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Hongarije in
de ban van

paarse haren
- Paarse haren,

j'onderwerp houdt Hongarije
feisjJn ban. Hongaarse kranten
iet n gisteren gemeld dat in
.5 Hongaarse gebied Heves

dingen gebeuren. De
!j^nvan hele families in die re-

-0 lichten paars op.
tvf0??rom de haren in zuiver paars

fcSforesceren is onduidelijk,
r^kundigen hebben inmiddels
L-^gesteld dat het verschijnsel
"J|'s te maken heeft met-elektro-
"Jgnetische straling of radio-jpvheit.

"fen Verschijnsel deed zich mid-
ij. """februari voor het eerst voor
"j^t dorp Szüsci. Het haar vanjo^t leden van twee families

*|ürde toen prachtig paars. Be-
"Jjdeze week gebeurde in een
ï^'jgelegen dorp bij zes ande-
£n hetzelfde,
jj^ Plaatselyke arts zei te ver-

Oeden dat het verschijnsel te
j heeft met een wasmiddel
j* een handelsreiziger onlangs

" de dorpen aan de man bracht.
k*ar ook deze verklaring schiet
fe *prt. Niet iederen die het was-

heeft gebruikt, heeftJJ^rs haar gekregen.

het weer

Feiw BEWOLKING
bj; frontale zone behorende
L t

eeft diepe depressie boven
li*e, goorden van Noorwegen,
tin ' vandaag langzaam over
We Provincie naar het zui-
H-^*-8' Er is dan ook veel
w °'king waaruit af en toe
*V 0 " Valt- In de namiddag en
»0 nd komen er vanuit het
>*»i t<*en ook enkele opklarin-
w' maar helemaal droog
s

, aen we het niet. De wind
aC-htig' windkracht 6 > uit

tii leüjke richtingen en er
lig Windstoten tot stormach-
-10 " Het kwik loopt vanmid-tVa? °P tot 9 graden en daalt

nacnt naar 3 Sraden-

'f«fF Verdere informatie be-
L '*ende het weer in Limburg
i*1*- ü bellen 06-91122346.N>AAG:

: 06-58 onder: 18.41
x.*a,»op: n.51 onder: 03.54S^GEN:C°P: 06.56 onder: 18.42

13.13 onder: 04.34

Onenigheid in
kabinet over

legitimatieplicht
DEN HAAG - In hetkabinet heerst
ernstige onenigheid over de invoe-
ring van een legitimatieplicht en
over het bijbehorende identiteitsbe-
wijs. Minister Dales (Binnenlandse
Zaken) keert zich op twee fronten
tegen de ministers Hirsch Ballin
(Justitie) en Kok (Financiën).

Dales wil de huidige legitimatie-
plicht voor louter vreemdelingen
handhaven, omdat die in de prak-
tijk redelijk zou werken. Volgens
Hirsch Ballin is de regeling niet ef-
fectief, en bovendien discrimine-
rend ten opzichte van vreemdelin-
gen.
Hirsch Ballin wil een ruimere rege-
ling, waarbfj de politie in het kader
van het vreemdelingentoezicht in
principe iedereen staande kan hou-
den. Hij wordt gesteund door zyn
eigen CDA-fractie in de TweedeKa-
mer, Dales op haar beurt weet haar
PvdA-fractie achter zich.

Ter Veld presenteert plan aan Tweede Kamer

Bijstandsgerechtigde
moet werk zoeken

r*N HAAG - ledereen die een bijstandsuitkering heeft moet
C& solliciteren of een eigen zaak beginnen, om zo in zijn of
r^ bestaan te voorzien. Alleen bij medische ofsociale belem-
[ermgen geldt die verplichting niet.

Gemeenten, die voor de uitkering
zorgen, moeten bijvoorbeeld reke-
ning houden met de zorg voor kin-
deren onder de twaalf. Dat staat in
het voorstel voor een nieuwe Alge-
mene Bijstandswet, dat staatssecre-
taris Ter Veld (Sociale Zaken) giste-
ren naar deKamer heeft gestuurd.

Door iedereen te verplichten in ei-
gen bestaan te kunnen voorzien,
komt er een einde aan het onder-
scheid tussen werklozen met een
bijstandsuitkering (rww'ers, mét
sollicitatieplicht) en overige bij-
standstrekkers (34 procent van het
totaal van een halfmiljoen). Van de-
ze laatste groep wordt nu vaak geen
inspanning gevraagd werk te zoe-
ken. In de nieuwe wet geldt voor
gehuwden of samenwonenden de
verplichting om betaald werk te
zoeken voor beide partners.

Kern van de wet is dat gemeenten
meer ruimte krijgen om mensen
aan het werk te helpen, 'uit de bij-
stand te krijgen. De centrale regel-
geving wordt verminderd. Eender-
de van de mensen met een uitke-
ring ontvangt al vijf jaar of langer
een bijstandsuitkering.

lemand met kinderen moet zich wel
kunnen voorbereiden op een betaal-
de baan, bijvoorbeeld door scho-
ling. Daar staat soms als beloning
voor een behaald diploma een fi-
nanciële premie op. Die hoeft tot
een bedrag van 2.100 gulden niet te
worden gekort op de uitkering.

Gemeenten moeten samenwerken
met de arbeidsbureaus, die zitting
moeten nemen in de commissie die
het gemeentebestuuradviseert over
het plaatselijke bijstandsbeleid. De
gemeente wordt ervoor verantwoor-
delijk dat mensen meteen uitkering
voorzieningen kunnen gebruiken
die hup kans op werk vergroten. Ze
kunnen aan het recht op bijstand de
verplichting koppelen van deelna-
me aan zulke voorzieningen, als
scholings-, sollicitatie- of werkerva-
ringsprojecten.
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GS proberen gedwongen ontslagen te vermijden

Provincie moet ruim
18 miljoen bezuinigen

MAASTRICHT - Omdat de provin-
cie Limburg het met ingang van
1993 met ruim achttien miljoen
minder per jaarmoet doen, hebben
Gedeputeerde Staten gisteren een
grootscheepse bezuinigingsoperatie
aangekondigd. Talvan organisaties,
instellingen en stichtingen zullen
het in de toekomst zonder of in het
gunstigste geval met een lagere sub-
sidie moeten stellen. Ook in het ei-
gen provinciehuis willen GS enkele

miljoenen besparen door een ingrij-
pende reorganisatie die overigens
niet met gedwongen ontslagen ge-
paard gaat.

De ombuiging is noodzakelijk door
de bezuinigingen van het rijk op de
PNL-arbeidsplaatsen (15 miljoen
per jaar) en de banenplannen van
het ministerie van Binnenlandse
Zaken (2,5 miljoen per jaar). Boven-
dien houdt de provincie rekening

met verdere kortingen die zijn ge-
raamd op 1,2 miljoen op jaarbasis.
De bezuinigingsoperatie moet vol-
gend jaar 5 miljoen opbrengen, in
1994 14 miljoen en uiteindelijk in
1997 de 18 miljoen die jaarlijks al
vanaf 1993 moet worden ingeleverd.
De tekorten die de komende jaren
ontstaan, worden gedekt door de
eenmalige afkoopsom van 31 mil-
joen gulden die de provincie van
het ministerie van WVC heeft ge-
kregen. De tekorten in de eerste ja-
ren worden voornamelijk veroor-
zaakt doordat GS gemeenten die
geen subsidie meer ontvangen
schadeloos moeten stellen.
Zie verder pagina 15

" Sector welzijn/cultuur
moet meeste inleveren

'Elders bezuinigen haast onmogelijk'

Coalitie twijfelt over
lagere huurverhoging

DEN HAAG - De regeringspartijen
PvdA en CDA zien nauwelijks mo-
gelijkheden om de huren volgend
jaarminder te verhogen dan met 5,5
procent. Volgens woordvoerders
van beide fracties stuit dat op veel
praktische bezwaren.
Een geringere huurstijging komt in
beeld als het huurwaardeforfait (be-
lasting voor huiseigenaren) volgend
jaar minder stijgt dan afgesproken.
Het kabinet zal daartoe besluiten
als de inflatie - grondslag bij het be-
rekenen van het forfait - hoger uit-
valt dan verwacht.
Dat zou in principe betekenen dat
de huren ook minder omhoog hoe-
ven. In de Tussenbalans, de groot-
scheepse bezuinigingsoperatie van
het kabinet, is namelyk afgespro-
ken dat de woonlasten van huur-
ders en huiseigenaren met elkaar in
de pas moeten blijven lopen.
Minder huurverhoging houdt ech-
ter in dat er forse gaten vallen in de
Tussenbalans. Dat zou betekenen
dat er elders op de begroting van
Volkshuisvesting bezuinigd moet
worden.
PvdA-Kamerlid De Pree zou niet
weten hoe dat zou kunnen. Snijden
in de individuele huursubsidie, de
stadsvernieuwing of het nieuw-
bouwprogramma is voor hem niet
bespreekbaar. Een vermindering

van de subsidies om de grondkos-
ten in de steden te drukken, zoals
de WD voorstaat, vindt hij even-
min aanvaardbaar.
De Pree waarschuwt verder dat ook
een lager huurwaardeforfait extra
bezuinigingen nodig maakt. Die
drukken echter niet op de begroting
van volkshuisvesting.

CDA-woordvoerder Koetje toont
zich evenmin optimistisch over de
mogelijkheden voor een geringere
huurverhoging. Zo houdt hy vast
aan de afspraak dat de huurstijging
minimaal 1 procent bpven de infla-
tie moet liggen.
Bovendien wijst hij er op dat tege-
lijk met de huurverhoging de subsi-
diesvoor het verbeteren van wonin-
gen zijn geschrapt. Die moeten
voortaan betaald worden uit de ex-
tra huurinkomsten. Een lagere
huurverhoging zou verhuurders in
de problemen brengen. Daarnaast
ziet ook Koetje niet goed hoe nog
gesnoeid zou kunnen worden op de
uitgaven voor Volkshuisvesting.
Staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) wil deverhuurders vol-
gend jaar meer vryheid geven bij
het vaststellen van huren. Hij wil
gaan werken met een minimum- en
een maximum percentage voor de
jaarlijkse huurverhoging.
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CDA-Limburg
vreest verlies
1.100 banen

DEN HAAG - Het CDA-Limburg
vreest dat in de sociale werkvoor-
ziening in de provincie zeker 1.100
arbeidsplaatsen verloren zullen
gaan. Het kabinet wil namelijk de
uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) in de na-
bije toekomst niet meer recht-
streeks betalen, maar via de ge-
meenten. Dat gaat gepaard met een
(decentralisatie)korting van tien
procent, in het geval van Limburg
jaarlijks43 miljoen gulden.
In een brief aan minister Bert de
Vries van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid en de CDA-fractie in de
Tweede Kamer vraagt het CDA-
Limburg de overheveling .van de
WSW-gelden (naar het Fonds Socia-
le Vernieuwing) voorshands achter-
wege te laten.

Zie verder pagina 15

" 'Rek is er nu wel uit
bij WSW-instellingen

Lubbers: geen
ruimte voor

lastenverlichting
DEN HAAG - Het kabinet heeft
geen financiële ruimte voor lasten-
verlichting in 1993 Premier Lub-
bers ht-eic uit gistel avond
van het wekelijkse kabinetsberaad
gezegd. Hij reageerde daarmee op
een pleidooi van minister De Vries
(Sociale Zaken). Deze stelde begin
deze week een lastenverlichtingvan
2,5 miljard gulden voor.
Lubbers gaf te kennen dat kabinet,
werkgevers en vakbonden geza-
menlijk moeten proberen ruimte
voor lastenverlichting te scheppen.
Daartoe is een 'goed' gesprek nodig.
Minister De Vries is al bezig met de
voorbereiding daarvan. Inzet moet
zyn het temperen van de inflatie en
de lastenstijgingen. Voorts moet ge-
probeerd worden de loonstijging te
matigen.

Kamer steunt
nieuwe opzet
plan-Simons

DEN HAAG - Een Kamermeerder-
heid bestaande uit CDA, WD en
D66 vindt het 'verstandig' dat
staatssecretaris Simons (Volkge-
zondheid) niet langer vasthoudt aan
het overbrengen van de huisartsen-
en kraamzorg uit het ziekenfonds
naar de AWBZ op 1 janauri 1993.
Ook de PvdA, de partij van Simons,
houdt niet langer onverkort aan die
operatie vast.
Zo reageerden Kamerleden uit de
betrokken partijen gisteren op het
bericht in deze krant dat Simons af-
ziet van het overbrengen van" huis-
artsen- en kraamzorg vanuit het
ziekenfonds naar de awbz op 1 ja-
nuari 1993.

Een flamingo, afkom-
stig uit een particulier
dierenparkje in Ro-
them, streek gistermor-
gen na een zwerftocht
van enkele dagen neer
op het Orleansplein in
Maastricht. Bewoners
van dit plein brachten
het dier naar Anita van
Hoorn, dieaan denabu-
rige Jos. Hollmanstraat
woont. Aan haar zorgen
is het te danken dat de
flamingo, die bebloede
poten had en onder de
modder zat, weer gauw
opknapte. Zij stopte de
vogel in bad en gaf hem
te eten. „De flamingo
legde zijn snavel in
mijn hals en vond het
prachtig in de badka-
mer. Al gauw stond hij
op één poot te fluiten
totdat de eigenaar, ge-
waarschuwd door de
politie, hem kwam op-
halen. Een heerlijk hap-
py end," aldus Anita.
Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Bouw- en
houtbond groeit

erg snel
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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-

isen, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear. vr t/m zo 18.30

f en 21.15 uur, ma t/m do 21 uur,
|za zo wo ook 14.30 uur. De John-:sons, vr t/m zo 18.30 en 21.15 uur,: ma t/m do 21 uur. Babar, za zo
|wo 14.30 uur. Hot shots, vr t/m
Izo 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.

120 uur, za zo wo ook 14 uur.
| Ciné-K: Frankie & Johnny, dag.
f2l uur. Cinema-Palace: The
[ prince of tides, dag. 18 en 21.15

' uur, za zo wo ook 14 uur. Dead
jagain, dag. 19en 21.30 uur, za zo
| ook 16.30 uur. Don't teil Mom
|the babysitter 's dead, vr t/m zo
I 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
i 20 uur. Thomas More, ma 19.30
\ uur. Max Havelaar, dag. 20 uur.

''Merci la vie, dag. beh. ma 22 uur.
f Bagdad Café, ma 19.45 uur. Hal-
j faouine, vr za 23 uur.

" Andy Garcia in
'Dead Again'.

GELEEN
Roxy: Shattered, dag. 20.30 uur.
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
Royal-Microßoyal: Ricochet, vr

' t/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 uuf,
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.

Scheermes
Nooit eerder dan nu met 'Cape
Fear' heb ik 'blauwe plekken' opge-
lopen van een film. Regisseur Mar-
tin Scorsese moet een scheermes
hebben gebruikt by de montage.
Gecombineerd met dof dreunende
opera-muziek beukt deze thriller zo
hard op je in dat jebeurs wordt van
de spanning.

Cape Fear' mag dan een 'remake

zijn van de gelijknamige zwart-wit
thriller uit 1962 van regisseur J. Lee
Thompson, toch heeft Scorsese
meer diepte gegeven aan de hoofd-
persoon Max Cady. In de oorspron-
kelijke film, gebaseerd op deroman
'The Executioners' van John D.
MacDonald, is Cady een kwelgeest.
In Scorsese's herhalingsoefening is
hy een kwelgeest-met-een-missie.
En dart ben je niet te stoppen.

Genaaid
In de gevangenis, waar hij eerst
heeft leren lezen, heeft Cady zich
verdiept in wetboeken en de bijbel.
En ontdekt dat hij door zijn advo-
caat genaaid is. Cady heeft namelijk
veertien jaar gekregen wegens bes-
tiale verkrachting. Bowden heeft
echter een rapport achtergehouden,
waaruit blijkt dat het slachtoffer
een losbandig (drie minnaars per

maand) leven leidde. Willens en we-
tens heeft hij deze 'verzachtende
omstandigheid' geprullemandi-
seerd. In plaats van pakweg zes jaar
cel, moet Cady veertien vrije jaren
inleveren. En daar moet Bowden
veertien jaar later voor bloeden, let-
terlijk.

Cady neemt het gezin Bowden niet
meteen vol op de slof. Bijna tot aan
het einde zorgt hij ervoor dat Bow-
den juridisch machteloos staat te-
genover zijn getreiter. Genadeloos
weet hij de zwakke plekken van
Bowden bloot te leggen. De lieve-
lingshond van Leigh, Bowdens
echtgenote (Jessica Lange), sterft
plotseling. Bowdens geheim vrien-
dinnetje wordt gruwelijk mishan-
deld. Dochter Danielle (Juliette
Lewis) is vijftien en seksueel
nieuwsgierig genoeg om in de ban
te raken van Cady's zoetgevooisd

geneuzel over de onzin van schuld-
gevoelens. Op de aanzwellende
woede van Bowden reageert Cady
vervaarlijk geslepen. Als gevolg van
een mislukte afstraffing - Cady
ranselt de drie door Bowden betaal-
de straatvechters ongenadig af -krijgt niet Cady maar de gekwelde
advocaat een straatverbod. Ook de
ingehuurde privé-detective Kersek
(Joe Don Baker) rijt zichzelf open
aan de sardonische sluwheid van
Max Cady.

video vers

DOOR HANS TOONEN

In 'Video Vers' wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die op video
te huur of te koop zijn.

'The Cook, The Thief, His Wife &
Her Lover' heeft in Engeland voor
veel beroering gezorgd, omdat me-
nigeen er een politieke parabel in
zag waarin Thatcher over de hekel
werd gehaald. Regisseur Peter
Greenaway (onder meer 'The
Draughtsman's Contract') heeft zich
in deze drassige discussie niet ge-
mengd. Hij heeft een meesterlijke
film gemaakt rond tijdloze thema's
als sex, liefde, wraak, decadentie,
beschaving en kannibalisme.
The Thief heet Albert Spica (Mi-
chael Gambon), een varken van een
vent, die dagelijks aanschuift in res-
taurant 'Le Hollandais' waar hij
eenieder schoffeert. Zijn vrouw
Georgina (Helen Mirren) ondergaat
zijn boertige, brute vernederingen
lijdzaam. Op eèn schransavond ont-
moeten haar ogen die van een, iets
verderop aan een tafeltje zittende
boekhandelaar (Alan Howard).
Even later bedrijven zy de liefde op
het damestoilet. Terwyl de kok tel-
kens voor een veilige plek zorgt,
heeft dit paar elkander hitsig lief.
Als Spica erachter komt dat hij be-
drogen is, neemt hy gruwelijk
wraak. Bladzyde voor bladzijde
wordt de betrapte minnaar volge-
propt met een van zyn oude boe-
ken. De wraak van Georgina is
echter nog gruwelijker.
Een verbijsterende film, met schit-
terend camerawerk. Kortom, een

film om op te vreten. (Movie Select
Video: ’ 39,95).

'The Goonies' is helemaal Spiel-
berg, de grootmeester van Holly-
wood als het gaat om avonturen-
films voor tieners (E.T.) of volwas-
senen (onder meer Indiana Jones-
cyclus). 'The Goonies' is weliswaar
geregisseerd door Richard Donner,
maar je kunt onmiddellijk zien dat
Spielberg over zijn schouders heeft
meegekeken. De ingrediënten zijn
vertrouwd: tieners, bandieten, pira-
ten en houterige ambtenaren. Hun
avonturen staan altijd in de vijfde
versnelling. Wat me tegenstaat aan
deze film is het voortdurend ge-
schreeuw van de tieners. Boven-
dienklutst Donner/Spielberg er ook
wat 'special effects', geleend uit In-
diana Jones doorheen. En dat vind
ik wat gemakzuchtig.(Warner:

’ 39,95)

'Police Academy I' uit 1984 past in
een serie van zes die nu bij Warner
te koop is. Let je alleen op het aan-
tal vervolgen dan verdrinken mijn
kanttekeningen in het meer van
succes van deze lachserie. Aange-
zien echter niet de macht van het
getal doorslaggevend is, maar kwa-
liteit, blyf ik volhouden dat ik geen
raad weet met deze 'Police Acade-
mies. Het beoogt een parodie te
zyn, maar op wie of op welk genre?
Het is platte petten-101, met hier en
daar een geïsoleerde dijenkletser.

Heb je er een gezien, dan heb je ze
allemaal gezien, beweer ik eenzaam.
(Warner: ’ 39,95).

'The Naked Gun 2 1/2' daarentegen

krygt me wel aan het lachen. Ra-
zendknappe montage zorgt voor
gierende humor rondom stoetha-
spel, politie-inspecteur Frank
Debrin (Leslie Nielsen). Neem de
openingsscènes, waarinDebrin aan-
zit aan een banket ter ere van presi-
dent Bush. De draak die regisseur
David Zucker daar steekt met Bar-
bara Bush is onvergetelijk.

Ook de parodie op 'Ghost' als Niel-
sen samen met Priscilla Presley een
bloemenvaas draait, is een spetter.

De serie symbolen, die Hollywood
in de loop der jaren heeft gebruikt
om het vrijen en klaarkomen fil-
misch af te dekken, is ingedikt tot
één grote lachstuip in 'The Naked
Gun', een dijenkletser op het ver-
volg uit 1988. (Paramount/Esselte)

" Leslie Nielsen als rechercheur Debrin in 'The Naked Gun 2 112
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Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en
21 uur, za zo ook 15.30 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland, za
zo wo 14 uur. Rivoli: JFK, dag.
20 uur, za zo ook 14.30 uur.
Maxim: De Johnsons, dag. 18.45
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. 18.45 en 21 uur, vr ma
di do ook 14.30 uur, za zo ook
16.30 uur. De Notenkraker, za zo
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. 14.30 en 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.

Robert de Niro op dreefals kwelgeest-met-een-missie

'Cape Fear' bezorgt
je blauwe plekken

DOOR HANS TOONEN

Alsof de duivelzelf een striptease
weggeeft, zo satanisch is de vol-
gende scène uit 'Cape Fear': Max
Cady (Robert de Niro), na veer-
tien jaar cel terug in een stadje
om zijn ex-advocaat Bowden het
bloed onder de nagels uit te ha-
len, moet zich tijdens een verhoor
op het politiebureau uitkleden.
Vanachter een doorkrjkspiegel
gluren Sam Bowden (Nick Nolte)
en politiechef Elgart (Robert
Mitchum). Schaamteloos glijdt de
camera over het vetvrije lijf van
Cady, betegeld met tatoeages.
Veegt over de granieten rug,
waarop een weegschaal in de
vorm van een kruis getatoeëerd
is, waaraan 'waarheid' en 'gerech-
tigheid' hangen.

Cady's hele lijfzit vol onuitwisbare
tekens aan dewand. Om elketwijfel
over zijn toorn weg te wissen,
zoomt de camera in op de ogen van
Cady. Poelen des doods, afgedekt
met huiveringwekkende haat. Want
Cady weet dondersgoed wie hem
begluurt: Bowden, zijn mikpunt
van wraak.

" Ex-bajesklant Max Cady (Robert de Niro) legt zijn ex-advo-
caat Sam Bowden (Nick Nolte) fijntjes uit waarom hij hem. in
zijn woonplaats komt opzoeken.

Bevrijden
Als het gek getreiterde gezin Bow-
den vlucht naar hun boot in 'Cape
Fear' laat Cady niet los. De confron-
tatie is zinderend spannend. Op het
losgeslagen jacht raakt ook de
waanzin van Cady op drift. Gedre-
ven door bijbelteksten hoopt hij
Bowden van zijn schuld te bevrij-
den door zijn vrouw en tiendochter
te vermoorden. Vanuit deze hel
volgt dan de bevrijding, de weder-
geboorte.

Ook al gaat Cady uiteindelijk kopje
onder, het eenzame talent van Ro-
bert de Niro zorgt er voor dat je
geen bloedhekel krijgt aan de ge-
flipte treiteraar. Zijn prestatie is
weer een Oscar waard.

Dat Scorsese niet alleen een vak-
man is, maar ook een heer, blijkt uit
zijn respect voor de originele 'Cape
Fear'. De Hollywood-veteranen Ro-
bert Mitchum, Gregory Peck en'
Martin Balsam, drie sterren van
toen, schitteren nu in zijn subtiele
versie. Heel even, maar lang genoeg
voor een heilzame werking op myn
opgelopen blauwe plekken.

Te zien in Royal Heerlen

recept
Florida-salade

DOOR HUUB MEIJER

In Amerika zijn rauwkostsalades
al jarenlangimmens populair.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 2 (rode) grapefruits, 1 kleine
ijsbergsla, 'A struik bleekselde-
rij, 2 vleestomaten, 250 gram
Noorse garnalen. Voor de dres-
sing: 1 eierdooier, 2 eetlepels
maisolie, 1,5 dl yoghurt, citroen-
sap, peper, zout, tabasco, dille.

Schil grapefruits dik af en snijd
met scherp mes de partjes tus-
sen vliesjes uit. Vang uitlekkend
sap op. Was slabladeren, verdeel
ze in stukkken en droog blaad-
jes. Maak bleekselderij schoon
en snijd stengels in repen. Ont-
vel tomaten, snijd in achten en
verwijder zaadjes.
Maak dressing door eierdooier
en olie met garde dooreen teroe-
ren en hier beetje bij beetje yog-
hurt bij te schenken. Breng op
smaak met peper, zout, tabasco
en citroensap en meng er als
laatste dille door.
Verdeel slablaadjes, reepjes sel-
derij, stukken tomaat, partjes
grapefruit en garnalen over 4
bordjes en lepel hierover dres-
sing.

Nieuwe start voof
Filmhuis Heerlen

Na een gedwongen stilte van W
driekwart jaar gaat het Heerle'
filmhuis De Spiegel vandaag "nieuw van start in de kleine &
van café de Nor, Geerstraat "**Elke vrijdag en zondag om 21 uuf
het Filmhuis open. Na de open*"
vanavond om zeven uur volgt d
negen uur 'De Provincie', die <*
zondag gedraaid wordt. Zaterd1
negen en zondag vier uur W"1
'Prospero's Books' getoond.

'De Provincie':
drama in benepen

Hollands landschap
DOOR PIETER VAN LIEROP

Tegen de trend in om Nederlandse
speelfilms zo veel mogelijk in co-
productie te maken en derhalveeen
internationaal ofneutraal aanzien te
verschaffen, dient het regie-debuut
van Jan Bosdriesz met 'De Provin-
cie' zich aan als een oer-Hollandse
film. Op zich is dat al verheugend
en des te meer daar het een werk-
stuk betreft dat met vakmanschap,
intelligentie en goede smaak ge-
maakt blijkt te zijn.

Thorn Hoffman, Pierre Bokma, Gijs
Scholten van Aschat en Tamar van
den Dop excelleren in de hoofdrol-
len van deze film die gaat over de
psychologische achtergronden van
een gruwelijke moord. Het is een
oer-Hollandse film. Dat betekent
een terugkeer naar trage rivieren en
grazige weiden, naar domineesland
en de literaire bronnen van Wol-
kers, 't Hart en Jan Brokken. Óp
Brokkens roman 'De Provincie' is
de door Frans Rasker geproduceer-
de film van Bosdriesz gebaseerd.

Zeer Hollands ook is de stijl van de
film die niet in Latijnse flamboyan-
tie ofAmerikaanse dadendrang uit-
blinkt, maar bepaald wordt door
bespiegelingen en dialogen, waarin

ironie nog het meest prikkels
element vormt. Zeker, er is sp^
van een afgrijselijke moord. I*3
Brokken liet die op de eerste pa^
van zijn boek plaats vinden, z'jj
hij dat tenminste meteen gH
heeft en de identiteit van de rW
denaar vormt geen aanleiding H
suspense. Dus derest is een kw*^van mijmeringen over hoe he*.
gekomen is. Bij Bosdriesz vindt!
moord om script-technische rfl

/ recens^
nen pas tegen het einde van dejj
schiedenis plaats, maar zelden rm
qua enscenering iemand zo kies 1
een film om het leven gebracht* |
Een spektakel is' er zeker niet *Jgemaakt. Een enkele lugubere cW
up zal ons pas veel later vertel)!
hoe affreus de moordenaar *j3misdragen heeft. Op die manierfl
boek schrijven of op die mal}1!
films willen maken, dat is kenn-s"!
de aard van Nederlandse beestje

Te zien in De Spiegel, Heerlen.

" Vlnr Gijs Scholten, Pierre Bokma en Thorn Hoffman in »
Provincie.

Richard Brooks (79) overleden
BEVERLY HILLS - De Ameri-
kaanse regisseur Richard Brooks,
bekend van Hollywood-klassiekers
als 'Cat on a Hot Tin Roof (1958) en
'Lord Jim' (1965), is afgelopen
woensdag in Beverly Hills overle-
den. Hy werd 79 jaar.

De regisseur, die al langer dan een
maand ernstig ziek was, stierf thuis
aan een longontsteking.
Brooks, geboren in Philadelphia,
begon zijn loopbaan als sportver-
slaggever, schrijver en presentator
van radioprogramma's. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam hij in
de filmwereld terecht, aanvankelijk
als scenarioschrijver. Hij was ge-

trouwd met actrice Jean Simmons.
De laatste jaren draaide hij maar
weinig. Een van zyn laatste films
was 'Looking for Mr. Goodbar' uit
1978.

Brooks was een van de scenario-
schrijvers van de filmklassieker
'Key Largo' met Humphrey Bogart
en Lauren Bacall. Hy schreef en re-
gisseerde de film 'The brothers Ka-
ramazov' en 'The last time. I saw
Paris. Vooral de laatste film was
een kassucces.

puzzel van de dag

Horizontaal
I. papegaai; 3. hechtmiddel; 5. mannelijk
dier; 7. klapje; 9. schil; 10. strafwerktuig;
11. jongere broer of zuster; 12. groente;
13. een zekere; 14. korte slaap; 15. snel;
16. uiting van genegenheid; 17. gejaagd;
18. iemand die in zijn vrije tijd een ander
land bezoekt; 19. oppervlaktemaat; 20.
knaagdier; 24. drukfout (lat.); 28. edel-
steen; 32. edelsteen; 36. mannelijk dier;
37. insnijding, snede; 38. mededeling, tij-
ding; 39. maand; 40. streling; 41. hoge
berg; 42. een zekere; 43. kip; 44. tel-

"woord; 45. oude Franse munt; 46. tweetal;

47. groente; 48. laagte tussen 2 berg*
49. schutsluis; 50. ongebonden.

Verticaal ,
1. hevige afkeer; 2. bepaalde toelage (frj
3. klein kind; 4. luchtgat voor een ovedj
slaapplaats; 6. panda; 7. tropisch insfl
8. falset; 21. familielid; 22. vod; 23. V'l
25. koordans; 26. behoeftig; 27. asvafl
28. schroeflijn; 29. verzameling van 91
schreven stukken; 30. verwijderdheid;
verhoging, dorpel; 32. twijfelachtig;.-ft
bijwoord; 34. licht ontvlambare vloei* 1

(sterke drank); 35. besmettelijke ziekte-

Oplossing van gisteren

Vrijdag 13 maart 1992 "2fimburgs dagblad j
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Zondag
15 maart

Limburgs Dagblad
lentewandeling

' «■i,"*.<L<fc**r-v- *i« '

'l samenwerking met WSV Witteen hebben wij voor u weer
een mooie wandeling samengesteld vanuit

Banholt
dorp is gelegen op een klein plateau en is omringd door

De ruilverkaveling heeft hier nog niet zijn verwoesten-
de werk gedaan. Er zijn nog steeds opvallend veel binnen-
wegen en voetpaden, die naar de gehuchten Terhorst, Ter-
gden, Bruisterbosch en de dorpen Herkenrade en Mheer
voeren. Het geheel is een prachtig landschap met veel af-
wisseling en een groot aantal panorama's

uitgezette parcoursen gaan bijna uitsluitend over veld-wegen en voetpaden. Als.de voorjaarswarmte nog een beet-
-16 aanhoudt, zal er ook al heel wat jong groen te bewonde-
r ©n zijn.

*--..__,

Noteer ook in uw agenda:
r. 1 r\ ui„J -zomerwandeling 19 juli;Limburgs Dagblad _herfstwandeling 8 november.

alles over afstanden, vertrektijden, startplaats, start-
9eid, vervoer, routes e.d. aan de achterzijde van deze pagi-na.



Wandelinfo
Datum : Zondag 15 maart 1992.
Start: Harmoniezaal, Banholt.
Starttijd: 10.00 tot 14.00 uur.
Afstanden: 4, 10 en 15 km.
Startgeld: ’ 2,00 p.p. mcl. herinneringssticker,

’ 1,50 p.p. zonder herinnering.
Sluiting: 17.00 uur.
Vervoer: Op de weg Vaals-Maastricht gaat men tus

sen Gulpen en Margraten richting Noor
beek-Slenaken. Op het eerste kruispunt
staat al een duidelijke ANWB-wijzer naai
rechts: Banholt.

Openbaar VSL-lijn 56.
Vervoer: Vanuit Maastricht 10.40 en 12.40 uur,

vanuit Gulpen 11.18 en 13.18 uur.

■ 4H^S -: '■■émmmmmé J
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ROUTEBESCHRIJVINGEN
De tocht is gemarkeerd door witte pijlen op de weg en gel*
bandjes om de bomen en weipalen.

4-km-parcours.
Op de asfaltweg rechts. Bij het Christus-Koningbeeld recht*
Dalestraat. Beneden naar links draaien, richting St.-Geer
truid. Na huisnummer 64 rechts: Molenweg. Boven gekö'
men: de asfaltweg rechtdoor naar beneden nemen. Eind*
weg rechts (1,5 km). Op de asfaltweg rechts (samen met al'
Ie afstanden). Voor huisnummer 34 links: Theelen Haagweö
(2,8 km). Op viersprong met bank en kruis rechts. Einde wefl
links is de Harmoniezaal (4 km).

10- en 15-km-parcours.
Op asfaltweg rechts. Eerste weg links. Op splitsing recht*
Voor huisnummer 7 rechts. Na 10 meter links, voetpad ma'
geel paaltje. U loopt nu het gehucht Terhorst binnen. OP
asfaltweg rechts. Eerste weg links. Weg van rechts verwaaf'
lozen. Op asfaltweg links. Einde weg links. Hier loopt u in ha'
gehucht Terlinden. Deze weg blijven volgen. Als deze we<3
buiten de bebouwde kom langzaam naar links draait, rechts

.de grindweg ongeveer rechtdoor nemen. Tweemaal de wed
van links verwaarlozen. De asfaltweg recht oversteken
VOORZICHTIG! (3,1 km). Weg van links verwaarlozen. OP
splitsing links gaan en bij kruisbeeld ook links. Rechtdoor d*
weg met blauw en geel paaltje nemen. Eerste weg links ma'
blauw paaltje (4,7 km). Op asfaltweg links. Voor huisnummer
34 links: Thelen Haagweg (5,8 km). Op viersprong met banK
en kruis rechts. Einde weg links is de Harmoniezaal (7 km)
(Na de rust loopt de 10 kilometer het bovenstaande parcours
van 4 km.)

15-km-parcours na de rust.
Op de asfaltweg rechts. Het Christus-Koningbeeld links pas-
seren. Na de kerk rechtdoor gaan. Na huisnummer 11 links*
Met de weg naar rechts draaien. Ook bij het wegkruis recht-
door. Op de viersprong rechts langs de bomenrij gaan. Pad
van rechts verwaarlozen. Bij bord „Stiltegebied" rechts om-
hoog gaan (1,9 km). Op de asfaltweg links gaan. U loopt hier
het dorp Mheer binnen. Eerste weg rechts nemen: Burg-
Beckersweg. (U kunt links van de kerk ook even gaan kijken
naar de prachtige binnenplaats van kasteel Mheer.) Einde
weg links en direct rechts. Deze weg blijven volgen. Na huis-
nummer 30 rechts (3,1 km). Als de weg ophoudt, rechtdoor
door de wei gaan. Op de asfaltweg links. Beneden in de
scherpe bocht naar rechts gaan. De asfaltweg van rechts
verwaarlozen en bij de bomengroep rechtdoor gaan. Einde
weg rechts gaan. Voor huisnummer 34 links gaan: Thelen
Haagweg (5,9 km). Op viersprong met bank en kruis rechts*
Einde weg links is de Harmoniezaal (7,1 km).



Aan vooravondreferendum
Oplaaiend geweld

in Zuid-Afrika
JOHANNESBURG - Minstens 25pensen zijn de afgelopen dagen in
"e zwarte woonoorden rond Johan-"tesburg bij een nieuwe geweldsex-
plosie, de bloedigste van dit jaar,
otn het leven gekomen. Negentien

hen waren het slachtoffer van
\i «e terreur op de forenzentreinenJan de woonoorden naar Johannes-burg

Reizigers worden van treinen ge-worpen, met (kap)messen aangeval-
*n en vaak in koelen bloede neer-
Beschoten. Door deze vorm vanterreur, die in augustus 1990 begon,

S* «ebben al meer dan 100 mensen hetleven verloren.

In een verklaring zegt de grootste
zwarte oppositiebeweging ANC dat
de nieuwe uitbarsting het 'blanke'
referendum over het hervormings-
beleid van president F.W. deKlerk
nadelig kan beïnvloeden. Het ge-
weld zou extreem-rechts, dat zich
tegen het beleid van De Klerk ver-
zet, in de kaart speken. De ruim 3,2
miljoen blanke kiezers gaan op
dinsdag 17 maart naar de stembus.

Zie verder pagina 4

" De Klerk nog
lang nietzeker

Leiding China blijft
bij politieke koers

PEKING - China's communisti-
sche partijleiding heeft besloten de
"U-udige politiekekoers de komendeJjonderd jaar aan te houden. Dit
"Jebben de officiële Chinese dagbla-
den gisteren gemeld.

Tydens een bijeenkomst op 9 en 10
l^aart in Peking besloot het Polit-

'stevig vast te houden aan de
'Undamentele koers waarvan <4e ko-
kende eeuw niet zal worden afge-
keken', schrijft het Volksdagblad
°E> de voorpagina. „De kansen om

voorgenomen hervormingen te
Versnellen en de economie te bevor-deren zullen worden aangegrepen",
*ldus de krant.

**et besluit van het Politburo bete-kent een overwinningvoor de refor-"Wsten onder leiding van de 87-jari-
-8e Deng Xiaoping. Het partijcon-
6res dat later dit jaar bijeen moet
*omen zal echter het laatste woord
«ebben over China's koers in de ko-
kende jaren.

*ïet Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden heeft een veto van presi-
dent George Bush, die handelsvoor-delen voor China niet wil koppelenaan voorwaarden, verworpen. Bush
«ad op 2 maart een veto uitgespro-
ken tegen een door het Congres

aangenomen wet waarin handels-
voordelen afhankelijk werden ge-
maakt van de vrijlating van poli-
tieke gevangenen, maatregelen
tegen de verspreiding van massa-
vernietigingswapens en eerlijke
handelspraktijken.

Het Huis overstemde het veto met
357 tegen 61 stemmen. Nu moet de
Senaat zich nog uitspreken, maar
daar heeft Bush waarschijnlijk welgenoeg steun.

Europarlementariër
vermoord in Italië

HOME - De Italiaanse Europarle-
mentariër Salvo Lima is gistermor-
gen in de Siciliaanse stad Palermo
Vermoord, aldus de Italiaanse poli-
tie. De Christen-democraat Lima
v^as een naaste medewerker van
Premier GiulioAndreotti.

öe carabinieri, de paramilitaire po-litie, bevestigde het bericht van de
'noord, maar kon geen verdere de-tails geven. De 65-jarige Lima, een
oud-burgemeester van Palermo,
V/erd gezien als een van de hoogste
christendemocratische politici in
Sicilië.
Lima bevond zich met zyn chauf-
feur in een auto in Mondello, een
Woonwijk in het westen van Paler-
rno, toen twee mannen op een mo-
torfiets het vuur op hem openden,
öe gewonde Europarlementariër
kon nog wel uit de auto kruipen en
trachtte aan zijn aanvallers te ont-
komen, maar dezen bleven op hem
Schieten. Lima stortte dood neer
Voor de deurvan een huis, nabij zijn
eigen woning.

binnen/buitenland

Diverse landen maken voorbehoud
Den Haag bezorgd over
bekrachtiging Maastricht

Van onze redactie binnenland
HAAG - De Nederlandse regering maakt zich enigszins

£°rgen over de gang van zaken rondom de parlementaire be-krachtiging van het Europese Unieverdrag van Maastricht.
**et verdrag, over de vorming van een Europese Politieke Unie
IEPU) en een Economische en Monetaire Unie (EMU), moet
gorden goedgekeurd door de parlementen van de EG-landen.

een van de twaalf parlementen de tekst wil veranderen
froeten de onderhandelingen worden hervat.

Haag constateert met enige on-
gerustheid dat in diverseEG-hoofd-

voorbehoud wordt gemaakt
*n aanzien van de resultaten vanJlaastricht. Bovendien geeft Lon-

traditionele houding tegen-
°Ver Europese eenwording geen

voor bijzonder hoog ge-
Spannen verwachtingen van hetj*itsevoorzitterschap, in de tweede
''elft van dit jaar.

de ijzersterke D-mark wordt inge-
ruild voor het 'Esperantogeld' van
de Ecu.
De betekenis van het bekrachtigen
van Maastricht reikt echter verder
dan het vastleggen van nieuwe
werkafspraken tussen de Twaalf, al-
dus Dankert. De uitstraling van de
Gemeenschap trekt niet alleen de
landen van de Europese Vrijhan-
dels Associatie aan, maar ook de
staten van Midden en Oost-Europa.
„Als wij deze landeneen stevige ba-
sis en een lekvrij dak boven het
hoofd willen bieden zal de organisa-
tie van die Gemeenschap funda-
menteel moeten worden aangepast.
Het Verdrag van Maastricht is een
stap op weg naar die broodnodige
aanpassing en moet dus als zodanig
worden gezet."

staatssecretaris Dankert zei in Rot-
*rdam zich 'grote zorgen te maken'
j|Ver geluiden uit Duitsland, als zouJ}et resultaat van Maastricht onvol-
doende zijn. De SPD meent dat het
*<Uropese Parlement geen volwaar-
de democratische controle kan

in de CDU/CSU zien
met angst en beven dat

Oekraïne stelt
overdracht

kernwapens uit
KIEV/MOSKOU - Oekraïne
heeft gisteren besloten de over-
dracht van zijn tactische kernwa-
pens aan Rusland uit te stellen
omdat Moskou geen garanties
geeft dat het wapentuig wordt
vernietigd. Dat heeft de Oekraïn-
se president Leonid Kravtsjoek
bekendgemaakt.

„Ik heb de order doen uitgaan
dat de overdracht van^ tactische
kernwapens wordt stopgezet",
zo verklaarde Kravtsjoek tegen-
over journalisten. „Wij vragen
het Westen om begrip voor deze
maatregel. Zolang er geen garan-
tie is dat de wapens volledig
worden vernietigd, wil Oekraïne
daarvoor geen verantwoordelijk-
heid dragen."
De president zei tot het besluit te
zijn gekomen wegens de poli-
tieke instabiliteit in Rusland.
Kravtsjoek sprak de vrees uit dat
de kernwapens mogelijk 'in ver-
keerde handen' vallen.

Personeelstekort dreigt
in gezondheidszorg

UTRECHT - In de gezondheids-
zorg bestaat een reële kans op
een groot personeelstekort. Als
er niets verandert zal in het jaar
2000 één op de vijfarbeidsplaat-
sen niet kunnen worden vervuld.
Dan zijn er een kleine 100.000
mensen te weinig. Dit perspec-
tief schetste mevrouw M.J.M, le
Grand-Van den Boogaard, direc-
teur zorg Canisius/Wilhelmina-
ziekenhuis Nijmegen, gisteren
tijdens een bijeenkomst van de
NationaleRaad voor deVolksge-
zondheid.

De gezondheidszorg telt nu
435.000 werknemers, van wie
173.000 in de verpleging (van dit
aantal 45.000 in opleiding). Voor-
al deze beroepsgroep heeft een
zwak 'imago', mede als gevolg
van achterstanden in loonont-
wikkeling en minder interesse
bij schoolverlaters.
Bovendien worden de eisen
zwaarder: vergrijzing zorgt voor
grotere verantwoordelijkheid bij
verpleegkundigen en verzorgen-

den. Bovendien neemt volgens
Le Grand de concurrentie van
andere bedrijfstakken toe. Zo
startte het midden- en kleinbe-
drijf een campagne voor meer
"werknemers. Het aanbod wordt
krapper, terwijl de vraag groeit.
De stelselherziening geeft extra
problemen in de personeelsvoor-
ziening.

Le Grand gaat ervan uit dat
staatssecretaris Simons (Volks-
gezondheid) de NRV advies zal
vragen om uit de impasse over
de Wet Beroepen Individuele
Gezondheidszorg (BIG) te ko-
men. De Kamerbehandeling van
dit wetsvoorstel stagneert, om-
dat een advies van de Gezond-
heidsraad wordt verwacht over

zogeheten voorbehouden hande-
lingen. Daarbij gaat het erom
precies vast te leggen wat artsen
mogen doen en wat verpleeg-
kundigen.

Dit is een heikel punt, omdat
verpleegkundigen nogal wat
handelingen doen die eigenlijk
aan artsen zijn voorbehouden.
Maximale bescherming van pa-
tiënten mondt uit in een sterk
uitgebreide lijst met voorbehou-
den handelingen, aldus Le
Grand. Dat streven van deTwee-
de Kamer staat op gespannen
voet met het overheidsbeleid in-
zake deregulering. Binnen het
wetsvoorstel is oplossing moge-
lijk door die maximale bescher-
ming iets te verzachten.

Jaarlijks bijna
tienduizend

visumaanvragen
uit Ghana

ACCRA/AMSTERDAM - leder jaar
krijgt de Nederlandse ambassade in
Ghana meer dan 9000 verzoeken om
een visum voor Nederland te ver-
werken. Vorig jaar werden er onge-
veer 4500 uitgegeven. Er is de laat-
ste tijd een lichte styging van het
aantal mensen dat naar Nederland
wil. Gezien de ontwikkelingen van
de afgelopen twee maanden ver-
wacht de ambassade dit 'jaar een
styging van 10 procent, 'zei J. Walt-
mans, de derde-secretaris van de
ambassade gisteren.

Het is moeilijkaan te geven hoeveel
mensen via niet-officiële kanalen
naar Nederland proberen te komen,
zegt de woordvoerder. Diverse wes-
terse ambassades in de hoofdstad
Accra maken zich zorgen over de
grote aantallen valse documenten
waarmee ze worden geconfron-
teerd. „Dat probleem bestaat al lan-
ger", zegt Waltmans.

Zie verder pagina 4

" Politie blijft bij
aantalGhanezen

Landingslichten
op vliegbasis

Deelen vernield
DEN HAAG - Ondanks verscherp-
te bewaking zijn er opnieuw vernie-
lingen aangericht op de vliegbasis
Deelen. Luchtmachtpersoneel ont-
dekte woensdagavond dat de ka-
bels van zes landingslichten op het
terrein vernield waren. In het hek
om het terrein was een gat geknipt.
De verantwoordelijkheid voor de
vernielingen is nog niet opgeëist.
Dit heeft een defensiewoordvoerder
gisteren bekendgemaakt.

Bewakers van de vliegbasis hadden
woensdagochtend een vrouw aan-
gehouden die zich zonder toestem-
ming op het terrein bevond.
Zij is overgedragen aan de mare-
chaussee en 's middags weer vrijge-
laten.
De vrouw, die een pot verf bij zich
had om leuzen te schilderen, wei-
gerde volgens een woordvoerder
van de Koninklijke Marechaussee
een verklaring af te leggen. De ma-
rechaussee stelt een onderzoek in.
Gistermiddag waren de landing-
slichten nog niet hersteld.

Afgelopen weekeinde zijn 15 lan-
dingslichten van de vliegbasis
Gilze-Rijen vernield en is in drie ge-
vallen de kabels doorgesneden.
Ruim een maand daarvoor werden
bij een soortgelijke actie op Gilze-
Rijen tien landingslichten onklaar
gemaakt.
Toen werd de verantwoordelijkheid
opgeëist door de groep 'Kees Ko-
ning vrij.

Stress op werk valt
mee in Nederland

LISSABON - In negen van de
twaalf EG-lidstaten klaagt de be-
roepsbevolking meer over stress op
het werk dan in Nederland. Dat
blijkt uit een enquête onder 12.500
mensen met betaald werk in de EG-
lidstaten. Die enquête is in op-
dracht van de Europese Commissie
in het voorjaar van 1991 gehouden.

De resultaten zijn gisteren gepre-
senteerd op een conferentie van de
Europese Commissie ter gelegen-
heid van de opening van het Euro-
pees jaar voor veiligheid en gezond-
heid op het werk.

De Nederlandse beroepsbevolking
zit al laag met zijn taxatie van de
kans op beroepskwalen. Slechts 8
procent van de beroepsbevolking
denkt dat die kans groot is, dat is
evenveel als in België. Alleen Duits-
land zit daar met 7 procent onder.
In Groot-Brittannië gaat het om 13
procent, in Denemarken om 17 pro-
cent.

Alleen in Portugal en Spanje (beide
28 procent) raamt de beroepsbevol-
king de kans op werkstress lager

dan in Nederland (41 procent). In
Duitsland is dat 51 procent, in
Frankrijk 50 procent en in België,
met Engeland op de gedeelde eerste
plaats, zelfs 56 procent.

Op alle soorten van lichamelijke be-
roepsklachten scoort Nederland
onder het EG-gemiddelde, zo blijkt
uit de enquête. Er is één uitzonde-
ring: ademhalingsklachten, met 22
procent 1 procent hoger dan het
Europese gemiddelde.

Uit de enquête is verder gebleken
dat 94 procent van de Europese be-
roepsbevolking voorstander is van
een in alle landen van de Gemeen-
schap gemeenschappelijke wetge-
ving op het gebied van gezondheid
en veiligheid op het werk.

53 procent is van oordeel dat verbe-
tering van de veiligheid werkrende-
ment kan verbeteren, en 42 procent
van de Europese werknemers
meent dat hun gezondheid door het
werk aangetast is of zou kunnen
zijn. 40 procent meent op zijn werk
het risico te lopen een ongeval te
krijgen.

punt uit

Koerden
De Iraakse leider Saddam
Hoessein heeft gisteren de
Koerden gewaarschuwd dat hij
de verkiezingen voor een
nieuw Koerdisch parlement
volgende maand niet zal toe-
staan tenzij ze breken met de
westerse machten. In een toe-
spraak, een jaarna de mislukte
Koerdische opstand, maakte
Saddam de Koerdische rebel-
lenleiders uit voor buitenland-
se agenten die Irak willlen
vernietigen.

Burgemeester
Burgemeester K. Weide van
Haren heeft een proces verbaal
gekregen van de gemeentepoli-
tie van Groningen. Hij wordt
ervan verdacht dinsdagavond
in Groningen tegen een gepar-
keerde auto te zijn gereden en
vervolgens te zijn doorgereden
naar zijn woning in Haren. De
burgemeester wordt er ook van
verdacht onder invloed van al-
cohol te hebben gereden.

Liedje
De strijd tussen Armeniërs en
Azerbajdzjanen heeft zich naar
het muzikale front verplaatst.
Dat merkte een Russische tv-
journalist die werd neergesto-
ken toen hij in een Moskous
restaurant een pro-Armeens
liedje wilde horen.

Pers
De Belgische parlementaire
'pers blijft vrijdags welkom bij
premier Jean-Luc Dehaene.
Een delegatie kreeg gisteren te
horen dat de wekelijkse pers-
conferentie na de ministerraad,
die Dehaene wilde afschaffen,
in ere wordt gehouden.

Paspoort
De Almelose rechtbank behan-
delt eind deze maand een uitge-
breide fraude met gestolen
paspoorten. Terecht staan zes
mannnen, die als hoofdver-
dachten worden beschouwd.
Later zullen nog eens vijfmen-
sen worden gedagvaard. Het
gaat in deze affaire om het ver-
valsen van veelal van diefstal
afkomstige paspoorten, zowel
Nederlandse als buitenlandse.

Paardemest
Een gekantelde vrachtwagen,
geladen met paardemest, heeft
gistermorgen voor een kilome-
ters lange file gezorgd op de
A-50 bij Arnhem. De combina-
tie sloeg om 06.15 uur op de
afslag naar de A-12, in de rich-
ting van Utrecht, door nog on-
bekende oorzaak om. De mest
versperde de hele afrit.

Abortus
De rooms-katholieke bisschop-
pen van lerland hebben scher-
pe kritiek geuit op het besluit
van het hooggerechtshof dat
een verkracht meisje van veer-
tien toestond in Engeland abor-
tus te ondergaan. Abortus is
het doden van menselijk leven,
aldus de bisschoppen, die deze
week voor hun voorjaarsverga-
dering in Dublin bijeen zijn.

Natuurramp
Hevige regenval heeft in het
noorden van Bolivia ernstige
overstromingen veroorzaakt,
waardoor duizenden mensen
dakloos zijn geworden. Ziek-
tes, waaronder cholera, bedrei-
gen de bevolking. De regering
heeft de noodtoestand uitge-
roepen in de provincie Beni
nadat meer dan 100.000 vier-
kante kilometer was over-
stroomd.

Gratis bus
De jongste promotie-actie van
het spitsbussenproject op
Schiphol is goed aangeslagen.
Tot nu toe hebben zich vijfhon-
derd Schipholwerkers bereid
getoond om een week lang de
auto in te ruilen voor de gratis
spitsbus. Het experiment met
de spitsbussen ging bijna twee
jaar geleden van start. Sinds-
dien pendelen er vanuit onge-
veer twintig dorpen en steden
rond Schiphol 43 spitsbussen
van en naar de luchthaven.

Explosie
In de garage van een woning
aan het Zuiderdiep in Valther-
mond heeft zich woensdag-
avond een explosievoorgedaan
toen iemand bezig was een gas-
installatie in een auto in te bou-
wen. Een persoon raakte ge-
wond.

Brooks
De Amerikaanse regisseur Ri-
chard Brooks, bekend van Hol-
lywood-klassiekers als 'Cat on
a Hot Tin Roof (1958) en 'Lord
Jim' (1965), is woensdag in Be-
verly Hills overleden. Hij werd
79 jaar. De regisseur, die al lan-
ger dan een maand ernstig ziek
was, stierf thuis aan een long-
ontsteking. Brooks begon zijn
loopbaan als sportverslaggever,
schrijver en presentator van ra-
dioprogramma's.

Ravage door tram

Rellen in Spanje

" Reddingswerkers verzorgen de slachtoffers van een tramongeluk in de Zweedse stad
Göteborg. Daarbij zijn gisteren zeker elfdodenen twintig gewonden gevallen. De overvol-
le tram raasde volgens ooggetuigen een haltevoorbij en botste tegen twee auto's. Daardoor
vloog hij uit derails en rolde een helling af. Bij een groot plein in de stad boorde hetvoer-
tuig zich in een winkeletalage. De wagons vatten meteen vlam. Foto: AP

" Een demonstrant verschuilt zich achter een schild tijdens rellen in de Spaanse stadLlo-dio. De gevechten volgden op een algehele staking in de regio Cantabria in het noorden
van Spanje. De staking, die een dag duurde, was bedoeld om de regering onder druk te
zetten de werkgelegenheid in de regio te beschermen. De werkloosheid in Cantabrid, met
een beroepsbevolking van 194.000, bedraagt 17,5 procent. Foto: EPA
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Onduidelijk
Ondanks dit alles, voorspelt nie-
mand, ook de president zelf niet,
een ruime overwinning in het refe-
rendum dat in grote mate de toe-
komst zal bepalen van het land.
Volgens een betrouwbare bron
hoopt Frederik de Klerk op 55 pro-
cent, een duidelijk teken van ge-
brek aan optimisme in de hoogste
politieke kringen.

Ofschoon het 'nee' van de Conser-
vatieven eigenlijk het luidst klonk
by de weinig luisterrijke referen-
dumcampagnes, voorspellen de
meeste deskundigen en opiniepei-
lers toch een meerderheid voor de
voorzetting van de onderhandelin-
gen over een nieuwe grondwet, die
de zwarten volledig gelijke rechten
moet geven. Maar De Klerk zal met
niet meer dan 60 procent winnen.

De directeurvan het Centrum voor
politieke studies van de Witwaters-
rand-universiteit, Steven Friedman,
meent dat 'niets zeker is' bij dit re-
ferendum. Volgens hem is het zelfs
mogelijk dat een kleine meerder-
heid 'nee' zegt. Friedman gelooft
dat bij de opiniepeilingen rekening
moet worden gehouden met de 'leu-
gen-factor. Volgens hem durven
sommige blanken er niet openlijk
voor uit te komen dat ze straks 'nee'
zullen stemmen omdat het sociaal
onaanvaardbaar is. Hy noemt als
voorbeeld de situatie bij de vorige
verkiezingen. Voorspeld was dat 20
procent van de stemmen naar de
rechtse Conservatieve Partij zou
gaan, in werkelijkheid was dat 33
procent.

Hij wijst er ook op dat een groot
aantal kiezers volgens de peilingen
'zwevend' is. Maar liefst 40 procent
zegt nog niet te weten wat ze zullen
gaan stemmen. Hy verwacht tevens
dat een groep liberale kiezers weg
zullen blijven. De Conservatieven
kunnen een grote slag slaan, voor-
spelt hij, al houdt hij het erop datze
niet zullen winnen.
De liberale Democratische Partij
voerde deze week campagne in Na-
tal om het grote aantal Engeltalige
kiezers daar over te halen naar de
stembus te gaan en 'yes' te stem-
men. Uit een uitgebreide peiling
van een krant in de door geweld ge-
troffen provincie blijkt dat 34 pro-
cent van de kiezers daar 'nee' zal
zeggen, een slecht voorteken.
Politiek deskundige Donald Simp-
son van de Potchefstroom-universi-
teit in het hart van het conservatie-
ve Transvaal, meent dat 56 procent
zich positief zal uitspreken voor het
hervormingsbeleid van De Klerk.
Maar ook hij wil niet uitsluiten dat
het referendum slecht zou kunnen
uitvallen voor de president.
Optimistisch

Frederik van Zyl Slabbert, een
voormalig leider van de liberale op-
positie die de blanke parlementaire
politiek verliet uit protest tegen de
huidige raciale indeling van de
volksvertegenwoordiging (drie ka-
mers), vastgelegd in de grondwet,
houdt het erop dat tussen de 55 en
60 procent van de kiezers 'ja' zal
stemmen.

Maar derfteest optimistische analy-
se komt van Wim Booyse, die multi-
nationale ondernemingen adviseert
over investeringen in Zuid-Afrika.
Hij voorspelt een triomfantelijk 'ja'
van 72 procent. „Ze zullen jazeggen
omdat hun overleving ervan af-
hangt".
Friedman van de Witwatersrand-
universiteit waarschuwt echter dat
dreigementen zoals het zwarte vak-
verbond Cosatu heeft geuit dat een
massale staking en acties bij het
parlement heeft aangekondigd als
de blanken nee zeggen, in ieder ge-
val niet helpen. „Dat schrikt de ja-
stemmers alleen maar af." President F.W. de Klerk

.nog niet gerust ademhalen

Golfoorlog
De vraag dringt zich op waarom

Major zo lang heeft gewacht met
het uitschrijven van de verkie-
zingen. In het Verenigd Konink-
rijk is het aan de premier om de
datum vast te stellen, en Major
had veel eerder naar de koningin
kunnen gaan. Hy had het parle-
ment kunnen laten ontbinden
onmiddellijk nadat hij door zijn
partij tot opvolger van Thatcher
was aangewezen of bijvoorbeeld
na de Golfoorlog. Beide tijdstip-
pen zouden gunstiger voor hem
zijn geweest.

Geconfronteerd met die vraag,
zei Major dat hij de onderhande-
lingen over de toekomst van
Europa te Maastricht tot een
goed einde had willen brengen.
De werkelijke reden was ver-
moedelijk dat hij zijn eigenvoor-
spellingen over de economie
geloofde.
Precies een jaar geleden profe-
teerde Majors regering dat de
economie begin '92 uit het tra-
nendal zou kruipen. Maar in ja-
nuari was reeds duidelijk dat de

goeroes op het ministerie van fi-
nanciën zich danig hadden ver-
gist. De economie bleef stagne-
ren, en wat erger was: er gloorde
voorlopig geen licht aan het ein-
de der tunnel.

" Neil Kinnock
binnenkort verhuizen?

Toename
Door een lagere inflatie en rente-

voet was de koopkracht van de
bevolking met sprongen toege-
nomen tijdens de recessie, maar
dat had niet geleid tot hogere be-
stedingen. De voornaamste re-
den daarvoor was het instorten
van de onroerend-goedmarkt.
Bezitters van een eigen woning
zagen de waarde van hun huis in
een tijdsbestek van luttele maan-
den kelderen, waardoor zij plot-
seling meer schulden (hypo-
theek) dan bezittingen (huis)
kregen. ledere extra pond, vrij-
gekomen door een lagere hypo-
theekrente, werd afgelost op de
hypotheek in plaats van besteed.

De enorme schuldenlast waaron-
der de gemiddelde Brit zucht,
hoger dan waar ook in Europa, is
volgens de meeste economen de
voornaamste reden waarom En-
geland niet uit de recessie is ge-
komen. Die recessie begon in
Engeland eerder dan elders, was
dieper en dreigt langerte duren.
In de aanloop naar de verkiezin-
gen zal Major zich moeten verde-
digen tegen de aanklacht dat hij
als ex-minister in Thatchers re-
gering zelf verantwoordelijk is
voor de economische misère.
Maar dat is niet zijn enige pro-
bleem. Anders dan tijdens de
recessie aan het begin van de ja-
ren '80, vallen de slachtoffers dit
keer vooral in eigen gelederen.
Het is in het Conservatieve Zuid-
Engeland waar de werkloosheid

het snelst groeide en de huizen-
markt het verst inzakte.

'Zwevende kiezers' gaan uitkomst referendum Zuid-Afrika bepalen

De Klerk nog lang niet zeker
JOHANNESBURG - Het acht uur-journaal van de
Zuidafrikaanse staatstelevisie SABC is karakteristiek:
een kwartier lang sportnieuws, maar niets over de tien
doden die zijn gevallen bij politieke botsingen. Het zwar-
te geweld is niets nieuws, behoort tot het dagelijkse be-
staan. Maar voor sport loopt de Zuidafrikaan warm.
Daarom zijn de nationale sporthelden massaal ingezet bij
de campagne om het ja-woord te krijgen van de blanke
kiezers bij het referendum dat volgende week dinsdag
wordt gehouden.

Maar weinig kiezers hebben de
boodschap niet ontvangen: Zuid-
afrikaanse cricketspelers zullen niet
langer in Australië spelen, atleten
niet strijden in de Olympische Spe-
len en het land zal terugkeren naar
de slechte dagenvan toen met inter-
nationale boycots, als ze niet 'ja'
zeggen tegen devoortzetting van de
onderhandelingen met de zwarte
meerderheid over een nieuwe
grondwet.

Televisie, radio, kranten, de rege-
rende Nasionale Partij, een coalitie
van bedrijven, alle hebben zich op
de natie gestort om duidelijk te ma-
ken dat een 'nee' bij het referendum
de terugkeer naar internationaal
isolement, verdergaande armoede
en politieke chaos betekent.

" Een aanhanger van de Conservatieve Partij maakt duidelijk wat liij van De Klerk denkt.
Foto: foto:EPA

binnen/buitenland

Japanse menseneter mag
Nederland niet binnen

Van onze redactie binnenland

HAARLEM - De 42-jarige Ja-
panner Issei Sagawa, die in 1981
in Parijs de studente Renée Har-
tevelt uit Heemstede vermoord-
de, mag gedurende tenminste
een jaar Nederland niet in. De
Japanner, die op vrije voeten is,
maakt op dit moment goede sier
met wat destijds bekend werd
als de 'koffermoord'.

Hij heeft er een boek over ge-
schreven en laat zich uitvoerig
over de moordpartij interviewen
voor kranten, radio en tv. Hierbij
doet hij gruwelijke details uit de
doeken, zoals hoe hij ertoe
kwam bepaalde lichaamsdelen
op te eten.

De in Heemstede woonachtige
ouders van de vermoorde stu-
dente hebben van justitiegedaan
gekregen dat Sagawa tot onge-
wenst persoon is verklaard en
een jaar lang Nederland niet in
mag. De ouders zijn bang dat de
Japanner naar Heemstede komt.
Sagawa zegt dat hij door de heer
en mevrouw Harteveld gedood
wil worden op het graf van hun

dochter, omdat hij spijt heeft
van zijn moord.
„Hij beschouwt dat als de bekro-
ning van zijn daad", zegt Ben
Groenendijk, halfbroer van Re-
née en woordvoerder van de
familie, „Dat maken wij op uit
wat Sagawa schrijft en verkon-
digt. Toen hij in de gevangenis
zat, heeft hij met mijn oudere
contact gezocht. De advocaten

zijn daar boos over geworden en
dat is hem verboden. Toen is hij
aan het publiceren geslagen en
hij is gast in praatshows".
Sagawa werd destijds door de
Franse justitie ontoerekenings-
vatbaar verklaard en na een kor-
te gevangenisstraf in 1984 uitge-
leverd aan Japan voor opname
in een psychiatrische inrichting.
Na een onderzoek verklaarden

de Japanse autoriteiten dat de
moordenaar weliswaar 'niet nor-
maal' was, maar wel degelijk toe-
rekeningsvatbaar. Hij is vanaf
die tijd op vrije voeten en ver-
toont zich zoveel mogelijk in het
openbaar. Opvallend is dat het
Japanse volk zich uitermate ge-
ïnteresseerd toont in zijn morbi-
de levenswandel.

Groenendijk: „Het is bitter om te
weten dat de moordenaar nu
roem en geld met zijn daad ver-
gaart. In zijn boek maakt hij dui-
delijk hoe graag hij een vrouw
wilde bezitten, doden en opeten.
Die fascinatie voor de dood heeft
hij nog steeds en mijn ouders
zijn daarom erg bang dat hij plot-
seling voor de deur zal staan in
Heemstede".

Honecker
Duitsland eist onverkort de
uitlevering van Erich Honec-
ker, maar de Chileense
autoriteiten blijven voorals-
nog dwarsliggen. President
Aylwin staat in zijn land on-
der zware druk niet toe te
geven aan het verzoek aan
Bonn en de voorzitter van de
Chileense socialistische par-
tij, senator Nunez, gaat zelfs

zover te verklaren dat uitlevering het probleem Honecker niet op-
lost. Santiago stelt nu pogingen in het werk de zaak op internatio-
naal niveau tot een beslissing te brengen. Het heeft voorgesteld
een internationale persoonlijkheid van formaat - de gedachten
gaan uit naar een vroegere secretaris-generaal van de VN - of een
speciaal bijeen te roepen internationaal gerechtshof als interme-
diair in te schakelen. Terecht hebben de Duitsers dit voorstel ver-
worpen. Er is namelijk geen specifieke taak voor zon hof wegge-
legd. Honecker is Duitser, hij wordt verdacht van misdaden tegen
Duitsers die op Duits grondgebied zijn begaan en het is dus pri-
mair een taak voor de Duitse justitie om hem hiervoor ter verant-
woording te roepen.

Honecker zelf is in deze onverkwikkelijke affaire volslagen onge-
loofwaardig geworden. Immers gebleken is dat hij, in tegenstelling
tot wat hij na zijn vlucht naar Moskou en zijn onderduiken in de
Chileense ambassade aldaar bij herhaling beweerde, niet aan
nierkanker lijdt. Russische specialisten noemen zijn gezondheids-
toestand zelf relatief goed. Honeckers manoeuvre was derhalve
een theatrale, vooropgezette poging medelijden op te wekken en
zich aan mogelijke strafvervolging in Duitsland te onttrekken.

Onlangs zijn een aantal Oostduitse muurschutters wegens het do-
den van vluchtelingen aan de scheidslijn tussen oost en west door
Duitse rechtbanken tot gevangenisstraffen veroordeeld. Een van
hen is zelfs voor de duurvan drie jaarachter de tralies verdwenen.
Tot op heden echter, zestien maanden na het uitvaardigen van het
arrestatiebevel tegen Honecker en een jaarna diens vlucht richting
Moskou, is nog geen van devoormalige leiders van de oude DDR
wegens het schietbevel dat aan zon tweehonderd mensen het le-
ven kostte, voor de rechter gebracht.
De Duitse justitie is vastbesloten datwel te doen, niet alleen omdat
het recht zijn loop moet hebben, maar ook om bij de tachtig mil-
joen Duitsers niet de indruk te laten ontstaan dat de kleintjes
moeten hangen, terwijl de uiteindelijke verantwoordelijken de kans
geboden zou worden de dans te ontspringen. Bonn heeft er blijk
van gegeven niet bereid te zijn in de zaak Honecker compromissen
met Chili te sluiten. Het is de enig juiste opstelling tegen de autori-
teiten van een land, die - afgaande op wat een groot deel van de
bevolking van deze Zuidamerikaanse natie in de jaren na de mili-
taire staatsgreep tegen president Allende allemaal heeft moeten
doorstaan - beter zouden moeten weten.

F.S.

Economische teruggang belangrijkste onderwerp Britse verkiezingen

Kan Major recessie overwinnen?
Van onze redactie buitenland

LONDEN - „Als John Major geen verkiezingen uitschrijft, is dat een
ramp voor hem", glimlachte de oppositieleider minzaam. „Maar als
hij het wel doet, is het ook een ramp voor hem". John Major koos
voor de laatste 'ramp. Na een bliksembezoek aan de koningin ver-
scheen hij deze week op de stoep voor zijn ambtswoning om het
nieuws wereldkundig te maken: het Britse volk wordt op 9 april op
de stembureaus ontboden om een nieuw parlement te kiezen.

Neil Kinnock verwacht na die
9de april zijn bescheiden twee-
onder-een-kap woning in West-
Londen te kunnen inruilen tegen
het statige pand dat de Majors
nu bewonen. Onder zijn leiding
heeft de Labourpartij de afgelo-
pen negen jaar een lange mars
naar het politieke midden ge-
maakt, en voor het eerst sinds de
verkiezingen van 1979 zijn de so-
cialisten niet bij voorbaat kans-
loos.
Na 13 jaar hebben de Conserva-
tieven hun betovering wel verlo-
ren. Weliswaar vervingen zij
anderhalfjaar geleden de impo-
pulaire Margaret Thatcher, maar
John Major moet de verkiezings-
campagne in met de erfenis van
zijn illustere voorgangster: een
economische recessie die de
langdurigste is sinds die van de
jaren '30.

Beslissing
Toch volgt daar niet onmiddel-
lijk uit dat Major de verkiezin-
gen zal verliezen. De verkiezin-
gen worden niet beslist in het
'blauwe' zuiden of het 'rode'
noorden. Weinige traditionele
burchten van Conservatisme zul-
len vallen voor de oprukkende
soldaten van Kinnock. Een door-
braak van Labour in het zuiden
wordt niet verwacht.

Zelfs als Labour of de Liberaal-
Democraten bressen weten te
slaan in de zuidelijke bolwerken
van John Major, zou dat de uit-
slag niet beïnvloeden. Of een
Conservatief in zijn kiesdistrict
80 of 60 procent van de stemmen
krijgt doet niet ter zake - in beide
gevallen mag hij naar het Lager-
huis.
Het is in de kiesdistricten waar
de Conservatieven in 1987 een
marginale meerderheid haalden,
waar het lot van het land wordt
beslist. De meeste daarvan lig-
gen in de regio-Londen. Alleen
als Labour hier voldoende winst
boekt, mag Kinnock op 10 april
de verhuiswagen laten voorrij-
den. Maar de opiniepeilingen
wijzen erop dat de Labour-leider
daar beter geen vergif op kan in-
nemen.

Commissaris is verbaasd over commotie

Politie blijft bij
aantal Ghanezen

AMSTERDAM - Hoofdcommisaris
Nordholt van de Amsterdamse poli-
tie heeft met 'verbazing' de reacties
aangehoord over het oprollen van
de Ghanese drugsorganisatie en het
door de politie genoemde aantal
(10.000) illegale Ghanezen in de Bijl-
mer. „Als je als politie, kennis dra-
gend van de feiten, de bevolking of
de politiek confronteerd met zon
gegeven, begrijp ik best dat dat aan-
dacht trekt. Maar wat doet dat af
aan de reële situatie?", aldus Nord-
holt gisteren.

De hoofdcommissaris reageerde
daarmee op verwijten van diverse
kanten dat de uitlatingen van de
politie niet zouden stroken met de
werkelijkheid. Zo betitelde devoor-
zitter van de deelraad zuidoost J.
Ruygers de uitspraken als 'onbe-
zonnen', en nam het deelraadslid
J. de Jonge het woord 'stigmatise-
rend' in de mond.
De politie heeft volgens Nordholt
alleen de feiten naar buiten ge-
bracht. „De commotie komt ter ver-
antwoording van diegenen die hem
laten ontstaan. Zij zouden er beter

aan doen aan het probleem te wef'
ken dan met ons of anderen cc'
strijd rond getallen aan te gaan."
Diegenen die begrippen als stigrt**
tisering gebruiken, wekken juist d*
suggestie, meent de hoofdcommis?
ris. „Dat komt niet van ons. W*
stigmatiseert er nu?. Het is ons v»'
ker opgevallen dat als de politie e&
bepaald probleem naar buite11
brengt, dat in een context actueel js'
dat er dan opschudding ontstaat.'
De schattingen die door het ondef'
zoeksteam naar buiten ' zijn ëfbracht, namelijk 10.000 illeg^
Ghanezen in de Bijlmer, ware'
'voorzichtige', aldus Nordholt. „Ov,.
danks de commotie blijven we bj
onze schatting. Ik hecht zeer a$
het oordeel van de teamleider et
aan het vakmanschap van het teai*1'
We hebben meer dan een jaar oV
derzoek gedaan naar een Ghane*5

groep."
„Hei getal suggereert een tellii^'maar die hebben we niet verricb'
Op basis van inzichten in het vef!
schijnsel illegaliteit in het stadsdee
is de teamleider tot schattingen êe
komen."
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Bank ziet nettowinst met ruim 15 procent stijgen

ABN Amro vraagt geld
voor betalingsverkeer

- ABN Amro zal op 22 april plannen presente-
om toch kosten inrekening te brengen voor het particulie-

'betalingsverkeer. De leegloop die de Rabobank daar on-
Jjte mee beleefde zal de bank daar niet van weerhouden. Dat

■' ABN Amro-topman mr R.J. Nelissen gisteren in een toe-
ging bij de presentatie van de jaarcijfers over 1991.

j*het feit dat de bank in 1991 de
visiebaten uit het betalingsver-

?r met 13,6 procent zag toenemen
? f 917 miljoen, zal ABN Amro

*' beletten tot tarifering over te
?tl* Deze groei komt volgens Ne-J^n yoornamelijk uit het buiten-
j?jjen het internationale betalings-
'"teer tussen Nederland en hetJj^nland. „Tarifering blijft abso-"t noodzakelijk".

"jj^ Amro heeft de nettowinst over. 1 zien stijgen, ondankseen hoge-,toevoeging aan de post Voorzie-ne Algemene Risico's (stroppen--3 en een verdere stijging van de
j/^stingdruk. De nettowinst klom
£ 15,9 procent van f 1,32 miljard
r f 1,53 miljard. Volgens Nelis-

[? heeft de bank daarmee ruim-
Jl°ots aan de in augustus vorig
? uitgesproken verwachting vol-
l^ï. ABN Amro voorspelde toen
J* per saldo bevredigende ont-
takeling van de resultaten. Per

steeg de winst met 4 pro-

cent tot tot f 5,23. Daarbij moet re-
kening worden gehouden met het
dividend op preferente aandelen,
dat statutair is vastgesteld op f0,475
per aandeel (9,5 procent). Het gewo-
ne dividend blijft onveranderd f
2,90. Het slotdividend zal volgens
het voorstel uitkomen op f 1,50.
Het brutoresultaat ging eveneens
omhoog en wel met 18,6 procent
van f 3,08 miljard naar f 3,65 mil-
jard. De toevoeging aan de strop-
penpot is met f 120 miljoen ver-
hoogd tot f 1,32 miljard. Door de
slechte marktsituatie op de onroe-
rend-goedmarkt in de Verenigde
Staten moest de bank de pot extra
vullen.
Nelissen schrijft de stijging van de
resultaten voornamelijk toe aan de
verbetering van het interestresul-
taat in binnen- en buitenland.
„Vooral vanwege de toeneming van
rentegevende activa en verbetering
van de marge". Dat hangt volgens
de directievoorzitter samen met het
toenemende begrip voor het feit dat
het bankwezen risicogevoelig is.
„Dat moet in de marges worden
verrekend en komt tot uiting in de
steeds zwaardere vermogenseisen".DochterFrans

Maasslankt af
£t>ENZAAL - Bleckmann in Ol-

dochter van de Koninklij-
'^rans Maas Groep NV, gaat reor-

omdat het te lage rende-
*Jftentsniveau een bedreiging
ynt voor de continuïteit van de
Jjjerneming. Als gevolg hiervan
j^n ongeveer twintig formatie-ven verdwijnen. Bleckmann

800 medewerkers.

j? name de binnenlandse distri-
fe van kleding ontwikkelt zich
C^tatief als gevolg van het filepro-
C^rn, de toenemende sluiting van
r^ensteden voor vrachtvervoer,
l verhoging van accijnzen op
rldstoffen en milieumaatregelen.
6kosten hiervan kunnen onvol-
*hde in de tarieven worden door-
wekend.

Prognose
De totale baten stegen met 13,1 pro-
cent tot f 11,32 miljard, terwijl de
lasten met 10,6 procent toenamen
tot f 7,76 miljard. Nelissen sprak
van „een nette stijging. Vandaar die
imposante brutomarge". In Neder-
land heeft de bank een uitstekend
jaar achter de rug. De stijging van
de baten met 12,1 procent overtrof
de toeneming van de lasten met 2,9
procent ruimschoots, waardoor het
brutoresultaat in Nederland liefst
34,1 procent steeg tot f 2,59 miljard.

De directievoorzitter wil zich na-
drukkelijk niet aan een winstprog-
nose voor 1992 wagen. Hij verwacht
dat derente 'toch wel iets zal dalen.
Het kredietvolume van de bank zal
naar verwachting niet belangrijk
stygen, 'gezien de matige economi-
sche toestand in een aantal landen.

beurs

Onrust
- De onrust op deJ^opese en Noordamerikaanse

k^zen heeft op de Amsterdamse
j^ctenbeurs gisteren voor de nodi-. commotie gezorgd. Over een
L*d front gingen de koersen ach-füt. „De invloed van Londen is

aldus een hande-
£" De Londense beurs zag de ge-
piebbende FT-100 binnen tweeJten met bijna tachtig punten ach-
?üt gaan. Onzekerheid over het
JJteniveau en de mogelijke op-
Jjtist van de Labour-partij maak-
£ de beleggers in Londen onze-

;°rAmsterdam had dat de nodige
jolgen. „Als er in Londen aande-

verminderd wor-jjj dan is het logisch dat er stuk-
-2* op de Nederlandse markt

aldus de beursmake-
£" Daarnaast werd de vloer beïn-?ed door winstnemingen. In de
jjjdelenhoek bereikte de omzet

F 1hoogte van f 581 miljoen, terwijl, obligatiemarkt f 853 miljoen no-Jfde. De koersindex daalde sterk
fr 206,1 naar 204,3 punten. De

schoot door de psycho-
tisch belangrijke 305-grens heen, sloot op 303,92, een verlies van

2 punten.

* hoofdfondsen zagen hun koer-
afbrokkelen. In de ochtend was

stemming al zwak door de lagere
op Wall Street. Later op de

Mdag opende de Dow Jones op-
|*Uw lager. Witte raaf was net als
'jönsdag het onroerend-goedbe-
fcngsfonds Rodamco, dat met f
![0 klom op f 54,40. Volgens hande-
*^n vielen de resultaten bij Ro-

mee.
pk de bereidheid van ABP om
P*n f 62 per aandeel te betalen,
EJI een positieve invloed op de

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 47,80 f 46,50
ABNAmroA.inF. 80,20 80 J0
ABN AmroObLGr.f 176,90 176,90
AEGON 127,20 126,60
Ahold 86,40 85,50
Akzo 150,00 149,30
Alrenta 193,80 194,10
Amevcert 57,10 56,30
Bols eert. 48,00 47,40
Bührm.Tetc. 46,00 45,60'
CSM eert. 92,90 92J0
DAF 26,00 25,80
Dordtsche Petr. 132,40 131,70
DSM 107,70 106,10
Elseviercert. 115,00 114,30
Fokker eert. 34,50 34,30
Gist-Broc.cert. 35,90 35,70
Heineken 179,40 178,20
Hoogovens nrc 52,70 51,40
HunterDouglas 72,20 71,40
IntMOUer 61,10 60,70
IntNedGr.c. 52,10f 52^0
KLM 37,00 36,50
Kon.Ned.Papier 47,60 45,60
Kon. Olie 143,20 142,00
Nedlloyd 63,90 62,60
Océ-v.d.Gr. 75,40 74,80
Pakhoed eert. 48,30 4730
Phihps 36,60 36,40
Polygram 42,80 42,50
Robeco 99,60 99,00
Rodamco 53,70 54,40
Rolinco 98,30 97,90
Rorento 72,20 72,10
Stork VMF 46,90 46,20
Unilever eert. 186,40 184,90
Ver.BezitVNU 82,30 82,00
VOC nrc 43,60 43,40
Wessanen eert. 89,00 88,00
Wolters-Kluwer 70,80 70,20
Avondkoersen Amsterdam
Akzo 149.10(149,30)
KLM 36,40-36,50 (36,50)
KonOlie 141,90(142,00)
Unilever 184,50-184,80(184,90)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,00 54,50
ABNAmroHld.prf. 6,09 6,10
ABNAmroHlddiv. 45,80 44,80
ACF-Holdingc. 34,80 34,30
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 131,00 131,00
Asd Options Tr. 10,80 10,60
Asd.Rubber 3,40f 3,35
Ant.Verff. , 420,00
AtagHold.cert 118,50 118,50
Athlon Groep 47,50 47,50
Athlon Groep nrc 45,50 45,80.
Autlnd.R'dam 90,00 90,00BAM Groep 89,50 89,50
Batenburg 125,00 125,00
Beers 120,00 120,00
Begemann 108,50 106,00
Belindo 323.00 323.00

Berkels Patent 1,12 1,13
Blydenst.-Will. 38,30 37,70
BoerDe, Kon. 223.00 224,90
BoerDe Winkelb. 73,30 72,80
BorsumyWehry 65,10 65,00
Boskalis Westm. 24,50 24,10
Boskalis pref 27,30 27,00
BraatBeheer 35,00 34,60
Breevast 10,20 10,00
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 820,00 820,00
Calvé-Delftcert 1199.00 1182,00
Cindu Intern. 162,00 '62,00
Clainundo 309,00 b 310,00
Content Beheer 23,80 23,00
CreditLBN 31,60 e 32.00
EMBA 214,00
Eriks Holding 83,70 83,20
Flexovit Int. 57,00 57,00
Frans Maas eert. 81,40 84,50
Gamma Holding 103,50 103,80
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 33,60 33,00
Geveke 40,20 40,20
Gevekediv'92 37,80 37,80
Giessen-deN. 105,00 104,00
Goudsmit 36,50 35,60
Grolsch 207,00 208,50
GTI-Holding 223,00 222,00
Hagemeyer 148,00 148,00
idemdiv'9l 145,00 145,00
HALTrustB 14,20 13,80
HALTrustUnit 14,00 e 13,90
HBG 215,00 215,00
HCSTechnology I,oob 1,00
Heineken Hold. 163,40 162,50
Hoek'sMach. 238.00 238.00
HolLSeaS. 0,48 0,47
Holl. Kloos 455,00 455,00
Hoop Eff bank 7,50 7,40
Hunter D.pref 2,70 2,70f
IHC Caland 60,50 60,30
Kas-Associatie 35,80 35,70
Kempen & Co 9,50 9,60
Kiene's Suikerw 1089,00
Kondor Wessels 32,80 32,80
KBB 75,20 75,00
KNP div. 46,00 «,50
Kon. Sphinx 53,10 52,60
Koppelpoort 388,00 375,00
Krasnapolsky 238,00 240,00
Landré&Gl. 52,50 51,00
Macintosh 40,30 40,80
MaxwellPetr. 116,70 e 116,00
Moeara Enim 1185,00 1175,00
MEnimOß-cert'. 15300,00 15350,00
Mooien Holding 38,20 37,40
Mulder Boskoop 54,20 54,50
Multihouse 5,30 5,30
Mynbouwk. Werk. 360,50 360,50
Naeff 525,00 f
NAGRON 57,50 57,00
NIB 615,00 611,00
NBM-Amstelland 9,00 9,00
NEDAP 349,00 349,00
NKF Holding 202,00 202,00
Ned.Part.Mij 57,30 57,20

I Ned.Springst. 7200,00

Nont 22,70 22,10
Nutricia GB 167,00 166,50
Nutricia VB 174,00 173,00
Nutricia VB div92 168,00
Nflv.-TenCate 101,00 100,20
OcévdGr.div92 74,00 73,70
Omnium Europe 8,50 a 7,60
OrcoBank eert. 70,00 69,80
OTRA 336,00 335,00
Palthe 63,00 63,00
Philips div.'92 36,40 36,10
PirelliTyre 20,70 20,60
Polynorm 144,00 144,00
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 47,20 47,00
Ravast 26.70 26,70
Reesink 74,40 74,30
Samas Groep 40,00 39,00
Sarakreek 14,60 14,60
Schuitema 1615,00 1615,00
Schuttersveld 48,90 48,90
Smit Intern. 45,00 44,50
St.Bankiersc. 15,30 15,30
StadRotterdam c 42,50 41,70
TelegraafDe 86,20 85,70
Textielgr.Twente 89,50 89,50
Tulip Computers 24,30 24,00
Tw.Kabel Holding 128,00 127,00
Übbink 73,50 73,00
Union 71,80 71,30
UnDutchGroup 3,40 3,40
Vereenigde Glas 535,00 532,00
Vertocert 29,80 29,80
VolkerStevin 61,00 60,50
Volmac 28,70 28,60
Vredestein 16,80 16,50
VRG-Groep 46,40 46,40
Wegener 64J0 62,00
WestlnvestF. 17,50 17,50a
Westlnv.F.wb 115,50 115,50
WoltersKluwer 279,50 279,00
Wyers 29,40 29.10

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 81,50 80,30
ABNAmro Amer.F. 70,00 69,50
ABN Amro Eur. F. 75,30 74,00
ABNAmro FarEF. 51,60 51,20
ABN AmroLiq.Gf. 162,40 162,50
ABNAmroNeth.F. 86,80 86,40
Aegon Aandelenf. 35,50 35,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABNBeleg.fonds 63,60 63,10
Albefo 48,70 48,80
AldollarßFs 26,60 26,50
Alg.Fondsenbez. 235,00 234,00
AllianceFund 10,30 10,30
Amba 11,80 11,80
AmroNorthAm.F. 70,00 69,10
Amvabel 84,70 84,40
AsianTigersF. 66,00 66J0
AsianSelect. F. 61,00 60,50
AustroHung.F. 4,90 5,00
BemcoßentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,10 3,10
CLN Obl. Div. F. 110,60 110,60
CLN Obl.Waardef 114,40 114,40
Delta Uoyd Inv. 30,50 30,50

DPAmericaGr.F. 36,20 36J 0
DpEnergy.Res. 39,30
EGFlnvestm. 132,50 132,50
EMF Rentefonds 68,90 69,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10J0
Envir.GrowthF. 52,60 52,60
Esmeraldapart. 35,30 34,60
Eur.Ass. Trust 6,50 7,00
EMS GrowthFund 105,00 105,00
EMS IncomeFund 107,00 107,00
EMS Offsh. Fund 104,50 104,50
EOE Dutch St.IF 329,00 325,00
Euro Growth Fund 49,90 49,50
Euro SpainFund 7,70
FarEastSeLF. 55,70 55,70
Gun Global 53,60 53,70
Groeigarant 1,51 1,50
Holland Fund 72,80 72,40
Holl. Eur. Fund 49,00 48,90
Holl.Obl.Fonds 125,50 125,50
Holl. Pac. Fund 97,50 97,00
HoU. SeLFonds 84,50 84,50
Innovest 66,50 66,20
Interbonds 508,00 510,00
Intereffekt 500 31J0 31,00
Intereffekt wt 85,00 e 82,50
Investapart. 73 J 072,70
ISHimal.Funds 9,80
JadeFonds 152J0 152,20
JapanFund 17,70 17,00
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,20
Mal.CapitalF.s 7,10 7,20
MeesObLDiv.F. 118,40 118,00
Mexico IncomeF. 22,00
MXIntVentures 10,40 10,40
Mondibel 77,00 77,00
Nat.Res.Fund 1180,00 1190,00
NedufoA 111,00 111,00
Nedufoß 119,00 119,00'
NMB Dutch Fund 45,60 45,80
NMB GeldmarktF. 54,46 54,47
NMB GlobalFund 46 J 0 45,90
NMBOblig.F. 36,60 36,60
NMB Spaard.F. 102,42 102,43
NMBRentegr.F. 118,40 118,40
NMB Vast Goed F. 37,80 37,80
New AsiaFund 6,50
NomuraWarr.F. 0,61 0,61
Obam, Belegg. 256,80 255,80
OAMFRentefonds 11,40 11,60
OrangeFund 21,50 21,50
PacDimensions 92,80 92,50
Pac.Prop.Sec.F. 30,80 30,50
Pierson Rente 113,60 ' 113,70
Postb.Belegg.f. 57,60 57,60
Postb.Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lntHlPs 3,90
Rentalent Bel. 151,40 151,40
RentotaalNV 35,70 35,70
RGAmencaF. 107,50 106,60
RGDivirentF. 49,30 49J 0
RG EuropeF. 100,00 99,50
RGFlorente 114,00 114,00
RG Pacific F. 93 J 0 92,80
RG SP Groen 54,60 54,60
RG SPBlauw 51.60 51,60

RG SP Geel 48,70 48,70
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,00
Schrod-IntPri- * 29,40 29,40
Sci/Techs 14,25 14,25
SuezLiq.Grf 181,00 181,00
TechnologyFund 19J 0 19,20
Tokyo PacHold. 193,00 185,00
TransEur.Fund 82,50 81,50
TranspacF.Yen 285,00 285,00
Uni-Invest 16,50 1630
Unicolnv.Fund 78,10 78,10
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste WaardNed 65,00 65.30
VastNed 112,70 112,60
VIBNV 56,20 56,10
VSBMix Fund 53,50 53J0
VSBRente Fonds 109,80 109,80
WBO Intern. 68,50 68,00
WereldhaveNV 117,50 117,20
YenValue Fund 80,20 79,30
ZOMFloridaF.s 37,50 b 37,70

Parallelmarkt
Alanhen 29,80 29,80
ABF 112,10 112,10
Berghuizer Papier 45,00 44,70
BesouwVan eert. 54,00 54,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,70
Comm.Obl.F.l 98,80 98,70
Comm.Obl.F.2 98,90 98,90
Comm.Obl.F.3 99,00 98,90
De DrieElectr. 14,70 14,70
Delta UDollarf. 66.20 66.00
Delta Uoyd ECU 64,70 64,80
Delta Uoyd Mix 61,90 61,70
Delta Lloyd Rent 59,40 59,30
Delta UoydVast 57,00 57,00
Dico Intern. 91,60 91,50
DOCdata 5,40 5,60
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90
Ehco-KLMKleding 40,00 40,00
E&LBelegg.l 70,70 70,60
E&LBeleggJ 75,00 74,90
E&LBelegg.3 106,20 106,30
E4*LBefegg.4 77.80 77,90
E&LKap.RenteF. 105,60 105,50
FreeRecord Shop 33,00 32,80
GaiaHedgel 104,70
Geld. Papier c. 70,70 70,60
German CityEst. 38,50 38,50
Gouda Vuurvast 77.50 77,50
Groenendijk 45,20 45,20
Grontnuj 54,60 55,50
HCA Holding 46,80 46,50
Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 46,10 46,20
Homburg eert. 1,00 1,00
Inter/ViewEur. 3,70 3,50
Kühne+Heitz 47,00 47,00
LClComputGr. 5,00 5,00
Melle.vannrc 44,80 44,50
Nedcon Groep 53,30 53,10
Nedschroef 86,00 86,00
NewaysElec. 6,80 6,70
NewEur.HtlsDM 19.10 19,10
NewtronHold. 1,70 1,70

Pan Pac. Winkel 11,00 11.00
PieMedical 4,90 5,40
Simac Techniek 14,10 14,10
ShgroBeheer 55,50 56,80
Suez GrFund 53,60 53,30
VHS Onr.Goed 1,50f 1,40
Vilenzolnt 39,00 39,00
Welna 267,50 269,00
Wereldhave 4,30 e 4,50
Weweler 4030 40,00

Wall Street
alhedsignal 49% 48%
amer.brands 43lA 43%
amer.teLtel 38% 37%
amococorp 44/8 44%
asarco mc. 25-V« 24%
bethl. steel 13% 13%
boeing co 44% 44%
can.pacific 14% 14%
chevron 62% 62%
chiquiu 33% 32%
chrysler 16% 16%
citicorp 16% 16%
cons.edison 26% 27%
digitequipm. 58% 58%
dupont nemours 44 44%
eastmankodak 42% 42%
exxoncorp 55% 56%
ford motor 36V2 36%
gen. electric 77Ve 77%
gen. motors 37% 37%
goodyear 61% 62
hewlett-pack. 76% 76%
intbus.mach. 87% 88%
intteltel. 63% 63%
klmairlines 19% 19%
mcdonnell 61% 62Va
merckco. 150% 147%
mobiloil 59% 60%
penn central 23 23%
philips 19% 19%
primerica 39% 39%
royal dutch 75% 75%
searsroebuck 45% 45%
sfe-south.pac. 11% 11%
texacoinc. 56% 57
united techn. 51% 51%
westinghouse 19% 19%
whitman corp 14% 14%
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,815 1,935
austr.dollar 1,36 1,48
belg.franküOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,505 1,625
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 109,80 113,80
engelse pond 3,08 3,33
fmsemark (100) 39,75 42J5
franse frank (100) 31,50 34,25
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen(10.000) 136,00 142,00
joeg.din.tm 100 - -
noorsekroon (100) 27J 0 29,70

oostschill.(lOO) 15,75 16J 5
portescudo(lOO) IJO 138
spaanse pes.(100) 1.70 1,86
turkse pond (100) 0.0265 0.0385
zweedsekr. (100) 2930 32.00
zwits.fr. (100) 12130 126,00

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,87415-1.87665
antul.gulden 1,0325-1,0625
austr.dollar 1.4128-1,4228
belg.frank(loo) 5,4660-5.4710
canad.dollar 1.57275-1,57525
deense kroon (100) 28.980-29,030
duitsemark (100) 112,5100-112,5600
engelse pond 3,2190-33240
franse frank (100) 33,11033.160
gneksedr.(lOO) 0.9260-1.0260
hongk.dollar(lOO) 23.9250-24,1750
iersepond 2,9965-3.0065
itaLhre (10.000) 14,985-15,035
jap.yen(10.000) 139,955-140,055
nwzeel.dollar(lOO) 1,0227-1,0327
noorse kroon (100) 28,685-28.735
oostenr.sch.<loo) 15,9870-15,9970
port. escudos(100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7780-1.7880
suriagulden 1,0320-1,0720
zweedsekr.( 100) 31,020-31,070
zwits.frank(loo) 124.295-124.345
e.e.u. 2J990-23040
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 206,10 204.30
idexcl.kon.ohe 204,00 202.20
internationals 205.60 204,00
lokale ondernem. 208,50 206,60
id financieel 149.10 147,40
idniet-financ. 266,10 263,80
CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 293,50 291.00
idexcl.kon.ohe 274,40 272,00
internationals 305,20 302,70
lokale ondernem. 280,00 277,30
id financieel 219,70 21730
idniet-financ. 338,00 335,00

CBS-stemnungsindex (1990=100)

algemeen 126.90 125,50
intemation 140,50 139,10
lokaal 124,40 123,00
fin.instell 130,80 129.40
niet-financ 123,20 121.80
industrie 132,30 130,80
transp/opsl 138.40 136.30

Goud en zilver
Amsterdam -Prijzen van 14.00uur:Goud
onbewerkt 20,770-21,370, vorige
20,910-21.510,bewerkt 22,970 laten, vorige
23,110laten,zilver onbewerkt 210-280. vo-
rige 215-285, bewerkt 320 laten,vonge 330
laten.

Dow Jones

Industrie 3.208,64

-22,35

OPTIEBEURS
sene omzet v.k

abn amro c apr 4730 960 IJO i -
abnamro c okt 47,50 290 1,90 1.
Abn amro papr 47,50 276 0,60 1
abnamro pjul 45,00 410 0,60 i
abn amro pj9s 45,00 363 2.60 :
ah p apr 85,00 181 1.00 1
akzo c apr 120,00 285 32,50 a 3
dsm c apr 105,00 210 4.50 .
dsm c apr 110,00 169 1,40
dsm papr 105,00 217 3,60 b-.
dsm papr 110,00 268 B,ooa 8.60
coc c mrt 300,00 582 B,oob 5.30
coc c mrt 305,00 511 4,00 1.80 "coc c mrt 310,00 553 1,30 0,50
coc capr 300.00 304 10,50 b 8,50
coc pmrt 295,00 418 0,30 0,40- —coc pmrt 300,00 556 0,50 1.00 -coc pmrt 305,00 1133 1,30 2,70
coc pmrt 310,00 739 3,70 6,20-'* -coc p apr 295,00 265 I,loa 1,40- - -coc papr 300,00 777 1,70 2,70
coc papr 305.00 445 3,10 a 4,60
coc p apr 310,00 446 530 7,50
gist c apr 35.00 193 1.80 1,40
hein papr 180,00 200 3,80 a 4.00 a
hoog c apr 55,00 257 1,40 0,80
hoog papr 47,50 385 0,70 0,8(3
hoog p apr 50,00 373 1,40 1,60 -hoog papr 55,00 353 3,60 4JO
hoog pjul 55.00 188 4,50 5,30
kim c apr 40.00 234 0,50 0,50
kim pmrt 35.00 200 0.30 a 0,36
kim papr 40.00 316 330 3,51]
kim papr 42,50 181 6,00 a 6,00
kim p093 35,00 182 2,40 2,56
knp cjul 50,00 250 1,10 1,00,
nedl c apr 55,00 556 9,50 a 8.20
nedl c apr 60,00 209 5,10 3,90
phil c apr 35,00 173 2.10 b 2,10
phil c apr 37.50 366 0,80 0,60
phil cjul 37,50 306 1,80 1,78
phil c okt 37.50 187 2,60 2,50
phil c 093 30,00 207 10,00 9,60
phil papr 35.00 1394 0,50 0,5»
tops c mrt 580,00 250 7,00 4,50
tops c mrt 590,00 194 2JO 130
tops pmrt 580,00 189 2.40 3,50
unil c okt 140,00 211 49,10 47.00
umi papr 190,00 177 4,80 a 5,90
wes cjul 85,00 200 5,50 a 4,26

a-laten g= bieden te«-di».
b bieden h laten *ez-div
c e»-claim k-gedaan+h
d ei-dividend l gedaan * g
e gedaan-bieden «k slotkoers vorige dag
I gedaan * laten sk slotkoers gisteren

economie

Bundeling Frans Maas
en Yellow Freight

VENLO - Transporteur Frans
*kas gaat samenwerken met hetAmerikaanse transportbedrijf
'"ïllow Freight System in Kan-

City. Het is de bedoeling dat
(*e samenwerking nog dit jaarr°nd komt.

p°lgens bestuursvoorzitter J.
van Oijen van Frans Maas

*al er geen sprake zijn van een
Verstrengeling van de twee con-
Cerns, maar gaat het zuiver om
S*l** samenwerking waarbij
'fans Maas verantwoordelijk
*ordt voor het vervoer in Euro-
Pa en Yellow Freight de vrach-
*n in de Verenigde staten voor

haar rekening neemt.
Bij de samenwerking zijn de bei-
de netwerken van groot belang.
Op basis hiervan kunnen inter-
continentale transatlantische
diensten worden aangeboden.

Maas en Yellow zullen samen de
totale transportoperatie organi-
seren.

Yellow Freight System is de
grootste transportonderneming
op het gebied van stukgoed in
Noord-Amerika met 48.000 be-
stemmingen in de VS en Cana-
da. Yellow heeft 630 vestigingen
en heeft bijna 30.000 medewer-
kers in dienst. De omzet in 1991
bedroeg 2,34 miljard dollar.
Frans Maas is de beheermaat-

schappij van 56 ondernemingen
met ruim 180 vestigingen in vijf-
tien landen. Het concern behaal-
de in 1990 een omzet van ruim f3
miljard en verdiende daarmee
netto f 30,3 miljoen.
Van Oijen ontkent geruchten als
zou de KLM overwegen haar be-
lang in Frans Maas af te stoten.
„Hun belang van 35 procent is in
1990 met 4 procent verminderd
omdat, zij niet meededen aan
aandelenemissies. En enkele we-
ken geleden heeftKLM een pak-
ketje van zes procent verkocht
zodat ze nu nog 25 procent heeft.
En dit willen ze zo houden", al-
dus Van Oijen.

Philips zet bonden in cao voor het blok
EINDHOVEN - Philips heeft de
vakbonden tijdens het cao-overleg
duidelijkvoor het blok gezet. Hoe-
wel na afloop van het 14 uur duren-
de overleg zowel vakbondsbestuur-
ders als directeur sociale zaken van
Philips drs H. Brouwer beweerden
dat er keihard was onderhandeld,
wilde niemand zeggen wat het ver-
schil was tussen het aanvankelijk
bod van Philips en het uiteindelijke
onderhandelingsresultaat.

Philips wil de lonen structureel ver-
hogen met slechts 2,5 procent, een
half procent minder dan hetkabinet
aanvaardbaar acht. Het bod blijft
ook beduidend achter bij afspraken
die inmiddels zijn gemaakt by' an-
dere bedrijven.

Philips zegt dat een hoger percenta-
ge er niet inzit vanwege de moeilij-
ke situatie waarin het concern nog
steeds verkeert. Om de pijn te ver-

zachten heeft Philips deruim 40.000
werknemers ook een eenmalige uit-
kering van 3 procent in het vooruit-
zicht gesteld.

Voor 1992 levert dat weliswaar een
totale inkomensverbetering op die
ruimschoots voldoende is om het
verlies aan koopkracht goed te ma-
ken, maar op de langere termijn
gaan de werknemers van Philips er
blijvend op achteruit.

KNP rekent op
lagere winst

Van onzeredactie economie

MAASTRICHT/AMSTERDAM
KNP-topman F.J. de Wit vindt dat
er rekening moet worden gehouden
met de mogelijkheid dat de winst
van de papierproducent dit jaar la-
ger zal uitvallen dan over 1991, toen
netto f 295 miljoen werd verdiend.
„Het zal voor KNP een hele toer
worden om in 1991 het huidige
winstniveau te kunnen handhaven.
In het eerste halfjaar zal het resul-
taat lager zijn. Een licht herstel in
de tweede helft acht ik niet onmo-
gelijk, maar dit zal sterk afhangen
van de economische ontwikkelin-
gen in de diverse landen", aldus De
Wit gisteren in een 'toelichting op
het jaarverslag.
De Wit hield zich op de vlakte wat
betreft de mate van winstdaling
over het hele jaar. Hij denkt dat het
redelijk is te veronderstellen dat de
economische barometer betrouw-
baar is voor de eerste helft van dit
jaaren dat er een verbetering in het

tweede halfjaar in zit. Daarom wil
hij niet pessimistisch tegen het hele
jaar aankijken, maar de bestuurs-
voorzitter acht het wel de vraag of
de verbetering in de tweede helft
voldoendezal zijnom deverslechte-
ring in het eerste semester te kun-
nen opvangen.
Ronduit terughoudend was De Wit
over de inhoud van plannen om de
kosten terug te brengen. Verder dan
de aankondiging dat het aantal me-
dewerkers de komende jaren met
circa 400 zal dalen wilde hij niet
gaan. Die personeelsreductie zal
zich voordoen in de houten-kisten-
en pallets-produktieafdelingen en
in Maastricht. Wat, waar en op wel-
ke manier er verder bezuinigd gaat
worden, daarover wilde De Wit ab-
soluut niets zeggen. „Ik weet het
niet", zei hij eerst. „Als ik het al wist
zou ik het niet zeggen."
Ook in 1992 zal de overcapaciteit in
de grafische-papiermarkt aanhou-
den. Die overcapaciteit ligt op het
ogenblik in de buurt van 20 pro-
cent. Met tien procent valt redelijk
te leven, zo zei De Wit, maar dat zit
er voor 1992 en waarschijnlijk ook
1993 niet in.
Wel duidelijk was De Wit over de
milieu-investeringen. „Wanneer we
deze uitdaging niet aangaan vallen
we vroeg of laat uit de boot. Onze
industrie heeft uit milieu-oogpunt
een prima uitgangspunt. Wij zijn als
industrie in het verleden misschien
zelfs te bescheiden geweest en heb-
ben de samenleving onvoldoende
voorgelicht over de milieuvoorde-
len van onze produkten. Daar wil-
len we verandering in brengen",
aldus de KNP-topman.
KNP keert over 1991 een onveran-
derd dividend uit van f 2,50 per
aandeel.

muntuit

Gespaard
In 1991 hebben particulieren
9,9 miljard gulden bij spaarin-
stellingen ingelegd, tegen 13,3
miljard gulden in het vorig jaar.
Ondanks dezedaling handhaaf-
den debesparingen zich op een
relatief hoog niveau. Het spaar--
tegoed nam in 1991 toe met 2,5
procent tot 188,6 miljard gul-
den. Dit blijkt uit gegevens van-
het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Herstel
De banken in de Verenige
Staten hebben vorig jaar vi
tien procent meer winst g
maakt dan in 1990. De result
ten waren de beste van c
afgelopen drie jaar en dat k;
erop wijzen dat de ergste pr
blemen in de Amerikaan
banksector voorbij zijn.

Gehalveerd
De nettowinst van Cred,
Lyonnais Bank Nederlan
(CLBN) is vorig jaar meer da
gehalveerd tot 30 miljoen gu
den voornamelijk door verhc
ging van de bijdrage aan d
zogenoemde stroppenpot, de'
voorziening algemene bedrijfs-
risico's (VAR), van 100 miljoen
tot 147 miljoen gulden. De ho-
gere VAR was vooral nodig
voor het afdekken van strop-
pen in de automatiserings-
branche (onder andere Info-
theek, HCS) en op de onroe-,
rend goedmarkt. De bank stelt
de aandeelhouders voor geen
dividend over 1991 uit te keren.

'Kapitaalinjectie ABP biedt mogelijkheden'

Bezit Rodamco ruim
5 pet minder waard

Van onze redactie economie

ROTTERDAM - Beleggers in het
Rotterdamse vastgoedfonds Ro-
damco hebben in het per 29 februa-
ri afgesloten boekjaar hun beleg-
ging in waarde zien dalen met 5,4
procent (f 3,58 per aandeel). Belang-
rijkste reden voor het slechte resul-
taat zijn aanzienlijke waardedalin-
gen van het Rodamco-bezit.

Rodamco heeft zijn onroerend-
goedportefeuille het afgelopen
boekjaar opnieuw fors moeten af-
waarderen. Na een waardeverlies
van 441 miljoen gulden in de eerste
negen maanden, moest in het laat-
ste kwartaal nog eens 366 miljoen
van de waarde worden afgetrokken.
De waarde per aandeel zakte hier-
door van f 65,98 naar f 62,40. De to-
tale beleggingsportefeuille van
Rodamco was aan het einde van het
boekjaar ongeveer 7,55 miljard gul-
den waard (1990/91 f 8 miljard).

De waardevermindering van het
Rodamco-onroerend goed was
vooral in Europa bijzonder hoog. In
het Verenigd Koninkrijk werd een

verlies geleden van bijna 400 mil-
joen gulden, 19,2 procent van het
bezit aldaar. In de rest van Europa
moest 101 miljoen gulden worden
afgeboekt (4,7 procent). In de Ver-
enigde Staten bedroeg het verlies
307 miljoen gulden (8,3 procent). De
daling in Europa is vooral het ge-
volg van verslechterende marktom-
standigheden in Frankrijk en Span-
je.

Rodamco heeft het aantal uitstaan-
de aandelen per 1 maart met 10,8
miljoen uitgebreid. De aandelen
zijn tegen de intrinsieke (onderlig-
gende) waarde op 29 februari (f
62,40 per aandeel) uitgegeven aan
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds. Dat betaalde in totaal dus f
678 miljoen voor een belang van
12,5 procent in Rodamco. Boven-
dien neemt het ABP voor 20 pro-
cent rechtstreeks belangen in drie
niet-beursgenoteerde dochters van
Rodamco. Hiervoor is f 1,8 miljard
neergeteld. Volgens Rodamco biedt
de kapitaalinjectie van het ABP
mogelijkheden „aantrekkelijke be-
leggingen te doen, in het bijzondei:
in onroerend-goedmarkten die
dieptepunt bereiken".

China gek van hoela-hoep

" Een werkneemster van een fabriek in Peking is bezig met het inpakken van hoela-
hoeps. De hoela-hoep is momenteel een enorme rage in China. Deze fabriek produceert
dagelijks 10.000 exemplaren. Terwijl er alleen al in Peking zes soortgelijkefabrieken lig-
gen. Foto: AFP
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Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 J&
' ** 03171

UITVERKOOP BIJ RADREMA
i.v.m. ruimtegebrek wegens de verbouwing van ons bedrijf.

Profiteer nu dus van de
EXTRA VOORDELIGE PRIJZEN!

Alle auto's boven ’ 7.500,- 6 maanden garantie met de zéér bekende
Radrema-service. Directe financiering tegen zéér gunstige tarieven.

ANWB-keuring mogelijk.
Merk + type Bouwjaar Normale Oprulmlngs-

prljs priisCitroen BK Leader 1987 13.900.- 12 900-Ford Fiesta 1100 1984 7 750,- 6 750-
Ford Escort 1600diesel 1988 17900,- 15 900-
Ford Escort 1600GT 1990 21.900,- 20.900]-
Ford Sierra 2.0 Laser + extra's 1986 12900,- 11.900]-
Mazda 323 HB 1300GLX 1987 12.900,- 12 500-
Mazda323Hßl3ooLX 1988 14.750,- 13.900-
Mazda323sedan 1300 LX 1986 12.900,- 119Q0-
Mazda 323 sedan 1300LX ' 1987 12.750,- 11750-
Mazda323 sedan 1500 GLX + extras 1987 13.900,- 12 900-
Mazda 323 sedan 1500 GLX 1989 18 900 - 17 900 -Mazda 323 F coupé 1600iGLX 1990 27 500- 26 500-Mazda 323 F coupé 16001GLX 1991 28 500- 27 000-Mazda 626 sedan 1600 LX 1986 9.900,- 8.90o-! 626 sedan20 LX diesel 1988 19 900 - 18900 -Mazda 626 sedan 1,812VGLX 1991 29 900 - 27 900 -Mazda 626 HB 2 0 GLX 1985 8.900'- 7 900-
Mazda626Hß2.o 12VGLX 1987 18 900- 169<X)'-
Mazda 626 HB 2 Oi GT 1987 14.900,- 1390o'-Mazda 626 coupé 2 0 GLX + extra's 1986 14 900- 13900'-Mazda 626 coupé 1600LX 1987 15 900- 14900-Mazda 626 coupé 2.0 GLX 1987 18.900- 16900-Mazda626coupé2 0 12VGLX 1989 25.900,- 24.900]-
Mazda 626coupé 2.0 12VGLX vele extra s 1989 27 900- 26900-
Mazda 626coupé 2.0 12VGLX 1990 24.900!- 22^900]-
Mazda 626coupé 2 Oi GLX demo 1991 37.600!- 32 900-Mazda RX7 coupé 1988 42.900!- 39 90o!-Mercedes 190Evele extra's 1984 22.900.- 21900-
Mercedes 190diesel 1987 32.900!- 29^900-Mercedes 230Eautomatic 1988 41.900,- 39900-Nissan Micra 1989 14.90o- 13.90o-!Laurel 2800 diesel 1984 6.750,- 5.250,-Nissan 300 Twin Turtx)alle opties 1990 105 900- 99 900-Opel Corsa 1200 S . 1985 8.700'- 7 900-Opel Kadett 1200S1986 12.900.- 11.900.'-Opel Kadett 1600 injection vele extras 1989 22 900- 19900-
Opel Omega 1800LS 1987 17.900- 15 900-Peugeot2osGE 1986 10 900.- 9.900-

-. Peugeot 205 XRD GTi-look 1986 12 900- 12400-Peugeot3o9Gß 198g 1890o!- 1790o'-Seatlbiza 1500GL 1989 14 900- 12 900-Volkswagen Golf 1800 1986 13.900.- 12 900-Volkswagen Golt 1300 injection 1939 19 750 - 18 900Volvo 340 DL 2.0 Itr ,983 4750. 4 250.Volvo 340diesel 1 985 8.250.- 6.900,-

Profiteer nu dus snel van deze aanbiedingen en kom naar:

Radrema Maastricht
Galjoenweg 73 (Beatrixhaven), tel. 043-632250

■ "■ ■■■»*■ '" "■■■■ iimmnmi iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii^
Auto Veneken b.v. I

Occasioncentrum" II l B "Occasionkelder"
Prins Mauntslaan 171 l'»|l Leyenbroekerweg 27

6191 EE beek H>7<ftjni4 6132 CN Sittard =
tel. 046-372882 msmim. tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
.; Audi 100 cc 2.3E, grijsmet 1988 Mazda 3231.61 GLX Sedan, zwart ... 1990 =Audi 100 cc 2.0 E, groenmet 1988 Opel Kadett 1800CC 3-deurs, rood .. 1988 EEGolf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 Ford Escort 1.4 CL 5-deurs, wit 1987 ==Goll Pasadena 1.8 i9O pk, wit 1991 Audi 80 I.BS 90 PK, grijsmet 1989 EEGolf Pasadena 60 pk, diesel, Audi 601.8S90 PK, zilvermet 1988 EE5-drs., blauwmet 1991 Audi 100 5 cyl. 133PK, blauwmet. .. 1987 ESAudi 80 2.0 E, automaat, veel VW Polo 3-deurs wit 1983 EEextra's, beigemet 1989 VW Polo 3-deurs wit 1988 =Audi 80 1.9 diesel, groenmet 1990 VW Polo 3-deurs 1300 CC

VW Jetta 1600, 4-drs., sportief, zilvermet 1989 ==">°d 1987 VW Polo coupé 1300 CC, rood ........ 1989 =Fiat Uno 45, wit 1987 VW Jetta 1600CC wit 1987 E=Fiat Uno 45 iE, grijsmet 1990 VW Jetta 1300CC rood 1987 SGolf CL 1600, beigemet 1986 VW Jetta 1300CC blauwmet 1987 EEGolf 1600, wit 1987 VW GolfMadison 18001zwartmet. ... 1990 ESGolf CL 1600, 4-drs, wil 1987 VW Golf Memphis 1300 CC =Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 torn.rood 1988 —Passat CL 1608, 4-drs., sedan, wit .. 1990 VW Golf Memphis 1300CC ='Audi 801.9 E, grijsmet 1987 antracietmet 1988 =Polo, 3-drs., Fox, wil 1990 VW Golf 1300 CC wit 1985 =Honda Civic 3-drs. 1.5 i, wit 1990 VWGolf 1600 CC wit 1984 5
Opel Kadett 1.65, rood 1985 VW Golf GTi zilvermei 1982 SE

' Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 VW Golf Diesel blauw 1987 SE
DEMO: Passat CL 4-drs., 1.8i,. DEMO'S: VW Passat CL 1800 90 PK
groenmet 7-'9l blauwmet 24-6-'9l EEAudi 80 1.8 i wit, comfort edition .... 8-'9l Audi 80 I.BS 90 PK torn rood .. 1-S-'9l SEGolf GTi, groenmet 1989 D36ê6 SS

~(3olf GTi, groenmet 1991 =s
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Autobedrijf
KOMPIER
presenteert

99 2-drs. rood '80
90 2-drs. odoardogrijs.... '87
90 2-drs. rosé quartz '86

900 4-drs. zwart '85
9004-drs. odoardogrijs .... '86
900 4-drs. slateblue '86
900 GLS donkerblauw '82
900 i 2-drs. rosé quartz .... '86
900 i 4-drs. bronsmet '87
900 i5-drs. wit '89
9000 i5-drs. wit '88
9000 turbo 5-drs.
rosé quartz '86
9000 turbo 5-drs.
odoardogrijs '87
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Prisma 1600beigemet '86
Prisma 1600 i E Lanciablue '88
Thema i E bronsmet '86- Thema i E blauwmet '86
Thema iE zwartmet '88
Thema i E bordeauxmet.
ABS '89
Dedra 1.6i E zilvermet '90
Ypsilon 101.0rood '87

\ m /

Fiat Uno 60 S zilvermet '86
Volvo440 GLT rood '89
Nissan Sunny 1600 GLS
grijsmet '88
Mazda 323 GLX 1300 16V
rood '89
Golf GTi 16 V zwart '90
Fiat Uno 55 S wit '84

KOMPIER
'INJ BEGRIP lIM SAAB!

Akerstraat 150, 045-717755
Heerlerbaan 66, 045-428840

I AUTO - OCCASION - FESTIVAL
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OCCASIONS
Wij kunnen u een uitzonderlijke selectie Hyundai-

occasions van grote klasse aanbieden.
Aantrekkelijk geprijsd en met maar liefst 12

maanden garantie conform de BOVAG-voorwaarden.

Alle occasions van 1e eigenaar
Hyundai:
Exel 1.5 SLX sedan 1990, wit, stuurbekr ’20.000,-
Pony XP 1.5 GL sedan 1990, donk.blauwmet ’ 16.000,-
Pony XP 1.5 GLS sedan 1989, antr, sunroof ’ 15.000,-
Pony XP 1.5 GL 5-deurs 1988, wit ’ 12.500,-
Pony XP 1.5 GL 3-deurs 1988, wit (2-maal) ’ 12.000,-
Pony XP 1.5 L sedan 1988, wit ’ 12.000,-
Andere merken:
Opel Kadett I.3iLS 3-drs. 1989, d.roodm ’ 17.500,-
Seat Malaga 1.5iXL sedan 1990, blaumet ’ 17.000,-
Mazda 323 LX 1.3 sedan 1989, zilverm. alu velg ’ 15.500,-
Renault 11 GTX 5-deurs 1987, blaum met ’ 12.000.-
Ford Sierra 1.6 CL 3-deurs 1987, zilv.blauwmet ’ 11.000,-

UW HYUNDAI-DEALER:

AÜTO VAESSEN
Beitel 19, Heerlen
tel. 045-424010

weg Kerkrade - Simpelveld
t.o. Peppermill

I

fjriieertens
Rathausstrasse 7 u*.msirAAachen-Laurensberg I}'
Tel. 09-49-241 13449/13210 &> eit

V Wij spreken Nederlands J

£MH Provincip
Sfffi^ ww Bureau Bibliotheek

I imhlirn Postbus 5700
US2ü£l I_ IIII UU I LJ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling GedeputeerdeStaten maken bekend, dat zij
mBO/12-92 voornemens zijn aan: 1. Gebr. van der Vin: 8.V., te Heerlen onder een aantal voorschrif-

ten een vergunning ingevolge de Afvalstoffen-
wet te verlenen voor het exploiteren van een
inrichtingvoor de handel in schroot en metalen
en het bewaren, overladen en bewerken van
autowrakken ca. gelegen op het perceel
kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie
U, no. 444, plaatselijk bekend de Koumen 124
te Hoensbroek gemeente Heerlen. 2. Fa. F.
van derLoop te Heerlen onder een aantal
voorschriften een vergunning ingevolge de
Afvalstoffenwet te verlenen voor het exploite-
ren van een inrichting voor de handel in
schroot en metalen en het bewaren, overladen
en bewerken van autowrakken ca. gelegen op
het perceel kadastraal bekend gemeente
Heerlen sectie M, no. 1890, plaatselijk bekend
Kissel 12 te Heerlen. Het ontwerp van deze
beschikkingen, alsmede de aanvraag en ande-
re ter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van 18 maart 1992 tot 2 april 1992 en wel: - in
het Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in-het Stadskan-
toor van de gemeente Heerlen, Promenade
54,kamer 619,van 09.00 tot 12.00uur en
bovendien zaterdags van 10.00t0t13.00 uur in
de Openbare leeszaal, Raadhuisstraat 20 te
Heerlen. Na 2 april 1992 liggen voornoemde
stukken tijdens de werkuren op deze plaatsen
nog ter inzagetot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvraag. De
aanvrager, alsmede degenen, die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen tegen
het ontwerp van de beschikkingen. Degene
die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn persoonljke gegevens niet bekend te
maken. Een bezwaarschrift moet worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Alleen degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen bezwaren tegen de
ontwerp-beschikking indienen en zijn later tot
het instellen van beroep gerechtigd.

/# ALARM /al^

AISELKESECONDETELT
*

BEQOHB
VLOT EN DISKREET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

AUTOVERHUUR
* Personenauto's
* Bestelauto's
* Luxe auto's
* Personenbussen
Maastricht 043-645430

Heerlen 045-725666

I fi I f
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ElEurocasioi
kleur km-stand bou*

Citroen LNAII RE beige 60.000 '84
Citroen AX 14TRD blauw 64.000 '89
Citroen Visa 11RE wit 53.000 '87
Citroen BK 14E zilver 85.000 '86-'8
Citroen BK 14 beige 90.000 '87
Citroen BK 14 RE zilver 76.000 '89
Citroen BK 16RS Break wit 155.000 '85
Citroen BK 16TRS aut. blauw 102.000 '87
Citroen BK 16TGI antraciet 50.000 '90
Citroen BK 19GTI wit 106.000 '86
Citroen BK 19TRD blauw 198.000 '86
Volvo 340 1.4 wit 97.000 '85
Toyota Starlet DL wit 36.000 '89

CITROÉIS
□van ROOSMALEN K^MAASTRICHT-GULPEN mV*

Gulpen: Rijksweg 113, 04450-1450

ALU VELGEN * BANDEN
VOORDELIG!!!

Autobahn Aachen, darm Autobahn nach Lüttich. In AacJBrand raus. Rechts nach Brand bis zur ARAL-Stati^Hinter der ARAL links in dieNordstraße, nach 500 m U"

SCHMIDT REIFE*
Aachen-Brand, Nordstraße 78 Tel. 09-4924152^

Mo.-Fr. 8.00-17.30, Sa. 8.30-13.00 Uhr__ "*"'

Mirakels
veel accessoires cadeau tot een bedrag van f 1.000,-

De Peugeot 106 is van zich Want als u tussen nu en uitzoeken. Om precies te zijn tot Er' is al een 106 vanafhet mirakel
zelf al een mirakels maatje. 1 april 1992 bij ons een Peugeot een bedrag van maar liefst sebedrag van f21.150,

Zoveel autoplezier. zoveel 106 personenauto aanschaft èn re f 1.000,- hetgeen inclusief BTW Als u meer wilt weten ">'
kwaliteit en zoveel pit verpakt gistreen, dan hebben we een bui en montage is een proefrit wilt maken, kom dull
binnen dit formaat. tengewoon fraai aanbod vooru. De Peugeot 106 is er.in vier zo snel mogelijk bij ons langs

Maar tijdelijk is het rijden U mag dan namelijk gratis uitrustingsniveaus, met drietypen PEUGEOT 1()6.
in een JO6 wel extra mirakels. accessoires voor uw Peugeot 106 motoren, in vele fraaie kleuren. EEN MIRAKELS MAATJE*

GENOEMDE PRIJS INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. AFGEBEELD DE PEUGEOT 106 XSI. METAALLAK TEGEN MEERPRIJS. AANBOD GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKTKIEST U NIET HET AANBOD. DAN HEEFT U RECHT 0PF 500,- CONTANT INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Autobedrijf Janssen Autocentrum Collaris b.v. Autobedrijf Jasper b.v.
Eygelshovergracht 64 Schelsberg 45 Windraak 29
Kerkrade 045-460500 Heerlen 045-720202 Munstergeleen 046-521944

-MË PEUGEOT J>
mmm dynamischopwig

Vrijdag 13 maart 1992 "6



Vermiste auto's
in datasysteem
j^er een paar maanden moetN hetRAI Documentatie Cen-toim (RDC) een datasysteem
perken waarin vermiste auto's

opgenomen. Dit Vermiste
1 (VAR) wordt ge-
I ..°ed met gegevens van gecer-

tificeerde bedrijven. Het is
in samenwerking met

l politiekorpsen en de
i Centrale Recherche Informa-
) ''edienst.

' Ve nieuw te volgen werkwijze,s sneller en accurater. Tot op
"Jeden duurt het soms weken
'Oordat de politie weet of eenöePaalde auto wordt vermist.

j*etVAR wordt gekoppeld aan
j^t kentekenregister van deRijksdienst voor het Wegver-

keer in Veendam.
*U)C is een van de grootste da-
r^bank- en netwerkbeheerders
to Nederland en is bijna 25 jaar
Actief in de (auto)mobiele we-reld. Er zit onder meer een uit-
gebreid systeem in het bestandvan 1800 verschillende auto's
toet per model 300 kenmerken.

houdt het RDC de
en keuringen!Hj, kilometerstanden voor deNationale Auto Pas, douane-waardebepaling, milieukeurin-

§en en schademeldingen.

**et RDC start in mei met het
van de tijdrovendebezigheid van autoparkbeheer-

om bij verkoop van auto's
toet de kentekenpapieren bij

postkantoor de overschrij-
ding te regelen. Door koppe-
Jjng van databestanden met

RDW, afdeling motorrijtui-
genbelasting, kan de auto-branche vanaf deze maand degegevens van de klanten auto-
toatisch via datacom over laten
Schrijven naar de nieuwe ken-
tekens.
Voor de lease-auto's is het
HDC het systeem Autolease
Data Interchange (ALDI) aanbet opzetten. Daarmee kunnen
alle autobedrijven die een
Jease-auto in onderhoud heb-
ben op één centraal punt repa-
faties aanmelden, directzien of
er gerepareerd kan worden of
jachten op fiattering. De bere-
gening en afwikkeling van debetaling geschiedt vervolgens
°ok geheel automatisch via
ALDI.

auto

Prijs dure auto 's al voor vijftien procent in snufjes

Snelle groei van
auto- elektronica

is volgensftet Centrum voor Micro-elektronica in Enschedeen van de snelst groeiende
*>ePassingsgebieden bin-
eri de elektronica-indus-*ie. Het centrum verwachtj^n jaarlijkse groei van 10

docent. Tegen het jaar
j^eeduizend zal de gemid-delde auto voor vierduizend
Sulden elektronica aanb(>ord hebben.

al wordt tot vijftien procent
de kostprijs van een top-

bepaald door de in-bouwde elektronica. In deze
*ctor zal binnenkort echter een*kere verzadiging optreden,

de toepassing van elektro-
?|ca in middenklasse-auto's zalJ1* een grotere omzet leiden, zoVerwacht het centrum.

J-Je verwachte groei heeft onder
te maken met de wetge-

JJJg op het gebied van de uit-
bot van verbrandingsgassen enJ^t energieverbruik. Ook de

naar veiligheid en
,°rnfort speelt hierbij een be-

rol.

fjkktronica heeft de laatste jaren
7 'n grote mate bijgedragen aan'e verbetering van de prestatie
.l het gedrag van auto's. Elek-
?nische besturing van belang-

'Jke motorfuncties is thansJJ°odzakelijk om de wettelijk
normen te bereiken

et betrekking tot de uitstoot

**"" gassen en het economisch,erbruik van brandstof, aldus
J[?t CME. Navigatie- en commu-

catiesystemen zullen eveneens«aan bijdragen aan de veiligheid
sedurende het rijden.

'°or het Nederlandse bedrijfsle-
en liggen hier duidelykkansen,

*?. zegt het CME. Het aantal
f^ips en halfgeleidercomponen-l*n voor de zevenentwintig mil-
joen auto's die dit jaar wereld-
|*yd geproduceerd gaan worden,
ertegenwoordigt een markt van»ele miljarden guldens.

Seat Toledo met turbodiesel
'een dijk van een auto'

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Met de onverzettelijkheid van
een stevige Hollandse dyk staat
momenteel de Seat Toledo Tur-
bodiesel in de markt. Voor een
prijs, van 38 mille krijg je 'alles
wat je zocht' waarbij stilte,
kracht en soeplesse harmonieus
samengaan. We hebben deze
werkelijk kolossale auto, ditmaal
met de goed presterende diesel-
motor, nog meer leren waarde-
ren.

In een eerder stadium was de
I.Bi benzinemotor al aantrekke-
lijk gebleken. Maar voor 2 mille
boven de prijs van dat GLX-
model staat er een Toledo GL
TD. Voor mensen die rond de
30.000 km/jaar draaien is deze in
belasting en aanschaf iets duur-
dere auto, die echter een veel
lagere brandstofrekening heeft,
een aan te bevelen overweging.

Want met de Toledo krijgen

mensen die in de middenklasse
op speurtocht zijn naar een auto,
een royaal bemeten voertuig met
onderhuids het kwaliteits-imago
van Volkswagen. Veel van de za-
ken die VW (het concern dat in
Europa de meeste auto's ver-
koopt) in de Passat stopt vinden
we in deze Spaanse auto terug.

De auto staat er niet meteen op
een 'design' niveau dat we uit
zuidelijke landen kennen. Moet
ook niet overdreven zijn die uit-
straling, klein beetje opvallen is
genoeg. Vooral kwaliteit alsme-
de een goed uitrustingsniveau is
in deze klasse van belang. Het
ding moet onvoorwaardelijk
werken, prettig qua verblijf zijn
en niet al te hoge onderhouds-
kosten kennen.
Wat dat laatste betreft zit zon
diesel wel goed, ook al zit de To-
ledo in een sterk concurrerend
marktsegment. Jaarlijks rijden
ruim 150.000 zakelijke rijders
weer in een nieuwe middenklas-

ser. Die groep van veelal behoor-
lijk wat kilometers makende
mensen wil een degelijk com-
fort, voldoende ruimte en een
redelijke kilometer-kostprijs.

Dat lukt bij dit dieselmodel heel
aardig. Een rekenvoorbeeld wat
lease-tarieven aangaat: bij 30.000
km/jaar met een contract van
drie jaar is de kilometer-kost-
prijs 0,54 cent. Omgerekend
komt dat op 1360,- aan maand-
lasten.
Geen overdreven laag tarief,
maar het is een indicatie. Het
stukje maatwerk dat de dealer
bij het afsluiten van het lease-
contract levert zorgt veelal voor
vermindering van de kostprijs.
Voor reparatie, onderhoud en
banden noteert de Toledo onge-
veer 140,- per maand, per kilo-
meter 5,5 cent. Inclusief brand-
stof komt dat op 12 et/km.

De turbodieselmotor in deTole-
do is rechtstreeks afkomstig uit
de VAG-magazijnen. De 1.9 Itr

inhoud in het blok is goed voor
een vermogen van 75 pk en een
koppel van 140 Nm. Die trek-
kracht zegt 'sec' niet veel, het
wordt anders als daarby het toe-
rental van 2200 omwentelingen
wordt vermeld. Het geeft aan dat
er spirit in het blok zit die met
nauwelijks hinderlijk lawaai op
de weg wordt gebracht.

" SeatToldea
Turbodiesel: een
werkelijkkolossale
auto, een rijtuig
waar jeop kunt
vertrouwen.

Foto: SEAT

Enorme laadruimte
De verdere prestaties zyn met
een top van 171 km/u en van
0-100 km/u in 14,9 seconden, heel
behoorlijk te noemen. Onze tur-
bodiesel dievoor de beschikba?e
55 kW vermogen gemiddeld
slechts 1 Itr. dieselop 15 kilome-
ter nodig heeft, is voorzien van
een oxidatiekatalysator waar-
door hij aan hoge milieunormen
voldoet.

Hij heeft een vijfbak die vlot rea-
geerten denodige souplesse ten-
toonspreidt als er iets te lang in
hoge versnelling wordt 'doorge-

sukkeld'. Lekker opschieten
gaat ook heel aardig, de turbo
komt met een redelyk duwtje in
werking en blyft mooi lang door-
gaan. Het geeft de auto net dat
beetje extra dynamiek om hem
iets meer dan een gewone diesel
te doen zijn.

Met een lengte van 432 cm, een
breedte van 166 cm en een hoog-
te van 142 cm is de auto duide-
lijk een grote en ruime vyfzitter.

De bewezen degelijke Duitse
techniek zit in een aantrekkelij-
ke verpakking; het koetswerk
doet vermoeden dat er sprake is
van een veel grotere auto. Maar
het merendeel van de achterpar-
tij is voor de enorme laadruimte.

Die is normaal 550 Itr groot, met
neergeklapte banken is dat tot
1360 liter te vergroten. Deze test-
auto bleef eigenlijk gewoon zijn
werk doen, slaat prompt aan,
stuurt makkelijk, biedt comfort
en ruimte. Gewoon een rijtuig
waar je op kunt vertrouwen.

Technische gegevens:
Motor: 4 cilinder.
Inhoud: 1896 cc.
Vermogen: 55 kW (75 pk)/4400 tr.
Topsnelheid: 171 km/u.
Gewicht: 1120 kilo.
Aanhanger geremd: 1000 kilo.
Prys: 37.995,-.
Motorrijtuigenbelasting per jaar:
702,-.

Kinderen
De NWA wyst er verder op dat
eerder in de rechtspraak al werd
uitgemaakt, dat kinderen onder
de 14 jaar oud nooit aansprake-
lijk kunnen zijn voor ongevallen
met gemotoriseerd verkeer, be-
houdens opzet.

Uit het Statistisch Jaarboek 1992
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) blijkt dat in
1990 in Nederland 144 voetgan-
gers en 304 fietsers in het ver-
keer om het leven kwamen. Het

aantal voetgangers dat gewond
raakte als gevolg van een ver-
keersongeval was 4017, terwijl
dat ook met 12.851 fietsers het
geval was. Uit de cyfers blijkt
niet in hoeveel gevallen auto's
bij de ongevallen betrokken wa-
ren.

Milieuvriendelijk
verhitten in

'super-magnetron'

Nieuwe techniek voor
hergebruik oud asfalt
Rijkswaterstaat en vier aanne-
mingsbedrijven testen deze zo-
mer in Rotterdam een nieuwe
methode van hergebruik van as-
falt. In een grote, mobiele 'super-
magnetron' zal oud asfalt wor-
den verhit zonder dat daarby
schadelijke stoffen vrijkomen.
Ook is door toepassing van deze
nieuwe methode de toevoeging
van nieuwe grondstoffen niet no-
dig. De proef zal worden geno-
men by de doortrekking van de
rijksweg Al5in het Rotterdamse
Botlek-gebied.

Op dit moment nog wordt oud
asfalt, dat vrijkomt bij onder-
houd en reparatie aan wegen,
afgevoerd naar stortplaatsen en
in beperkte mate voor herge-
bruik geschikt gemaakt. Dit ge-
beurt door verhitting in grote
trommelovens, waarby schade-
lijke stoffen (PAC's, NOx) vrijko-
men doordat biturnen bij verhit-
ting boven de 135°C. verbrandt.
Om oud asfalt voor hergebruik
geschikt te maken is verhitting
tot 165°C. noodzakelijk.

Hergebruik van oud asfalt wordt
in Nederland toegepast sinds
1979. Volgens de conventionele
recyclingmethode blyft slechts
veertig tot vyftig procentvan het
oude asfalt over en moeten, om
aan kwalitatieve normen te vol-

doen, grote hoeveelheden nieu-
we grondstoffen worden toege-
voegd.

Microgolven
De nieuwe, in Rotterdam te tes-
ten methode maakt gebruik van
verhitting door microgolven, net
zoals in een magnetron. De in as-
falt belangrijke grondstof bitu-
rnen is nagenoeg transparant
voor micro-golven en wordt dus
niet of nauwelijks direct ver-
warmd. Steen en zand, de twee
andere grondstoffen, zyn wel ge-
voelig voor de straling, zodat het
mengsel biturnen/zand/steen wel
kan worden verwarmd. Het bitu-
rnen wordt zo indirect verwarmd
waardoor het niet overmatig gaat
oxyderen. Het mengsel zal tot
een temperatuur van 153 graden
op conventionele wijze worden
verwarmd.
Voor het laatste 'traject' van ver-
hitting zal gebruik worden ge-
maakt van microgolven. Oud
asfalt wordt zo voor honderd
procent voor hergebruik ge-
schikt.

De nieuwe regeneratiemethode
is een Amerikaanse vinding van
de uit de olie-industrieafkomsti-
ge Bob Nath. In Nederland geïn-
troduceerd door Hollandse
Wegenbouw Zanen BV. Samen
met de aannemers Koninklijke
Wegenbouw Stevin BV, Aanne-
mingsbedrijf NMB BV en we-
genbouwmaatschappij J. Hey-
mans BV is met Rykwaterstaat
het project verder uitgewerkt.

In Amerika zyn al drie installa-
ties, die volgens de nieuwe me-
thode werken, in gebruik. Een
ervan is inmiddels naar Neder-
land verscheept. De initiatiefne-
mers van het project in Neder-
land hebben zich vorig jaar
zomer in Los Angeles op de
hoogte gesteld van de nieuwe
methode.

Speciaal model
Porsche Carrera
Porsche komt dit jaar uit mei
een afgeleid model van de Carre-
ra RS. Onder de naam Porsche
911 Carrera 2 Cabriolet Turbo-
look staat er een auto dievoldoel
aan de wens van een open sport-
auto met een verbrede opbouw
en chassis. Turbo-look is vooral
een optisch effect bij deze auto
maar onderhuids zit wel de 25C
pk sterke Carrera-motor. Verdei
staat dit aparte model aan d€
voorzijde op 205/50 ZR 17 ban
den en achter is de maat 255/4C
ZR 17 gemonteerd. Standaard
heeft deze speciale zescilindei
Porsche 911 twee airbags, eer
bekrachtigd stuur en een elek
trisch bediend linnen dak.

Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren:

'Arrest Hoge Raad beschermt
zwakkere verkeersdeelnemers

DOOR PETER STIEKEMA
Het voetgangers- en fietsersar-
rest van de Hoge Raad 'is een
verdere stap in de richting van
bescherming van de zwakke ver-
keersdeelnemers.' Dit is de reac-
tie van de Nederlandse Vereni-
ging van Automobielassuradeu-
ren (NWA) op het arrest dat de
Hoge Raad maandag publiceer-
de naar aanleiding van een ver-
keersongeval in 1984 tussen een
automobiliste en een voetgang-
ster.

De Hoge Raad concludeerde in
het arrest dat automobilisten al-
tijd voor minimaal 50 procent
verantwoordelijk zijn voor de
schade na een botsing met een
voetganger of fietser. De uit-
spraak volgde op een geschil
over een schadevergoeding tus-
sen het Instituut Ziektekosten-
voorziening Ambtenaren Ove-
rijssel en de verzekeringsmaat-
schappij van de automobiliste.
Volgens de NWA vormt artikel
31 van de Wegenverkeerswet de
basis voor-de bescherming van
de fietser. Dat luidt: 'Slechts bij
overmacht van de automobilist,
of door hem aan te tonen eigen
schuld van een fietser of voet-
ganger, behoeft de door deze
laatste geleden schade niet of
slechts gedeeltelijk te worden

vergoed. Deze, op gemotoriseer-
de weggebruiker rustende be-
wijslast werd door de rechter
altijd al kritisch in het voordeel
van de zwakkere partij beoor-
deeld.

Volgens een woordvoerster van
de NWA ziet het er niet naar uit
dat de autoschadeverzekeraars
voor een beduidende hogere
kostenpost komen te staan dan
tot dusver. „Het arrest is geheel
in de lijn die al jaren geleden
werd ingezet, dus we verwach-
ten dat het arrest geen verre-
gaande consequenties zal heb-
ben. De zwakke verkeersdeelne-
'mers werden in toenemende
mate al verder in bescherming
genomen. Dit arrest is daar op-
nieuw een bevestiging van."

" Automobilisten altijd voor minimaal 50 procent verant-
woordelijk, als er iets gebeurt met eenfiets.

Foto: DRIES LINSSEN

Ouderen
Vooral oudere fietsers en oudere
voetgangers hebben drie tot zes
maal meer kans op een ongeval
met dodelijke afloop of opname
in een ziekenhuis als een volwas-
sene van 30 tot 50 jaar.Dit maak-
te drs P. Wouters van de Stich-
ting Wetenschappelijk Onder-
zoek Verkeersveiligheid (SWOV)
deze week bekend op de studie-
dag 'Ouderen op de weg' in Ede.

De studiedag is de afronding van
het project 'Ouderen veilig in be-
weging', waaraan onder meer
werd deelgenomen door de
ouderenbonden en de ministe-
ries van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur en Verkeer en
Waterstaat. De resultaten van het
project zijn gebundeld in het
handboek 'Ouderen op (de) weg',
dat met name de ouderenbonden
kunnen gebruiken om op plaat-
selijk niveau verbeteringen in
het verkeer te bewerkstelligen.

De rijvaardigheden nemen vol-

gens Wouters al vanaf het 45ste
levensjaar af en dat wordt erger
naarmate men ouder wordt, zij
het met grote verschillen per in-
dividu. Dit leidt er onder meer
toe dat ouderen in het verkeer,
■vooral bij schemer en duisternis,
slechter afstanden en snelheden
kunnen schatten en door hun te-
ruglopende gehoor later worden
gewaarschuwd voor achterop
komend verkeer.

Complexe verkeerssituaties le-
veren voor ouderen eerder pro-
bemen op bij de selectie van
informatie en het nemen van be-
slissingen, die zij bovendien niet
meer nagenoeg gelijktijdig ne-
men en uitvoeren, maar na el-
kaar.

Wouters adviseert ouderen om
voor hen moeilijke verkeerssi-
tuaties te vermijden, terwyl de
andere verkeersdeelnemers de
ouderen meer gelegenheid zou-
den moeten bieden tot waarne-
men, beslissen en handelen.

Het rijksbeleid is erop gericht
om ouderen zo lang mogelijk op
een volwaardige wijze aan de sa-
menleving te laten deelnemen.
Voor die sociale deelname moe-
ten de ouderen afstanden over-
bruggen, maar die verkeersdeel-
name moet wel op veilige wyze
kunnen plaatsvinden.

Vrijdag 13 maart 1992 ♦ 7
f limburgs dagblacf^j



Vrijdag 13 maart 1992

T* l.imbury\Dagbl<iJgpiccolo's
mmmv7 m̂mmT:^'f9mj^Fft\TrmwTmmmm

ln de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’1,15 per mm. Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
"Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
1<olom:’ 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.
JHnkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
tlaandag 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 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C-ttouco Sum-mo Scann«r) D79

Mededelingen

Vermist Katertje
4 maart, ca. 22.30 uur. Landgraaf, Eikske nabij Supermarkt

Jo Bertram. Klein kantertje, Pers, pas geschoren.
Kleur: wit/grijs (Bleupoint).

Wilt u mijn vriendje PIPI alstublieft terugbrengen???
Tessa Franssen, Prem 3, Landgraaf. Tel. 045-326200.

BELONING BIJ TERUGBEZORGING.

Personeel aangeboden

Nico en Marcel Noorbeek
Het vertrouwde adres voor

al uw behang, spuit en/of schilderwerk.
Bel ons even voor een vrijblijvende prijsopgaaf,

niet denken, even doen!! Tel. 04750-29231.
TELEFOONDIENSTEN:
Euro Business Center. Tel.
043-821500.
DAKDEKKERSBEDRIJF R.
Mccx, voor alle dakrepara-
ties en nieuwbouw. Tel.
045-245841.
Een THUISWERKER zoekt
nog werk. Voor alle type- en
administratieverwerking WP
5.1 met grafieken, Frame-
work. Goed bekend met Lo-
tus 3.0. Br.o.nr. B-0865,
L.D., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

Vermist/Gevonden
Vermist: zwart/witte £AT.
Wie heeft een zwarte kat
met witte bef en witte voeten
gezien. Weggelopen maan-
dagavond 9-3 omg. Palesti-
nastr. Heerierbaan. Tel.
045-415558. Beloning bij
terugbezorging.

Communie
Te koop COMMUNIEPAKJE
donkerblauw, maat 128. Tel.
045-243371.

Personeel gevraagd
Wij vragen:

Jonge zelfstandige kok/
Serveersters en Poetsvrouw

Rest. 'T POORTJE, Grendelplein 4, Valkenburg.
Tel. 04406-12585.

Ossel Schoonmaakbedrijf
zoekt voor een van haar objecten te Sittard.

Schoonmaakster
voor de ochtenduren. Bel: 045-353056.

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.

Voor direct gevraagd: nette zelfstandige
Hulp in de huishouding

voor plm. 12 uur per week. Schriftelijke reacties t.a.v.
J. Jongschaap, Nieuwenhagerstr. 76, 6374KR Landgraaf.

Gevr. full-time medewerker (ma t/m vr) voor
Texaco-tankstation Kroes

Keulseweg te Heerlen. Werkzaamh.: Verrichten van pomp-
diensten 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.
Jong en dynamisch danscentrum in zuidelijk Z-ümburg zkt

Dansdocent(e)
(Part-time mogelijk full-time)

Tevens gevraagd
Disk-Jockey

Kennis van moderne muziek en stijldansen vereist.
Br.o.nr. B-0873, LD. Postbus 0873, 6401 DC Heerlen.
Adia keser uitzendburo heeft per direct werk voor m/v

Metaalbewerkers
Voor een metaalverwerkend bedrijf in Vaals zoeken wij
gemotiveerde kandidaten. De werkzaamheden bestaan
onder meer uit het bewerken (stanzen en knippen) en ver-
zendklaar maken (expeditie) van metaalprodukten. Als u
woonachtig bent in de omgeving van Vaals, of over eigen

vervoer beschikt is dat een groot voordeel.
Het betreft banen in dagdienst.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Dimphy Lenssen van onze vestiging in Kerkrade, Hoofd-

straat 39. Tel. 045 - 46 37 00.

ADIA KESER
UITZENDBURO

►

LAVOLD^"
SCHOONMAAK

Lavold Schoonmaak bv, vraagt voor het verrichten van
schoonmaakwerkzaamheden

Schoonmakers m/v
wor panden in Nuth.

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 9.00 uur, 11.00 tot 13.00 uur, 16.00 tot 19.00 uur.

en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur.

Tevens zoeken wij voor deze panden een meewerkend
Objectleider m/v

liefst in het bezit van een auto.

Bent u 22 jr. of ouder dan verdient u ’ 13,91 bruto per uur.
Ook ontvangt u nog 8% vakantietoeslag

en 25 dagen doorbetald verlof op basis van 255 werkdagen

Voor een bungalowpark in Simpelveld zoeken wij
Schoonmakers m/v

die bereid zijn in het seizoen te werken op maandag of
vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Uitbetaling per week is hier mogelijk.
lets voor U!

Neem dan snel contact op met onze vestiging in Maastricht
043-633247, Scharnerweg 12a, 6224 JG Maastricht.

Lavold Schoonmaak bv is het derde schoonmaakbedrijf in
Nederland, heeft op dit moment plm. 8.000 mensen in

vaste dienst en maakt deel uit van de Randstad Groep.

City-Tax S 424242
vraagt voor direct,

full-time en part-time Taxi-chauffeurs
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers.

Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Wij zoeken een enthousiaste
Binder m/v

die creatief is en zelfstandig kan werken. Onze voorkeur
gaat uit naar iemand tussen de 20 en 30 jaar. Voor een
vakman/vrouw die zich hierin terug vindt, bieden wij natuur-
lijk een goed salaris en een prettige werkkring. Soll. kunnen
schriftelijk en mondeling na telefonische afspraak
Bloemisterij Stoelinga, Oude Landgraaf 14 A,
6373 BA LANDGRAAF, tel. 045-311549.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmeriieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, 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. erv. leidinggevende
allround BUFFETDAME v.
priveclub, tijden i.0., tevens
chauffeur gevr. (als bijverd.)
v. escortserv. Inl. 15-00-
-17-00 uur. 045-317032.
Mistery Escort Service zoekt
wegens enorme drukte, leu-
ke DAMES. Autotel: 06-
-52820714.
Gevr. nette WINKELBE-
DIENDE voor de zaterdag,
liefst erv. met snijvlees.
Boerderijwinkel Petri, Schin-
nen. Tel. 04493-4098, na
18.00 uur.
Wij zoeken voor ons goedlo-
pend Privé-huis nog een
leuk MEISJE. Wil je goed
verdienen en een leuke
werksfeer. Bél dan eens
045-428856, evt. intern mog
Gevraagd HULP in de huis-
houding, 4 uur per week.
Tel. 045-714712.
VERKOOPSTER gevr. leeft,
plm. 18 t/m 30 jaar, goede
presentatie vereist. Uren in
overleg. Inl. Damesmode
Osé, Achter het Vleeshuis
32, Maastricht. 043-218840
Bouwbedrijf BORGER BV
Brunssum vraagt dringend
colonnes metselaars en be-
tontimmeriieden. 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.
Gevr. SERVEERSTER voor
min. 2 avonden p/wk. Inl.
Steakhouse Leon, de heer
van Bavel. Tel. 04492-2752.
BARDAMES gevraagd v.a.
17.00 uur. Herzogenrath-
Merkstein. Tel. 09.492406.
62928.
IJSVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Dames zoekt u een leuke
bijverdienste begin dan als
CONSULENTE/manager
met de verkoop van fantas-
tische lingerie. Geen inves-
tering. Tel. 045-231836.
BEZORGERS gevr. voor
Heerierbaan. Douveweien
en Schinveld, min. leeft. 15
jr. Tel. 045-257974.
Serieuze HULP in de huis-
houding, niet jonger dan 25
jr. voor zelfst. werken in
artsgezin, plm. 15 uur p.wk.
045-225090.
Op zoek naar leuke colle-
ga's en best betaald werk.
St. Gez. Lich. zoekt nog een
part-time HULPKRACHT.
Tel. soll. 045-352044

MEISJES gevraagd voor
een goedlopende Club, ver-
voer gratis. Tel. 045-353241
BARMEISJES gevraagd,
vervoer gratis. Tel. 045-
-458916.
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.
Buntinx b.v. kan nog enkele
kolonnes METSELAARS
gebruiken voor haar werken
in Duitsland. Tel. soll. 045-
-327499.
HULP in de huish. voor 4-5
p.wk. Bellen na 18.00 uur
045-722609.
Het cosmeticabedrijf Ori-
flame vraagt MEDEWERK-
STERS en adviseuses, ei-
gen tijdsindeling. Bel vrijblij-
vend: 046-754168.
Nieuw. Diamond-escort
vraagt MEISJES. Tel. 043-
-639433.
Met spoed gezocht lieve
OPPAS voor 2 jongens van
2 en 3 jaar in Gulpen, voor
de ma en di. tel 04450-3910
Hotel Neerlandia zoekt KA-
MERMEISJES en parttime
kamermeisjes, serveersters.
Plenkertstraat 1-3, Valken-
burg. Tel. 04406-12435.
QEVRAAGD: zelfstandig
werkende kok voor Pizzeria
te Landgraaf, leeftijd 25-30
jaar; tevens 2 serveersters
gevraagd, leeftijd ca. 20 jaar
Het betreft full-time banen.
Bellen tijdens kantooruren of
zaterdags tussen 10 en 12
uur, tel. 045-443464.
Hotel V'burg zkt full-time
zelfst., accur. Eng. spr.
ONTBIJTMEDEW. (mcl. af-
was en receptie) 6.30-15.00
uur. Inl. 04406-12125.
Gevr. AUTOVERKOPER,
ervaring vereist, moet zelf-
standig kunnen werken,
zeer goed salaris. Garage
Wolters, Heerlenerweg 39,
Sittard. Tel. 046-520303.
Inter Autoglas vraagt voor
direkte indiensttreding
MONTEUR voor het plaat-
sen van autoruiten en zon-
nedaken, liefst met ervaring.
Inter Autoglas, Industriestr.
8, Sittard. Tel. 046-520303.
RIJVERS las-montagebe-
drijf vraagt pijpmonteurs en
lassers AE. 045 -250510.
Wij zoeken voor de bloe-
menverkoop een enthousi-
aste MEDEWERKER MA/
die graag zelfstandig kan
werken en daarbij zichzelf
wil ontplooien in alle facet-
ten van' de bloemenverkoop
en de daaraan verbonden
werkzaamheden. Soll. kun-
nen schriftelijk en mondeling
na telefonische afspraak.
Bloemisterij Stoelinga, Oude
Landgraaf 14a, 6373 BA
Landgraaf. Tel. 045-311549
Gevraagd METSELAAR en
timmermansteller, hoog loon
zonder vakkennis s.v.p. niet
reageren. Bouwbedrijf v.d.
Werf, tel. 045-210990.
Gevraagd vlotte BUFFET-
DAME plm. 25-35 jr., die
zelfstandig een club kan
runnen en ook nog kennis
heeft van de Nederlandse
en Franse taal. U kunt kon-
takt opnemen met 043-
-470592 na 12.00 uur.
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.

Te huur gevraagd
Journaliste zoekt woonruim-
te in MAASTRICHT of omg.
045-245618, tijdens kan-
tooruren: 045-739279.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

-Onr. goed te koop aangebjgevr.

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.
Nedu Makelaardij

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms OG. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Nieuw

is deze service niet
MÜHypothekenüü

üünet even beter!!!!
informatie i.v.m. aan-/verkoop van een woonhuis

"Hypotheek op Maatwerk"
Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.

Ass. kantoor Van Oppen b.v.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

Te koop gevraagd ruim woonhuis
met weiland in Zuid-Limburg. Tel. 045-231683.

Te koop huis in België
met tuin, 8 km. van Maastricht, vr.pr. ’ 65.000,-.

Inl.: Tel. 09-32.12453427.
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
BOUWKAVEL a/d Hees-
bergstraat te Heerlen, opp.
822m2. Voor info: V.O.C.
045-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565
BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.
’lOB.OOO,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
mans. Tel. 043-254565.
Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-0615, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Te koop gevraagd klein per-
ceel BOUWGROND of
vooroorlogse woning. 045-
-728671.
Halfvrijst. woonh., gr. tuin,
gar., 3 gr. slaapk., gr. veran-
da te SCHINVELD. Aanv.
per 1-5-92. 045-251115.

OG te huur
Te huur GEMEUB. slaapk.,
keuken, zitkamer, eigen in-
gang, voor verpleegster of
werk, persoon. 045-751451.
Te huur appartement te
OIRSBEEK, huur ’ 750,-
-all-in. Tel. 04492-3164.
Te huur aangeboden: Excl.
PRIVÉCLUB/Parenclub, ook
voor andere doeleinden ge-
schikt in Zuid-Limburg gel.,
geheel ingericht. 15 Kamers
alle met voorzieningen, bub-
belbaden, ligbaden, massa-
gekamers, SM-kelder, sau-
na, div. bars, zalen, gr. par-
king, privé woning met tuin
en tuinhuisje. Moet U beslist
zien! (Huurpr.n.o.t.k.) Hoge
borg vereist. 045-462982.
WOONRUIMTE voor nette
mensen met werk, z. kind.
Te bevr. Marebosjesweg 9,
Brunssum. Tel. 045-217805

VERKOOPT DIT NIET
BETER?

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 gezellige hobbyzol-
der. Een luxebadkamer
ontbreekt natuurlijk niet.
De living heeft een op-
pervlakte van 60 m 2en
de keuken is compleet
met luxe installaties.

———■-! i

Zaterdag 14 maart plaatsen wij defoto of
tekening in deReuze-piccolo

van uw huis geheel

GRATIS!
Bel nu voor meer informatie:

I 045-719966
Bedrijfsruimte

"":-K':-: " -Sittard
Gelegen aan grote door-

gaande weg NZ 76. Bedrijf-
object best. uit plm 50 m 2
kantoor, 20 m2magazijn

plm. 150 m2opslag, verhard
en omheind buitenterrein,
alleen millieu vriendelijke

bedrijven. Tel. 046-515716.
Te huur WINKELRUIMTE
ca. 100m2 centrum Heerlen.
Spoedig te aanvaarden. Inl.
046-754711 na 19.00 uur.

Kamers
Te huur studenten KAMER
centrum Heerlen. Tel. 045-
-725143.
KAMER te huur. Schaes-
bergerweg 55, Heerlen. Tel.
045-722893.
Te h. mooie gemeub. KA-
MERS met gebr. van tele-
foon, keuken en douche te
Kerkrade. Tel. 045-443380
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.

Bouwmaterialen & Machines

Makita
Electrisch vakgereedschap

Professionele kwaliteit binnen ieders handbereik.Demonstratie van het complete Makita programma.
KERP, officiële Makita industriedealer voor Zuid-Limburg!

Y^gP B.V.

Inde Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

KINDERKOPPEN. Alle
soorten. Aanmerkelijk goed-
koper dan in Nederland.
Heymans-Zutendaal (B).
Tel. 09-32.11611290.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met ol

■ zonder afstandsbediening ir
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt vooi
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-.weg 18, Geulle. 043-641044
Vrachtwagen/hoogwerker
BEDFORD ERT, h. 18 mtr.
met 4 uitklapbare hydr.
steunpoten, ’35.000,-. Tel.
04923-61953.
Te k. GEVRAAGD: bouw-
kast (electro), bouwlift, be-
tonmolen (benz.motor). Tel.
045-241727, na 17.00 uur.
Aanbieding VLOERTE-
GELS 33x33 cm, 1e keus,
’29.50 p.m2. Lijm en voeg-
sel gratis. Tegelhandel Jan
van Dorst, De Hut 7, Gul-
pen. Tel. 04450-1970.

Hobby/D.h.z.
ZIJDEVERVEN voor begin-
ners, ’l5,- per keer. Bel
voor info: 09-49.2456.1711
(Selfkant) na 20.00 u.
POTTENBAKKEN aan de
schijf, ’25,- p.u. (2-pers)
Tel. info: 09-49.2456.1711
(Selfkant) na 20.00 u.
Te k. POTTENBAKKERS-
OVEN en ant. typemachine.
Tel. 04405-2976.

] Bouwen/Verbouwen
1 Te koop BRANDROLLEN■ dakbedekking. Tel. 04492-

-" 3164., Wat VERKOPEN? Adver-, teer via: 045-719966.

Geldzaten
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.

Reparaties

TV/video defect
i vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum

■ Diepvries/koelkastreparatie
I meestal binnen 12 uur.

TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-; rantie. 045-460471

I ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms

■ REPARATIE huish. app.:. Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.

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.

Horeca
ondememmers
Bent u op zoek naar een
geschikte vestigingsplaats

in de regio Zuid-Nederland,
of zoekt u apparatuur,
personeel of inventaris.

Neem dan contact op met

Horama
Tel. 013-340301.

Horeca
ondememmers

Wenst u uw bedrijf geheel of
gedeeltelijk te verkopen en
bent u gevestigd in de regio

Zuid-Nederland.
Neem dan contact op met

Horama
Tel. 013-340301.

Ter overname aangeb. goed
lopende WINKEL (huur-
pand) 60m2, in doop-
bruidssuiker-belgische bon-
bons en zoetwaren. Gunst,
ligging in Heerlen. Br.o.nr.
B-0886, L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)
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.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Mogen wij even U aandacht,
nu speciale prijzen voor: Le-
ly kunstmeststrooiers en ro-
torkopeggen. 1- en 2 rijige
aardappelvoorraadrooiers.
Weidesiepen 4/5/6 m. ook
met banden gegalvaniseerd
en hydr. opklapbaar of pal-
letten. Div. modellen mest-
schuiven en vaste tand culti-
vatoren. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem as. Gegalvaniseerde
weidehekken 3 t/m 5 m. Ge-
bruikte machines 0.a.: Ama-
zone, Lely en Vicon Penton
kunstmeststrooiers. Twee
rijige aardappelpoters. Bel
vrijblijvend Jean SPONS,
Eijsden Tel. 04409-3500.
Te koop HOOI; tev. te koop
gevr. cyclomaaier. Tel.
04405-3167, na 20.00 uur.
Te k. SCHARRELKIPPEN.
Zilstraat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341. ,
Te koop oude BOERENKAR
Echterstr. 41, Echt.
BOOMGATEN, boren, stal-
len mesten, sleuven graven,
vloeren slopen enz. doen wij
voor u met Bobcat. Inl. tel.
045-444917.
Te k. pakjes HOOI en Cor-
mick Tractor, 52 Pk. Vleck-
straat 2, Weustenrade. 045-
-751539.
Te k. 2-rijige AARDAPPEL-
POTER en kunstmeststroo-
ier. Tel. 04405-1303.

Auto's

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Rocky Wagon HR 1990 ’ 29.900,-
Jeep Wrangier 2.5ipers.uitv. zwart 1989 ’ 34.750,-
Suzuki Samurai hardtop 31.000km 1990 ’ 17.900,-
Ford Siërra 2.3Diesel Combi 1988 ’ 18.900,-
Nissan Prairie 1.8 SGL LPG 80.000km .... 1987 ’ 14.900,-
Mitsubishi Galant 23 TD 1983 ’ 6.900,-

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i TX grijs 28.000km .. 1989 ’ 16.900,-
Audi 80 18S autom. kl. zwart 1990 ’ 32.750,-
Opel Veetra I.6istuurb. ace. 16.000km .... 1991 ’ 29.750,-
VW Golf Manhaften 1.6 grijsmet 1989 ’ 20.900,-
VW Golf Manhatten 1.6rood 1990 ’ 20.900,-
Peugeot 205 accent kl. wit 1986 ’ 9.900,-
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988 ’ 15.900,-
VW Passat GL 18, grijsmet. 41 OOOkm 1989 ’ 29.900,-
BMW 316 black line 101.000km 1987 ’ 18.900,-
Honda Accord 2.0EX 40.000 km 1989 ’ 23.750,-
Mitsubishi Colt 1200GLsport.uitv 1988 ’ 11.900,-
VW Polo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Ford Fiesta 1.1 lux, rood 1988 ’ 12.900,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood f.... 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi IÓB7 ’ 12.900,-
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000km 1987 ’ 14.750,-
Ford Siërra 1.6L 3-drs 1985 ’ 8.950,-
Suzuki Swift GTi Twincam zwart 1987 ’ 12.900,-
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit 1987 ’ 9.900,-
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984 ’ 10.900,-
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985 ’ 8.950,-
Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987 ’ 13.750,-
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983 ’ 4.950,-
Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
Opel Kadett 1.2LS 3-drs kl. rood 1984 ’ 5.950,-

-■Daihatsu Charade diesel 1985 ’ 4.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Mini Metro 1100kl. oranje 1983 ’ 3.500,-
Citroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
VW Golf GTS veel ace 1983 ’ 7.950,-
Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-
Ford Escort 1.3 L kl. blauw 1983 ’ 6.500,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810

Exclusieve aanbiedingen bij een exclusieve Mazda-dealer
Hensgens b.v. Nieuwstadt

KruiswekJe 3. Tel. 04498-53055.
Alfa Romeo Twin 75 2L met sportvelgen
km.st. 37.000, wit, 1e eig, sept.'BB ’ 24.500,-
Mitsubishi Galant GLS 2L 4-drs., a-spoiler
trekh., wit, km.st. 76.000,1eeig ’22 900-
Mazda 626 Coupé 2L GLX kl. wit
km.st. 30.900,1eeig ’ 24.900,-
Mazda 626 Coupé GLX 2 L a-spoiler,radio-
cassette, rood, km.st. 49.800,1eeig ’ 24.900,-
Mazda 626 Coupé 2L GLX automaat, met
stuurbekr., km.st. 81.000, kl. zilvermet ’ 21.900,-

Verkoop onder volle garantie.
Een bezoek aan onze showroom en U behoort ook tot de

bewonderaars, van onze verdere aanbiedingen.
Tot ziens in onze zaak.

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.„. 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.

O.K. Cars
Ford Siërra 1.8 CL '87

Ford Siërra 1.6 '83
Ford Escort I.6XR3i '85

Ford Escort 1.6 L '85
Ford Escort 1.1L'83

Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
Fiat Panda t. 34 '85

Fiat Panda 750 L '86
Honda Civic 1.3 '84

Suzuki Softtop 4 WD '88
Rancho Matra '83

Nissan Cherry aut. '85
Opel Kadett 1.3 aut. '82

Opel Kadett 1.3 '82
Opel Kadett 13S HB '86
Opel Kadett stat.car '81
Opel Kadett stat.car '84
Opel Ascona 1.6 S '84
Opel Corsa 1.2 S '86

Opel Corsa TR 1.2 S'B4
Inruil, financiering mogelijk

Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5782.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

" (frafictat! %mj

Proficiat
Oma Tiny

met je 70e verjaardag!
Edith, Mark, Niels, 1

Lotte en Nad \

Mammie
Wies Straube

Ongelooflijk maar waan
achtig. Mammie is tachta

De kinderen.

Auto Geusselt Maastricht biedt deze week aan: VW "*!cabrio 1.6 GLS '82 ’14.900,-; Mercedes 200 dieselj

’ 12.500,-; Volvo 740 GL zilver 113.000 km '87 ’ 11.901
Mitsubishi Tredia '84 ’4.950,-; Alfa Romeo 75 V6mj
54.000 km ’ 22.000,-; Ford Escort 1.4 GL '87 rood 36fl
km ’ 12.900,-; Citroen Visa GTi 1.6 zeer sportief, vuurrtj
'88 ’9.900,-; stationcar Ford Siërra diesel 2.3 '88 108»
km in nw.st. ’ 16.900,-; stationcar Ford Escort diesel '86'
versn. ’10.900,-; Mazda 323 1.5 4-drs. 5-versn. J’ 3.900,-; stationcar Ford Siërra 2.0 GL veel extra's, rW
'85 ’ 14.900,-; automaat Mazda 323 4-drs. sedan nvM
’4.900,-; Peugeot 405 Ml 16 '88 rood ’28.000,-; S#
99 turbo rood liefhebberauto ’ 3.500,-; Lada Samara jj
5-versn. 7-'9O ’ 12.500,-; stationcar Ford Siërra diesel 8
’12.900,-; Ford Escort 1.6 spoiler vuurrood '84 ’ 5.90ÖJstationcar Ford Siërra 1.6 metallic '87 ’16.900,-; statfj
car Citroen 2500 TRi mod. '87 ’ 19.500,-; klassieker Lg
cia 1.3 S origineel ongerestaureerd '74 ’15.000,-; spjjl
wagen Nissan 100 NX targa '90 15.000 km ’27.50'1,
Peugeot 205 GL 3-drs. rood ’ 8.750,-; Peugeot 309 GL ■drs. metallic '87 ’11.900,-; Opel Kadett 4-drs. sedan )J
5-versn. '87 (45.000 km) f 13.900,-; Porsche 924 (1e e«
'85 102.000 km ’24.900,-; Mitsubishi Colt GLX *’11.900,-; Honda Prelude 12V Coupé '84 d.bta"

’ 12.500,-.

AGM Auto Geusselt Maastricht
bij autobaan. Inruil, financ, ANWB-keur.

Reeds meer dan 17 jaar Uw occasiondealer. 043-62186];

BMW 324 D
bwj. '87, 4-drs. kl. beigemet.

i.z.g.st. Tel. 045-454535.

Chrysler
type GTS 2.2 Turbo, kl. rood
bwj. 11-'BB, km.st. 72.000,
vele ace., tegen een zeer

aantrekkelijke prijs.
Tel. 045-717755.

Peugeot
Janssen
Kerkrade

Uitgestelde betaling tot
1 september 1992

Fiat Uno Rialto 60S '87
Ford Escort 1.6 '83

Ford Siërra 1.6 Laser '85
Ford Siërra 2.0 CLK6'88
Opel Corsa 1.25TR87
Opel Kadett HB 1.2S'86

Opel Kadett 1.3 exclusief '86
Peugeot 106KR 1.1 10-91
Peugeot XE Accent 1.1 '89

Peugeot 205 GT 1.3 '86
Peugeot 205 XL 1.1 '89
Peugeot 205 KR 1.4 89
Peugeot 205 Junior '89

Peugeot 205 1.4 Green '88
Peugeot 309 GR 1.6 86

Peugeot 309 KR autom. '88
Peugeot 405 GL 1.6 88

Peugeot 405 GR 1.6
sch.dak '90

Peugeot GR 1.9 sch.dak '88
Peugeot 405 SR 1.6 88

Peugeot 405 SRi autom. '89
Peugeot 405 GL diesel '88

Renault 5 SL 5-drs. '88
Renault 21 RX 2.0i 87

Subaru Justy 1.2 GL '87
* 1 jaar garantie op

occasions jonger dan 5 jaar
* Peugeot privé lease
* Diverse goedkope

inruilauto's
Peugeot Janssen

Eygelshovergracht 64
6464 GB Kerkrade
Tel. 045-460500.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500 -Tel. 045-423199 / 427835. 'Volvo 240 TURBO, zilver-
met., bwj. '81, i.g.st., t.e.a.b.
Kruisbergstr. 10, Brunssum.
Tel. 045-259474.
Te koop Simca RANCHO,
bwj. '81, APK, ’BOO,-; Dat-
sun, bwj. '81, APK, ’500,-;
Buick, bwj. 76, APK,
’2.200,-. Tel. 045-727581.
Te koop Opel COMMODO-
RE 2.5, bwj. '80, APK, i.g.st.
045-219253 na 14.00 uur.
OMEGA I.Bi GL met LPG,
bwj. 10-'B9, grijsmet., div.
extra's. Tel. 04450-4420.

ESCORT '82, ’ 4.750,-;
Panda '82, ’2.950,-; Kadett
'80, ’1.850,-; Kadett 79
’950,-; BMW 316 ’2.750,-
Tredia '82, ’2.750,-; Han-
delsweg 12, Susteren. Tel.
04499-3398.

Te k. weg. aansch. leasj
auto Ford ESCORT 1.4 BJvo, '88, wit. Tel. 045-23025
Te k. Ford SIËRRA Cf,
worthlook, ’ 8.000,-. '*046-529061 na 18.00 uur^
Te koop MERCEDES $
SE, bwj. '84, auto verkeert'
nw.st., vr.pr. ’16.500,-. '*046-514400. _^
Te k. v. liefhebber Man"
BERLINETTA, t.e.a.b. Sfgen 18a, Beek. 046-37242°,
Auto KALDEBORN, wij &
talen de hoogste prijs vo"
uw auto! 045-411572. _^

Hoensbroekse AUTOCÉjJ
TRALE, Wijngaardsev^
62a (voorkant Carglass) 'Hoensbroek biedt te k. aaj
Golf GTi 16V '87; Golf die*
turbo '88; Golf diesel '">Opel Kadett GSi '85; F<*
Escort 1.6 '88; Volvo 340 #>
'86; Fiat Croma diesel '*Horizon GLS '82; Samba W
GL '82; Volvo 240 COf*
diesel '86; Mazda 323 !
HB '85; Mitsubishi Colt '8*
Fiat Uno 45S '85; Opel V*
sa 1.0 '85; Opel Kadett sf„
car. '85; Peugeot 205 G£'83; Fiat Panda 750 CL v*
Ford Escort 1.3 L '82; ®.
troën BX 16 TRS'B4; Niss^l
Sunny '81; Galant GLX 'SO,
Lada 2105 GL'B2.

PUNTGAVE dealer-on<#
houden Mercedes 190, &*"
'84, 1e eigenaar, vaste C'

’ 19.900,-. Tel. 045-44484^
Te koop BMW 324 D "**'87, 95.000 km, met ondef
boekje. Tel. 045-725143.^
Te k. BMW 323imodel '&
vr.pr. ’2.500,-. Tel. O4*214343. J
BMW 728 ibwj. '82, i.g-jjj
pr. ’5.000,-. Tel. o**
352406, Laurastr. 2, EyqF'
hoven.
BMW 316 bwj. 1987, nieü^st., slechts 46.000 km, JL'eig., trekh., 4 nw. bande[!'
d.blauw, ’ 20.000,-. T*
045-353313. J
Te k. BMW 320irecaro-j^
zeer mooi, bwj. '84, APK '**Beukstr. 15, Passart/Hrl.
Te k. BMW Turbo DieselJjj
'85, in zeer mooie en go*-*"6
staat. Div. extra's, 5 vers*1-'

metal. lak, sportvelgen, c>
get. glas, enz. APK tot "S*
elke keuring toegest. Pr.fl*0'
t.k. Tel. 04750-35928 Ws'
sen 17.00-19.00 uur.
Te koop BMW 528ibwj.
'84, mr. kl. auto mog. I.z.g*s''
Tel. 046-523249. ,
BMW 525 ibwj. '89, blaiA*''
grijsmetallic, veel extra'5'
Tel. 045-225349.
Te k. zeer mooie BMW 31f
1800cc, 4-drs, bwj'B''
lachssilber, 60.000 km, ve"-1
sportv., etc, vrp*'

’ 18.000,-. 045-453296 _^

BMW 520ibwj. 82 '\.Z.gtè
nw. 2.3 motor, veel extra 5*
vraagpprijs ’ 5.300,-. Te 1-
-045-324708. ,
Te k. CHRYSLER Voyag6'
2600 LE, 1987, veel extra S'
APK 3-93, pr. ’26.500,"
Tel. 04750-27177.

VOORJAARS-
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, V/2X betalen en
voor reuzepiccolo's
3x plaatsen, 2xbetalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

BEL NU 045-719966
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* DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT \^m |*
Breng eens een bezoek aan deze schitterende " een groot assortiment van bekende merkartikelen,
meubelboulevard, waar ude grootste en mooiste o.a. Auping - Artifort - Bench - Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair- 'ï 11J Icollectie meubelen vindt. Wij bieden u nl.: Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young *^^^" 10.000 m2verkoopoppervlakte International - Metaform - Pastoe - Leolux. t „v 1* J\ \

(400 fabrikanten onder een dak); " een juweel van een slaapkamerafdeling; BrßiSilul -BBBMSMW&llsm^^^^ffßmwm ■Siigiir'--"^^
" klassieke en moderne meubelen in diverse " exclusieve moderne en klassieke verlichting. ■HIÈ 31 ~-«*mmmm~~~ _

stijlen, houtsoorten en prijsklassen; i^^^^ 11 I _^^...***************—-uj^M^^FTïffi^ïwË

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANSI-HIÏB"*
I % Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. IWI A A QTRI-fHT rADcorcmwcr 4ftTCI A -_ ~.„.

(Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. i»innj I IIIV-I 11, CABEKGfcKWhG 10 TEL. 043-215585 V

Auto's
fliJ1- CITROEN CX 20, ben-&; 'gst, bwj. '84, pr.
iffeQl- Tel- 045-210990.
*f°ËN AX 1.1 E, bwj. '89ïjezuinig, ’10.900,-. Auto
WjSgbert tel. 04458-2918.
Ljjpop EEND, voor loop of
E£* ’300,-. Tel. 045-

-1. Dw !i- mooie Lelijke EEND,
*fi?l* 100% goed, APKSS», ’1.400,-. Te bevr.
jjjl^J9,Sittard.

k CITROEN Visa Super
j^H '82, wit, 4-drs. APK

I-S weg.bel. /77*-* gebr.
jjtA vraagprijs ’1.850,-.91-^045-221808t^OP goede auto's, cont.■ Joosten, Scharnerweg
"xjastricht. 043-634978.
ïf T|.PO 1.4, 5 mnd, 5.000fk. n*euw. Auto Engelbert

'"^5458-2918.
455, m. '87, APK,

Vn 2eer moo'- ’6.250,-.

Fiat PANDA 1000 S
045-717495.

Xk- Fiat PANDA 45, bwj.
«-^ kl. zwart, 88.000 km,
3» *" wegenbelasting, ver-
dt,:ls, nwe. banden, APK

* BPr- / 1*850,-. Tel. 045-B;fS^___ .'ik' Uno 455, z. mooi, bwj.
? r̂pr- ’5.250,-, km.st.;^oa Tel. 045-321216.
'ifij 1'Uno 455, spec. uitv.,
tk/ champagnemet., i.z.g.st
afó?6 keuring toegestaan.
|.

hföS ESCORT 1.3 GLt. '81,
nK? 12-92, i.z.g.st, veel
i;Kïa's, vr.pr. ’2.600,-. Tel.
K:217392, Buttingstr. 40,
'i-fv!^broek.. ;!°op Ford SIËRRRA bwj.,k*&, 2.0 autom., wijn-
gSjel. 045-212519.

[Ca ESCORT RS Turbo,
[y- 10-'B6, veel extra's, vr.

■V,/15.500,-. Tel. 045--;^-l!ib.g.g. 723039.
;H d ESCORT station 1600
fj bwj. '86, APK, pr.

'KgOj;- Putstr. 7, Bom.
,^ d SIËRRA Laser, bwj.. i«' Qrijsmet. centr. vergr. i.
/«'s'-. elke keur. toegest.,

;^O,-. Tel. 045-724331.
J^oop Ford SIËRRA, bwj.
ffc W.pr. ’9.000,-. Tel.
1^1*3558.K-jORT 1.3 GL, '84, 1e lakls^B mog. ’4.950,-. Evt.

'NÜg^o4s-424128
Ak°op Honda INTEGRA,
-.n.,88, kl. zilvermetallic, i.Usl-, 68.000 km, pr.n.o.tk.X04746-2856.
ïrjtaop Honda PRELUDE
l|' sportwielen, ace, APK,
iC-t, vr.pr. ’1.950,-. Mar-&'■ 1, Hoensbroek.gj23411.
W^a ACCORD automa-
fl' bwj. '80, APK 20-2-93,
JNgOp,-. Tel. 04454-4632.
Ifcj^a CIVIC '88, rood, 1e«; ln Perf. staat. Tel. 046-Kyp4.
iJJNDAI Pony II 1200 GLS
/f.'B4, APK juni '92, vr.pr.
b',?sn.-* Tel. 046-370277,

uur.
ijSdai PONY 1200 GL,
ff.,'B4, APK, 5-drs. i.z.g.st.

Tel. 045-726112.
J)A 1200 bwj. '81, kl. geel,
fvr goede auto, APK 4-93,\Q. Tel. 04409-2191.
tK MAZDA 323 HB 1.5«n, bwj. mrt. '89, 45.000*
te f 16.000,-. Tel. 04454-- uur.
Inkoop MAZDA 626, 2 Itr.,
jl 1979, APK 9-92, vr.pr.
I>°o,-. Tel. 045-250392 na
jsOp^uur.

323 automaat, bwj.
& APK 8-92, vr.pr.
"<og,-. Tel. 045-324490.

iff.CEDES 200, '85, in uit-
van onderh., 4 win-i^anden, 4 zomerbanden,

f^elgen en extra's,
'|>--g-000,-. Tel. 045-316402
w Koop met lichte plaat-je MERCEDES 190 E,
G extra's, '87. Locht 38,&2^r SUBISHI 2300 GLX tur-
iv diesel, 4-drs., 1e eige-
■C* km.st. 120.000, bruin-ij?-. APK, i.nw.st. bwj. '82,

J-950,-. Tel. 045-323178.

Te koop Mitsubishi COLT 9-
82, in prima st. Tel. 045-
-441137.
Mitsubishi COLT GLX 1400,
bwj. '82, in prima staat. Tel.
04498-52371.
Mitsubishi COLT 1.2 GL bwj.
'85, 5-bak, sportv., extra's,
pr. ’7.150,-, 046-525489.
Te k. Nissan SUNNY 13
SLX, 4-drs., bwj. 10-'B7,
APK 2-93, 1e eig., i.z.g.st.,

’ 13.250,-. Tel. 04454-2092
Opel ASCONA 16 S autom.
bwj. '82, nw. mod., in st.v.
nw., APK, ’3.450,-. 045-
-323178.
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.
Opel KADETT 1300 Sedan,
kl. wit, bwj. '87. Tel. 045-
-219688.
Opel KADETT 1.3 Sedan,
bwj. '86, donkergroen,

’ 10.900,-. Auto Engelbert,
tel. 04458-2918.
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 CORSA 12 S GSi uitv.,
bwj. '87, alle extra's, APK,
schadevrij, vr.pr. ’9.750,-.
Tel. 045-273743.
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
’4.250,-. Tel. 045-210911.
Te k. Opel KADETT 12 S
Hatchback, bwj. '80, APK 2-
93, 5-drs., i.g.st., pr.

’ 2.750,-. Tel. 04454-2092.
Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
bwj. '87, APK 3-93, vr.pr.

’ 10.750,-, in staat van nwe,
na 17.00 uur 045-443272.
Te koop Opel CORSA 1300
bwj. '84. Te bevr. tel. 045-
-229441.
MANTA A '73 voor sloop

’ 950,-; A GTE '75 met werk
’2.950,-, geen APK. Hun-
necum 38, Nuth.
Opel KADETT 1.3 S HB,
APK, '82, magn. vlgn. 045-
-410344 na 19 uur.
Opel KADETT 12 N bwj. '81,
2-drs., i.z.g.st., ’ 3.250,-.
Tel. 045-245458.
Opel ASCONA 16 N, 4-drs.,
bwj. '81, ’500,-; tevens 2
nwe. spatborden ’ 150,-.
Tel. 045-230831.
Te k. Opel MANTA 2.0 S HB
bwj. '79, APK 9-92, pr.

’ 1.500,-. Tel. 04405-3296.
Gitzwarte Opel MANTA bwj.
'80, nwe. APK, nwe. lak, vr.
pr. ’2.850,-. 045-726175.
KADETT 1.2 S, bwj. '82, ge-
tint glas, nwe. uitlaat, pr.

’ 3.250,-. Tel. 046-522689.
Opel KADETT 13 N bwj. '80,
kl. blauwmet., APK 4-93, vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-752854.
Zeldz. mooi: KADETT 1.3 S
Hatchback, 1986, sportw.
Kerkraderweg 166, Heerlen
Te k. Opel KADETT, APK 8-
92, pr. ’950,-. Tel. 04499-
-4529.
PEUGEOT 305 GL bwj. '83,
blauwmet., ’ 3.000,-. Tel.
045-254434.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, pr.

’ 9.500,-. 045-422870.
PEUGEOT 205 XE Junior, kl
wit, bwj. '86, 85.000 km,
’8.000,-. Tel. 045-421157.
RENAULT 4 GTL nwe. APK,
linnen dak, 4-drs. bwj. '83,
vr.pr. ’ 1.750,-.045-726175
Te k. RENAULT 19 TS, bwj.
'89, 67.000 km, open dak, i.
z.g.st. Tel. 045-710818.
Seat MARBELLA GL, bwj.
'88, kl. zwart, Iste eig., i.zg
st., ’7.900,-. 04405-1569 "

Suzuki JEEP Vitara JLX
Comm., rood, km.st. 28.000,
mei '90, div. extra's, nw.pr.
’34.000,-, vr.pr. ’22.000,-.
Tel. 04750-19445.
Toyota STARLET bwj. '86,
sportief, ’ 9.900,-. Auto
Engelbert tel. 04458-2918.

Toyota COROLLA 1.6, 16 V,
HB, 5-drs., bwj. '88. Tel.
04759-4598, na 17.00 uur.
Toyota COROLLA DX 3-
drs., bwj. '86, plm. 70.000
km, div. extra's. 045-225090
Te k. Toyota COROLLA 30
hardtop coupé bwj. '77, APK
aug. '92. Mooie auto. Tel.
046-743088.
VWGOLF 1.6 okt. '89, LPG,
nw.st. ’17.500,-. Auto
Engelbert tel. 04458-2918.
Te koop KEVER d.blauw,
veel chroom, nw. spatbor-
den en treeplanken. Moet
iets aan opgeknapt worden.
Pr. ’2.250,-. Tel. 045-
-444106 tot 18.00 uur.
Te k. VW GOLF GTi t. '80,
div. extra's, APK 12-92,

’ 2.900,-. Tel. 045-232321.
VW GOLF bwj. '89, blauw,
23.000 km, div. extra's, vr.
pr. ’ 18.500,-. Inr. mog. Tel.
04406-15117.
Te k. VW JETTA 1.8, aut.
groenmet. i.z.g.st. bwj. '85,
pr. ’ 10.500,-. 045-327247.
Te koop VW GOLF 1600,
bwj. '79, APK gekeurd. Tel.
04759-4164.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'84, i.z.g.st. vr.pr. ’7.250,-.
Tel. 04492-1304.
Te k. VW GOLF 1300, kl. wit
5-drs., bwj. 6-'B6, i.z.g.st.
Tel. 045-411864.
Te koop VW KEVER bwj.
'76, APK 2-93, i.z.g.st., niet
rot, ’ 4.850,-. 045-444106.
Te koop VW KEVER bwj.
'76, APK 2-93, i.z.g.st., niet
rot, ’ 4.850,-. 045-444106.
VOLVO 245 L stationcar,
grijs kenteken, LPG onderb.,
bwj. '78, pr. ’2.000,-. Tel.
045-352406.
Te koop VOLVO 340 DL, s-
drs. 2.0, 5-versnell., bwj. okt
'82, APK mrt. '93, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-323057.
Te koop VOLVO 343 GL,
bwj. '82, in prima staat, kl.
rood. Tel. 04498-52371.
VOLVO 460 GLE 2e mnd.
'91, wit, km.st. 12.500. Tel.
046-751569.
VOLVO 340, m.'B3, nw.
APK, nw. model en nw. mo-
tor, pr.n.o.tk. 045-229227
VOLVO 240 GL stationcar
m. '85, blauwmet., 5-bak,
radio-cass., optimale cond.lmr. mog. Autobedr. Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren-
daal. Tel. 045-751605.
Volvo 340 DL 5-drs. '83;
Volvo 343 L '79 enz. Voor-
delig in prijs, inruil mogelijk.
Garage P. De LA ROY & Zn,
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
Te k. VOLVO 480 Turbo
bwj. '90, km.st. 33.000,
Hoogbeek 53 Schin op Geul
Te koop zeer mooie FIESTA
1100 eind '81 APK'93 vr. pr.
’2.300,-; Opel Kadett 1200
'81 APK '93 vr.pr. ’ 2.750,-.
Beiden i.z.g.st. Asterstr. 26,
Heerlerheide.
Te k. JAGUAR XJ-S Vl2,
bwj. 1990, alle opties kl. bei-
gemetallic, directie-auto, als
nieuw, pr. ’ 89.000,- excl.
BTW; Corvette Stingray ca-
brio, bwj. 1974, kl. rood, ju-
bileumuitv, pr. ’ 49.000,-
-incl. BTW. Beide auto's met
nederlands kenteken. Tel.
09-32.11.364424
Te k. VOLVO 340 DL diesel
3-drs, kl. blauw, i.nw.st.,
bwj. '86, vr.pr. ’7.450,-; Ci-
troen BK E kl. zwart, bwj. '88
i.nw.st., vr.pr. ’ 10.750,-;
Citroen Visa 4 cyl. kl. rood,
bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr.
’3.250,-; Daihatsu Cüore 2
cyl., kl blauw, bwj. '83, vr.pr.
’2.950,-; Ford Escort 1300
GL, bwj. '81, 3-drs, APK 7-
92, zeldz. mooi, vr.pr.
’3.750,-; Fiat Uno 45, bwj.
'83, vr.pr. ’2.950,-; Mazda
323, kl. bruin, bwj. '80, i.z.g.
st., vr.pr. ’1.850,- en veel
auto's v.a. ’3OO,- tot

’ 1.000,-. Tel. 04498-54319
Te koop Opel ASCONA 2.0
SR bwj. '81 en BMW 318
'82, i.z.g.st. 046-528311.
Te koop GOLF Diesel '78
met sportvelgen ’ 1.250,-
APK gek.; Ford Taunus 1.6
L '79 vr.pr. ’600,-. Hoofd-
str. 230, Hoensbroek. Tel.
045-231826.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

VW Passat CL Variant 1 .Si
met veel ace. '91; Suzuki
Jeep SJ 413 VJX Hard-Top
'85; Suzuki Jeep Samurai
Softtop geel kent. '89; Mit-
subishi Pajero Jeep turbo
intercooler '90; Mercedes
190 benz. als nieuw '88; Mit-
subishi Colt turbo '84; Demo
auto: Rover 216 GSI als
nieuw 4.000 km '91; Rover
111 L 3-drs. '91; Paradiso
Vouwwagen met grote voor-
tent ’1.000,-. AutobedrijfHAVE, Industriestraat 312,
Sittard. 046-515195.
Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT excl.
autom. airco enz. '89

’ 32.000,-; Ford Scorpio
2.0iCL Sedan'9o ’ 31.000,-
Ford Scorpio 2.0 GL autom.
'86 ’17.750,-; Ford Siërra
2.0iCLX Sedan autom., '91,
’31.500,-; Ford Siërra 2.0
Sedan Spec. '89 ’19.750,-;
Ford Siërra 2.0 L 5-drs. '84
’7.500,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’21.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’19.500,-; Ford Siërra
1.6 CL 3-drs. '89 ’14.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL '87

’ 11.750,-; Ford Fiesta 1.11
CL 3-drs. '90 ’ 16.900,-;
Opel Omega 2.0 iLS '89
’25.000,-; Opel Omega 1.8
LS '87 ’ 14.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’20.750,-; Opel Kadett 1.3
GS '86 ’ 10.900,-; Renault
25TXi'88 ’21.000,-; Citroen
BK 1.4 RE '88 ’13.000,-;
Volvo 340 1.7 DL '86
’11.000,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.500,-;
Mazda 626 LX HB '90
’22.500,-; Lancia VlO Elite
'89 ’ 12.000,-; Ford Escort
XR3 '81 ’6.250,-. VW Golf
1.3 C div. access. '87
’12.500,-; Honda Civic 1.2
3-drs '85 ’6.250,-; Renault
5 5-drs '84 ’2.500,-; Volvo
340 DL '84 ’3.750,-.; Inr.,
financ. en Bovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
6 Zn, Hompertsw. 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729.
Inkoop AUTO'S betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Golf GTi '82; Ci-
troen Visa 1400 GL '85

’ 5.500,-; Ford Escort diesel
'86; Fiat Regatta aut. '84
’4.000,-; Opel Kadett au-
tomaat '87/'B6; Opel Corsa
1200 S '87 ’9.750,-; Opel
Ascona 1600 '83 ’4.750,-;
Opel Kadett 1200 '84
’5.900,-; Opel Rekord '79
’1.500,-; Opel Kadett 5-drs
'85 ’ 8.900,-; Mitsubishi
Colt '82 ’3.500,-; Ford Es-
cort 1300 '87; Ford Escort
XR3i cabriolet '87; Ford Es-
cort 1.3 5-drs. '85 ’ 8.500,-.
WEBER Autobedrijf. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
F~v. OPHLJJZEN autohandel'
biedt aan: Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6 L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; BMW 525
E 5-bak '84; Rovet 3500
Van der Plas '83; Talbot Ho-
rizon 1.5 GL '88; VW Jetta
'82; Fiat Regatta 70 S '86;
Ford Capri 20S RS-uitv. '80;
VW Jetta 1.6 S aut. '80; Ford
Escort 1.6 D '85; Saab 900
GLS sedan autom. '81; Ford
Siërra 2.0 GL autom., '83;
Datsun Stanza 1.8 GL au-
tom., '83; Lada 1200 S '85;
VW Passat '80; Fiat Argenta
2000 '83; Nissan Sunny '83;
Fiat 127 Sport '80; BMW
316 LPG '82; Mini 1000 '81;
Opel Ascona 1.9 LPG '80

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Fiat UNO 45S mod. '86, s-
versn., geen roest, bwj. '85,
’4.850,-. Tel. 045-751387.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser, bwj. '84, APK tot 4-
93, 5-drs., 5-bak, ’5.700,-.
Tel. 04454-2092.
Te k. Ford ESCORT, KR 3 I
sept. '88, als nw., kl. wit,
verlaagd en uitgebouwd,
49.000 km, 1c eigen., aan-
trekk. prijs. V. Gronsveldstr.
16, Kerkrade-Chevremont.
NISSAN ZX 300 '85, T-Bar,
Cruse-contr. stuurbekr.,
electr. ra. en sp., als nw.
72.000 km. 045-463376.

NIEUW! Nieuw! Nieuw! in
Sittard, Dr. Nolensln 149a,
OCCASION-CENTRUM.
Met volledige garantie. Tel.
046-510655/ 529368. Mer-
cedes 190 E 2.6 aut. '86;
Volvo 740 GLD station '88;
Nissan 3.0 ZX T-bar '85;
Audi 80 LS 2x '88 '90; Audi
100 CD aut. '83; BMW 730i
aut. '87; BMW 520iaut. 2x
'83 '88; BMW 316i'88; Opel
Kadett cabriolet 2x '87 '90;
Opel Veetra 1.6 i'90; Ford
Escort 1.6 E 88; Ford Escort
1.4 Bravo 2x '87 '88; Ford
Fiesta Finesse '87; Toyota
Celica 1.6 ST '87; VW Golf
1.3 S 90; Porsche 944 '82;
Jaguar 3.6 aut. nieuw st. '84;
Mits. Pajero 2.5 TD LB '88;
Cadillac Eldorado cabrio '75
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Rekord 2.0S
4-drs roodmet. '84; Opel
Ascona 1.6 5-drs rood '84;
Kadett Caravan Van grijs
kent. wit '86; Opel Kadett 1.3
LS 3-drs. rood '88; Opel Ka-
dett 1.6 5-drs. bruin '83; Golf
CL div. extra's antr. '88; Golf
GTi-look wit '86; VW Jetta
Diesel wit '85; VW Passat
Combi Diesel 5-drs. wit '86;
VW Passat 4-drs. groenmet.
'84; Mercedes 190 E div. ex-
tra's wit '87; Mercedes 190
E div. extra's blauwmet. au-
tomaat '84; Ford Siërra 2.0
GL Sedan div. extra's wit '87
Ford Siërra Combi beige '83
Ford Escort XR3 1.3, 1.6,
'83-'B5-'B6-'B7; Ford Orion
1.3 4-drs. wit '84; Fiesta 1.0,
1.1 '83-'B4; Ford Fiesta 1.6
Diesel blauwmet. '86; Maz-
da 626 GLX 2.0 12V groen-
met '88; Volvo 360 GLE s-
drs. wit '88; Volvo 340 auto-
maat rood '83; Fiat Ritmo
blauw '84; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
11 GTX 5-drs. blauwmet.
'84; Citroen Axel 1.2 TRS
rood '86; Nissan Kingcab
Diesel '86; Nissan Sunny
Diesel 4-drs. zilvermet '88;
Nissan Cherry blauwmet.
'82; Talbot Solara 1.6 SLX
rood '82; Renault Fuego
GTL blauwmet. '81; Ford
Escort Van grijs kenteken,
wit '82. Div. inruilers va.

’ 1.000,-. Autobedrijf Gebrs
Dominikowski Locht 38,
Kerkrade. Tel. 045-420209.
Te koop Opel OMEGA 2.0i,
bwj. '87, kl. antr., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-227763 na 17.00U.
Te k. Citroen VISA II Super
E, bwj. '82, i.pr.st, ’1.950,-
Golf GTI, bwj. '79, i.g.st.,
’2.750,-. Tel. 045-429057
na 17.00 uur.
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Mazda 626
2.0 GLX coupé '89; Ford Es-
cort 1.6 CL 5-drs. 90; Opel
Kadett 1.2 S 5-drs. '85; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tempra 1.6 S met LPG
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89;
Fiat Panda 1000 CL ie '89;
Fiat Uno 45 '89; VW Polo
GT coupé '90; Suzuki Swift
1.3 GL '86; Fiat Regatta 85
S '85; Honda Civic 1.4 '86;
Nissan Sunny 1.6 SLX 4-
drs. '89; Lada Samara 1.1
'89; Lada 2105 GL '86; Lada
2104 stationcar '87; Lada
Samara Special demo '91.
Diverse goedkope inruilers.
Bovag-garantie, financiering
inruil. Sibemaweg 1, Maas-
tricht. Tel. 043-612310.

Sloopauto's

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

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
MERCEDES 207 D; Merc.
307 D; Merc. 407 D; Merc.
409 D; Merc. 508 D; Merc.
813 D; Merc. 1013 D; Merc.
1217 D; Merc. 1417 D; VW
LT 40 D; VW LT 45 D; in alle
uitvoeringen. W. Feijts
auto's, Vaesrade 61-63,
Vaesrade. Tel. 045-243317.

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop MOTOR Fiesta
1300 compl. m. div. onderd.
en uitbouwset Golf. Te bevr.
045-231962.

Motoren
Te koop MONTESA Trial
348 cc, motor geheel gere-
viseerd. Tev. aanhangwa-
gen. Bellen na 18.00 uur: tel.
045-726542.
Te koop YAMAHA XV 535
Virago, bwj. '90, 3.000 km,
in nw.st, vr.pr. ’8.750,-.
Tel. 04459-2725.
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.
YAMAHA RD 200, '76, i.g.st.

’ 750,-. Tel. 04455-2553.
Te k. KAWASAKI GPZ 1000
RX Spec. ’10.000,-; Ya-
maha XS 750 ’3.000,-.
Grensstr. 25, Kerkrade
Haanrade. Tel. 045-462099.

(Bromfietsen
BROMSCOOTER Peugeot
SC 50, ’3.995,- een parel-
tje van toptechnologie,
maak een proefrit bij Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 045-
-211893. Donderdag na
13.00 uur gesloten.
SNORFIETS-SCOOTER
Rapido Peugeot ’ 3.395,-
Luxe en comfort van het
hoogste niveau. Kom hem
bekijken en maak een proef-
rit bij Huub Arets, Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 045-211893. Donder-
dag na 13.00 uur gesloten.
Te k. HERENFIETS 3 ver-
snelt, trommelrem, 1 1/2 jr.
oud, koopje. 045-319202.
Te koop Vespa CIAO, met
sterwielen. Tel. 045-217202
Te k. SNORBROMMER, vr.
pr. ’ 550,-; Yamaha DT, bwj
'91, vr.pr. ’1.350,-. Tel.
045-210461
MTB Giant Track, 6 mnd.
oud; dames sportfiets Giant
Ramada, 7 versn. 3 1/2 mnd.
oud. Tel. 045-257311.
Te k. VESPA Citta snorbr.;
Puch Maxi; Suzuki TSX
schakel, tel. 045-217927.
Te k. weg. behalen rijbewijs
exclusieve HONDA MTS,
bwj. '88, met verz., t.e.a.b.
045-310749, voor 13.00 uur
Te koop YAMAHA DT met
vele acces., zwart, bwj. '86.
Tel. 045-256912 na 12 uur.

Caravans

CHATEAU EN HOMECAR

Ralon caravans
verkoop, verhuur, reparatie,
onderhoud en taxatie met
persoonlijke service voor

meer kwaliteit bekijk,
vergelijk en kom dan even

bij ons voorbij
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079.

Sta-Caravans
Alleen de beste merken

nieuw en gebruikt, grootste
sortering tegen de laagste

prijs, ook chalets. Transp. uit
eigen beheer. De Bergjes,
caravans Schaapsbrug 2a,
Roggel Tel. 04749-5079

Te koop 4/5 pers. caravan
MUSTERLAND 440 '83, i.z.
g.st. Tel. 045-725143.
Te k. JAMET Canion vouw-
wagen 1990, geh. compl.,

’ 5.500,-. Tel. 045-750834.
3 a 4 pers. lichtgew. TOUR-
CARAVAN Predom NNT
126 gew. 500 kg, geheel po-
lyester, bwj. '89, ijskast en
nw. voortent, pr. ’ 5.700,-,
i.stv. nw. Tel. 045-323178.

Te k. BÜRSTNER DeLuxe
480, zomer-wintercar. bwj.
'87, 5-pers. ringverw. badk.
en toilet, met nwe. voort,
type Monaco plus grondzeil,
pr. ’ 10.000,-. 045-273859.

Te k.a. STACARAVAN (9x
3m) en aangebouwde ve-
randa (9x3,5m) met tot. in-
boedel op vaste standplaats
in België. Inr. caravan:
woonk, eetk., keuken, 3
slpkms. en toilet. Veranda:
gr. woonged. en badkamer.
Alles is omheind en bete-
geld. Tel. 046-526061.
Te k. tourcaravan HOBBY, I.
4.60m, bwj. '86. Hoogen-
boschweg 1, Brunssum.

(Huis)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
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.
Te koop PUPS Yorkshire-
terriërs. Musketruwe 67C,
Maastricht. Tel. 043-476143
of 479190.
Te koop rode pers, KATER,
2 jr. oud, gecast, met stam-
boom. Anjelierstr. 69, Hrln.
Te koop Duitse DOGGEN-
PUPS, wit/zwart gevlekt.
Duitse Doggenkennel van 't
Oenselerheem, tel. 04404-
-1490.
Te koop Romanov SCHAAP
met lammeren. Tel. 04406-
-12284.
Te k. Duitse HERDERPUPS
stamb., ingeënt, getat ontw.
Tel. 04493-1609 of 3749.
Te k. jonge Golden RE-
TRIEVERS, ingeënt en
ontwormd, met stamboom.
Tel. 04138-72343.
Te k. 3 mnd oud BULL-
TERRIER, teef met stam-
boom, tel. 045-222084
Weg. omstheden langhari-
ge Schotse COLLIE te koop.
Tel. 045-726184.

Duitse Herder KENNEL
biedt te koop aan: teefje, A
mnd oud, kl. zwart/bruin
HD-vrij, gefokt op schoon-
heid/karakter 045-241610

"; : I

Vlieg met het
postkantoor.

BudgetAr **-
VLIEGTICKETS

1
retour vanaf retour vanaf

Europa , Verre Oosten g1
Athene f 365,- Bangkok f 1.265,-
Lissabon f 365,- Delhi f 1.265,- I
Istanbul f 425,- Hongkong f 1.865,-
Rome f 425,- Beijing f 1.930,-
Tel Aviv f 565,- Sydney f 2.465,- 1

Amerika Afrika

New Vork f 599,- Agadir f 565,- 1
Toronto (B) f 695,- Dakar f 1.265,-
LosAngeles f 1.065,- Kenia f 1.285,- 1
Barbados f 1.495,-
MexicoCity f 1.544,-
Rio de Janeirof 1.654,-
Honolulu f 1.865,- (B) = vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211

Te k. raskatten, KARTHUI-
ZERS, geb. 08-01-92, in-
geënt en ontw. met stamb.
Anjelierstr. 69, Heerlen
(Nieuw Einde).

Jonge WHIPPET's te koop,
4 maanden oud. Tel. 045-
-750465.
Te k. zwarte, witte en grijze
DWERGPOEDELS met
stamboom, tel 04750-16590

DWERGSCHNAUZERS
met stamboom, ontw.,- .ing.,
tat, 8 wkn. oud. Nusterweg
44, Sittard. 046-514659.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

Campers

Grote campershow
Brabants weekend 13-14 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.

Te koop Fiat CAMPER type
242 Diesel, gr. kenteken,
moet iets aan gedaan wor-
den, koopje! 045-223375.
Te k. MERCEDES 406 D
Camper, nieuw inger. met
koelkast 12V, 220Ven gas,
kookpt, w.e. en vaste slaap-
plaatsen, t.e.a.b. Te bez.
Akerstr. Nrd. 348a, Hoens-
broek. Tel. 045-224123.
Te k. CAMPER Citroen HY-
Bus, i.z.g.st, met voort.,

’ 9.500,-. Tel. 045-242692.

Te k. Polyester Camper
ONDERDELEN, o.a. Alkoof,
achterfront mcl. bumper,
Sandwichpanelen, enz. Ook
complete campercasco's le-
verbaar. Tevens camper-
verhuur en verkoop. Erkens,
Koolweg 11-13, Elsloo. Tel.
046-371925.
FABRIEKSCAMPER, merk
Fleetwood, 4-pers., w. en k.
water, douche, oven, afz.
kap, ijsk., verw., fietsrek, an-
tenne. Tel. 04405-2300.

in en om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.
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.
Oud Hollandse nostaligi-
sche BUITENVERLICH-
TING o.a. lantaarn, palen,
hanglampen, brievenbus-
sen. Jan van Dorst, De Hut
7, Gulpen, 04450-1970.

Mode Totaal
Te koop BRUIDSJURK
maat 42/44, prijs ’BOO,-.
Tel. 045-321815.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20

Sint Joep jaarmarkt in koopstad Sittard

Best mogelijk dat U donderdag
in Sittard écht moet zoeken

naar een parkeerplaats.

Geen wonder trouwens want de Sittardse
jaarmarkt behoort tot de allergrootste van
Nederland. Logisch dat daar tienduizenden
bezoekers op afkomen.
Wist U trouwens dat Sittard naar de mening
van de regelmatige bezoeker de beste par-
keervoorzieningen van Limburg kent? Een
onafhankelijk imago-onderzoek* toonde dat
glashard - aan. Een hele geruststelling voor
de rest van het jaar nietwaar?

De sfeer krijgt Uer in Sittard gratis bij H
I

* Imago-onderzoek R+ M i.o.v. De Limburger ~.
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Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.03 Der Denver-Clan (Dynasty),

Soapserie. Aft: Krystinas Geburtstag.
09.45 Medizin nach Noten 1/2.
10.00 Tagesschau.
10.03 (TT) Terra-K. Reportage over

Zuid-Amerika.
10.50 Hundert Meisterwerke. Serie
kunstbeschouwingen (herh.).

11.00 Tagesschau.
11.03 Die volkstümliche Hitparade.
12.05 Liebe auf den ersten Bliek.

Spelprogramma.
12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. Kinderprogr.
14.30 Natur in Not. Reportage.
15.15 Tagesschau.
15.20 Made in Germany. Duitse

speelfilm uit 1956 van Wolfgang
Schleif.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.35 Heidi und Erni. Wahn-

sinnig romantisch; Damenbesuch.
18.30 Hier und Heute, actualtiteiten.
18.45 Knastmusik. Aft: Lieben Sic

Brahjna?
19.20 Herzblatt. Spelprogramma met

Rudi Carrelt .
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Was diese Frau so alles

treibt (The thrill of it all), Amerikaan-
se komedie uit 1962 van Norman
Jewison. Met o.a. Doris Day.

21.59 Tagesthemen-Telegramm.
22.00 Gott und die Welt. Das Kreuz

mit den Christen, reportage waarin
de Indische Roshan Dhunjibhoy on-
derzoekt wat er van haar continent
geworden zou zijn als Columbus niet
verdwaald was.

22.30 Tagesthemen.
23.00 (OO) Golden girls, Amer. co-

medyserie. Aft: Sophia heiratet
23.25 Sportschau.
23.50 Sexy (Boy's night out), Ameri-

kaanse speelfilm uit 1961 van Mi-
chael Gordon.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Z.E.N. Bilder aus Nepal

Maskenbildner in Thimi.

FILMS TV VIDEO
RTL4
12.30 Bhowani Junction
(T956-USA/GB). Film van George
Cukor die speelt in het Pakistan
van kort na WO 11. Ava Gardner
speelt een halfbloed die heen en
weer geslingerd wordt tussen haar
land en haar liefde voor een Engel-
se kolonel.

Duitsland 2
14.30 Gabriela (1950-D). Film van
Geza van Cziffra over een nacht-
clubzangeres en mede-eigenares-
se van het etablissement die zich
te laat aan de opvoeding van haar
20-jarige dochter wil wijden. Met
0.a.: Zarah Leander, Carl Raddatz
en Vera Molnar.

Duitsland 1
15.20 Made in Ger/nany (1956-D).
Biografische film van Wolfgang
Schleif over de familie Zeiss, be-
kend van lenzen en foto-camera's.
Met 0.a.: Carl Raddatz en Winnie
Markus.

BRT1
15.45 Stella Dallas (1937-USA).
Schoolvoorbeeld van een soap-

opera, vierentwintig-karaats da-
mesdrama van King Vidor over een
vrouw die alles opoffert voor haar
dochter. Met Barbara Stanwyck,
John Boles en Arm Shirley.

" Doris Day en
James Garner in

'The thrill of it all.
(Duitsland 1 20.15 uur)

Duitsland 1
20.15 The Thrill of it all
(1963-USA). Alleraardigste persi-
flage op de tv en tv-reclame, ge-
schreven door Reiner en geregis-
seerd door Norman Jewison. Doris
Day speelt een huisvrouw die voor
de tv gaat werken.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

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

muzikaal programma. Gasten: Peter
Seiffert, Roberta Alexander, Cleo Lai-
ne, Marijke Hendriks en het Metropo-
le Orkest 0.1.v. Rogier van Otterloo.

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie.
Aft: De raadselachtige dood van een
rentenier, (herh.) Met o.a. Horst Tap-
pert.

17.54 De tv-dokter. (herh.).
18.00 "" Journaal.
18.20 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie, (herh.).
18.46 Bassie en Adriaan en de ge-

heimzinnige opdracht. Kinderserie.
Aft: Italië - Als je bijdehand bent.

19.20 Wetenswaardevol met Wubbo
Ockels. Populair-wetenschappelijk
magazine. Vandaag: Drie aspecten
van bossen met o.a. wat is fotosyn-
these en hoe gaat dat ecologisch
proces in zn werk.

19.45 Vokaal centraal. Muziekspe-
cials. Gastheer René Froger. Gasten
o.a. Linda de Mol.

20.20 (TT) Op goed geluk. Kennis-
makingsquiz met Carry Tefsen.

21.04 De tv-dokter, medische tips van
Ferdinand Zwaan.

21.05 TROS tv show. Talkshow met
Ivo Niche.

21.58 Crime time, 2-wekelijks maga-
zine over alle facetten van de mis-
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed.

22.36 In the heat of the night. Ameri-
kaanse misdaadserie. Aft: Joans
laatste wil. Carl Tibbits verliest zijn
vrouw na een inbraak in zijn winkel.
Gillespie en Tibbs geloven hem ech-
ter niet.

23.28 Silver bullet. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Daniel Attias
naar het boek Cycle of the werewolf
van Stephen King. Met: Gary Busey,
Everett McGill, Corey Haim e.a. Tar-
ker's Mill staat bekend als een rustig
stadje. Totdat op een donkere nacht
de seinwachter vermoord wordt. Dit
blijkt echter niet de enige moord te
blijven.

00.58-01.03 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland1.
13.45 EURO, Europees magazine.
14.30 (ZW+TT) Gabriela. Duitse

speelfilm uit 1950 van Geza von Czif-
fra. Nachtclubzangeres Gabriela be-
sluit haar aandelen in de zaak te
verkopen en zich om haar dochter
Andrea te bekommeren.

16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert (Star Trek - The
next generation). Amerikaanse sf-
serie. Aft: Hotel Royale.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournat
17.50 Die Simpsons. Am. tekenfilm-

serie. Aft: Vorsicht, wilder Homer.
18.25 Die Simpsons. Aft: Die 24 -
Stunden - Frist. Aansl.Programma-
overzicht

19.00 Heute.
19.20 en 19.50 Der Landarzt. serie.
Aft: Familienkrieg.

20.15 (TT) Ein Fall für zwei. Politiese-
rie. Aft: Todesspiel.

21.15 Die Reportage: Helft - oder wir
kommen, reportage over de dreigen-
de stroom Albanese vluchtelingen
naar het Westen.

21.45 Heute-journal.
22.15 Ein verrücktes Paar.Sketches.
22.45 Die Sport-Reportage. Met Bun-

desliga-voetbal en IJshockey.
23.20 Allein gegen die Mafia. Mis-

daadserie. Afl.ll.Corrado besluit
onder te duiken. Het enige wapen dat
hem rest is een gecodeerde lijst met
namen, maar helaas beschikt hij niet
over de sleutel om de code te kunnen
ontcijferen.

00.25 Heute.
00.30-2.15 "" Harter Asphalt (Hard

asfalt). Noorse speelfilm uit 1986 van
Solve Skagen naar de roman van Ida
Halvorsen. Wanneer de drugsver-
slaafde Ida de alcoholist Knut ont-
moet, besluiten ze beiden een ont-
wenningskuur te ondergaan. Ze
trouwen, krijgen een kind en alles lijkt
hen voor de wind te gaan. Wanneer
Knut wordt ontslagen, vergokt hij
echter al zijn geld en grijpt uiteindelijk
weer naar de fles.

Nederland 2
23.28 Silver Bullet (1985-USA).
Stadje wordt bij volle maan geterro-
riseerd. De bewoners zijn er aan
het einde van de film achter dat het
door een weerwolf komt. Regie:
Daniel Attias. Met: Cory Haim en
Gary Busey.

Duitsland 1
23.50 Boy's Night Out (1962-USA).
Ook bekend als 'Sexy. Drietal ge-
trouwde, mannen en vrijgezel
James Garner besluiten in deze

film van Michael Gordon apparte-
ment in te richten met als pronk-
meubelstuk Kim Novak.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Huisje boompje beestje,

af1.40.
09.30 Jodendom, afl.l.
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur,

af1.21.
10.30-10.50 Skoalle tv: Sybe Satellyt

& Co. (herh.).
11.00-11.30 (TT) Schooltv-Week-

journaal, af1 .22.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.Kleuterserie.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.Nederlandse

jeugserie.
19.00 Desmond's, serie. Aft: Tanta

Susu. Shirley is ontevreden over haar
lichaam en hoopt opgevrolijkt te wor-
den door de komst van haar dikke
zus Susu uit Jamaica. Bij aankomst
blijkt deze echter enorm afgevallen te
zijn. Dit brengt niet alleen irritatie en
opwinding met zich mee, maar ook
concurrentie.

19.25 Wat doe jij nou, programma
over school- en beroepskeuze. Pre-
sentatie: Theo van Gogh.

19.55 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: het GPV (Gere-
formeerd Politiek Verbond).

20.00 "" Journaal.
20.25 Niets voor de eeuwigheid.

Film over de geschiedenis van de in-
dustrialisatie in Nederland. Documen-
taire van Digna Sinke.

21.40 Intermezzo. Klassieke muziek
uit de serie Florentijnse Spelen uit
1589, uitgevoerd door het Taverner
Consort 0.1.v. Andrew Parrott. (herh.).

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

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen. (Met om
23.00 het wekelijkse gesprek met de
minister-president. Presentatie: Hans
Emans).

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL 4

nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 Hitbingo.
12.15 Teletext.
12.30 Bhowani junction. Amerikaan-
se speelfilm uit 1956, geregisseerd
door George Cukor. Victoria, een In-
dische soldate, komt thuis van de
oorlog met Pakistan en ziet na lange
tijd haar vriend Patrick Taylor terug.
Met o.a. Ava Gardner.

14.15 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Serie.
15.35 The bold and the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days.Amer. serie.
17.00 5 uur show. Gev. magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 RTL4weer..
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air.Ameri-

kaanse comedyserie.
21.40 Get a life.Amer. comedyserie.
22.05 The goodbye girl.Amenkaanse

speelfilm uit 1977, geregisseerd door
Herbert Ross. Paula McFadden, een
aantrekkelijke ex-Broadwaydanseres,
is net gescheiden van Tony en woont
alleen met haar negenjarig dochtertje
Lucy. Maar het is gedaan met de rust
vanaf het moment dat Elliot binnen-
stapt. Met o.a. Richard Dreyfuss.

00.00 Laatste nieuws..
00.15 Carol & Company.Amerikaan-

se comedyserie.
00.40 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.05 The Oprah Winfrey Show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.50 De draagmoeder.Herh..
02.15 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Telekolleg 11. 10.10 Schooltv.
11.40 Teletekst. 11.48 Progr.-over-
zicht. 11.50 Das Recht zu lieben.
Soapserie. Af 1.97. 12.15 WM-Wissen-
schaftsmagazin. 13.00 Nach der ersten
Zukunft, portret. 13.45 Reportage over
dierproeven in een universiteitskliniek.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Linie K. 15.55 Sport ak-
tuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Jörg
Preda berichtet. 16.30 Schooltv. 17.30
Telekolleg 11. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Die Herren des Strandes. 18.25
Kai Life. Talkshow. 19.00 Aktuelle
Stunde met om 19.45 Raamprogram-
ma's. 20.00 Landesspiegel: reportage
over de concurrentiepositie van de
charter-vliegmaatschappij LTU. 20.45
Künstler machen Filme. Serie video-
films. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 ZAK,
weekoverzicht. 22.30 (K+ZW)West 3
TV-Spiel: Komm und siehe (Idi i smo-
tri), Russische speelfilm van Elem Kli-
mov. Prijzen: Grote Prijs van het Int.
Filmfestival van Moskou 1985. Het
waargebeurde gruwelijke verhaal van
de vernietiging van 628 dorpen in Wit
Rusland door Hitlers troepen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland

met om:
06.30 Frühmagazin met GeldMarkt;
08.30 Treff am Alex.
09.05 Vater Murphy (Father Murphy),

Aft: Die Zweifel des Paters, (herh.).
09.55 Reich und schön (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.20 Dr. mcd. Marcus Welby Aft:

Geborgtes Leben.
11.10 Lieber Onkel BUI (Family af-

fairs). Aft: Flower power. (herh.).
11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogr.
12.30 Der Hammer Aft: Von altem

Schrott und Kom. (herh.).
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Familie
Aft: Frauen wollen auch mal Spass.

13.30 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.20 Die Springfield Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

15.05 Dallas. Aft: Tödliches Duell.
15.55 Chips. Amerikaanse serie. Aft:

Ponch als Dressman. (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.
19.20 Pazifikgeschader 214 Aft. Der

Sondereinsatz. (herh.).
20.15 Tropical heat. Amerikaanse se-

rie. Aft: Tödliche Diskette.
21.15 Ein Schloss am Wörthersee,

Duitse serie. Afl.s: Fitness-Center.
22.15 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti frutti. Spelshow. Aansl.:

■ RTL aktuell.
00.05 Mitternachtsstrip.
00.10 Griechische Feigen. Duitse

erotisch komedie uit 1976 van Siggi
Götz.

01.30 Yesterday. Canadese film uit
1981 van Larry Kent. Met: Claire Pim-
pare, Vince van Patten, Eddie Albert.

03.05 Die blaue Dahlie (The blue
dahlia), Amerikaanse misdaadfilm uit
1946 van George Marshall.

04.40 Lonely fighter " Die Bilgeri-
Musikshow. (Herh.).

05.25 Captain Power Amerikaanse
sf-serie.

05.50 Tekenfilm.

" Zarah Leander als Ga-
briela. (Duitsland 2 - 14.30
uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Telekol-
leg 11. 09.00 Reihe Lfteratur der DDR.
09.30 Europaischer Wirtschaftsver-
bund. 10.00 Tiere und Menschen.
10.20 Der Nil, documentaire. 10.35
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 This
week. 16.15 Actualités., 16.30 In-
discher Alltag. 17.00 Telekolleg 11.
17.30Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt.
Serie. 17.54 Philipp. Kinderserie. 17.57
Der Dokter und das liebe Vieh. Serie.
18.24 Kinder-Verkehrsspot 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
journat 19.00 Touristik-Tip. 19.15 Was
die Grossmutter noch wusste. 20.00
Lindenstrasse. Serie. 20.30 Educatief
magazine. 21.00 Journaal. 21.15 Por-
tret van het kunstenaarsstadje Sidi Bou
Said in Tunesië. 22.00 Shoah - Die
Vernichtung dcs europaischen Juden-
tums. 00.20 Laatste nieuws. 00.22
Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
00.10 Griechische Feigen
(1976-D). Onbenullig vakantiefilmp-
je van Siggi Götz. Studente uit
München spreekt op tocht door
Griekenland zweterige passages in
op haar tape-recorder. Veel ruïnes
en zonsondergangen.

Duitsland 2
00.30 Hard Asfalt (1987-N). So-
ciaal-realistisch drama van Sölve
Skagen met de ingrediënten van
een actiefilm. Het verhaal van Ida,
haar drankzuchtige man en de ver-
sukkeling waarin ze verzeilt raakt.
Met: Kristin Kajander en Frank
Krog.

RTL Plus
01.30 Yesterday (1980-CDN). Af-
gezaagd liefdesverhaal van Larry
Kent over relatie tussen de Ameri-
kaan Vincent Van Patten en de
Frans-Canadese Claire Pimpare.

RTL Plus
03.05 The Blue Dahlia (1946-USA).
Opwindend melodrama van Ray-
mond Chandler gefilmd door Geor-
ge Marshall. Alan Ladd komt terug
uit het leger en ontdekt dat zijn
vrouw hem ontrouw is geweest. Ze
wordt vermoord en de verdenking
valt op hem.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.05 Torn en Jerry, tekenfilmserie.
16.10 Hallo Bert, animatieserie.
16.21 (TT) Service salon, gevarieerd
l middagprogramma. Presentatie o.a.

Karin de Groot.
17.30 Ereprijs 17, familieprogramma

met Minoesch Jorissen.
18.00 Kruis + munt, spelprogramma

■ t.g.v. het 125-jarig bestaan van het
Rode Kruis. Presentatie: Henk Mou-
we.

18.28 (TT) De Spaanse Costa's land-
inwaarts. Serie reisreportages. Aft:
De Costa Brava vanaf Lloret de Mar.

18.53 De roze panter
19.01 A different world, comedyse-

rie. Kim wordt aangenomen als zan-
geres in Rons band, maar de roem
stijgt haar al snel naar het hoofd.

19.29 Cosbyshow, comedyserie. Va-
nessa's vlam Dabnis staat voor de
"zware opgave de familie Huxtable te
ontmoeten, inclusief opa en oma.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 (TT) Rondom tien, thematisch

praatprogramma gepresenteerd door
Violet Falkenburg. Thema: Ik ben bi-
seksueel.

21.16 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Om zich voor te bereiden op
het ouderschap gaan Sam en Rebec-
ca een avondje op Carla's kinderen
passen. Dat is echter het begin van
een nachtmerrie.

21.46 Ted a tete met, Ted de Braak.
Ted ontvangt een gast en praat met
hem over leven en carrière. Deze
keer is dat Marco Bakker.

22.31 Dokument. Peter Faber in de
Stad der Engelen, de acteur Peter
Faber maakt opnames met de video-
camera tn Los Angeles.

23.10 The commish. Amerikaanse
politieserie. Aft: Verborgen leed.
Wanneer Tony Scali zich het lot aan-
trekt van een wat al te opdringerige
jonge vrouw komt hij in de proble-
men.

23.58 Miniatuur, een verhaal over
verwachting en hoop. (herh.).

00.06-00.11 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
14.30 Europese verhalen. Animatie-

serie. Afl.2: Vrouwtje van Stavoren.
15.00-15.30 Biologie. Afl.3: De witte

bloedlichaampjes.
15.45 Stel la Dallas. Amerikaanse

speelfilm uit 1937 van King Vidor.
Kort na WO I wordt Stella Martin ver-
liefd op de miljonairszoon Stephen
Dallas.

17.25 Er was eens Amerika Afl.l: De
eerste Amerikanen.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Af 1.72.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos
18.35 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren (Neighbours).
19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

comedyserie. Af1.23: Clockwork ham-
mer.

20.25 Baraka. Spelprogramma waarin
drie teams om wereldreis spelen.

21.40 Matlock. Aft: De filmster.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De vleespotten van Europa.

(Gravy train). Engels serie over een
fictieve Balkanstaat die aansluiting
zoekt bij Europese Gemeenschap.

23.45-23.50 Coda. Vandaag: Kanker.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Het menselijk lichaam. Afl.s:

Het bloed.
19.30 Het Capitool (Capitol).
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Bin-

nenland: Hoei. Buitenl.: Z.-Wales.
20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Magische wereld. Afl.l: Het

orakel van Maama Tseembu (Zaïre).
21.30 Journaal en Sport.
22.00 Affiche. Kunstmagazine.
22.20-23.20 Tenuto laureatencon-

cert. Afl.6: Concerto voor piano en
orkest nr. 3 in C, opus 26, van Pro-
kofjev, uitgevoerd doorThomas Diel-
tjens en het BRTN-Filharmonisch
Orkest 0.1.v. Frédéric Devreese.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Rückkehr nach Eden, Australisch fami-
lieverhaal. 10.00 Die Verschwörer,
Amerikaanse misdaadfilm. 10.55Hun-
ter. Amerikaanse misdaadserie. Herh.
11.55 Glücksrad. spelprogramma.
Herh. 12.40Tip des Tages. 12.45Tele-
Börse live (13.00 SAT 1 Bliek). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens, serie.
14.30 Bezaubernde Jeannie, serie.
14.55 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest,
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie.
16.55 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze. Spelshow. 18.15 Bingo. Spel-
programma. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. Spel-
programma. 20.05 WetterNews. 20.15
Das Messer, Amerikaanse speelfilm uit
1985. 22.15 missing in Action. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984. 00.05 Erotik
im Beruf - Was jeder Personelchef
gern verschweigt. Duitse erotische
speelfilm uit 1971. 01.50 Vorschau/
Videotext

Radio 1 rado7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws). 8.30 De
tafel van Nt. 9.30 Het archief.
10.05 De reddeloze reportage.
11.05 De documentaire. 12.05 Af-
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34
Informatie voor de vissers. 12.55
Mededelingen t.b.v. land-- en tuin-
bouw. 13.10 NCRV's hier en nu,
met om 13.45Kerk vandaag. 16.05
VARA Radio I vrijdageditie (17.30
Nws). 20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat
èen nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven-
de woord. 9.04 Adres onbekend.
10.04 In antwoord op 11.50
Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij-
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio. 20.04 Amsterdams
Kleinkunst Festival 1992. 20.30
Hersengymnastiek. 21.04 Met mij
valt te praten... 22.00-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1:
Rond Otello. 8.00 Nws. 8.04 Vroeg
ochtendconcert 2: De nieuwe we-
reld. 9.00 Zemlinsky: Symf. muz.
9.50 Rossini 200 jaar geleden ge-
boren (3): Otello, opera van Rossi-
ni. Philharmonia Oren. 0.1.v. Jesus
topez Cobos met Ambrosian Ope-
ra Koor en sol. 12.30 Jazz op vier-
concert. 13.00 Nws 13 04 Operet-
te. 14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise. 15.00.Klein be-
stek: Sonates voor pianotrio. 15.45
Uit de schat der eeuwen. 16.15
Crème du baroque. 17.00 De psal-
men. 17.20 Concertante. 18.00
Nws. 18.04 Muziekjournaal. 19.00
Uit het muziekarchief. 20.00 Nws.
20.02-24.00 Supplement: I. Argen-
tinië in vogelvlucht; ca. 21.15 Fric-
cion disco.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge-
bouw met om 13.10 Het interview;
14.00 Het onderzoek; 14 30 De
ontmoeting; 16.36 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingenen
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter
18.20 Uitzending van het GPV.

18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
De bijbel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

Belgié/RTBF 1
12.10Vacaturebank. 12.25 Full house.
Afl.: Au secours maman. 12.55 Weer-
bericht. 13.00 Nieuws. 13.35 El secreto
de Tonny. Spaanse muzikale komedie
uit 1963 van Antonio del Arno. 15.10
Juridisch magazine. 16.25 Clips. 16.45
Nouba nouba. 17.40 Beverly Hills
90210. 18.30 Full house. 19.00 Ce
soir. Actualiteiten. 19.30 Journaal.
20.05 Jeunes solistes. 21.20 The
streetfighter, Am. speelfilm uit 1979.
22.50 Vidéothèque. 23.50 Laatste
nieuws. 00.10-00.15 Bourse.

België/Téle 21
14.00 Cursus Nederlands. 14.30 Fol-
low me. 15.00 Muzzy in Gondoland.
16.45 Histoires parallè-les. (Herh.).
17.40 Nouba nouba. 18.30 Special de-
livery, misdaadserie. 19.00 Radio 21.
19.30 Journaal. 20.00 Comme vn che-
veu sur la soupe. Franse speelfilm uit
1957. Met o.a. Louis de Funès. 21.20
Laatste nieuws. 21.55 Prokofiev Portret
van deze Russiche componist.
22.55-23.20 Ce soir, actualiteiten.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 16.05 Nieuws.
16.15 Faut pas rever. 17.15 Culinair
magazine. 17.40 Methode Victor. 18.00
Spelprogramma. 18.30 Nieuws. 18.50
Affiches. 18.55 Clin d'oeil. 19.00 Die-
renmagazine. 19.30 Nieuws. 20.00
Strip tease. Magazine. 21.00 Nieuws.
21.30 Ford Boyard.Spelprogramma.
22.45 Nieuws. 23.15 Persoverzicht.
23.20-00.45 Direct.Magazine met re-
portages.

RAI UNO
06.55 Ochtenprogr. 12.00 Piacere
RaiUno. 12.30 TGI flash. 12.35 Piace-
re RaiUno. 13.30 TGI flash. 12.35 Pia-
cere RaiUno. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Speciale DSE. 16.00 BIG! 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 TGI flash.
18.05 Vuoi vincere? 18.30 Ora di pun-
ta. 19.50Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Shanghai surpise, film.
22.15 Elezioni 1992. 23.10 TGI linea
notte. 23.25 Italia chiamo. 00.15 TGI
notte - Che tempo fa. 00.45 Oggi al
parlamento. 00.55 Mezzanotte e dintor-
ni. 01.15 DSE. 01.45 TGI linea notte.
02.00 Un giocatore troppo fortunato,
film. 03.35 Willard e i topi, film. 05.05
TGI linea notte. 05.20 Divertimenti.
06.05 L'ora del destino.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09&\
Breakfast news.* 09.15 Westminster
10.00 Schooltv. 11.20 Around Sc*
land. 11.40 Schooltv. 14.20 GreeJclaws. 14.35 Pinny's house. 14.*
Schooltv. 15.00 Nieuws. 15.15 Wee»'
end outlook. 15.20 Sport on Fridajf
16.50 Nieuws. 17.00 Catchword. 17.*
Seabrook's year. 18.00 A question »
sport. 18.30 Top gear. 19.00 Thund^birds. 19.50 Dr. Who. Sf-serie. 20.1'
100 per cent. Jongerenmagazine
21.00 Public eye. 21.30 Gardener*
world. 22.00 Victoria Wood as seen o"
tv. Satire. 22.30 Arena. Documentair8

serie. 23.30 Newsnight 00.15 Wh*
the papers say. 00.30 Scrutiny, pari*"
mentair magazine. 00.00 Weerbericl*
00.05-02.40 La Maschera, Italiaan^speelfilm uit 1988 van Florella Infasce*]
li.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 AMA Pro bike*
09.30 WK IJsracen 1992. 10.30 Eu**
bics. 11.00 Paardesport. 12.00 NM
IJshockey. 14.00 Ski special. 14.3*
Watersport. 15.00 Eurobics. 15.3"
American Football. 17.00 Argentijr*
voetbal. 18.00 Pilote. 18.30 Ski-ver-
slag. 19.30 NBA Basketball. 2O.0"
World sports special. 20.30 Go. Neder1
autosportmagazine. 21.30 Kickboksen
22.30 NBA Basketball. 00.00 Boksen
01.30 Atletiek. lAAF indoor. 03.00 B*
sen. 04.30 Ski special. 05.*00-07.C|
Forte snooker league 1992.

Eurosport
09.00 IJshockey. Finalewedstrijd
11.00 Atletiek. lAAF indoorgala. 12.0°
Skiën. 13.00 Supercross. 14.00 Europ*
Cup Basketball. 15.30 Trans Wo*
Sport. 16.30 Golf. 18.00 Kick boksej
19.00 Tennis. ATP-toemooi. 2O.0"
Funboard indoor. 21.30 EurospoJJ
nieuws. 22.00 Funboard indoor. 23.1°
Boksen. 00.30-01.00 Eurosportnieu*5,

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.15 Faces of Islam.
07.30 BBC Breakfast news en van
07.30-07.55 Business Breakfast. 10.05
Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00 Nieuws.
11.05 Playdays. 11.25 Poddington
peas. Animatie. 11.35 Spelprogramma.
12.00 Nieuws. 12.05 People today spe-
cial met om 13.00 Nieuws. 13.20 Peb-
ble Milt 13.55Regionaal nieuws. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. Soapserie.
14.50 Nobody runs forever. Engelse
detectivefilm uit 1968 van Ralph Tho-
mas. 16.30Twee tekenfilms. 16.50 Bit-
sa. Progr. waarin huishoudelijk afval
nieuw leven wordt ingeblazen. 17.05
Against the storm. 17.20 Tekenfilmse-
rie. 17.30 Hangar 17. Vandaag: De
Osmond Boys en" Airhead. 17.55
Newsround extra. 18.10 Grange Hill.
18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
19.30 Reg. nieuws. 20.00 Wogan.
Talkshow. 20.35 Harry and the Hen-
dersons. Comedyserie. 21.00 In sic-
kness and in health. 21.30 Homevideo-
films. 22.00 Nieuws.22.3o Educating
Rita. Engelse speelfilm uit 1983 van

Lewis Gilbert. 00.20 Second chant*
00.35 Jason lives. Amer. horrorfilm *1989. 02.00-02.05 Weerbericht.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 BusineS^
morning. 13.30 Business day. 15.<JJLarry King. 16.00 World day. 17.3"
Crier and Co. 20.00 World business V
night. 21.00 The international hour-
-23.00 World business tonight. 23*3°
Showbiz today. 00.00 The world todaV'
01.00 Moneyline. 01.30 Crossf!*"*
02.00 Prime news. 03.00 Larry Kin-J
05.00-07.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
07.00 timburg Aktueel. 8.00Radio
Euregio. 8.30 timburg op vrijdag.
9.00 ticht ümburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 timburg Aktueel.
13.00 Overname Radio 1. 17.00
timburg aktueel. 18.00-18.30 Het
Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14 00 Het Algemeen Belang. 17.00

Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 7.15

Wunschkasten (7.45 VeransW1"
tungskalender. 8.30 Besinnlic^Worte). 9.10 Musikexpress. IO.OH
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik f*
Tisch. (12.15 Veranstaltungskale']'
der; 12.30 BRF Aktuell). 13°"
Treffpunkt Frischauf. 14.05 Mus*'
zeit heute: Klassik leicht servie*1,
15.00 Nachmittagsstudio. 160'
Spotlight: Euro-Tops. 17.05 Oldi8"
kiste. 18.10 BRF-Aktuell + Sport'
vorschau. 18.40-20.05 KonzerW
bend.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen'
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillo*1

12.00 Nachrichten und Wette1'
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufg«'
legt (13.00 Mitmenschen). 14.0°
Nachrichten. 14.05 Stichwort Win'
schaft. 14.07 Auf der Promenade
15.00 Café-Konzert. 16.05Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn FÜJ*17.07 Musikexpress. 20 00 Nacn-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik z""1

traurnen. 22.30-4.05 Nachts"'
press.

Super Channel
06.30 Business insiders. 07.00 BvS I-

ness view. 07.30 Supersports nev"5
07.35 Europe report. 07.50 Sup*
events. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 BUSj"
ness weekly. 09.00 Channel E. 09.3'
Super shop. 10.00 The mix. 11.50 MJsic news. 12.00 Super shop. 12.3°
Hello Austria Hello Vienna. 13.00 J*j
pan business today. 13.30 Beyor*
tomorrow. 14.00 All mixed up. 14.S*
Music news. 15.00 Wanted. video*5
16.00 On the air. 17.50 Music neW*
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy.. 19.3JInside edition. 20.00 Prime sport. 20.3"
Tennis magazine. 21.00 Wild Americ*
natuurfilmserie. 21.30 Spiegel T»j
22.00 Nieuws. 22.30 Supersport*
news. 22.35 Europe report. 22.45 Ll'
market wrap up. 23.00 (ZW) QuicK'
sand, Am. speelfilm uit 1950 van Irviré
Pichel. 00.30 Music news. 00.40 BW6
night. 01.10 Super shop. 01.40 Th*
mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.0"|
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Gre»'
test hits. 17.00 Report. 17.15 At thfl
movies. 17.30 News at night 17.453j
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! RaPM
today. 19.30 Ray Cokes. 21.30 ThM
pulse. 22.00 Greatest hits. 23.00 Pej
port. 23.15 At the movies. 23.30 Nev>*l
at night. 23.45 3 From 1. 00.00 Po*!
modern. 01.00 Kristiane Backe'j
03.00-07.00 Night videos.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroe9*
vogels. 6.00 Guten Morg-s"1

Deutschland. 9.00 Radio-ShoP:
Muziek en actualiteiten. 12.0°
RTt-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00 Feierabend. 18.00 Neu«s
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Js
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.
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Carl Huybrechts
met tv-serie
over België

Van onze rtv-redactie

BRUSSEL - Op verzoek van de
KRO maakt BRTN-sportjouma-
list Carl Huybrechts een docu-
mentaire-reeks over België. De
documentaires duren elk een
half uur en telkens wordt één fa-
cet van 'het Belg zijn' belicht.
Huybrechts zal laten zien hoe
Belgen worden geboren, be-
steedt aandacht aan het kusttoe-
risme, eten en drinken, trouwen
en praat tenslotte met Nederlan-
ders die Vlaanderen als woon-
plaats hebben gekozen.
De eerste aflevering van deze do-
cumentaire-reeks wordt door de
KRO op 12 april uitgezonden. Er
zijn in totaal zes afleveringen
voorzien.

Nederhawaii
„Ik ben gefascineerd geraakt
door Hawaiianmuziek, alhoewel
ik het genre niet tot mijn meest
favoriete muziek reken. Maar
daar gaat het mij ook niet om. Ik
hoordein 1989 tydens de Haagse
Beatnacht op de radio een
sketch van de Clichémannetjes,
Kees vanKooten en Wim deBic,
over Nederhawaii. Dat boeide
mij mateloos. Ik heb daar over
nagedacht en langzaam maar ze-
ker groeide het besef dat het ooit
echt heeft bestaan. Bovendien is
de Hawaiianmuziek een buiten-
gewoon zonnig onderwerp. Heel
wat anders dan de rebelse rock
and roll," vertelt Lutgard Mut-
saers met de eerste exemplaren
van haar nieuwe boek in de
hand. Ze heeft ze net opgehaald
bij de drukker en bladert trots in
haar met veel nostalgische foto's
geïllustreerde en fraai uitgevoer-
de boekwerk.

Lutgard heeft veel oudere Ne-
derlanders aan de tand gevoeld
over de Hawaiianmuziek, zoals
die de afgelopen jaren decennia

in ons land ten gehore is ge-
bracht. Ook al is het aantal groe-
pen, dat deze muziek momenteel
uitvoert, beperkt tot twintig, in
de jarenveertig en vijftig was dat
beeld totaal anders. Lutgard
Mutsaers: ,/wie herinnert zich
niet de Samao-meisjes met Pia
Beek. Die waren in de oorlogsja-
ren razend populair. En natuur-
lijk de Kilima Hawaiians. Dat
waren toppers in die tijd, die
veel navolgingkregen."

„Tijdens de Hawaiian-hausse

eind jaren veertig telde Neder-
land maar liefst zeshonderd
groepen die met deze muziek ac-
tief waren op de podia. Met de
komst van derock and roll eind
jaren vijftig kreeg de Hawaiian-
muziek een flinke dreun. Maar
één van mijn conclusies na an-
derhalfjaar onderzoek is dat niet
de rock and roll als Amerikaanse
cultuurgoed als eerste naar Eu-
ropa is overgewaaid, maar dat
dat de Hawaiianmuziek is ge-
weest aan het begin van deze
eeuw."

Lang speurwerk in onder meer
het Omroepmuseum en het Jazz-
archief leerde dat de eerste Ne-
derlandse Hawaiianband in 1925
optrad voor de Hilversumse
Draadloze Omroep.
„Een ander aspect, dat opvalt als
je lange tijd met dit onderwerp
bezig bent, is dat de Hawaiian-
muziek veel vrouwelijke vertol-
kers kende. En dat in een relatie-
ve oertijd, waarvan je denkt dat
de vrouw geketend in dekeuken
vertoefde. Hawaiianmuziek is al-
tijd intensief door vrouwen be-
oefend. Zij bespeelden soms de
steelgitaar, één van de moeilijk-
ste instrumenten. Ook grote
Amerikaanse sterren hebben van
dit genre dankbaar gebruik ge-
maakt. Bing Crosby, Louis Arm-
strong, de Andrew Sisters, ze
hebben allemaal Hawaiian-songs
in hun repertoire opgenomen,"
constateert Lutgard Mutsaers.

Het boek 'Haring & Hawaii' ver-
schijnt aan de vooravond van de
boekenweek met als thema' Indië
en Indonesië. „Indische en Mo-
lukse mensen zyn min of meer
de ambassadeurs van de Ha-
waiianmuziek. De beste groepen
komen in hun kringen voor. Het
zit hen in het bloed, die muziek
is voor hen een soort tweede na-
tuur."

Tegelijk met de presentie van
het boek verschijnt bij platen-
maatschappij EMI een door Lut-
gard Mutsaers samengestelde cd
met uiteraard Nederlands» Ha-
waiianmuziek van onder dide-
ren de Kilima Hawaiians, de
Wahelo's, Golden Strings of Ha-
waii, Rudi Wairata en Frans van
Oirschot.

Onderzoek Lutgard Mutsaers naar ontwikkeling Hawaüanmuziekin ons land

'Vluchtmuziek' te boek
in 'Haring en Hawaii'

DOOR JOB BOOT

UTRECHT - „De Ha-
waiianmuziek was vlak na
de Tweede Wereldoorlog
vluchtmuziek. Veel mensen
reisden na die ellendige
oorlogsjaren in hun dromen
naar paradijselijke oorden
met prachtige stranden en
wuivende palmen, want
geld om er echt naar toe te
gaan ontbrak. De Hawaiian-
muziek hielp hen in hun
fantasie een eind op weg.
"Dat verklaart de enorme be-
langstelling voor dit genre
in die tijd."

De Utrechtse Lutgard Mutsaers
(38) heeft anderhalf jaar diep-
gaand onderzoek verricht naar
de ontwikkeling van de Ha-
waiianmuziek in Nederland in
de periode 1925-1992. Daartoe
heeft ze met zon zeventig men-
sen gesprekken gevoerd. De
meesten waren ooit zelf beoefe-
naar van deze in de jarenveertig
en vijftig zeer geliefde uit deVer-
enigde Staten overgewaaide
stroming in de populaire mu-
ziek. Haar intensieve speurwerk
in archieven, gecombineerd met
de resultaten van al die gesprek-
ken, heeft geleid tot het hon-
derdvijftig pagina's tellende
boek 'Haring & Hawaii'.

'Haring & Hawaii' is een uitgave
van het Amsterdamse Popar-
chief Nederland, dat sinds enke-
le jarenactief is om de ontwikke-
lingvan de Nederlandsepopulai-
re muziek vast te leggen. Lut-
gard Mutsaers werkt een dag in
de week bij het Poparchief, dat
onderdeel is van de Stichting
Popmuziek Nederland. Ze hecht
waarde aan het archiveren van
stromingen binnen de Neder-
landse popmuziek vanwege de
cultuur-historischewaarde. Haar
belangstelling hiervoor spruit
onder meer voort uit haar studie
muziekwetenschappen. Ze was
in de jaren zeventig en tachtig
zelf actief als popmuzikante, on-
der andere als basgitariste in de
bekende Utrechtse band The
Broads.
'Haring & Hawaii' is het derde
boek, dat Lutgard Mutsaers
heeft geschreven. In 1987 debu-
teerde zy met 'Pop Utrecht',
twee jaar later gevolgd door
'Roekin' Ramona' over Indo-
rock. Van dat laatste boek is een

film gemaakt onder dezelfde ti-
tel, die tydens de Utrechtse
Filmdagen vorig jaar septemberzn première beleefde en zelfs
een nominatie voor het Gouden
Kalf in de wacht sleepte. Later
dit jaar zal deze film van Han
Heynen door de televisie worden
uitgezonden.

" Lutgard Mutsaers: Jndische en Molukse mensen zijn min ofmeer de ambassadeurs
van de Hawaiianmuziek."

show

Concert met
Greetje Bijma
in Kerkrade
KERKRADE - Vocaliste Greetje Bijma, vorig jaar
onderscheiden met de Boy Edgar prijs voor jazz en
geïmproviseerde muziek, brengt zaterdagavond in
het Wijngrachttheater van Kerkrade een concert-
programma onder de titel 'Tales of a voice'.

Met haar virtuoze stem en theatrale mimiek vertelt
ze verhalen die meestal niet in woorden zijn te van-
gen. Greetje Bijma laat zich in haar 'Tales' inspire-
ren door beelden, die ze tegenkomt op straat, in de
natuur, in films en in boeken. Een andere inspira-
tiebron wordt gevormd door de pakkende compo-
sities van haar 'thuiscomponist' Alan Laurillard,
die tevens deel uitmaakt van het Greetje Bijma
Kwintet. En tenslotte speelt 'het moment' een gro-
te rol tijdens de concerten van de vocaliste. # Het Greetje Bijma Kwintet (met Greetje in het midden) presenteert zaterdagavond in

het Wijngrachttheater 'Talesofa voice'.

Witte plekken
'Haring & Hawaii' past in een
nieuwe door Lutgard Mutsaers
opgezette publicatiereeks van
het Poparchief Nederland. Het
ligt in de bedoeling om tenmin-
ste eenmaal per jaareen boek uit
te brengen om de witte plekken
in de geschiedschrijving van de
populaire muziek in Nederland
weg te werken. „Er is voor de
komende jaren nog veel werk.
Daar wil ik mijn steentje aan bij-
dragen, omdat populaire muziek
een belangrijke uiting van onze
cultuur is en daarom de aan-
dacht verdient die ze nu einde-
lijk krijgt. Dat is in het belang
van huidige en toekomstige ge-
neraties in ons land."

'Haring & Hawaii' is alleen te be-
stellen door ’ 29,95 over te ma-
ken op girorekening 838124 ten
name van Stichting Popmuziek
Nederland onder vermelding
van de boektitel.

Ook gehandicapten moeten individueel op stap kunnen

TROS met nieuwe serie
'Zomaar een vakantie'

AMSTERDAM - Elke gehandi-
capte kan net als ieder ander
individueel op vakantie. Als hy
yan tevoren alles goedregelt kan
hij van een plezierige vakantie
genieten, want in veel landen
blyken voldoende faciliteiten
voor gehandicapten aanwezig te
zijn. Een rolstoel hoeft dan geen
belemmering te zijn.

Dit kan worden opgemaakt uit
de serie 'Zomaar een vakantie'
die de TROS vanaf volgende
week vrijdag, zes weken lang,
uitzendt (steeds om 17.35 uur op
Nederland 2). Nergens in de se-
rie is de invalide-op-reis 'zielig.
De makers van het programma
willen duidelijk maken dat een
gehandicapte net al ieder ander
een individuele en betaalbare
(buitenlandse) reis kan maken.

De serie geeft informatie over

wat er bij de organisatie van zon
reis komt kijken. Ook worden er
toeristische tips gegeven op het
gebied van cultuur, leuke eetten-
tjes en gezellige winkelstraten,
zodat mensen zin krijgen om op
pad te gaan.

Het idee voor de serie ontstond
bij producer Hans van Zijl, die
zelf al vanaf zijn vierde jaar in
een rolstoel zit, toen hij vorig

jaar in Londen op het congres
'Toerisme voor iedereen' was. In
deeerste aflevering gaat de 29-ja-
rige gehandicapteJolanda Kroes
een weekje naar Londen. In de
volgende afleveringen wordt
aandacht besteed aan de facili-
teiten voor gehandicapten in
Zweden, Frankrijk, België en
Spanje. Het laatste deel behan-
delt de wintersport in Oosten-
rijk.

Londen blykt een stad waar
mensen in een rolstoel weinig
hindernissen ondervinden. De
helft van de taxi's heeft ruimte
om mensen met een rolstoel te
vervoeren, zonder dat er iets ex-
tra's voor wordt gerekend. Ook
treinvervoer vormt geen pro-
bleem. Wanneer gehandicapten
het van tevoren laten weten,
staat er iemand van de spoorwe-
gen klaar die de gehandicaptein

de trein helpt. Dat geldt ookvoor
het busvervoer (de traditionele
dubbeldekker).

Het hotel waar Jolanda Kroes lo-
geert blijkt aan alle eisen te vol-
doen. Een verstelbaar bed, dou-
chesteunen, een opgehoogde
toiletpot en alle andere noodza-
kelijke faciliteiten. In de Lon-
dense straten zijn er speciaal op
invaliden afgestemde openbare
toiletten, waarvoor tevoren een
sleutel moet worden aange-
vraagd.

Jammer van deeerste aflevering
is dat Jolanda zelf amper aan het
woord komt. Het zou interessant
zyn geweest om haar persoonlij-
ke reactie op de trip te horen.
Ook blyft onbekend hoeveel het
weekje Londen heeft gekost. Dè
TROS geeft een speciaal (gratis)
informatiebulletin over de serie
uit.

" Producer Hans van Zijl, die zelf al vanaf zijn vierde
jaar in een rolstoel zit.

Radiopopzender
Avro, KRO
en NCRV heeft
leider

Jan Steeman wordt
manager Station 3

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Jan Stee-
man (46) is benoemd tot
manager van Station 3, het
gezamenlijke popstation
van Avro, KRO en NCRV
op Radio 3. Hij gaat zo spoe-
dig mogelijk aan de slag als
station-manager. Samen
met Paul van de Lugt van
de KRO had Steeman sinds
de start van Station 3 in ja-
nuari dit jaar al tijdelijk de
leiding. De benoeming
heeft volgensde Avro wat
lang op zich laten wachten
omdat de onderhandelin-
gen met andere kandidaten
uitliepen. Wie die kandida-
ten waren, wil de Avro niet
kwijt.

Jan Steeman was jarenlang ein-
dredacteur van Radio 3 bij de
Avro. Hij werkt al meer dan
twintig jaar bü deze omroep. Als
algemeen manager van Station 3
krijgt hij de eindverantwoording
over het beleid, de programme-
ring en de inhoud van de radio-
programma's.

Radio 3 is sinds de start van Sta-
tion 3 de eerste zender in Neder-
land, die horizontaal geprogram
meerd wordt. Alleen 's avonds
tussen acht en negen uur, wordt
van de horizontale structuur af-
geweken. Met de samenwerking
hopen de drie omroepen de
strijd aan te binden met de com-
merciële zenders die eveneens
horizontaal programmeren. Sta-
tion 3 is te beluisteren op zater-
dag, zondag en maandag.

Volgens Jan Steeman vindt bin
nen enkele weken de eerste eva-
luatie plaats van de Station 3.
„De reacties van de luisteraars
zyn tot nu toe heel positief. We
krijgen veel serieuze brievenvan

mensen die het jammer vinden
dat sommige programma's ver-
dwenen zyn, maar heel tevreden
zijn met de herkenbaarheid van
het horizontaal programmeren."

" Jan Steeman had al
sinds de start van Station 3
de tijdelijke leiding.

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.
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- -Ttt H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 -7130 30

SS C TUrQTCDC IVI 1 5 Zalen met een voor'elkwat wilsprogramma.
EC J InLrllLnj IIN I Dat is Hs.de meest komplete biosooop van-t Zuiden.

S&ï THE PRINCE OF TIDES^ vÊu~ÏË ï met Barbra Streisand, Nick Nolte, Jeroen Krabbé e.a. Wf* ,JÊÊ
J dagelijks: 14.00, 18.30 en 21.15 uur SPi ifm
ï Een ongelooflijke thriller, één van de meest

■fc-y 2 verrassende films van dit jaar: |S "<£ït^ m̂9lI DEAD AGAIN ///m\m\
J5rf» vrij-, maan-, dins- en donderdag óók 14.30uur 'i* »P
f-J THE ADDAMS fau/iii vft9K3 dagelijks: 14.15. 19.00en 21.30 uur Iftpß ii^T.-^*,,'
■»■■»: i££ zaterdag en zondag óók 16.15uur ■^■m^jy^ zijn niet te scheuten.
!SVa 5^M _____—..__—_.,.".....—■—■—■—_—■.....— Eenfilmover liefde,

f" 4 Van de makers van 'Die Hard": „ISS*

IR|-C*Ol
CI—lET aan hel licht komt.

Alleen de gek die hem wil doden kent zijn onschuld... T„.dagelijks: 21.00 uur PRINCE OFTIDES
--~_. __. . ..n.. Gebaseerd up dl* nimanDON'T TELL MOM 'Prinsder Getijden.

THE BABYSITTERS DEAD
met de ondeugendeKelly uit"Married with children" BARBIU streisand NO NOLTt
dagelijks: 18.45en 21.00 uur biythedanner KATENELLKAN
vrij-, maan-, dins- en donderdag óók 14.30uur JEROEN KRABBÉ MELISDADILIOM
zaterdag en zondag óók 16.30uur I
Je loopt met haar weg, maar intussen luist ze jeerin.
CURLYSUE
met JAMESBELUSHI en KEttY LYNCH "ufdagelijks: 14.30 en 18.45 uur Nfttfpfl mtTA^t&Pzaterdag en zondag óók 16.30 uur l^vlvllly^*sVfc*l| -^Mcriands I■■tf^VFf^Ff^^TT^V Tl» N«Hi««*urPrtic-i J ««preken Illl^^U
DE MOTENKRAKER Tekenfilm naarhetbekende
Tekenfilm naar het bekende sprookje op muziek W"**^.TivJ-^ur"
van PYOTR ILIYCH TCHAIKOVSKY PYOTR ILIYCH
Nederlands gesproken en gezongen! TCHAIKOVSKY

KDrT zaterdag en zondag: 14.30en 16.30uur uitgevoerd doorhei
■kfiU woensdag 14 30 uur Londoa Symphony Orchestra
t-ViKl^t ma *-*c stemmen van
£§%» De nieuwstetekenfilm van STEVEN SPIELBERG -I°dy P'jper. Harry Slinger,

Wit FIEVEL IN HET WILDE WESTEN Ted ttl^^ST'B Nederlands gesprokenen gezongen Leontien Ceulemans,
B zaterdag en zondag: 14.30en 16.30 uur Anne-Wil Blankere c.v.a.

[Jg^jJKtj woensdag: 14 30 uur I

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 14 MAART SANTA ROSA

*************************************pp?ff" — * * —"""^l^^^^^^B
■^^—^—i^—y——a———a—■

ty **mmm\ '"mm*~ -ytmm j^a h3 mmmmm f Tm* -^0%0 'E \ m^»m ( mmm mui "^ m ■ *<^
x^. "f'!*>-^ ■ iMiinii i*

-l^MriaaaaaaaaiiMataaMH>w*

! I
ZONDAGNAMIDDAG 22 MAART (18u. - 24u.)

ZONDAGNAMIDDAG 29 MAART (17 u.)

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297

r Vm Discotheek G-l-M-M-l-X
IWC' Zaterdag 14 maart: COLOURFUL PEOPLE

" J£^ Zaterdag 28 maart: LOU AND THE NEW STARS- Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag topamusement mui

"■^■lllll Heerlen
Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890

Heden éénmalig, W <*V^R|H
de grootste ■'
HOUSE PfiRTY f

LONDON KNIGHTS HLi|> f I
OPTREDEN 20 MAART V Wm\M
UITVERKOCHT | | j |

De "Royal Suite" ook te huur voor feestavonden
Geopend vrijdag en zaterdag van 21.00 - 05.00 uur.

mmtB*Ti^n^^^WQ*mmmmm\mm\\ BfcMÉMMÉWÉWMB I

mmY^Br^mmm II V^'" Iff^W^aa* Jt'--tf A

'->'.■■.**■.■■. UK I I Iï_ aC llfCEl/ ■^■LAC üfGCI/ H

Hij riskmt lijn kvtn,
»»*"I hrlKvet.vMinjn gezin, yÊMÊ 3"e Z3'en e" JIM W***

j^Sljylmalksnl bern dierbar b, I P^P^ 7^^ VOOrStelNngen
dtwaarheid. fLW. J * ~^1II kevin costner ;: C^ ’7,50 p.p. V

I *-* 1 'll il lmrm>aBBBBBWÈB«BB«fllBBaII HttVa^i.Dat Nooit Opundt f I^Mjßlßg ■ l^^H I^^H I^^P -*.^^V -*^HP '"■V "-■■V

T^fÈffi: KASSA: 045-71420-O^J fSiS E WEEKJIW^^T"^ 1 f T T T" " T f

Dancing Gorissen
BRUNSSUM
Zaterdag dansen

met orkest

Apollo Trio

BLUESROCK '98
Treasures and Garbridge
CC Raider
Plek Bend
D-train

vrijdag 13 maart
zaal open 20.00 uur

Zaterdags swingen

UITGAANS-CENTRUM B-FIFTY-TWO
MGR. BRULSTRAAT 10, HULSBERG TEL. 04405-3963
RUIME PARKEERGELEGENHEID NABIJ EUROPAPIEIN CENIRUM HULSBERG D4<79

m Zaterdag 14 maart

eê&okuh- LEE SOUND
Bongerd 5, Spaubeek. Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor orkestinformatie.

Zaal Vroemen
Genhout-Beek

Zaterdag 14 maart a.s.
DANSAVOND
sfeervolle muziek uit
de jaren 60/70 met orkest

Fast River

LA DILIGENCE vanavond

<^P^QPp^lOT BOEM TUUT

Een begrip in Limburg I C W/*\ La la

mmtmÈÈMt deze maand ÊÊ vrijdag 27 maart

■ PI Wté WSWÊÊÊ^W «« M,flrw« J V MANNHEIM

1 ÉMèè^ Mtrixs ËW Elkezonda9 I
fM MrllTm f-THEIVALL IV vanaf 14.00 u 1
l£QL3£yuUuLiMßfi&ÉiOU W MW From2tm2Party ,-fl

TMslilkT
[ + ]

DOE MEE,
BEL 06-300400.

KOSTEN F. 1.- PER MINUUT
TGV 125 JAAR NED. RODE KRUIS Soefi gaat^uoonjlopeft.l

(RHTWT§TT3BcT*^TT**TiM na Rusticana, opera's van Leoncavallo
■Hi^^^HMiHMMMßfiAiiÉriUllflH^^^^B en Mascagni
Heerlen Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v. Tho- „ . . 7— - 7—

mas Sanderling; soliste: Vera Beths Kerkrade St. Jeugdkomedie Amsterdam:
viool. Progr.: Brahms - Andriessen - Hoe verzin je het (v.a. 7 jr.) -14.00 u.
Dvorak Kerkrade Delicatesen, film

Heerlen Radetzky: Kom onmiddellijk thuis!, caba- tmtmtmtmr^*rm^*~»*m»*m»»m**r*w***-*»»»»»»»»»»mret - 20.30 u. (Kleine Zaal)
Kerkrade Shostakovitch Kwartet Heerlen JulesDeelden Deelder draalt door,— ' — ' ' TGDriSGKerkrade Kunst-en Antiekbeurs 19.00-22.00 u.

(Rodahal)
Sittard Big Band Conservatorium Maastricht: -^ij^^yßjÉjl|^

concert Heerlen Jeroenvan Merwijk: Geef mij mijn sper-
■HHv«n^>WM|mM*|HßH ma terug; Reinder van der Naait: Klappe-

K^JlaïUÉiÉSUtlUuLlïlß ren met ie oren< cabaret - 20.30 u.
Kerkrade Kunst- en Antiekbeurs 14.00-22.00 u. (Kleine Zaal)

_^

(Rod3nal) Kerkrade Glenn Miller Orchestra 0.1.v. Wil Salden
Kerkrade Greetje Bijma Kwintet: In Concert Sittard Harry Sacksioni & Band: Intimate Stran-
Sittard Johan Verminnen, chanson-avond 9ers
9%w m^m^m^m^m^m^m^m^mwm—mWMWm^mw^—mmWmW^mw^m9^m9m

Heerlen Sirkel: Goud (6-12 jr.) -14.30 u. Kerkrade Joelfeest PABO
(Kleine Zaal) —Sittard Johann Strauss Orkest 0.1.v. André Rieu:

Kerkrade Kunst- en Antiekbeurs 11.00-18.00 u. Frühling in Wien
(Rodahal)

■ 9%wWP»mwmmmmTmmfmwmw*mM
Kerkrade Kerkraads Symfonie Orkest K-iil-Ü-ï-UïXaXi-Uil-U-fll
Sittard Circus Custers: Husse en de Reus, nieuw Heerlen Collegium Musicum Limburg 0.1.v. Jos

jeugdprogr. -14.30 u Paumen m.m.v. Madelène Schlösser en
Jan Freijters, piano -12.00 u.

Heerlen Paul Huijts, pianorecital. Progr.: Bach-
Heerlen Nederlands Dans Theater. Vier balletten Busoni, Moëssorgski, Chopin. van William Forsythe en Ohad Naharin Kerkrade Docentenconcert Muziekschool -11.00 u.
Sittard Brutale Winterbekentenissen, komedie :

van Paul Haenen Kerkrade Isabelle van Keulen, viool & Ronald Brau-
tigam, piano

Sittard Johann Strauss Orkest 0.1.v. André Rieu:
Heerlen Operavan Krakow: I Pagliacci / Cavalle- Frühling in Wien

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

\ \ V Wij zien u grgqg In de schouwburg!
\ V^p~" —~1 f ~~ I I KASSA GESLOTEN op 19 MAART i.v.m. St. Joep
\ stadsschouwburg /^^Wk wijngrachtmuziektheater rg-y 'de stadsschouwburg' X\l~7\S^ heerlen '(T+ kerKrade A 4sittard >J IS

U" tel, kassa: 045-716607 m*^ tel, kassa: 045-454141 * ** | | tel. kassa: 045-510616 I*Z*^TSJ \i

DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Gezelligheid kent geen grenzen!
Zaterdag, zondag

geopend vanaf 20.00 uur

DJ MARCO
ll**********************************»»!! Mim-MM |. |—■*



Kerkrade betuigt
adhesie aan LSO

Ook vragen over Orlando-KwartetPlan voor Kerkraads
complex zwakzinnigen

dat de vestiging enkele arbeids-
plaatsen voor Kerkrade zal ople-
veren.
Sint Anna bekijkt nu of de witte
boerderij op Lückerheide ge-
schikt is als centrum en of er 80
wooneenheden te realiseren zijn
op het terrein. Kerkrade toetst
van haar kant de plannen aan de

KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade stuurt een adhesiebetuiging
naar het Limburgs Symfonie Or-
kest (LSO). Daarin wordt stelling
genomen tegen het voorstel van de
Raad voor deKunst om het LSO op
te heffen.

Wethouder André Coumans van
ruimtelyke ordening heeft Sint
Annavorig jaarenkele mogelijke
lokaties in Kerkrade laten zien.
„De stichting heeft een optie op
een deel van de gronden op Lüc-
kerheide, inclusief de witte boer-
derij. Die zou dienst moeten
doen als activiteiten centrum",
aldus de wethouder. Hrj denkt

stedebouwkundige normen. De
gemeente heeft tevens vrije-sec-
torwoningen gepland in het ge-
bied. Volgens Coumans komen
die niet in gevaar als de bouw
voor de geestelrjk gehandicapten
doorgaat.
De kosten van het woningen-
complex zullen geheel voor reke-
ning komen van Sint Anna. „Het
is dezelfde situatie als by een
woningbouwvereniging. Alleen
bouwt Sint Anna voor een ande-
re categorie mensen. Het is een
particulier initiatief. Maar ze
kunnen wel subsidie uit andere
bronnen krrjgen", zegt André
Coumans.

van onze verslaggever

Wethouder Bogman zei dit gister-
avond tijdens de raadscommissie
voor Welzijn na een oproep van
PvdA en het CDA. Deze fracties rie-
pen op tot een 'raadsbrede reactie'
ten gunste van het LSO en Opera
Zuid. CDA-raadslid Frits Sprokel
verwees naar berichten dat ook het
Orlando-Kwartet subsidies mis-
loopt. Hij wil dat het college daar
eveneens stappen tegen onder-
neemt.
Bogman reageerde dat binnen het
college de gedachten over de ingrij-
pende voorstellen omtrent de kunst
al zijn besproken. „Mevrouw D'An-
cona van WVC krijgt in ieder geval
een afschrift van de brief aan het
LSO", verzekerde de PvdA-wethou-
der.
Het LSO heeft volgens de CDA-
fractie een vaste plek binnen de
Kerkraadse samenleving: orkestle-
den doceren op de plaatselijke mu-
ziekschool, bij het WMC is het
Limburgs Symfonie Orkest een
trouwe gast en in het Wijngracht-
theater treedt het LSO regelmatig
op.
Het Orlando-Kwartet houdt jaar-
lijks een groot festival in Kerkrade.
Wethouder Bogman laat nu onder-
zoeken of het Orlando-Kwartet ook
geld moet inleveren en wat daarvan
de gevolgen zyn.

Schuilkelders gaan dicht
Gemeente Maastricht acht kans op oorlog vrijwel uitgesloten

JjSTRICHT - De gemeen-de schuilkelders in Maas-
worden opgeheven. De

die daar op tal van
toe dienden, zullen
afgedicht. Het ge-

heeft daartoe'°ten omdat de fundamen-
Politieke veranderingen in

,°°st-west-verhoudingen de
is op oorlog vrijwel hebben

|esloten. De politieke ver-
dingen hebben het minis-

Binnenlandse Zaken
doen besluiten af te

van een financiële bijdra-
*ti de onderhoudskosten. de schuilkelders, waar-

«"< J die kosten voor rekening
.de gemeente zijn geko-

CADIER EN KEER - De 47-jarige
Jo van Geleen uit Cadier en Keer is
op de A3l naby het Franse Metz
verongelukt. De zeer ervaren chauf-
feur van de transportonderneming
Plutrans uit Maastricht verloor vol-
gens de politie door onbekende oor-
zaak op de rondweg de macht over
het stuur.
De zware vrachtwagen kantelde en
Jo van Geleen werd door de voor-
ruit van de auto geslingerd. Hy
kwam onder de cabine terecht en
was op slag dood. Na een onderzoek
dat geen concrete aanwyzigingen
opleverde is gisteren het stoffelyk
overschot van de chauffeur vryge-
geven.

Chauffeur uit
Cadier en Keer

verongelukt

J^en worden nu ontoegankelijk
|J*akt, waarmee een bedrag van
r*- 1 gulden is gemoeid.

uSchuilkelders werden voor eenP aangelegd in de Tweede We-
Porlog met name in de Sint Pie-
r^g en in de kazematten. Daar-
in zUn naderhand nog schuilge-
Pheden gerealiseerd onder
Fe in de voetgangerstunnel aanPcharnerweg en in de parkeerga-l onder het Vrijthof. Ook onderpm van de Wilhelminabrug bijr Griend werd indertijd een
i^kelder aangelegd. Al deze

# Tegenstanders demon-
streren in de stromende re-
gen.Foto: CHRISTAHALBESMA

Eis drie jaar
voor doodschop! f,.. van Schaïktunnel, genoemd

*en pionier op het gebied van
jjj^rgelwinning, zal echter open

Die tunnel loopt dwars door
Pietersberg van de Maas-

L naar het Jekerdal en werd
jj*er ookwel de 'Nekami-tunnel'
j/*rnd.De bouwvan de schuilge-

r^heid daarin werd in het mid-van de jaren tachtig afgerond.

inSchaik

Van onze verslaggever

ondleiding
Uniforme

milieuwetten
in Mijnstreek

.'edt plaats aan 4.500 personen,
schuilgelegenheidwerden

l^üngen aangericht die binnen-
ibullen worden hersteld op kos-
yMi het ministerie. De kosten
j***et openhouden van deze tun-?°men echtervoor rekening van
Pttieente.

Meisje van drie
redt jonger zusje
KERKRADE - Een meisje van drieë-
neenhalf jaar heeft deze week haar
eenjarige zusje van een verstikkings-
dood gered. De twee meisjes waren
in de tuin van hun ouderlijk huis in de
Kerkraadse wijk Kaalheide aan het
spelen, toen de oudste van de twee
met haar jongere zusje onder haar
arm bij de moeder aankwam. Het
jongste meisje zag blauw en was ver-
moedelijk bewusteloos. Ze had een
klein stuk speelgoed ingeslikt, dat
snel door de moeder verwijderd kon
werden.

Kamervragen
over DSM
HEERLEN - Het WD-kamerlid Jos
van Rey heeft aangekondigd vragen
te zullen stellen aan staatssecretaris
Van Amelsvoort van Financiën over
een belastingtruc van DSM met me-
deweten van de Staat. DSM heeft als
staatsbedrijf jarenlang internationale
financiële transacties verricht via een
coördinatiecentrum in België. De Ne-
derlandse fiscus liep daardoor vele
miljoenen guldens aan belasting mis.
Volgens Van Rey is DSM op deze
manier flink bevoordeeld ten opzichte
van andere Nederlandse bedrijven.
DSM maakt net als andere grote con-
cerns nu nog steeds gebruik van
coördinatiecentra.

Borden in
Schinveld
SCHINVELD - Met als thema: 'U
krijgt spijt...als u doorrijdt', worden op
maandag 16 maart mottoborden ge-
plaatst in de gemeenten Sittard en
Onderbanken. Zo willen de beide ge-
meenten verkeersdeelnemers erop
wijzen dat ze zich aan de verkeersre-
gels ter plaatse houden. Initiatiefne-
mer van de actie is de werkgroep
'Voorlichting langs wegen' van het
ROVL. In de gemeente Onderbanken
leidt het negeren van de stopborden
op het kruispunt van de provinciale
weg Sl5 met de Jabeekerstraat
(Schinveld) aan de ene kant en de
Kneijkuilerweg (Bingelrade) aan de
andere kant niet minder vaak tot on-
gevallen. Op deze zogenaamde
'black-spots' gebeurden de afgelopen
jarentientallen ongelukken.

Glazen pui
aan diggelen
HEERLEN - Een glazen pui van het
oude V&D-gebouw aan de Geleen-
straat in Heerlen is gisteravond door
de storm naar beneden gewaaid.
Daarbij is bouwmateriaal op straat te-
recht gekomen en is een winkelruit
van de tegenoverliggende kleding-
zaak vernield. De Geleenstraat is tij-
dens de koopavond gisteren twee uur
lang afgezet. Volgens de Heerlense
brandweer is het een geluk dat zich
geen persoonlijke ongelukken heb-
ben voorgedaan. Het gebouw staat
momenteel leeg en wordt verbouwd
tot gemeentekantoor.

Anderhalf jaarcel
voor oplichter
ROERMOND - Conform de eis van
officier van justitie mr J. van den Hark
heeft de Roermondse rechtbank de
34-jarige H. van N. uit Echt wegens
oplichting veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van anderhalf jaar. De
rechtbank achtte bewezen dat Van N.
als werknemer van drukkerij Valken-
burg in Echt zijn baas bijna negen ton
lichter maakte middels overigens vrij
eenvoudige manipulaties in de admi-
nistratie.

Zeventien nieuwe
fietsen gestolen
HEERLEN - Uit een garagebox aan
de Kerkraderweg zijn in de nacht van
maandag op dinsdag zeventien nieu-
we fietsen, zogenoemde All Terrain
Bikes (ATB) gestolen. De nieuwe rij-
wielen zijn het eigendom van een rij-
wielhandelaar uit de buurt en behoor-
den tot de handelsvoorraad van de
winkelier. De fietsen werden gesto-
len, nadat het dakvan de garage was
geforceerd.

Inval FIOD
bij Europlast

vrees aangepraat, gemanipuleerd
met halve waarheden en hele leu-
gens en zo een klimaat gecreëerd
dat verderfelijk is", fulmineerde
Kockelkoren. „ik zou nu de heer
Kockelkoren willen vragen zich te
matigen", merkte Rob Silvertand
(fractie Gulpers) daarop droogjes
op.

DEN HAAG/MAASTRICHT - Pro-
cureur-generaal mr B. Myjer heeft
gisteren bij het gerechtshof in Den
Haag drie jaar gevangenisstraf,
waarvan een jaar voorwaardelyk,
geëist tegen twee broers uit Maas-
tricht en Leiden. Zijn eis is lager
dan het vonnis van de rechtbank,
die het tweetal eerder tot vier jaar
veroordeelde wegens doodslag. De
mannen sloegen en schopten op 16
juni van het vorig jaar hun vader
dood op het woonwagenkamp aan
het Leidse Trekvaartplein. De vader
werd verdacht van incest met een
aantal van zyn kleindochters, onder
wie de dochter van de Maastricht-
enaar.
Het gerechtshof doet op 26 maart
uitspraak.

LANDGRAAF - In een emotionele
vergadering heeft de Landgraafse
gemeenteraad ingestemd met de
aanlegvan een bungalowpark in het
Strijthager beekdal. Een demon-
stratieve optocht van tegenstanders
vanaf Strythagen naar de raadszaal
en een overvolle publieke tribune
brachten de verwachte raadsmeer-
derheid voor het voorstel niet aan
het wankelen.

en Abdissenbosch 2000 wogen de
twaalf tegenstemmen echter niet op
tegen de vijftien voorstanders van
het bungalowpark.
Desondanks is het nog allerminst
zeker dat projectontwikkelaar
Meyers Beleggingen en exploitant
Creatief Vakantieparken volgend
jaarmaart de eerste van de in totaal
251 geplande vakantiewoningen
kunnen openen.
Silvertand maakte zich zorgen ofde
gekozen inspraak- en bestemmings-
planprocedure de juiste is en pleitte

ervoor een extern deskundige dat te
laten onderzoeken. Maarten van
Hulst (PvdA) vroeg - gesteund
door het CDA - om garanties die
permanente bewoning van de va-
kantiehuisjes moeten verkomen en
de toegankelijkheid voor de Land-
graafse burgers zeker stellen.
Dat kon de rumoerige publieke tri-
bune niet tevreden stellen. Nadat
burgemeester Coenders aanvanke-
lijk de toegang had beperkt omdat
dreigtelefoontjes en anonieme brie-
ven by de gemeente waren binnen-
gekomen, mochten de demonstran-
ten op aandringen van Gulpers, Jef
Horbach en Marga Kölgens een
kwartier na aanvang toch naar bin-
nen.
Teleurgesteld dropen ze na afloop
van het bijna drie uur durende de-
bat af. De stichting Natuurbehoud
Strythagen heeft echter al laten we-
ten desnoods tot aan de Raad van
State tegen het bungalowpark te
protesteren.

Raad voor bungalows
Strijthager beekdal

Vakantiepark verdeelt Landgraaf

WV, die rondlei-|Pn verzorgt door de gangen van
rjietersberg en de kazematten,
JJaarmee kunnen doorgaan on-j^s het afsluiten van de schuilge-
L^heden. Ook de Stichting Ves-'
ptad Maastricht, die ijvert voor

van de Maas-de vestingwerken, zal haar ac-htten kunnen blyven voortzet-
lZo heeft de gemeente toege- Ook Landgraaf '81 koos voor het

kamp van de tegenstanders. „Zo
staat het in ons verkiezingspro-
gramma", zei fractieleider Johan
Trybels, „en ik heb geen argumen-
ten gehoord om daar vanaf te stap-

„De stellingen waren al voor het
raadsdebat betrokken", stelde te-
genstander Wil van Oosteroom (Ab-
dissenbosch 2000) teleurgesteld
vast. De coalitie wist de gelederen
echter niet geheel gesloten te hou-
den. „Schaesberg kan gerust zijn",
liet raadsnestor Jan Gulpers (Gul-
pers) na een avond zwygen uitein-
delijk weten. „Ik kan en zal er nooit
mee instemmen dat Strijthagen ver-
loren gaat."

Geen moment hoefde wethouder
Wiel Heinrichs, al byna een decen-
nium dé protagonist van het bunga-
lowpark, aan de noodrem te trek-
ken. Nota bene zijn partijgenoot
SjirKockelkoren maande Heinrichs
zich te beperken in zyn scherpe
aanvallen op de stichting Natuurbe-
houd Strijthagen. Maar de CDA-
fractieleider liet daarop zelf zon
stortvloed van kritiek op de tegen-
standers van het bungalowpark los,
dat Heinrichs uit die hoek geen ge-
vaar te duchten had.

L
is voortaan van de kos-

L*f diehet instandhouden van deJUke schuilplaatsen met zich
gracht en bespaart daardoor
k, bedrag van ongeveer 30 mille

Jaar.
pen." Samen met de stemmen van

„Natuurbehoud Strijthagen heeft Burgerbelangen Landgraaf, Vrou-
op verwerpelijke wyze de mensen wenappèl, WD, Bertram/Horbach

Heerlen als Kerkrade moeten
worden gehuisvest.

HEERLEN - Oostelyk Zuid-
Limburg krijgt een uniforme
handhaving van de milieuwetge-
ving. Dit is woensdag afgespro-
ken op een milieuconferentie
waar alle gemeenten uit de Oos-
telijke Mynstreek aanwezig wa-
ren, naast enkele betrokken in-
stanties in Limburg, zoals de
politie, de AID, de provincie, het
Zuiveringschap en de Regionale
Inspectie Milieuhygiëne.

Op de conferentiewerd duidelijk
dat de handhaving van de mi-
lieuwetten momenteel versnip-
perd is over verschillende in-
stanties. De handhaving kan
efficiënter en effectiever, vol-
gens de aanwezigen.

Van onze Haagseredacteur

De belastingdienst wil nieuw-
bouw op het oude DSM-terrein
in de binnenstad of op een ter-
rein aan de Sittarderweg. Daar
zou zowel het personeel van

Het huidige onderkomen van de
belastingdienst aan de Groene
Boord voldoet niet en is te klein.

sprekken die momenteel worden
gevoerd tussen de leiding van de
belastingdienst in Heerlenen het
gemeentebestuur over eventuele
nieuwbouw.

VanRey vindt echter dat met het
oog op 'een zuinige en doelmati-
ge omgang met beperkte over-
heidsmiddelen' gezocht moet
worden naar mogelijkheden om
de belastingambtenaren in al be-
staande ry'kspanden te huisves-
ten. Hy wil weten of er daarbij
by voorbeeld is gedacht aan het
CBS-gebouw; daar verdwynen
namelijk ruim honderd arbeids-
plaatsen door afslanking bij de
ryksoverheid.
Het liberaleKamerlid wil verder
weten hoeveel geld er de laatste
vyf jaaris gestoken in het huidi-
ge gebouw van de belasting-
dienst en ook wie er de eigenaar
van is.
Verder vraagt hij wat renovatie
van het huidige kantoor kost en
ook wat nieuwbouw aan finan-
ciële middelen zal vergen.

VanRey: mogelijk ruimte in CBS-gebouw

VVD tegen nieuwbouw
van belastingdienst

PEN HAAG - De WD-fractieJ 1de TweedeKamer voelt niets
Oor eventuele nieuwbouw voor

Se belastingdienst in Heerlen.
f*at blykt uit schriftelyke vragen
v^n het Limburgse Kamerlid
j&n Rey aan minister Andries-
'6n van Economische Zaken,
■^ders van VROM en staatsse-

Van Amelsvoort van Fi-
Jj^nciën. Aanleiding voor de

van de WD zijn de ge-

Op de milieuconferentie is over-
eenstemming bereikt over een
gemeenschappelyke handhaving
in Oostelijk Zuid-Limburg. Er
zal overleg gaan plaatsvinden
tussen de diverse gemeenten en
instanties en er worden gemeen-
schappelijke handhavingspro-
gramma's ontwikkeld. De ge-
meente Heerlen treedt hierbij als
coördinator op.

MAASTRICHT - Met assistentie van
de gemeentepolitie van Maastricht
heeft de Fiscale Recherche en Op-
sporingsdienst (FIOD) gistermorgen
een inval gedaan bij het bedrijf Euro-
plast in Maastricht. Een persoon werd
daarbij aangehouden. De administra-
tie werd in beslag genomen. Dat heeft
de centrale dienst van de FIOD in
Haarlem bevestigd. In het belang van
het onderzoek zijn geen verdere me-
dedelingen gedaan. Europlast levert
aluminium en kunststoffen kozijnen
voor de bouw. Het bedrijf heeft een
showroom aan de Viaductwegen een
magazijn aan de Sandersweg in het
bedrijventerrein Bosscherveld. Ook
werd een inval gedaan bij het particu-
lier woonadres van de exploitant van
het bedrijf aan de Alexander Batta-
laan.

" Maria Grégoire uit Valkenburg viert komende zaterdag
in bejaardenhuis Oosterbeemd haar honderdste verjaar-
dag. De jarigewordt al 22 jaarverzorgd in het bejaarden-
tehuis. Aanvankelijk vanaf 1970 in het vroegere Boslust
aan de Kloosterweg en sinds zeven jaar in de nieuwbouw
Oosterbeemd. De feestelijke dag wordt ingezet met een
plechtige eucharistieviering in dekapel van het bejaarden-
tehuis om kwart over tien. Tussen vier en half vijf komt
burgemeester Constant Nuytens van Valkenburg aan de
Geul haarfeliciteren. Foto: FRITS widdershoven

Het overleg sluit aan by het
reeds bestaand Overlegplatform
Milieu. De Kerkraadse wethou-
der Andrè Coumans is de voor-
zitter van het overleg. Later deze
maand zullen in de andere re-
gio's van de provincie gelijke
conferenties worden gehouden.
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H^ Vononze versbggever

ÉUCRADE - De stichting
fc de zwakzinnigenzorg Sint
Pa wil in Kerkrade een wo-
lencomplex voor 80 geeste-
Igehandicapten bouwen. De
«ting uit het Middenlimburg-
-feel onderhandeltmomenteelf de gemeente Kerkrade over
1 gebied op Lückerheide.

B Anna wil dat zwakzinnigen
Pter bij huis worden opgeno-
P* Het plan in Kerkrade
Skt deel uit van een provin-
P spreiding van geestelijk
Nndicapten.

'LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON brown.fEDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE"tt 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363;

Maria 100 jaar
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WALTHER
Broertje van Ruben

Zoontje van Raymond
en Yvonne Weerts

Burg. v. Laarstr. 52
6321 CX Wijlre

Tel. 04550-3820

t I
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
zy voor ons geweest is, delen wy u mede, dat
God tot Zich heeft genomen, onze lieve zuster,
behuwdzuster, tante en nicht

Trautje Broens
Zy overleed in de leeftyd van 87 jaar, voorzien
van de h. sacramenten, na een liefdevolle ver-
zorging in de Hamboskliniek te Kerkrade, afd.
300.
Wij bevelen onze dierbare overledene in uw ge-
bed aan.

De bedroefde familie:
Broers en zus
Schoonbroer en schoonzussen
Neven en nichten

Kerkrade, 11 maart 1992
Corr.adres: Kerkstraat 4, 6466 HS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 16 maart a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Kerkrade-Terwinselen, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het
r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zondag a.s. tijdens de eucharistieviering om
11.00 uur in voornoemde kerk zal de overledene
byzonder worden herdacht.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-
Chèvremont, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, dagelyks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Bedroefd, maar met dankbaarheid voor wat hy
voor ons heeft betekend, geven wy u kennis van
het overlyden, na een liefdevolle verzorging in
de verpleegkliniek Invia te Sittard, op 66-jarige
leeftyd, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, van onze dierbare vader, schoonvader,
lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Wil Mewissen
weduwnaarvan

Bep Lambermon
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Holturn: Hub Mewissen
Sittard: Almie Aretz-Mewissen

Heinz Aretz
Buchten: Wilma Fuchs-Mewissen

Hubert Fuchs
Maikel, Davy

Holturn: Marion Mewissen
Holturn: Gerard Mewissen

Familie Mewissen
Familie Lambermon

6123 AS Holtum-Born, 12 maart 1992
Phihps Bentickstraat 8
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, wordt gehouden op maandag 16
maart om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-
Martinus te Holtum-Born.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Zaterdag 14 maart om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelyks van
17.30 tot 18.15 uur in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard.

Met droefheid geven wij kennis van het overlij-
den van onze verdienstelijke oud-voorzitter en
gewaardeerd lid, deweledele heer

Wil Mewissen
Begiftigd met de ere-medaille in goud met

kroon van de0.L.5.-Federatie
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan
zijn persoon en de wijze waarop hy zich heeft
ingezet voor het welzijn van onze vereniging.
Met gepaste schutterseer zullen wij hem naar
zijn laatste rustplaats begeleiden.

Beschermheer, bestuur en leden
Schutterij St. Martinus

Holturn, maart 1992

t I
Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze vader, schoonvaderen
opa

ir. Robertus Nicolaas
Taverne

geboren 28 april 1920 te Amsterdam

Heerlen: L. Taverne-Willems
Hoek-Terneuzen: R.J.T. Taverne

I. Taverne-Bos
Christiaan, Stefanie,
Olivier

Bilthoven: R.H.T. Taverne
A. Taverne-Coenen
Celine

Bussurn: N.J.M.J. André-Taverne
M.André
Jasper
FamilieTaverne
Familie Willems

11 maart 1992
Spoorsingel 200, 6412 CS Heerlen
De uitvaartmis zal plaatshebben op zaterdag 14
maart as. om 13.00 uur in de Bernardinuskapel
aan de Akerstraat te Heerlen, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium Imstenrade te
Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

'""""""""""""""""""""""■"'"""""""""""''""■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^^^^■■^■■■^■«■■'^'^'^'^'^■■■■■^J

t
Zoals hij leefde is hij gestorven,
in alle eenvoud.

In dankbare herinnering geven wij met droefe-
nis kennis, dat heden geheel onverwacht van
ons is heengegaan, mijn lieve man, schoonzoon,
onze dierbare broer, zwager, oom en neef

(Sjeng) Jan Jozef
Gerards
echtgenootvan

Anna Petronella Moonen
Hy overleed, voorzien van het h. sacrament, in
de leeftyd van 61 jaar.

Heerlen: Annie Gerards-Moonen
Heerlen: Mevr. Moonen-de la Haye

Familie Gerards
Familie Moonen

6418 EV Heerlen, 12 maart 1992
Jerichostraat 6
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op maandag 16 maart om 10.00 uur in
de parochiekerk St. Andreas te Heerlen-Heer-
lerbaan, waarna aansluitend de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en
terug is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd zynde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis, mede tot intentie van de overledene,
zaterdag om 18.00uur in eerder genoemde kerk.
Sjeng is opgebaard in het Uitvaartcentrum De-
la, Grasbroekerweg 20 in Heerlen.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden, vrydag,
van 18.00 tot 19.00 uur, zondag van 14.00 tot
15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zyn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die hij
ons geschonken heeft, delen wij u mede dat he-
den in de leeftijdvan 78 jaaren voorzien van de
h. sacramenten is overleden, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Hubertus Martinus
Cosemans
echtgenoot van wijlen

Maria Aldegonda Wauben
Urmond: M. Hendrix-Cosemans

H. Hendrix
Monique, Roel en Niels
Berry en Sandra
Ron en Angella

Urmond: T. Janssen-Cosemans
N. Janssen
Roel
Mariëlle

Stem: J. Cosemans
M. Cosemans-Speetjens
Anouk
Familie Cosemans
Familie Wauben

Stem, 12 maart 1992
Bejaardencentrum de Moutheuvel
Corr.adres: Kloosterpad 2a, 6129 CJ Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 16
maart om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te
Urmond.
Er is geen condoleren.
Zondag tijdens de h. mis om 10.00 uur in bejaar-
dencentrum de Moutheuvel te Stem zal hij by-
zonder herdacht worden.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat de annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

t
Om de mildheid en de wijsheid van haar jaren
zullen we haar missen. Want zij was, hoewel
hoogbejaard, een rustgevend middelpunt in on-
ze familie.
Heden overleed, op de leeftijd van 97 jaar, voor-
zien van de h.h. sacramenten, onze tante

Clara Driessen
Colmond: familie Crombach-Borghans

Bernardien Borghans
familie Borghans-Huntjens

6367 HE Übachsberg, 12 maart 1992
Colmond 11
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op maandag 16 maart as. om 11.00 uur
in de parochiekerk H. Bernardus te Übachs-
berg, waarna aansluitend de begrafenis op de
r.-k. begraafplaats te Voerendaal.
Er is gelegenheid tot schriftelyke condoleance
achter in de kerk vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed met aansluitend avondwake
ter intentie van de overledene, zaterdagavond
om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Tante is opgebaard in een der rouwkamers van
de begrafenis- en crematievereniging Voeren-
daal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelyks van 18.30 tot
19.00 uur, zondagvan 11.00 tot 12.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, geheven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Stil is de pijn en het verdriet
door de leegte die jijachterliet.
Ons rest de herinnering aan jou.
Rustig als je was en eeuwig trouw.
Hieruit putten we nu nog kracht.
Zoals jij van ons had verwacht.
Om in jouwwoorden door te praten
proberen wij het beste ervan te maken.

Het is een jaar geleden datwy afscheid moesten
nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Lotti
van der Ven-Capelle

De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 14 maart as. om 19.00 uur in
de Grote St.-JanEvangelistkerk in Hoensbroek.

Kinderen en kleinkinderen Van der Ven

Met groot verdriet berichten wy u dat wy afscheid
hebben moeten nemen van mijn dierbare man, onze—— goede, zorgzame vader en grootvader

mr. Egidius
Hubertus A.M
Meijer
* 1 mei 1908 t 11 maart 1992
oud-burgemeester van Elsloo
ridder in deordevan Oranje-Nassau
ereburger van de voormalige gemeenteElsloo

echtgenootvan

mr. W. Overmars
Hij overleed na een langdurigeziekte, voorzien van de
h.h. sacramenten.

Elsloo: W. Meijer-Overmars
Stem: Ed en WillemienMeijer-Daniëls

Gwen en Frans-Willem
Arme
Thomas

Oirschot: Ine en TheoBongenaar-Meijer
Marieke
Suzanne
Paul
Maarten

Gaanderen (Gld.): Ank en Gerard ter Heijne-Meijer
Floor
Remco

Elsloo: Hetty en Bert Steps-Meijer
Hans
Willeke

Corr.adres: Aelserhof 1, 6181 LB Elsloo (L.)
De h. mis van requiem zal worden gehouden op
maandag 16 maart om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Maria te Elsloo, waarna de begrafenis op de
begraafplaats aan de Spoorstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de
kerk.
Zaterdagavond tydens de h. mis om 19.00 uur, zal hy
byzonder worden herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uit-
vaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo. Er is
geen bezoek.
Mochten wij nog iemand zyn vergeten, dan hopen wij
dat deze annonce als kennisgeving wordt beschouwd.

Tot ons leedwezen namen wy kennis van het overlijden van

Mr. E.H.A.M. Meijer
oud-burgemeester van Elsloo

oud-gedelegeerd lidvan deRaad van Beheer van de N.V. Theodora

We zijn hem grote dank verschuldigd voor zijn inzet voor de gemeen-
schap Elsloo.
In het bijzonder voor de ruim 30 jaar waarin hij als gedelegeerd lid
en later als administrateur met grote inzet en deskundigheid in be-
langrijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze ven-
nootschap met als doelstelling exploitatie van het landgoed "Elsloo".
Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel kracht
toe dit verlies te dragen.

De Raad van Beheer van de N.V. Theodora,
Elsloo

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van

mr. E.H.A.M. Meijer
oud-burgemeester van Elsloo (1952-1973)

en ereburger der gemeente
Wij betuigen zyn echtgenote en de familie onze innige deelneming.

Gemeentebestuur van Stem
J.M. Palmen, loco-burgemeester
drs. S.G.F. Heijing, secretaris

Stem, 11 maart 1992

Onze deelneming en sympathie gaan uit naar de familie en nabe-
staanden van

mr. E.H.A.M. Meijer
oud-burgemeester van de voormalige gemeenteElsloo (1952-1973)

en ere-burger

Het personeel van de gemeente Stem

Stem, 12 maart 1992

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotse-
linge overlijden, na een tragisch ongeval, van onze werkne-
mer

Jo Bormans
Meer dan 35 jaar is hij aan ons bedrijfverbonden geweest.
Zijn grote betrokkenheid zal in onze herinnering blijven.
Wij wensen de familie van Jo sterkte toe.

Directie en medewerkers
Dassen Group B.V. Stem

Dankbetuiging
t

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en de crematie van onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

Trinette
Wauben-Martens

zeggen wy u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen

Geleen, 13 maart 1992

De plechtige eerste jaardienstvoor myn echtge-
noot en onze vader

Frans Loop
zal plaatshebben op zondag 15 maart as. om
10.00 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw
van Altijddurende Bystand te Kunrade.

M. Loop-Moederscheim
en kinderen

I "t
* Heerlen 23-9-1917 t Maastricht 9-3-1992

Jo Einerhand
doctor in de scheikunde

We hadden nog zoveel meer met jewillen delen.
Bedankt voor alles watje ons gaf.

Maastricht: Mariene Einerhand-Buchels
Leidschendam: Marcel en Mar ja,Paul

Eindhoven: Robert en Mary-Ann
Amsterdam: Mark enRadha
Amsterdam: Sandra en Sandra

Familie Einerhand
Familie Buchels

Athoslaan 102
6213 CD Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 14 maart 1992 om 12.00 uur in de kerk
St. Pieter op de Berg, Ursulinenweg, Maas-
tricht, gevolgd door de begrafenis op het kerk-
hof aldaar.
Avondmis op vrydag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving I
Wij geven u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in het bejaai-H
dencentrum Panhuys te Hulsberg, op 79-jarige leeftijd, voorzien vafl^Bde h.h. sacramenten, van ons is heengegaan, onze lieve en zorgzan**^B
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder H

Dina Pagie I
weduwe van H

Mathieu Claessens I
Haar dankbarekinderen, H
kleinkinderen en achterkleinkii* ■

6336 AH Hulsberg, 12 maart 1992 I
Panhuysl H
Corr.adres: Kennedyplantsoen 7 H

6372 TH Landgraaf ■
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 16 maart om 9.45 --HI
in de kapel van het bejaardencentrum Panhuys te Hulsberg, waamiM
de begrafenis op de algemene begraafplaats te Heerlerheide. H
Samenkomst in voornoemde kapel om 9.30 uur, alwaar gelegenhei**I
tot condoleren. H
Rozenkransgebed zaterdag om 18.30 uur in voornoemde kapel. I
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van voorH
noemd bejaardencentrum; gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag I
avond na het rozenkransgebed. I

hoe groot ons verdriet en verlies is zal ieder begrijpen die deze goedjM
man, vader en grootvader heeft gekend. I

pieter 't hoen I
* 25-12-1914 t 11-3-1992 ll

oud-directeur provinciale planologische dienst limburg I
officier in de orde van oranje-nassau I

begiftigd met deerepenning derprovincie limburg I
echtgenootvan I

miets hochstenbach I
maastricht: m.h.e. 't hoen-hochstenbach I
maastricht: michielen ineke't hoen-willems I

's-hertogenbosch: mariene en frans boshouwer-'t hoe11 1
leidschendam: paul en mieke 't hoen-stumpers 11

eindhoven: peter en anneke 't hoen-duijsters fl
en kinderen I

6212 xn maastricht, 11 maart 1992 ,1
parkweg 2e ,-■
de begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 14 maart om 13.00uur of-M
de r.-k. begraafplaats tongerseweg te maastricht. ,1
wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, dez'lj
annonce als zodanig beschouwen. jj

U gaf mijn man, onze vader, schoonvader en opa [j

Arnold Diederen f
een bijzonder afscheid

Dit heeft ons diep getroffen en mede gesterkt om dit grot^
verlies te dragen. L
Daarvoor danken wij u allen zeer hartelijk.

Wilma Diederen en kinderen
Wij gedenken hem in een bijzondere dienst op 15 maart
de dag waarop hij 68 zou zijn geworden, om 10.00 uur i-1
de St.-Eligiuskerk te Schinveld. ">' j

I <
Groot is de leegte k
die zij achterliet, H
mooi de herinneringen. fi

Wij danken u van harte voor de belangstelling en het medeleven on-r
dervonden by het overlijden en de begrafenis van onze moeder* [
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder b

Gertruda Philippen j
weduwe van ï

Bert Ehlen t
9

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen ~ >i

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag l 3
maart as. om 10.00 uur in de kerk van de parochie OnzeLieve Vrou^ s
Geboorte in Broeksittard.

I v

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft b«'
kend, geven wy kennis,, dat na een langde
ziekte, voorzien van de h. sacramenten, op 70-'
rige leeftyd is overleden, onze zorgzame tfi°
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzus^
tante en nicht

Els Gebin
weduwe van

Gerhard Kuiper
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: Alois Kuiper
AdjeKuiper-Roovers

Groningen: Guus Kuiper
Corrie Pathuis
en haar kleinkinderen
Angelique, Alexander, Patri*
enPascal
Familie Cebin
Familie Kuiper

Eygelshoven, 12 maart 1992 - Laethof 3
Corr.-adres: Lijsterstraat 5
6469 XX Eygelshoven.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door -j
begrafenis, zal plaatsvinden op maandag
maart a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk v»
de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven-Hopel*
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren.
De overledene zal byzonder worden herda^'
tydens de h. mis op zondag 15 maart a.s. °'11.30 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het stree
mortuarium (gelegen op het terrein van deL^kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te CheV**
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te willen &
schouwen.1

Vervolg familieberichten
zie pagina 16
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Baas 'Venlo Connection'
nog niet voor rechter

Parket Maastricht leverde opnieuw 'slordige' dagvaarding

Rechtbank stuurt verdachte
van straatroof naar huis Mevrouw Van der Bijl heeft zich al-tijd verzet tegen het 'overbodigehoren van getuigen die al lang hun

verklaring hebben afgegeven.
ROERMOND/VENLO - De straf-
kamer van de rechtbank in Roer-
mond heeft gisteren de behandeling
van de zaak tegen Dré S. (37), de ge-
brandmerkte leider van de 'Venlo
Connection' opnieuw voor maxi-
maal drie maanden aangehouden.

Arnhem waar je wat betreft de
vorming van dossiers zo beroerd
wordt bediend. Zelden of nooit
is een dossier honderd procent
op tijd in orde."

Reinwater:
België moet

verplichtingen
nakomen

geman gaf overigens ter zitting
wel toe dat hij samen met zyn
twee vrienden meerdere oudere
vrouwen had beroofd van hun
handtas. Volgens mevrouw Van
Dyk werden in de dagvaarding
meerdere strafbare feiten door
elkaar gehutseld. Officier van
justitie mr P. van Hilten moest
machteloos toekyken.
Hij bleek een dag voor de behan-
deling van de zaak tegen de
straafrovers teruggekeerd van
een veertiendaagse vakantie en
had geen kans gezien dagvaar-
ding en dossiers aan te passen.
De kritiek binnen het parket
komt overigens niet echt als een
verrassing. Al in mei 1990 heeft
hoofdofficier van Justitie mr J.
Franssen geroepen dat 'perso-
neelsgebrek de kwaliteit van het
werk niet ten goede zou komen.
Een griffie-ambtenaar in Maas-
tricht zei gisteren: „Irritaties zyn
er al heel lang in Maastricht,
maar meestal werden die alleen
gespuid aan de borreltafel."

Officier van justitie mr E. van der
Bijl (inmiddels advocaat-generaal
bij het hof in Den Bosch) moest gis-
teren noodgedwongen om uitstel
vragen omdat de door de verdedi-
ging gevraagde getuigen in buiten-
landse gevangenissen nog niet
gehoord konden worden. Raads-
man mr Van Dyk van S. wil met die
getuigen bewijzen dat Dré niet de
allerhoogste chef van het drugsyn-
dicaat was.

siers cliënten snelweer op straat
staan."

De deken van advocaten in het
arrondissement Maastricht mr
Hein Hoynk daarentegen bleek
niets van problemen te weten.
Overigens trad Hoynk pas in no-
vember aan als opvolger van mr
Dahmen als deken.

Bekentenis
De van straatroof verdachte jon-

DOOR ROB PETERS
- Dank zy slor-

pgheden in de dagvaarding
°°Pt de 19-jarige van meerdere
jjsjesroven verdachte Jan W. uit

vry rond. Tegen hemWas een celstraf van anderhalflaar geëist. De strafkamer van deechtbank in Maastricht onder'°orzitterschap van mr Nolet ho-
ereerde daarmee de aanval van

l?!yocate mevrouw mr I. van
'Ok op de dagvaarding en on-gestreepte tegelijk de dinsdag,Penlijk geuite kritiek op het rei-

J1en zeilen van het parket en
Eenbaar Ministerie in Maas-Ncht.

. e kritiek van rechtbankvoorzit-
*r Nolet, zie LD van gisteren, is
/^d aangekomen. Meerdere ad-
ocaten heten weten de visie van, °let te onderschrijven, al ma-en de fouten hun werk soms

u?n stuk eenvoudiger.mr Xh. Hiddema liet weten: „Als

Hy gruwelt ervan, omdat hij
iemand is die volgens de wet wil
kunnen werken en hij had het
gevoel dat niet meer te kunnen
in Maastricht. „Wij als advocaten
mogen eigeniyk niet klagen
wanneer justitie je regelmatigzon hapklare brokken toewerpt
en dank zij de onvolledige dos-

een rechter als Nolet een derge-
lijk taalgebruik bezigt dan weet
je zeker dat het goed mis is. De
bui heb ik al maanden zien han-
gen. Het gezicht van mr Nolet,
die ik beschouw als een ernstige
en gewetensvolle rechter, sprak
al maanden boekdelen richting
officieren van justitie. Zij moe-
ten de bui hebben zien hangen.
Het laatste jaar is het in Maas-
tricht steeds erger geworden. Ik
kan geen arrondissement noe-
men van Leeuwarden tot Roer-
mond en van Middelburg tot

CDA Limburg ziet weinig in efficiency-verbetering

Rek is er wel uit bij
WSW-instellingen'

De tijdrovende (en geldverslinden-
de) verhoren van in het buitenland
veroordeelde leden van de bende oi
afnemers van de door de 'Venlo
Connection' in Amsterdam gekoch-
te coke en hasj worden 'geregeld'
door de rechter-commissaris in
Roermond. Een van de belangrijk-
ste getuigen die nog gehoord moet
worden, is Wim X. uit Venlo die in
Duitsland een straf van 8,5 jaar uit-
zit nadat hy met handelswaar van
de 'Venlo Connection' in Duitsland
werd betrapt.

Vruchteloze
zoektocht

LANAKEN - Duikers hebben
gisteren vruchtelbos gepoogd in
netAlbertkanaal in Lanaken be-
wijsmateriaal te vinden dat ver-
band zou houden met de ontvoe-
ring van de 11-jarige Anthony de
Dlerck. De zoektocht leverde
niets op.
Het gerucht deed de ronde dat
Dp één bepaalde plaats naar wa-
pens was gezocht. Gisteren was
Dok meegedeeld dat een 42-jari-
ge vrachtwagenchauffeur uil
Lanaken nog opgespoord werd
in verband met de ontvoerings-
zaak.

Totnutoe zijn al tien leden van de
Venlose bende, zowel in binnen- als
buitenland afgestraft.
De hoogste straf (vyf jaar) kreeg
Ron van der W.(40) die door het
Openbaar Ministerie als rechter-
hand van Dré S. werd aangewezen.

MAASTRICHT - De Stichting
Reinwater heeft minister Maij-Weg-
gen van verkeer en waterstaat ge-
vraagd ervoor te zorgen dat België
al aangegane verplichtingen ovejr
het schoonmaken van Maas en
Schelde nakomt. Reinwater heeft
de minister geschreven daar meer
waarde aan te hechten dan aan
nieuwe onderhandelingen. Die kun-
nen een excuus vormen de uitvoe-
ring van al overeengekomen beleid
langer vooruit te schuiven, aldus de
stichting.

In debrief, geschreven met het ook
op het overleg dat Maij vandaag
met haar Waalse en Vlaamse colle-
ga's Lutgen en Batselier heeft, wijst
Reinwater op al in het kader van
het Noordzee-actieprogramma in
1990 gemaakte afspraken. Op grond
daarvan is België verplicht maatre-
gelen te nemen. De zuiderburen
kunnen volgens Reinwater begin-
nen met het opstellen van een lijst
met bedrijven die gesaneerd moe-
ten worden, omdat zij Maas of
Schelde vervuilen.

Reinwater zelf heeft vorige maand
het bedrijf Union deCuivre et Allia-
gesin Luik betrapt op het lozen van
afvalwater in de Vesdre, een rivier
die samenkomt met de Ourthe en
dan in de Maas uitstroomt, met een
te hoog kopergehalte. In monster-:
vond de stichting 68 milligram ko
per per liter. De Belgische norm is
maximaal zes gram. Op vragen aan
zowel het bedrijf als aan Lutgen om
opheldering over de lozing heefl
Reinwater tot nu toe geen antwoord
gekregen.

Onderzoek
vervuiling

wapendepots
DEN HAAG - Het ministerie
van Defensie gaat een oriënte-
rend onderzoek verrichten
naar de mogelijke bodemver
vuiling bij de Amerikaanse
wapendepots in Brunssum en
Eygelshoven.
Dat blijkt uit het Bodemsane-
ringsprogramma Defensie
1992 dat staatssecretaris Van
Voorst tot Voorst gisteren
naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd.

Bij beide wapendepots wordt op 30
plekkenbekeken of er sprake is van
vervuiling. De Amerikaanse wapen
depots worden afgeslankt als ge
volg van de internationale ontwik
kelingen.

De oriënterende onderzoeken kos-
ten in totaal 40.000 gulden. Mocht er
dan het vermoeden van vervuiling
bestaan, volgt eerst nog een nader
onderzoek, daarna (mogelijk) een
saneringsonderzoek met als uitein-delijke 'bekroning' een eventuele
sanering.

Defensie bracht vorig jaar voor hét
eerste een Bodemsaneringsprö
gramma uit. Het ministerie wil in de
periode 1991-2000 alle militaire ter-
reinen in Nederland op bodemver-
vuiling onderzoeken. Voor sanering
is in totaal 500 miljoen guldei
schikbaar.

Tot nu toe zijn 280 terreinen ondel-
zocht. Op 220 daarvan was spraki*
van verontreiniging op in totaal 885
plaatsen. In Limburg was op 10 ter-
reinen sprake van verontreiniging
op 26 verschillende plekken.

In de provincie vinden dit jaar in
totaal drie oriënterende onderzoe-
ken plaats (landelijk 380), vier nade-
re (353), vier saneringsonderzoeken
(207) terwijl zes schoonmaakopera-
ties zullen worden uitgevoerd (113).

(ADVERTENTIE)

INTERLANDN 'lbouwjelementen but J
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
ï*tl KEUR-PRQDUKTEN

Showroom geopend
di. Tm vr. 10.00-13.00 uur
14.00-18.00 uur

za. 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl.

045-213928
Showroom Eindhoven: Zeeisterstraat 177 a
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f^ HAAG - Het CDA-Limburg vreest dat zon 1.100 yan de
gehandicapten die in Limburg in WSW-verband wer-

J*> hun baan zullen kwijtraken door de dreigende korting op
» budget voor de sociale werkvoorziening. Voorzitter Lex

if J&elsen heeft er weinig vertrouwen in dat de financiële klap
V* worden opgevangen door efficiency-verbetering en hoge-
V^zetten biJ de instellingen. „Dat is de laatste jaren al ge-
-0^r a* De rek is er nu wel uit." De Federatie Sociale Werk-
'ö lening Limburg heeft nog geen zicht op de gevolgen'^f de werkgelegenheid.

lh|ens het CDA-Limburg zullen
tof-ergste geval zelfs meer dan de,J (5.500) van de WSW-banen ver-
s d ffan. Dat zou het geval zyn
°rdt u SW via het Gemeentefonds
% betaald, waarbij dan ook de
ik Se verdeel-systematiek wordt
idp erd-Dan zou het Limburgse
jj.Set teruglopen van 435 naar 207

■o^ 11 gulden, ten gunste van de
H* steden in het westen van het

'v. 's onaanvaardbaar voor hetL^-Magielsen wijst er in zyn brief

nog op dat in Limburg procentueel
byna twee keer zoveel mensen in
WSW-verband werken dan in Ne-
derland als geheel. „De hoofdoor-
zaak daarvan is gelegen in het
bewust versterkt laten groeien van
de WSW na de mijnsluitingen." Al-
leen in de Oostelijke Mijnstreek al
werken ruim 5.000 mensen in de so-
ciale werkvoorziening.
De CDA-fractie in de Tweede Ka-
mer heeft al uitgestel gevraagd over
een besluit van de overheveling van
de WSW-gelden naar het Fonds So-
ciale Vernieuwing tot 1994. Woord-
voerder Frans Wolters heeft princi-
piële bedenkingen tegen de overhe-
veling.

" Antanas 'Toontje' Martineas (70) keert vandaag terug naar zijn vaderland. Foto: frans rade

Ex-mijnwerker keert
terug naar Litouwen

Opening jacht
oppapierpuin

1^HAAG/HEERLEN - De pro-ces hebben de jacht geopend op

K' "ebruik van papierpulp in de
ouw. Ze accepteren niet lan-

jdat de pulp, afkomstig van de
V gse Papierproducent Scott
"W de boeren als meststof
ijjj^t gebruikt. De papierpulp ver-
£*t volgens de provincies het mi-

(Pierpulp is een kalkryke mest-die kan worden gebruikt om de
toifrnstructuur van landbouw-
«v^d te verbeteren. De pulp vanJ>e bevat echter echter ook zink,
tJ^r en koper en mogelyk ookere verontreinigingen afkomstig
i^1 drukinkt.-,0 °fficier van Justitie in Roer-
*, heeft gisteren beslist dat ookjp^mburg het uitrijden van pa-'"Pulp zal worden bestraft.

De huidige verfijning in de uitke-ring van de middelenvoor de socia-le werkvoorziening moet blyven,
vindt Schoots. Het 'slechtst denk-
bare scenario' voor Limburg (een
korting van 228 miljoen) stuit dus in
ieder geval op verzet van een Ka-
mermeerderheid. Staatssecretaris
Ter Veldvan Sociale Zaken laat ook
onderzoeken hoe de negatieve ver-
deel-effecten na decentralisatie van
deWSW kunnen worden vermeden.

De PvdA daarentegen heeft geen
principiële bezwaren. „Wij willen
een goed Fonds Sociale Vernieu-
wing en de WSW is een van devoor-
zieningen die daarvoor in aanmer-king komt," zegt woordvoerderLeo
Schoots. De PvdA is het er echter
met het CDA over eens dat het niet
zo kan zyn dat een eventuele (uit-
eindelijke) overheveling van de
WSW naar het Gemeentefonds tot
een kaalslag mag leiden in Lim-
burg.

om voor een vrouw en twee kin
deren genoeg eten op tafel te zet
ten."

BRUNSSUM - Na 44 jaarkeert
Antanas 'Toontje' Martineas (70)
uit Hoensbroek vandaag terug
naar zijn vaderland. „Ik ga terug
naar huis," zegt de oude manstralend. „Nu de Russen weg zyn
kan ik weer Litouwer worden.
Dat is mijn grootste wens."

Toontje Martineas werd in 1922
geboren in het plaatsje Padustis,
200 kilometer ten noordoosten
van de hoofdstad Vilnius. Naar
dezeplaats keert hij ook weer te-
rug om van zijn oude dag te ge-
nieten bij zijn familie, die hij
anderhalf jaar geleden, na jaren-
lang geen contact te hebben ge-
had, weer terugzag.

de Engelsen gevangen genomen
en belandde uiteindelijk in
Sleeswyk. Na het kamp moest
hij kiezen: óf vertrekken naar
Engeland óf in Nederland blij-
ven. Toontje bleef in Limburg,
waar hij trouwde en een baan
vond als mijnwerker. Het wer-
ken ondergronds beviel hem,
vooral in het begin, maar matig.
„Wat een stofboel. Ik vroeg mij
af wat ik fout had gedaan, dat ik
dat werk moest doen. Ik had lie-
ver in de buitenlucht op een
boerderij gewerkt, maar daar
verdiende ik niet genoeg mee

Op 21-jarige leeftijd vertrok hy,
in de veronderstelling dat de
Duitsers de bevrijders waren,
richting Duitsland, waar hij bun-
kers bouwde. Daar werd hij door

Limburg vaarwel. „Ik kom mi-
schien nog wel eens terug, maar
alleen voor een bezoek," zegt de
bejaarde man tevreden.

Om die wens in vervulling te la-
ten gaan, zegt Toontje zijn tweekinderen, drie kleinkinderen en
twee achterkleinkinderen in

Om de familie in Litouwen te
sparen voor problemen met de
Russen verbrak Toontje in 1967,
op verzoek van zijn toen nog le-
vende broer, alle contact met de
familie. Eind 1989 stuurde hij, op
aandrang van zijn dochter, weer
eens kerstkaarten naar Litou-
wen. Daarop kreeg hij een uitno-
diging van een nicht om weer
terug te keren naar zijn geboor-
tegrond. In september 1990 reis-
de hij per trein af. Dit keer wordt
hij per auto door zijn schoon-
zoon en een vriend gebracht.
Eerst voor een paar maanden,
maar wanneer alles goed gaat,
wil hij het liefst definitief in Li-
touwen blyven. „Alleen de kerk
en de school van mijn geboorte-
plaats zijn hetzelfde gebleven,
verder is alles veranderd. Maar
in dat dorp, daar wil ik blijven.
Ik ben Litouwer; daar hoor ik
thuis."

Sector welzijn/cultuur
moet meeste inleveren

GS willen fusie van
welzijnsinstellingen

Van onze verslaggever
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worden samengevoegd en dater
verder wordt geautomatiseerd.

het feit dat het Nationaal Sport-
centrum, alle inspanningen ten
spijt, nooit het Limburgse Pa-
pendal is geworden.

In totaal zijn 56 banen in het ge-
ding, maar gedwongenontslagen
worden vermeden door herplaat-
singen en natuurlijk verloop.

Verder wordt de subsidiekraan
onder andere dichtgedraaid voor
dewelzynstaken van gemeenten,
vormingsinternaten, Riagg's en
innovatieve projecten in de ge-
zondheidszorg.

MAASTRICHT - „Het is de
grootste bezuinigingsoperatie
waar we ooit mee zyn geconfron-
teerd," zei deputé Pleumeekers
gisteren. „Maar we hebben voor
alle betrokkenen de pijn zoveel
mogehjk proberen te verzachten
door de bezuinigingen breed uit
te smeren".

Bouw musea
gaat door

MAASTRICHT - De bouw van
de provinciale musea in Kerkra-
de en Venlo gaat, ondanks de
gigantische bezuinigingsoperatie
van GS, gewoon door.

De plannen voor het Museum
voor Industrie en Samenleving
in Kerkrade en het Provinciaal
Volkskundig en Historisch Mu-
seum in Venlo hingen enige tijd
aan een zijden draadje door de
kortingsmaatregelen van het
ryk. Maar de provincie heeft uit-
eindelijk besloten de bouw niet
langer uit te stell<

Vooral omdat
subsidies waren I
by' het niet dooi
plannen zouden m
teruggestort.m het andere instituut worden

?"? Stichting Kunst en CultuurLimburg, de Informatie- en Bi-

- Gedeputeerde
willen de acht provinciale

op laten?aan in twee instituten. Het eneInstituut zou moeten bestaan uit~Jet Limburgs Instituut ter On-dersteuning van het Sociaal, cul-tureel en Educatief werk (LIO-
*E), de Stichting ter Ondersteu-
jjjng Gezondheidszorg enMaatschappelijke Dienstverle-
ning, de Stichting Provinciaalemancipatiewerk Limburg
"SPEL) en het Instituut voorJj-mancipatie Ontwikkeling Lim-
burg (Vurore).

bliotheekcentrale en de Stich-
ting Sportservice Limburg on-
dergebracht. Waar de achtste
instelling, het Instituut voor Ka-
tegoriaal Overleg Limburg
(IKOL), dat zich richt op de be-
langen van jongeren, ouderen en
gehandicapten, onder gaat val-
len, is nog niet bekend. Doel van
de bundeling is een aanzienlijke
kostenbesparing. De twee insti-
tuten zouden moeten worden
gehuisvest in een gezamenlijk
kantoorgebouw. Dat komt waar-
schijnlijk in Sittard, nabij het
NS-station.
Volgens het provinciebestuur is
dat niet alleen goedkoper, maar
wordt ook de onderlinge samen-
werking verbeterd. Nu is er tus-
sen sommige instellingen vaak
sprake van overlapping.

Nog eens vijf miljoen willen Ge-
deputeerde besparen op onder
meer wegenbeheer, arbeids-
marktbeleid, bodem- en grond-
waterbescherming, het provin-
ciaal afvalstoffenplan, het
DSM-meetnet voor luchtveront-
reiniging, proefboerderijen en
-tuinen en de stichtingLimburgs
Landschap.

Ontslagen
Ook de provincie zelf levert een
fikse bijdrage aan de bezuinigin-
gen: ruim 4,5 miljoen wat neer-
komt op bijna 25 procent. Het is
de bedoeling dat verschillende

Het zwaarst wordt de sector wel-
zijn/cultuur getroffen die ruim
acht miljoen moet inleveren. Op-
vallend is dat het Nationaal
Sportcentrum in Sittard
voortaan niet meer op jaarlijkse
subsidie van 650.000 gulden
hoeft te rekenen. Een gevolgvan

(ADVERTENTIE)
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t Langs deze weg willen wij u graag oprecht dan-
ken voor de deelneming bij het overlijden en de

_T ".. , , , . 4
, „, crematie van mijn lieve man, onze zorgzame va-Dankbaar voor het vele goede dat wy van hem der, schoonvader en opamochten ontvangen, delen wy u mede dat he- r

den geheel onverwacht van ons is heengegaan, Vï "£»"(=*r-P»TIvoorzien van de h.h. sacramenten, in de leeftijd *k-^J^--1-'-& OLIICCICII
van 29 jaar,

Mevrouw M.C. Scheeren-Flachs
T^On TVTPrX kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, februari 1992
In dankbare herinnering: 'Landgraaf: oma Merx r^^*'^^^^^^"'^^^^^^'^^^^^^^^^"'^^^familie Merx 4- Cor Verbraak, 46 jaar, echtgenootvan Ellie Wol-

Sittard: bewoners en personeel * ter, Castorstr. 6, 6043 TA Roermond. De plechti-
Vossekoel 6 ge uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag
Huub, Jos, Didier, Maurice 14 maart om 11.00 uur in de kapel van Onze Lieve
Sjef, Robin, Roger, Gerrie Vrouw in 't Zand te Roermond.
Gerrit-Jan Huub, Leny . Miep op >t Root 5? jaar echtgenoot van Sjra

i »» r -i' »/ ' Kiggen. Kempweg 6, 6045 EH Roermond. DeBerg aan de Maas: familie Mccx plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
11 maart 1992 zaterdag 14 maart om 14.00 uur in de kapel in 't
Corr.adres: Paulus Stichting Zand te Roermond.
Watersley 1, 6132 KA Sittard j.Geert Maessen, 58 jaar, echtgenoot van Bets van
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op * der Werf, Lovaniostr. 1, 6043 CD Roermond. De
zaterdag 14 maart as. om 13.15 uur in de kapel eucharistieviering zal worden gehouden op zater-
van de Paulus Stichting te Sittard. Aansluitend daS *4 .maart om 10-30 uur ln de kerk van O.L.V.
zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om van Altyddurende Bystand te Roermond.
14.45 uur in het crematorium Nedermaas, J. Agnes G Meeuwissen, 69 jaar, echtgenote vanVouershof 1 te Geleen. 1 Joannes H. Briels, Vyverbroekstr. 34, 6015 AB
Bijeenkomst in het hoofdgebouw van de Paulus Neeritter. De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
Stichting om 12.30. Geen condoleren. hebben op zaterdag 14 maart om 10.30 uur in de
Gelegenheid tot afscheid nemen van Ton in het Parochiekerk van de H. Lambertus te Neeritter.
Maaslandmortuarium Wauben, Heinseweg te 4- Maria Elisa (Lieske) Bisscheroux, 86 jaar, echt-
Sittard, van 17.30 uur tot 18.15 uur. ' genote van wijlen Hubertus Geelen, Adelbert
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, vfn Srfiarnlaan H2l, 6226 EM Maastricht. De
eelieven deze annonce als zodanie te besenou- Plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
gelieven aeze annonce ais zoaanig ie Desenou op zaterdag 14 maart as om noo uur in de paro. ,
wen_ chiekerk van St.-Petrus-Banden te Heer-Maas-

«■iH*****************************************************Mßr*.******"i^^^«*******************************Mr****"*^B»*«*^ tricht.
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verandas Genk N. V.
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Showroom Genk-België: Hasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 11 36 32 60Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km.

i .—__—__________________

Showroom geopend iedere werkdag van 10h-18h. Zaterdag en zondag van 14h-18h.U kuiy ons ook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huis of verstuur de antwoordbon.

AZ verandas: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen.
Uitbreiding van uw wuon - leefruimte, 12 maanden per jaar.

Unieke retlekterende dakbedekking en super isolerende beglazing.
Uw bouwaanvraag T.b.V. Vergunning kosteloos door ons verzorgd.

Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z.
i 1

(in gefrankeerde enveloppe A.U.8.)

Ja, ik wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie.

I Naam _____
I Straat
I Postcode Gemeente :
I Telefoon I
i i

jfQCORSTENS-
AgT VERSCHUREN

«W** Helmond koopt
zat 14 mrt mankanaries 11
groene 7 rode & roodzalm
man & popjes 15 alle kleuren
7 putterbast. 27.50 JONGE
kanaries broed 1992 allekleu-
ren 6 JONGE rode man &
popjes 10 pst. GLOSTER,
WITTE & KUIVEN SPEC.
PRIJS, d.duiven 10 meeuwen
4 zebras 7 parkieten 10 val-
ken 25 witte etc. 35 collis 20
pp. brengen: SITTARD
10.30-11 putstr 10 HEERLEN
11.30-12 emmastr 7a TER-
BLYT 12.30-1 rijksw 46 BEEK
1.30-2 maastrichterln. 7.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

| OPLEIDINGEN-CURSUSSEN \
HAHNEQUIHINSTITUUf| * R*| '5

Uw zekerheid in de keuze van een gerenommeerd
opleidingsinstituut. Reputatie: 18 jaar uitzonderlijk

niveau in trainingen en modeshows.
WELKOM voor de nieuwe start van de

avondopleidingen

mannequin
dressman

houdingscorrectie
Info-inschrijving in onze bekende leslokaties:

Heerlen:
Maandag 16 maart as. om 20.00 uur

in het Golden-Tulip City Hotel
(Wilhelminaplein 17).

Maastricht:
Woensdag 18 maart as. om 20.00 uur

in het Grand Hotel dè L'Empereur
(direct tegenover het centraal station)

Sittard
Vrijdag 20 maart as. om 20.00 uur

in hotel De Prins (Rijksweg Zuid 25)

Tel. info 046-371732
Office: M.1.1. Kampweidestraat 4, 6191 EW Beek

ê^udé/- Ke&üuvumt/

&>iieltmdenpunl cVcuU&
zoekt gemotiveerde

BUFFET- EN RESTAURANT-
MEDEWERKERS M/V

full-time en part-time
U kunt telefonisch solliciteren

op ® 04454-1589 of 1569

Wegens reorganisatie én verbouwing

TOTALE
LEEGVERKOOP

bü

PI NE HOME
Onze hele collectie oude en nieuwe grenen
meubelen NU MET GROTE KORTINGEN.
O.a. eethoeken, kasten, bedden,
2-zits bankjes enz. enz.
Ook in onze riet- en rotanafdeling
nog diverse stoelen en 2-zits banken
aan SPOTPRIJZEN!
Wyckerbrugstraat 59 Maastricht-Wyck

Tel. 043-251306

Armeniërs vallen
Azerbajdzjan aan

MOSKOU/BAKOE - Armeense
eenheden hebben gisteren van-
uit de enclave Nagorno-Kara-
bach over een breed front aan-
vallen uitgevoerd op Azerbajdz-
jaanse stellingen. Daarbij
vuurden zij een honderdtal ra-
ketten af op Agdam, net ten oos-
ten van de Armeense enclave op
Azerbajdzjaans grondgebied.
Dat heeft het Russische persbu-
reau Interfax gemeld op basis
van informatie van het nationali-
stische Azerbajdzjaanse Volks-
front.
Armeense strijdgroepen eisten
successen op in hun offensief.
Tegenover het Russische pers-
bureau ITAR-TASS verklaarden
zy dat zij Azerbajdzjaanse posi-
ties bij Agdam hadden overrom-
peld en ook de Azerbajdzjaanse
dorpen Natsjitsjevanik, Chra-
mort, Kazanchi en Farroech in
handen hadden gekregen. Daar-
by zouden zeker tien doden zyn
gevallen. Volgens Azerbajdz-

jaanse bronnen lieten bij de be-
schietingen van Agdam nog eens
zeven burgers het leven.
De Armeniërs zouden bij hun
aanvallen het nodige wapentuig
hebben buitgemaakt op Azer-
bajdzjaanse strijders. Volgens
TASS ging het daarbij onder
meer om een T-72 tank, vijf
transportwagens en grote hoe-
veelheden munitie.
Armeense functionarissen meld-
den gisteren ook Azerbajdzjaan-
se raketaanvallen op Stepana-
kert, de hoofdstad van Nagorno-
Karabach. Daarbij zouden enke-
le gewonden zijn gevallen.
De kansen op een vreedzame op-
lossing van het conflict blijven
vooralsnog klein. Issa Gamba-
rov, hoofd van de parlements-
fractie van het Azerbajdzjaanse
Volksfront, sloot vredesbespre-
kingen nagenoeg uit zolang de
Azerbajdzjaanse strijdgroepen
niet sterk genoeg zijn om Ar-
meense aanvallen te weerstaan.

Alleen nog personeel voor bepaalde tijd

Ruim 2000 banen
minder bijGAK
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Het Gemeen-
schappelijk Administratie Kan-
toor (GAK) neemt alleen nog
personeelvoor bepaalde tijd aan.
Tevens worden tijdelijke con-
tracten niet meer omgezet in vas-

J te banen. Met deze maatregel
houdt het GAK rekening met het- eventuele verlies aan arbeids-
plaatsen als gevolg van wettelij-
ke maatregelen ter beperking
van het ziekteverzuim en het ge-
bruik van de voorzieningen voor
arbeidsongeschikten (wao'ers).
Het GAK, dat zorgt voor uitke-
ringen aan werklozen en aan zie-
ke en (langer) arbeidsongeschik-
te werknemers, ziet aankomen
dat in de komende twee jaar tus-
sen de 1400 en 1550 banen verlo-
ren zullen gaan. Dat zal een
gevolg zijn van maatregelen die
het ziekteverzuim beperken. Tot
en met 1995 wordt zelfs een ver-
lies aan arbeidsplaatsen bij het

J
GAK berekend van tussen de
2000 en 2350. Dat alles op een
personeelsbestand van op het
ogenblik rond de 17.000.
In zijn berekeningen is de lei-
ding van het GAK ervan uitge-
gaan dat door de maatregelen
die het ziekteverzuim moeten
verminderen, ook nieuwe banen
ontstaan, omdat meer controle
op en begeleiding nodig is van
werknemers die zich ziek mel-
den. Het aantal banen dat door
de nieuwe aanpak verloren gaat,
zal echter veel groter zijn dan
wat er doorextra taken bij komt.
Door nu geen nieuwe werkne-
mers in vaste dienst aan te ne-
men verwacht het GAK straks
geen vast personeel te hoeven
ontslaan. Mensen die op een tij-
delijk contract zijn aangenomen,
hoeven er echter niet op te reke-
nen dat zij een baan in vaste
dienst aangeboden zullen krij-
gen. Zij zullen na het aflopen van
hun contract in veel gevallen
weer op straat komen te staan.

Sigarettenfraud
link met Amerit
ROTTERDAM/PRESTON - '
grootscheepse sigarettenfrau,
die in onderzoek is bij deRo*'
damse politie en de politie"
Engeland, heeft vertakkifl
met de Verenigde Staten
Zuid-Amerika. WoordvoeJ
Peter Lovett'horn van de po*
in Preston, Lancashire (E(
land), heeft dat bevestigd.

De zaak kwam in decembe*
Rotterdam in hetrollen toen'
Nederlanders, een Brit en ■Amerikaan, met behulp van'
valste documenten een aa<
containers met sigaretten aa"
man probeerden te brengen 1
een opvallend lage prys. Dei
rant-koper rook onraad en *|
schuwde de Rotterdamse poÜ
die het vijftal inrekende. Ze*
ken helemaal niet te beschik!
over de sigaretten. De pol
heeft de vijf mannen inmid''
verhoord. Drie van hen zijl-
verhoor weer naar huis gestuU
Eén van de Nederlanders W
zes dagen vastgezeten. De A<
rikaan wordt beschouwd als
hoofdverdachte. Hij is na 66
gen op vrije voeten gesteld.

De Rotterdamse politie doet1
derzoek naar deze zaak sai*
met de politie in Preston (EH
land). Ook Scotland Yard
Amerikaanse politiemensen *ken aan de zaak. De Engelse I
litie werd ingeschakeld na
moord op de 47-jarige Enf?
man David Wilson, die eet
door de Rotterdamse politi'
verhoord over deze zaak me*
sigarettenfraude.

Op vrijdagavond drongen H
gemaskerde mannen binnen]
het huis van de accountant']
vid Wilspn in Chorley inj
buurt van Manchester, E"]
land. Wilson zelf was niet tWj
zijn dochtertje werd gegü^
Toen de accountant om elf j
met zyn vrouw, oudste doc-Jen schoonzoon thuiskwam, A
den de vrouwen vastgebonöj
Wilson en zijn schoonzoon A
dèn samen naar de garage]
bracht, waar Wilson met tl
schoten in het hoofd werd \
dood.

De Engelse politie heeft inJ*
deis mensen verhoord: een &
uit Schotland en een privé-de'
tive uit de buurt van Preston, j
twee weken geleden in opdraj
van iemand uit Amerika H
uitgezocht waar Wilson wooflj
Volgens de politie in Pres1]
zijn beide mannen geen verd^te in de liquidatiezaak._ J
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Maak er verstandiggebruik van.

SEAT MARBELLA nieuw:

M-B—-- SEAT MARBELLA MET

ttN 3-WEG KATALYSATOR
|*_^^_i_^^AA I De Seat Marbella is in vele opzichten een

*BI bh mm I beauty. De één valt direct voor zn aan-

■^H ll IV trekkelijke uiterlijk, een ander voor de
mumW mm ■ mm^ Hl W H U I mooie uitvoering, weer een ander gaat

meteen door de knieën voor de 'schone'

Jr^ _A MK^ motor en er zijn ook mensen die verliefd
Hfl ak zijn op zn lage prijs. Kortom, een auto om

W M ■rl - '^\, helemaal weg van te zijn. Lees maar mee:

mmmm-~ggSp%m\ i—— f_L\ " *§ereSe^e 3-weg katalysator ■ 5-bak
jT ___-=-B_f" Mm mtBM F^---^ v***«A ■ elektronische carburateur ■ verstelbare- ■*■■■"■■***—r*****—^^^***—*—- MMitf '■■«ÊmmW&Umwmm \■■■■■■■■■■■■IMWMM^pW't***'**'-^ _ ___ \ _^-~~ \

«lp** '■* BRJÉ BOmS-Ö Bjj "'*"' ___B_________L___^ rugleuning en hoofdsteunen ■ afsluitbare
B tankdop ■ fleurige bekleding ■ bescherm-

m m
ttmmmmm- lijsten rondom ■ rentevrije financiering.

■ Ga snel naar je Seat dealer, die rekent je

If"W graag jeschone winst voor.
H M "^ I K r

v V S W bZZ^^ Volkswagen Groep

miÜltlu ]i\ J\\RftKlifl Gedreven Door Ambitie
BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V,DSM-straat 7,046-371243.BRUNSSUM,AutobedrijfChiaradia,Trichterweg 122,045-212843. HEERLEN,AutosportBrounsB.V,Schelsberg
175,045-725507.KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545.LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRICHT,
AutobedrijfPeter Bancken, Heerderdwarsstraat25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364.
Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Wijzigingen voorbehouden. Hetfinancieringsaanbod betrefteen rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst meteenlooptijd vaneenjaar insamenwerking met onzefinancieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden,mor het bij inruil bij te betalen bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. De aanbieding geldt alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat Marbella of Ibiza personenwagen voor 30 juni 1992 en registratie voor 15juli 1992. Importeur Pon Car B.V, Leusden. Tel.: 033-951550.
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Scholierennaar Academische Olympiade in Utah

Vrijdag de 13e brengt
Sintermeerten geluk

DOOR MONIQUE PARREN
gramma, om het hoofd te kun-
nen bieden aan de vele vragen
die ze tijdens de Olympiade op
17 maart voorgeschoteld krijgen.

Bij hun toch al zware studiekwamen - geheel vrijwillig -nog eens vijf lesuren extra perweek. Vooral de afgelopen drieweken was dat niet altijd even
gemakkelijk.

" Het trio uit Weiten dat meegaat naar de Olympiade is de afgelopen week druk bezig
geweest met inpakken. Rookworst, hagelslag en kaas gaan natuurlijk ook mee naar Ame-
rika. Foto: FRANS RADE

Terwijl vrienden en klasgenoot-
jes zich vooral bezig hielden met
het naderende carnaval, studeer-
den de elf onverdroten door.
Vlak voor de krokusvakantie
werd nog een extra wiskunde-les
ingelast over vergelijkingen en
complexe getallen. Bepaald geen
lichtekost aan de vooravond van
volksfeest nummer één. Wiskun-
deleraar Bijsmans: „Normaal
gesproken komt het laatste on-
derwerp helemaal niet aan bod
gedurende de middelbare
schooltijd, maar nu moeten de
leerlingen het in een uurtje le-
ren!"

twaalf uur met tussenstops in
Amsterdam en Chicago.

gie, geschiedenis, wiskunde en
'science'. „De Starwars-competi-
tie lijkt op het vroegere Ren-je-
rot", vertelt Matthijs Kater „maar
dan op hoog niveau." De Voeren-
daler staat bij dit onderdeel
langs de lijn, net als Heerlenaar
Idwer Bijlsma. „We hebben éér-
lijk geloot omdat er maar negen
studenten mogen meedoen".

heeft de groep zó dicht bij elkaar
gebracht, dat 'eerste reserve'
Idwer Bijlsma 'gewoon' meegaat
naar Utah. Niet langer als reser-
ve, maar als een volwaardig
teamlid! „ledereen was het daar-
over eens. Als we gaan, dan gaan
we ook allemaal", vertelt begelei-
der en biologie-docent Wim Did-
deren.

De scholieren blijven tien dagen
in the States. Het 'elftal' van Sin-
termeerten logeert bij gastgezin-
nen in de dorpjes Newton, Lo-

gan, Providence, Paradise,
Mount Sterling, Ogden, Roy en
Layton, allemaal in de buurt van
Salt Lake City. Hierdoor blijven
de kosten voor het verblijf be-
perkt. Didderen: '„De school
heeft bovendien verschillende
sponsors aangetrokken waaron-
der DSM, Aegon Rayon Zuid,
Vebego International, Auto Von-
ken, Stichting Zuster Xavier
Nolens en de gemeente Heerlen,
om ook de (vlieg)reis toeganke-
lijk te makenvoor elke leerling."
Sintermeerten heeft ook een bij-

Groep
De intensieve voorbereiding
voor de scholierenwedstrijd

9 scholieren staan aan de voor-Het"^ van een êroot avontuur.
6]f

l team van Sintermeerten -
t. 'eerlingen van 5 Lyceum en"r begeleiders - vertrekt van-
uaB om even voor elf vanaf
lte p.W-cIU Airport naar Salt La-

y m e Amerikaanse staat*h. Een vliegreis van ruim

HEERLEN - Astrid Reub-
saet heeft in haar dromen al
tien keer haar koffer inge-
pakt. Tanja Schreibers is
vooral bang voor een black-
out. De spanning neemt
aardig toe onder de elf leer-
lingen, die het Sintermeer-
tencollege gaan vertegen-
woordigen op de Academi-
sche Olympiade 1992 van
de Utah State University.
Dit is een jaarlijkse wed-
strijd tussen studenten van- ' i '~"- l - .1 !___!—L. ruim twintig high-scnools

£ Utah. Sintermeerten is de enige Europese deelnemer.
v,e mannelijke teamleden maken 'stoere' grapjes: „Ons
g legtuig is het eerste verkeersvliegtuig dat een looping

*t maken." De drie meiden geven schoorvoetend toe dat
ie tnU toc^ we^ een keetje de kriebels krijgen. „Eerst kontegen vrienden zeggen 'ik ga naar Amerika', maar nuSdan we nog echt óók!", lacht Astrid.

Training
De trip naar Amerika is beslist
geen snoepreisje. Al vóór Kerst-
mis is het geselecteerde team
gestart met een trainingspro-

Toch is dat noodzakelijk, want
het niveau van de Olympiade is
vrij hoog. De wedstrijd bestaat
uit meerkeuzevragen, die de
leerlingen 's morgens indivi-
dueel moeten beantwoorden, en
een gezamelijke Starwars-com-
petitie in de namiddag. De deel-
nemers worden getest op negen
vakgebieden, waaronder biolo-

Honderden gasten op opening van European Fine Art Fair in Mecc

'Allemaal van die prima donnaatjes'
drukken getrainde ogen van
beveiligingsbeambten wil Hus-
tinx niets zeggen. „Maar reken
maar dat de beveiliging nog
strenger is dan de andere jaren
dat de kunstbeurs hier gehou-
denwerd."

DOOR JOS VAN DEN CAMP Geheimpjes
Men zal weliswaar niet zo ge-
makkelijk met' het kleurige
drieluik, ter grootte van zon
twee garagepoorten, van Evert
Thielen uit Venlo aan de haal
gaan. De komst van de juwe-
lenhuizen Cartier, Harry Win-
ston (Marilyn Monroe kocht er
ooit een oorknoppie) en Gar-
rard, dwong de directie van de
kunstbeurs daarentegen de be-
veiliging nog eens te verhevi-
gen. „Maar in welke mate blijft
een geheimpje".

The European Fine Art Fair
kent meer geheimpjes. Voor de
150 kunsthandelaren, anti-
quairs en galeriehouders die
op de beurs vertegenwoordigd
zijn, gold tot gistermiddag vier
uur een 'verboden toegang.

Maar liefst 88 museumdirec-
teuren, hooggeleerde dames en
heren en andere kunstkenners
waren gevraagd deel uit te ma-
ken van de zogenoemde 'vet-
ting committees'. Zeg maar
clubjes van keurmeesters die
de tentoongestelde kunstwer-
pen aan een onderzoek onder-
werpen.

Deugt de omschrijving er van
met het getoondeobject? Is het
wel echt? En is het niet over-
matig gerestaureerd? Op die
vragen wilden de dames en he-
ren gisteren antwoord hebben,
terwijl de kunsthandelaren het
bos werden ingestuurd, de tijd

/f^AASTRICHT - Vorige week liep hij toeval-
""! wat nonchalant door de sjieke Bondstreet.

Jroeg héél Londen aan hem of ze hem van-
daag, vrijdag, bij de opening van The Euro-pean Fine Art Fair zouden ontmoeten. Zeg
!^,aar de Alles voor Eva, maar dan over kunst.|En met een beetje ander publiek). „Loop ikdoor de Grote Staat in het centrum van Maas-zicht", verbaast de kunstbeurs-directeur Paul
tfustinx zich. „Hier zegt dus niemand wat te-gen mij. Terwijl in Londen, New Vork en Pa-
ri Js, waar de kunst- en antiekbeurzen worden
Sehouden, die zich een beetje met ons hiergunnen meten, 'Maastricht' een begrip is. Dehele wereld komt naar hier."

of aan een verkeerde kunstenaar werd toe-
geschreven, werden er maatregelen geno-
men.
Een onbekend aantal werd van de tentoon-
stelling verwijderd.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Een internationaal gilde van bijna ne-
gentig keurmeesters onderwiep de talloze
kunstwerken van The European Fine Art
Fair gisteren aan onderzoeken. In de weini-
ge gevallen dat een tentoongesteld object
niet echt bleek, te vaak was gerestaureerd

drage gekregen van 'Worldclass-.
room. Aan dit telecommunica-
tieproject dankt de school de
uitnodiging voor de Olympiade.
Didderen: „We hebben via de
computer contact met ruim 80
scholen in de hele wereld. Het
vorige jaar hebben we voor een
werkstuk intensief samenge-
werkt met een school uit Utah.
Op grond daarvan zijn we door
de Universiteit uitgenodigd voor
de wedstrijd."

Gastgezin
Vrijwel alle deelnemers hebben
al contact gehad met hun gastge-
zin. „Het zijn opvallend keurige
mensen, die heel stereotiep over
ons denken", vertelt Idwer Bijls-*
ma. „Hutspot en speculaas zijn'
bijvoorbeeld bekend, maar ook
onze fiets. De Amerikanen den-
ken dat Holland voor de helft'
bestaat uit fietspaden!"
De deelnemers verheugen zich
op de wedstrijd en het verblijf in
de USA. Samen met hun ouders
kwamen ze zondag voor de laag-
ste keer bijeen. Deelnemen is be-
langrijker dan winnen was een
veelgehoorde uitspraak. „Zelfs
als het resultaat tegenvalt, blijft
de hele reis een positieve erva-
ring. De jeugd heeft in de afgelo-
pen maanden al zóveel geleerd",
meent de moeder van Guido
Boer.

De deelnemers beamen dit, maar
zijn zelf toch wat 'fanatieker.
„Té hoge verwachtingen zijn niet
goed, maar we hopen wel iets te
presteren. We zetten gewoon ons
beste beentje voor", zeggen de
elf vastbesloten.

Alle flauwe grapjes over de ver-
trekdatum, vrijdag de 13e, wor-
den met een brede lach afge-
daan. Niks geen bijgeloof!
Daphne Smeets: „Daar kan ik al-
leen maar om lachen. Ik denk
dat juist die dag een geluksdag
voor ons i5..."

doodden met een potje toepen
of potentiële klanten in deA
buurt opzochten en handel
dreven, waarvoor ze per slot
van rekening in de wieg waren
gelegd.
In een onbekend aantal geval-
len werd gisteren besloten
maatregelen te nemen.

Fouten
Kunstwerken werden uit de
tentoonstelling gehaald of fou-
ten werden hersteld. „Van boze
opzet is nooit sprake", weet
Hustinx. „Zo zijn kunsthande-
laren niet. Dat kunnen ze zich
niet permitteren."

Hoe zijn ze wel?
„Ach, het zijn verwende lieden.
Handelaren in kunst die hier
op de beurs staan zijn natuur-
lijk niet de eerste de besten. Zij
zijn de lui die privévliegtuigjes
hebben." (en Hustinx's aanbod
om met 50 procent korting met
Sabena vanuit 'de wereld' naar
Maastricht te vliegen* beleefd
afslaan).

„Zij voelen zich de prima don-
naatjes en willen als zodanig
behandeld worden. Een voor-
beeld: als een kunsthandelaar
via mijn staf stante pede fles-
sen champagne wil laten aan-
rukken en een paar schoteltjes
oesters, dan wil hij ze binnen
vijf minuten in zijn tentoon-
stellingsruimte hebben.
Is dat niet gelukt? Nou, dan
kun je hier in dat kantoortje
van mij nog wel wat beleven."

Stoffer en blik
Dan wil de dichtsbijzijnde Chi-
nese vaas het Mccc nog wel
eens via stoffer en blik verla-
ten.

DOORANGELIPOULSSEN

Westelijk Mijnstreek geteisterd door golfnekkrampgevallen

'ledere minuut is van levensbelang'
tica om de ontsteking tegen te
gaan. Bovendien leggen we ze
aan een beademingsapparaat,
omdat ze al hun kracht nodig
hebben om deze ziekte te over-
winnen.
Het is een van de meest dramati-
sche ziektebeelden bij kinderen
en in de regel sterft de helft van
de aangemelde gevallen ofhoudt
er ernstig letsel aan over. Door
het zeer alerte optreden van de
huisartsen, lijkt in deze streek
het verloop van de ziekte positief
beïnvloed te worden."

JjAASTRICHT - „Als een kind koorts heeft, hangerig
* misselijk is, moet braken en kleine roodachtige vlek-I ?s heeft die niet verdwijnen als je er met een glas op

is er alle reden om tot actie over te gaan. Zeker5fs die puntvormige vlekjes binnen korte tijd zichbaar
j»oter worden. Dan heeft een kind waarschijnlijk me-I j^gococcen sepsis, een vorm van hersenvliesontste-
M
lrig die veroorzaakt wordt 'door de meningococ bacte-e- Deze bacterie ontwikkelt in het lichaam schadelijkej ,tQffen die tot een zeer ernstige bloedvergiftiging lei-I hvll'" vertelt dr Gijs Vos, kinderarts van het Acade-misch Ziekenhuis Maastricht en goed bekend met 'nek-}Kramp.

gaan meer open, de bloeddruk
daalt en daardoor klopt het hart
ook minder goed.

Medicijn
„In heel Europa proberen we nu
een nieuw medicijn uit. Het heet
centoxin en kost 7.500 gulden
per spuit. Tot nu toe is het nog
niet duidelijk of het werkt. Maar
ik hoop dat er gauw een oplos-
sing tegen deze geheimzinnige
vorm van meningokokkenziekte
wordt gevonden. Het liefst in de
vorm van een vaccin. Maar zelfs
dat ligt nog niet binnen de moge-
lijkheden. Daarom is het op dit
moment heel belangrijk dat de
ziekte in een vroeg stadium her-
kend wordt en meteen behan-
deld kan worden.
Meestal overleven de kinderen
-of volwassenen, want die kun-
nen het ook krijgen-, het dan wel
en kunnen de blijvende gevol-
gen van deze ziekte zoals bij-
voorbeeld hersenletsel, vermin-

I ,j de afgelopen maanden wer-
-1 *^n in de Westelijke Mijnstreek
J b eer dan tien gevallenvan dezeItyWettelijke ziekte gemeld,
1 uaarvan twee met dodelijke af-i °op.

1 U ekkramp is eigenlijk een foute
I j^-V' aldus Vos, „Het slachtof-
-1 fle °ntwikkelt meestal niet eens
| lijkstijfheid, waar de ziekte in
1 {Ji v°lksmond naar genoemd is.
1 si»111611 en "^ddag kan een vol-
I va

gen gezond kind, levensge-
I -4^arUik ziek worden. Het gif in
j a bloedbaan veroorzaakt een
i He)131 reacties m het lichaam.
I W Sne na het andere orgaan
"tki? 1"dt aangetast; men zou het«nnen vergelijken met een do-
j. «nosteen-effect. De bloedvaten

Boosdoener
Vervolgens ontstaat er zuurstof-
tekort in de organen. Dit kan
binnen een aantal uren de dood
tot gevolg hebben. En hoewel de
ziekte alleen doorgegeven wordt
middels knuffelcontacten ofaan-
hoesten en er zeker geen sprake
is van een epidemie, is het toch
raadzaam alert te blijven op de
uiterlijke kenmerken van deze
ziekte. Controleer elk ziek kind
op de symptomen, want iedere
minuut kan van levensbelang
zijn," is het advies van Gijs Vos.

neusholte van miljoenen men-
sen. Om de een of andere reden
wordt deze bacterie bij een aan-
tal mensen in een bepaalde
streek opeens agressief en ont-
staat er een plaatselijke toename
van het aantal gevallen van de
ziekte. Zon 'aanval' heeft een cy-
clus van ongeveer twintig tot
vijfentwintig jaar. De laatste golf
was in 1966.
Nu zijn er sinds eind jaren tach-
tig meldingen binnengekomen
uit de buurt van Helmond, daar-
na uit de buurt van Roermond
en nu ligt de brandhaard in de
Westelijke Mijnstreek. Eigenlijk
behoren we nu een afname van
het aantal gevallen waar te ne-
men, maar dat gebeurt niet. Dit
is gezien de historie van de ziek-
te vreemd en verontrust ons ei-
genlijk ook."
Vos: „Er is helaas nog geen af-
doend middel tegen de ziekte
gevonden. De kinderen komen
door die bloedvergiftiging bin-
nen in een zware shock. Ze wor-
den meteen getransporteerd
naar de kinder-intensive care,
waar ze door speciaal getrainde
artsen en verpleging worden be-
handeld. We dienen direct vocht
toe om de bloedsomloop te ver-
beteren, medicijnen om de
bloedvaten te vernauwen en het
hart te ondersteunen en anti-bio-

„Niemand weet hoe de ziekte
ontstaat. De boosdoener is de
meningococbacterie, die een vas-
te bewoner is van de keel- en

Een miljard gulden, schat de
Nederlandse public relations-
manager Bertie Bisschops, is
de totale waarde van de dui-
zenden uitgestalde kunstvoor-
werpen op de 'wereldberoem-
de' beurs die door buitenland-
se WV's genoemd wordt in
hetzelfde lijstje van aan te be-
velen evenementen als de Flo-
riade. „Ik ben zo arrogant om
te zeggen dat ik dat nou jam-
mer vind."
Over het aantal ingehuurde
snuffelhondjes, elektronische
middelen en op achterover

lang voor Christus kunnen
schuifelen.

andaag is het zover. Dan is dejj^le wereld met privéjetjes op
jjkastrichtAirport gearriveerd.
rfl wordt de vijfde European
lr»e ArtFair in het Maastricht-

** Mccc geopend in aanwezig-
beid van bijvoorbeeld prins

emhard, tal van ambassa-
deurs en gouverneurs uit de
°eide Limburgen. Daarna zijner zon slordige 1.500 speciale
*>asten die gratis en voor niets
*Jan-met-de-Pet betaalt van 14
I? 1en met 22 maart veertig gul-

er» entree) langs het 17e eeuw-
tafelzilver, de 16e eeuwse

■^eesters en de wereldberoem-qe wandkleden uit een tijd van

" Kinderarts Gijs Vos in de kinder-intensive care afdeling van het AZM, waar nek -kramp-patientjes optimaal behandeld worden. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

derd worden. De zes kinderen
die bij het AZM zijn behandeld
hebben alleen littekens op de
huid overgehoudenaan deze ver-

giftiging. Gelukkig maar. Want
hoewel ik het als medicus een
fascinerend onderzoeksonder-
werp vind, zou ik er niet rouwig

om zijn als het de ijskast in kon
en er niemand meer het slacht:of- -
fer hoeft te wordenvan deze ver-
raderlijke bacterie," besluip Vos.
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waardoor op een meer bedrijfs-
matige manier wordt gewerkt.
Nadeel is dat als je niet uitkomt
met je budget de gemeenten
moeten inspringen. Die zijn naar
niet zo happig open proberen ri-
sico's in de bedrijfsvoering dus
zoveel mogelijk te voorkomen.
Maar als je goede afspraken over
maakt is het een prima systeem.,,
De veranderingen die nu op sta-
pel staan, zal Hendriks in zijn
functie als directeur niet meer
meemaken. Ih november is hij
62 jaaren gaat met pensioen. Dat
neemt niet weg dat Hendriks
zich ernstige zorgen maakt over
de toekomst van de sociale
werkvoorziening.

Onstuimig museumbezoek

Expositie
In het Natuurhistorisch MJseum in Maastricht is tot fmet 29 juni de expositie 'GeoW
gie op postzegels' te zien. "
tentoonstelling is samengeste'1
uit particuliere verzameling*'
Het museum brengt ono?
meer zegels met fossielen, c&
tinenten en vulkanen in beejjj
In enkelevitrines zijn voorW»
pen te zien die terug te vind1?
zijn op de postzegels. Zo V*
den er brokken amethyst *
stukken schaal van fossi^inktvissen getoond. Het een^
ander wordt begeleid door c*1
video-presentatie.

" Directeur Hendriks: ,Jlet
is toch droevig als wij zon
prachtig systeem de vernie-
ling in helpen."

Foto: PETER ROOZEN

Boomfeestdag
Vijftig van de 56 Limburgse $
meenten doen op 25 maart m*
aan denationale boomfeestd«
Ter gelegenheid van dit fe**
planten honderdduizend W*
deren uit vijf Europese land^dan een boom in ruim 550 NJderlandse gemeenten. Het tb*
ma van deze 36e boomfeestd»
luidt: bomen en het milieu. JJgemeenten Brunssum, Ecb
Maastricht, Meerlo/WanssU 1!
en Thorn doen wegens orgal*
satorische problemen niet m«f
Venray houdt haar boomfee-5?
dag in de herfst. Als voorberg
ding op de boomfeestdag b*Jden de basisscholen een le?
pakket aan rond dit thema. *Jde centrale viering van £
boomfeestdag in deSchinve'*
se bossen (gemeente Ondef

banken) zal ook staatssecret»
ris Gabor aanwezig zijn.

De tien procent korting op het
WSW-budget (voor Wegom 2,2
miljoenjdie met de overheveling
van de budgetgelden naar het
fonds voor de social vernieuwing
gepaard dreigt te gaan, noemt hij
'ridicuul. „Dat is gewoon een
verkapte bezuinigingsmaatregel.
Efficiënter kunnen wij niet wer-
ken. Ik vrees dan ook dat We-
gom dan moet bezuinigen op
zon zestig arbeidsplaatsen. Als
je uitgaat van een natuurlijk ver-
loop betekent dat voor de toe-
komst nog langere wachtlijsten."

„Natuurlijk is het naïef om te
denken dat de sociale werkvoor-
ziening als enige groep buiten de
decentralisatie- en deregule-
ringsplannen van het kabinet
zou vallen. Dat heb ik ook nooit
verwacht maar als hetkabinet de
WSW-middelen (Wet Sociale
Werkvoorziening) in de toe-
komst helemaal overhevelt naar
het gemeentefonds is de ramp
niet te overzien. Dan gaan er an-
dere verdelingscriteria gelden.
Die van bewonersaantal, opper-
vlakte en bebouwing. Vooral
voor de werkvoorzieningsschap-
pen in Zuid-Limburg zal dat de-
sastreuze gevolgen hebben. Net
zoals in Oost-Groningen en
Twente is het aantal WSW'ers in
ons gebied op historische gron-
den veel groter dan elders in het
land. Als je geen rekening houdt
met de sociale en demografische
achtergronden schuift een groot
deel van het macro-budget (3,2

Met de open eind-financiering in
het begin van de jaren tachtig ,
een systeem waarbij het tekort
op de begroting zonder veel pro-
blemen door de overheid werd
aangevuld en dat volgens Hen-
driks al snel uit 'de klauwen'
liep. En de budgetfinanciering
die vanaf 1 januari 1989 tot 1994
als experiment is ingevoerd.
Vooral over het laatste systeem,
dat nu door het kabinet op de
helling wordt gezet, is Hendriks
meer dan tevreden. Hij betreurt
het danook in hoge mate dat 'de-
ze kip bij het broeden is ge-
stoord. „De budgetfinanciering
zit goed in elkaar. Het macro-
budget van 3,2 miljard gulden
wordt via een bepaalde verdeel-
sleutel met een aantal voorwaar-
den over de 80.000 werkvoorzie-
ningsschappen verdeeld. Dat
geeft de bedrijven bij de uitvoe-
ring een grote mate van vrijheid
en veel verantwoordelijkheid

miljard gulden) richting grote
steden. Dat zou betekenen dat
voor de helft van de WSW'ers in
de Oosteüjke -en Westelijke
mijnstreek geen plaats meer is.
Daar moet je toch niet aan den-
ken. Waar moeten geestelijk -en
lichamelijk gehandicapten dan
heen? Naar een instelling of de
thuiszorg? Dat kan en dat mag
gewoon niet gebeuren".
Maar er ligt volgens Hendriks
nog een tweede gevaar op de
loei". Een gevaar dat in zijn ogen
veelreëler is. Als de staatsecreta-
ris bij de geplande overheveling
naar het fonds voor de sociale

vernieuwing de gelden die voor
de WSW zijn bestemd niet speci-
ficeert of zo als Hendriks dat
noemt oormerkt, voorspelt hij
chaotische taferelen. „ledere ge-
meente kan dan zelf bepalen
welk gedeelte van de pot zij wil
laten doorstromen naar de socia-
le werkvoorziening. De Wegom
heeft slechts met vier gemeenten
te maken maar sommige bedrij-
ven wel met twintig. Als die alle
twintig naar eigen willekeur een
budget geven aan de werkvoor-
ziensschappen is de chaos com-
pleet. Een lange termijn plan-
ning wordt onmogelijk." Hendriks is van mening dat de

elf Limburgse SW-bedrijven al-
les op alles moeten zetten om de
politiek van het naderende on-
heil te doordringen. „Wij hebben
in Nederland een sociale werk-
voorziening die in de hele wereld
zijn weerga niet kent. Het is toch
droevig als wij zon prachtig sys-
teem de vernieling in helpen."

Onderwijsdag
'Goed onderwijs, ons een zol»/
Dit is het thema van de regl^
nale onderwijsdag die dond^dag 19 maart wordt gehoudf I
door de kringen basisonderWfl
van de Katholieke Onden-vVlj'
vakorganisatie (KOV) in W*
den-Limburg. Tijdens deze d»
zal vooral aandacht worden b*
steed aan het project 'We*j
samen naar school. Met d*
project probeert de overheb
scholen zover te krijgen dat *»ervoor zorgen dat de groei v*J
het speciaal onderwijs afneel***
Staatssecretaris Wallage
Onderwijs wil dat deze 'zorg Q\
maat' in de toekomst zovf*
mogelijk binnen het regul>*J
onderwijs gegeven gaat W<£den. De schoolbesturen h***-"'
ben tot juni de tijd om samell'
werkingsverbanden te creëreP
en een plan van aanpak op ?
stellen. De onderwijsdag vul*plaats in het Cultureel Ce*
trum De Oranjerie in Roe[,
mond. De ontvangst is <"_(
08.30 uur en de dag zal rol»"
16.00 uur worden afgesloten*

Gastgezin
AFS-Limburg zoekt gastgezi-J
nen voor buitenlandse joné^
ren die in augustus naar Ned*?:
land komen. AFS, een vere^Jging zonder winstoogmerk rfl*
vestigingen in ruim vijftig l3^den, is op dit moment beZj»
met een wervingsactie. In d
diverse AFS-regio's zijn tof
menteel ongeveer 120 schobfj
ren te gast uit verschillend
landen. In Limburg zijn de st^Jdenten geplaatst in onder m^
Stem, Thorn, Meers, Weert <-f
Nederweert. Zij die belangs^
ling hebben in het onderbre»1'
gen van buitenlandse jongerejj
kunnen een gesprek aanvrageP
via Maurice Driessens, S*v
Nicolaasstraat 26 a, 6211 N^Maastricht, telefo^043-250220. Ook voor verdej^
informatie kan men op d 1
adres terecht.

Vakantiefilms

kort ken van fruit. De eerste binnen-
les vindt plaats op maandag 23
maart om 20 uur in de Volta-
school te Hoensbroek. Aan de
cursus zijn geen kosten verbon-
den. Wel worden deelnemers
verzocht zich zo spoedig moge-
lijk aan te melden bij de coördi-
nator Jo Hermans, C045-212209.

HEERLEN

" Beeldend kunstenaar Frans
Malschaert treedt zondag om
14.30 uur op in de Stadsschouw-
burg met de jeugdvoorstelling
Goud. De voorstelling is geba-
seerd op het sprookje Repel-
steeltjeen is bedoeld voor kinde-
ren vanaf zses jaar. Entree
fl 7,50.

" In Galerie 't Weverlje vindt
tot 8 april een expositie plaats
van Elly van Genuchten en Els
Janssen. Beiden zyn lid van de
Kunstkring De Wever.

" In het Golden Tulip Hotel
wordt dinsdag 17 maart om 20
uur een informatie-avond gege-
ven over transcedendte medita-
tie.

Dansen voor
Greenpeace

HEERLEN/KERKRADE
Dansschool Degenkamp in Heer-
len en dansstudioLotus in Kerk-
rade zijn twee van de 133 dans-
scholen in Nederland waar van
zaterdag 14 maart tot zondag 15
maart wordt gedanst voor
Greenpeace. Door de dansers te
'sponsoren' hoopt Greenpeace
geld en nieuwe donateurs te 'ver-
dienen.
In dansstudio Lotus aan de
Nieuwstraat 140 in Kerkrade
worden de eerste danspassen ge-
zet op zaterdag om van 11 tot 23
uur. Dansschool Degenkamp
(Nobelstraat 16 in Heerlen) doet
er nog een schepje bovenop.
Daar staan vanaf zaterdagavond
21 uur liefst 130 leerlingen acht-
tien uur op rij op de dansvloer.

LANDGRAAF

" Politiehondervereniging De
Trouwe Vriend Nieuwenhagen is
op zoek naar nieuwe leden. De
erkende vereniging leidt honden
op voor verdedigings-, speur- en
reddingswerk en voor bewa-
kingswerkzaamheden. De oefen-
dagen van de vereniging zyn
zaterdag om 14 uur, zondag om
10 uur en woensdag om 18 uur.
Het oefenterein ligt in Nieuwen-
hagen, nabü de splitsin Bruns-
summerweg/Schachtstraat. Voor
informatie: H. Timmer,
«412060.

VOERENDAAL

" De politieke partij D66 begint
een afdeling in Voerendaal. Za-
terdag van 10-14 uur wordt op
het Kerkplein een ledenwerfac-
tie gehouden.

" Muziek uit de zestiger jaren is
op zaterdag 21 maart volop te be-
luisteren in het Corneliushuis in
Heerlerheide. Garant voor een
avondje swingen staan de Ja-
guars. Zaal open om 20 uur.
Kaarten (a 10 gulden) uitsluitend
in voorverkoop verkrijgbaar bij:
Rob Manders ® 045-224405, Max
Mannheims 720909 of Harry Mo-
"berts 228162.

BRUNSSUM - De Brunssumse
gymnastiek- en atletiekvereni-
g: ng Don Bosco huldigt zaterdag
tv/cc junilarissen. Hub Stoffels
(69) is al zestig jaar lid. Sportief
hoogtepunt van zijn carrièrre
was Stoffels' deelname aart de
ploeg van Don Bosco die in 1955
het landskampioenschap ver-
overde. Leo Stoffels is de tweede
jubilaris. Hij is 25 jaar lid en
m.aakt sinds 1984 deel uit van het
be stuur.

Jubilarissen
bij Don Bosco

HOENSBROEK

" IVN Hoensbroek start bin-
nenkort met een educatief pro-
jekt over fruit. Het project be-
staat uit binnen- en buitenactivi-
teiten met een cursusachtig
karakter. Op het 'buiten'-pro-
gramma staan een bloesemwan-
deling, excursies en het verwer-

SIMPELVELD

" Deputé Jef Pleumeekers is
dinsdag gastspreker tijdens de
jaarvergadering van het CDA in
Simpelveld. Hij spreekt over het
thema 'Regionale problematiek.
De bijeenkomst begint om 20.00
uur café-restaurant dr Bergbok
in Huls.

# Een 22-jarige Heerlenaar vereerde het Thermenmuseum woensdagmiddag met een on-
stuimig bezoekje. Hij verloor bij het nemen van de bocht Kruisstraat-Coriovallumstraat
de macht over het stuur en kwam tegen het muurtje bij de entree van het museum tot stil-
stand. De man bleefongedeerd. Foto: DRIES LINSSEN

Expositie over
Wijnandsrade

"De stichting Welzijnswerk
voor Ouderen zoekt vrijwilligers
voor het vervoeren van ouderen
en thuis bezorgen van warme
maaltijden. De chauffeurs krij-
gen een kleine vergoeding. In-
lichtingen bij het Dienstencen-
trum (Betty de Wert of Ed
Hoogenboom)

LXV
De Limburgse Katholie^Vrouwenbeweging (LK\
houdt deze maand en in apr*;
de voorjaarsbijeenkomstej"
1992. Hetthema is: 'Hoe herke";
je incest en hoe gaat het vef'
der?' De bijeenkomsten vfOf

_
den in de volgende plaatse"]
gehouden: In Spaubeek, Oj
dinsdag 17 maart in het R°a£ flhoes, aanvang 10.00 uur; op 1S
maart in het Missionair Cef>'
trum in Heerlen, aanvang 9?
uur; op dinsdag 24 maart ij1
zaal Groenewoud in Weer1'
aanvang 10.15 uur; op maandae
30 maart in de Maagdenberg
Venlo, aanvang 10.00 uur; ?P
dinsdag 31 maart in de Oranje'
rie in Roermond, aanvang 10*.,
uur; en op woensdag 8 apr'
weer inRoermond van 19.30to
22.00 uur. Inlichtingen: LXv-
Ambachtstraat 5 in Heerlen-
telefoon 045-718200.

BRUNSSUM - Op zondag 15
maart wordt voor de tweedekeer
het Vakantie-en Reis Filmfesti-
val gehouden. Het evenement
wordt georganiseerd door de
Film en Videoclub Brunssum en
staat onder auspiciën van de LO-
VA (Limburgse Organisatie van
Audiovisuele Amateurs).
Amateur-filmers van binnen en
buiten de provincie laten films
en video's zien van verschillende
landen en streken. Het festival
vindt plaats in Gemeenschaps-
huis Concordia in Brunssum en
begint om 9.30 uur.

BOCHOLTZ

" Het Toneel- en Operettegezel-
schap (TOG) speelt nog twee
keer de dialectklucht De Zilvere
Hoechziet. En wel op 15 en 22
maart in zaal Coerver-Goebbels
in Bocholtz.

Om 14.00 uur is er een dialect-
voorstelling van de ouderento-
nee Igroep De Komedianten van
Terwinselen. Daarna treedt de
Limburgse troubadour Jef

KERKRADE - De kerngroep
Kaalheide houdt op 17 maart een
culturele middagvoor alle oude-
ren van Kaalheide om haar 10-ja-
rig jubileumte vieren.

Feestmiddag
voor ouderen
in Kaalheide

Diederen op. De feestmiddag
vindt plaats in gemeenschaps-
huis De Jreets. De zaal is vanaf
13.30 uur open en de toegang is
gratis.
De kerngroep organiseert al tien
jaar tal van activiteiten voor
ouderen, zoals yoga, volksdan-
sen, gymnastiek en biljarten.
Verder kunnen de ouderen lid
worden van een damesnaai-
groep, dameshobbygroep en een
zangkoor. Er is een spreekuur
voor ouderen en een maaltijd-
project waar de bejaarden ge-
bruikvan kunnen maken.
De kerngroep wil met deze acti-
viteiten het sociale contact tus-
sen de ouderen in Kaalheide
bevorderen.

WIJNANDSRADE - De Stich-
ting Vrienden van Wijnandsrade
houdt dit weekeinde, naar aan-
leiding van het tienjarig bestaan,
een expositie in het Gemeen-
schapshuis. Wijnandsrade en
omringende gehuchten worden
vanaf het begin van de eeuw in
beeld gebracht.
De bezoeker wordt door middel
van foto's en gebruiksvoorwer-
pen teruggevoerd in de tijd: de

voetbalvereniging, de fanfare,
oude hoeven, de kerk, de Oranje-
optocht uit 1923 en vele andere
aspecten van het dagelijkse le-
ven passeren derevue.
Vele (oud-)inwoners van Wij-
nandsrade hebben het materiaal
voor deze expositie, weaaronder
de complete inventaris van een
oudekeuken, belangeloos ter be-
schikking gesteld. De foto- en
filmgroep '76 verleent medewer-
king aan het evenement door
continu films te vertonen.
Zaterdag staan de deuren van
Gemeenschaphuis Wijnandsrade
van 13 tot 20 uur open. Zondag
kan men er terecht van 11 tot 18
uur. De entree bedraagt fl 2,50.
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Rondleiding
De Nederlandse Genealogisch
Vereniging, afdeling Overk*81
tier van Gelre houdt morg*
een rondleiding door het nis*1
rische stadje Thorn. Na &
bezoek aan de St. Michaëlktf1
zal archivaris Peter Roost e*
korte lezing geven over bj
streekarchief van Thorn. $
vertrek is om 14.00 uur vanl
Hotel Crasborn aan de Ho<rf
straat 6 in Thorn. Om 17.00 uU
wordt de middag afgeslote*
De toegang is gratis en iede*
een is van harte welkom.. "

Wegom-directeur Hendriks maakt zich ernstig zorgen

'Overheveling WSW-budget
naar gemeente rampzalig'

Het kabinet heeft vergevorderde plannen om in de
toekomst het budget voor de 80.000

werkvoorzieningsschappen in Nederland niet meer
rechtstreeks uit te keren maar te overhevelen naar
het fonds voor de sociale vernieuwing. Daarbij wil
staatssecretaris Elske ter Veld van socialezaken in

1994 een decentralisatiekortingvan tien procent
doorberekenen. Voor deprovincie Limburg betekent

dit een stropvan 43 miljoen gulden. Directeur J.
Hendriks van het Werkvoorzieningsschap Geleen en
Omstreken (Wegom) ziet twee grote gevarenvoor de

toekomstvan de sociale werkvoorziening. Het
financiële gatkan volgens hem alleen worden gedicht
door op arbeidsplaatsen te bezuinigen. Bovendien zal
het budgettaire lot van de Sociale Werkvoorziening
(SW)-bedrijven in handenvan degemeentenkomen
te liggen. Zonder goede afspraken kan dat volgens

Hendriks desastreus uitpakken.

DOOR CATHARIEN ROMIJN
BEEK - Als de politiek met de
plannen van staatsecretaris Ter
Veld akkoord gaat, voorspelt al-
gemeen directeur J. Hendriks
van het Werkvoorzieningsschap
Geleen en Omstreken (Wegom)
zwaar weer. Met zijn tien jaar
werkervaring in de sociale werk-
voorziening kent Hendriks, te-
vens voorzitter van het Provin-
ciaal Directeuren Contact SWL,
als geen ander het klappen van
dezweep. Hij heeft de afgelopen
jaren in zijn bedrijf met verschil-
lende budgetteringsscenario's
gewerkt.

in hetnieuws

streeksgewijs



Heisterberg
Groen Links in Heerlen heeft
staatssecretaris Heerma
erop gewezen dat de bewo-
ners van mannenpension
Heisterberg jarenlang ten;
onrechte huursubsidie kre-,
gen. Fractievoorzitter Paul'
Simons vermoedde dat de
gemeente moedwillig had
verzwegen dat het om een
pension gaat en niet om een

complex huurwoningen. Met de huursubsidie heeft de gemeente,
de exploitatiekosten gedrukt.
Burgemeester Van Zeil heeft echter aannemelijk weten te maken'
dat het ministerie van VROM de kans had om in te grijpen, maar
dat heeft nagelaten. Van opzet zou dus geen sprake zijn, hoog-
stens van misverstanden.
Groen Links leek enigszins verrast door deze nieuwe informatie.
Maar de zeer rechtlijnige en op zich te verdedigen houding van
Groen Links heeft nadelige gevolgen gehad voor de resterende
Heisterbergbewoners: ze moeten meer huur gaan betalen. Boven-
dien zit het Streekgewest, dat het wegvallen van de huursubsidie
tijdelijk heeft moeten opvangen, met een strop van 125.000 gul-
den. Groen Links lijkt - hoe raar het ook klinkt - in dit geval
Roomser dan de paus.

J. P.

der Petit: „Onze organisatie staat niet frontaal tegenover
het plan, maar wel in deze vorm. De landbouwkrijgt veel
te weinig kans. Het is toch te gek, dat goede landbouw-
grond in de toekomst wordt doorkliefd door bomen."
Ook het financiële plaatje baarde Petit grote zorgen. „In
de Cortenbacherallee staan eenstuk of zes oude eiken
die dringend behandeld moeten worden, maar daarvoor
heeft de gemeente geen geld. Hoe moet het dan met dit
plan?"
Een inwoner van Craubeek complimenteerde Voeren-
daalen landschapsarchitect Van Heukelom met het plan.
„Het herstel van de oude bossen is een goed initiatief',
aldus de heer Van Aken. „Maar natuurbeschermers en
landbouwers moeten hierbij wel samenwerken."
Indien mogelijk, gaat de gemeente deverschillendereac-
ties verwerken in het plan.

Beleidsplan geeft landbouw te weinig kans

Boeren oneens met
herstel landschap

hebben de natuur altijd in stand proberen te houden.
Zonder de boeren was er nu geenVoerendaals landschap
meer", betoogde de heer Boshouwers. „Wij worden ern-
stig tekort gedaan."
Ook de Limburgse Boerenbond afdeling Voerendaal-
Übachsberg staat niet echt achter het plan. Woordvoer-

VOERENDAAL - Ongeveer honderd mensen waren
woensdagavond naar het Voerendaalse gemeentehuis
gekomen om de inspraakavond over het nieuwe Land-
schapsbeleidsplan van de gemeente bij te wonen. Tij-
dens deze inspraakronde werd de frictie tussen land-bouw en natuur pijnlijk duidelijk.
Vooral veel landbouwers plaatsten vraagtekens bij het
omvangrijke plan, dat landschapsarchitect W. van Heu-kelom in opdracht van de gemeente heeft ontwikkeldvoor het Voerendaals buitengebied. Het plan is voorna-
melijk gericht op herstel van het karakteristieke Lim-burgse landschap in de gemeente. „De boeren worden
door dit mooie plan geweerd, maar juist de landbouwers

Maatschappelijk Werk betreurt houding college

Geen steun Heerlen
voor kamerbureau

Nato
" We wisten wel dat de Nato
aan grote veranderingen on-
derhevig is, maar dat nu.een
kwestie van seizoensarbeid
wordt, nee dat is ons geheel
nieuw. Het lijkt ons trouwens
ook een onveilig idee. Toch
sprak CDAer Hans Goijen tij.
dens de Heerlense gemeente,
raad over de behandeling van'
de 'voorjaars-Nato.' En zoals u
weet: christen-democraten
ten meestal dicht bij de bruu.Of zou het toch gewoon een ver-
spreking zijn?

Brief
" Wat is PTT-post toch aardig.
De waarnemend chef van 'het
Expeditieknooppunt Sittard,
ene meneer Solberg, stuurt ons
een brief. Een excuusbrief nog
wel, hoewel we helemaal niet
boos op hem waren. Op zijn -af-deling werd een aan ons ge-adresseerde envelop aangetrof-
fen, leeg. ,£)e inhoud is zoekge-
raakt", bekent Solberg namens
de PTT. „Daar u wellicht yi de
gelegenheid bent te achterhalen
wie de afzender van dit stuk is,
heb ik toch gemeend u de lege
envelop te doen toekomen."

Brief (2)
" Heel aardig van meneer Sol-
berg, maar op de envelop staaïgeen afzender. De postzegel is
evenmin afgestempeld (die ge-
bruiken we opnieuw!), dus we
kunnen er zelfs niet naar dè af-zender gissen. Maar voor wie
zijn of haar aan de Redactie
Oost geadresseerde post öjibe»-
antwoord blijft: het was uw
brief... En bedanktvoor deposfl-
zegel.

Praktijk
" Dokters, dat zijn nog eens
helden. Een arts uit Heerlen
schoot gisterochtend zijn vrouu)
te hulp, toen zij een inbreker in
de dokterspraktijk ontdekte. De
onverlaat was via de achter-
kant de praktijk binnengeko-
men en stond te snuffelen in dt
handtas van de doktersvrouw.
Toen de arts na de waarschu-
wing van zijn echtgenote arri-
veerde, greep hij de inbreker en
droeg hij hem over aan depoli-
tie. De politie nam de dader,
een 31-jarige Heerlenaar,
dankbaar in ontvangst.

Zeg, hallo!
" ,Zeg, hallo! Die van Pancra-
tius uit Heerlen moeten 'nietdoen voorkomen alsofze de eni-ge Limburgse vertegenwoordi-
gers zijn tijdens de openingvan het nieuwe TweedeKamer-
gebouw op 28 april", (zie. hetLD van donderdag 5 maart jl.)laat een vertegenwoordiger
van de Roermondse Mesjeus,
die niet alleen de gasten, maar
ook het Heerlens mannenkoor'nog wat voor willen zingen.'De Mesjeus gaan ook naar die
manifestatie in Den Haag. Bo-
vendien wordt ook nog dialectpopgroep Rowwen Hèze èn dèharmonie St. Cecüia uit Horst-America namens Limburg aanhet feestprogramma toege-
voegd.

Gehaktbal
" Gelezen: Weet u het verschiltussen een gewone gehaktbal en
een kant en klare? De kant enklare heeft bedrijfskunde gestu-
deerd.

GROENEKRUIS

DOOR WIM DRAGSTRA

weekend agenda

APOTHEKEN,e avond-, weekend- en zon-
beginnen op vrij-a 6avond en eindigen devolgen-

*e week vrijdagochtend om 8.30

jWssum- Schinveld.yan de Wouw, Dorpstraat 153,
«eerlen.

Saroleastraat 6,«712541. B.g.g. ©711400.

Jampers, Hoofdstraat 5 Schaes-P«rg, _-310777. Voor spoedgeval-
j?l dag en nacht bereikbaar.- Eygelshoven.
_*n Wersch, Hoofdstraat 41,
«452010.

en Bleijerheide.
Rijders, Kampstraat- 114,

- Bocholtz.
Dr. Ottenstraat 9, Sim-

&441100. Zaterdag van
* tot 15 uur en zondag van 14.30
p 15 uur. Voor spoedgevallen

men terecht van 22 tot 22.30

fjloensbroek - Heerlerheide.f^rtens, Hoofdstraat 87 Hoens-?Trock, 5212214.futh.. °or spoedgevallen eigen apo-
"'eektbgg _-711400).

Ï)GH - Heerlen.
'1400. (Informatie over avond-n weekeinddienstenvan artsen,

apothekers en het
Kruis.)

.Wachtdienst voor spoedgeval-
Heerlen: ©713712. Nuth-

I^erendaal-Simpelveld:
«04405-2995. Brunssum-Schin-yeld-Jabeek: _-259090. H0en5-

«225588. Kerkrade: &459260.
_^gelshoven-Landgraaf:
«323030.

ARTSEN

" Harmonie Concordia repeteert in het jeugdhuis aan de Maanstraat

HEERLEN - De gemeente
Heerlen geeft geen subsidie
voor een centraal bureau ka-
merbemiddeling. Ook wil de
gemeente zich niet gaan bezig-
houden met het bemiddelen
van kamers.
Dat schrijven burgemeester en wet-
houders aan het bestuur van de
stichting Centrum voor Maatschap-
pelijkWerk Heerlen.
Het CMW schreef twee maanden
geleden de nota 'Kamerbemidde-
ling in Heerlen.' Daarin pleitte het
voor een centraal kamerbemidde-
lingsbureau, waaraan de gemeente,
opleidingen met veel studenten op
kamers, de hulpinstellingen en ver-
huurders zouden moeten meebeta-
len. Totale kosten: twee ton.
Directeur Herman Langenveld van
het CMW zegt het besluit van bur-
gemeester en wethouders te betreu-
ren. „Gelukkig hebben het Neder-
lands Christelijk Instituut voor
Volkshuisvesting en woningvereni-
gingen wel positief gereageerd. Ze
willen de zaak met de gemeente be-
spreken. Het initiatief is dus nog
niet geheel van tafel."
Langenveld erkent dat derol van de
gemeente bij het centraal kamerbe-
middelingsbureau niet doorslagge-
vend moet zijn. „Maar ze heeft wel
een stimulerende taak, waar ze niet
vanaf moet zien. Vooral omdat wij
met het bureau een verbinding Wil-len krijgen tussen de reguliere ka-
mermarkt en mensen met proble-
men, voor wie hetniet zo gemakke-
lijk is om tot toegang tot die marktte krijgen."
Het bemiddelingsbureau zou toe-zicht kunnen houden op de huur-prijzen, naleving van de huurwetge-
hunurdlrs.het W°°ngedrag van <*e
De gemeente erkent dat vooral dezogenaamde 'kansarme' jongerenmoeilijk aan een betaalbare kamerkunnen komen. De gemeente wilhaar taak echter beperkt houdentothet verlenen van vergunningen aanverhuurders en het toezicht houdenop de naleving daarvan.
Maar volgens het CMW beschikkenniet alle kamerverhuurders oververgunningen, waardoor kamersverloederen en huurders soms zon-
der pardon op straat worden gezet.£chaesberg.

Stuurman, &320660 en*°ndag Meyer, ®313286.

TANDARTSEN.

HULPDIENST SOS

£Ag en nacht bereikbaar,

Geslachtsziektebestrijding:
24- uurs infolijn, _-740136.

"oor spoedgevallen 9711400brandweercentrale) bellen.
£erkrade-Oost.jP°tzaterdag 12 uur vlg. telefoon

van eigen huis-
jes. Voor spoedgevallen éérst

contact opnemen
de dienstdoende arts. Van

12 uur tot zondagmor-gen 10 uur Vluggen, ®452913.
Var» zondagmorgen 10 tot maan-
dagmorgen 8 uur Limpens,
«452630.
?'mpelveld -Bocholtz.
JL'-Udag en zaterdag Schiffelers,«04451-1500. Zondag Mom,
«443938.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum kan onmogelijk alle ge-
meenschapshuizen in die plaats op
poten houden. Officieel erkent de
gemeente er acht: De Burcht, In 't
Ven, Concordia, De Kepper, Unitas,
het Open Huis, Jeugdhuis Maan-
straat te Treebeek en Casino Tree-
beek.

In een vorig jaar aangenomen nota
over de gemeenschapshuizen wordt
bepaald, dat de helft van het groot
onderhoud en een behoorlijk be-
drag voor geluidwerende voorzie-
ningen door de gemeente betaald
zullen worden. Dat betekent nogal
wat. Als er werkelijk aan alle ge-meenschapshuizen goede geluidwe-
rende voorzieningen aangebracht
moeten worden, dan kost dat het
lieve bedrag van vier miljoen gul-
den. Dat heeft Brunssum niet. De
gemeente zal er wel één miljoen te-genaan gooien, dat heeft de raaddeze week besloten.patiënten gezondheidscentrum

**oensbroek-Noord kunnen dag
nacht bellen, ®214821. Uit-buitend voor spoedgevallen:

«231800.
(Overigen dienen in geval van
jlood eerst de eigen huisarts te

Pure winst
D66 in Brunssum heeft een heelduidelijk standpunt over het pro-bleem van de gemeenschapshuizen
De gemeente hoeft van deze partij
maar minimaal vijf gemeenschaps-
huizen te ondersteunen. Eén inBrunssum-Noord, één in Bruns-sum:West (Treebeek), één in zuid,
één in oost en nog eentje in het een-

HEERLEN - Een 31-jarige inwoner
van Heerlen is door de politie aan-
gehouden op verdenking van in-
braak in een woning. Tijdens het
verhoor van de verdachte bekende
deze nog twee andere inbraken. De-
ze werden tussen 25 februari en 1
maart gepleegd. De man is ingeslo-
ten en zal worden voorgeleid.

Inbreker bekent
drie inbraken

jjeerlen - Hulsberg - Voerendaal.van Gemert, ®717107. Spreek-uur zaterdag en zondag van 11Jot 12 uur. B.g.g. bel TIGH,
«711400.
Jjerkrade - Übach over Worms -ijjieuwenhagen - Eygelshoven.
hijsen, Industriestraat 88 Kerk-TMe, ®419556. Spreekuur vanJ1.30 tot 12 uur en van 19 tot'9.30 uur. - Bocholtz - Gulpen -Vaals - Wijlre - Wittem.
*vohlen, Kommerstraat 51 Bo-pnoltz, ®045-441236. Spreekuur
tvan 11.30 tot 12 uur en van 17.30lot 18 uur.
brunssum - Schinveld - Nuth -♦joensbroek - Schinnen.

der Werf, Douvenderweg 19
Uirsbeek, ®04492- 2039. Spreek-uur van 11.30 tot 12 uur en van1 '.30 tot 18 uur.

trum. „Als daarnaast in een wijk hetenthousiasme en een draagvlak be-staat voor meer huizen is dat na-tuurlijke pure winst en prima voordie wijk", aldus Jacqueline van derZwaard. Maar van de gemeente
hoeft zon 'extra gemeenschaps-
huis' dan geen ondersteuning te
verwachten.
Wethouder Toon Pierik (eveneens
D66) onderschrijft dat standpunt
(nog) niet. Vooralsnog wil hij zien
dat gemeenschapshuizen onderling
afspraken maken over hun activitei-
ten. „De wet geluidhinder stelt nor-
men, daar hebben we ons aan tehouden. Het is aan de instellingen
zelf om te bepalen welke mate van
geluidwerende voorzieningen ze
willen aanbrengen en dat weer in
samenhang met de activiteiten die
er gehouden worden."

Ze zien in Brunssum de bui al han-
gen. Mag de harmonie aanstonds
niet meer repeteren? Zyn disco-

Kienhuizen

avonden uit den boze? Moeten ergeluidwerende voorzieningen ko-men waar een mannenkoor of eendrumband repeteert. Dat alles zoutot onvoorstelbare kosten leiden,waarvan de één miijoen die de ge-
meente op tafel heeft gelegd slechtseen druppel op de gloeiende plaat
is. Servië L'Espoire (Lijst Horselen-berg) voorziet dat de muziekgezel-
schappen de dupe worden van dit
beleid en dat gemeenschapshuizen
verworden tot kienhuizen. Hy vindtdat Brunssum de hele materie vande gemeenschapshuizen opnieuw
moet bekijken.

Wethouder Pierik denkt dat het metde klachten omtrent de geluidover-
last van de gemeenschapshuizen
niet zon vaart zal lopen. „Als er ineen wijk een draagvlak is voor een
gemeenschapshuis, dan zullen deklachten meevallen. Maar als er uiteen bepaalde wijk steeds meerklachten komen, dan zal de priori-teit om in tegrijpen hoger worden."Kortom, de gemeente wil blijkbaareen aantal gebouwen in Brunssumhebben waar lawaai gemaakt kanworden. Waar de harmonie en dedrumband kunnen repeteren, waareen disco-avond voor de jeugd ge-houden kan worden, een feest-

avond met een live-orkest. Daar
moeten dure en goede geluidweren-
de voorzieningen komen. Andere
gemeenschapshuizen krijgen die
voorzieningen niet en daar zullen
dit soort activiteiten niet meer kun-
nen plaatsvinden.

De Brunssumse gemeenteraad
vreest dat dit nogal wat consequen-
ties heeft voor het Brunssumse ver-
enigingsleven. PvdA'er Klaas Over-
dijk zei in de gemeenteraad dat zijn
fractie vreest dat de muziekgezel-
schappen in Brunssum het kind
van de rekening worden en dat er
een onderlinge concurrentie zal ont-
staan tussen de gemeenschapshui-
zen. Misschien dat de Brunssumse
muziekverenigingen binnenkort al-
leen nog maar muziekstukken spe-
len waar géén dubbeleforto meer in
voorkomt, anders mag het stuk op
grond van deWet Geluidhinder niet
gerepeteerd worden.

Er zijn in Brunssum ook heel wat
muziekverenigingen en drumbands
die repeteren in gebouwen die niet
erkend worden als gemeenschaps-
huizen. Daar kan dus van subsidie
voor geluidwerende voorzieningen
helemaal geen sprake zijn. Wat doet
de gemeente als er een klacht komt
van een omwonende over een har-
monie die al meer dan zestig jaarop
dezelfde plek repeteert?
Brunssum ziet zich met de uitvoe-
ring van de Wet Geluidhinder en de
eisen die daaropvolgend aan ge-
meenschapshuizen gesteld moeten
worden voor een groot probleem
geplaatst. Met het miljoen dat nu is
uitgetrokken voor geluidwerende
voorzieningen wordt dat probleem
niet opgelost.

nieuwsanalyse

Brunssum: te veel
gemeenschapshuizen

Gemeente kan instandhouding niet bekostigen

- In zes auto's uit dej^ijk Termaar in de Voerendaalsej^rn Klimmen is woensdagnacht
Er zijn autoradio's en

Portspullen ontvreemd. De afgelo-pen week is op meer plaatsen in dej-^meente Voerendaal ingebroken11 Personenauto's. De politie is nog
D zoek naar de dader(s).

Weer inbraken in
Auto's Voerendaal

Nieuw bedrijf op De Horsel Nuth
NUTH - Vier aan elkaar grenzende
hallen in futuristische bouwstijl.
Die moeten dit jaarverrijzen aan de
Thermiekstraat op industrieterreinDe Horsel in Nuth.

Het wordt de nieuwe vestiging van
reclamebureau Kathagen en Vin-
ken. Het totale perceel is 4500 vier-
kante meter, waarvan de hallen
1800 vierkante meter in beslag ne-

" De nieuwe accommodatie
van Kathagen en Vinken.

men. In mei moet de belangrijkste
bouwfase afgerond zijn. Het recla-
mebureau is nu nog op vijfverschil-
lende lokaties gevestigd.

Graffiti
By deze wil ik reageren op het be-
richt in de krant van zaterdag 7
maart over de aanpak van graffiti in
Heerlen. Ik vind namelyk dat over
het verschijnsel graffitiveel te nega-
tief bericht wordt. Natuurlijk is er
veel rotzooi, maar er is genoeg
mooie graffiti te vinden in onze ge-
meente. En wat is er zo mooi aan
een kale, grijze betonnen muur van
een saai flatgebouw? Er mag best
wat kleur en leven op het beton
aangebracht worden. Daarom pleit
ik ervoor om niet alle schilderingen
te verbieden c. g . te verwijderen,
maar alleen echt geklieder (en bele-
digende teksten). Of om speciale
wanden voor graffitikunstenaars ter
beschikking te stellen.
HEERLEN, Johanvan Dam

Bezuinigen
Het wordt langzamerhand toch wel
ontmoedigend te zien hoe vaak alle
mogelijke overheidsinstanties het
woord bezuinigen durven te gebrui-
ken als ze eigeniyk bedoelen: geld
tekort komen. Ze verhogen danglashard bestaande lasten of vinden
nieuwe uit, teneinde het tekort tedekken. Dat noemen we dan een'moeilijke bezuinigingsoperatie. Ik
heb meer de neiging het 'belazerine
zuur' te noemen.
Een mooi staaltje wordt weer ten
beste gegeven door het college van
Heerlen met betrekking tot een
dierbare melkkoe: de onroerend-
goedbelasting! Een aantal jokers
heeft vanachter een bureautje weer
zitten spelen op een computertje en
wat denk je, het onroerend goed is
sinds 1986 wel 15 procent, huizen
zelfs tot 22 procent, op papier, in
waarde gestegen. We hebben het
zelf berekend, weliswaar met aller-lei 'fudge'factoren maar het komt erecht uit. Heerlijk dus, nu kunnenwe toch onze 'bezuiniging' uitvoe-
ren. We werken het tekort gewoon
weg, heel legaal, we vangen nu im-
mers drie miyoen meer. Ze zullen
wel een beetje sputteren, maar we

in gesprek verhogen toch de tarieven niet, dus
laat ze maar.
Ik heb niet veel, maar toch nog eni-
ge hoop, dat deraad het college tot
de orde zal roepen, door aan het be-
drijven van die 'windhandel' niet
mee te doen.
HEERLEN TJ. Sodenkamp

Naschrift redactie: de gemeente-
raad heeft dinsdag het collegevoor-
stel verworpen.
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U kunt ook nog uit diverse mooie tinten kiezen.
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Duizenden doen examen
op de Ned. Antillen ( alle cat.)
Nu kan het nog! (rechtsgeldig). Bel snel voor info:

Caribbean-Sunset. Tel. 043-212251.
ledere zondag spreekuur in Hotel Stadion

Geleen van 15.00 tot 17.00 uur.
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
AntiHen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Haal uw rijbewijs voor auto
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn.
motor in 8 dgn. of 3 wkn.
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn
met aanhangwagen in 10
dgn. of 10 wkn. Tevens
theorteopl. A-B C-D en alle
chauffeursdiploma's. Duur:
plusm. 8 wkn. voor ml. Bo-
vagJerk. verkeersschool
Theo v. Bentum 045-
-217487 in Hoensbroek.
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102

Huwelijk/Kennismaking
ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets oudei
publiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumptiebon-
nen voor ’ 17,-.

Bar Dancing De Fontein
Sehandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.

Lieva j.'VROUW met 2 lieve
dochters 3 en 1 jr. zoekt
sponfape huiselijke man die
graag een keer op stap gaat
en vader voor de
kinderen wil zijn. Br.o.nr.
B-0871, LD., Postbus 2610,
640V0C-Heerlen.
Man prtrrt. 50 jr., zeer sportief
zoekt blonde VROUW plm.
40 jr. voor LAT-relatie. Br.
met foto, altijd antwoord. Br.
o.nr. B-0890 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
*"""■ !;U»:,.i*t.:..

Bel de Vakman

"Auto afgekeurd!
Chassisbalk of vloer door-
geroest? Bel: 045-251872

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang. en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW. LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huu*. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- 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.
Chassis of koperrot of AF-
GEKEURD, bel dan 045-
-251872.

Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.

Wonen Totaal
Nog enkele luxe
Showroom
Keukens

met 50-60% korting
VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.

Inbouw-
apparatuur

Showroommodellen nu met
40% KORTING

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein en
Eikenderweg 77 Heerlen.

Witte Design
Keuken

2.70 cm. mcl. app.
AKTIEPRIJS: ’ 3.500,-.

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein.

Heerlen. Tel. 045-717555.

Inbouw-
apparatuur

Showroommodellen nu met
40% KORTING

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein en

Eikenderweg 77 Heerlen.

Eiken Keukens
2.70 cm. 4 kleuren, mcl. app.

AKTIEPRIJS: ’ 4.600,-.
VOSSEN KEUKENS

Eikenderweg 77.
Tel. 045-717555.

Te koop diverse SHOW
ROOMKEUKENS in modern
en klassiek, voor de helft
v.d. prijs. Te bevr: Plan Keu-
kens bv, Rijksweg 21, Gul-
pen. 04450-2490.

" KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-

" le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.- Voor al uw 2e hands MEU-
BELS, ook antiek, veel keus
Kouvenderstr. 208, H'Broek
Te koop luxe gepostfor-
meerde EETHOEK in mo-
dern grijs/wit 2.50x1.00 met

i 6 stoelen, van ’3.500,-
-voor ’ 1.250,-. Te bevr.
Plan Keukens b.v., Rijksweg
21, Gulpen. 04450-2490.
Te koop uit nalatenschap:
MEUBELS, huishoudelijke
artikelen, klokken, curiosa
enz. Zaterdag 14 maart
10.00-18.00 uur, Graverstr.
18, Kerkrade-West. Tel.
045-413059.

Te koop weg. omst. luxe ui-
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 HANGLAMP mes-
sing met glazen kap. Ech-
terstr. 41, Echt.
Massief eiken TV-KAST en
eiken wandkast, clemente,
gaskookplaat en vert. lamel-
len, betamax video. Te be-
zicht. zaterdag van 12.00-
-16.00 uur. Olaf Palmestr.
19, Hoensbroek.
Barok UITTREKTAFEL met
4 stoelen te koop, i.z.g.st.
Tel. 045-411067.
Te k. KAST h. 1.30m, br.
1.20, d. 40cm, 3 deurtjes
met 1 la en klep, vr.pr.

’ 125,-. Tel. 04492-3473.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.■ ’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN

ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.. Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.
10 of 12 lamps ZONNEHE-

" MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.- Tel. 04749-4695.

Huish. artikelen
Electro forn. ’ 195,-; diepvr.
’150,-; wasdr. ’150,-;
IJSK. ’ 95,-. 045-725595.

Computers
Te koop gevr. NINTENDO
en Sega spelcomputer met
spellen. Tel. 045-426833,
na 14.00 uur.
Te koop PC/KT 640 Kb
Ram, 30 Mb hdd en 720 Kb
Fdd, EGA-kleurenmonitor
en muis, vr.pr. ’ 1.295,-.
Tel. 045-750491.
!

TV/Vldeo

Draadloze telefoons
25 verschillende modellen uit voorraad leverbaar

met beveiliging v.a. / 139,-. Foto-Video De La Haye,
Nieuwstraat 3, (centrum) Hoensbroek. Tel. 045-211875.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TV's met
gar. Philips grootb. v.a.

’ 125,-. Zeer recente TV's.
Reeds 25 jr. TV-occ.centr.
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. 045-724760.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Kachels/Verwarming
KACHELS, opruiming, hon-
derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

Muziek
Oberkramer orkest GRENZLAND EXPRESS vr. met spoed

Toetsenist/accordeonist
Tel. Q45-414778/418241.

Roland SC 55 Soundmodule
inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!!

Uit voorraad leverbaar!!
PC bezitters opgelet

De SC 55 nu ook als insteekkaart mcl. MPU 401
midi-interface: ’ 1.295,- !! (’ 45,- per maand).

Alles voorradig en demonstratieklaar.

■ I[ÜH'.IN.i!iV iTmvIÜB

Donderdag koopavond

Piano te koop
prijs’ 1.250,-.

' Tel. 046-376000.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
Te koop aangeb. 600 CD.'s
met beschermhoezen en 2
CD-REKKEN, uit de Top
100 van de laatste 3 jr., vr.pr
’7.000,-. Tel. 045-426833
na 14.00 uur.
Te k. Yamaha KEYBOARD
PRS 3500, 3 jr. gar., pr.

’ 750,-. Pres. Rooseveltstr.
31, Schinveld. Tel. 045-
-252774.
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).
]PIANO'S te koop en te huur.,Tevens stemmen J. Somers.& Zn pianohandel, Akerstr.
82, Hrl. Tel. 045-713751.
Te koop goed onderhouden
Duitse PIANO. Tel. 045-
-316782.
KEYBOARD Tujiha F 2100,

’ 750,-. Tel. 045-230831.
Te k. PIANO nw.pr ’ 9.000,-
-z.g.a.nw., pr.n.o.t.k. Tel.
045-351543.

Verzamelingen
MARKLIN grote verzame-
ling aangeboden, met toe-
behoren, ook Failer auto-
baan etc. Tel. 046-511968.

Te koop gevr.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J..Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Inkoop GOUD tegen contant; geld. Defect of heel geen
bezwaar. Verseveld Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans

'36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te koop gevraagd spelende
en DEFECTE KTV'S v.a.
1982. Tel. 045-213432.
Gevr. WANDKASTEN,
bankstel leer, barok en ant.
meubels enz. 045-725595
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor Piccolo's
zieverder pagina 24
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Volkswagen-dealer. Audi dealer. vanLimburg. in Heerlen over 1991.
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Golfautovan het jaar. Audi 80 standaard Golf standaard voorzien De nieuweAudi 100Avant
met Procon-ten. van stuurbekrachtiging (behalve 1,4 liter). in onze showroom.
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(O 's. Cv O<< N, C\ {5 's Cï /D x V Cl?

ïïf ffn fï( JfiJl\ ir . ir ii\
Golf voor 92%te recyclen. Gratis kleurplaat Speciale showaanbiedingen Tijdens onzeshowdagen

voor dekinderen. van de Volkswagen Polo en Passat. 15%korting op accessoires.

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 u de 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 1992! Géén andere auto we hebben gezorgd voor tal van zeer aantrekkelijke showaanbiedingen
kan bogen op zoveel rijwaardigheid. betrouwbaarheid en veiligheid Daar- Onder andere voor de Volkswagen Polo en de Volkswagen Passat U bent
bi| is de nieuwe Golf bovendien ook nog de - ->; ■ mi& van nar,e welkom in onze showroom, om misschien wel de Auto-
milieuvriendeli|kste auto ter wereld / / aanbieding van uw Leven te ontdekken!
de gebruikte materialen kunnen later

i—llHéü^muwMH /Q^w. De openingstijdenvan onze voorjaarsshow zijn: don-
voor liefst 92% opnieuw worden «| (ietdag 12 maart van 14 00 tot 21 00 uur.
gebruikt g£ E?9M^ vrijdag 13 maart van 10 00 tot I JjL«_

Maar we hebben nog meer re- Wm 2100 uur en zaterdag 14 TVFpI
denen om *j feestelijk te ontvangen! R^^B P/^>B W? maart van 10 00 tot 17.00 Uur U-srsis,

(^ O Garage Veneken B.V.
Peter Schunckstraat 10. 6418 XD Heerlen



Van onze sportredactie

Plaatst Jong Oranje zich over twee
weken in Zweden voor de Olympi-
sche Spelen van Barcelona, dan is
het overigens niet waarschijnlijk
dat Israël meegaat. Theoretisch is
dat mogelijk omdat zijn contract op
1 juli ingaat en de Spelen pas op 25
juli beginnen. De huidige verant-
woordelijke Nol de Ruiter, de nieu-
we trainer van FC Den Haag: „Ik
denk niet dat hij meegaat." Israël
zelf, vanuit zijn hotel in Boekarest:
„Over die mogelijkheid heb ik ei-
genlijk nog helemaal niet nage-
dacht."hoeksteen van de gouden EK-équi-

pe, tikte in de haast twee balken af
en werd zevende.

jjjjjï BOSCH - Moest in het
da verlec*eri n°g wel eens
de i

Gn worclen gewacht op Ne-
edv nds succes> bÜ de 26stei^tie van Indoor Brabant]'°nk het Wilhelmus opval-
g°d snel. Niet de Belg Van-
j^nberghe deed, zoals bij hetI^art-eeuwfeest, zijn naam als, J^ing van de lichte tour' eern. maar Piet Raymakers

y
j eride zich aan als kroonprins
n°°r met Rinnetou Zde ope-

* l op zijn naam te

Israël presteert dit seizoen uitste-
kend bij Dinamo Boekarest. De
club heeft zes punten voorsprong
op de nummer twee. Afgelopen
weekeinde werd de competitie her-
vat met een zege van 4-0 op Petro-
lul, de nummer drie. Sportief had
Israël het naar zijn zin bij Dinamo,
privé niet. Hij verpieterde in zijn
hotel. „Ik had moeite de vele uren
buiten het voetbal zinvol te beste-
den", zei hij. „Voor anderen is in
Boekarest misschien veel te bewon-
deren, voor mü niet." In Amster-
dam heeft hij zijn kleindochter en
het kaartcafé.
Of Israël het seizoen in Boekarest
afmaakt. „Ik hoop het. Ik moet vrij-
dag tegen de voorzitter zeggen dat
ik vertrek en weet niet hoe hij zal
reageren."

Verpieteren
De nationale inbreng op internatio-
naal niveau werd donderdag al ge-
decimeerd tot negen ruiters. Er
moest onlangs een „heuse boycot-
dreiging" aan te pas komen om de
organisatie te overtuigen de Neder-
landse toptien - inclusief Jennie
Zoer en Eric Willemsz Geeroms -
toe te laten. Rob Ehrens kon van de
uitnodiging echter geen gebruik
maken door blessures van zyn paar-
den. De onfortuinlijkeruiter uit En-
gelshoven constateerde deze week
dat zowel Stability als Investment,
wellicht door overbelasting, beter
niet konden lopen in de Brabanthal-
len en trok zich terug.

" Piet Raymakers boekte in
het Indoor Brabant het eerste
Nederlandse succes. Foto: afp

"> Brabantse voorman van stal
Versheide was als een van de

bereid in de barrage van
(j opwarmronde risico te nemen.
&H everde hem prompt de eerste
fy'JS op van 3000 gulden. Michaelj/>itaker en zijn nieuwe aanwinst
£ly Dektüs, een Duits dressuur-
P*rd dat pas sinds een jaar aanj^dernissen mag ruiken en na
s ortrnund voor de tweede keer een
K^ngconcours meemaakt, blevenJ^a anderhalve secondebij de Ne-
brlandse combinatie achter. Emile

"\drix accentueerde het voortva-
Nederlandse begin door zich

j derde voor de huldiging te mei-

Piet Raymakers
kroonprins van

de lichte tour

L * Advocaat, de huidige assis-
m j?ondcoach van Oranje en na
Rn in z,weaen ac opvolger vanIde vSuS echels als hoofdtrainer, leg-L t

eerste contact (telefonisch)
ra» ae* vorige week donderdag.
v/?e--, die in Nederland trainer wasyjjf Feyenoord en Den Bosch,

enige bedenktijd. Hij kon te-

yens bijtekenen bij Dinamo en had
een aanbieding van Cambuur Leeu-
warden.
Israël koos voor deKNVB en maak-
te de overgang rond met bestuurs-
lid Paul Boels. Bij wedstrijden van
het Nederlands elftal zal hij als as-
sistent van Advocaat fungeren. „De
tegenstanders van het A-team zijn

Motivatie
Over de motivatie te kiezen voor de
KNVB: „Sinds ik ben gestopt met
voetballen, heb ik altijd bij een club
gewerkt. Ik wilde wel eens wat an-
ders. Van Advocaat, die ook veel
clubs heeft gehad, hoorde ik dat het
bij de KNVB leuk werken is." Als
de oud-Feyenoorder de bond had
afgewezen, had hij vandaag in Boe-
karest een gesprek met een be-
stuurslid van Cambuur gehad.

- Rinus Israël treedt met ingang van 1.ll in dienst van de KNVB. De Amsterdammer wordt assis-
n* van Dick Advocaat bij het A-team en zal worden belast. ,et het Olympisch elftal (Jong Oranje) en het Nederlands elf-van spelers onder zestien jaar. Israël, dit seizoenwerkzaam. s technisch directeur van Dinamo Boekarest, tekende voor|tweejaar.

meestal dezelfde als die van Jong
Oranje. Op de dag van de wedstrijd
van het A-team voeg ik me bij Ad-
vocaat en de selectie."

Israël assistent Advocaat
'Ik heb altijd bij een club gewerkt en wil nu eens wat anders

# Rinus Israël gaat de ko-
mende twee seizoenen aan
de slag bij de KNVB en
krijgt onder andere het
olympisch team onder zijn
hoede. Foto: COR EBERHARD

ZEIST - De Israëlische
voetbalbond heeft Ri-
nus Michels gepolst als
bondscoach. De Am-
sterdammer, vorige
week voor die functie
benaderd, zou na de
eindronden van het WK
in Zweden in dienst
moeten treden. Michels
heeft de Israëliërs ge-
vraagd het aanbod te
concretiseren. Zodra
een uitgewerkt voorstel
op papier staat, gaat hij
met zijn mogelijk nieu-

Israël polst
Rinus Michels
als bondscoach

we werkgever rond de
tafel.

Michels zegt niet op de
zaken vooruit te willen
lopen. „Maar," voegt hij
er an toe, „ik heb niet

op voorhand gezegd dat
ik er niet aan begin. Als
veldcoach ga ik in ieder
geval niet meer werken.
Ik kan me echter voor-
stellen dat Israël ook
andere mogelijkheden

voor mij in petto heeft.
Voordat ik er meer over
kan zeggen, moet de
functie een meer con-
crete inhoud krijgen."

Het nationale elftal van
Israël is voor het ko-
mende WK-kwalifica-
tietoernooi voor het
eerst in de Europese zo-
ne ingedeeld. In groep
zes treedt het aan tegen
Frankrijk, Oostenrijk,
Zweden, Bulgarije en
Finland. Oostenrijk is
op 28 oktober in Wenen
de eerste tegenstander
van Israël.

Crisis bij VCV Zeeland
Voltallig bestuur stapt op " Competitie in het gedrang

- Zaterdag en
sb dag wordt in de Hoensbroeksen?fjhal De Deyl gestreden om de
"j/^burg Cup plaats. Naast het or-
tiC^serende Victoria nemen onder-
(j^r het Roermondse Boonen en
S^ted uit Venlo deel aan de stryd.j^eltijden op beide dagen tussen,u° en 18.00 uur.

Egon Coordes
trainer HSV
HAMBURG - Egon Coordes is
de nieuwe trainer van Hambur-
ger SV. De 47-jarige, die tot okto-
ber vorig jaar assistent bij
Bayern München was, volgt bij
de in degradatiezorgen verkeren-
deBundesliga-club de woensdag
opgestapte Gerd-Volker Schock
op. Coordes werd gisteren aan
de spelersgroep van HSV voor-
gesteld. Zijn eerste klus is zater-
dag de uitwedstrijd tegen zrjn
oude werkgever Bayern waar
woensdag Sören Lerby plaats
moest maken voor Erich Rib-
beck. Hamburger SV is de twee-
de vereniging waar Coordes als
hoofdtrainer werkt. In het sei-
zoen 1986/1987 was hij korte tijd
eerste man bij Vfß Stuttgart.

Kogelstoter geeft
dopinggebruik toe
LONDEN - De Engelse kogel-
stoter Neal Brunning heeft toe-
gegeven verboden spierverster-
kende middelen te hebben
gebruikt. De 21-jarige atleet
werd vorige maand gecontro-
leerd bij wedstrijden in Birming-
ham. Begin deze week werd
bekend dat bij de controle één
urinestaal een positieve reactie
had gegeven. Brunning is de
tweede Engelse atleet die wordt
betrapt op het gebruik van ver-
boden middelen. In 1988 werd
polsstokhoogspringer Jeff Gut-
teridge bij een trainingskamp op
Lanzarote betrapt.

Looyen naar
Wageningen
WAGENINGEN - Leen Looyen
heeft een contract voor twee jaar
getekend als trainer van eerste
divisieclub Wageningen. Hij is
de opvolger van Pim Verbeek,
die na dit seizoen vertrekt naar
FC Groningen. Looyen moest
aan het eind van vorig seizoen
vertrekken bij NEC, dat later
toch degradeerde uit de eredivi-
sie. De 44-jarige Looyen, gebo-
ren in V/ageningen, zat sindsdien
zonder werk.

Man schuldig aan
bedreiging Witt
SANTA ANA - Een 47-jarige
man is door een Californische ju-
ry schuldig bevonden aan het
sturen van bedreigende en obs-
cene brieven naar kunstrijdster
Katerina Witt. Hij kan veroor-
deeld worden tot een gevange-
nisstraf tot dertig jaar. De man,
wiens moeder zich verontschul-
digde voor de bezigheden van
haar zoon, kan tevens worden
veroordeeld tot het betalen van
een boete van maximaal 2,7 mil-
joen gulden. De uitspraak is op 1
juni. De man, die zijn eigen ad-
vocaat was, zou ook naaktfoto's
van hemzelf en folders van por-
nografische bladen naar de voor-
malige Oostduitse hebben ge-
stuurd.

Jansen en
Valneris op kop
PARTHENAY - Drie ronden
voor het einde van de strijd om
de Europese damtitel hebben ti-
telverdediger Gerard Jansen en
de Letse grootmeester Guntis
Valneris nog steeds samen de
leiding. Beiden wonnen hun par-
tij in de zestiende ronde resp.
van de Fransman Issalene en de
Belg Vandenberg. Dat deed ook
de Nederlandse kampioen Rob
Clerc tegen Marek, die de koplo-
pers op een punt volgt. Voor de
Litouwse meester Boezinski was
de puntendeling tegen Koyfman
voldoende om zich te verzekeren
van een WK-ticket.

Vanavond op Kaalheide tegen FC Utrecht

Roda zonder Huiberts
Van onze sportredactie

KERKRADE - Zonder Max Hui-
berts, de laatste weken sterk op
dreef en woensdag nog uitblinker
van het olympisch team dat Zwe-
den met 2-1 versloeg, moet Roda JC
het vanavond om 20.00 uur op Kaal-
heide opnemen tegen FC Utrecht.
De snelle aanvaller moest tegen de
Skandinaviërs vijf minuten voor
het slotsignaal het speelveld verla-
ten met een spierblessure in het
bovenbeen. De medische staf van
Roda JC acht het niet verantwoord
Huiberts vanavond alweer voor de
leeuwen te gooien. Zijn optreden in
de derby tegen Fortuna Sittard, vol-
gende week vrijdag, komt echter
niet in gevaar.

Voor de tweede keer binnen twee
weken staat er voor Roda JC op
Kaalheide tegen FC Utrecht veel op
het spel.Trainer Adrie Koster hoopt
dat zijn ploeg kan aansluiten bij de
prestatie in de kwartfinale van de

KNVB-beker, toen de Kerkradena-
ren met 4-1 wonnen. „We moeten
zorgen dat we ook in de competitie
in derace om Europees voetbal blij-
ven", zegt Koster. „Daarom is het
noodzaak dat we revanche nemen
voor de verliesparty bij De Graaf-
schap".

De Roda JC-trainer heeft zijn spe-
lersgroep doordrongen van het feit
dat de gasten vanavond uit zyn op
rehabilitering voor de bekerneder-
laag. Bovendien vecht de ploeg van
trainer Ab Fafié voor haar laatste
kans op Europees voetbal. Alleen
bij een overwinning op Kaalheide,
mogen de Utrechters nog aan-
spraak maken op een Europees tic-
ket.

Naast Max Huiberts mist Roda JC
ook nog Gerrie Senden. De verdedi-
ger is nog niet geheel hersteld van
de nekblessure die hij twee weken
geleden tegen FC Utrecht opliep.
Bert Verhagen maakt vanavond zyn
rentree in de basis.

mening dat betaald voetbal in Zee-
land alleenkans van slagen heeft bij
een onafhankelijke, schuldenvrije
proftak. Tot nog toe bestaat het be-
taalde voetbal in de provincie uit
een kwakkelperiode van bijna twee
seizoenen. Ten Haaf: „Belangrijk is
een stichting die schuldenvrij be-
gint, onafhankelijk van oude schul-
den."

- Den Helder
Ij eft de eerste wedstrijd van be-
-9*7finale tegen Den Bosch met

~8l gewonnen.

Beroering in damwereld
Zowel Kraan als Ten Haaf is van

Verder ziet Kraan weinig perspec-
tief voor de toekomst. „Willen we
van de onderste plaats wegkomen,
dan dienen we meer kwaliteit in de
selectie te halen. Daarvoor is een
hogere begroting nodig." Als derde
oorzaak ziet Kraan de samenwer-
king van de BVO met de amateur-
tak. Jaarlyks dienen de profs een
bedrag van 134.000 gulden over te
dragen aan de amateurs, voor de
opleidingen andere zaken. Dat lukt
niet. Constant bestaat een beta-
lingsachterstand. Ten Haaf, die de
financiële situatie van de profsectie
heel beroerd noemt, heeft zelfs het
vermoeden dat het tekort over dit
seizoen zeker drie ton zal bedragen.

VLISSINGEN - Het bestuur van
VCV Zeeland is in zijn totaal en met
onmiddellijke ingang opgestapt.
Als reden geven de bestuursleden
op, dat in de afgelopen periode pijn-
lijk duidelijk is geworden dat be-
taald voetbal in Zeeland door het
college niet is te verwezenlijken.
Volgens de opgestapte voorzitter
Kraan is het nog onzeker of Zee-
land, dat laatste staat in de eerste
divisie, zaterdag uitkomt in de uit-
wedstrijd tegen Eindhoven. Van-
daag is overleg met de KNVB,
advocaten en de accountant of Zee-
land het seizoen afmaakt.
Voorzitter Rinus ten Haaf van de
amateursectie van Vlissingen is
meteen nadat hij hoorde dat het
profbestuur was opgestapt, begon-
nen met de formatie van een nieuw
college. Hijzelf en amateur-bestuur-
der Lilipaly nemen daarin zitting.
Ten Haaf was naartstig op zoek naar
een derde lid. „Het zal een lange
nacht worden", aldus Ten Haaf, die
verwacht dat Zeeland het seizoen
zal afmaken. „Ik neem aan dat de
voetbalactiviteiten gewoon door-
gaan."

Kraan geeft drie redenen waarom
de bestuursleden hun functies ter
beschikking stelden: „Allereerst de
slechte financiële situatie. Het te-
kort over dit seizoen zal enkele ton-
nen bedragen, vooral veroorzaakt
door tegenvallende sponsor-inkom-
sten."

Kabinet steunt EK-kandidatuur
GOTEBORG - De eindronde om het Europees kampioenschap voetbal
zal ook in 1996 uit acht landenteams bestaan. Tijdens een bijeenkomst
van de Europese voetbalunie (UEFA) in het Zweedse Göteborg werd die
beslissing gisteren bekend gemaakt. De organisatie van het EK over vier
jaarwordt in mei in Lissabon toegewezen aan Nederland, Engeland, Oos-
tenrijk, Portugal of Griekenland.
Voor deKNVB is het besluit het aantal deelnemers niet uit te breiden een
welkom nieuwtje. Hetkabinet zegde de voetbalbond eind februari finan-
ciële steun voor de kandidatuur toe. Onder voorwaarde dat de UEFA niet
naar twaalf of zestien landen in de eindronde zou overgaan. „Onze kansen
zijn toegenomen", liet een woordvoerder van deKNVB weten.

"v^_^ Van onze correspondent

-J-ERLEN - In de damwereld is
jjpüeuwberoering ontstaan. De be-
"j^sing van de provinciale bond"h^DB) om twee spelers recht-
V te plaatsen voor de finale
"C*1 het Limburgs kampioenschap,
vjj* vandaag van start gaat, heeft bij
y^-l dammers kwaad bloed gezet.
Ler spelers hebben officieel pro-
|3 aangetekend en gedreigd de"^delijke tuchtcommissie in teRakelen. Ludwig PietershoveoJ?emt de beslissing van de PLDBn Bert Verton (Maastricht) en

Joost de Heer (Geleen) een vrij-
kaartje voor de finale te geven ab-
surd. „Dit is het zoveelste voorbeeld
van wanbeleid van de bond. Om
Verton vrij te stellenvan het spelen
van voorronden, omdat hij de enige
deelnemer uit Maastricht en om-
streken is en dus te lang moet rei-
zen naar bijvoorbeeldRoermond of
Brunssum is het stompzinnigste ar-
gument dat ik ooit heb gehoord."

Ook binnen de PLDB-gelederen
dreigt er tweespalt te ontstaan over
deze kwestie. PLDB-scheidsrechter
Roel Küppers: „Vooral Joost de
Heer hadden ze nooit een keuze-
plaats moeten geven. Hij is vorig

jaar tijdens het LX zelf in de fout
gegaan door zich terug te trekken.
Daarvoor had hij eigenlijk bestraft
moeten worden".
PLDB-voorzitter Jac Hannen ver-
weert zich met. „In het geval van
Joost de Heer kan ik alleen maar
zeggen dat we juist hebben gehan-
deld. De finaleplaats van Bert Ver-
ton is iets waar je over kan discus-
siëren". Een aantal Limburgse
topspelers pikt de houding van het
PLDB-bestuur niet langer. Zij over-
wegen om op de komende jaarver-
gadering als spelersgroep een motie
van wantrouwen tegen het provin-
ciale bestuur in te dienen.

sportkort J

die de trofee al zeventL^r op de schoorsteen mocht zet-lij!?: 2aë zijn naam op de uitslagen-
j 1̂ terug als vierde en vijfde. Bert

■^ JJp won vóór de eveneens foutlo-
"v *tendrix. Jos Lansink, weer hele-
(j^3! terug na zijn beenbreuk, ein-sae als derde. Jan Tops, de vierde

f; bakers miste vervolgens eenH^te mogelijkheid de man in bo-
(]eS Van de eerste dag te worden. In
v 0 tweede kwalificatiewedstrijd
t-^? 1- de Dunhill Cup, waarvan de fi-
to ,e traditioneel wordt gehouden
"Vh^S Jumping Amsterdam, haal-
fQ hy met zowel Ratina Z, zijn Eu-
"> Pese kampioenspaard, als Riviërat^e barrage. Deze troeven uit de-.[/^ken-kweekschool bleken aan
'oi» SewaaSd- Door een spring-
t^1 leidde dat in beide gevallen1 tot een nieuwe eerste plaats.

LimburasDaablad
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Kerkrade hoopt op kunstgrasveld

Heerlense hockeyers
vol zelfvertrouwen

Aankpnaigingen vóór woensdag
naar sportredactie Limburgs Dagoiaa
postbus 3100.6401 DP Heerlen.

Onder vermelding van 'agenda.

geluid produceerde, was het over en
uit.Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH

BRUNSSUM - Bert Smids
heeft een pechjaar achter de
rug. De Brunssumse kartin-
grijder is nog altijd niet over
de psychologische klap van
het afgelopen seizoen heen.
Hij lag het hele jaar met Vrou-
we Fortuna overhoop. Voor
elke wedstrijd werd de menta-
le accu weer opgeladen, maar
even zovaak ging het ook mis.
Voor hem was in dat seizoen
geen enkele eer te behalen. Hij
stopte daarom zelfs al ruim

schakenLeuke groep
Bert Smids praat alweer optimis-
tisch over het komende seizoen. Hy
praat zelfs over deelname aan het
NK, iets wat hij in de tien jarendat
hij aan de kartingsport doet, aan
zich heeft laten voorbijgaan. Smids
verlangt weer naar de maten in de
pits. Smids: „Met rijders als Eugene
Knooren, Jean Debets, Gêne Gey-
selhard, Fred Vos en dergelijke
hebbén we een leuke Limburgse
groep. We zoeken elkaar ook steeds
op. Maar tijdens een winterperiode
ga je die contacten missen en daar-
om denk ik ook, dat het verlangen
naar het nieuwe seizoen sterker
wordt."

In het nieuwe seizoen, dat volgende
week op het circuit in Berghem van
start gaat, zal Bart Smids zijn boon-
tjes hoofdzakelijk zelf moeten dop-
pen. Fred Vos, zijn vaste monteur,
treedt nu ook toe tot het legertje
van kartingcoureurs. „Ik prijs me
nog gelukkig dat ik de hulp van Re-
né van Santen heb. Hij is knap in
het afstellen van motoren en een
specialist op het gebied van uitla-
ten. En dan natuurlijk mijn vrouw
Truus. Tussen de manches door
neemt zij de kart onderhanden en
denk niet, dat ze een foutje maakt.

Curt Hansen heeft na zijn overwin-
ning in Groningen wederom een uit-
stekend resultaat geboekt. Voor eigen
publiek won hij overtuigend het toer-
nooi in Taastrup. Een catego-
rie-13-toernooi, en wel het sterkste
ooit op Deense bodem gehouden.Zijn
score van 6V2 uit 9 partijen doet hem
weer 20 punten stijgen op de interna-
tionale ratingslijst. Ook Loek van We-
ly nam deel. Maar voor hem werd het
toernooi een regelrechte ramp. Met
IV2 punt eindigdehij troosteloos op de
laatste plaats. Op grond van zijn ra-
ting (2560) was hem een veel hogere
eindrangschikking toegedicht. Cru-
siaal was zijn partij uit de vierde ron-
de tegen de Duitse grootmeester
Mathias Wahls. Bij winst kan het nog
een goed toernooi worden. Aan de
stelling heeft het in ieder geval niet
gelegen ...

„In het begin zullen we het even
moeilijk krijgen, want er is een
nieuw Birell-kartframe onderweg.
Dat moet dan nog helemaal opge-
bouwd worden. En als het even kan
moet ik er natuurlijk ook mee trai-
nen. Ik ben ergens een heel gevoeli-
ge rijder. Ik moet steeds weer op-
nieuw aan heel veel dingenwennen.
Zelfs aan de dikte van het stuur
moet ik weer wennen."

Olympia Landgraaf
recipiëert

LANDGRAAF - De groepssprin-
gers van Olympia Landgraaf kun-
nen morgen worden gefeliciteerd
naar aanleiding van het behalenvan
twee nationale titels in het groeps-
en tafelspringen. De receptie in café
Trim Bourgogne te Landgraaf be-
gint vanaf 19.45 uur.

Turners
naar Tilburg

TILBURG - De Limburgse A-turn-
top komt morgenvanaf 12.00 uur te
Tilburg in sporthal Drieburgt tij-
dens de voorwedstrijden van het
NK in actie. De belangrijkste Lim-
burgse troeven zijn, in klasse 3A:
Sonja Gutsche (Swentibold Sittard)
en in 4A Sabrina Peters (Wilskracht
Voerendaal). In 6A turnen 'vijf
turnsters die uitkomen voor de ver-
enigingen Patrick Echt, Olympia
Roermond en Swentibold Sittard.

Simson kan
weer titel pakken

SCHAESBERG - Morgen zal wor-
stelvereniging Simson uit Land-
graaf hoogstwaarschijnlijkde kroon
op een goed verlopen seizoen zetten
en landskampioen worden. De be-
slissende wedstrijd vindt plaats in
sporthal De Baneberg te Schaes-
berg om 20.00 uur. Tegenstander is
Olympia uit Utrecht, dat compleet
aan zal treden. De worsteltopper
wordt voorafgegaan door het optre-
den van de tweede teams. Indien
Simson er in slaagt de Utrechtena-
ren te verslaan, worden de Landgra-
venaren ongeslagen landskam-
pioen, een prestatie van formaat.

" Vol trots bekijken Bert Smids en zijn helpers de nieuwe
kart. ' Foto: KLAUS TUMMERS

voor het einde van de wed-
strijdenreeks. De gedwongen
rustperiode heeft veel van de
teleurstellingen weggenomen.
Niet alle, want daarvoorwaren
ze te talrijk. Bert Smids heeft
nu toch weer de moed gevon-
den om nieuwe spullen aan te
schaffen.

„Het duurt me te lang, eer ik de
spullen in huis heb," lacht hij nu.
„De factor pech ligt gewoon in de
motorische sport opgesloten. Maar
de pech bleefverleden jaarvoortdu-
ren. Ik had tenslotte al mijn zinnen
gezet op een overwinning in Hoens-
broek, Een klassieker kan een heel
seizoen goedmaken. Speciaal voor
die wedstrijd kocht ik een nieuwe
TM-motor. In de week voorafgaan-
de aan die wedstrijd, liep hij drie
keer stuk! Tijdens de trainingen op
die zondag liep ie als een speer.
Maar mooi dat het tijdens de wed-
strijd weer mis ging." In de pits had
eenieder die dag met Bert te doen.
Toen zyn motor het zo gehate, holle,

Pbs! Op deze wijze behoudt wit «Jmateriële voorsprong, zwart bes'^j
derhalve om de knuppel in het h^derhok te werpen. 23 f424. 1&2
25. P:c7,D:c7 26. Ld4,e3 27. Dc3,gs *%
Tadl. Wit staat in hogere zin gc*^
nen: een betere stelling en een p'jj
pion. Zwart neemt zijn laatste
waar en gooit alles op de aar-^j
28 g 429. Les,DcB 30. g:f4,bs! *%
uitroepteken voor de inventiviteit* m
c:b6 e.p., a:b6. .

Wit staat nu twee pionnen voor, ei
is nog steeds niet duidelijk hoi
zwarte aanval vorm moet krijl
Daarom ligt het voor de hand te v* Jonderstellen dat een sterke scha"6 \
wat Van Wely zonder twijfel is, d^Jstelling vrij gemakkelijk moet kun" . 1
winnen. Echter, voor alle nivea^' (
geldt: Niets is zo moeilijk om een * ]
perieure stelling in winst om te zettÊ, j
32. f5,Te7 33. Lbs. Hoewel deze ze .
aannemelijk uitziet, moet eenvojj?
ger kunnen winnen, bijv. met 33. Tl i33 g:f3+ 34. T:f3,DaB 35. L:f6- v.
bijv. 35. D:e3 volgt 25 Pg4 Z
zwarts overige stukken worden ac^'*35. ...,L:f6 36. D:e3,TgB+37. Kbl.T" '38. a4?? En in een keer is het helertj-*j
afgelopen. Na 38. Tfl,D:a2 39. V..
moet wit bij secuur spel kunnen >"*■nen. Na de tekstzet wint zwart wege'

fde overbelasting van de witte dal*1
38 Ld4! 39. f6,D:f3+ 1-0.

L. v. Wely - M. WahlsKoningsindisch
I. d4,Pf6 2. c4,g6 3. Pc3,Lg7 4. e4,d6 5.
Pf3,o-0 6. Le2,es 7. 0-O,Pc6 8. d5,Pe7 9.
b4. Een van de alternatieven in het
klassieke systeem. Wit wil zonder veel
voorbereidingen tot de opstoot c4-c5komen. Het zwarte antwoord ... f7-f5
wordt met de manoeuvre Pf3-g5-e6
opgevangen. Het is natuurlijk eenkwestie van smaak welke varianten je
opneemt in je openingsrepertoire.
9 Phs 10. g3. Deze zet is moeilijk te
vermijden; na bijv. 10. c5,Pf4 11.
L:f4,e:f4 staat zwart prima. 10 f5
11.Pgs,Pf6 12. f3,KhB. Zwart ziet voor-
lopig af van ... f5-f4. 13. Kg2,PegB 14.
c5,De7 15. Db3,PeB. Het is duidelijk
dat zwart problemen heeft. Pion c5is
immuun, wegens 15. ...,d:cs 16.
b:cs,D:cs 17. La3en de witte stukken
dreigen de zwarte stelling binnen te
dringen. 16. Pe6,L:e6 17. d:e6,c6 18.
Le3,ds. Voor 18 Pc 7had zwart
geen tijd: 18. ...,Pc7 19. c:d6,D:d6 20.
Les met kwaliteitswinst. De tekstzet
behelst een pionoffer waar zwart ech-
ter weinig voor terug krijgt. 19.
e:ds,c:ds 20. D:ds,Pgf6 21. Db3,Pc7 22.
Lc4,TaeB. Het lijkt of zwart zijn geof-
ferde pion weer herovert, echter ... 23.

bridge

De stand in de vierde klasse he-
rencompetitie lykt een Lim-
burgs onderonsje te worden
tussen Meerssen op een derde,
Kerkrade op een tweede en Hoc-

Van onze correspondente
LISETTE MEYERINK

HEERLEN - Afgelopen zondag
is de tweede helft van de hockey-
competitie van start gegaan. De
Heerlense dames hebben de lan-
ge voorbereidingsperiode aan-
gegrepen voor intensieve trainin-
gen en oefenwedstrijden.
Komende weken moeten allezei-
len worden bijgezet, om uit de
onderste gelederen van de eerste
klasse te komen. Momenteel
staat Heerlen met 5 punten op
een voorlaatste plaats. Na het te-
leurstellende verlies, vorige
week tegen Groen Wit, is daar
weinig verandering is gekomen.
Heerlense coach Nick Kooien
heeft alle moed nog lang niet op-
gegeven.

Hy: „We hebben een intensieve
voorbereiding achter de rug met
veel vriendschappelijke wed-
strijden. Die verliepen erg goed.
De ploeg is"goed op elkaar inge-
speeld en beseft wat haar te doen

Paul Beurkens, coach van de
Heerlense herenploeg, heeft ho-
geverwachtingen van de tweede
helft van de competitie. Met een
tweede plaats in de derde klasse,
hebben de Heerlense heren goe-
de mogelijkheden tot een hoge
eindklassering. Afgelopen zon-
dag stond de eerste krachtproef
op het programma tegen naaste
belager Heeze. Heerlen sloot dat
duel met een gelijkspel af en
blyft daardoor de koplopers op
de hielen zitten. „Met deze groep

keer op de eerste positie in de
vierde klasse. Hoekeer heeft met
20 punten uit 11 wedstrijden de
beste kaarten in handen.Kerkra-
de volgt met achttien punten.
Meerssen is met 16 punten goed
voor een derde plaats. De jonge
Kerkraadse herenploeg heeft een
goede eerste competitiehelft ge-
had, waarbij de invloed van Boy
Musson onmiskenbaar is. Fysiek
is de ploeg misschien wat min-
der sterk dan haar naaste con-
currenten. Toch zal Kerkrade er
alles aan doen om het Hoekeer
zo moeilijk mogelijk te maken.
Al was het alleen al omdat de
toekomst van de herenploeg
voor een groot deel samenhangt
met de komst van het zo lang be-
geerde kunstgrasveld. De Kerk-
raadse dames gingen de tweede
helft in vanuit een zesde positie
in de vierde klasse. Met 7 punten
uit 9 wedstrijden bevindt de
ploeg zich 2 punten boven Sjin-
born en 1 punt onder Sittard. De
ploeg zal er hard aan moeten
trekken om een eindklassering
boven de middenmoot te halen.

maken we het wel", aldus coach
Paul Beurskens. „Asten staat nu
6 punten voor ons. We blyven
met 14 punten op een goede
tweede plaats staan, één punt
voor Heeze. Ons doel is nu de
ongeslagen status en aansluiting
met koploper HCAS te houden.

staat. Het is voor mij onbegrijpe-
lijk waarom zon wedstrijd tegen
Groen Wit misloopt. Heerlen
speelde met vlagen heel goed. Er
waren kansen genoeg, alleen de
overtuiging was afwezig. Die zal
er toch weer in moeten komen,
daar gaan we aan werken." Ko-
mende zondag zullen de dames
éen belangrijk duel in Best spe-
len. Deze wedstrijd zal gewon-
nen moeten worden om aanslui-
ting te houden met de midden-
moot.

b. (20-25) 34-30 (25x33) 33-29 (23"'
27-22 met een winnende dam*.
(19-24) 34-30 (13-19) 27-22 (17x39)3»j
enz. w+. d. (19-23) en wit dwingt"!
33-28 opnieuw dam af. e. (17-21) 3H
met na (11-17)'27-22! met dam en
(12-17) het sterke 34-30. f. (17-22) 32J
(12-17) 34-30 (20-24) 29x20 (15*'
30-25 en zwart komt niet meer los*'
(18-22) 27x18 (13x22) na dezeruil.Jwat buiten het gezichtsveld ligt, ho*
wit ofwel via 31-27x27 ofwel met 3-^schitterend spel. h. (9-14) dit blijft^
over, een zet waar een zinnig mens'
tijdnood niet naar kijkt. Wit boekt'
groot strategisch voordeel via 3<lj
(19-24) 28-23 (24x33) 38x29 (2*>*
32-28 (14-20) 27-22 (18x27) 31x22 e"
Al met al was Van der Wals uitspf*
dus niet eens zo heel erg overdrev1-*
in de partij ging het snel: 31. 29*'
15x24 32. 33-28! 9-14 Na (&l
27-22-18 met doorbraak. 33. 2**
18x27 34. 31x22 16-21 Op (14-20) 1*
hielslagje 34-29 en op 13-18 (22X-J
19x8) 34-30! met winst. 35. 22-1»! 1
zwart gaf op.

om zelf op te lossen het diagram,2fraaie Canalejas-bewerking van L^de Rooij uit Heerlen. Wit speelt "*wint. Oplossing volgende week.

MORGEN
Volleybal, Voerendaal, sporthal
De Joffer, 13.45 uur: VC Voeren
daal-Jokers VC (dames). Land
graaf, 14.30 uur: Geevers/VCL
VC Dynamic (dames).
Badminton, Hoensbroek, Dt
Deyl. Limburg Cup BC Victoria
voor senioren en jeugd.Aanvani
09.00 uur. Ook zondag.

Morgen is de slotronde van de lande-
lijke clubcompetitie. Een belangrijke
laatste ronde want pas in één van de
zeven divisies is het kampioenschap
beslist. Van alles kan er nog gebeuren,
in de hoofdklasse staat Witte van
Moort (Westerhaar) op de drempel van
een lang verwacht kampioenschap
maar morgen kan veelvoudig lands-
kampioen Huissen tegen Witte van
Moort de zaken toch weer in eigen
hand nemen: door te winnen maakt
Huissen zijn achterstand van twee
punten goed!
in de voorlaatste ronde verloor Wes-
terhaar zijn eerste wedstrijdpunt te-
gen Drents Tiental, de ploeg waar ik
zelf voor speel. Het was een spannen-
de ontmoeting met flitsende duels.
Van der Wal won voor Drents Tiental
aan bord 1 overtuigend van Jan
Schippers. Jannes typeerde de partij
achterafop de hem eigen, snedigewij-
ze: „Die Schippers had zijn standkeu-
rig opgebouwd. Werkelijk niets van te
zeggen. Hij had maar één probleemp-
je: hij stond finaal verloren!"
De notatie van het duel:
Van der Wal [Drents Tiental] - Schip-
pers [Witte van Moort] 1. 35-30 20-25
2. 40-35 14-20 3. 45-40 20-24 4. 33-29
24x33 5. 38x29 10-14 6. 42-38 14-20 7.
47-42 20-24 8. 29x20 15x24 9. 50-45 9-14
10. 39-33 5-10 11. 44-39 10-15 12. 31-27
4-9 13. 36-31 18-23 14. 49-44 12-18 15,
34-29 23x34 16. 40x20 25x34 17. 39x30
14x34 18.44-39 7-12 19. 39x30 19-24 20.
30x19 13x2421. 45-40 8-13 22.40-34 1-7
23. 41-36 2-8 24. 46-41 9-14 25. 33-29
24x33 26. 38x29 13-19 27. 42-38 3-9 28.
43-39 8-13 29. 39-33 14-20 30. 48-42
20-24
Het cruciale moment. Wat Schippers
doet, (20-24), is vrijwel direct uit maar
of hij hier ook „finaal verloren" staat
is niet zo maar duidelijk. Bijna alle
zwarte zetten lopen inderdaad op
niets uit: a. (18-23) 29x18 (18x23)
33-29! w+ want zwart kan niet sluiten.

'Zelfs aan de dikte van het stuur moet ik weer wennen'

De tweede start van
karter Bert Smids

Titel in derde klasse binnen handbereik

Korfbalclub Heerlen
op het juiste spoor

Van onze correspondent
MARCEL WERRY

van Aad Romijn dat de Heerlenaren
zich in drie jaar tyd hebben opge-
werkt tot beste Limburgse ploeg.

„Aad heeft vroeger hoofdklasse ge-
speeld en dat is duidelijk in zijn
trainingsaanpak te merken. Hij
heeft lijn in ons spel aangebracht.
We spelen nu veel agressiever en
treden met meer overleg onze te-
genstanders tegemoet".Volgens aanvoerdster Nicole Grub

ben (24) is het vooral de verdienste
an trainer/coach Aad Romijn (29)
ast van plan voor het tweede ach-

HEERLEN - De korfballers van KV
Heerlen beginnen steeds nadrukke-
lijker aan de weg te timmeren in de
vaderlandse competitie. Na het be-
halen van de Nederlandse titel voor
districtsteams vorig jaar is de ploeg

tereenvolgende seizoen promotie af
te dwingen. Morgen, als de tweede
helft van de veldcompetitie van
start gaat, zet de Heerlense gemeng-
de ploeg zich schrap voor de strijd
om het kampioenschap in de derde
klasse, waarvoor Oranje Wit, Til-
burg en KV Heerlen de belangrijk-
ste kandidaten zijn.

" Het eerste team van korfbalvereniging Heerlen hoopt voor
het tweede achtereenvolgende jaarte promoveren.

Foto: FRANS RADE

Enthousiasme en inzet waren bij
KV Heerlen voor Romijn's komst in
ruime mate aanwezig. „Dat alleen is
echter niet voldoende. Het heden-
daagse korfbal eist, dat je met een
doordacht spelsysteem op de prop-

amateurs op zondag
Hoofdklasse C Derde klasse A Vierde klasse B
Longa-Baronie SC WW'2B-SV Huls- Gulpen-Oranje Boys
Margriet-Udi'l9 berg Simpelveld-RKWM
Halsteren-Venray MKC-Mheerder Boys Sportclub'2s-GSV'2B
SVN-EHC Polaris-SVM Zwart Wit'l9-Wit
SV Meerssen-Geldrop LHB/MC-RKMVC Groen
TSC-Wilhelmina'oB SV Berg'2B-Leonidas Klimmania-Keer
Panningen-DESK Scharn-Sanderbout Banholtia-Geertruid-

se Boys
Eerste klasse F Derde klasse B
Limburgia-Chevre- Voerendaal-FC Vierde klasse C
mont Hoensbroek Schinveld-FC Gracht
Waubach-Blerick Vaesrade-Groene Ster Heilust-Hopel
Roermond-RKONS Vijlen-Heerlen Helios-Centrum Boys
Volharding-Heer Heksenberg-Bekker- Laura-Abdissenbosch
Veritas-Sittard veld KVC Oranje-Wau-
FC Vinkenslag-Eijs- VKC-Minor bachse Boys
den Weltania-RKBSV SVK-RKSVB

Tweede klasse A Vierde klasse D
SCG-RVU Vierde klasse A SVE-Mariarade
Almania-Bunde St. Pieter-Vilt RKDFC-OVCS
Caesar-Standaard RKASV-Amicitas RKSNE-Kluis
RKVCL-RKWL Walram-lason Heidebloem-Corioval-
Miranda-Kolonia Schimmert-Willem I lum
Heerlen Sport-Schut- RKUVC-RKHS.V Stadbroek-Passarttersveld Rapid-SVME KEV-Langeberg

Topspanning in
kegelcompetitie

EIJGELSHOVEN - De strijd om de
nationale kegeltitel Duitse banen
bereikt het hoogtepunt. De beide ti-
telkandidaten Kegelvrung '69
(Kerkrade) en Soeio (Eygelshoven)
blijven in eikaars spoor. In de laat-
ste wedstrijd pakte Socio de volle
vyf punten. De Kerkraadse kege-
laars incasseerden een punt minder.
Hierdoor is de onderlinge marge
iets groter geworden. Een voorbe-
slissing valt misschien al over een
week in Beegden.

De stand": 1. SC. Socio, 30.5 punten; 2. SKC.
Kegelvrung'69, 28 punten; 3. SKC Hoens-
broek, 26 punten; 4. SKC. Hendrikssport
lff.s punten; 5.. SKC Hoensbroek, 17 pun-
ten.

pen komt. Het is net zoals bijvoor-
beeld bij volleybal van eminent
belang, dat op de training aan vaste
stramienen voor verdediging en
aanval veel aandacht wordt be-
steed. Individuele talenten kunnen
zich nog dan nog beter ontwikke-
len", vindt Nicole Grubben.

Het niveau van het Limburgse korf-
bal bevindt zich tot groot genoegen
van Aad Romijn in een opwaartse
tendens. „Hoewel we nog geen team
in de hoogste landelijkeklasse heb-
ben, wordt er al in het westen van
het land met respect over ons ge-
sproken. Onze Nederlandse titel
van verleden jaar heeft het imago
toch drastisch opgevijzeld. KV
Heerlen heeft de afgelopen periode
een behoorlijke gedaantewisseling
ondergaan. Het wordt tyd om te
oogsten".

Aad Romyn doelt daarmee op de
strijd om het kampioenschap in de

derde landelijke klasse. „Wij be-
schikken over een team dat in po-
tentie goed moet kunnen mee-
draaien in de tweede klasse. Orarye
Wit staat nog slechts een punt bo-
ven ons, terwijl wij een punt boven
Tilburg staan. Vooral van onze da-
mes verwacht ik erg veel. Zij zijn
het dieons meermalen uit moeilijke
posities hebben gered. Promotie
moet er met een beetje geluk inzit-
ten".

Ook aanvoerdster Nicole Grubben
ziet de komende wedstrijden met
vertrouwen tegemoet. „Het eerste
team raakt steeds beter op elkaar
ingespeeld. Na het behalen van het
NK vorig jaarhebben we echt vleu-
gels gekregen. KV Heerlen heeft op
dit moment net onder de honderd
leden. Eigenlijk veel te weinig voor
de regio Heerlen. Misschien dat
door onze successen meer mensen
warm gaan lopen voor deze mooie
sport".

Afgelopen zaterdag werd door B.C.
mijnstreek voor de 19e keer het Mijn-
streek toernooi gespeeld, het oudste
toernooi van Zuid-Limburg. Dat past
bij een club die zaterdag a.s. haar
60-jarig jubileumgaat vieren. Winnaar
1992 werd team Offermans (Nijme-
gen), terwijl team v.d. Haar (4e) de eer
van de jubilerende club veilig stelde.
Maar niet alle clubleden waren in een
winning mood; zo verslikte team Elec-
tro Waterval zich op 2 achtereenvol-
gende spellen in een „Ghestem af-
faire". N/Allen

Noord Oost Zuid WestISch 2SA 3Sch 5R
en allen passen.
Oost's 2SA-bod is een zg'. Ghestem engeeft hier een Kl/R-spel aan met ca 5
losers. De vraag is nu hoeveel winners
West voor zijn spel moet tellen. Naast
de 2 zekere, ruitenaas en klaveraas,
heb je nog een aantal mogelijke in kla-
ver (1) en schoppen(2). Als alles werkt
zou je dus 5 winners hebben en groot
slem kunnen spelen. Nou, dat was
dan hier het geval. En omdat deruiten
1-1 zaten en de harten 4-4 hoefde je
maar 1 keer troef te slaan en 4 keer
harten te troeven om 13 slagen te ma-
ken, waarbij dus SchoppenAB, ruiten
V en klaver B niet eens nodig waren.
Vandaar dat deze spellen m.b.v. win-
ners en losers moeten worden gebo-

den, want op basis van de punten^
ling zou jevrezen al in 3R een down 1
gaan, vooral als je de genoemde oVe'
bodige kaarten mist. Maar hoe vind.-L
nu uit dat alles werkt? Om te beg'JJ,
nen zou West 4Sch(cue) hebben mo^ten bieden, waarna Oost met 5H(cuJ,
zal vervolgen. Naast le controle h*
ten geeft dit in elk geval aan dat d
aanwezige kracht in essentiële ka*,
ten zit. West hoeft nu niet over vê*
fantasie te beschikken om over 7R r
denken; zoals gezegd is zoveel alsru j
ten H en klaver H in partners ha"
daarvoor al genoeg. Aan de andere W
fel werd 6R bereikt. O/NZ

Oost Zuid West Noord
Pas ISch 2SA D
3K1(?) pas SKI D . ,
En allen passen. Het 3kl-bod is me
duidelijk; aangezien Oost geen v°°l
keur heeft zou hij de keuze van j>
speelkleur aan West moeten oven3

ten. deze zal dan 3R bieden, waar"
Oost tot 4R zal verhogen. (2 winner-^een eindcontract van 4R zou in eff-
biedwedstrijd goed zijn voor de voll
10 punten! Maar het eindbod van S^j
werd een bloedbad. Nadat NZ m*
schoppen uitkwamen en die klea
doorspeelden werd West troefkort "#
was 3 down niet te voorkomen, in \praktijk ging de leider zelfs 4 dow'
vanwege een slordigheidje in het a
spel.
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Verhoeven sterk
De derde etappe van deRonde van
Murcia leverde de derde Nederland-
se overwinning op. In de straten
van het kustplaatsje Mazarron, waar
de 179km lange etappe vanuit Mur-
cia eindigde, won Nico Verhoeven
de massasprint voor zijn Duitse
ploegmaat bij PDM Kai Hundert-
mark. Helemaal aan het eind van
het lint van 98 coureurs ging Mat-
hieu Hermans, winnaar van de
voorgaande etappe door de finish.
Verhoeven, vorige week zondag al
succesvol in de Omloop van de
Vlaamse Ardennen, mocht voluit
gaan. Ploeggenoot Jean-Paul van
Poppel, winnaar van de openings-
rit, had het tempo niet kunnen vol-
gen waarmee de meute de strijd
aanging met de Alto de Casas de la
Marina en de Alto de Bermejo (bei-
de eerste categorie) en de Alto de
Purias (derde categorie) na 114 km.
Het groepje waarin zich verder on-
der meer Nyboer, Jakobs, JoPlanc-
kaert, Abdoesjaparov en Prudencio
Indurain bevonden, raakte twintig
minuten achter.

Krachtspurter Verhoeven, voortref-
felijk op snelheid gebracht door
Hundertmark, klopte onder meer
de Belg De Wilde en de Spaanse
kampioen Gonzales Salvador. Deze
laatste nam de leiding over in het
algemeen klassement.

sport kort

Voor Raas is Zoetemelk af en toe
actief, met name in Franse ritten-
koersen. „Ik wil er niet meer midde-
nin zitten, een beetje afstand hou-
den en geen zwaarwegende ver-
plichtingen hebben". Van de
huidige generatie renners zal hij
geen kwaad woord zeggen. Wel
vraagt Zoetemelk zich afwaarom er
tegenwoordig minder geldings-
drang is. „Ik begon altijd in februari
en reed dan door tot oktober. En al-
tijd om te winnen. Nu hebben ze
het altyd maar over pieken. Niet dat
ik iemand ben die myn tijd wil ver-
heerlijken, maar dat toeleven naar
een of twee grote wedstrijden be-
grijp ik niet. Je moet pakken watje
pakken kunt. Jazeker, ik praat daar
wel met ze over, maar dan blijkt
toch een generatiekloof. Ze kyken
liever naar LeMond".

Van onze tenniscorrespondent
HULSBERG - In Hulsberg en
Hoensbroek wordt komend week-
einde besüst welke clubs om het
Limburgs kampioenschap gaan
spelen. Zaterdagmiddag speelt de
favoriet van Home uit Weert tegen
Nieuwenhagen. Van Home-coach
Hii Beekman verwacht geen proble-
men. „We treden met het sterkste
team aan". De nieuwe A-spelerHans Peter van Oirschot van VanHome ontmoet in het eerste here-nenkelspel om half vier Jeroen de
Jong.

Tennisstrijd
om clubtitels

Zondagmiddag om twee uur staat
het duel GTR/NIP-SLTC in Sport-
paleis Hendriks in Hoensbroek op
het programma. De twee ploegen
lijken vollledig aan elkaar gewaagd.
In het herenenkelspel staan onder
meerArmand Custers en Tony Bok-

horst tegenover elkaar. Bij de da-
mes ontmoet SLTC-speelster Jenny
Tielman Janou Savelkoul of Frauke
Joosten. Tielman gaat in ieder geval
als favoriete van start.
Zaterdag wordt al beslist wie num-
mer vijf op de ranglijst vari de eer-
ste klasse wordt. Blerick en Ready
spelen vanaf half twaalf in de ten-
nishal Hulsberg om deze plaats. De
verliezers van de wedstrijden Kim-
bria - Brunssum en Brunssum 2 -Kerkrade diezaterdag ook gespeeld
worden, moeten in de laatste wed-
strijd over een week spelen om de
degradatie te ontlopen. Breukink leider

De PDM-ploeg heeft in de tweede
etappe van de Tirreno-Adriatico
kopman Erik Breukink gemakke-

Zaalvoetbaltopper
in Geleen
GELEEN - In de zaalvoetbal-
competitie wordt om 20.00 van-
avond in Glanerbrook de zaal-
voetbaltopper in de eerste divi-
sie C tussen Bouwfonds en
koploper Bunga Melati ver-
speeld. De gasten staan riant op
kop en zijn vrijwel zeker van de
titel en dus een promotieplaats.
Voor de drie andere plaatsen ko-
men nog vijf clubs in aanmer-
king, waaronder ook Bouw-
fonds. Een nederlaag kan de
thuisclub zich niet permiteren.
De Geleense ploeg met de inter-
nationals Merk en Biloro in de
gelederen zullen er ongetwijfeld
alles aan doen om een promotie-
plaats vast te houden.

" BRIDGE - Het open bridgekam-
pioeschap van Nederland, het Inter-
polistoemooi, is gevorderd tot de
kwartfinale. Honderd paren uit
Oost-Brabant en Limburg proberen
zich maandag in Weert (Poort van
Limburg, 19.30 uur) te kwalificeren
voor de halve eindstrijd in De Bilt.

Vijfschaft voelt
zich gepasseerd

IJshockeydoelman vindt zich door komst Nijland overbodig

De doelman meent juist dat hij een
goed seizoen achter de rug heeft,
„Ik heb het afgelopen seizoen rede-
lijk gespeeld en daarom ben ik ver-
baasd dat het bestuur Nijland heeft
gehaald. Het bestuur heeft me
zwaar teleurgesteld". Vijfschaft zegt
al contacten te hebben met andere
ijshockeyclubs. „Ik ga me de ko-
mende weken verder oriënteren.
Dat ik in Geleenvertrek staat vast".

het gevoel dat ze my verantwoorde-
lijk willen stellen voor de gemiste
landstitel. Ik voel me gepakt en
neem dat de clubleiding zeer kwa-
lijk. Ik zal daarom mijn koffers pak-
ken".

GELEEN - Jeff Vijfschaft
houdt het voor gezien bij de
Meetpoint/Eaters. De ijshoc-
keydoelman is zwaar teleurge-
steld in de handelswijze van
het bestuur, dat achter zijn rug
om keeper Marcel Nijland
contracteerde. Vijfschaft voelt
zich duidelijk gepasseerd en
gelooft dat het bestuur in hem
de zondebok ziet voor de de-
ceptie in de strijd om de lands-
titel. „Niemand heeft mij ver-
teld dat het contract niet
verlengd zal worden. Ik heb
uit de media moeten verne-
men dat er een andere doel-
man is gecontracteerd", meldt
Vijfschaft verontwaardigd,

VCH op drempel
kampioenschap

?£ERLEN - Het eerste kampioen-
I «ap van dit seizoen in de nationa-
, c ompetitie kan morgen een prooi
y^den voor de volleybalsters van
l^-H uit Heerlen. Wint de ploegvan
{-,* coachduo Ger Spijkers/Jeróme
Q^uten in de derby tegen Henzo/
j 'kos (aanvang 17.00 uur) met 0-3 of|^> dan knallen de champagnekur-

in de Jo Gerrishal van Roer-

£ ongeslagen koploper in de eer-i -j* -Divisie B heeft met nog vier
(k ■ *e ëaan, een voorsprong van
ih ruen punten opgebouwd. By

winst wordt VCH onbe-'kbaar voor de concurrentie, die
.eigens een wedstrijd minder ge-beld heeft.
5^ confrontatie tussen de beide

Limburgse teams krijgt
i or deze ontwikkeling een extra
va7Jn*s- Henzo/Oikos, momenteel bi-

«kerend op de vierde plaats van
fanglyst, is de laatste wekenvrij

o nstant op dreef. De equipe van
a *ch Jacques Metzemakers zal on-
-0 twijfeld alles in de strijd werpen
3 het Heerlense feestje minimaal
j?.*l week uit te stellen.
'sttemin reist VCH optimistischJstemd naar Roermond. „We gaan

1 ' van onze eigen kracht. Als we
niveau halen van afgelopen zon-

■j, 6 tijdens de inhaalwedstrijd bij. Onegido, heb ik er alle vertrouwen
t ©en positieve afloop van dit tref-"|n:." aldus VCH keuzeheer Ger
I dijkers. Aanvalster Jackelien Wil-

■fts had begin deze week last van?rieP, maar naar verwachting kun-
*.el beide teams morgen compleet
et strijdperk betreden.

Vijfschaft is kwaad. Op het bestuur
en op manager Harry Loos. „Ik heb

" Jeff Vijfschaft is kwaad op
het Eaters-bestuur. Jk voel me
gepakt". Foto: PETER ROOZEN

Cambuur L 30 18 7 543 54-34
£AC 30 14 10 638 52-33
f^renveen 3116 6 938 68-41

31 15 7 937 57-39
fïBC 29 13 10 636 52-36
}*n Bosch 3114 8 936 46-37
>lera 31 14 7 10 35 48-50
wageningen 31 12 10 934 33-28
peendam 31 13 8 10 34 41-40
tp Eagles 30 14 5 11 33 51-45Seraeles 31 11 10 10 32 50-44
iilstar 30 12 7 11 31 64-492' 31 10 9 12 29 47-38
fj'ndhoven 31 9 10 12 28 36-40
Se'mond Sport 31 9 913 27 40-56
S^men 31 7 11 13 25 31-46
j£eelsior 31 10 5 16 25 48-66;> Zwolle 31 6 10 15 22 36-58
iup 31 5 9 17 19 34-61'beland 31 4 423 12 31-78
facies, Cambuur en GA Eagles
Kr>odekampioenen

roda je -fc utrecht
opdaag 20.00 uur

Van de Ende

y^a JC (opstelling): Bolesta, Luypers,
Behagen, Hanssen, Trost, Broeders,
r^rebach, Van der Luer, Hofman, Ar-
S°ld* Ter Avest. Reservebank: Smits,
?*fan Jansen, Paul Janssen, Ogechuk-

|J- Utrecht (selectie): van Ede, van der
.et, Roest, de Koek, Oosterhuis, vanerMeer, Bijl, Plugboer, Lindenaar, van
* Ark, Smolarek, Achterberg, Lies-

,?"*-. Verrips, de Kruijff, Cooke, Vier-
«Jau.

sportkort, VOETBAL - VicHermansaoor de Fifa aangewezen om de
'Sefïde week als zaalvoetbaldo-

""*' in Belgrado demonstratietrai-
te gaan verzorgen.

'ATLETIEK - De jaarlijkse 15jMoopvan Swift-atletiek gaat ko-
=nde zondag om 13.00 uur vanjij1"1 zonder Cor Lambregts. Kim-
Iaan Mark Jaspers is zondag de te°Ppen man. Inlichtingen by Ccci-
Achten, 04750-24290.

(ADVERTENTIE)

GELUK IS NOG
4 DAGEN TE KOOP

Ukunt nogt/m dinsdag 17maarteen staatslotkopen.
Voor staatslotenkunt uterechtbij de bekende

verkoopadressen. Deze vindtuin de Gouden Gids onder
'Staatsloterij. Ofbel 06-9595(50 et p/m).

GEEN MOOIER LOT DAN 'N STAATSLOT.

11.37, 122. Nijdam 13.26, 130. en laatste
Delphis 53.48.

Laatste test
handbalteam
SITTARD - Minder dan een
week voordat in Oostenrijk het
WK-kwalificatietoernooi begint,
speelt de Nederlandse hereri-
handbalploeg vandaag en mor-
gen nog twee oefeninterlands
tegen Luxemburg. Bondscoach
Guus Cantelberg beschouwt de
dubbele confrontatie met de
handballers uit het Groothertog-
dom vooral als een laatste more-;
le oppepper alvorens volgende
week donderdagin Linz de strijd
aangebonden moet worden met
het sterke IJsland. Beide duels.'
worden gespeeld in de Stads-
sporthal van Sittard en beginnen-
om 19.30 uur.

Topturntoernooi
in Kerkrade
BEEKBERGEN - Nederlands'
oudste sportbond, de KNGB;
gaat volgend jaar op waardige
wijze haar 125-jarig bestaans-,
feest vieren. In vier plaatsen
waaronder ook Kerkrade staat
dan een internationaal topturn-»
toernooi op het programma, een*
congres te Amsterdam en de|
voorbereidingen voor een natio-
nale gymnaestrada zijn reeds iri
volle gang.

vier ronden: 1. Christiansen 3 punten, 2.
Episjin en Vaganjan 2 1/2, 4. Adams 2,
5. Sosonko 1 1/2, 6. Van der Sterren 1/2.

VOETBAL
Tampico Vriendschappelijke interland.
Mexico - GOS 1-1 (1-0). 5. Luis Garcia
1-0, 59. Smirnov 1-1. Rode kaarten: Ra-
mirez (Mcx), Samatov en Podlapoei
(beiden GOS).

mon, 12. Spruch, 13. Strazzer, 14. Zberg,
15. Fabricio Bontempi, Nederlanders--26. Breukink, 60. Van Aert, 69. Akker-mans, 73. Van Orsouw, 75. Den Bakker84. Harmeling, 134. Rooks, 141. Maas-
sen, 148.Kools, 158. Talen, 176. Jan Sie-mons, 179. Suykerbuyk, z.t. als Jeki-mov.
Algemeen klassement: 1. Breukink
5.22.09, 2. Chiurato 0,4, 3. Bortolami
0.05, 4. Zberg 0.06, 5. Svorada, 6. Piero-bon 0.07, 7. Bezault 0.08, 8. Jekimov
0.09, 10. Bugno 0.10, 11. Bruyneel 0 11
12. Durand 0.12, 13. Alcala, 14. Vande-

raerden, 15. Riis , 18. Maassen 0.14, 20
Van Aert 0.15, 27. Harmeling 0.18, 31.
Den Bakker 0.19, 76. Rooks 0.33, 85. Ta-
len 0.36, 122. Van Orsouw 0.56, 137Akkermans 1.02, 147. Kools 1.06, 171Siemons 1.54, 175. Suykerbuyk 2.01.

Ronde van Murcia. derde etappe Mur-
cia - Mazarron: 1. Verhoeven 179 km in
4.10.46 (gem. snelheid 40,665 km/uur), 2.Hundertmark, 3. Gonzales Salvador, 4.
Alfonso Gutierrez, 5. De Wilde, 6 Villa-
nueva, 7. Ayarzaguena, 8. Zabala, 9.
Fuerte, 10. Mauri, 14. Van den Akker,
16. Cordes, 18. Delgado, 35. Van de Vin,
36. Bouwmans, 37. De Koning, 38. Ha-
negraaf, 61. Chiappucci, 96. Beuker, 98.
Hermans z.t. als Verhoeven, 110. Nij-
boer3.29, 117. Abdoesjaparov 23.22, 119.
Van Poppel 23.22, 121. Jakobs 23.22. Al-
gemeen klassement: 1. Gonzales Salva-
dor 13.10.20, 2. Alfonso Gutierrez, 3.
Olano, 4. Rodriguez, 5. De Wilde, 6.
Weltz, 7. Groene, 8. Neves, 9. Lupeikis,
10. Cepele, 12. Verhoeven, 20. Beuker,
24. Hanegraaf, 28. Van de Vin, 32. Cor-
des, 43. Hermans, 44. Chiappucci, 54.
Bouwmans, 88. De Koning, 91. Van den
Akker allen z.t. als Gonzales Salvador,
111.Nijboer 3.56, 117. Van Poppel 23.22,
121. Jakobs 23.22.

sport in cijfers
WIELRENNEN
Parijs-Nice Vijfde etappe Miramas-Mar-
seille: 1* Cipollini 181 km in 4.01.35
(gem: 43,711 km/u), 2. Veenstra, 3. Mu-
seeuw, 4. Baffi, 5. Zanoli, 6. Heynde-
rickx, 7. Adri van der Poel, 8. Mare
Siemons, 9. Capelle, 10. Haghedooren,
11. Vandenbossche, 12. Mulders, 13. Co-
lotti. 14. Leclercf 15. Moreels, 16. Lam-
merts, 17. Anderson, 18. Boucanville, 19.
Cenghialta, 20. Bouvatier, Nederlan-
ders: 28. De Vries, 30. Jac. van der Poel,
60. Poels allen z.t. als Cipollini, 99. Pie-
ters 5.17, 103. Nijdam 9.39, 112. Schurer
z.t., 116. Hoffman z.t., 121. Solleveld z.t,
130.en laatste Delphis 38.13.

Klassement: 1. Indurain 11.13.17, 2. Ber-
nard 0.04, 3. Gölz 0.08, 4. Baffi 0.16, 5.
Mottet 0.18, 6. Manin z.t., 7. Kindberg
0.20, 8. Cenghialta 0.21, 9. Julian Goros-
pe 0.22, 10.Leblanc 0.26, 11. Colotti 0.27,
12. Rezze 0.28, 13. Lance 0.29, 14. Cari-
toux 0.33, 15. Giorgio Furlan z.t., 16.
Philipot 0.34, 17. Bouvatier 0.36, 18.
Bourguignon 0.37, 19. Virenque 0.38, 20.
Capelle, Nederlanders: 30. Lammerts
0.59, 55. Veenstra 1.53,57. De Vries 1.55,
64. Mare Siemons 2.08, 76. Adri van der
Poel 2.59, 83. Jac. van der Poel 3.45, 85.
Poels 4.11, 86. Mulders 4.13, 93. Zanoli
4.47, 100. Pieters 8.15, 107. Schurer
11.08, 110. Hoffman 11.19, 115. Solleveld

Tirreno - Adriatico Eerste etappe Ostia- Viterbo: 1. Colage 192 km in 5.12.48
(gem: 36,829 km/u, 5 sec. bonificatie), 2.
Jekimov op 0.02 (3 sec), 3. Declerq (1
sec), 4. Vanderaerden, 5. Cecchetto , 6.
Jalabert, 7. Fondriest, 8. Baldato, 9. Ne-
lissen , 10. Ferrigato, 11. Francois Si-

PAARDESPORT
Den Bosch Indoor Brabant, eerste dagInt. springconcours, tabel A, 1,40 m, na
barrage: 1. Raymakers, Rinnetou Z
0-34,48, 2. Michael Whitaker, Poly Dek-
tus 0-35,82, 3. Hendrix, Romina 0-38,27,
4. Turi, AbbeviUe 0-40,69, 5. Bost, Riva-
ge du Poncel 0-43,08, 6. Tops, Top Gun
0-43,66, 7. Becker, Poly Royal 4-32,56, 8.
Navet,Roxane de Gruchy 4-32,59, 9. Ro-
drigo Pessoa, Coronel 4-34,62, 10. Sloot-
haak, Prestige 4-38,33.
Tweede kwalificatie Dunhill Cup(natio-
naal), tabel A, 1,50 m, na barrage: 1.
Romp/Waldo E 0-34,29, 2. Hendrix/Prin-
ce Paradiso R 0-34,48, 3. Lansink/Libero
H 4-33,20, 4. Raymakers/Ratina Z
4-34,08, 5. Raymakers/Riviera Z 4-34,79,
6. Eras/American Dream 4-36,74, 7.
Tops/Dancing Girl 8-33,33; na eerste
omloop: 8. Van den broek 4-55,78, 9.
Bril/Olympic Rad Boy 4-57,96, 10.
Kirchhoff/River Queen 4-58,86.

SCHAKEN
Linares, Grootmeestertoernoooi, afge-broken partij twaalfde ronde: Joespov -Ljubojevic 1/2-1/2.
Stand na de voorlaatste ronde: 1.Kaspa-
rov 9 pnt. 2. Timman 8, 3. Karpov enIvantsjoek beiden 7, 5. Anand, Barejev,
Beljavski, Gelfand en Salov (Rus) allen
6, 10. Illescas en Joesoepov beiden 5 1/2,
12. Ljubojevic 4 1/2, 13. Short 4, 14Speelman 3 1/2. Ter Apel Kloostertoer-nooi. Vierde ronde: Christiansen - Van
der Sterren 1-0, Sosonko - Adams 0-1,
Vaganjan - Episjin 1/2 - 1/2. Stand na

" Mario Cipollini is
opnieuw iedereen de
baas in de eindsprint-
Net als maandag
krijgt de Fries Wiebren
Veenstra (rechts) klop
op de meet. Foto: AFP
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Italiaan is Veenstra en co weer te snel af
Cipollini, wie anders

Fortuna-RKC
op 8 april
SrTTAßD^D^nhaal^vêdstriïd
Fortuna Sittard - RKC is vastge-
steld voor woensdag 8 april, aan-
vang 19.30 uur. Het betreft de
wedstrijd die oorspronkelijk was
vastgesteld voor 21 december
1991.

Van onze verslaggever

eerste divisie
»odaag 19.30 uur:
"- ZwoUe - BW Den Bosch

Voorverkoop
volleybalinterland
HEERLEN - De voorverkoop
van toegangsbewijzen voor de
volleybalinterland Nederland-
Joegoslavië op dinsdag 21 april
(sporthal Varenbeuk Heerlen,
aanvang 19.30 uur), gaat aan-
staande maandag van start.
Kaarten zijn gedurende kantoor-
uren verkrijgbaar op de volgen-
de voorverkoopadressen: ABN/
AMRO banken in Heerlen (Pro-
menade), Geleen (Rijksweg) en
Maastricht (Helmstraat), bene-
vens bij het rayonkantoor van
Nationale Nederlanden, Walram-
straat 11 te Sittard.

MARSEILLE - Mario Cipollini weet het heel zeker. Hij, de
cowboy van Lucca, en niemand anders is 's werelds beste
sprinter. „Als ik eenmaal de turbo heb aangezet, kan niemand
mij kloppen", zei de Italiaan in Roanne ha zijn tweede ritzege
in Parij s-Nice. De verzamelde concurrentie had hem deze
grootspraak gisteren in Marseille, waar aan de oude haven de
eindstreep van rit 5 was getrokken, graag betaald willen zet-
ten.

RBC'er Meijer vier
duels geschorst
ZEIST - Het slaan van een te-
genspeler in de wedstrijd tegen
Helmond Sport op 7 maart is
RBC-speler Meijer komen te
staan op een schorsing van" vier
wedstrijden. Helenklaken van
Haarlem kreeg twee wedstrijden.
Hij voorkwam by' Haarlem -NAC op 8 maart een treffer door
een hand uit te steken. MW'er
Rob Delahaye en VW'er Vene-
tiaan behoren tot de groep vaijr
zeventien spelers die één wed-
strijd aan hun broek kreeg.

Het kwam er niet van. Cipollini gaf
ze allemaal, van Veenstra tot Zanoli,
royaal het nakijken. Wellicht dat
Jean-Paul van Poppel de Toscaan
eens een toontje lager kan laten zin-
gen, maar beide heren zijn meesters
in het elkaar ontlopen. Zoals het er
nu voorstaat zullen beide snelheids-
kanonnen elkaar pas in de Tour de
France treffen.

Breukinks ploeggenoot Jos van
Aert: „We hebben alle gaten direct
dichtgereden, zonder aarzelen. Tot
de laatste vyf kilometer konden we
de zaak controleren. Toen werd het
te lastig. Maar andere ploegen ne-
men het dan wel over, omdat ze de
etappe willen winnen. We gaan pro-
beren de trui van Breukink zo lang
mogelijk vast te houden."

lijk in de leiderstrui gehouden. De
ploeg-Post wilde de Rus Jekimov
zich laten revancheren voor zijn te-
leurstellende prestatie in de ope-
ningstijdrit, maar liet zich in Viter-
bo verrassen door een man uit de
streek: de 29-jarige Italiaan Stefano
Colage.

Nieuwe ploeg
Rini Wagtmans
NIEUWEGEIN - Oleg Galkin,
Andrej Dolgik, Jevgeni Isgosj-
kin, Vladimir Kirik, Gennadi
Parkomenko, Vasili Zaika, Igor
Sjilo en AleksandrTorkatsjenko
zijn de wielrenners die in West-
Europa een voortgezette oplei-
dingkrijgen van Rini Wagtmans.
Wagtmans, twintig jaar geleden
winnaar van ritten en dragervan
de gele trui in de Ronde van
Frankryk, is door de wielerbond
van Rusland aangewezen als
coördinator voor de contacten
met het Westen. Doel van de op-
leiding is om enkele Russen aan
de start tekrijgen tydens deSpe-
len van Barcelona.

Evenals in Nevers (maandag) reikte
Veenstra het verst in het supersnel-
le spoor van Cipollini. De Fries
moet welhaast gefrustreerd raken
door de onaantastbaarheid van de
Italiaan. „Ja, soms denk ik wel
eens: was hij er maar niet bij. Dan
win ik. Maar ach, toch ben ik ook
weer niet ontevreden. Van deze Ci-
pollini mag je best verliezen, die
man is echt vreselijk goed". Wel-
licht dat Jan Raas hem wat tacti-
sche tips had kunnen geven. De
wielerbaas van Buckler laat zich
tussen Parijs en Nice echter vervan-
gen door Joop Zoetemelk. Nou
weet Joop uiteraard ook heel veel
van hardfietsen, maar van sprinten
nou net niet.

Hoewel Zoetemelk, zelf drievoudig
winnaar van de 'Koers naar de Zon',
niet als een prater staat aangeschre-
ven, laat hij zich verbaal geenszins
onbetuigd in zijn rol als ploegleider.
Pr-man Harrie Jansen: „Kyk, het
gaat niet over muziek ofkunst of zo,
maar over wielrennen. En daar kan
hy' heel aardig over praten".

Gerets koopt
Monnikenhof
MAASMECHELEN - Voetbal-
ler Eric Gerets heeft het histori-
sche Monnikenhof in Boorsem
gekocht. Het Monnikenhof is de
oudste Maaslandse vierkants-
hoeve. Ze werd gisteren open-
baar verkocht en Gerets had
voor de prachtig gelegen hoeve
een bedrag van meer vyf miljoen
Belgische frank over. Dat bete-
kende meteen dat enkele open-
bare instellingen achter het net
visten. In de 13e eeuw was het
Monnikenhof al een bloeiend
landbouwbedrijf, dat afhing van
de abdij van Herckenrode in
Hasselt.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

Limburgs dagblad ~j sport

'Uidaag 20.00 uur:"oda JC - FC Utrecht

V 27 19 7 145 60-22'«■yenoord 26 17 7 2 4144-14
$?x 27 18 5 441 55-18
'Uesse 27 12 8 732 40-27

25 11 8 630 37-27
2?<JaJC 27 10 9 8 29 34-32

26 11 6 928 47-37
S£c 26 8 11 7 27 45-38'S Utrecht 27 7 13 7 27 30-29
"'Uemll 26 10 6 10 26 37-31
"?Parta 26 8 10 826 38-46

28 9 7 12 25 30-38
Sy* 26 8 8 10 24 27-36

Dordrecht 27 8 415 20 35-55
fortuna Sittard 26 31013 16 26-43
X^Haag 28 4 8 16 16 26-55
graafschap 27 4 7 16 15 23-48
VVV 26 2 6 18 10 24-62*
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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.
De mooiste grenen en eiken Met een PICCOLO in het
keus volgens VT-wonen en Limburgs Dagblad raakt u
Ariadne, vindt U bij: uw oude spulletjes 't snelst
INTERART Antiek Simpel- jkwijt. Piccolo's doen vaak -veld, Irmstr. 64, 045-443161 Iwonderen... Probeer maar!
Eigen restauratie en logerij. Tel. 045-719966.

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.

Diversen
Let op nieuw! Manicure en
ontspanningsmassage, dag.
zonder afspr. 045-351555.
Te koop rijdend BUFFET
met koeling, i.z.g.st., ’650,-
Tel. 045-216538.
Draadloze TELEFOONS,
rub. antenne, stevig model,
rijkw. ca. 750 mtr., ’125,-.
Tel. 045-726336.

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.
Te k. prof. metaal DETEC-
TOR merk Fisher 1266X, 7
mnd oud, z.g.a.n. Tel.
04492-5542 na 18 uur

MM* " ' . i ..... .■****■■

06-lijnen

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 Ct p/m

Adressen
Ze geven hun adres en tele-
foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-

-320.322.2- 100 cpm

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelf
hun eigen adres en tele-
foonnummer. 06-

-96.8- 100 et p/m

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Jarretels 06-320.320.10

Ruige Sex 06.320.320.50
Ondeugend 06.320.321.10

Call-Me 50 cpm

Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- pm

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-sex.. .323.36
Jongens-sex... .325.19
Studenten-sex.. .327.56

’l,- p/m Pb. 75141 Adam
Een rijpe dame geeft

sexles aan haar buurmeisje
50 et p/m

06.320.320.39
TopSex

2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25

Grieks met een rijpe vrouw.
Haar rijpe lichaam trilt van
de opwinding als ze voor-

over bukt naar jou! 75 cpm.
06-320.327.17

Ruige porno! Ik woon in een
flat en neem sex op wat echt

gebeurd op dat moment. Ik
ben vaak alleen kick op

porno. Ik loop nu in lakleer,
75 cpm

06-320.320.53
Frans! Grieks! Russisch!
Vrijen, nr. 69, kussen, zij-
lings! Sexstandjes 50 cpm

06-320.320.59
De vrouw. Ik buk voorover
en jij ziet m'n uniform om

m'n lichaam spannen, voel
maar, 75 cpm

06-320.330.93
TONG-STREELMASSAGE
Meisjes 18, zonder slipje. Je
kunt ze zo strelen!! 75 cpm

06-320.320.52
Buurmeisjes en buur-

vrouwen die elkaar verwen-
nen met sex! 75 cpm

06-320.320.37
SEXMEISJE!

50cpm kom jein bad met me
06-320.320.22
BLACKSEX! Een volle

donkere rijpe vrouw. Wat
een enorme bolle! 50 cpm
06-320.323.46

Gewillige meisjes en hete
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij!

Bel 06-320.320.32 100cpm

* Straat-Grieten *
Uitdagend mokkel, 75 cpm

06-320.320.77
MEISJES die na gym elkaar
onder de douche masseren

met badschuim. 75 cpm

06-320.330.92
* Sonja *

06-320.331.08
Knelt je broek al? Moet ik
't voor je afmaken? 75 cpm

* Katja *
06-320.326.09

Zullen we samen lekker ge-
nieten? Ik kan er geen ge-
noeg van krijgen. 75 et p/m

S&M Bizarßox
Dien live je meesters! ZE is
er tussen 13.00 uur en 17.00
uur 's middags, 75 cpm/06--** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
75 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 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,
hete vrouwtjes en jongens.
06-320.330.67 - 75 et p/m

Blondje uit Ede.
life.

Ze laat echt alles met zich
doen. Grieks.. 06-320.321.32 (50 Ct.p.Vzm)

Ina vlucht in een donkere
schuur. 2 Man vinden haar.

Grieks.
_

06-320.323.85 (50 ct.p.Vam)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m, Kontakten/Klubs

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele nieuwe leuke dames aanwezig.

- Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Club Amorosso_ Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
Met nieuw: Stefanie. Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-
-756335. Tevens gevraagd GASTVROUW van 18 tot 24 uur
Geopend: 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

meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

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.

Stiekeme sex?
Trek in 'n stiekem afspraakje
met een huisvrouwtje of een
meisje dat op zoek is naar
ongeremde sex? Draai dan:
06-320.320.87 - 75 et p/m

boven de 18 jr.

06-9665
Hete meisjes willen sex-

<ontakt 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 et 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 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

Zoek jeeen lekkere knul?
Gay Dating

06-320.330.95 (50 et p/m)
De blonde vrouw.

De knul in het natte slipje.
Ze knielt..

06-320.330.51 - 50 ep Vzm
De vrouw keurt een

naakte knul
Dan knielt ze.
Toe, laat me.

06-320.340.22 - 50 ep Vzm
Ria doet het met een ding uit

de sexshop.
Trillingen tot ze..

06-320.340.33 - 50 ep 1/2 m

Life SM
geknield vertelt Helen alles

wat ze ondergaat.
06-320.340.69 - 50 ep Vam
Op een glazen tafel leert ze
2 mannen gelijk te dienen.

SM
06-320.340.75 - 50 ep V2m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw.

06-320.327.78 (50 ct.p.Vam)

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm)

Sabrina
haar eerste trio-avontuur
Bel 06-9605- 100 et p/m
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daar winkel je voor je plezier!

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.

NIEUWE MEISJES AANWEZIG.

Jacky's escort
24 uur service

Heren wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame,
bel ons dan, wij hebben wat u zoekt,

voor een vriendelijke prijs. Tev. chauffeur gevraagd.
S 06-52981664
ook voor striptease en trio.

Tevens leuke assistente gevr. voor dag/nacht, 70/30 basis

Privéhuis Candy
045 - 232069 en 045 - 212570

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.

SM Justine, kerkrade
Nieuw jong team, getrainde slavinnen, div. mogelijkheden,
ook paren welkom. Spec. nieuwkomersprijs. 045-425101.

Wilt u echt vrijen? Kom dan naar Ohé en Laak rijden

River-side-club
Met Anita, Manuela, Gerda, Rosita, Daisy en Marianne.

Afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak.
100 mtr. voorbij camp. De Maasterp. Open v.a. 14.00 uur.
Weekend geslosten. Creditcards accepted. 04755-1854.

MADAME BUTTERFLY
en haar meisjes. Een gezellige bar op de Hommert 24 in

Vaesrade. Tevens buffetjuffrouw gevraagd, meisje voor de
middag en avonduren.

**045-326191** Peggy Privé en
* Escort all-in * escort
n aiöor, ma.-vr. 11-22.30, woensd.DUIO oeieen tot 19 u. Thaise massage.

Bern. in adr. 046-748768. Tel. 046-374393.

Heike is weer terug in
Club Rustica

v.d. Weijerstr. 9, Spekhol-
zerheide-Kerkrade, tel. 045-

-412762. Open ma t/m vrij
11-24 uur. Erotische mas-

sage door: Conny, Mariska
of Gerda.

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.

Meisje, 18 jaar
voor escort, 045-427473.

Nieuw
Privé Sandra

nu met Sylvia. Ma. t/m vrijd.
10-22 uur. Tel. 046-757517.

Men's Club
Lekkere trendy knullen var. niveau voor heren. Alles
mag, alles kan, is ons motto
Wij staan vanaf 18.00 uu
voor u klaar. Privé, escort,

trio en SM.
Tevens vragen wij leuke
meisjes voor Girls escort.

Tel. 045-741769.

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Privé en Escort
Anita

Tel. 045-352543.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u- thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u

Tel. 045-422685

Apart Apart
Uitgefeest? Bij Chantal

geniet u het meest.
045-213457.

Shirley privé
ook zond. 045-727538

Contactburo
SITTARD

©046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.
Vraag 't maar....bij

LYDIA
kom je terug...voor

't sappigste fruit 11-23 uur,
046-749662 (zéér jong)

Erot. Massage
- Tel. 045-229091.

Paren en Alleen-
staandenclub

Villa Liberta
Susteren

Elke wo. en vr. voor paren
en alleenstaanden met

mooie live-shows. Zat. al-
leen paren. Ontmoet mooie

erotische mensen in een
vriendelijke omg. Open va.
21.00 u. Maaseikerweg 24,

" Susteren. 04499-4,928.
Ontspanningsmassage

door 1 of 2
Meisjes. TEL: 045-353489.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00- tot 18.00 uur. 045-714707.

Natashja
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in
Tel. 06-52980255

Brigi - Chantal
Het is er altijd fijn, dus daar
moet U zijn, 11-23 uur. Tel.

045-254598.

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.

Cinderella
6 jonge meisjes verwachten
U. Oude Rijksweg Nrd 56,
Susteren, naast tennishal.

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 00u.
Jodenstr. 2 Tel. 043-254183

Johnny
30 jr., goed gebouwd, lief en
(h)eerlijk, verwend vrouwen

tot 45 jaar, hyg./diskr. 100%.
Postbus 680, 6040 AR

Roermond.
Brieven met telelfoonnr.

altijd antwoord.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

Privé Daisy
nieuw: Inga, elke dond. trio-
dag, vrijdag a.s. jarreteldag

Tel. 045-229091
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