rosé, grijs en antraciet. Foamrug. 1. donkergrijs. Breedte 400cm.

SjZw "'Wf _H *^ \

pO £\J ; |SE| " tm*J

1C&& C_r__r ($& ,^M

de trap. Dvefse k&xea Foarm». onderhoudea Meerdere kteuren

SïrSr _^_^ Ja, u leest het goed Een groot gedeelte van onze voorraad is massaal, r 50"»" _-,*_^
celecdvan (If I jn pr,js verlaagd. Zo kunnen er met gemak twéé kamers worden vZ a-, £ZyêH
i» 5 tggjggjJPQ^yP-yan ee%fc.één^fefl/^sneLnaar Carpet-land. | jSff^ \/»
ZACHTE VELOURS s«_*ard HANDGEKNOOPT KARPET*
Prachtige hoge veburs voor woon- en _CTlHi|jfii_»!t!B^ _C_rIï'S!BSulfflS^__] Bülari _RB j^___l Zeer *raa' handgeknoopt berber karpet
slaapkamer. Vuilwerend behandeld. _F_?Spti_fSW,'P^^ HWwTiTnrr^^ gemaakt van 100% zuiver scheerwollen
Verkrijgbaar in vele pasteltinten o_ rosé, KSRjijmjlkjj^^ Vr^^SP^l^^ garens. Verkrijgbaar in meerdere maten,
blauw en grijs. Foamrug. Breedte 400cm. B&i£jMiAtMer^^ B^jj^BAj^TJj_»rfM jjfc^a BH__a_Hi^P-H Maat 165x235cm. _
Per str. meter mmv mmmm ■*al||||4||LLdjLgj|fl y HAaa|||aHM|jiMalLaMfl W f mmmm _^^ _^A

mmV/mmWÈÈmk/ÉÊ- Slk/z^P!^ van Dess0' Bergoss, Forbo Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar. /^P^^/li§^. /É

| J|ll EUROPA'S MGROOTSTE TAPIJTSPECIALIST
~

'-^^uj I HEERLEN ~r~__S^ HEERLEN 1^ JA* I M MAASTRICHT OOK IN:Almeln Amersfoort,Amsterdam (5), Apeldoorn ,"
~^_^--TTTi^ssr~~- Heerlerbaan2iBa i^—■ 'n*neramer 152 "i\YV** fT Spoorweglaan2o Arnhem, Assen,Beverwijk, Capelle a/d IJssel,Den Bosch,

Bo<* (Qk JuJP"-4*!!»^ (tegenover Praxis). VS«v^ _"- Ti (woonboulevard). Ns\ „l\« __jirT K (hoek Akerstraat). i-, u /-» n _ _. i-- jt. i-_ i- i. _,if TeTo2sio-42 83io Tel. 04s ■754i74 .\&u-E__l|rsSB** J|L Tel. 043 -2569 26 Den Haag(’2), Dordrecht, Eindhoven Emmen Enschede,
M>^ Q *[lH__fl_ Ceqpen*M_^l/toi/r»rtg -^gJSO^-^^ M I/f * Geopend: Maandag t/mvrijdag \\ \ ?*SÖS^^s'^ "lSr Geopend: Moondogl/m vr/pbg Groningen, Haarlem, HOOfddom, HOOgeVeen HOOTn,ao_»00'" -Landg^_ -fl /ff 9jo-i7jo_- AL_\\ _KV_\V. i- - f0^00""' Leeuwarden, Muiden Nijmegen, Purmerend,Rotterdamg.-<\V-Ó^'?'~r*i~" ~ Zaterdag 9.00-17.00 uur. -Voerend- -A76"// ’As Zaterdag930-1700 uur VmOTrH V"EELmSk r^ Zaterdog 90017.00uur. ... .' ~ v. ' f , 'g_-e^_B_^ii.»g*>"VK«*"| Koa(mmilot2loouuT. |-___s—l—tf—>F 1 toopovoxfiot?).oou_ |_7ie-!g___j^^^ft r toOpOW__2,. oouuc (_Jt Spijkenisse,Utrecht (2), Veenendaal. _^
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Limburgs Dagblad
tijdje vrij

korte toer
VRIJDAG 13 MAART:
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur
KERKRADE: Antiekmarkt ir» de
Rodahal, van 19-22 uur
MAASTRICHT: The European
Fine Art Fair, internationale
Kunst- en Antiekbeurs in het
Mecc. Tot en met 22 maart
MAASTRICHT: Koko's culture-
le dag met workshops en podiu-
maktiviteiten in het CCV-
gebouw aan de Herbenusstraat
89. Informatie; 043-610730.

ZATERDAG 14 MAART:
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur:
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
KERKRADE: Antiekmarkt in de
Rodahal, van 14-22 uur.
VENLO: Grote poppenbeurs in
de Maaspoort, van 10.30-16.30
uur.
WEERT: Paardenmarkt, in het
centrum, 13 uur.
GENK (B): Medische en parame-
disch vakbeurs in de Limburg-
hal, Jaarbeursplein 6. Zaterdag
van 14-19 uur en zo van 10-19
uur.
HOENSBROEK: Postzegel- en
muntenbeurs, Volkshuis Passart
aan de Dennestraat 2, van
13.30-16.30 uur.
TEGELEN: Internationale vo-
gelmarkt in de Harmoniezaal,
vanaf 19 uur.

ZONDAG 15 MAART:
MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade 27 ver-
zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-
ren noodzakelijk, 043-254151.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan .de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
veer 1 uur.
KERKRADE: Antiekmarkt in de
Rodahal, van 11-18 uur.
MAASMECHELEN (B): Provin-
ciale Wandeldag Limburg. WSV
De Heikrekels maakt wandel-
tocht. Vertrek Cultureel Cen-
trum aan de Koninginnelaan 42,
vanaf 7 uur. Afstanden 6-10-15-20
en 30 kilometer.
ROERMOND: A.C. Roermondia-
auto-oriëntatierit: start en finish
bij café De Keizer, Dorpstraat 98
in Asenray/Roermond. Inschrij-
ving vanaf 13 uur, start eerste
deelnemer om 13.31 uur. Meer
inlichtingen 04950-38478 en
04750-33811.
MAASTRICHT: Liturgie vol-
gens de Slavisch-Byzantijnse ri-
tus, gezongen door het Maas-
trichts Slavisch Koor. H. Geest
Kapel, ingangvia Kesselskade.
Aanvang 10.30 uur.
MAASTRICHT: In Podium Pos-
jét, Vijverdalseweg 1 vindt om
14.15 uur de voorstelling 'Oei-
groei van Snuf door Ruben's
Poppentheater De Kleine Wereld
plaats. Reserveren 043-685444.
GELEEN: Optreden van de
groep Normaal, in de Hanenhof,
aanvang 20 uur.
MEIJEL: Postzegel- en munten-
ruilbeurs in 't Kloster, van 10-13
uur.
SITTARD: Kindervoorstelling
door Circus Custers in het Cultu-
reel Centrum, 14.30 uur.
SLENAKEN: IVN wandelingon-
der leiding van een gids. Start
parkeerterrein bij het brugske,
14 uur.
VALKENBURG A/D GEUL:
Wandeltocht door wandelvereni-
ging Li walk.
WEERT: Wallenloop, 3-6-9-12 en
15 kilometer. Start aan het Scou-
tinggebouw, Tuurkesweg in
Tungelroy om 10.30 uur.

WOENSDAG 18 MAART:
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelyk Gangenstelsel.
Aanvang 14 uur, duurongeveer 1
uur.
HEERLEN: Ruben's Poppen-
theater speelt in De Nor aan de
Geerstraat 304 het spel 'De Oei-
groei van Snuf. Aanvang 14.30
uur.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Landelijk berggebied biedt rust en schilderachtige natuur

Zwitserse Jura uitdaging
voor stevige wandelaars

" Een typisch
Juralandschap:
uitgestrekte
groene weiden,
naaldbossen en
de paarden van
Franches
Montagnes.

Foto: GPD

DOOR HENRI RONHAAR

Zwitserland kent niet alleen imponerende Alpenreuzen
Zoals Jungfrau of Matterhorn in het zuidelijk deel, nietalleen veelgeroemde meren als Vierwaldstattersee of
Meer van Genève, dan wel chique wintersportoorden
als Sankt Moritz of Davos. In het westen van het landligt een waarschijnlijk minder bekend, maar niet min-der karakteristiek gebied, de Jura.
Het Juragebergte heeft natuur-Mik lak aan onnatuurlijke staats-grenzen en kent dan ook eenFrans en een Zwitsers deel. DeZwitserse Jura strekt zich uityan Basel in het noorden, via(Meer van) Neuchatel, naar Ge-
nève in het zuiden. Dit gebiedvormt ongeveer een zesde deelyan het totale grondgebied derHeiveten. Zoals Frankrijk in zijn
deel van de bergketen het dépar-tement Jurakent, zo heeft Zwit-
serland in het noordwesten zijn
«anton Jura gevormd. Het ge-
bied heeft zich in 1978 afgesplitst
van het grote kanton Bern en isdan ook als laatste, 26ste kanton,tot de bondsstaat toegetreden.
Het kanton Jura ademt beschei-den landelijkheid en timmerttoeristisch dan ook niet aan de
Weg. Het verkeer is er dienover-
eenkomstig en wat een luxe:
byna geen stoplichten. Dat, als-
mede de geringe hoogteverschil-
len, maakt deze streek uitermate
geschikt om te 'wandern', omtrektochten te maken.Het is verdeeld in drie districten:
Delémont, Porrentruy (beide
met de gelijknamige hoofdste-
den) en Franches-Montagn„r
(met het landelijke Saignelégier
als hoofdplaats). De bevolking
spreekt er, zoals de namen al
aangeven, Frans, maar kan toch
ook goed uit de voeten metDuits. Delémont heet dan Dels-
berg, Porrentruy (in de streek
Ajoie) wordt Pruntrut, Franches-
Montagnes is Freiberge en het
wat zuidelijker gelegen Neucha-
tel luidt nu Nevenburg.

Schilderachtig
Het Jura-kanton heeft een op-
pervlakte van 837 vierkante kilo-
meter en telt met zijn 82 gemeen-
ten toch niet meer dan 65.000
inwoners, exact 1 procentvan de
totale bevolking van Zwitser-
land.
De gehele Jura-streek is van
noord tot zuid 300 kilometer lang
en gemiddeld 60 kilometer
breed, als het ware geregeerd
door de rivier Doubs (uitspraak
'doe'). Zij ontspringt in Frank-
rijk, stroomt naar het oosten en
Vormt noordwaarts trekkend
over een lengte van 40 kilometer
de natuurlijke, schilderachtige
Frans-Zwitserse grens.

De 430 kilometer lange Doubs
trekt, midden door de Jura, haar
eigen plan; op een gegeven mo-
ment snijdt ze het dorpje Gou-
mois in tweeën. Dat wil zeggen

Reisgidsen
mogelijk niet
meer gratis

Er is een kans dat de consumentin de toekomst zal moeten gaan
betalen voor door touroperators
uitgegeven reisgidsen. Niet al-
leen omdat de reisorganisaties
dat zelf willen, maar ook omdat
er een EG-richtlijn in de maak is,
die overmatig papierverbruik te-
gen moet gaan.
In de reisbranche wordt overi-
gens al een jaarof wat gesproken
over. het eventueel laten betalen
voor reisbrochures. Ook is een
aantal kleinere touroperators
met het idee gekomen statiegeld
te vragen voor reisgidsen die dan
ook nog op kringlooppapier zou-
den moeten worden gedrukt.
Directeur Bernd Schötz van A-
Reizen heeft al aangekondigd er
zeer binnenkort mee te begin-
nen. Schötz: „Wat we nu doen, is
pure verspilling. Eén moet er be-
ginnen, dan komt de rest van-
zelf."
De grote touroperators denken
er voorlopig nog niet over de
reisgidsen slechts tegen betaling
aan klanten mee te geven. Gi-
ganten als Arke en Holland In-
ternational geven weliswaar toe
dat het 'miljoenen' zou kunnen
schelen als de gidsen verkocht
zouden kunnen worden, maar ze
worden daar ook gezien als de
belangrijkste" reclame-uiting.

dat zij heeft bepaald dat het oos-
telijk deel Goumois-Suisse en de
andere helft Goumois-France
heet: fraai te bewonderen op 500
meter hoogte bij Les Somme-
tres, in de buurt van Seignelé-
gier.
De grillige Doubs slaat verder
noordwaarts trekkend opeens
rechtsaf, achttien kilometer lang
Zwitserland in, tot aan het pitto-
reske Saint-Ursanne. Dan heeft
zij Zwitserland wel gezien,
maakt in dit middeleeuwse stad-
je (zeer bezienswaardig) een
haarspeldbocht, en steekt de
grens over.

Paarderas
Het Jura-district Franches-Mon-
tagnes, zuidelijk van Delémont
en Porrentruy, is het meest lan-
delijke deel. Het is beroemd om
zijn paardenfokkerij: het ras
Franches-Montagnes, gehoor-
zaam en met een evenwichtig
karakter. Geregeld zal het gebeu-
ren dat tijdens een trektocht een
glimmend-bruin paard vanuit de
omheiningloze weiden in alle
rust het voetpad oversteekt. Elke
augustusmaand wordt in de
hoofdplaats Saignelégier het
'Marché-Concours national des
chevaux' gehouden, een week-
einde dat geheel in het teken van
het paard staat.
Wie tijdens zijn vakantie vooral
luxe en drukke disco's zoekt kan
de Jura beter mijden. Het is een
gebied voor de onverzettelijke
stappers, de lange-afstandwan-
delaars, de 'Wanderer' of 'mar-
cheurs', van wie er in Nederland
blijkens recent onderzoek veel
meer zijn dan ooit vermoed:
600.000.
Zwitserlandkomt hun tegemoet.
Niet voor niets is vorig jaar ter
gelegenheid van het 700-jarig be-
staan voor de wandelaar de 35
kilometer lange 'Weg der
Schweiz' aangelegd rond de
Vierwaldstattersee. Bovendien
zijn er vanaf tien plaatsen, ver-
deeld over het gehele grensge-
bied, even zoveel 'Wanderwege'
uitgestippeld (de Stern/Etoile
91), dié alle naar het hart van
Zwitserland leiden, Rütli aan het
Vierwoudstrekenmeer.

In het Juragebergte begint de
Wanderweg in Sainte-Croix, kan-
ton Neuchatel, met gelijknamige
hoofdstad aan het grote meer,
om vervolgens in dertien etap-
pes Rütli te bereiken. Van
Sainte-Croix voert de eerste
etappe via het indrukwekkende
natuurgebied Creux du Van
noordelijk naar Noiraigue, met
haar rivier Areuse. Denk over
deze afstand niet te licht, want
officieel is hiervoor acht uur en
een kwartier uitgetrokken. On-
nodig erop te wijzen dat u hier-
voor, letterlijk en iïguurMjk,
goed uitgerust dient te zijn.

Onuitwisbaar
De tweede etappe leidt van Noi-
raigue, via Mont Racine en Tete
de Ran, naar Vue des Alpes: 6
uur en een kwartier. De derde
voert van Vue des Alpes naar Le
Noirmont (5 uur 45 min.); vierde:
Le Noirmont-Saint-Brais (4 uur
45 min.); vijfde: Saint-Brais-
Delémont (6 uur 15 min.), terug
in de hoofdstad van het kanton
dus. Hierna wordt in oostelijke
richting afscheid genomen van
de Jura en volgen de resterende
acht etappes via de route: Delé-
mont-Hohe Winde-Langen-
bruck-Zofingen-Sursee-Luzern-
Stansstad-Buochs-Rütli.
Ongemeen interessant dus voor
de wandelaar die een uitdaging
niet uit de weg gaat. De afstand
Sainte-Croix naar Rütli bedraagt
maar liefst 340 kilometer, waar-
voor officieel 82 uur wandelen/
'wandern' wordt gerekend, een
gemiddeldevan zon 4 kilometer
per uur. Ziet men niet op tegen
een wandeldag van acht uur, dan
is dus binnen tien dagen Rütli
bereikt.
Een test voor lichaam en geest,
maar dit avontuur in een derge-
lyke omgeving: dat zal een on-
uitwisbare indruk achterlaten.

Zwitserland
Het nieuwe Zomermagazine
Zwitserland is uit.Alle vakantie-
gebiedenkomen in het magazine
uitgebreid aan bod. Er wordt
aandacht besteed aan cultuur en
natuur, sport, excursies met
trein, boot en bus, festiviteiten
en eten en drinken. Het Neder-
landstalige magazine is te bestel-
len bij het Nationaal Zwitsers
Verkeersbureau, Koningsplein
11, 1017 BB Amsterdam. Tel.
020-622.20.36.
Eindhoven
De VW Eindhoven heeft een
folder met weekend-arrange-

er tussenuit m
menten in en om Eindhoven uit-
gebracht. Vyf hotels bieden ver-schillendemogelijkheden, varië-
rend van een rustig relax-week-
end tot een kano-arrangement.
De folder is verkrijgbaar bij.deVW Eindhoven (tel
040-44.92.31) en bij de landelijkeVW-i-kantoren.

Goedkope vakanties
'Lekker op vakantie voor weinig
geld' is de titel van een brochure
die het Nederlands Bureau voor

Toerisme in samenwerking met
de WV's heeft uitgebracht. De
brochure, bestemd voor mensen
die over een klein vakantiebud-
get beschikken, staat vol tips
voor een goedkope vakantie of
een dagje uit in Nederland. De
brochure is gratis verkrijgbaar
bij VW-i-kantoren, gemeentelij-
ke sociale diensten en vrijwilli-
gersorganisaties. .
Ierland
Steeds meer Nederlanders bren-
gen hun vakantie in lerland

door. Vorig jaarbezochten 82.000
Nederlanders lerland, 14 procent
meer dan in 1990. Voor dit jaar
wordt een groei van 12 procent
verwacht.
De in lerland gespecialiseerde
touroperators hebben hun aan-
bod dan ook flink uitgebreid. Er
zy'n allerlei arrangementen: fly-
drive, go-as-you-please, busrei-
zen, fietsen, huifkarren, kam-
peerwagens, sportvissen, varen,
golfen, paardrijden, cottages en
tuinenreizen. '
By het lers Verkeersbureau zijn
twee nieuwe brochures over het
groene eiland verkrijgbaar: tel.
020-622.31.01.

sneeuwhoogten
De sneeuwcondities in de Alpenlanden blyven achteruit gaan. Voor-al op de lagere pistes worden deomstandigheden door de lente-achti-ge temperaturen snel slechter. Die temperaturen liggen in de dalen
tussen de 10 en 14 graden, waardoor de sneeuw daarpapperig wordt
of zelfs geheel verdwijnt. Het nul-gradenniveauligt op ongeveer 2000
meter hoogte. In de dichtbijgelegen ski-gebieden in België en Duits-
land ligt geen sneeuw meer. Dit was het laatste sneeuwbericht van
deze winter, ons eerstvolgende is in december te verwachten.

BELGIË: Ardennen: geen sneeuw.
DUITSLAND: Eifel: geen sneeuw.
Sauerland: geen sneeuw.
Harz: geen sneeuw.
Zwarte Woud: matig 25-40 cm rond Feldberg en Todtnau, geen afda-ling in dal mogelijk.
Duitse Alpen: matig tot redelijk goed 0-160 cm. Afdalingen tot in dalvaak niet mogelijk.

OOSTENRIJK: van matig op de lage tot goed op de hoge pistes,10-300 cm. Dalafdalingen vaak niet mogelyk.
ZWITSERLAND: van matig op de lage tot goed op de hoge pistes.
Afdalingen in dal vaak niet mogelyk. 10-240 cm.
ITALIË: van matig op de lage totredelijk op de hoge pistes. Dalafda-hngen vaak niet mogelyk, 10-130 cm.
FRANKRIJK: van redeüjk op de lage tot goed op de hoge pistes,15-280 cm.

ANDORRA: goed, maar dooi verwacht. 50-140 cm.
LD intographic Karel Gerrits
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Nieuw voor Hoensbroek en omstreken

Special £<zdu
De mode voor een maatje meer (maat 44 t/m 60).

R ■ U bent van harte
B ■ welkom tijdens de

I x\f J op donderdag
|B_fc_L__È_r_________H 4 12 MAART
I W m omlo-00uur!

■ % * Ons adres:
NIEUWSTRAAT 6A,

1 HOENSBROEK
I (t.o. Gebrookerplein hartjeI Hoensbroek)

mmkm

SPECIAL LADY VOOR DE MODE IN GROTE MATEN, HEEFT EEN
ZEER UITGEBREIDE MODIEUZE COLLECTIE

Séecccd mdada^Ê>' NIEUWSTRAAT 6A - HOENSBROEK - TEL. 045-216444 *
Bij aankoop ontvangt u een leuke Special Lady-attentie.

f)| m^ $_f ys) C_rr^l_

M IR JR Jii
Meer dan 40 jaar Meer dan 25 jaar Grootste occasion-centrum Hoogste marktaandeel (14,66*

Volkswagen-dealer Audi dealer van Limburg. in Heerlen over 1991.

vil il vil // Mil 1/ lil //11/ " Al/ \l/ %!/

Golf auto van het jaar. Audi80 standaard Golf standaard voorzien Oe nieuweAudi 100Avant
met Procon-ten. vanstuurbekrachtiging (behalve 1.4 liter). in onze showroom.

| i i

M\ jL ,iiv E
Golfvoor 92% terecyclen. Gratis kleurplaat Speciale showaanbiedingen Tijdens onzeshowdagen

voor dekinderen. vandeVolkswagen Polo en Passat. 15% korting opaccessoir»*-

Wij vieren het nieuwe voorjaar rond
de meest gevierde auto van 1992!

Hierbij nodigen wij u uit voor onze grote voorjaarsshow En dat is niet Tijdens onze voorjaarsshow presenteren wij ook de nieuwste versie van de
zómaar een autoshow, want we vieren graag met ude uitverkiezing van Audi 80 en Audi 100 Veel te zien dus En veel om van te profiteren, want
de nieuwe Volkswagen Golf als Auto van het Jaar 19921Géén andere auto we hebben gezorgd voor tal van zeer aantrekkelijke showaanbiedingen
kan bogen op zoveel njwaardigheid. betrouwbaarheid en veiligheid Daar- Onder andere voor de Volkswagen Polo en de Volkswagen Passat U bent
bij is de nieuwe Golf bovendien ook nog de f —- . van harte welkom in onze showroom, om misschien wel de Auto-
milieuvriendelijkste auto ter wereld /■■ / *%^ aanbieding van uw Leven te ontdekken!
de gebruikte materialen kunnen later A'^^mmmmmmm^mmm^m**. /!___. De °PeninBst'iden van onze voorjaarsshow zijn: don-
voor liefst 92% opnieuw worden Cmm _ derdag 12 maart van 14 00 tot 2100 uur.
gebruikt |J| _3B__i vnlda9 13 maarl van 100° tot [TS!?"

Maar we hebben nog meer re \ÊÊÊ B» 2100 uur en zaterdag 14 19191
denen om u feesteh|k te ontvangeni 1 »f^\B Br^l Br maart van 10 00 tot 17 00 uur U-.=r=:..

($® Garage Veneken B.V.
Peter Schunckstraat 10. 6418 XD Heerlen

J -*

É Provincie
Limburg

mededeling Verordening Bodembeschermingsgebied
m 76/H-92 Mergelland 1991. Kennisgeving van een

aanvraag om ontheffing.

Aanvraag van:
Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185
te 1630AD Sittard d.d. 11 februari 1992 om
ontheffing voor de aanleg van de regenwater-
buffer Mamelis en het verbreden van het
stroomprofiel van de Selzerbeek op het adres
Mamelis te Vaals (Bv 1696/92/9021).

Tervisielegging
De aanvraag ligt ter inzage vanaf 13 maart
1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens
de werkuren; b. ten gemeentehuizevan Vaals
tijdens de werkuren en daarbuiten op de aldaar
gebruikelijke plaatsen en tijden, tot het einde
van determijn waarbinnen beroep kan worden
Ingesteld tegen de beschikking op de aan-
vraag.

Bezwaren
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder
tot 13 april 1992 schriftelijk worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Degene die daarom telefonisch
verzoekt (043-897632) kan tot 2 april 1992
mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding
Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. Ï38~77 ~9 150~95 18,7
10.000 60 mnd. 229.79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet u betaalt Rente vlg. min. tar Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max.tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75mnd. 17,6 85
18 000 360 1.145 14.6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16,5 80

De Honda Concerto. Standaard met
peuterspeelzaal en hondenkennel.

sA^ ___5->S£>*_ "~~~—~"-~<?s^____6r__2_i__ s<^3k^^w_^^H^»***:~**'''
jr Mr/ 19 _H_lli__i____ Er**I3_L >^iB__
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m I Ski __^^_ Bjlffrir* 11_3„ Wk
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Als er iets opvalt aan de Concerto dan is het wel zijn ruimte. Makkelijk | met het precieze, zuinige PGM-FI mjektiesysteem. Over zijn uitstekende wiel-
Extra aantrekkelijk aanbod t/m 31 maart.

toegankelijk via vijf wijdopenslaande deuren. Nog eens uit te breiden mmmmWÊHmÊK/m- - ophanging, zijn perfekte afwerking en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

door de in tweeën neerklapbare achterbank. Of het nu voor twaalf tekkels is of voor uw kroost. Voor Als unu bij ons langskomt voor een proefrit, weet u precies waar we het over hebben. Komt u vóór

34 bakken geraniums of voor een paar fietsen. 31 maart, dan kunnen wij u een extra aantrekkelijk aanbod doen. Wel uw kin- rï—p|
Daarnaast is-ie ook uiterstkomforta*bel. Metzijnprettige, geluidsarme interieuren zijnrustige weggedrag deren en uw hond meenemen natuurlijk. 'n Honda gaat zn eigen weg. I
lijkt zelfs de langste rit niet lang meer. En dan hebben we het nog niet eens over zijn 16-kleppenmotor (De Honda Concerto vanaf f. 31.390,-. Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten.) HONDA.

Kijk zelf hoeruim deConcerto is bij:

" GarageKnops 8.V., Crombag Auto's BV, AutobedrijfRotor 8.V., AutoCentrum Amby 8.V.,
Sittarderweg 10,-Born, 04498-53434; Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260; Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900; Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880.



Drankbestrijding
is preventie
geworden

DOOR PAUL STEINHOFF

den niet meer zo sterk in groepen
opereren als voor de oorlog het ge-
val was. Ook verdween naar mijn
idee het jeugdidealisme."Gevolg
was datvanaf 1946 de drankcon-
sumptie met liters omhoog ging tot
het huidigeniveau van ongeveer
acht liter pure alcoholper persoon
van 15 jaaren ouder. Gelijktijdig
daalde het ledental met duizenden
tegelijk tot 3500 op ditmoment. De
leegloop van deNV leiddeer in
1962toe datzij opging in de Alge-
mene Nederlandse Drankbestrij-
ders Organisatie, momenteel de
grootste drankbestrijdersorganisa-
tie in ons land. Weinig jongeren
zijn echter lid: de gemiddelde leef-
tijd ligtrond de 75 jaar.

" Een van de
melo-
dramatische
affiches van de
drank-
bestrijders.

Het affiche straalt diepe ellende uit. Een jongevrouw met
engelengezichtkijkt wanhopig naar het diep doorgroefde
gelaat van haar man, wiens doffe ogen star op de grond
zijn gericht. Achter hem hangt aan een waslijn een aantal
boorden te drogen. De vrouw trekt aan een van zijn armen
en probeert hem te weerhouden hetkleine huisje te verrui-
len voor dekroeg, onderwijl dekreet uitslaand: 'Och vader
blijf thuis.

Evangeliserend
Om te voorkomen dat met de on-
dergangvan deAndo het erfgoed
van 150 jaar drankbestrijdingver-
loren gaat, is De Vries meteen
aantal gelijkgestemdenbezig een
nieuwe organisatie op te zetten.
„De 'jongeren' binnen deAndo, 60-
-tot 70-jarigen, zijn daarwel voor te
vinden. We willen de mensen de
keuze laten om zelf te beslissen of
ze iets drinken. Het evangeliserend
optreden, zoals voor de oorlog on-
der drankbestrijders gemeengoed
was, past niet meer in deze tijd. Je
kunt mensen niet uit dekroeg
trekken en vervolgens onder druk
zetten, zodat ze ophouden met
drinken. Vroeger kon dat, nu heeft
dat een averechtse uitwerking."

Een naam is al bedachtvoor de
nieuwe organisatie: Ametist, wat
in het Latijn zoveel betekent als
voorbehoedmiddel tegen dronken-
schap. De Vries: „We willen de
mensen niet alleen wijzen op de
gevaren van drankmisbruik, maar
op de gevaren van alle produkten
dietotverslaving kunnen leiden.
Medicijnen, drugs, gokken, bab-
belbox, noem maar op. We willen
tevens dwarsverbanden leggen,
onder meer samenwerken met de
Riagg en organisatiesvoor veilig
verkeer. Het is betreurenswaardig
dat het hoofdbestuur van deAndo
zelf niet metzon koerswijziging is
gekomen."

VolgensDe Vries moet het even-
eens mogelijk zijn dat mensen die
lid van Ametist worden, zelf wel-
eens een glaasje schenken. „Bin-
nen hetAndo is dat verboden. Als
je lidbent drink jeniet en schenk
je niet. Mijn vrouw en ik houden
ons daar inderdaad aan, maar er
zijn ook mensen diezeggen: 'Als
we de kinderen thuis af en toe een
biertje geven, leren we ze met
drank omgaan.' Daar kan ik best
begrip voor opbrengen, maar bin-
nen de Ando is dat onmogelijk."

Toekomst
PeterKal (41), secretaris van de
Ando in Utrecht, kan zich groten-
deels vinden in depessimistische
kijk van De Vries op de toekomst
van de drankbestrijdersorganisa-
tie. „Ik deel diezorg van hem wel,
maar wij zijn als hoofdbestuur
druk bezig een andereroute uit te
stippelen waardoor hetAndo le-
vensvatbaar blijft."

VolgensKal is er inmiddelsal het
een en ander binnen deAndo ver-
anderd en heeft de organisatiezich
reeds gedeeltelijkaan de maat-
schappij aangepast. „Ons oude
streven, een drankvrij Nederland,
hebben we overboord gezet.Wij
zijn realist genoeg om te zien dat
dat niet haalbaar is. Drank is als
genotmiddel volledig geaccepteerd
in de huidige samenleving, datver-
anderen we nu niet meer. Ons
hoofdoel is: kritisch staan tegen-
over alcoholgebruik. Door middel
van voorlichting mensen duidelijk
wijzen op de gevaren van alcohol.

Van dezelfde strekking, maar dan
zonder tekst, is het affiche waarop
een man op het punt staat een tap-
perij binnen te gaan, terwijl zijn
dochtertje hem aan de mouw trekt.
Moeders staat schreiend op de
hoekvan de straat toe tekijken. De
boodschap is duidelijk.

Het zijn bekende affiches dieken-
merkend zijnvoor de strijd tegen
het alcoholisme voor de Tweede
Wereldoorlog. Drankbestrijdersor-
ganisatiesals (de katholieke) So-
briëtas, Internationale Orde van
Goede Tempeliers, Nederlands
Christelijke Geheelonthouders
Vereniging, Spoorweg Onthouders
Vereniging en de NederlandseVer-
eniging tot Afschaffing van Alco-
holhoudendeDranken bestreden
in de eerste helft van detwintigste
eeuw met succes het drankmis-
bruik in Nederland. Aangespoord
door stichtelijke brochures ('Heeft
devrouw eentaak in den strijd te-
gen denAlcohol?', 'De kunst om
een machine te bederven' en: 'Een
heele plas'), strooibiljetten ('Een
binnenlandse vijand') en Onthou-
ders Zangbundels daalde de alco-
holconsumptie van zes liter pure
alcohol per persoon per jaar in
1900 naar iets meer dan twee liter
in 1936.

In dezelfde tijd konden de drank-
bestrijdersverenigingen zich ver-
heugen in een grote belangstelling,
diezich uitte in het ledental. De
Nederlandse Verenigingtot Af-
schaffing van Alcoholhoudende
Dranken (kortweg NV) telde in de
jaren twintig en dertig tussen de
15.000 en 20.000 leden. Momenteel
telt deAlgemene Nederlandse
Drankbestrijders Organisatie (An-
do, in 1962 ontstaan dooreen fusie
tussen de NV, de Internationale
Orde van Goede Tempelieren en
deSnelverkeer Onthouders Ver-
eniging) 3500 leden. Tevens is het
alcoholgebruikweer fors gestegen.
In 1989 werd in Nederland ruim
acht liter pure alcohol per persoon
gedronken.

Terug bij af
Hiermee lijken de drankbestrijders
weer terug bij af. In de eerste helft
van de negentiende eeuw was ons
land goedvoor een jenevercon-
sumptie van veertien liter per per-
soon. Sociale ellende en dronken-
schap waren onlosmakelijk met
elkaar verbonden, én werden als
volledig normaal beschouwd. Te-
gen deze achtergrond vormden

groepen van verontruste domi-
nees, priesters en welgestelde bur-
gers onthoudersverenigingen.De
meesten waren ervan overtuigd
dat de erbarmelijke toestanden
waarin veel arbeiders verkeerden,
werden veroorzaakt door drank-
misbruik. Was de alcohol eenmaal
uit hun levenverbannen, danzou-
den de socialeomstandigheden
vanzelf verbeteren, was deredene-
ring. Dat veel mensen dronken om
juistaan deellendige leefomstan-
digheden te ontsnappen, drong in
deverlichte geesten nietdoor.
(Een vergelijkbare gedachtengang,
maar danomgekeerd, was na de
revolutie van 1917in de Sovjetunie
hoorbaar. 'Wij kennen geen alco-
holprobleem.De arbeiders leven
hier in een heilsstaat en hebben
geen enkelebehoefte om te vluch-
ten in de drank', verklaarden de
communisten het ontbreken van
geheelonthoudersbewegingen.In-
middels is bekend dat in devoor-
maligeSovjetunie jaarlijks40.000
mensen om het leven kwamen
door alcoholvergiftiging.)

Binnen de sterk verzuilde maat-
schappij vormde de NV, opgericht
in 1842, de algemene organisatie.
Kern van de doelstellingen was het
tegengaan van het gebruik van
sterke drank. De leden zouden het
voorbeeld geven doorzelf geen
sterke drank te nuttigen ofte
schenken.Bier en wijn, dranken
voor de betere klassen, waren wel
toegestaan. Het was de NV vooral
om de jeneverte doen, dè arbei-
dersdrank. Om diereden heette de
vereniging deeerste vijftig jaarde
'NederlandseVereniging tot Af-
schaffing van Sterken Drank.

Veel arbeidershadden in de ne-
gentiende eeuw de gewoonte om
voor het werk, om vijfuur 's och-
tends, in de kroeg eerst een borrel
te nemen. Ook was het niet onge-
woon om tijdens het werken naar
defles te grijpen en aan heteind
van de werkdag lag eraltijd wel
een kroeg op deroute huiswaarts.
Alsof dat nog niet voldoende was,
werd het loonzakjevaak in het café
overhandigd, met het gevolg dat
veel van het verdiende geld in
drank werd omgezet. Op die ma-
niervloeide het geld weer terug
naar de baas, die in veel gevallen
eigenaarvan de kroeg was. De affi-
ches waarop hopeloze moeders en
kinderen hun man/vader uit de
kroeg probeerden tehouden, zijn
duidelijk nietvan realisme ge-
speend. Van het weinige geld dat

verdiend werd, gingeen belangrijk
deel naar detapperij, waardoor
veel gezinnen uiteindelijk waren
aangewezen op de armenkas van
kerk of gemeente.Werkverzuim op
maandag - blauwe maandag hou-
den - was eveneens een vaak
voorkomend verschijnsel, doordat
veel mannen dezondag dronken
doorbrachten.

Kwakkelend
Gaandeweg ontdekte de NV in de
vorige eeuw dat het opvoedenvan
de arbeidersklasse niet tot het ge-
wenste resultaat leidde. De alco-
holconsumptie nam nauwelijks af
en het aantal leden van de vereni-
gingkwam, met uitzonderingvan
de beginjaren, niet boven de twee-
duizend uit. De vereniging werd,
na een halve eeuw een kwakke-
lend bestaan te hebben geleid, aan
het eind van deeeuw gereorgani-
seerd. In plaats van een bevoog-
dende organisatie werd zij een
bewegingvan de arbeiders, en
voortaan werd niet alleen strijd ge-
voerd tegen 'den sterken drank',
maar tegen alle alcoholhoudende
dranken. In 1899kwam dekoers-
wijzigingtot uiting in een naams-
verandering: 'De Nederlandse
Vereniging tot Afschaffing van Al-
coholhoudende Dranken', luidde
de nieuwenaam. Drankgebruik
werd vanaf dat moment niet meer
gezienals oorzaak van de slechte
leefomstandighedenvan de arbei-
ders, maar als gevolg daarvan.

De koersverandering had succes.
Het aantal leden steeg ziender-
ogen, met als hoogtepunt de jaren
twintig en dertig. Een periode
waarop vele nog levende drank-
bestijders met weemoed terugkij-
ken. „Een geweldige tijd," beaamt
Gijs de Vries (68 jaar) uit Leeuwar-
den. Eind jaren twintig werd hij lid
van de Jeugdbondvoor Onthou-
ding(JvO), de jongerenafdeling
van de NV. Geen bewuste keuze,
maar een automatische. „In Fries-
land was drankbestrijdingzeer
populair. Dat was een gevolgvan
de invloed dieDomela Nieuwen-
huis op de arbeiders had. Een van
de dingen die hij verkondigde, was
de geheelonthouding.Van hem is
de bekende leus 'Een drinkende
arbeider denkt niet en een denken-
de arbeider drinktniet."

In het dorp waar De Vries woonde,
De Hoeve in Zuid-Friesland, waren
veel geheelonthouders ook socia-
list, zowel blauw als rood. Het lid-

maatschap werd niet alleen uit
politieke of morele overtuiging
aangegaan, maar vaak vanwege de
cultureleen socialeband dierond
beide organisaties lag. De Vries:
„Lid zijnvan de NV en deSDAP
betekende datjeonderdeel uit-
maakte van één grote familie. Je
deedvan alles samen: sporten, to-
neelspelen,zingen, enzovoort. Wel
stond alles in het teken van de ge-
heelonthouding, zo stonden op het
repertoire van dezangvereniging
veel onthoudersliederen. Maar dat
was het niet wat mij en veel leef-
tijdgenoten aantrok. Het vereni-
gingslevenwas mijn binding. Wél
maakte ik in mijn omgeving de ge-
volgen van drank mee. Onze buur-
man in De Hoeve was alcoholist.
Als kind merkte je dat het gezin
daaronder leed, altijd ruzie en
geldgebrek. Dat maakte indruk.
Net als de onderwijzer in het dorp.
Die was heelfanatiek rood en
blauw."

Vlaggen
De samenwerking tussen 'rood' en
'blauw', die duidelijk zichtbaar
was tijdens 1-meivieringen, waar
blauwe enrode vlaggen broeder-
lijknaast elkaar wapperden, liep
echter niet altijdeven soepel.Zo
was het de NV een doorn in het
oog dat in het Troelstra-oord alco-
holischedrank te koop was en dat
in verscheidene SDAP-foldertjes,
dekrant Het Volk en in de Vara-
gids drankadvertenties stonden.
Hoezeer deNV er bij de socialisti-
sche beweging op aandrong, hier
kwam geenverandering in. De so-
ciaal-democraten zagen toen al het
belang van de commercie in.

Meer succes had de strijd van de
geheelonthouders bij deArbeiders
Jeugd Centrale (AJC), de jongeren-
organisatievan deSDAP. De AJC
accepteerde de geheelonthouding
als vanzelfsprekend, evenals het
niet-roken. En ook via deVarakon
deNV haar boodschap uitdragen.
Twee keer per jaarruimde de om-
roep een avondin voor het Ont-
houdersRadio Comité,een over-
koepelende organisatievan een
aantal drankbestrijders-
verenigingen.

Voor de geheelonthouders had de
sympathievoor het socialisme te-
vens zijn nadelen. Zo verbood in
1934 de ministervan Defensie de
verspreiding van het NV-blad de
Blauwe Vaan in dekazernes. Het
verbod was niet zozeer gebaseerd

De TweedeWereldoorlog beteken-
de in Nederland een duidelijk
breukvlak in de populariteit van
de drankbestrijding. Enkele jaren
na de oorlog had onder de toene-
mende welvaart een explosief stij-
gende alcoholconsumptie plaats.
Tevens zag de NV het ledental
sterk teruglopen. „Het helevereni-
gingsleven liep na de oorlogach-
teruit," probeert De Vries een
verklaring te zoeken. „Mensen wil-

op de onthoudersboodschap die
het blad verspreidde, maar meer
op het vermeende pacifisme bin-
nen deNV. Ook het toneelspel De
Dronk was de minister in het ver-
keerde keelgat geschoten. Volgens
hem waarde in dit stuk onder het
momvan de geheelonthoudingeen
anti-militaristischegeestrond.
Twee jaarlater werd het verbod
om de Blauwe Vaan in dekazernes
te lezen opgeheven.
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BLAUW TOT DE LAATSTE SNIKDe Algemene Neder-
landse Drankbestrii-
ders Organisatie (An-
do) bestaat komende maanden 150 jaar.Veelreden
voor feest hebben de geheelonthouders echter
niet: Nederlandtelt 600.000 mensen die elke dag
minimaal acht glazen alcoholhoudende drank drin-
ken (van wie de helft minstens twaalf glazenper
dag consumeert) en het Ando kent nauwelijks nog
enige aanwas van het ledental, waardoor de gemid-
delde leeftijdrond de 75 jaarligt. Dit feest kan
hierdoor weleens het laatste jubileumvan de
drankbestrijders zijn.

I limburgs dagblad " extra

" Het vaandel van de oudste bond van drank-
bestrijders.

Foto: ANNETTE VLUG
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minnaar, de maffia en 1 miljoen
dollar.

RTL4
12.15 Metti, una Sera a Cena
(1969-l/F). Psychologisch drama
van Guiseppe Patroni Griffi over
driehoeksverhouding. Met Jean-
Louis Trintignant, Tony Musante en
Lino Capolicchio.

BRT 1
16.15 Nothing sacred (1937-USA).
Klassieke komedie van William
Wellman over een roddeljournaliste
die de 'naderende' dood van een
meisje uit Vermond uitbuit ten be-
hoeve van krantekoppen in New
Vork City.

België/RTBF 1

07.'45-08.10 Open universiteit. 09&
Breakfast news. 09.15 Westminste'
10.00 Schooltv. 11.15 Over the mo_
11.30 Schooltv. 13.10 Lets sec. 13-3JSchooltv. 14.20 Charlie Chalk. 14.»
Pinny's house. 14.40 Schooltv. 15.0"
Nieuws. 15.15 Advice shop. 16.00 e"
16.45 Nieuws. 16.55 Cheltenham festi-
val 1992. 17.30Catchword. 18.00 Se*
brooks year. 18.30 Food and drinM
19.00 Escape from Zahrain. Am. spe*
film uit 1962. 20.30 Reg. nieuws. 21.0°
(TT) Abroad in Britain. 21.30 Top geaM
22.00 (TT) Red Dwarf V. Sf-cornetf
serie. 22.30 (TT) War stories. ReeW
persoonlijke verslagen over de Fal*'
landoorlog. 23.10 (TT) The Nichola*
Craig masterclass. 23.30 Uitzending
politieke partijen. 23.40 NewsnighH
00.25 The late show. Concert JohnL#
Hooker uit 1992. 01.05 Weerbericht,
01.10 Open universiteit. 01.40-02.0'
Cheltenham festival 1992.

12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35 Taxi girl. Franse komedie uit
1992. 15.05 Noms de dieux. Interview.
16.00 Autant savoir. 16.25 Clips. 16.45
Nouba nouba. 17.40 Beverly Hills
90210. Serie. 18.30 Full house. Am.
serie. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal.
20.10 Autant savoir. 20.35 La fille des
collines. Franse speelfilm uit 1989 van
Robin Davis. 22.20 Filmrubriek. 23.05
Laatste nieuws. 23.30-23.45 Bourse.
23.35 Emission politique.

14.30 Schooltelevisie, met om:
14.30 Muziek: De ballade van Ko-

ning Arthur.
15.00-15.30 Biologie. Afl. 2: Het le-

ven.
16.15 Nothing sacred. Amerikaanse

speelfilm uit 1937 van William Well-
man. Het dorpsmeisje Hazel Flagg
krijgt te horen dat ze door een ra-
diumvergiftiging niet lang meer te le-
ven heeft.

17.30 Draaimolen. Afl.: De'gestolen
spiegel.

17.40 Prikballon. Kleutermagazine.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 71.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. (The

bold and the beautiful). Serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. (Neighbours). Henry's

vloerbedekking is niet bestand tegen
de kracht van kabouters. Sharon stelt
tante Edie een ultimatium.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie. Intriges.
20.45 Het huis van wantrouwen. Se-

rie.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van Televisie en

Onderneming.
23.15-23.20 Coda. Fantasiestuk nr. 1

opus 73, van Schumann, uitgevoerd
door Alain Franco en Hans Mannes.

België/Télé 21

23.43-23.48 "" Journaal

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
16.10 Hallo Bert. Natuurfilmserie.
16.20 (TT) Service salon. Gevarieerd

middagprogramma. Presentatie: o.a.
Tineke de Groot.

17.30 Wordt vervolgd. Stripprogram-
ma. Presentatie: Judith de Bruijn.

17.54 Kruis + munt, spelprogramma
ten gevolge van het 125-jarig be-
staan van het Rode Kruis. Presenta-
tie: Henk Mouwe.

18.23 Forza! Jongerenmagazine. Pre-
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-
berto Tan.

18.53 De Weissensee. Een Hollandse
winter, reportage over een sportspek-
takel vanaf de Weissensee in het
Oostenrijkse Karinthië. Presentatie:
Jack van der Voorn en Rob Pach.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 L.A. Law. Amerikaanse advoca-

tenserie. Afl.: Spleen it to me, Lucy.
De nieuwe aanwinst Billy Castroverti
vertegenwoordigt Lucille Skarett die
dr. Raymond Miles vervolgt. Onder-
tussen moet Zoey ervoor zorgen dat
de moordenaar David Lee een dood-
vonnis krijgt.

21.13 AVRO Televizier. Actualiteiten-
programma. Presentatie: Karel van
de Graaf/Ria Bremer.

21.53 (TT) Hoe voelen wij ons van-
daag? Nederlandse comedy-serie.
Afl.11: Staan wij in de sterren? Rudie
is geobsedeerd door horoscopen en
vormt zo de aanleiding tot kaartspel-
letjes waarbij naar aanleiding van
horoscopen geld wordt ingezet.

22.25 Paradijsvogels. Serie over
mensen met een act. Afl.3: Betere
werelden. Met o.a. een gezinmet zes
kinderen dat in het zwart gekleed en
in zwarte busjes door Europa trekt
om hun ontevredenheid over de Ne-
derlandse samenleving te uiten.

22.50 Hollands decor. Een wandeling
of fietstocht n.a.v. een boek. (

23.05 Opium magazine. Cultureel
magazine vanuit landgoed Oud Ame-
lisweerd in Bunnik.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.25 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Eindelijk thuis.

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:

Oog in oog met een oude vlam.
17.20 Star street. Animatieserie. Afl.:

De laatstekeer dat we een Slonk red-
den!

17.30 "" Goud van oud live. Compi-
laties van hits uit de jaren 60 en 70.
In deze special beelden van verschil-
lende concerten die de afgelopen vijf
jaar zijn gemaakt en nog niet eerder
zijn uitgezonden.

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine

met Bart de Graaff.
18.45 "" Top 40. Popmuziek gepre-

senteerd door Erik de Zwart.
19.20 Veronica Film & Video. Film-

magazine met René Mioch.
19.45 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Held op sokken. Ca-
rol heeft weer eens een flinke depres-
sie als zij hoort dat haar ex-man gaat
hertrouwen.

20.10 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Oorlog kent geen regels.
Wanneer Doe een Vietcong-soldaat
niet durft dood te schieten, wordt er
door zijn toedoen een andere Ameri-
kaanse soldaat gedood.

21.00 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre-
sentatie: Hans Emans.

21.30 (TT) In de Viaamsche pot. Co-
medyserie. Afl.: De loterij. Frits denkt
veel geld te verdienen door een ille-
gale buurtloting te houden. Ondertus-
sen probeert Irma een partner voor
een feest te vinden.

22.05 Chirurgenwerk. Medisch the-
maprogramma. Vandaag: Microchi-
rurgie. Presentatie: Joop Daalmeijer.

22.55 Police squad. Comedyserie.
Afl.: Wraak en wroeging. Eddie Casa-
las is uit op wraak en probeert na zijn
vrijlating de rechter, die hem veroor-
deeld heeft, te vermoorden.

23.25 Stop de persen. Mediapro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

23.55-24.00 "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 De Beer van Bern. Afl. 4.
10.30-11.00 Criminaliteit. Afl.l.
13.00-13.12 en 17.55 Nieuws voor

doven en slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. Serie. Afl.: De

speech. Als Desmond slecht nieuws
ontvangt over zijn oude vriend
Sweetsticks, voelt hij zich schuldig.

19.25 Binnenland. Actueel wekelijks
magazine.

20.00 "" Journaal.
20.25 (TT) De mankementenshow.

Satirisch programma over lichamelij-
ke gebreken. Vandaag: Manisch de-
pressief.

21.03 Heren (The mens room), En-
gelse serie naar de gelijknamige ro-
man van Arm Oakley. Met: Harriet
Walker, Patrick Brury, Bill Nighy, e.a.

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

tie uit binnen- en buitenland (met om
23.00 Den Haag Vandaag).

23.15 Japan na 1945. Een nieuwe
wereldmacht, afl.l.

00.15-00.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/TV 2

15.15 Muzikaal portret van componist
Rossini. 16.10 Norman McLaren, por-
tret. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Emis-
sion politique. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal. 20.00 Coup de film. 20.25
White and blue. Finse documentaire
over 2 oud-strijders. 21.20 Laatste
nieuws. 21.55 Le secret de Joselito.
Spaanse speelfilm uit 1963 van Anto-
nio del Arno. 23.30-23.55 Ce soir.

08.00 Eurobics. 08.30 Ski special]
09.00 lAAF indoor atletiek gala. 10.3"
Eurobics. 11.00 Golf: PGA Europee
tour 1992. 12.00 Matchroom Pro bo*'
sen. 14.00 AMA Pro bikes. 15.00 Eu^
bics. 15.30 Bodybuilding. NPC Na'
wedstrijden voor junioren. 16.30 Skiën
17.00 Watersport. 17.30 NHL UshW
key. 19.30 Argentijns voetbal. 20.3"
Powersports intern. 21.30 Ski-verslag
22.30 Spaans voetbal. Barcelona 'Real Madrid. 00.30-02.00 Amenc^
Football.

# Wieteke van Dort
(Nederi. 3 - 20.25 uur)

06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL 4
nieuws.

07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap.
08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse dramaserie. Herh.
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.40 Bios. Film- en videomagazine.
12.15 Metti, una sera a Cena. Itali-

aans/Franse speelfilm uit 1969, gere-
gisseerd door Giuseppe Patroni. Nina
is getrouwd met Michele. Ze maken
beiden, tegen betaling, gebruik van
de diensten van Rie. Hij wordt echter
verliefd op Nina en vraagt haar om bij
hem in te trekken. Ze stemt in maar
al snel blijkt het niet goed te gaan. In
de hoofdrollen: Jean-Louis Trintig-
nant, Lino Capolicchio, Tony Musan-
te, Florinda Bolkan, Annie Girardot
e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse

telenovela.
15.35 The bold and the beautiful.

Amerikaanse Soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show.
18.00 RTL4zes uur nieuws/weer.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Surpriseshow.
22.00 Life goes on. Am. serie.
22.55 Match: Barend & van Dorp.
23.45 RTL 4laatste nieuws. Presen-

tatie: Loretta Schrijver.
00.00 Booker. Amerikaanse serie.
00.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.15 The Oprah Winfrey Show.
02.00 De draagmoeder. Braziliaanse

serie. Herh.
02.25 Metti, una serie a Cena. Frans/

Italiaanse film. Herh.
04.25 Teletext.

19.53 Benny Hill. Sketches.
20.00 Lava. Humoristisch progr.
20.30 Tekens. Kunstdocumentaires.
21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première Film en video.
22.30-23.50 Broadway Danny Rosé,

Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Woody Allen. Met o.a. Mia Farrow.

18.50 Journaal.
19.00 Het menselijk lichaam.Afl 4:
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-
kaanse serie.

09.00 IJshockey. 11.00 Noords skiën-
-12.00 Golf. 14.00 Am. Football. 16.C1
Paardesport. 17.00 Motorsportnieuw*
17.30 Autorijden op ijs. 18.00 Sup^j
cross. 19.00 Trans World Sport. 20.0"
Europa Cup Basketball. 21.30 Eu^sportnieuws. 22.00 Voetbal. 23.30 $
jarten. 00.30-01.00 Eurosportnieuws-

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.40 Methode Victor.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Nieuwsflits. 08.30 Progr.
uit One World Channel. 09.00 Euro-
journal. 10.00 Bouillon de culture.
11 .30 Découverte. Documentaire.
11.50-11.55 Nieuws. 16.05 Nieuws.
16.15Temps présent. Magazine. 17.15
Culinair magazine. 17.40 Methode Vic-
tor. 18.00 Spelprogramma. 18.30
Nieuws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Té-
létourisme. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Faut pas rever, avontuurlijk ma-
gazine. 21.00 Nieuws. 21.30 Babel.
Vandaag: Les autoroutes de la mer.
22.40 Autant savoir. Vandaag: La toxi-
comanie: sans poudre aux yeux. 23.00
Nieuws. 23.20 Viva. Vandaag: Neucha-
tel. 00.10-00.30Dossiers justice. Docu-
mentaire.

RAI UNO

06.30 Business insiders. 07.00 Bi*n
ness view. 07.30 Europe reports. 07.55
Supersports news. 08.00 ITN Nieuw*
08.30 Media Europe. 09.00 Channel g
09.30 Super shop. 10.00 The mi"
11.50 Music news. 12.00 Super shop
12.30 The mix. 13.00 Japan busines5

today. 13.30 The travel magazin*
14.00 All mixed up. 14.50 Music ne**|
15.00Wanted. 16.00 On the air. Sho*-
programma. 17.50 Music news. 18-0"
Wyatt Earp. 18.30 I spy. Detectie
19.30 Inside edition.Actueel magazin*
20.00 Prime sport. 20.50 Supersport*
news. 21.00 Beyond tomorrow. 21-3°
Eastern Europe report. 22.00 Nieuw*
22.30 News focus. 22.35 Super events
22.45 US market wrap up. 23.00 I spV
Detectiveserie. 00.00 Music new*
00.10 Wanted. Heavy metal. Vandaag
Bang Tango. 01.10 The mix. 01.30 Sf
per shop. 02.00 The mix all night.

06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00
TGI flash. 18.05 Vuoi vincere. 18.30
Ora di punta. 19.50 Bollettino della ne-
ve. 20.00 Telegiornale. 20.40 I pompie-
ri. Film. 22.15 Elezione 1992. 23.10
TGI linea notte. 23.25 Meditteraneo.
00.15 TGI notte - che tempo fa. 00.45
Oggi al parlamento. 00.55 Mezzanotte
e dintorni. 01.30 Due pezzi di pane.
Film. 03.15 TGI linea notte. 03.30
Sballato, Gasato, completamente fuso.
05.05 TGI linea notte. 05.20 Diverti-
menti. 06.05 La camera delle signore.

08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus Engels. 10.10
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst. 11.48
Programma-overzicht. 11.50 Das
Recht zu lieben. 12.15 Gesucht - ge-
funden. 13.45 Auslandsreporter. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.25 Landesspiegel. 15.55 Sport ak-
tuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Jörg
Preda berichtet. 16.30 Schooltelevisie.
17.30 Cursus natuurkunde. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Die Opoldeldoks.
Poppenspel. 18.30 Abenteuer überle-
ben. " Natuurfilmserie. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde met om 19.45 Raamprogram-
ma's van de landelijke studio's. 20.00
(ZW)Abilene town, Amerikaanse speel-
film uit 1946 van Edwin L. Marin. Bron.
Naar de roman Trail Town van Ernest
Haycox. 21.25 Demnachst. Vooruitblik
op de films van Konrad Wolf. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Linie K. Cultureel
magazine. 22.15 Dempsey and Make-
peace. Engelse misdaadserie. Afl.: Die
Schulfreundin. 23.00 Nach der ersten
Zukunft. Portret van de schrijver Jurek
Becker. 23.45 Laatste nieuws.

06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 An der
Donau, wenn der Wem blüht. Duits/
Oostenrijkse heimatfilm uit '59. 10.25
Booker. Am. krimi. Herh. 11.25 Glücks-
rad. 12.10 Punkt, Punkt, Punkt. Grap-
pig woordspel. 12.40 Tip des Tages.
12.45Te1e-Börse (met om 13.00 Sat 1
Bliek). 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens, serie. 14.30 Bezaubernde Jean-
nie. 14.555at 1 Bliek. 15.05 Falcon
Crest, serie. 16.00 Rückkehr nach
Eden, serie. 16.55 SAT 1 Bliek. 17.05
Geh aufs Ganze! Spelshow. 17.45 Re-
gionalreport 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Die Ver-
schwörer - lm Namen der Gerechtig-
keit. 'To Die For' (1) Am. krimiserie uit
1991. 21.15 Hunter. Am. misdaadserie
(1). 22.15 Spiegel TV - Reportage.
22.50 Sat 1 Bliek. 23.00 Das haus der
blutigen Hande. Amerikaanse speelfilm
uit 1968. 00.40AKUT, magazine.
Herh.ol.loSat 1 Sport. 01.40 Vor-
schau/Videotext.

Duitsland 3 SWF
Vogelzang

CD-afdeling,
ruime keus

inbeeld enmuziek

MOVE THE HOUSE 3
De opvolger van deze succesvolle serie is
nu uit. Alle nieuwe house/free style hits
verzameld. Bassheads ■ "Is anybody out
there", Fl6 - "F-16", Moto Grosso -"Thunder", Castle " "Elvis has lett the
building", "Ultimate seduction"eva.

3495

EM____K3

GOLDEN EARRING - Complete singles
collection
Nederlands meest populaire internationale
rockgroep heett nu 2 verzamel-CD's uit-
gebracht. Deel 1: hits tot 1975, o.a.
"Dongdiki-di-ki-dong", "Radar love" etc.
Deel 2: tot 1991, met "When the lady
smiles", "Twilight Zone", "Going to the
run" e.a. _fc__9s
PER STUK 05

7Q95Ook als box leverbaar f ->J

VIDEO-SERIE:
RAMBO COLLECTION
Deze spectaculaire trilogievan Sylvester
Stallone als vechtmachine is nu eindelijk
voordelig leverbaar in 3 losse delen:
"First Blood", "Rambo" en "Rambo 3".
Speciaal voor uw eigen thuisbioscoop
voor slechts Q__9s
PER STUK mtVO

ll uoGELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

07.00 Awake on the wildside. 10.0*
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Gre*"
test hits. 17.00 Report. 17.15 At td
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Rap*
today. 19.30 Ray Cokes. '22.oo Gre*
test hits. 23.00 Report. 23.15 At tf»
movies. 23.30 News at night. 23.45
From 1. 00.00 Post modern. OI."*
Kristiane Backer. 03.00-07.00 VideoS

CNN

13.45 Lemen los - volle Fahrt vo-
raus! Documentaire serie over de
geschiedenis van de zeevaart.

14.15 Amerika - Eine musikalische
Reise. Muziekprogramma. Vandaag:
Mississippi-Melodie - Den tragen
Fluss hinauf.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
Afl.: Gefahrdetes Glück. Felix is jarig
en iedereen komt om hem te felicite-
ren behalve zijn familie.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. Jeugd-

serie. Afl.: Die Seerauber (2). Malin,
Jenny en Tjorven proberen elk de
diamanten te vinden. ledereen gaat
op in de strijd.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Pfiff. Sportprogramma.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal. Regionaal
17.50 en 18.20 Ein Heim für Tiere.

Serie. Afl.: Rabauke im Seidenfell-
chen. Roswitha Seidel besluit met de
hond van haar overleden zuster mee
te doen aan een hondententoonstel-
ling. Volgens dr. Bayer maakt de ter-
riër een goede kans om kampioen te
worden. Aansl. programma-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 "" Liebe auf den ersten Bliek.
20.00 Es schreit zum Himmel. Na-

tuurfilm over de kraanvogel.
20.45 "" 10 oder geh'n. Reisquiz.

Vandaag: Tirol.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine. Vandaag: Mit Superzahl und
Rubbelglück.

21.45 Heute-journal.
22.15 "" Live. Talkshow vanuit de Al-

ten Oper in Frankfurt.
23.30 (OO) Der Film des Königs. (La

Pelicula del Rey), Argentijnse speel-
film uit 1986 van Carlos Sorin. Bij de
opnamen van een historische speel-
film over een Franse avonturier die
zich in 1861 liet kronen als koning
van een Indianenstam, worden regis-
seur en spelers met zoveel proble-
men geconfronteerd dat het project
bijna wordt afgeblazen.

01.10 Heute.

09.00 Gezamenlijk programma ARD
ZDF. Zie Duitsland1.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Telekol-
leg 11. 09.00 Autun en fete. 09.15 Al-
tern. Energiequellen. 09.30 Musik in
ihrer Zeit. 10.00 Down Under: Austra-
lia. 10.20 Mensch und Technik. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Playtime.
16.15 Vor 75 Jahren: Hunger an der
Heimatfront. 16.30Russich bitte! 17.00
Telekolleg 11. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.59 Der Traumstein. 18.23
Philipp. Kinderserie. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwestjournal.
19.00 Service urn sieben. 19.15 Die
Sendung mit dem Stier, magazine.
20.00 Lindenstrasse. Serie. 20.30 Zur
Sache Europa. 21.00 Journaal. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 Kulturzeit
et zetera. 23.00 Zeugenaussage. En-
gelse speelfilm uit 1978 van Tony Pal-
mer over het leven van de Russische
componist Stjostakovitsj (1906-1975)
die bij Stalin in ongenade was geval-
len. 01.35 Non-Stop-Fernsehen.

09.00 Tagesschau.
09.03 Der Denver-Clan (Dynasty).
09.45 Medizin nach Noten 1/1.
10.00 Tagesschau.
10.03 Gesundheitsmagazin Praxis.
10.50 Consumententips. Vandaag:

1. Waarheen met oude tl-buizen? 2.
Test van energiezuinige lampen.

11.00 Tagesschau.
11.03 Die Hütte am Sec. Serie.
11.55 Weltenbummler. Reisreporta-

ges. Vandaag: Hardy Krijger op Bali.
12.25 Rückspiegel. Compilatie.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Hallo Spencer. Kinderserie.
14.30 Wie Hund und Katze. Australi-

sche jeugdserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Geschichten von anderswo.

Vandaag het leven van Fred en Rosé
in Papua Nieuw-Guinea.

15.30 (TT) Traumberufe. Portret van
modiste Bettina Donnerstag.

16.00 Tagesschau.
16.03 Mutter & Sohn. Australische

serie. Afl.: Die letzte Hoffnung. (Slot)
16.30 (TT) Vale Tudo Soapserie.
17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.35 Die unschlagbaren Zwei. Se-

rie.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.45 Auf Achse. Serie.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Zum Beispiel Berlin. Reporta-

ge over toenemende vijandigheid ten
opzichte van buitenlanders.

20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstips.
21.03 Lieder, so schön wie der Nor-

den. Finale van volksmuziekcon-
cours vanuit Brernershaven.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Des Führers Mund-

geruch, reportage over de voorberei-
dingen en eerste draaidagen van de
opnamen voor de speelfilm over de
ontdekking van de Hitler-dagboeken
in 1983.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Z.E.N. Bilder aus Nepal:

Silberschmied in Bhaktapur.

09.45 Newsroom. 12.30 Business md
ning. 13.30 Business day. 15.00 Lart
King. 16.00 World today. 17.30 Crie'
and Co. 20.00 World business tonigh
21.00 The int. hour. 23.00 World bv«r
ness. 23.30 Showbiz today. 00.00 Th
world today. 01.00 Moneyline. 01.3
Crossfire. 02.00 Prime news. 03.0"
Larry King. 05.00-09.45 Showbiz.

07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
Poddington peas. 11.35 Spelprogram-
ma. 12.00 Nieuws. 12.05 (TT) Beauty-
wise. 12.30 People today. Met om
13.00 Nieuws. 13.20 Pebble Mill. 13.55
Reg. nieuws. 14.00 Nieuws. 14.30 (TT)
Neighbours. Soapserie. 14.50 Chelten-
ham Festival 1992. 16.50 Meivin and
Maureen's Mgsic-a-Grams. Muzikale
serie. 17.05 Against the storm. Afl.4:
17.20Tekenfilmserie. 17.30 (TT) Dizzy
heights. 17.55 Newsround. 18.05 (TT)
Blue Peter. 18.35 (TT) Neighbours.
19.00 (TT) Nieuws. 19.30 Regionaal
nieuws. 20.00 Tops of the pops. 20.30
(TT) EastEnders. Soapserie. 21.00
(TT) Last of the summer wine. Come-
dyserie. 21.30 (TT) Us girls. Comedy-
serie. 22.00 (TT) Nieuws. 22.30 Budget
response. 22.40 Porridge. Comedyse-
rie. 23.10 The full Wax 11. 23.45 Ques-

06.00 Guten Morgen Deutschland,
met om:

06.30 Frühmagazin met GeldMarkt.
08.30 Treft am Alex.
09.05 Vater Murphy. Herh.
09.55 Reich und schön. (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.20 Dr. mcd. Marcus Welby, Afl.:

Das Ende einer Karriere.
11.10 Lieber Onkel Bill. (Family af-

fairs). Afl.: The Flip Side. Herh.
11.35 Tic tac toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogr.
12.30 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer). Afl.: Geliebte Susi. Herh.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie, (Married... with children). Aff.:
Frauen wollen auch mal Spass (1).

13.30 California Clan. (Santa Barba-
ra). Amerikaanse serie.

14.20 Die Springfield Story. (The
guiding light). Amerikaanse serie.

15.05 Dallas. Afl. Jager und Gejagter.
15.55 Chips. Afl.: Aus einer anderen

Welt. Herh.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump street Afl.: Heimliche

Beziehungen.
20.15 Superfan. Show met sterren.
21.15 Notruf. Serie waarin opmerkelij-

ke reddingsacties centraal staan.
22.15 KMI me again - Toten Sic michl

Amerikaanse thriller uit 1989 van
John Dahl. Aansl. RTL aktuell.

00.00 Dienst in Vietnam, (Tour of du-
ty). Afl.: Machtig und alleine.

00.55 Kampf gegen die Mafia. (Wise-
guy). Afl.: Die Abrechnung. Herh.

01.40 Twilight zone. Amerik. sf-serie.
Afl.: Das Glück im Traurn. Herh.

02.05 Sperrfeuer auf Planquadrat X,
(Doktor Mladen). Joegoslavische oor-
logsfilm uit 1975 van Midhat Mutop-
cic. Met: Ljubat Tadic, Pavle Vujisic,
Ljubisa Samardzic. Herh.

03.25 In den Klauen des Erpres-
sers, (Blackmail), Amerikaanse mis-
daadfilm uit 1939 van H.C. Potter.

04.45 After hours. Magazine.
05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh.

BRT 2
22.30 Broadway Danny Rosé
(1984-USA). Luchtige, amusante
film van Woody Allen waarin hij zelf
de hoofdrol speelt als pathetische,
niet zo geslaagde manager die de
zangcarrière van Nick Apollo Forte
probeert op te vijzelen.

Radio 1
7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12 30 Nws 12.55 Mededelingen t.
b.v land- en tuinbouw). 15.05 NOS
Aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17 30 Nws) 19.04 Goal 20 04
Voor wie niet ki|ken wil. 23 07 Met
het oog op morgen 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1.02 Zingen in de
nacht 202 Als mensen verande-
ren. 2.30 Mag ik even. 3.02 Go-
spels van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Duitsland 2
23.30 La Pelicula del Rey (1986).
Zuidamerikaanse film van Carlos
Sorin over de problemen rond het
maken van een historische film
over een Franse avonturier die in
1861 door de Indianen tot koning
gekroond werd.

Radio 2
7.04 Goedemorgen Nederland
7.53 Het levende woord. 8.04
NCRV's hier en nu. 8.20 Goede-
morgen Nederland 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Ted's lunch-
pakket, met om 13.04-13.20 Hier
en nu. 14.04 NCRV's belspel.
15.04 Beste Beer. 16.04 Disco-
gram 1647 lets anders. 17.04
Ook goeienavond. 19.04 De hits
van... 20 04 Listen to the music.
22.00-07 00 Zie Radio 1." Carole Lombard in 'Not-

hing sacred'. (BRT 1 -
16.15)

02.05 Doktor Mladen (1975-YU).
Redelijk gemaakte film van Midhat
Mutopcic over, alweer en hoe toe-
vallig, de strijd van Tito's partiza-
nen. Opnieuw houden ze de de
Nazi's tegen. Deze keer in 1941 in
Kroatië.

RTL Plus

gen tussen rancheigenaren. Verder
met Arm Dvorak en Edgar Bucha-
nan.

BBC 2
19.00 Escape from Zahrain
(1962-USA). Moeizaam relaas over
een gearresteerde nationalistische
leider in een landje in het Midden
Oosten die uit een politiebusje ont-
snapt. Regie: Ronald Neame. Met:
Vul Brynner en Sal Mineo.

Radio 3
6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100 18.04 De
avondspits. 19.04TROSdancetrax.
21.04 De CD show 23.04-24.00
Sesjun.

Duitsland 3 West
20.00 Abilene- Town (1946-USA).
Western van Edwin L. Marin over
geduldige sherriff (Randolph Scott)
die probeert een conflict bij te leg-

RTL Plus
22.15 Kill me again (1989-USA).
Handige vormgeving en aantal ver-
rassende wendingen in deze film
van John Dahl. Femme fatale roept
privé-detective te hulp als ze op de
loop moet voor een gewelddadige

RTL Plus
03.25 Blackmail (1939-USA). Film
van H.C. Potter over een onschul-
dige gevangene die vrijgelaten
wordt nadat hij zijn straf heeft uitge-
zeten. De schuldige probeert hem
af te persen. Met: Edward G. Ro-
binson, Gene Lockhart en Guinn
Williams.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgef"
melodie (nieuws om 7 00 en 800
uur). 8.55 Overpeinzing. 9 05 MU'
sikpavillon. 12.00 Nieuws en weer
12.05 Gut Aufgelegt. Zur Sach«
(13.00 nieuws). 14.00 Nieuws
14.05 Stichwort Wirtschaft. Auf de'

Promenade. 15.00 Cafè-Konzert'
16.05 Heimatmelodie. 17.00 D*
Tag urn fünf. Aansluitend Musike"'
press (18.00 en 19.00 nieuw*;
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieu**;
20.05 Zwischen Broadway und Kf'
damm 21 00 Musik zum traum^
22.30-4.05 Nachtexpress.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 925 Water-
standen. 9.30 Eenzaam maar niet
alleen 10.00 Dilemma. 11.00 Ge-
zondheid, een zorg. 12.00 Nws.
12.05 Aardewerk. 13.00 Nws.
13.10 Emmastraat 52. 14.00 Gas-
ten van de KRO. 15.00 Ezelsoor.
15.30 In den beginne 16 00 NOS
Cultuur 17.00 De ronde tafel van
Pam. 17.25 In gesprek met de bis-
schop 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17 55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Pop-Eye. 18.40 Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20 30 Indone-
sië, taal en cultuur. 21.15 Rus-

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio
14.00Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over-
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.

RTL Radio
4 00 Frühschicht Weckdienst. 6 Ojj
Guten Morgen Deutschland. 9.0?
Radio-Shop Muziek en actualiW''
ten. 12.00 RTL Mittag. 14 00 RTL
Radio Café 16.00 Feierabend Dj*
Abend in den Feierabend. 18.0"
Radio Bar. Classic Hits. 21.00Lifl"
be ist. Das zartliche Magazine
24.00-4.00Radio-Nacht. Die NaC'
lebt.

Omroep Limburg
7 00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1 8.30 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Vcor gebruik schudden. 12.00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13 00
Overname landelijke aktuahteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-1830 Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

schkasten; 8.30 Veranstaltungsk^r
lender). 9.10 Musikexpress 10 0°
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik b 6"
Tisch (om 1200 agenda voor Bru5'
sei; 12.15 agenda voor hetOstkarr
t0n).12.30 BRF Aktuell. 1300 f'
schauf. Volksmuziek. 14.05 Mus*'
zeit heute: country & wester" 1'15.00 Nachmittagsstudio 16.0*
Spotlight 17.05 Oldiekiste. 18- 1°
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Jazz a 'aBRF.

(8.00 Nws.) 9.05 Veronica s mees-
terwerken I: Berliner Philharmoni-
ker met fluit. 10.30 Muziek voor
miljoenen. 11 53 Veronica's mees-
terwerken II 13.00 Nws. 13.04
Nederland muziekland klassiek
14 00 Metronomium. 15.30Zeggen
en schrijven. 16.00 De beweging:
16.00 Het portret: New Vork, New
Vork: 18.00 Nws; 18.04 Muziek-
journaal; 19.00 Concert. Muz. voor
piano. 20.00 Nws. 20.02 Het po-
dium: 20.02 De wandelende tak;
21.00 Voorland 22.00 Downbeat.
23.00-24.00 Audio Art.

sisch, taal en volk. 21.45 Pronto
22 15 Computers in het primair on-
derwijs. 22.45-23.15 Het formatie-
budgetsysteem.
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RTL4Nederland 3Nederland 1 Nederland 2 België/TV 1
tion time. Discussie. 00.45 Seco1*

chance. 01.00 Paradise. Serie. 01-*
Weerbericht. 01.50-02.05 Faces <"
Islam. 03.00-03.15 The way ahead.
formatieve serie.

BBC 2

Sportnet

iimburgs dagblad televisie en radio donderdag

redioTV FILMS VIDEO



DOOR ALE VAN DIJK

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - FilmNet is
genoodzaakt om de geplan-
de introductie van haar pro-
gramma in enkele kabelge-
bieden voorlopig uit te stel-
len door een tekort aan
decoders.
Het tekort aan de apparatuur,
die nodig is om het programma
van het abonnee tv-kanaal te
ontvangen, is ontstaan doordat
het aantal abonneesvan FilmNet
de afgelopen maanden sterker is
gegroeid dan verwacht. Volgens
directeur Philip R. Bisschop is
FilmNet het slachtoffer van zijn
eigen succes.

Bisschop wijst nog een reden
aan voor het tekort. „Er is een
nieuw type decoder in de maak.
Deze wordt dit najaar op de
markt gebracht. Daardoor is de
oude voorraad beperkt gehou-
den."

Concert
Dimitri

van Toren
verschoven

HOEVELAKEN - „Met de Mankementenshow op donder-aagavond bij de NOS heb ik de draad weer hersteld, die
Jl^ mijn vertrek bij de Vara was gebroken," zegt Frans Boe-ien (55). Sinds anderhalf jaar is ex-journalist, voormalig
Vara-regisseur en ex-directeur van de Leidse Schouwburg
ooelen als media-directeur en regisseur-producent ver-bonden aan het theater- en tv-dramabedrijf van John vanden Rest.

BUNDE - Het concert dat Dimi-
tri van Toren op 7 maart in Bun-
de zou geven, heeft wegens ziek-
te van de zanger niet plaatsge-
vonden. Deze muziekavond is nu
verschoven naar aanstaande vrij-
dagavond. Geïnteresseerden
kunnen vanaf 20.30 uur opnieuw
terecht in het Gemeenschaps-
huis 'De Auw Kerk' aan de
Burchtstraat 2 in Bunde. Kaar-
ten (’ 7,50) kan men telefonisch
reserveren bij de Stichting
GreenFund in Meerssen op num-
mer 043-644012.

Tv-serie over Spaanse
costa's landinwaarts

Van onze rtv-redactie

°U de Vara begon hij zijn tv-car-rere met taboe-doorbrekende
series als 'De Stratemakeropzee-
?"ow' en .j j de Bom V/H DeKindervriend. Hij won er de

mee, de jaarlijkse
PriJs van de tv-critici en op hetJv-festival van Montreux ontving
jyi de internationale persprh's.uok een Bronzen Kinderkast is
ln zijn bezit.

"Ue formules van zijn kinderpro-
gramma's, die ook door veelouderen werden bekeken, trok"Hl door in series als De Senio-
pnshow. Taaistraat en de Late,ste Lienshow rond Wieteke vanvort.uort. Boelen was ook de creatie-ye figuur achter de drama-serie

alleen en de serie showsr°nd André Hazes.

Het verklaart natuurüjk nog niet
waarom hij plotseling als
Schouwburgdirecteur verder
wilde.

Boelen: „Ik ben niet de enige tv-
maker, die weg is gegaan, hoor.
Wim Bary ging naar de schouw-
burg in Amstelveen, Luc van
Gent naar Eindhoven en laatst
nog Piet van Hest van de KRO
naar het Theater aan het Vrijthof
in Maastricht. Toen ik nog jour-
nalist bij De Tijd was schreef ik
over tv, vervolgens gingik zelftv
maken en toen ik bij de Vara
wegging dacht ik: bij het toneel
gebeurt het echt. Dat trok mij
aan. Uit pure nieuwsgierigheid
heb ik ook altijd in mijn leven
aan de anderekant van de streep
willen kijken. Ik heb ook toneel
geregisseerd: De Jantjes, Educa-
ting Rita, De mousetrap, cabaret-
programma's van Joke Bruys en
Marjol Flore en onlangs nog (bij
Van de Rest) De wijze kater."

Een geruchtmakende fraude-
affaire maakte na vijf jaar een
einde aan de schouwburg-car-
rière van Boelen. „Een gevalvan
afschuwelijke ambtenarij. Ik heb
plezierig in die schouwburg ge-
werkt, maar na die affaire hield
ik het voor gezien. Ik had er geen
zin meer in. Verder wil ik daar
geen woord meer over zeggen."

Vrijwel onmiddellijkkon hij ver-
volgens in de Van de Rest-tv-stu-
dio's te Hoevelaken aan de slag.
Boelen: „Ik 4iad nooit meer tv-
series willen maken. Ik had dat
wel gezien. Maar bij Van deRest
kon ik zowel in het theater als in
de tv-studio terecht. En als je
dan weer aan de tv ruikt begin je
het weer leuk te vinden. Toen ik
enkele afleveringen van drama-
series van Van deRest had gere-
gisseerd rijpte het plan om de

vistuist op het moment, dat hij de
late Lienshow verder wilde

evolueren - 'ik wilde onder
"teer steeds meer gaan inhaken
°P de actualiteit' - hield hij het
°y de Vara voor gezien.

Benidorm
HEERLEN - De nieuwe
NCRV-serie 'De Spaanse Cos-
ta's landinwaarts' (vanaf vrij-
dagavond om 18.28 uur op
Nederland 1) lijkt wat idee en
opzet betreft op het oude ver-
trouwde 'Weg van de Snelweg.
Ook in deze nieuwe toeristi-
sche serie gaat het erom de
vakantiegangers zover te krij-
gen dat ze afwijken van de
gebaande paden en eens kij-
ken wat er nóg te beleven is in
de omgeving.

Verschil is dat het er bij de cos-
ta's om gaat mensen van hun
vast stekkie af te krijgen, terwijl
het bij 'de weg' de bedoeling is
om hen een onverhoeds afslagje
te laten nemen. Voor de kijkers
is er nog een ander verschil.
'Weg van de Snelweg' heeft in al
die jaren, onder het wakend oog
van Piet Pons, een vaste, ietwat
bedaagde stijl gekregen.

Het duidelijkst komt de opzet
van het programma tot uiting in
de derde aflevering, die over de
Costa Bianca gaat. Of, nog fami-
lialer: over Benidorm. Het dorp-
je telt 30.000 inwoners. Per jaar
worden er echter 55,4 miljoen
overnachtingen geboekt. Waar-
om is duidelijk. Juist deze bad-
plaats, die zich kenmerkt door
een sky-line waar New Vork bij
wijze van spreken achter kan
schuilen, ademt de sfeer uit van
een geheel verzorgd, compleet
toeristisch pakket. Een patatje
kun je er net zo gemakkelijk
weghappen als een paëlla. Beni-
dorm is een gróte bruiningsfa-
briek. Maar ook daar kun je met
uitstapjes, op slechts enkele kilo-
meters afstand, ontdekken datje
daadwerkelijk in Spanje bent.

Dat er plaatsen zijn als Guada-
lest, een dorpje hoog in de ber-
gen, of Elche met de grootste
palmentuinen van Europa en
uiteraard een stad als Alicante,
met zijn mooie boulevard en de
oude Castillo de Santa Barbara,
de enorme burcht die op zon 180
meter boven het centrum uitto-
rent en al sinds de derde eeuw
voor Christus de baai bewaakt.

Boelen: „Ik had bij de Vara jarenang alle ruimte gekregen iets opgang te brengen. Maar geduren-
de de thd, waarin intern bij devara de hevigste ruzies werden
Ultgevochten en de leidingeeds in andere handen over-ig' werd die ruimte steedsReiner. Je stopte al met een aan-tal dingen en op 't laatst kon niksmeer. En die lijn is door Marcelvan Dam keihard doorgezet."

Jj*e frustraties, die hij opliep bij
"Jet maken van de Hazes-shows,
°-eden de deur definitief dicht.

doelen: „Als je langer met steedsf^eer frustaties moet rondlopen,!^iap je ook zelf af. Ik wilde, toenJjt wegging, helemaal nooit meer
"-programma's maken."

spreekbaar te maken. Over vele
ziektes wordt nog gezwegen. In
zekere zin proberen we opnieuw
taboes te doorbreken. Maar dan
niet in de vorm van afzetten te-
gen programma's als 'Vinger aan
de pols.

't Lijkt een programma voor
minderheden, maar het is het
niet. Een aantal schrijvers van
het collectief, die ik bij de Vara
om me heen had verzameld, zijn
er weer bij, aangevuld met enke-
le nieuwe namen. Het voordeel

Ik had ondertussen een bypass-
operatie ondergaan en toen ik
dacht ik: 'Hé, iedereen heeft wel
eens wat. ledereen loopt wel
rond met een mankement. En zo
rijpte het idee voor de Manke-
mentenshows: een serie pro-
gramma's, met een ziekte of een
gebrek als thema voor elke afle-
vering. Sketches, interviews, een
liedje, cabaret. Met als enige doel
de onderwerpen, die je kiest, be-

is, dat je uren lang samen kunt
praten over hoe het zal moeten
en wie wat zal doen. In de prak-
tijk geven we elkaar tips door.
Zonder dit soort uitwisselingen
zou het programma niet gemaakt
kunnen worden. Aart Staartjes,
Wieteke van Dort, Joost Prinsen,
ook allemaal al te zien in mijn
Vara-series, zijn ook weer terug.
Maar daarnaast zijn steeds ande-
re gastacteurs te zien en is de
vaste bezettingvan vroeger jaren
uitgebreid met nieuwe gezich-
ten."

lijn, die ik in mijn Vara-tijd had
getrokken, verder te tekenen.

Worsten

Van onze rtv-redactie gewerkt aan een groot aantal
nieuwe programma's. We zyn
tenslotte in goed overleg uit el-
kaar gegaan."

De ook al zeer omstreden pop-
pen uit het programma, die be-
kende tv-verschijningen uitbeel-
den, blijven voorlopig de kanto-
ren van Dutch Dream Produk-
tions op het Hilversumse
NOB-terrein sieren. Ze gaan vol-
gens Rademakers nog niet naar
het Omroepmuseum.

wereld. Uitgerekend dit soort
programma's heeft een lange
aanloopperiode nodig. Maar zelfs
na drie seizoenen is 'Binnenland-
se Zaken' nog niet wat Niche
wil."

programma 'Binnenlandse Za-
ken' ondanks slechte kijkcijfers
drie seizoenen de tijd heeft gege-
ven. In het buitenland is zoiets
ook de gewoonste zaak van de

Of dat je in plaats van deHollan-
se patat-tent aan de boulevard
ook naar het Restaurant Meson
de Vizcayo enkele kilometers
buiten Benidorm kunt gaan,
waar een grote verscheidenheid
aan worsten aan het plafond
hangt, waarvan je naar believen
stukken kunt afsnijden; of naar
het plaatsje Jijon waar de Turron

gemaakt, een soort mier-
zoete noga van Moorse oor-
sprong.

'Weg van de Snelweg' en 'De
Spaanse Costa's landinwaarts'
richten zich wellicht op verschil-
lende doelgroepen. Hun over-
eenkomst is dat ze iets opvoede-
rigs hebben. Ach, dat mag best.

Levendig
De vierdelige serie over de
Spaanse costa's valt meteen op
door haar levendigheid. Die
wordt vooral veroorzaakt door
het feit dat er met mensen ge-
praat wordt. Met bewoners, die
iets vertellen over hun dorp of
streek. „Ze kusten de stenen, ze
stopten zand in een enveloppe,
ze stonden maar te buigen. Zo
zijn ze," vertelt een mannetje,
nog vol van verbazing, in deeer-
ste aflevering. Hij woont in het
Spaanse, middeleeuwse gehucht
Besalat, dat vlak achter de Costa
Brava ligt. Daar hebben inwo-
ners nog maar pas geleden bij
toeval een, in historisch opzicht
uniek, joods bad ontdekt. Sinds-
dien is het een soort bedevaarts-
plaats voor joodsemensen.
De beelden worden daarnaast
ook nog eens van commentaar
voorzien door Vicky Mas, die het
programma heeft geproduceerd
en als presentatrice optreedt.

HEERLEN - De Avro en
producent JefRademakers
hebben besloten geen ver-
volg meer te maken op het
licht-satirische tv-program-
ma Medialand. Radema-
kers: „De Avro wilde wel
verder, maar dan pas wel-
licht komende herfst. In het
contract stond, dat ik vier
weken na de laatste afleve-
ring een duidelijk 'ja' of
'nee' moest horen. Toen
puntje bij paaltje kwam
werd het nee. En ik wilde
op dit punt het contract niet
veranderen."

Rademakers, directeur/oprichter
van het produktiebureau Dutch
Dream Produkties, betreurt ach-
teraf het definitief verdwijnen
van Medialand wel: „Alleen al
omdat al jarende Nederlandse tv
geen satirisch programma rijk
is."

Veel van de kritiek, die de acht
afleveringen losmaakten, deelt
hij echter wel. Rademakers: „Er
viel veel te verbeteren en binnen
de formule van het programma

Ongelukkig
Medialand, dat afgelopen winter
in het nieuws kwam toen de
Avro de dag voor de uitzending
besloot de eerste al opgenomen
aflevering niet uit te zenden, was
volgens Rademakers ook 'onge-
lukkig geprogrammeerd. Rade-
makers dreigde de Avro met een
claim van een half miljoen.

(ADVERTENTIE)
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Avros inmiddels naar Philips
vertrokken manager tv-amuse-
ment Lex de Rooi wilde wel ver-
der met Medialand. Radema-
kers: „Ik was bereid niet onvoor-
waardelijk aan het presentatie-
trio vast te houden. Óver tal van
mogelnke verbeteringen waren
we het eens. Ik wilde alleen nu
definitief weten of we verder
zouden gaan, en niet komende
herfst. Dat de Avro nu geen dui-
delijk 'ja' kon laten horen is ove-
rigens best begrijpelijk. Er wordt

" Benny Neyman: de popu-
'■o.ire chansonnier is van-
avond even terug in zijn

geboortestreek.

Dirk van Egmond
eindredacteur
bij Televizier

Elias wil nu van de
Avro het inkomen dat
hij naar zijn mening is
misgelopen vergoed
krijgen. „Vergoeding
van gederfd inkomen
lijkt mij een heel rede-
lijke eis, want volgens
mijn advocaat had ik op
basis van de bereikte
overeenkomst een jaar-
salaris kunnen eisen,"
aldus Elias. Hij heeft de
Avro een termijn ge-
steld en heeft van de
omroep antwoord ge-
kregen. Over de inhoud
daarvan wil hij zich nog
niet uitlaten. Volgens
de Avro zijn Klap en
Elias nog in een brief-
wisseling verwikkeld.

Benny Neyman
vanavond
in Heerlen

HEERLEN - Met een ze-yen muzikanten tellende
"and brengt Benny Ney-rnan vanavond in de Heer-lense stadsschouwburg de
nieuwste aflevering van zijn
show 'In concert. Daarmeetrekt hij inmiddels het zes-de achtereenvolgende sei-zoen het land in. Het pro-
gramma van vanavond
Devat nieuwe, vaak sfeer-
volle, liedjes en een aantalhits uit het verleden. VoorBenny Neyman in concert'
2ijn nog kaarten aan de kas-sa van de Heerlense stads-
schouwburg verkrijgbaar.
De muzikale leiding van het
Programma heeft FreekDicke.

HILVERSUM - Dirk
van ' Egmond is be-
noemd tot nieuwe ein-
dredacteur van Avros
Televizier. Van Eg-
mond (38) is nu eindre-
dacteur van het RTL-
4-nieuws en werkte
daarvoor bij het radio-
nieuws van Veronica en
TROS.

Met de benoeming van
Van Egmond is de im-
passe doorbroken die
vorig jaarontstond toen
gesprekken met Ton
Elias, beoogd eindre-
dacteur, werden afge-
broken. Niet iedereen
op de Televizier-redac-
tie bleek blij te zijn met

ren, dat wij nog cham-
pagne hebben gedron-
ken op de goede afloop,
en dat de Avro niette-
min ontkent dat we een
deal hadden." Volgens
hem is de Avro terugge-
schrokken voor de
plannen die hij met de
Televizier-redactie in
petto had.

de komst van Elias
Sindsdien lopen tussen
Avro en Elias de menin-
gen uiteen of er al een
overeenkomst was be-
reikt. Elias meent van
wel: „Mij verbaast het
dat Avro-directeurKlap
en ik het begin oktober
tot en met de pensioen-
voorzieningen eens wa

Medialand krijgt geen vervolg
Avro en producent schrappen tv-serie definitief
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" Jef Rademakers: ,£o'n
procjramma moet minstens
drie jaar de kans krijgen."

waren die verbeteringen ook mo-
gelijk geweest. In de eerste
plaats zaten naast presentatrice
Marjolijn Uitzinger drie onerva-
ren panelleden. Die hebben na-
tuurlijk tijd nodig. Ivo Niche zei
me laatst nog, dat de Tros zijn

Tekort aan

decoders
bij FilmNet

Frans Boelen, bedenker van de Mankementenshows

'Ik had nooit meer
tv willen maken'

" Frans Boelen:
Jkheb een
bypass-operatie
ondergaan. Zo
rijpte het idee
voor de
Mankementen-
shows."

Limburgs dagblad "j show
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Hier vast een stukje uit 't nieuwe, spannende avontuur zoeken/ "Het beste kunnen jullie dan../7, roept dokter Mol

van Piep en Ollie van deze week. JanLinders biedt u ook dit nog, maarPiep en Ollie zijnal teverwegom dokterMolnog te

boekje gratis aan bij 30,- boodschappen (exclusief statiegeld). kunnen horen, dus hij haalt zn schouders op en belt bij de

volgende zieke aan.
Piep enOllie op jachtnaar vitanuentjes. ~: a 7T

_
7 . J „. _.. ..Hoe zal dit aflopen? Waar vinden Piep en Ollie die

"ledereen heeft griep en -hatsjoe- ik ben zelf ook vitamientjes? Dat staat in Piep en Ollie op jacht naar de
*

verkouden/ 7 Ollie doet meteen een stapje naar achteren, hij vitamientjes, hetboekjevan dezeweek, dat jebij JanLinders in

wil niet ziek worden want niezen is met zon grote de winkels krijgt bij de boodschappen,

olifantenslurf helemaal geen pretje. ,

"Hatsjoe", zegt de dokternog eenkeer. "Ik zou zelf wel

in m'n bed willen liggen."

"Nou", zegt Piep, "kunnen wij u dan niet helpen?" Dokter <** |% __fl
Molschudt znhoofd."Jongens, ikvind 't erg aardig", zegt hij, Ik J \
''maar dit moet ik echt zelf doen. Misschienkunnen jullieer I
voor zorgen dat iedereen in 't dorp genoeg gezonde Pk.^l P ij
vitamientjesbinnenkrijgt?" ""SSMBS"

"NatUUrlijk,datdoenwe",roeptPiepalvoordedokteris Dikke citroenen Reuze grapefruits ,wi.)

' ' l f f ZOete Spaanse fk f\ netje a 1 kilo +É f\ ’■■
r *h ff" f\Sinaasappelen / inhoud, géén Ü stuks in netje /

uitgesproken. "Kom op Ollie, we gaan meteen vitamientjes géén 4^95- maar __■# /sj zakt maar __." /\J géén maar ém%sj\J
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Pampers boy & girl voordeelpak: Aviko aardappelschijfjes QO Topklasse witlof 1 EZf]
midi96st/maxiB4st49r99'nu 44.99 vriesvers, zak a 450 gr irS^JJ STUNT: nu 1 kilo voor _L»OV_/
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JanLinders huiswijn Star Economie Compact Palmolive badschuim Punicavruchtendrink Heel melkwitbrood Paturain kruiden Bieze: kip-kerrie
Vin deTable rouge of blanc, wasmiddel, pak a 2,5kg groenof wit, 500 ml -ér7s"~ keuze uit 4 soorten voorgesneden verpakt Schepsalade
(statiegeld)literfl4^cr3.9B 2.00korting -4_^5~10.95 80 Ct VOOrdeel! 4.95 flesal liter k99~ 1.79 perstuk _rr9~1.99 perBogr „49~2.19 perlOOgr 1.49
Persil Super Glorix toiletblok Johmahuzarensalade Peijnenburg volkoren Sesambollen Monapudding met Zwan Gelderse

citroen gegarneerd Ontbijtkoek verpakt per _ SaUS keuze uit3 smaken gekookteWOrSt
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Deze week zetten we iets ]
nieuws op de wastafel. .

'Weer iets nieuws?' hoort ■» jm öftlil Bi^| Met precies de juiste ver-
u uw haren denken, en u woelt ilj____l> zorgende samenstelling, wat
eens even uw vingers door ze UOfl^ilLiP -*S?Ti Ufl (____' h fl voor aar u 00^ °^ uw noo*c'
heen... cïïSISIr MmL ■mnutljD hebt staan. £

Ach, die haren op uw --* ... „~ .^JbgS^ii'^ JjHAMPQQ J^ Hebt u bijvoorbeeld uw J
hoofd. Ze zijn er in soorten en /1111 lik aar een eur S^geven, °*maten, allemaal met hun ei- '.' 'HQrW»*" o^PbÉN- 1 permanent in de krul gezet,
genaardigheden. »■(/ a l 1 /IW É_t an vindt u ons Se,ective

Zo zijn ze bijvoorbeeld met keratine'dat dit naar tot E
wat aan de droge kant, of wil- '^~

mam^^^mmmm % in de puntjes verzorgt.
len juistelke dag gewas- "fe^""""S!^ Willen ze het liefst elke
sen worden. **__* BMMMBBaer dag gewassen worden, dan

Er zijn geeft u ze hun dagelijkse
erbij die op een gegeven moment een kleurtje hebben gekre- portie vitaminen met onze vitamineshampoo en crème-
gen, of die juist heel normaal gebleven zijn. spoeling.

Bovendien zijn al die types nogal kieskeurig wat hun Voor droog haar hebben we lecithine aan onze Selective
voeding betreft. toegevoegd, dat uw haar minder springerig maakt.

Wat dat laatste aangaat, maken we het u nu heel ge- En zijn uw haren heel normaal te noemen, ach, dan zijn
makkelijk. ze al gauw dik tevreden met de proteïne in onze shampoo

U haalt de voeding voor dat toch wel behoeftige haar en crèmespoeling,
gewoon met uw dagelijkse boodschappen in huis. Bovendien is Selective nóg een haartje beter, omdat we

We hebben nu maar liefst vier nieuwe shampoos en vier ze alle vier een lekker fris geurtje hebben gegeven,
nieuwe crèmespoelingen in ons assortiment, alle onder de En zo ziet u maar dat er geen haar op uw hoofd is waar
naam Selective. we niet aan denken.

CU Selective crèmespoeling, . Oh Selective shampoo,
proteïne, lecithine, keratine nr- proteïne, lecithine, keratine 0 Qr-
of vitamine, flacon 200 ml A45 Züü of vitamine, flacon 250 ml AAS Z.yD

~~ ~ ; De nieuwe AllerHande is uit: Varkensfricandeau, uitnn" hinemonaMoiina- \Met onze tandenborstels U kunt nu geld beleggen terwyl U boodschappen doet. 98 pagina 's vol recepten en Informatie. 500 gram $m 7.75 1/1/ m
oioemenaroeiing.

blijft U lachen. ' Deze maand o.a. "Vlees, snel klaar, toch kilo ®@®® _739" 14.49 .. ... . .
We hebben er een heleboel nieuwe Met het kopen en sparen van AH zegeltjes hebt unu de mogelijk- S«2Sss feestelijk: De AllerHande ligt gratis voor u Varkensschnitzel nef bos * narC'SSen' 1?5tandenborstels bij. En de tandpasta is ook heid om als belegger deel te nemen in het AH Vaste Klanten Fonds. +j£J&U& klaar in de winkel. geoaneerd * '
in de aanbieding. Dat wordt dus extra In uw Albert Heijn winkel ligt een brochure voor u klaar waarin ItßjtßfflKlft » fnnoram ' w1QS '
poetsen deze week. alles haarfijn wordt uitgelegd. AH Vaste Klanten Fonds. Calvé pinda-satésaus, luug TOOilïi";J

ah servicelijn: bei gratis oe-oaos._ ,« ..._.,„. a^W"" f, pot 250 gram __1T C-.ZtÖ f_o KinkarhnnaHoc De artikelen in deze advertentie kunt uln alle AH
%\\ § NIEUW: s-s-j-j-s-^s-* mi r\iyiv_i uuiiaues, IHOQ winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine
W\ fW tt\ TanHonhnrctol ** Libero luiers. „^

ca. 2.000 gram ®@®@ lU.^y cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen
XÈ. 'Tf ~ anuenuorbiei

Ji„n„nr„„rfo„ „*_, ir__r 17QR In AH winkels waar één van die cijfers op de deurWH Doublé action, Ch Goudseextra belegen 48+kaas, RiojaOtonal, diverse soorten ®@© vm l/.yö staat
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Ch Tandenborstel ** j^JL_aPS3__\ „ Knorrmaaltijden, S^ljlSk pak 125° gra
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7/IQ
Kom

t
k°mmer' iaq /Jfepi/

Junior of Korte kop, ~ ... fiKHBjIO, Tarvo Moussaka, Taco's, Paella ~OQ __R__l9 + 20%extra A4y perstuk I^^
j* \fM^^m
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"Metgratis tandenborstelhouder- verpakt,half 99n j^lM .tfShuSdSï -rn 250 ffflfiiP^Ch Tandpasta gel, heel "» ItfMf cSate°Ritsen normaalofcitroen'flacon 2"69 |T
Ch Tandpasta fluor, verpakt, 250 gram i_y 2.29 (g^^)^ fpffeeT' ° Het nieuwe Volière ei. Een ei uit een goed nest. i^j^jr^Bg,
stubesasoml ■ iW9B" 3.99 zaklsogram ®®@ IS? l.by Vanaf deze/veek zijn alle legbatterij-eieren vervangen door IM........ . "__ ~ _ een nieuw soort ei: het Volière ei. Lees er alles over In de speciale folder* ff.^._Ssp
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100 gram ®@®® I_^- 99 pak 12 rollen _^ 4.y^ ; = lMJ»|||Jiff

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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