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morgen

Zomermode '92
Wat wordt het deze zomer? Kleurig uit-
bundig of sober naturel? In het Lim-
burgs Dagblad kunt u morgen alles
lezen over de mode voor komende zo-
mer. Over een nieuw, verleidelijk zelf-
bewust vrouwbeeld. Andere bruidsmo-
de, lingerie die het daglicht kan verdra-
gen, haute-coutureschoenen uitKerkra-
de. Frank Govers pakt uit over creaties
van tienduizend gulden. Modefotografe
Marleen Daniëls vertelt over het elle-
boogwerk op Parijse shows.
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het weer

en toe zon
H de ochtend is het eerst nog
t^elig met plaatselijk eeni'stbank. Er komt ook lage
a **olking voor, die evenals
lf Juistzeer geleidelijkzal op-
Le**ken. Overdag is het half
4 **olkt, zodat ook regelmatig
j, **on te zien zal zijn. De tem-
lratuur kan daarbij oplopen
j
l 12 a 13 graden. Tegen de
°nd neemt echter de bewol-

-4 weer toe.Komende nacht
j a**t het kwik naar ongeveer. uraden. De wind is zwak,
.erejag matig, uit een zuid-
.l zuidwestelijkerichting.
t°.r verdere informatie be-
l eßende het weer in Limburg
:u«it u bellen 06-91122346.

>op: 06.46 onder: 18.49>anop: 19.00 onder: 06.08
£ORGEN:J^op: 06.44 onder: 18.51

20.24 onder: 06.2*7

Druk
Ook de gedeputeerde kondigde aan
dat hij en zijn Limburgse partijge-
noten de druk op hun Haagse geest-
verwanten in de Tweede Kamer tot
het uiterste zullen opvoeren. Dat
laatste alleen al met het oog op de
dreigende ryksbezuinigingen op de
sociale werkvoorziening (WSW) en
het Kunstenplan van WVC-minister
d'Ancona. Als beide daadwerkelijk
hun beslag zullen krijgen, zal de
Limburger volgens Pleumeekers
veranderen in een tweederangs-bur-
ger.

Zie verderpagina 9

" Député voelt niets
voor 'eigen winkel'

Doden bij
aanslag op
Israëlische
ambassade

BUENOS AIRES - Een krachtige
bom heeft gisteren de Israëlische
ambassade in Buenos Aires ver-
woest. Zeker tien mensen kwamen
daarbij om het leven en minstens 95
mensen liepen verwondingen op.

Drie van de slachtoffers zijn Israë-
liërs. De ambassadeur en zijn naaste
medewerkers bleven ongedeerd.
Gevreesd wordt echter dat in de
puinhopen van het gebouw nog
meer doden gevonden zullen wor-
den.
Op het moment van de aanslag
werkten er zeker 100 mensen in het
enkele verdiepingen tellende pand,
dat door de enorme explosievrijwel
helemaal werd verwoest. In een
straal van 400 meter sneuveldenrui-
ten en overal raakten mensen ge-
wond door rondvliegend glas.Panden in de buurt liepen schade
op en auto's vlogen door de lucht.
Tot nu toe heeft niemand zich ver-
antwoordelijk gesteld voor de aan-
slag.
Volgens president Menem van Ar-gentinië zou die zijn uitgevoerd
door een internationale terroristi-
sche groep met steun van Argen-
tijnse nazi's.
In Israël noemde premier Yitzhak
Shamir de aanslag onderdeel van
een oorlog tegen Israël en hy* riep
de wereld op internationaleterroris-
tische organisaties buiten de wet testellen. Zyn minister van buiten-
landse zaken, David Levy, bena-
drukte deverantwoordelijkheidvande 'as Damascus-Teheran' voor het
terrorisme.

Hoge opkomst bij historisch referendum
Zuid-Afrika wacht
in grote spanning

JOHANNESBURG - Blank en
zwart in Zuid-Afrika wachten
vandaag in grote spanning de
uitslag af van het historische re-
ferendum over de toekomst van
het land dat dinsdag is gehou-
den. Vanochtend vroeg is men in
de 15 kiesdistricten begonnen
met het tellen van de stemmen
en de uitslag wordt aan het eind
van de ochtend in Kaapstad be-
kend gemaakt.

De blanke kiezers zijn dinsdag
massaal naar de stembus geto-
gen om zich voor of tegen het
hervormingsbeleid van presi-
dent De Klerk uit te spreken.
Deze hervormingen moeten via
onderhandelingen met de zwarte
oppositiebeweging ANC leiden
tot nieuw en democratisch poli-
tiek bestel.

De opkomst werd verrassend
groot genoemd en zou over het
hele land hoger dan 70 procent
zijn, een voor Zuid-Afrika hoge
score. In sommige steden wordt
een opkomst van 75 procent en

meer verwacht. By de verkiezin-
gen voor het blanke parlement
van 1989 ging ruim 69 procent
van het blanke electoraat naar de
stembus.

Gevreesd was dat de Engelstali-
ge kiezers het dinsdag zouden
laten afweten, maar ook in deze
wijken stonden lange rijen voor
de stemlokalen. Naar verwach-
ting zullen zij de doorslag geven
in wat de laatste dagen van de
campagne een nek-aan-nek-race
leek te worden tussen De Klerk
en zyn rivaal, de leider van de
extreem-rechtse Konservatieve
Party* (XP), Treurnicht. Volgens

verkiezingsdeskundingen werkt
een hoge opkomst in het voor-
deel van De Klerk.

De toeloop was bij sommige
stembureaus zo groot, dat men al
in de loop van de middag door
devoorraad stembiljetten was en
inderhaast nieuwe moest bestel-
len. Hoewel de stemlokalen offi-
cieel om 21.00 sloten, werd be-
sloten een uitzondering te
maken voor die bureaus waar opdat tijdstip nog lange rijen ston-den.
Het referendum is over het alge-
meen rustig en in goede sfeer
verlopen. Bij de spaarzame inci-

denten waren voornamelijk le-
den van de neo-nazistische Afri-
kaner Weerstandbeweging
(AWB) betrokken, maar zij zijn
er niet in geslaagd het stemmen
te verstoren.

Duidelijkheid
De Klerk had het referendum op
20 februari aangekondigd, nadat
zijn party bij een tussentijdse
verkiezing verpletterend door de
XP was verslagen. De Klerk wil-
de daarmee voor 'eens en altyd'
duidelijkheid scheppen over de
vraag wie de blanke minderheid
vertegenwoordigde, zijn Natio-
nale Party* (NP) of de XP, en zijn
mandaat voor de onderhandelin-
gen met het ANC bevestigen.

Zie ookpagina 5

" Bekakt Byanston gaat
toch maar naar stembus

CDA en PvdA brengen zwaar geschut in stelling richting Den Haag

Massaal verzet tegen snoeimes
Van onze verslaggevers

JJPELVELD/MAASTRICHT - De maat voor Limburg is
Jk6!* dan vol. Dat blijkt uit een steeds krachtiger verzet van
l-A. en PvdA tegen de recente bezuinigingen en plannen
j/°rverdere kortingen. Volgens CDA-gedeputeerde Pleurne-e nadert met rasse schreden de dag dat deze provincie zich
r'Pelweg gedwongen ziet om met 'eigen politiek wisselgeld'
L^g te slaan richting Binnenhof. Als het kabinet onvermin-
Jü doorgaat met het financieel uitkleden en tegen elkaart^Pelen van deverschillende regio's, dan is het onvermijde-
f dat deze en de andere provincies buiten de Randstad Den
Pag met gelijke munt zullen terugbetalen.

L «n_eekers sprak deze opmerke-
dreigende taal gisteravond in

buurtschap Huls,
een ledenvergadering van

'Plaatselijke afdeling van zijn par-

statenfractie en het gewestLim-
kS van de PvdA spreken in een
jj ' aan hun eigenKamerfractie en
l Partijbestuur in Amsterdam
J*een regelrechte aantasting van? Welzijn van vele duizenden

De bezuinigingen op
j.V.NL-plaatsen, de gevolgen van
t Kunstenplan en de decentralisa-

' V*an het budget van de Sociale
'^voorziening zyn voor de: ''A'ers onverteerbaar.

„Op alle genoemde terreinen heeft
de PvdA via haar vertegenwoordi-
gers in Provinciale Staten en ge-
meenteraden na een- jarenlang
CDA-beleid, eindelijk een eigen
stempel kunnen drukken op dit be-
leid. Het is daarom dubbel triest dat
wij uitgerekend op deze beleidster-
reinen geconfronteerd worden met
een desastreus beleid van 'Haagse'
partijgenoten."

Pleumeekers, die zyn lange en met
de nodige spanningtegemoet gezie-
ne 'Hulser rede' op persoonlijke ti-
tel afstak, spuwde in ongekend felle
bewoordingen zyn gal over de in
zijn ogen volstrekt onredelijke en
onevenwichtige kortingen door het
kabinet op het provinciebudget.

Lou Reed naar Pinkpop
HEERLEN - De 49-jarige Amerikaanse rocklegende Lou Reed
wordt de top-attractie van de 23ste editie van het Pinkpopfesti-
val. Dat heeft Pinkpop-directeur Jan Smeets gisteren laten we-
ten. De gewezen voorman van de al even legendarische formatie
The Velvet Underground zal op 8 juniop deLandgraafse draf- en
renbaan aantreden met zijn vaste begeleidingsband.
Eerder deze maand onthulde Smeets al drie andere namen van
bands die op het affiche van Pinkpop '92 zullen prijken: die van
David Byrne, Pearl Jam en Rowwen Hèze. De namen van de ove-
rige zes en mogelijk zeven acts presenteert de Sittardse festival-
directeur de komende weken.

Duitse rechters:

Op autoweg
niet harder

dan 130
BERLIJN - Wie op de Duitse
autosnelwegen harder rijdt dan
de richtsnelheid van 130 en in
een ongeluk verwikkeld raakt, is
mede-aansprakelijk. Alleen in-
dien de automobilist kan bewij-
zen dat het ongeluk onvermijde-
lijk was als hij zich aan de
geadviseerde snelheid zou heb-
ben gehouden, gaat hij vrijuit.

Tot dit verrassende oordeel kwa-
men de hoogste Duitse rechters
gisteren in Karlsruhe in-een pro-
ces dat de slachtoffers van een
ongeluk hadden aangespannen
tegen een automobilist die de ge-
adviseerde snelheid had over-
schreden.
Op de Duitse Autobahnen geldt
in principe geen snelheidsbeper-
king, wel wordt er op borden een
richtsnelheid van 130 aangege-
ven. Het bewuste ongeluk ge-
beurde een jaar geleden op de
zesbaans autosnelweg tussen
Frankfurt en Kassei. Op de lin-
kerbaan reed een sportwagen
met 180, plotseling schoot eenonbekende automobilist van demidden- naar de linkerbaan. De
bestuurder van de sportwagen
moest sterk remmen, begon te
slingeren en botste tegen een ca-
ravan. Deze ramde een op de
vluchtstrook staande personen-
auto. De beide inzittenden van
deze wagen werden zwaar ge-
wond.
De rechters stellen nu dat wie de
geadviseerde snelheid over-
schrijdt, automatisch medever-
antwoordelijk is voor de gevol-
gen van een ongeluk. De poli-
tieke strekking van dit oordeel is
buitengewoon groot. De politiek
zal nu namelijk snel een besluit
over een algemene snelheidsbe-
perking moeten nemen.

Minister Cheney
in opspraak

WASHINGTON - De Amerikaanse
minister van defensie, Dick Che-
ney, heeft als lid van het Congres
tot 25 keer toe een ongedekte che-
que uitgeschreven. Cheney heeft dit
zelf gisteren bekendgemaakt.

De Amerikaanse minister zei dat hij
er nooit op is gewezen dat hij onvol-
doende kapitaal op zijn rekening
had voor het uitschrijven van de
cheques.

In de Verenigde Staten is grote op-
schuddingontstaan over een onder-
zoek waaruit blijkt dat leden van
het Huis van Afgevaardigden dui-
zenden ongedekte cheques ter
waarde van miljoenen dollars heb-
ben uitgeschreven. In feite konden
de Congresleden bij de particuliere
bank van het Huis rood staan zon-
der dat ze daaroverrente betaalden.

In de rij voor de stembus

" Een zwarte Zuidafrikaan wijst blanke kiezers erop, dat zij toch vooral 'ja' moeten stemmen. Foto: epa
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Bevrijdingspop
zoekt bands

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Stichting
Popmuziek Limburg (SPL) is
naarstig op zoek naar amateur-
bands van eigen bodem die hun
opwachting willen maken op het
aanstaande Bevrijdingspop-festi-
val op 5 mei in Maastricht. De
door de SPL geselecteerde groe-
pen figureren die dag als sup-
port-act voor de door het plaatse-
lijke Basement 5 gestrikte head-
liners The Scabs en East Meets
West. Bands die tuk zijn op een
eervol plaatsje op het Bevrij-
dingspop-affiche kunnen tot 25
maart een demo vergezeld van
een biografie(tje) opsturen naar
Postbus 1469, 6201 BL Maas-
tricht.
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Bfr. 30

recensie Effectbejag bedreigt
rastalent Tori Amos

DOOR JOHN OOMKES

AMSTERDAM/GELEEN - „Some-
times I hear my voice. It's been he-
re, silentall these years." Voor in de
twintig is ze nog maar. Tori Amos.
Een Amerikaanse die gebroken
heeft met de States, de calvinisti-
sche opvoeding van haar vader en
met het waanbeeld dat zwijgen
goud is.

Op Little Earthquakes - Amos'
tweede, maar feitelijke debuutal-
bum - zien we wat er van komt als
iemand besluit zijn innerlijke stem
te volgen. Het album bestaat uit een
collectie voortreffelijke songs, die
onderhuidse seksualiteit, de gevol-
gen van het ouderlijk gezag of sim-
pelweg verlangen uitdraagt. Amos
vertelt haar belevenissen en intiem-
ste gevoelens heel concreet. Geen
moment verjaagt ze echter haar

voorliefde voor mystiek en haar
intuïtie.

Pinkpop
Die combinatie maakt dekans reëel
dat Tori Amos zal worden gecon-
tracteerd als solo-attractie op het
komende Pinkpop-festival. Haar
Kate Bush-achtige uithalen en haar
vermogen om de intiemste gedach-
ten heel fors aan te zetten en toch
een vleugje geheimzinnigheid te be-
waren, bestemmen Amos nu al voor
tot grote daden.
Om dieredenen is er gretig uitgeke-
ken naar Tori's Nederlandse con-
certdebuut dat plaats had op dezelf-

de lokatie waar enkele jaren terug
Tracy Chapman werd gelanceerd.
De eerste indruk is verpletterend.
Slechts gehuld in een tanktop, jeans
met wijde pijpen en rode pumps
met zijden strikken over de wreef
oogt de tengere zangeres als iemand
die het publiek al bij voorbaat het
mes op de keel zet. Ze zit in een
hoek van negentig graden ten op-
zichte van haar Yamaha, haar bek-
ken gekanteld naar de toeschou-
wers toe. Rode spots plukken aan
haar vuurrode haar.

Wellust
Wie nog niet besefte dat het titel

nummer van haar cd een metafoor
is voor wellust, heeft bij het aan-
schouwen van Tori Amos weinig
meer te raden over. Ze zingt haar
teksten met veel valse lucht (zoals
een jazzfluitist), herkauwt met ple-
zier de Engelse taal (een tweeletter-
grepig woord als 'precious' krijgt er
van haar op zn minst drie) en laat in
de begeleiding telkens een halvetel
veelbetekenende rust vallen.
Dat op de spitsl' gedreven effectbe-
jag bewerkstelligt dat elke song live
vol pathos wordt uitgevoerd. Amos
lijkt op het podium sprekend de
vrouwelijke tegenhanger van Andy
Pratt. Ze schiet in haar vurige pas-
sie haar doel voorbij. Haar state-
ments - o zo mooi op de plaat -
worden dan alleen maar stukjes
pathetiek, enkel nog overtuigend
omdat Tori zo graag wil overkomen.
Haar covers van Sentimental Jour-
ney en Angie (The Stones) spreken
wat dat betreft boekdelen. Wie zijn
stem verheft, moet zijn woorden en
de presentatie daarvan bovenal
kunnen doseren.

POP

Id-cd
DOOR GÉ BACKUS

Pearl Jam - Ten (Sony Music)
Nee, laten we die beroemde
stadsgenoten van hen nu eens
niet bij naam noemen. Want er is
waarschijnlijk nog geen enkel
artikel verschenen over Pearl
Jam waarin dit is nagelaten.
Pearl Jam is Pearl Jam. Men
brengt uitstekende gitaarrock
voort en verdient het niet afge-
schilderd te worden als een af-
treksel van andere bands of als
een groep die haar succes te dan-
ken heeft aan de voortwoedende
Seattle-hype. Een wat overdre-
ven gedoe overigens. Natuurlijk
komen er opvallend veel goede
formaties uit de stad in het noor-
den van Amerika. Maar leg een
willekeurige stad in de VS inten-
siefonder de loep en ook daarzal
het nodige talent boven komen
drijven. Maar hoe danook, Pearl
Jam heeft aan de hype de hit
'Alive' te danken terwijl ook de
debuut-cd 'Ten' hoge ogen scoort
in de lijsten. Maar het nadeel is
dat de nadruk op de rage ligt en
niet op de op zichzelf staande
muziek van Pearl Jam. En de
kwaliteit daarvan is voldoende
om op eigen kracht de top te ha-
len.

Het door Riek Parashar gepro-
duceerde 'Ten' bevat zeker niet
alleen pokkeherrie. Ten eerste
valt het met die herrie wel mee en
ten tweede is die herrie gestruc-
tureerd, gedisciplineerd en zelfs
melodieus en gevarieerd. Vooral
dat laatste vergroot de kans op
een succesvol optreden tijdens
het komende Pinkpop-festival.
Nummers als 'Alive' en vooral
'Black' zijn behalve mooi ook toe-
gankelijk voor een groterpubliek
en vormen een goed contrast met
snellere en hardere songs als
'Porch' en 'Deep'. Pearl Jam bete-
kent ook niet alleen rammen op
de gitaren. Luister wat dat be-
treft maar naar de sterke soli in
onder meer 'Garden. 'Ten', dat
elfnummers telt en een speelduur
heeft van ruim 53 minuten, is een
zeer sterk debuut van een band
die pas enkele maanden bestaat.
De kern bestaat uit gitaristStone
Gossard en bassist Jeff Ament
die recentelijk nog in de band
Mother Love Bone zaten. Vorig
jaar verscheen daarvan het ge-
prezen album 'Apple'. De groep
leek een grote toekomst tegemoet
te gaan maar nadat MLB-zanger
Andrew Wood aan een overdosis
heroïne was overleden besloten
Gossard en Ament een nieuwe
band te formeren. Drie nieuwe
mensen werden aangetrokken;
gitarist Mike McCready, drum-
mer Dave Krusen en de niet uit
Seattle maar San Diego afkom-
stige zanger Eddie Vedder. Deze
beschikt over een innemende
stem diezowel rauw als gevoelig
klinkt. Het aantrekken van Ed-
die Vedder bleek een gouden
greep. Want behalve een goed op
de muziek aansluitende stem,
schreef de Californiër ook nog
eens alle teksten voor 'Ten.

Limburgs zalencircuit leeft op in de aanloop naar Pinkpop

Drukke weken voor
de concertgangers

Van onze verslaggever

HEERLEN - In de aanloop naar de ras naderende
23ste editievan het Pinkpopfestival zullen deverstok-
te liefhebbers van live-optredens in deze contreien
hun bed de komende weken wat minder regelmatig
zien. Bij wijze van aangename afwisseling barst de
provinciale concertagenda nu eens van de aantrekke-
lijke rock-, pop- en blues-acts, die bovendien aardig
verspreid over de provincie hun kunsten komen ver-
tonen.

Een verantwoorde greep uit het appetijtelijke concert-
menu leert onder meer dat de Britse cultband The
Levellers morgenavond - op Sittards hoogtijdag Sint
Joep - vanaf 21.30 uur het podium van het plaatselij-
ke jongerencentrum Fenix zal innemen. De groep uit
Brighton brengt een feestelijke combinatie van folk,
'roots' en rock met een vette knipoog naar The
Pogues en New Model Army.
Haar zopas verschenen album Levelling The Land
heeft het Britse kwintet inmiddels al een single-hitje
opgeleverd, in de vorm van de geheide meezinger One
Way.
Drie dagen later, we schrijven 22 maart, zakken de
jongste winnaars van de Grote Prijs van Nederland,
de funky hardcore-formatie La Lupa, af naar Maas-
tricht op uitnodiging van het plaatselijke popcollec-
tief Basement 5.
Op deze zondagse avond (aanvang 20.30 uur) weet het
Brabantse viertal onder aanvoering van zanger-gita-
rist Geert Leurink zich vergezeld van de jongsteBel-
gische rock- en rapmetalbelofte The Djinns. Plaats
van handeling is overigens niet meer het vertrouwde
Staargebouw, maar de voormalige Berchmans-socië-
teit, waar Basement 5 haar concerten ook de rest van
het jaarwil organiseren.
Dinsdagavond 24 maart (aanvang 20 uur) ontvangt de
Sittardse schouwburg de roemruchte Amerikaanse
bluesformatie The Fabulous Thunderbirds. Weer twee
dagen later, donderdag 26 maart, doet dit luidruchtige
gezelschap het vanaf 21.30 uur nog eens dunnetjes
over in jongerencentrum Canix in het Noordlimburg-
se Lottum.
The Thunderbirds vlogen zeventien jaar geleden voor
het eerst uit onder leiding van gitarist Jimmie -broertje van wijlen StevieRay - Vaughan. De oprich-
ter is inmiddels echter alweer vervangen door de
minstens even getalenteerde Duke Robillard, de ge-
wezen voorman van Roomful Of Blues. Bovendien
heeft ook voormalig Sugar Ray & The Bluetones-gita-
rist Kid Bangham zich bij de groep gevoegd. De voor-
al in Amerika razend populaire band bedient zich van
een opwindende mix van bluesstijlen van zowel
Texaanse als Louisiaanse origine.
Behalve het gelijknamige festival op 8 juni in Land-
graaf heeft het Geleense Buro Pinkpop de komende
weken nog een aantal andere niet te versmaden con-
certverrassingen in de aanbieding. Zo staat vader-
lands roek-trots The Scène 12 april op de planken van
de Geleense Hanenhof. Peetvader The 'Blauw'Lau en
consorten worden ach. dagen later op hetzelfde po-
dium opgevolgd door het fameuze muzikale kruitvat
Les Negresses Vertes uit Frankrijk. In diezelfde
Hanenhof is het op 1 mei vervolgens de beurt aan
Riek de Leeuw en zijn onverdroten voortrockende
Tröckener Kecks. Op 9 mei tenslotte staan The Pala-
dins op het plankier van de al eerder genoemde zaal
Berchmans in Maastricht.

" De beloftevolle vaderlandse funk- annex hardcore-formatie La Lupa reist
komende zondag af naar Maastricht.

" De roemruchte Amerikaanse bluesadepten The Fabulous Thunderbirds
staan de komende week tot tweemaal toe op de planken in Limburg.

Krielaardappeltjes
met kappertjessaus
(4 personen)
750 gram krielaardappelen, 1 lau-
rierblaadje, 1 kruidnagel, takje
tijm (of gedroogdetijm), 1 kleine
ui.

Voor de saus: 20 gram boter, 20
gram bloem, 3,5 dl bouillon,
klein scheutje azijn of citroen-
sap, 1 eetlepel kappertjes, 1-2
augurken.

Bind laurierblaadje kruidnagel,
tijm en ui in een klein linnen
doekje (schone zakdoek) samen.
Breng de krielaardappelen aan
de kook met zout en hetkruiden-
builtje en kook ze beetgaar.
De saus: smelt de boter, voeg de
bloem toe en laat dit al roerend 2
minuten zachtjes pruttelen.
Schenk al roerend de bouillon
hierbij en laat de saus enkele mi-
nuten pruttelen. Hak de augurk
klein. Verwijder het kruidenbuil-
tje en giet de krielaardappelen
af. Laat ze kort droogstomen.
Breng de saus op smaak met een
klein beetje azijn of citroensap,
voeg de kappertjes en augurk-
snippers toe en geef de saus bij
de afgegoten en drooggekookte
(hele) krielaardappelen.

popagenda
MAART

" 18 Ludwig Forum Aken, gitarist
Dirk K.

" 19 Ahoy Rotterdam, Simply Red

" 19 Fenix Sittard, TheLevellers

" 20 Theater a/h Vrijthof, World
Beat 111

" 20 Feestzaal Noorbeek, D-Train

" 20 Exit in G Landgraaf, Dubonnet
on Ice

0 20 jeugdhuis de Brik Rekem/Lana-
ken, Purple Ona Gazona

" 21 Joy Cadier en Keer, Special Edi-
tion en Anno '66

9 21Perron 55 Venlo, The Accüsed en
JesterBeasts

" 21 Willie Bar Echt, WW-Band
O 21 Merwehal Dordrecht,

Springrock 92

" 21 A gen kirk Gulpen, Tight Rope

" 21 Kaiser Friedrichshalle Mönc-
hengladbach, Black Uhuru

" 21 kreatief kaffe de Keizer Amby-
Maastricht, the Flèsj

" 22 Country Home Amstenrade,
Poco Poco (mid.)

" 22 Maximiliaan Geleen, Booz'n
Blues

" 22 café Cheers Kerkrade, Special
Edition (mid.)

" 22 Globe Beek, The Spikes

" 22 voorm. Bergmans sociëteit
Maastricht, the Djinns
en La Lupa

" 23 Roxy Amsterdam, Curtis Stigers

" 24 Schouwburg Sittard, The Fabu-
lous Thunderbirds

" 25 Beursgebouw Eindhoven, Joe

" 26 Canix Lottum, Fabulous
Thunderbirds

" 26 Fenix Sittard, John Campbell

" 27 Mafcentrum Maasbree,
Fischer Z

" 27 Exit in G Landgraaf, Paul Hoek

" 27 Galaxy Landgraaf, The Spikes

" 27 zaal Mois Susteren, Janse Bagge
Band

" 27 Effenaar Eindhoven, Prong &
Genestealer

" 27 Ahoy Rotterdam, JoeCocker
"27/28Thialfstadion Heerenveen,

Hessel

" 28 Joy Cadier en Keer, Purple Ona
Gazona, The Young Bohemians

" 28 café A gen Kirk Gulpen, Right
Direction

" 28 Café Torn Torn Heythuysen,
D-Train

" 29 Sjiwa Baarlo, cd-presentatie
Southern Comfort

" 31 Kaiser Friedrichhalle Möncheng-
ladbach, Fischer Z

APRIL

" 1 Vorst Nationaal Brussel (B.), Torn
Petty & The Heartbreakers

" 1 Limburghal Genk (B.),
John Denver, AFGELAST

" 2 Congresgebouw Den Haag,
Chick Corea

" 2 Vredenburg Utrecht, Jethro Tuil

" 3 Ancient Belgique Brussel (B.),
JethroTuil

" 3 Effenaar Eindhoven, Mega City 4
& Blake Babies & Midway Still

"3/4/s't Poorthuis Peer (B), Blues Fair
1992en Boogie Woogie Festival

" 4 Lochtmanhuis Limmel/Maa-
stricht, Juicy Fruit en Green
Dream

" 4 café Torn Torn, Red Hot

" 4't Klompke Veldhoven, Bat
Attack, Special Edition en Jamp

" 5 café Bluff Heerlen,
GinnPalace

9 5 Canix Lottum, cd-presentatie
Southern Comfort

" 5 Effenaar Eindhoven, Drivin' n'
Cryin'

" 5 Globe Beek, Rock d' House

" 5/6 Tivoli Utrecht, Texas

" 6/7 Congresgebouw Den Haag, John
Mellencamp

" 8 Ahoy Rotterdam, Barry White

" 9 Effenaar Eindhoven, The Itals &
Julian Marley & Skool Band

" 9 Merwehal Dordrecht, s
Amy Grant

" 10 zaal Onder _e Linde Well, J' f, Bagge Band .
" 10 Effenaar Eindhoven, Eton W t
" H-Gimmix Sittard, WW-Band ,
" 11 High Chaparel Berg a/d Maa* ■Train

" 12 Hanenhof Geleen, The Scène

" 12 café Torn Torn Heythu)" '*
» Johnny G.

" 12 Mafcentrum Maasbree, c<" i
sentatie Southern Comfort

" 12 Effenaar Eindhoven,
Tar __ Swell

" 12 Rijnhal Arnhem, Sepu'" i
Love/Hate, Fear of God. >' {
Horsemen en Fudge Tunnel

" 17 Fenix Sittard, Eton Crop «

" 17 Kajuit Landgraaf, Actio in ''Mass depression

" 18 café Torn Torn Heythuysen, i
Derek and the Dirt

" 18 Rijnhal Arnhem, Simply Red

"" 18 Ahoy Rotterdam, Ch.er \

" 18 Effenaar Eindhoven,
Hall ofFame

" 19 Ahoy Rotterdam, Simply B^'" 20 Ahoy Rotterdam, Highwayrd? :
" 23 Philipshalle Düsseldorf '"'Rush |

" 24 Feesttent Heerlerbaan, ">**Bagge Bend j i

" 24 Effenaar Eindhoven, Fl*"
Johnson

" 25 Ahoy Rotterdam, Santana ..
" 26 Effenaar Eindhoven, Term»

Cheesecake

" 30 Effenaar Eindhoven,
The Whiskey Priests

% Zanger-gitarist M°\
Knopfler van Dire StroML
Over goed twee maanden Q^%deze nog immer razend poJj»
laire Britse band drie vol^T
uitverkochte concerten in T
Rotterdamse Kuip.

MEI

" 1 Effenaar Eindhoven, The *6jl
Cats, The Shuttlecocks, Tin int
Trio

" 3 Ahoy Rotterdam, Rush

" 8 KPJ-zaal Beringe, Janse BaH
Bend

" 18 Theater Carré, Christy Moore i
" 18 Feesttent Bom, René Schut!"]

en Big Band Beeg

" 19 Feesttent Bom, Rowwen HèZ*j

" 19 Congresgebouw Den Haag, **Stansfield

" 23 't Babbeltje Roermond, D-Tra"1
" 23 Apollohal Melick, Janse Ba#

Bend

" 28 Urpop, Urmond, oa D-Train

" 29 feesttent Amstenrade, Janse
Bagge Bend .d"29/30De Kuip Rotterdam, Dire Str^(uitv.)

" 30 Markthal Horst, Janse
BaggeBend

JUNI

" IDe Kuip Rotterdam, Dire Stra>l
(uitv.)

" 12 feesttent Schalbruch, Janse 8»1ge Bend
——————————————————————————————"^^',

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. zolderkamertje; 7. vergis-
sing; 11. zilverpopulier; 12. boom; 14.
soort papegaai; 16. spoedig; 18. gods-
dienst; 20. oorspronkelijke bewoner van
N. Zeeland; 23. dagtekening; 25. Chinese
rekenmunt; 27. enig; 28. lichaam; 30. tak-
je; 32. tennisterm; 33. bevel; 35. plakmid-
del; 37. kant, boord; 39. vaarrichting van
een schip; 41. op dit moment; 42. projek-
tieplaatje; 44. rookgerei; 45. insekt; 47.
vogelprodukt; 49. vergeldingsmaatregel;
52. wat werkelijk is gebeurd; 54. vertra-
gingstoestel; 56. het eten; 57. tijdrekening;
59. rund; 60. identiteitsbewijs; 62. krach-
tig; 64. nummer; 66. soort sleutel; 68.
vertrek; 69. reeds; 71. alcoholische drank;
73. waterdoorlatend; 75. geleerd; 77.
zuurdeeg; 79. plein (Gr.); 80. drievoudig
letterkundig produkt.

Verticaal: 1. plaats in Finland; 2. muziek'
noot; 3. manwijf; 4. oude lengtemaat; '■
landbouwwerktuig; 6. titel (Eng.); 7. deS
voormiddags; 8. klein kind; 9. Europeaan
10. rijstdrank; 13. dal, diepte; 15. vrucht'
je; 17. stier; 19. pret, genoegen; 21. 9e'
wicht; 22. een weinig; 24. afstandsma**11'26. dochter van Cadmus; 29. niet grof; 31i
lor; 3. afwaswater; 34. behoeftig; 36. op'
roer op een schip; 38. niet geraakt; 39'
geschil, twist; 40. sloom; 43. ongeluksg0/
din; 44. schaakterm; 46. vreemd; 4°'
boom; 50. scheepsonderneming; "' \
Grieks eiland; 53. electrisch geladen dcc!;
tje; 55. model; 57. gravure; 58. papega**1,

61. muzieknoot; 63. café; 65. hofbal; 67'
kalmte; 70. vogeleigenschap; 72. rivier.
Schotland; 74. boksterm; 75. verzet'
ringsvorm; 76. bolgewas; 77. muziekno" 1'
78. muzieknoot.

Oplossing van gisteren
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Familie van verdachte
eist schadevergoeding

- De ouders en
broer van een van ontvoe-"Vte verdachte Amsterdammer

Sjsen van de makers van het"OS-programma Crime Time
schadevergoeding van hon-Jkrdduizend gulden. In kort ge-

"tog voor de president van de
in Amsterdam is daar-°P gisteren een voorschot ge-

ragd.

J*e Amsterdammer wordt ver-ent van betrokkenheid bij deuitvoering en beroving van een
uit Australië afgelopen

2°mer in de hoofdstad. De ver-

dachte zou de Australische
vrouw ook hebben verkracht.
In het TROS-misdaadprogram-
ma Crime Time werd op 11 okto-
ber vorig jaar naar aanleiding
van een artikel in het. weekblad
Panorama de hele zaak gerecon-
strueerd. De Amsterdammer leg-
de in het programma een beken-
tenis af. Daarbij werden ook

beelden getoond van de straat en
het flatgebouw in Amsterdam-
Noord waar de verdachte woont.
Volgens de familie van de ver-
dachte heeft het tonen van die
duidelijke beelden van het huis
voor veel problemen gezorgd. De
familie is volgens hun advocaat
overvallen door tientallen boze
telefoontjes. ledereen in de

buurt zou zich van de familie
hebben afgekeerd.
De affaire is voor de vader van
de verdachte aanleiding geweest
zich in Suriname te vestigen. De
vrouw overweegt - na het pro-
ces tegen haar zoon - haar man
te volgen. De schadevergoeding
moet het immateriële leed ver-
zachten en de kosten van dever-
huizing dekken.
De TROS wijst de schadeclaim
van de hand. Crime Time ziet het
als taak misstanden aan de kaak
te stellen. Dat familie van een
verdachte nadeel ondervindt is
onvermijdelijk.

SEP: toename electriciteitsvraag maakt atoomstroom nodig

CDA wil snel besluit
nieuwe kerncentrales
jfononze parlementaire redactie

[W HAAG - Het CDA
iM in 1996 beslissen overlbouw van nieuwe kern-Jtrales in ons land. Dit
r-ft het kamerlid Lansink
■teren in een kamerdebat

' jegd. Hij kreeg steun van
fl j "Oer Blaauw. Coalitiege-
[il *°t PvdA nam bij monde
tt JJ het kamerlid Feenstra
p| !*ter afstand van het
fl' üA-standpunt.

; CDA wordt gesteund door di-J^ur N. Ketting van de Samen-
."fende Elektriciteits-produktie-

llii (SEP). Deze liet gisteren
'"C dat net nodig is snel te begin-

<. fnet de bouw van nieuwe kern-trales om aan de steeds toene-
v- n de vraag aan elektriciteit te

voldoen.

£et kamerdebat liet minister An-
psen (Economische Zaken) we-

-1 medio 1993 studies over dej>tuele bouw van nieuwe kern-» ;~ales in ons land te willen af-
*. **en. Dan kan het onderwerp bij

Verkiezingen van mei 1994 een, spelen. Daarna kan een nieuwD'net beslissen.
IL .i «Hessen hield een fel pleidooi,■r het gebruik van kernenergie

' de energievoorziening. Op de, M termijn zag hij 'geen andere■. °ssing'. De minister verwees
1 J^oor naar de milieuvervuiling
jJ*kooldioxyde (CO2) bij gebruik

' andere energiebronnen.

Kosten

S^ CO2-probleem is niet anders oppossen dan door gebruik van"^energie, meende Andriessen.ergiebesparing en alternatieve
L^giebronnen wegen daar niet te-■ op. Door drie kerncentrales*tejj^ven, kan de CO2-vervuiling in
j| land met 5 procent afnemen.i°Hder verdubbeling van de,

(h°om- en gasprijs", aldus Andries-

j^riessen haalde fel uit naar het
j^dpunt van PvdA-er Feenstra,
, Wil wachten op volledig veilige

t^r te wachten met beslissen tot
Volledig veilige kerncentrales

t.'Worpen zijn, wil de PvdA eigen-
* niets, aldus de minister. Diej?jtrales bestaan immers nog nietL^s op de tekentafel en het zal ze-l,f nog 20 tot 40 jaar duren voor ze

L^riessen zei te mikken op zoge-
'tweede generatie' kern-

storen. Het gaat dan om sterkfoeterde en veel veiliger reacto-? dan die nu in het Westen in
zijn. Deze reactoren zullen

l**r een paar jaar commercieel be-J^kbaar zijn. Lansink en Blaauw
i deze lijn.

Tekort
Ketting is tegen eenJj.durige besluitvorming. Hy zeiS.er een dreigend tekort aan elek-

juCiteit staat aan te komen, omdat
k 2006 importcontracten metankrijk en Duitsland aflopen.

'e contracten kunnen onmogelijk
l^den verlengd", zegt Ketting.

oor de bouw van een kerncentra-y>s tien jaarnodig. In 1996 moeten
ij.

6 dus weten waar we aan toeV".

Mislukt
Er is tot nu toe weinig of niets
terechtgekomen van een EG-
Programma om sterk ver-
ouderde en gevaarlijke kern-
eentales in Oost-Europa van
net type Chernobyl op teknappen. Minister Andries-
sen wil de zaak zo snel moge-lijk binnen de EG opnieuw
aankaarten, gezien het gevaar
Van de kernreactoren die inBulgarije, Tsjechoslowakijeen Rusland staan. „Er staaner een paar waar ik mij hartbij vasthou. Echt heel ver-schrikkelijk", aldus de minis-ter.

Hoge verwachtingen van middelen uit boombast

Optimisme over nieuw
medicijn tegen kanker

AMSTERDAM - Allerwegen heerst
bij onderzoekers optimisme over
nieuwe middelen tegen bepaalde
kankersoorten die de laatste tijd in
het proefstadium zijn gekomen.
Vooral van twee zogeheten natuur-
lijke stoffen, gemaakt uit boombast,
heeft men grote verwachtingen
voor de behandeling van tumoren.
Dit bleek gisteren bij het begin van
een Amerikaans-Europees congres
dat drie dagenzal duren in de Vrije
Universiteit.
Geconcludeerd werd dat voor het
eerst sedert eind zeventiger jaren
positieve verwachtingen mogen
worden gekoesterd over de testre-
sultaten van nieuwe middelen en de
vooruitgang in de behandeling die
daardoor hopelijk wordt geboekt.
In de VS is Taxol (uit boombast)
één van de belangrijkste ontdekkin-
gen. Het wordt nu ook in Europa
beproefd en werking tegen eileider-
en borstkanker is geconstateerd.
Duizenden Amerikaanse patiënten
worden ermee behandeld. Ver-
wacht wordt dat de produktiepro-

blemen zullen worden overwonnen.
Eerst was de bast van duizendenta-
xusbomen nodig om een kleine
hoeveelheid medicijn te verkrijgen.
Nu gebruikt men naalden en ge-
kweekte planten en het synthetise-
ren zal ook lukken. Eenzelfde ver-
haal gaat op voor het in Europa
gevonden middel Taxotare, dat in-
middels al kunstmatig wordt ver-
vaardigd.
Taxotare zal, zo wordt verwacht,
binnen twee tot drie jaar op de
markt zijn. Taxol komt er ook aan,
maar - zo werd beklemtoond - eerst
moet de klinische praktijk succes-
vol zijn.
Vooruitgang wordt ook geboekt
met biologische therapie tegen de
(vele) kankersoorten die niet met
chemotherapie te bestrijden zijn.
De laatste jaren is veel meer duide-
lijkheid ontstaan in dewerking van
kankercellen binnen het zogeheten
menselijke immuunsysteem. Er zijn
nu stoffen, die dit systeem kunnenbinnendringen om de cellen te ver-
nietigen.

binnen/buitenland

Rijksoverheid kan op meevaller rekenen

Terugval economie
kleiner dan verwacht
DEN HAAG - De economische
groei komt dit jaar uit op 0,75 pro-
cent. Dat is weliswaar iets minder
dan de geraamde 1 procent, maar
lang zo laag niet als tot nu toe werd
verondersteld. Berekeningen van
het Centraal planbureau (CPB) ge-
ven dit aan. De ontwikkeling bete-
kent een financiële meevaller voor
de rijksoverheid.

In de Miljoenennota 1992 werd uit-
gegaan van een economische groei
van 1 procent tegen 2,25 procent in
1991. Begin dit jaar leek de voor-
spelling echter bij lange na niet
gehaald te worden. Verwacht werd
toen een groei die tussen nul en een
halfprocent zou uitkomen.
Een halvering van de verwachte
economische groeizou de rijksover-
heid ongeveer 2,5 miljard gulden
schelen. Premier Lubbers en minis-
ter Kok (financiën) hebben dan ook
al eerder laten weten dat er 2 mil-
jard gulden extra bezuinigd moet
worden om dieklap op te vangen.
Naar het zich nu laat aanzien zal de
terugval in de economische groei

echter beperkt blijven tot een kwart
procent ten opzichte van eerdere
voorspellingen. In guldens omgere-
kend een nadeel van dik 1 miljard
gulden.
Het CPB heeft verder berekend dat
de loonstijging dit jaar tussen 4 en
4,5 procent uitkomt. Dat is veel
meer dan de door het kabinet ge-
wenste 3 procent. De inflatie komt
op ongeveer 3,5 procent uit (het al
eerder verwachte niveau) met een
neerwaartse trend.
Op basis van de huidige stand van
zaken zal het financieringstekort
van het rijk op 4 procent kunnen
uitkomen. Dat is een kwart procent
lager dan het door het kabinet ge-
wenste niveau van 4,25 procent.
Ook hier treedt dus een meevaller
op van omgerekend dik 1 miljard
gulden.

Beroep na
vrijspraak
kamerlid

UTRECHT - Justitie zal hoger be-
roep aantekenen tegen de vrij-
spraak van het CDA-kamerlid G.
Koffeman. Het kamerlid werd giste-
ren door de Utrechtse rechtbank
vrijgesproken van het knoeien met
een formulier waarop hij zijn neven-
inkomsten als Tweede-Kamerlid
had moeten opgeven. Tegen Koffe-
man was een boete geëistvan 15.000
gulden.

Twee weken geleden werd Koffe-
man, dieop 14 september 1989 v. erd
beëdigd als lid van de Tweede-
Kamerfractie van het CDA, verwe-
ten dat hij in het laatste kwartaal
van 1989 inkomsten uit zijn werk-
zaamheden voor de politiebond had
verzwegen. In totaal zou Koffeman
bijna 11.000 gulden tegenover de
fiscus hebben verzwegen.
Het verweer van Koffeman dat het
salaris over het laatste kwartaa 1 van
1989 beschouwd moet worden als
een 'gouden handdruk' werd door
de rechtbank aannemelijk geacht.

Geboorte na
uitstel geslaagd

ZWOLLE - Het Sophia Ziekenhuis
in Zwolle is erin geslaagd cic ge-
boorte van een tweede baby van
een tweeling 75 dagen uit te stellen
na de geboorte van het eerste kind.
Volgens het ziekenhuis is een zo
lange tijdsduur tussen de geboorten
van een tweeling nog niet eerder in
Nederland voorgekomen. D><_ pa-
tiënte beviel na slechts twintig we-
ken van haar eerste baby, die direct
na de geboorte overleed. Hét zie-
kenhuis heeft toen de bevalling van
het tweede kind nog 75 dagen we-
ten uit te stellen. De vrouw beviel
na 32 weken zwangerschap van.'
haar tweede kind, een zoon van
1.890 gram. Moeder en kind maken
het prima.

Nog enkele
levenden uit
puin gehaald

ERZINCAN - Vier dagen na de
aardbeving in het oosten van
Turkije zijn gisteren in de pro-
vinciehoofdstad Erzincan nog
twee mensen levend uit het puin
gehaald. Een reddingsploeg uit
Zwitserland haaldeeen gewonde
jongeman onder de resten van
een kantoorpand vandaan. Eer-
der op de dag was al een vrouw
gered die levend onder de steen-
massa van een ander kantoor-
pand werd aangetroffen. Toch is
de hoop niet groot dat nog ande-
re overlevenden gevonden zullen
worden.

Tot nu toe zijn 422 lijken gebor-
gen. Vermoedelijk zal het totale
aantal doden niet boven de 600
uitkomen. Het aantal gewonden
wordt geschatop 1.200.
Zowel Turkse als buitenlandse

reddingswerkers zoeken met de
hulp van speurhonden nog in-
tensief naar overlevenden, maar
er was dinsdagmiddag weinig
hoop meer op succes. In de stad
Erzincan gaat men er steeds
meer toe over zware voertuigenin te zetten om het puin te rui-men.
De verdeling van de hulpgoede-
ren blyft problemen opleveren,
zo blijkt uit klachten van da be-
volking. Uit afgelegen dorpen
kwam de klacht dat er geen ten-
ten, dekens of levensmiddelen
ontvangen waren.

Russen lopen niet echt
warm voor Sovjetunie

MOSKOU - De dag van de 'rood-
bruine' revolutie in Rusland bleek
uiteindelijk niet meer dan een fol-
kloristisch hoogstandje. Niet de
voorspelde honderdduizend, maar
hooguit dertigduizend demonstran-
ten schreeuwden gisteren op het

Moskouse Manegeplein om terug-
keer van de Sovjetunie. En slechts
honderdvijftig van de in totaal 2250
afgevaardigden van het voormalige
Sovjet-parlement kwamen eerder
op de dag opdraven om het Geme-
nebest van Onafhankelijke Staten
ongrondwettelijk te verklaren.
Nostalgie te over bij beide evene-
menten, georganiseerd door de anti-
Jeltsin coalitie van conservatieve
communisten en fervente nationa-
listen. Vooral bij de 'bijzondere
spoedzitting' van het Volkscongres
was het raak. De ex-Sovjet-parle-
mentariërs willen zich niet bij de
ontbinding van de Unie-volksverte-
genwoordiging en de oprichting
van het GOS neerleggen. Maar om
te kunnen vergaderen moesten ze
de wijk nemen naar een staatsboer-
derij zon zeventig kilometer buiten
Moskou.
Daar, in Voronovo, herleefden pre-
revolutionaire tijden. De elektrici-
teit in het 'cultuurhuis' van het
agrarische complex was uitgescha-
keld. Bijgeschenen door een zaklan-
taarn en kaarsen las Unie-parle-
mentslid Oemalatova de ene verkla-
ring na de andere voor, af en toe
ondeibroken door gedisciplineerd

geroep 'Sovjetunie, Sovjetunie.
De byeenkomst trok meer journa-
listen dan ex-afgevaardigden, maar
niettemin sprak Sazji Oemalatova
van een 'historische dag. Ze straal-
de van geluk na haar uitverkiezing
tot voorzitster van het 'Congrespre-
sidium', waarin ook illustere con-
servatieven als Viktor Alksnis, de
zwarte kolonel, en landmaichtgene-
raal Makasjov, een mislukt kandi-
daat voor het Russische president-
schap.
Volgens Alksnis was het Congres
vooral een .demonstratieve bijeen-
komst, bedoeld om te herinneren
aan het vorig jaar op 17 maart ge-
houden referendum, waarin een
meerderheid van de Sovj et-bevol-
king zich voor het behoud van de
Unie uitsprak. „We gaan door", zeihij, „het volgende Congres komt
spoedig bijeen en zal belangrijke
beslissingen nemen".
De organisatoren kunnen zich ove-
rigens niet al te zeer gesterktvoelen
door de opkomst bij de aansluiten-
de 'Volksvergadering' op het Mos-
kouse Manegeplein. „Het is moeilij-
ker Vladimir Iljitsj Lenin opnieuw
tot leven te wekken dan de Sovjet-
unie", constateerde een commenta-
tor van de Russische tele visie

uit
Bezoek

De afspraak voor een bezoek
van premier Lubbers en de mi-
nisters Kok en Van den Broek
aan Zuid-Afrika op 10 en 11 au-
gustus is op 2 maart gemaakt
met de vertegenwoordiger van
het ANC in Nederland, de heer
Magugu. Deze werkte toen op
het bureau buitenlandse zaken
van het ANC in Johannesburg.
Magugu had van de persoonlij-
ke assistente van ANC-leider
Mandela, mevrouw Masekela,
opdracht voor de bevestiging
gekregen. Dit schrijft premier
Lubbers in een brief aan de
Kamer. Aanleiding voor het
schrijven vormt hernieuwde
commotie rond de reis.

Kartel
EG-commissaris sir Leon Brit-
tan is gepikeerd over de hou-
ding van de Nederlandse aan-
nemerswereld. Vorige maand
legde de EG-Commissie de
bouwers een boete van f.52 mil-
joenop, omdat zij zich schuldig
zouden maken aan kartelvor-
ming. Maar ondanks die straf
gaan de aannemers gewoon
door met hun praktijken. Vol-
gens Brittan moet het bouw-
kartel onmiddellijk met zijn
praktijken stoppen. Anders
wordt overgegaan tot het op-
leggen van nieuwe boetes.

Fietsendieven
NS-personeel heeft de afgelo-
pen vier jaar op grote schaal
fietsendiefstallen gepleegd bij
spoorwegstations in Haarlem
en omgeving. Vijf NS-ers heb-
ben bekend zon 200 fietsen te
hebben gestolen uit fietsenstal-
lingen. Ze verkochten de fiet-
sen door aan collega's. De poli-
tie verwacht nog meer arresta-
ties van 'mededaders' en
helers.

Steekpartij
Een Palestijn heeft gistermor-
gen in Jaffa, een voorstad van
Tel Aviv, een 19-jarig meisje en
een Arabisch-Israëlische ga-
rage-eigenaar neergestoken.
Twintig anderen, voor het me-
rendeel tieners, raakten ge-
wond door de messteken vande uit de Gazastrook afkomsti-
ge dader. Een politieman en
een taxichauffeur maakten met
geweerschoten een einde aan
de steekpartij en het leven van
de Palestijn. De meeste gewon-
den waren verklede jongeren
die voor een nachtclub wacht-
ten om het Purim-feest (het
joodse carnaval) te vieren.
Sommigen meenden in eerste
instantie dat de dader een ver-
klede toerist was die ook naar
binnen wilde.

Vredesmacht
De nieuwe leider van Azer-
bajdzjan heeft gisteren de mo-
gelijk inzet van vredestroepen
van de Verenigde Naties in de
omstreden enclave Nagorno-
Karabach in resolute bewoor-
ding van de hand gewezen.
„Karabach is ons probleem en
wij moet zelf over haar lot be-
slissen."aldus waarnemend
president Jagoeb Mamedov.

Geen animo
De sinds 1 januari van kracht
zijnde regeling voor gedoogde
asielzoekers, werkt vooralsnog
slecht. Slechts dertien van de
ongeveer tienduizend asielzoe-
kers die voor de regeling in
aanmerking komen, hebben
zich er tot nu toe voor aange-
meld. Het ministerie denkt dat
de geringe animo het gevolg is
van nieuwigheid en van de af-
keer van veel advocaten om er
op in te spelen.

Evacuatie
De vierduizend leerlingen van
de Technikon-scholengemeen-
schap in het centrum van Rot-
terdam hebben gisteren in alle-
rijl het gebouw moeten verla-
ten omdat er brand was uitge-
broken. Volgens de politie, die
brandstichting niet uitsluit,
ontstond het vuur om half één
in de houtopslagvan de techni-
sche school. De brand sloeg
over naar de lakkluis, waar verf
en oplosmiddelen zijn opgesla-
gen.

XTC
In Breda is gisteren negen jaar
cel geëist tegen een 42-jarige
Tilburger voor het maken en
verkopen van XTC. In zijn be-
drijfsloods in zijn woonplaats
zou de man in de zomer van
vorig jaar 30.000 XTC-pillen
hebben gemaakt.

Tekort
In de jaren vanaf 1989 tot de
eeuwwisseling zal circa 55 pro-
cent van de verpleegkundigen
in Nederland moeten worden
vervangen door nieuw perso-
neel. Dat komt neer op ruim
70.000 verpleegkundigen. On-
geveer tweevijfde van de ver-
vangingsvraag is te wijten aan
een kringloopeffect: jonge ver-
pleegkundigen worden al bin-
nen enkele jaren vervangen
door een nieuwe lichting jonge
verpleegkundigen.

Vertrek in de mist
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# Vanaf de vliegbasis Soesterberg zijn gisteren de eerste
achttien dienstplichtigen vertrokken naar Joegoslavië. Sa-
men met acht beroepsmilitairen vormen zij de derde groep
Nederlandse kwartiermakers die in Sarajevo de komst van

Limburgs dagblad "j

de VN-macht voorbereiden. De resterende 250 Nederlandse
militairen zullen begin april aankomen. De Nederlanders
zullen de verbindingen regelen bij het hoofdkwartier van
de VN-macht. Foto: ANP



Verontrustend
Bij het naderen van het referen-
dum over de toekomst van het
laind dreigde deze onverschillig-
heid verontrustende afmetingen

aan te nemen. Parlementariërs
van de DP maakten gealarmeerd
melding van een 'meer dan nor-
male apathie' bij de bewoners van
de rustieke bungalows, landhui-
zen en cottages.

De welwillende verklaring was dat
ze zo vertrouwden op de goede
uitslag, dat ze niet de moeite wil-
den nemen om uit te rukken. Een
minder positieve verklaring hield
het er op dat ze eigenlijk tegen De
Klerk en diens - hun levensstijl
bedreigende - hervormingen zou-
den willen stemmen, dat toch niet
goed durfden en daarom maar
hadden besloten de stembus te
mijden.

Toegegeven, hier werden de En-
gelstaligen wel heel makkelijk
over één kam geschoren, maar het
gedrag en uitspraken van sommi-
gen van hen leken de kritische
benadering te rechtvaardigen. Een
mij bekend echtpaar bijv. ging
niet stemmen, omdat ze geen zin
hadden om voor de vereiste iden-
titeitspapieren in de rij te staan.

Deze houding dreef het hervor-
mingskamp naar de rand van de
paniek. De stemmen van de Afri-
kaners zouden min of meer gelijk
verdeeld zijn over de regering en
de aartsreactionaire Konservatie-
ve Partij (XP), die het beleid van
De Klerk als verraad aan de bian-

ke minderheid bestempelt. De
Engelstaligen zouden dus de door-
slag geven, maar als deze nu ver-
stek lieten gaan?

Eerste dag staatsbezoek
van koningin Beatrix
aan Nieuw-Zeeland

DOOR CARINE NEEFJES

Emigranten moeten
'slap handje' geven

WELLINGTON - Het weerzien van koningin Beatrix en
honderden Nederlandse emigranten was gisteren emotio-
neel. Toen de koningin de erewacht inspecteerde en het
Nederlandse volkslied galmde ov er het plein voor het par-
lementsgebouw in Wellington, pinkte menig emigrant een
traantje weg. „Het is toch gek om aan de andere kant van
de wereld het Wilhelmus te horen", fluisterde een toe-
schouwer die de koningin met pocketcamera de hele dag
op de voet volgde.

De ontmoeting van de koningin
met de Nederlandse gemeen-
schap was voor de emigranten
gisteren het hoogtepunt van de
dag. 450 Nederlanders kregen de
gelegenheid om de koningin per-
soonlijk de hand te schudden.
Alle gasten waren van te voren
schriftelijk geïnstrueerd door de
Nederlandse ambassade.

Een buiging is niet nodig, maar
wel moet een 'slap handje' wor-
den gegeven, want 450 stevige
handdrukken is vermoeiend

voor de koningin. „Tijdens mijn
vorige bezoek in 1978 kwamen er
wel 800 mensen op zon ontmoe-
ting. Na afloop krijg jebijna bla-
ren op je handen", vertelde Bea-
trix lachend.

Deze keer heeft de ambassade
het aantal genodigden terugge-
bracht tot 450. Volgens ceremo-
niemeester Monod deFroideville
kan de koningin ongeveer tien
handen per minuut schudden,
dus ze is al gauw drie kwartier
bez:ig met alleen maar handjes
drukken. Ook de koningin is
ontroerd door de ontmoeting
met de Nederlandse gemeen-
schap. „Veel mensen vertellen
mij dat ze soms heimwee heb-
ben. Het doet je toch goed dat
emigranten zo nu en dan terug-
denken aan hun vaderland."

" Voor aanvang van de
regeringslunch in de
Banquet Hall
inspecteert koningin
Beatrix de erewacht in
Wellington.

Sober
Het staatsbezoek van koningin
Beatrix aan Nieuw-Zeeland, die
al enkele dagen in het land ver-
biedt', begon gisterochtend pas
echt. Het officiële ontvangst ver-
liep wat sober. De koningin
werd onthaald in een oude ver-, trekhal op het vliegveld in Wel-
lington. De Nederlandse ambas-
sade heeft nog pogingen onder-
nomen om de koningin in de

open lucht op een feestelijke v"J'
ze te verwelkomen, maar daa1
wilden de autoriteiten niets va"
weten. Het eenvoudige ont-
vangst is karakteristiek voor de
Nieuw-Zeelanders. Ze zijn ver-
eerd met de komst van de konjn- k
gin, maar houden absoluut nie' 1
van te veel toeters en bellen.

'West-Europa niet meer dé hoofdprijs voor twee supermachten'

NAVO-top beducht voor
terugtocht Amerikanen

DOOR MATHWIJNANDS

BRUSSEL/HEERLEN - Europa zonder Amerikaanse leger-
plaatsen en militairen. De Noord Atlantische Verdrags Orga-
nisatie zonder deelname van de grootste geldschieter en
zonder bemoeienis van de grootste m:ilitaire macht. Op het
NAVO-hoofdkwartier in de Brusselse deelgemeente Evere
wordt gezegd 'onmogelijk. Maar in Washington doet een
Amerikaanse terugtocht uit Europa steeds meer opgeld.
Meerdere senatoren, zowel republikeinen als democraten,
zeggen voldoende financiële en politieke redenen te zien om
de 'yanks' in Europa te laten inrukken. Een beleid dat overi-
gens precies past in het Amerikaanse ineo-isolationisme van
de laatste tijd. De NAVO-top is er ondanks alle optimistische
uitspraken niet echt gerust op. Het recente besluit van de
Canadezen om te vertrekken heeft het vertrouwen dan ook
een fikse knauw gegeven. De vraag is gerechtvaardigd hoe
lang de Amerikanen in Europa (willen) blijven.

Een hoge Europese NAVO-diplo-
maat vat het debat in de Verenig-
de Staten als volgt samen: „Twee
jaar geleden moest daar iemand
die tegen de NAVO was, uitleggen
waarom. Nu moet je uitleggen
waarom je ervoor bent. In Europa
is het precies omgekeerd. Hier be-
staat een brede overeenstemming
over de waarde van de NAVO."

De Amerikaanse voorstanders1
van een terugtocht voeren drie ar-
gumenten aan. Natuurlijk aller-
eerst het einde van de Koude
Oorlog. Het wegvallen van de

'Grote D 1reiging uit het Oosten'
maakt ee:n verdedigingslinie van
twee miüoen soldaten van de
Noordpool tot aan de zuidgrens
van Turkije overcompleet. Uiter-
aard is e:r wel de voortdurende
politieke instabiliteit in de voor-
malige Oostbloklanden, maar dit
'gevaar' vergt een geheel ander
scenario. Voorlopig ingezet met
de oprichting van kleine en snelle
interventielegers.
Inmiddels is al begonnen met het
inkrimpen van de grote NAVO-
legers, twintig procent van de sol-
daten is naar huis gestuurd. Dat

achtergrond J

kunnen er dus veel meer zijn vol
gens diezelfde voorstanders
„West-Europa is niet meer de
hoofdprijs en het slagveld voor
twee supermachten. De VS moe-
ten zich gaan voorbereiden op het
bestryden van lokale brandhaar-
den elders in de wereld", zeiden
ze onlangs tegen een select groep-
jeEuropese topdiplomaten, die in
Washington de NAVO-stemming
peilde en senatoren over de toe-
stand in de wereld sprak.

GENERAAL GALVIN
.maar een woord nodig: historie

SECRETARIS-GENERAAL WÖRNER
...geringe presentie louter symbolisch...

Foto's: LP

Zelfstandig
Het tweede argument dat ze te
berde brengen is het streven van
Europa naar een zelfstandige rol
in de internationale veiligheid. In
de aanhoudende discussie over
een eigen defensiebeleid van de
EG wordt nauwelijks gesproken
over de noodzaak van Amerikaan-
se aanwezigheid. Engeland en
Nederland tonen zich de enige
trouwe Amerikaanse bondgeno-
ten, de Fransen zijn de traditione-
le tegenstrevers van de Amerika-
nen. En van de 'grootmacht'
Duitsland krijgt niemand hoogte.

Secretaris-generaal Van Eekelen
van de West Europese Unie (het
militair samenwerkingsverband
van negen van de twaalf EG-lan-
den) deed dit weekeinde in Maas-
tricht nog een oproep om troepen
ter beschikking te krijgen en te
kunnen inzetten. Bovendien vindt
hy* dat de Europese landen een ei-
gen satelliet-waarnemingssys-
teem moeten hebben om crisws te

kunnen bezweren. Totnutoe is de
WEU slechts een platform om te
coördineren. Wat betreft militaire
inzet is de unie afhankelijk van de
NAVO. Maar Wim van Eekelen
acht het de hoogste tyd dat de
WEU tot actie over gaat. Dat bete-
kent concreet veel minder militai-
re zeggenschap voor de Amerika-
nen in Europa.
Het derde en wellicht belangrijk-
ste argument vormt de economi-
sche recessie in de VS en de
ontwikkelingen op de wereld-
markt. Het 'armtierige' Amerika
kan met de terugtocht vele miljar-
den besparen. Dat terwijl de mili-
taire en politieke bondgenoten
van de laatste veertig jaar momen-
teel economische vijanden drei-
gen te worden. De EG is als kers-
verse supermacht op de wereld-
markt niet alleen een geduchte
concurrent van de VS, het lukt
ook niet om samen spelregels op
te stellen in het kader van de
GATT-onderhandelingen. Dat de
Amerikanen in defensie en handel
een verband zien, bleek tijdens
een rede van vice-president Dan
Quayle in Duitsland. Zijn uitspra-
ken kwamen erop neer dat de EG
de VS tijdens het GATT-overleg
tegemoet moet komen, anders
zegt zyn land de militaire steun
op. Later ontkende Quayle welis-
waar zijn beweringen, maar de
boodschap is in Brussel luid en
duidelijk overgekomen.

Overhand
Secretaris-generaal Manfred Wör

ner van de NAVO zegt (nog) niet
wakker te liggen van de ontwik-
kelingen aan de overzijde van de
Atlantische Oceaan. Hij gelooft
namelijk niet dat de stroming in
de Verenigde Staten, die dus
vindt dat de Amerikaanse troepen
kunnen vertrekken uit Europa, de
overhand zal krijgen. „De meer-
derheid begrijpt dat het beter is
om in Europa te blijven, ook al is
de dreiging van het Warschau
Pact ten einde. Als de nood aan de
man komt, zullen de Amerikanen
toch gedwongen zijn zich in een
conflict te mengen, zo redeneren
veel Amerikanen."

De NAVO-chef schrijft het aan de
komende Amerikaanse verkiezin-
gen toe dat steeds meer parlemen-
tariërs in de VS bereid lijken de
aanwezigheid in Europa verder te
verminderen dan tot de 150.000
die de regering als minimum heeft
aangegeven. Na de verkiezingen
volgend jaar zal die druk afne-
men, meent Wörner.
Toch acht hij het niet helemaal
uitgesloten dat de Amerikaanse
regering tot verdere reducties zal

worden gedwongen. „Maar het is
niet zo belangrijk hoe veel perso-
nen je hebt, zolang je kunt be-
schikken over een zelfstandige
operationele eenheid. Dat is het
minimum", aldus Wörner. Het
gaat hierbij om één Amerikaans
legerkorps van in totaal 90.000
man landmacht, aaygevuld met
45.000 man luchtmacht en de Zes-
de Vloot in de Middellandse Zee.
„Elke geringere presentie zou lou-
ter symbolisch zijn."

binnen/buitenland

DOOR PETER VAN NUIJSENBURG Bekakt Bryanston gaat
toch maar naar stembus

BRYANSTON - Bryanston
is een van de welvarendste
buurten ten noorden van Jo-
hannesburg. De inwoners
zijn voornamelijk Engelsta-
lig, joods en kunnen qua in-
komen als minstens vijfmaal
modaal ingeschaald worden.
Zij zijn, zoals vele Engelsen
in Zuid-Afrika, Britser dan
het Engelse koningshuis,
waarvan de namen zelden
ontbreken op de verjaarska-
lenders. Op Engelse hoogtij-
dagen steken zij de Union
Jack uit, de stiff upperlip is
het ultieme bewijs van be-
schaving en met kerstmis
verschijnt de kalkoen op ta-
fel. Ze wonen dan wel in
Zuid-Afrika, maar hun huis
is, kortom, een enclave vol
bacon and eggs, breakfast tea
en 'God save the Queen'.
Hun loyaliteit aan het land van
herkomst is ook na vele generaties

in Zuid-Afrika zo groot, dat de
Zuidafrikaanse politiek hen eigen-
lij k onverschillig laat. Ze gingen
dan wel naar de stembus, stemden
dan meestal braaf op de liberale
Democratische Partij (DP), maar
de blanke politiek was toch vooral
heit domein van de Afrikaners, die
pc'litiek bedrijven zoals ze rugby
spelen: ruig en met een minimum
aa n respect voor de regels van het
spel.

Lokken
De Engelsen moesten naar het
stemlokaal gelokt worden en dus
werd de campagne van De Klerk
de laatste dagen daar op afge-
stemd. De schijnwerpers werden
gericht op de Afrikaner Weer-
standbeweging AWB, de neo-
nazistische bondgenoot van de
XP. Wie niet naar de stembus
ging, zou deze barbaren in het za-
del helpen en bij gevolg een vre-

dig voortbestaan kunnen v^
ten.

De Klerk kreeg bij het verko*j
gen van deze boodschap steun'
het nationale cricketteam. De'
dafrikanen hadden na een
dwongen afwezigheid van 22 J
de halve finales van het WK*
ket in Australië bereikt. W
klonk het dreigend uit de stad
de triomf, het team zou bij cc*
derlaag van De Klerk onmi<»
lijk huiswaarts keren.
Dinsdagochtend, kort na de'
ning van de stemlokalen, stol»
by de lagere school in Bryan!
al een lange rij. Geduldig *'ten de kiezers onder een mil<"je
op hun beurt in het stemhok)®
het grasveld stond een verf*
KP-stalletje.

" President De Klerk bracht
gisteren in alle vroegte zijn
stem al uit.

Foto: EPA

Okay
Tegen 11 uur had al meer dan'
derde van de kiezers hun st*i
men uitgebracht en voorspel
DP-politicus Rupert Lorimef' j
parlementariër voor BryanS'
een recordopkomst. Bij het v»
ten van de school stak een o 1"

rispelijk geklede oudere heer»
duim op. Aan de Engelstalig
zou het dit keer niet liggen..-

Kaal
Buiten werd het 'kale' ontvangst*W
goedgemaakt door een groep en'ft
thousiaste Nederlanders die spe- 1
ciaal naar het vliegveld was afg6*

reisd. Op de winderige luchtha-
ven grepen de hofdame en de
grootmeesteres regelmatig naaf
hun hoedje, tot groot vermaa*
van het publiek.

De eerste dag van hét staatsbe-
zoek verliep heel ontspannen-
Slechts enige commotie ont-
stond by' de onthulling van he*
monument, dat door de Neder-
landse gemeenschap aan de ko-
ningin werd aangeboden. Een
nabestaande uit Nederlands-
Indië probeerde met luid _&
schreeuw de aandacht te trekken
van dekoningin. Ze riep dat haaf
vader en echtgenoot waren om-
gekomen in Nederlands-Indie-
De luidruchtige dame werd ech-
ter snel afgevoerd door agenten-

Milieu
Tijdens de regeringslunch me'
minister-president Jim Bolger
sprak de koningin in haar toe-
spraak waardering uit over he
milieu-beleid van Nieuw-Zee;
land, een onderwerp waarbij
Beatrix zich nauw betrokken
voelt.
In een informeel gesprek, vertel'
de de koningin dat ze op eigen
verzoek vandaag met Nieuwzee-
landse deskundigen praat over
de multiculturele samenleving-
Nieuw-Zeeland wordt geroemd
om de integratie van de Maori'Si
de oorspronkelijke bewoners j
van dit land. De koningin hoop'
evenuteel ideeën op te doen voO1*Nlderland, waar de discussie
over een multi-culturele samen-
leving op dit moment erg actueel
is.

Verontrust
Wörner krijgt de volledige steun
van de opperbevelhebber van' de
NAVO-strijdkrachten in Europa,
de Amerikaanse generaal John
Galvin. Ook hij is van mening dat
de ondergrens op 150.000 man
ligt. Dat aantal heeft hij tijdens
hoorzittingen van de Amerikaan-
se Senaat met kracht verdedigt.

Volgens Galvin zijn deze 150.000
man nodig voor een troepen-
macht die uit militair oogpunt
beheorlijk kan functioneren.

Generaal Galvin zegt wel degelijk]
verontrust te zijn over de geluidefVl
uit het Amerikaanse Congres. Hu#
meent dat als Europa de Amerika- af
nen wil behouden, dat dan o° v
met nadruk zal moeten laten hp'l
ren. „De VS zullen in Europa bW'ff
ven zolang de Europeanen dat op!
prijs stellen. Het wordt tyd dat d«,l
Europeanen eens beginnen te zei' I
gen dat ze dat willen. Het volstaat I
niet om op verklaringen en docU- 1
menten te wijzen." f
Galvin motiveert de noodzaak»
voor de Amerikaanse aanwezig' Jheid als volgt: „Ik heb maar éè&M
woord nodig: geschiedenis. «*■»zijn deze eeuw 63 miljoen mensefl-ï
gedood in twee wereldoorlogen» jt
die beide in Europa begonnen-■
Het verschil tussen de eerste hel"
van deze eeuw en de tweede, lS fl
het bestaan van de NAVO in Ell'*,
ropa. De VS kunnen vertrekken*
en als er oorlog uitbreekt in Euro- fl
pa, terugkomen. We weten dat d?
prijs in mensenlevens dan vee' 1
hoger i's. Amerika heeft aan de" "lijve ondervonden dat het bij elke
Europese oorlog betrokkef;
raakt."

(ADVERTENTIE)

BED
PROBLEEM?
MEER TEVREDEN MET EEN
SLEEPTREND WATERBED
J^v\ - - - - -
—-^sV SITTARD.—£21ü-^ Putstr. 19,046 520215

HEERLEN, Wilhel___.pl.i_ 4,0.5-740317
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Ziekteverzuim in
bouw iets gedaald

ÖEN HAAG - Het ziektever-
Irn in de bouw is vorig jaar

wiaald van 12,1 naar 11,2 pro-veM. Dat blijkt uit een schatting
*n de Bedrijfsvereniging voore Bouwnijverheid. Het cyfer
*eft betrekking op het bouw-Waatspersoneel. Voor het admi-nistratieve personeel in de bouwleef het ziekteverzuim constantP 5,5 procent.

fl^ ziekteverzuim bij bouwvak-ers is de afgelopen jaren steeds
?^tegen. In 1989 bedroeg hetSI procent, in 1988 11,6 en het
bf ervoor i0.6 procent. Het to-e ziekteverzuim in Nederland

bedraagt circa 8 procent.

Volgens een woordvoerder van
de Bedrijfsvereniging voor de
Bouwnijverheid 'zou de publici-
teit rond het terugdringen van
het ziekteverzuim mogelijk een
positieve rol gespeeld kunnen
hebben' by het geringere ziekte-

verzuim vorig jaar. Hij vindt het
echter nog te vroeg definitieve
conclusies te trekken. Pas als het
verzuim dit jaarblijft dalen, is er
aanleiding voor vreugde, aldus
de woordvoerder.

De bouw-cao voor dit jaar bevat
geen arbeidsvoorwaardelijke

prikkels om het ziekteverzuim
terug te dringen. De bonden
konden niet instemmen >met
voorstellen van de werkgevers
om het personeel by ziekte vrije
dagen te laten inleveren en om
de aanvulling op de ziektewet-
uitkering te verlagen.

Wel komen er 25 aanbevelingen
aan de bedrijven om het ziekte-
verzuim te bestrijden. Het gaat
onder meer om voorstellen om
de arbeidsomstandigheden te
verbeteren. Hebben die aanbeve-
lingen onvoldoende succes, dan
moeten werknemers bij ziekte
alsnog \rt-ye tyd inleveren.

Direct
De bank wordt een zogenaamde di-
rect-bank, zonder eigen kantoren.
De SNS-bank kent wel een eigen
kantorennet in het noorden, mid-
denen oosten van het land, alsmede
de provincie Utrecht. Door die ver-
schillende manier van werken, zul-
len Ohra Bank en SNS elkaar in de
toekomst niet dwars zitten, meent
Huesmann. De SNS-bank heeft een
balanstotaal van ruim één miljard
gulden.

Naast beleggingen en spaarrekenin-
gen zet de Ohra Bank de oude fi-
nanciële activiteiten van het verze-
keringsconcern voort: hypotheken
en consumptief krediet. De bank
wordt gevestigd in het hoofdkan-
toor van Ohra in Arnhem. Er zullen
slechts vier personeelsleden voor
gaan werken. De overige twintig
oud medewerkers van het Amster-
damse kantoor hebben elders werk
gevonden of vallen onder een so-
ciaal plan.

Huesmann verwacht dit jaar nog
een winstvan één miljoen gulden te
behalen met de Ohra Bank. De
bank zal zich vanaf komende zater-
dag agressief op de markt werpen.
„We gaan brutaal beginnen, zoals u
dat van onze campagnes gewend
bent". Het reclamebudget bedraagt
één miljoen gulden, beduidend la-
ger dan de middelen die concurrent
Aegon heeft uitgetrokken voor de
vergelijkbare rekening Spaarbeleg.

VS weer
grootste

exporteur
Ï^ÈVE - De Verenigde Staten
jLjl 1991 weer 's werelds grootste

K?°rteur geworden met een groei
K hun export van 7,5 procent tot
k J^iljard dollar.- Daarmee hebben
(/S twaalf procent van de we-
L^arkt in handen gekregen.
|Csland, dat in 1990 de VS voor-
tleefde, zag zijn export in het
L °Pen jaar verminderen dalen
\ 4.5 procent tot 403 miljard dol-ij'^at staat in het gisteren gepu-

L voorlopige rapport over
L^ereldhandel van de GATT (Al-

e He Overeenkomst inzake Ta-
Leh en Handel). De gegevens
\J de tweede helft van vorig jaar
v nog niet allemaal verwerkt.

beurs

Vriendelijk
■^TERDAM - De Amsterdamsefc^tenbeurs heeft zich gisteren
Jt haar vriendelijke kant latenJk' Al ging er niet veel stimulans
jPm beurzen uit en no-
jfc/:e de dollar iets lager. De beurs
w_\3 het bij een prijshoudende
Ik^fïüng. De stemmingsindex al-K"een steeg 0,9 punt tot 125,60, de
fc^index eveneens 0,9 tot 205,30\\K_X EOE-aandelenindex 2,5 puntIK 305,33.
I^.omzet0mzet was met byna f 1,4 mil-IIL niet groot. De obligaties, dieIL^ koersverandering ondergin-
| (^ "karnen daarvan bijna f 800 mil-
*l voor hun rekening en de aan-M^l een kleine f 600 miljoen.
IIJ de internationalewaarden was]fc|?0 de uitschietermet een stijging
■l'een gulden tot f 150. Philips
étJ^ er een paar dubbeltjes of 0,6
JC-ent bij op f 36,30, terwyl een-%Cc stijging tot f 36,20 was weg-
*t|gd voor KLM. Koninklijke Olie,
Wh Sebruikelijk het meest ver-
AJ^elde fonds, werd 0,3 procent
M*r gewaardeerd op f 143,80.; lij: 'ever was binnen deze groep het;i^|e fonds met een lagere note-fjf; de koers zakte 20 cent tot
j\ . .bij een omzet die Unilever het
JL^én na meest verhandelde aan-
■j 'maakte.
ifL^je hoofdfondsen viel de procen-
Tto sterkste stijging (2,9 procent)
Ar*1- te nemen bij uiteenlopende
ll r̂den als Elsevier, Heineken enkj~van der Grinten, maar bij de fi-
Kj^iële waarden bleven de koers-
lvneringen beperkt tot dubbel-

|v~er de uitgevers profiteerde El-
It'er kennelijk van de fraaie resul-
Ij. "* die Wolters Kluwer heeftL^bliceerd. Elsevier ging met een
K^etering van f 2,40 op f 117,50
iu^arkt uit, terwijl Wolters by uit-V^eide handel (veertiende plaats
L'j'e ranglijst) f 1,30 ofwel 1,9 pro-I laan de prijs toevoegde.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro' 45,60 45,90f
ABNAmroA.inF. 803 80,10
ABN AmroOblGr.f. 176,90 176,90
AEGON 127,10 127,20
Ahold 85,60 86,00
Akzo 149,00 150,00
Alrenta 194,40 194.10
Amev eert. 55,90 56,30
Bols eert. 47,00 45,10
BührmTetc. 45,30 463
'CSM eert. 923 933
DAF 25,80 26,00
Dordtsche Petr. 132,60 133,30
DSM 1073 107,30
Elseviercert 115,10 117,50
Fokker eert. 34,70 34,60
Gistßroc.cert. 35,30 35,50
Heineken 176,90 182,00
Hoogovens nre 51,20 51,40
Hunter Douglas 64,00 653
IntMOUer 613 61,70
Int.Ned.Grc. 52,40 52,40
KLM 36,00 36,20
Kon.NedPapier 44,60 44.80
Kon. Olie 143,40 143,80
Nedlloyd 62,60 63.30
Océ-v.d.Gr. 74,80 77,00
Pakhoed eert. 46,80 47,30
Philips 36,10 36.30
Polygram 42,50 42,70
Robeco 98,60 98,20
Rodamco 54,40 53,20
Rolinco 97,30 96,70
Rorento 72,00 71,80
StorkVMF 45,20 45,20
Unüevercert. 184,20 184,00
Ver.BezitVNU 81,00 81,70
VOC nre 42,80 43,30
Wessanencert. 88,50 89,50
Wolters-Kluwer 68,80 70,10

Avondkoersen Amsterdam
ABNAMRO Hold. 45.80 (45,90)
Akzo 149.50-149,80(150.00)
Kon.Olie 143,10-143,80(143,80)
Philips 36,30(36,30)
Unilever 183,50-184,00(184,00)

Binneni. aandelen
Aalberts Ind 54,50 54 90
ABNAmroHld.prf. 6,08 6,09
ABNAmroHld.div. 44,00 4400
ACF-Holdingc. 343 33,70
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 131,50 142,00
Asd OptionsTr. 10,50 103Asd. Rubber 3,45 350
Ant Verft. 420,00
Atag Hold. eert 117,50 117,50
Athlon Groep 47,50 47,50
Athlon Groepnre 45,80 45,80
Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 89,70 893Batenburg 124,50 124,50Beers 120,50 120,50
Begemann 106,00 107,00
Belindo 323,00 322,50

Berkei's Patent 1,13 1,08
Blydenst-Wül. 38.00 38,00
Boer De,Kon. 224,90 f 228,00
BoerDeWinkelb. 73,00 73,40
BorsumyWehry 66,80 68,70
Boskalis Westm. 25,00 25,20
Boskalis pref. 26,80 27,40
BraatBeheer 34,50 34,40
Breevast 9,80 9,80
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delft pref 820,00 820,00
Calvé-Delft eert 1180.00 1175,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 310,00 311,00b
Content Beheer 23,30 233
CreditLBN 30,20 30,10
Crownv.G.eert. 120,20 119,50
CSM 92,30 93,10
DAF eert. 18,80 18,70
Delft Instrum. 27,70 27,50
Desseaux 41,80 41,70
Dorp-Groep 43,10 43,30
Draka Holding 243 24,30
Econosto 30,20 30,20
EMBA 214,00 214,00
Eriks Holding 83,00 84,50
Flexovitlnt 56,50 56,50
Frans Maas eert 80,50 81,00
Gamma Holding 103,70 104,00
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 35,10 34,30
Geveke 39,80 39,60
Geveke div'92 37,50 37,50
Giessen-deN. 99,50 100,00
Goudsmit 37,00 37,00
Grolsch 207,80 206,00
GTI-Holding 221,00 221,00
Hagemeyer 148,20 149,00
idemdiv'9l 145,00 145,00
HALTrustB 14,20 14,80
HALTrust Unit 143 14,90
HBG 214,50 215,00
HCSTechnology 1,00 1,00
Heineken Hold. 162,20 167,50
Hoeks Mach. 245,00 b 253,00
HollSeaS. 0,46 0,47
Holl.Kloos 454,00 454,00
HoopEff.bank 7,30 7,40
HunterD.pref. 2,70 f
IHCCaland 60,30 60,50
Kas-Associatie 35,50 353
Kempen & Co 9,50 9,40 e
Kiene's Suikerw 1079,00 1079,00
KondorWessels 33,70 33,50
KBB 75,60 76,00
KNP div. 42,00 42,50
Kon. Sphinx 52,90 53,00
Koppelpoort 375,00 b 395,00
Krasnapolsky 259,00 266,00
Landré &GI. 51,00 51,10
Macintosh 40,40 40,80
Maxwell Petr. 1153 115,20
Moeara Enim 1182,00 1184,00
M.Enim 08-eert. 15320,00 15305,00
Mooien Holding 40,00 40,00
Mulder Boskoop 54,50 55,00
Multihouse 5,50a 5,40 b
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50
Naeff 525.00 f

NAGRON 56,20 5650
NIB 615,00 615,00
NBM-Amstelland 8,95 8,95
NEDAP 347,00 348,00
NKFHolding 205,50 206,00
Ned.Part.My 573 573
Ned.Springst. 7200,00
Norit 21,80 22,80
Nutricia GB 166,50 166,50
Nutricia VB 173,00 174,00
NutriciaVB div92 168,00
Nyv.-TenCate 101,40 101,60
OcévdGr.div92 733 75,60
OmniumEurope 7,60
OrcoBank eert. 69,70 69,80
OTRA 335,50 335,50
Palthe 63,00 63,00
Philips div.'92 35,90 36,10
Pirelli Tyre 21,70 21,70
Polynorm 144,00 144,00
Porcel.Fles 146,00a 144,00 a
Randstad 46,90 47,00
Ravast 26,00 25,90
Reesink 74,50 76,00
Samas Groep 37,00 38,60
Sarakreek 14,50 143
Sehuitema 1615,00 1642,00
Schuttersveld 49,50 49,00
Smit Intern. 44,50 44,50
St.Bankiersc. 153 153
Stad Rotterdam c 423 41,70
TelegraafDe 843 85,10
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 23,10 23,10
Tw.Kabel Holding 128,00 128,00
Übbink 72,50 72,00
Union 73,00 733
Un.Dutch Group 3,00 33
Vereenigde Glas 534,00 534,00
Vertocert. 31,50 32,30
Volker Stevin 60.50 613
Volmac 28,50 27,90
Vredestein 16,70 16,00 d
VRG-Groep 46,80 473Wegener 62,00 62,00
WestlnvestF. 173 17,00 aWestlnv.F.wb 115,50 115,50
WoltersKluwer 267,00 273,00
Wyers 283 29,10
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 79,40 79,80
ABN AmroAmer.F. 69,00 68,50
ABN AmroEur. F. , 743 73,90
ABN AmroFarEF. 50,70 50,60
ABNAmroLiq.Gf. 162,50 162,60
ABNAmro Neth.F. 86,10 86,00
Aegon Aandelenf. 353 35,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABN Beleg.fonds 62,90 63,00
Albefo 48,80 48,80
AldollarßF* 26,60 26,50
Alg.Fondsenbez. 234,00 233,00
AllianceFund 103 10,30
Amba 11,80 11,80
Amro NorthAm.F. 69,80 69,50
Amvabel 84,60 83,90
AsianTigersF. 66,10 65,50
Asian Select. F 60,90 61.00

Austro Hung. F. 5,10 5,10
BemcoRentSel. 56,00 56,00
BeverBelegg. 3,05 3,05
CLN Obl.Div. F. 110,60 110,60
CLNOblWaardef. 114,40 114,40
Delta Lloyd Inv. 29,70 29,70
DP America Gr.F. 35,80 -35,50
DpEnergy.Res. 39,30
EGFlnvestm. 129,90 129,90
EMFRentefonds 69,10 693EngHoll.Bel.Tl 103 103Envir.Growth F. 53,50 533
Esmeralda part 34,50 343Eur.Ass. Trast 6,70 6,70
EMS GrowthFund 104,80 104,70
EMS IncomeFund 106,50 106,40
EMSOfTsh.Fund 104,10 104,00
EOE Dutch SUF 322,00 322,00
Euro Growth Fund 48,90 49,00
Euro SpainFund 7,70
FarEastSeLF. 56,40 55,90
Gun Global 53.40 53,10
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 72,50 72,80
Holl.Eur. Fund 483 48,50
Holl. Obl.Fonds 124,60 124,80
HoU. Pac. Fund 963 96,00
Holl. SelFonds 843 84,10
Innovest 663 67,00
Interbonds 510,00 510,00
Intereffektsoo 30,50 30,40
InteretTektwt 80,00 813Investa part. 72,70 73.00ISHimal.Funds 9,80
Jade Fonds 150.40 148,10
JapanFund 16,80 16,70
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.SectßatYen 6500,00
Korea Pac.Tr.J 93
Mal.CapitalF.s 7,40 7,40
MeesObl.Div.F. 118,00 117,60
Mexico IncomeF. 22,00
MXIntVentures 10,40 10,40
Mondibel 77,00 77,00
Nat.Res.Fund 1180,00 1180,00
NedufoA 111,00 111,00
Nédufoß 119,00 118,00
NMBDutch Fund 45,90 45,50
NMB Geldmarkt F. 54,51 54,52
NMBGlobal Fund 45,70 45,50
NMBOblig.F. 36,50 36,50
NMBSpaard.F. 102,53 102,57
NMBRentegr.F.. 118,30 118,20
NMBVast Goed F. 37,90 37,90
New Asia Fund 6,50 5,90a
NomuraWarr.F. 0,60 0,56
Obam, Belegg. 254,00 254,00
OAMF Rentefonds 11,60 11,70e
OrangeFund 21,50 213
Pac.Dimensions 923 70,80
Pae.Prop.Sec.F. 29.80 29,80
Pierson Rente 113,60 113,50
Postb.Aand.f. - 50,00
Postb.Belegg.f. 57,60 57,60
Postb.Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 151,40 151,40
RentotaalNV 35,60 35,60
RG America F 107,20 106,50

RGDivirentF. 493 493RG EuropeF. 983 98,00
RGFlorente 114,00 114,00
RG PacificF. 93,10 93,00
RG SP Groen 54,70 54,60
RG SP Blauw 51,50 51,40
RG SP Geel 48,50 48,20
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,00 80.00
Schrod.lntPr.F 293 29,00
Sci/Tech* 14,25 13,50
SuezLiq.Grf. 181,30 181,30
Technology Fund 193 193Tokyo PacHold. 183,00 178,00
Trans Eur.Fund 81,50 82,10
Transpae.F.Yen 280.00 277,00
Uni-Invest 17,50 18.00
Unicolnv.Fund 77,80 77,70
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 65,00 65,00
Vast Ned 112,60 112,70
VIBNV 56.10 56,10
VSB Mix Fund 53,10 53,00
VSBRente Fonds 109,70 109,70
WBO Intern. 68,00 67,50
WereldhaveNV 118,00 117,00
Yen ValueFund 79,30 78,50
ZOM Florida F.s 36,80 37,20
Parallelmarfct
Alanheri 29,80 29,80
ABF' 1123 11200Berghuizer Papier 453 453
Besouw Van eert 53,60 53,60
Biogrond Belegg. 10,70 103Comm.Obl.F.l 98.70
Comm.Obl.F.2 98,90
Comm.Obl.F.3 98,90
De Drie Electr. 14,70 14,70
Delta LlDollarf. 653 64,60
Delta LloydECU 64,50 64,00
Delta Lloyd Mix 61.50 613
Delta LloydRent 59,30 59,20
Delta Lloyd Vast 57,00 57,00
Dico Intern. 91,50 91,50
DOCdata 6,30 6.40
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90
Ehco-KLMKleding 403 40,20
E&LBelegg.l 703 703
EiLßelegg.2 74,70 74,60
EiLßelegg.3 106,30 106.30
E&LBelegg.4 78,00 77,90
E&LKap.RenteF. 105,50 105,50
FreeRecord Shop 32,80 32,80
GaiaHedgel 103,60
Geld. Papier c. 70,60 70,60
German City Est 37,50 37,50
Gouda Vuurvast 77,20 773
Groenendijk 45,70 45,70
Grontmij 553 55,10
HCA Holding 463 463
Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 46,00 46,00
Homburg eert. 1,00 1,00
Inter/View Eur. 3,70 3.60
Kühne+Heitz 46,50 46,70
LClComput.Gr. 4,40 4,20 e
Melle, vannre 45,00 45,80
Nedcon Groep 53.00 53,40

Nedschroef 86.00 86,00
Neways Elec. 6,60 6,70
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
NewtronHold. 1,80 1,80
Pan Pac. Winkel 11,00 11,00
PieMedical 6.30 6.00
Simac Techniek 143 14,10
Sligro Beheer 56,50 56,00
SuezGr.Fund 533 53,00
VHS Onr. Goed 1,40 1,50

Wali Street
16/03 17/03

allied signal 48% 49%
amer. brands 44 43%
amer.tel.tel 38 Va 39
amococorp 45% 45%
asarco mc. 25% 26%
bethl. steel 14% 14%
boeing co 45 45%
can.pacific 14 14
chevron 63% 63Vt
chiquita 33% 34%
chrysler 17% 18
citicorp 16% 17%
cons.edison 27% 27%
digitequipm. 58% 58/2
djjpont nemours 44% 45%
eastmankodak 40% 40%
exxon corp 57 56%
ford motor 37% 38%
gen. electric 78 78%
gen. motors 37% 37%
goodyear 62 62Va
hewlett-pack. 77% 78%
int bus.mach. 88% 87%
inttel.tel. 63% 64%
klmairlines 19% 19%
mcdonnell 62'/s 61V2
merckco. 147% 149%
mobil oil 61% 60%
penncentral 23'/e 23%
Philips 19% 19%
primerica 39% 39%
royal dutch 76% 77%
searsroebuck 45% 46%
sfe-south.pac. 12 12
texacoinc. 58% 57%
unitedtechn 52V2 52%
westinghouse 19% 19%
whitman corp 14% 14%
woolworth 28% 29%
Advieskoersen
amerik.dollar 1.800 1,920
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank(lOO) 5,30 5.60
canad.dollar 1.490 1.610
deensekroon (100) 273 30,00
duitsemark(100) 109.90 113,90
engelse pond 3,08 3,33
finse mark (100) 39,75 423franse frank (100) 31,50 343
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
ierse pond 2.85 3,10
ital lire(10.000) 13.90 15,60
jap.yen(10.000) 135,00 141,00
joeg.din.tim 100 - -

Noorsekroon (100) 273 29,70
oostschill.(lOO) 15,75 163
portescudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turkse pond (100) 0,0265 0,0385
zweedsekr.( 100) 293 32.00zwits.fr. (100) 121,75 1263
Wisselmarkt
amerik.dollar 1.86455-1,86705
antill.gulden 1,0275-1,0575
austr.dollar 1,40591,4159
belg.frank(loo) 5,46653,4715
canad.dollar 1,55775-1,56025
deensekroon (100) 2835-29,015
duitsemark(100) 112,5750-112,6250
engelse pond 3,2170-3,2220
franse frank (100) 33,120-33,170
grieksedr.(lOO) 0,9240-1.0240
hongk.dollar(100) 23,7750-24,0250
ierse pond 2,9960-3.0060
ital.lire( 10.000) 14,930-14.980
jap.yen(10.000) 139.500-139,600
nwzeel.dollarüOO) 1,0147-1,0247
noorsekroon (100) 28,650-28.700
oostenr.sch.dOO) 15,9970-16.0070
port escudos (100) 1370-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7765-1,7865
sunn.gulden 1,0250-1,0650
zweedse kr. (100) 31,015-31.065
zwits.frank(loo) 124.320-124,370
e.e.u. 2.2980-2330
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 204,40 205.30
id excl.kon.oüe 201,40 202,40
internationals 204.90 2053
lokaleondernem. 205.70 2073
idfinancieel 146,70 147,10
idmet-financ. 262,90 2653

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 291,10 292,40
idexel.kon.olie 270,90 2723
internationals 304.00 304.70
lokale ondernem. 2763 278.10idfinancieel 2163 216.70id niet-financ. 333,90 337,00

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 124,70 125,60
intemation 138,90 139,40
lokaal 122,00 123,00
fin.instell 128,80 129,20
niet-financ 120,70 121,80
industriel293 130,70
transp/opsl 135,00 136,30

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,050-20,650, vorige
20.640-21,240,bewerkt 2230laten, vonge
22,840laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vonge 210-280,
bewerkt 320 laten, vonge 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3256.04
+ 19.68

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro cjul 45,00 423 1.60 1.80
abnamrocokt 45.00 187 13 2,10
abn amro c j95 45,00 474 5.10 5,40
akzo c apr 150.00 291 * 2,70 3,30
buhr pokt 45.00 213 3.20 a 2,80
daf cjul 27.50 216 1,20 13
daf papr 25.00 311 0,90 03
d/fl c mrt 185,00 194 2,80 13
d/fl cjun 200,00 257 2,00 1.40
dsm c apr 110,00 319 1,10 1,10
coc c mrt 260.00 328 43,50 46,00
coc c mrt 275.00 433 283 a 30,60
coc c mrt 300.00 265 3,90 5,80
coc c mrt 305.00 1693 0.90 13
coc c mrt 310,00 360 03 03
coc capr 260,00 310 443 47,00
coc c apr 275,00 413 30.00 a 31,00bcoc c apr 290.00 333 153 173
coc c apr 300.00 203 7,00 8,70
coc c apr 305,00 451 3,90 53
coc capr 310,00 359 2,10 2.90
coc capr 315,00 277 1,00 1,10
coc pmrt 290,00 600 0,10 0,10
coc pmrt 295.00 207 03 0,10
coc pmrt 300.00 957 0.80 03
coc pmrt 305.00 1206 2.90 13
coc papr 290,00 545 0,70 0,60
coc papr 300,00 1346 2,70 13
coc papr 305,00 194 4.70 33
hoog papr 50.00 326 1,60 1,60
ing cj94 47,80 209 7,40' 7,70
ing pjul 50,00 178 1,40 a 1,00
kim cjul 40,00 519 1,10 13
kim pjul 35,00 509 1.40 13
knp pjul 423 260 1.80 1,80
nedl c apr 55,00 254 8,00 9.00
nlv pnov 100,00 250 I.ooa 0,70
phil c apr 35.00 271 13 1.90a
phü c apr 37.50 529 0,40 0,50
phil cjul 37,50 362 1,50 1,50
phil c okt 373 287 2,30 2,40
phil c okt 40,00 190 1,40 1.40
phil c 093 30,00 290 9,40 9.60
phil c 096 35,00 256 9,00 9,00
olie capr 135.00 200 9.50 103
olie pjul 150,00 300 10,10 9,60
olie po% 160.00 405 19,10 183
tops pmrt 590,00 250 10,70 9,00
tops pmei 590.00 202 21,00 b 19.00
xmi pmrt 345,00 211 1/12 2/00

a laten g biedeniei-di«
b bieden h laten-ei-div
c ei-claim k gedaan " h
d ei dividend i gedaan-9
e gedaan" bieder vk slotkoers vonge dag
I ■ gedaan + laten sk - slotkoers gisteren

Verzekeringsconcern gaat 'brutaal' bankieren

Ohra en SNS-bank
gaan samenwerken

Van onze redactie economie

- Verzekeringsmaatschappij Ohra en de spaar-
SNS-banken gaan intensief samenwerken.

B. Huesmann van de Arnhemse verzekeraar ver-
dat die samenwerkingbinnen nu en twee maanden offi-?1 geregeld is. Huesmann zei dat gisteren tijdens de presen-e van de Ohra Bank, een nieuwe spaarmogelijkheid voor

Samenwerking wordt volgens
0f „enigszins opgehouden"
( ac coöperatieve structuur van

„OnzeJmoeten hier nog mee akkoord
«: Ik verwacht daar echter geen
I 'emen mee".
ü,°ntstond eind vorig jaaruit de

Spaarbank, de
Pancratiusbank en én-andere kleine regionale spaar-

Ij en. De nieuwe bankencombi-
,^erkt al samen met de verze-
I*r1*r door de automatisering vanJ^uWe Ohra Bank voor zijn re-,aB te nemen.
J~hra Bank is er speciaal voor

die ook al bij het concern,^kerd zijn. De bank start met
Rekening, die een jaar-rendement geeft van 8 procent.

Daarnaast is het de bedoeling bin-
nen enkele maanden te starten met
een beleggingsfonds, op basis van
de internationale aandelenporte-
feuille van Ohra. Die portefeuille
kende vorig jaareen rendement van
24 procent.

economie

Forse uitbreiding aantal winkels

Honderden nieuwe
banen bij Kwantum

TILBURG - Kwantum Nederland
breidt de komende vijfjaar het aan-
tal winkels fors uit. Daardoor en
door een verandering van de win-
kelformule komen er tussen 500 en
600 nieuwe banen bij. Dat, heeft de
directie van Kwantum gisteren op
het hoofdkantoor in Tilburg be-
kendgemaakt. De bestuurders wil-
den niet vertellen hoeveel geld er
met de uitbreiding is gemoeid. Op
het ogenblik werken 1100 mensen
bijKwantum.

De winkelketen Kwantum, die deel
uitmaakt van het detailhandelscon-
cern Macintosh, gaat een nieuwe
formule hanteren en zich uitslui-
tend richten op woninginrichting
en woningdecoratie. Kwantum be-
gon daarmee in 1975, maar werd
vooral bekend door het aanbieden
van stuntpartijen van allerlei ande-
re soorten artikelen. Verkoopdirec-
teur R. Verzijl denkt dat die formu-
le het imago van Kwantum geen
goed heeft gedaan. De nieuwe win-
kelformule legt een groter accent op
wonen en „moet de herkenbaarheid

voor de consument weer terugbren-
gen".

In de toekomst zullen alle winkels
van Kwantum zich aan de rand van
grote steden of in grote regionale
winkelcentra bevinden. Er zullen
nog vijftien winkels worden ge-
opend, terwijl ongeveer twintig fi-
lialen verhuizen naar een andere
lokatie. Nu telt Kwantum 38 win-
kels.

Het beleid van deregering is er ech-
ter op gericht de detailhandel aan
de rand van steden te weren. Een
woordvoerder van het ministerie
van Economische Zaken bevestigde
dinsdag dat VROM en EZ inder-
daad overleg plegen over verrui-
ming van het beleid.

De omzet van Kwantum beloopt
momenteel f 300 miljoen per jaar.
Volgens Verzijl zal deze met een
verdubbeling van het aantal vier-
kante meters evenredig stijgen en
tweemaal zo groot worden.

Cao bij Polygram rond
UTRECHT - Vakbonden en Polygram Nederland BV (producent van
ondermeer cd's, muziekcassettes)' hebben gisteren een principe-akkoord
bereikt over een nieuwe, eenjarigecao voor de 750 werknemers. De nieu-
we cao voorziet ondermeer in een loonsverhoging van 4 procent per 1
april '92 en nog eens een half procent per 1 januari '93. Er komt een va-
kantiedag bij (totaal 25). Voorts krijgt het hoger personeel de mogelijk-
heid om zeven ATV-dagen in te ruilen tegen een structurele salarisverho-
ging van 3 procent, aldus het bedryf. Grootaandeelhouder bij Polygram
is Philips dat 80 procent van de aandelen bezit.

Federal Express
sluit ruim 100

vestigingen
in Europa

BRUSSEL - De Amerikaanse
koeriersdienst Federal Express
(FE) gaat de activiteiten in Euro-
pa sterk verminderen waardoor
van de 9200 werknemers er 6600
zullen moeten verdwijnen. Van
de 125 vestigingen in Europa
büjven er slechts negentien over.
Dit heeft woordvoerster Eaton
van Federal Express in Brussel
gisteren bevestigd.
De Nederlandse vestiging van
FE wilde geen enkele reactie ge-
ven. De Amerikaanse koerier
heeft een vestiging in Hoofddorp
waar ongeveer 250 mensen wer-
ken. Nog niet duidelijk is wat de
gevolgen voor hen zijn. Concur-
rent TNT Express Worldwide
gaat activiteiten van FE in tien
Europese landen overnemen,
waardoor ook werknemers van
FE in dienst bij TNT kunnen ko-
men.

Stork weet
winststijging

vast te houden
NAARDEN/AMSTERDAM - Het
Stork-concern heeft vorig jaar, on-
danks het niet overal zo rooskleuri-
ge investeringsklimaat, de groeivan
de afgelopen jaren weten vast te
houden. De nettowinst ging in 1991
omhoog van f 113 miljoen naar
f 121 miljoen. Per aandeel daalde
de winst echter van f 4,64 naar
f 4,40. Toch stelt Stork voor het di-
vidend te verhogen van if 1,50 naar
f 1,60 per aandeel. Dit dividendkan
geheel in contanten worden ontvan-
gen of naar keuze voor een deel in
contanten plus 2,5 procent in aande-
len. De hoogte van het contante
deel wordt op 13 april bekendge-
maakt.

De daling van de winst per aandeel
is ontstaan doordat het aantal uit-
staande stukken met 12,7 procent
toenam. Tien procent was het ge-
volg van conversie van warrants.
Dit bracht f 72 miljoen in het laatje,
geld dat in 1991 gewoon in kas
bleef. Zonder deze verwatering zou
de winst per aandeel een stijging
van ongeveer 5 procent te zien heb-
ben gegeven, zo rekende bestuurs-
voorzitter dr. J. Hovers voor by de
presentatie van de jaarcijfers.

Ervan uitgaande dat de conjunc-
tuur niet verder verslechtert meent
Stork dat in 1992 omzet en winst
verder zullen toenemen. In de eer-
ste acht weken van het nieuwe jaar
gaf de orderontvangst met f 534
miljoen een iets hoger peil te zien
dan dezelfde periode van 1991.

Vergeefs protest

(ADVERTENTIE)

I LUNCH
Maandag, donderdag, vrijdag

LESUra

Drievogels traat 137
6466 GK Kerkrade-W.

Tel. 045-426261

# Oostduitse scheepsbouwers protesteren voor het ge-
bouw van de Treuhand in Berlijn tegen de verkoop van
de scheepswerven in de voormalige DDR. Tevergeefs,
want de beheersraad van de Treuhand, de instelling die
verantwoordelijk is voor de gezondmaking van het be-
drijfsleven in het voormalige Oost-Duitsland, stemde in
met de verkoop van de werven. Het woord is nu aan de
Europese Commissie, die de subsidies die met de verkoop
gepaard gaan moet goedkeuren. Foto: EPA
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NiC. Dassen aanhanowaoens
V r verh renS üw On
derri v ï SrkPn S^tr Bin
Kerkrade tlKencraae. iel. U4ö4böUöö/4Wbüi.

Aanhanowaoens Jo KnQDS?nnt; ht nïuustuKS in voorraad, levens alle
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B S~\OPEL... .Opel Bergsteyn
APK-keunngsstation, Rijksweg 61
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

GaranP pn Pn
n« adL? ö
Utt APK-keunngsstation len 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Lindelaufer-
gewande 8, Voerendaal. 045-752888.

Lucar autobedrijf
vnnr 4pi^ TnnHor nmhinmon m nnkoplamp! na orafe Ho straat" 67KaMÏÏS^Ho,Ot^67,

m\Tm7S^^mW^mmmm3»*^**»^^

SAS AutOShop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat6l, Heerlen, tel 045-712113.

.^^^^ ,^,^^^^—
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A,„nmatorialOn ap^g "„2ïn
Tel 045-3^784 Landgraaf.

's Zaterdags gesloten

_^003mmT^Eautobanden
ille „Alle merken banden leverbaar. Balance-
SWSIS: Putwe9 49'Kta'

AutO Veneken B V Sittarri-RppkAUIO VenCKen b.V binarü-beeK
Leasing VW Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 515777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 372882*.

Rii nnnnu kiilrpn ie Irnnonlbij uonny Kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's, bestellers en
bussen, minibusjes, kleine bestellers,
open laadbakken, meubelauto's in alle
typen en prijsklassen. Ook diverse luxe
auto's «itatinnrjire Tp uppi nm nn to

noemen Snv K?assen b? fn p!P«p?loTMeerSeKr5S
Tel. 043-635222 of 043-634915.
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\_\^^- -<'""'"^Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

P^BJ^ÜJil^^JBH^B^^l>£3^rWlil'''|!l}[UVMKSS^SSéI

ChriS Adams
ANWB erkende auto- en motorrijschool
Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal.
Tel 045-751718.

I ÏPUPr MM riilpcLiever 100/oMjleS
da"3o% kortin9
Autorijles is een zaak van vertrouwen.
Ga daarom naar de vakman met jaren

rßt^£e%SSien erStaande

Autorijschool Leijten Brunssum
tel. 045-251418«^"'*»'o

D-SSC 045-75'SSCMps

Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen
045-213735.

Autorijschool jo Hendriks Kerkrade:
045-415315.

~..,.,„.. , „ ,Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade.
045-415597.

oT^m Nic°Zoet Kerkrade

-
Autorijschool Kubben Schimmert
04404-2339.

Autorijschool Winthagen Simpelveld
045-443252.

Autoriischool Simons Vaals.
04454-2443.

viï^Q^^^
mmmmmmmWfTrrTrTnrrmmmmmmmmHi^HHlUlJ^ljlélllS

Autoschadecenter Limburg
Ch „ . „ s, TSchadereparaties aan alle merken. Top-
kwaliteit met 1 jaar garantie. Kloosterra-
derstr. 100, Kïade. 045-453837.

mw!m—--^^m■il IHllilll Ilm
Autop Autoverhuur Sittard B.V.
Verh. van pers auto's, bestelauto's,

es-kampeerauto sen autoambu-
'"e?' 'TirJïï.°"rent2ln 9r°K"

4oG/TnLrJ" JS_.'8S^!: 58 M°nttort-
.lllll^l^,^
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Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek,
045-222333. Stalen, roestvrijst, mes-
sing enz. bouten, moeren in metr.. metr.
fijn. u.n.t., u.n.c. en »w-draad. Tevens
inbusbouten, houtschroeven, plaatschr.,
ankerwerk v. muurbevest. enz. Meest
uitgebr. ass. in Limburg..
'

Steenmarkt Van Erp B.V.

Sittard, tel. 046-512481.
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onncii iimh..rnBUMÏ)U LimDUrg
Budgetvhendelijke bedrijfsautomatise-
rin 9- Telefoon 045-210419, Ganzeweide
127,6413 GD Heerlen.

Tj*ff
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Dn ,.,, niK , cccnnBel nu 045-455609
en informeer naar een van de vele gezelli-
9e danscursussen van dansschool Lotus,
Heerlen en Kerkrade.
-
■BBÜHI
Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Schreurs
_Tmm\£ml&£m?.
68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Studio.Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk ... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel.
046-742964
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MET'N NILFISKZTT JENERGENS MFE.

Onderdelendepot Roosen
Brunssum, Rumpenerstr. 157. Tel.
045-251015 (geen koopavond).

M^uj.i.iMUjiß.m imijim■a»a:«iinH»BH:iwnaii:»wa^M"'""" " nmm
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Elektro Bemelmans
Aanleg, reparatie en onderhoud van
elektro-installatie. Unolaan 33, H'hei-
de, tel. 045-212330.
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Brunssum 045-254166; Geleen
046-746089; Heerlen 045-719484; Kerk-
rade 045-451598; M'tricht 043-620770;
Sittard 046-525363; Weert 04950-
32464. Uw adres voor betere foto's

py—,,gf^p ■ I l'l II 111 II II IPJJ JlPi!W||pjJaMi
____**£

$®®s>*f .. .
G.V.L. Restauratie, 045-226000
c . ■"■

, ,"K' 9 evelreinigin9' rinov.- ked
n
eraf'

sffgalanT.' '_iTZVuJs
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

hsbbhmümü*^^^

/&£_______»/ GLAS HERSTELLENl^~^ I GRATIS BELLEN
t 06-0226688

°""" ————
Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook

nachts, in de weekeinden en op feest-
dagen.

JJTWf*
u-..#inj„»» vn . miHoutindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stop-
hout; elke-, beuke- en esse-, plaathout;
goedkoop stookhout. Rijksw. 36, Wahl-
Wi"er °4451-1218-

rm—-,■flgT> - -■- —-
■Lk-i JÊÊ Inmémëll^f "
Kellßrhuk kpnkpns fiplppnJ„Zi IT7!"?. ~Ringovenstr. 1. 046-747905. Aanbouw-
keukens + apparatuur, event. met
compl. verbouwingen. Toonaangevend in
keukens

w^/^THrrmP*9l f /IttWKIlIfllE \lW dTfl^T?l I\_\T Keukens
%SZX^^ .
Unccon IfoiikoncVOSSen *euKens
Design-studio: Glaspaleis, Kerkplein
Heerjen. Stijlkeukens; Eikenderweg 77,

nffprmaiiQ.wan <sphniihrnpplf -RepaS va^"etewTkeSche en ha-E^^m^^oS.
straat 34, Beek, 046-372126.
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CEMft""'" DmmDncctr , 1RGeleen, Burg. Lmmensstr. 216,

Sir cv
" bad"Ubelen "

ZLll^""^m^^^üXQuQll
Pohr DnllonüBDi. DOlien
Tel. 043-641293. Kunststof-ramenfabr.
sinds 1973. Timmenabr. sinds 1924.
Showroom Broekhoven 1, Geuite-Meers-
,pnSen'

~ ,
_________________]_____mmmmmmmmm
„ inKunststof BmnSSUm
Kunststof ramen en deuren, schuifpuien
£n balkonsystemen. Trichterweg 7,
Brunssum. Tei. 045-231045.
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fTillpermansCV
sanitair-cv-dakwer^9as'water
Heerlen. Tel. 0 45-713265.

■lll'l'Hl^l'N'liiaÜl
modelle n b u r oloÜW^Ly

vC^i '<;;,
TV \/ X, ik/ X.

winricusstraat39 6467bm Kerkrade
rt . t. .Organisabeburo voor modeshows en an-
dere mode-evenementen. Opl. manne-
quin/dressman, fotomodel, host/hos-

Info: 045-422424. I

msmi
„Haaimachinehandel

|/f-f _r%ÊÜÊAEÜ 01/VELUMAN B_ V.
Hoorlon w. M . .„ 71RinnKSroSïïveLSS 00-

045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62
o"-"v- '„_..,... .■.,*-■—,.■ihMH3;i;»>Wtf*H'lM»«^l

GaSWacht ÜmburO 045-227676uoaiiaum umuuii|. uh»j tuuiu

Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, mstalla-
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Wan(l pn „lafnnrictiiriinWailQ- en piaiOnOSIUOIO
Plafondbouw Kerkrade/Landgraaf b.v.
Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel. 045-320840.
Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14
uur

p|afond. en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div- systeemplafonds, altijd een pas-
klare oplossing voor plafondproble-

T^"^^^
vouwdeuren en wandkast? sternen
op maat. (Kruisberg 46 Meerssen).

RadaX BV Plafondsystemen
Hapfianri 9^ Rnin^cnm f\A_wu\.AK'ï SirSrpZds°S»
betimmeringen. Showroom geopend van
di. t/m za. van 10-17 uur.

Aknnthorm QucfoomhnnuiMUUUlliemi OyMCGmOOUW
Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
uw kantoor, winkel, instituut of woning.
systeemplafonds en -wanden, interieur-
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen-
en buitenzonwerina Vnnr inf inrinstrip-
tr 7fZh 045 245028 industr eter

rem DeKei^SsiSSm
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur.

BH'MM^llifiKl'i^ilil'tiß
C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
ek Heerlen, tei. 045-710571.

-T^T—lfö^Hlllßi
JagO-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Oók voor on-;er

h
dele

h
n en

t
reParf'e/- Showroom

Schaesbergerstr. 104, Kerkrade.
045-414270-

l#^ll^^*i^lIH IMFNmillTIEI I
SIMPELVELD*mr*******

70nwfbingkolluim^ zonwtKinu

Beitel 110 A6422 PB Heerlen Dostbus
21099, 6369 ZH Simpelheid tel
045-423848/442129. S'mpe,Veld' teL

ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

urn. 'MICA zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher--mXS iT^S"Sr79ifiS045"721658-

SIMI rolluiken
Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9
Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32
Brunssum. 045-252494 b.g.g. 315484.

tmm flïïlMSnTnTMflflfl!

Raleigh Cyde-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
P°?" en sfa^s! ietsen + reparaties.

Zonder aanbetaling mogelijk.
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Schilderw. Bijsmans Heerlen
"& Onderhouds- en utiliteitswerken -ü
kunststoftoepassingen * betonrep. *I^SUI nïfJS^"9'045-425550-

V.S.M. DrieSSCns-NieSSen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,
6222 NL Maastricht. 043-630353. Voor
alle voorkom, schilderwerken.

„■ ■ mBKfllElMiiaßaEl^B
Hakkenbar De Bon9erd 718432
Bongerd 18, Heerlen, het adres voor al
uw schoenreparaties, sleutels en onder-
hOUdSaitikelen
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MÉÉ
„Schoonmaakbedrijven BV
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster-
dam. Voor meer info, bel 06-0228400.
Teiex 10526, fax: 020-443454.

m UimiÈ^

Math. LinSSen. Tel. 045-241587.
B ergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ontkalk.
waterleid geiser boj|e ter.
install. Erk. schoor steenveger

■^^^HT7RT7?T^^^^

HiWAi\\Mi[»]'l [ttl— dfc.BW
voor apparaten, auto's,
fietseni machineSi rekiame.
LETAS STICKERSERVICE
'TZ"JC203J272 JA Land Braaf| T**W*Ö& F**4sggSJ

r rfton(, oni„im DnL ♦ , oicifiüluroenceMNim BOK - KI.
Bloemisterij * hoveniersbedrijf
tuinctr. en architectuur. Vraag vr. il
nadv' Uterweg 117' Heerlen-Noord
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iVF^ËÉ^M7W #—■-——£___*{ >

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Urn
thermoclear. Hofdwarsweg 7 Gel#|
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JEERLEN - De Heer,ense wijk Meezenbroek«gistermiddag korte tijd
«gezet door de politie.
f*>e was op zoek naarwee mannen die 's mor-ons in de wijk Welten
j*n bejaarde vrouw had-«*n overvallen. Slechts
£«J verdachte werd aan-houden, de ander bleefsPoorloos.
**« onbekende man be-

Overvallers na achtervolging
gepakt in Meezenbroek

dreigde op de Welter-
tuijnstraat even na tien
uur een 75-jarige vrouw
met een mes. Naast haar
geld en portefeuille
moest zij ook haar auto-

sleutels afstaan, waarna
de overvaller met haar
auto verdween. Een half
uurtje later zagen getui-
gen twee mannen in de
wagen rijden op de St.-

Barbarastraat, waar ze
even later op een par-
keerplaats de portefeuille
en inmiddels geleegde
portemonnee naar buiten
gooiden.

Kort na het middaguur
werd de auto gesigna-
leerd door een politiewa-
gen, die de achtervolging
inzette. Na een wilde rit
lieten de overvallers de
auto achter op de Dr.
Kuyperstraat en vlucht-

ten te voet Meezenbroek
in. De politie zette de
wyk af en hield op de
Schimmelpenninckstraat
een 26-jarige Heerlenaar
aan.

Ex-bewoners De Geerhorst in Sittard

Gedetineerden vechten
zware bewaking aan

DEN HAAG/SITTARD - Twee
zwaarbewaakte gevangenen die tot
voor kort in De Geerhorst in Sittard
zaten, willen worden overgeplaatst
naar een gewone, minder zwaar be-
waakte afdeling van een Huis van
Bewaring. De twee, die in voorar-
rest zitten, vinden dat ze tea on-
rechte als vluchtgevaarlijk zijn
gekwalificeerd. Gisteren spande ze
een kort geding aan tegen de Neder-
landse Staat om hun zin te krijgen.

Voor de president van de Haagse
rechtbank verklaarde advocaat mr.
G. de Jonge gisteren dat het sys-
teem van Extra Bewaakte Inrichtin-
gen (EBl's) 'volstrekt illegaal en in
strijd met de mensenrechten' is.
Volgens hem is de situatie in zon
afdeling vergelijkbaar met een
duikboot. „De hele dag door zitten
vier gevangen en twee bewakers op

eikaars lip, dat is mensonterend." I
Bovendien zou er volgens de Jonge !
geen enkele wet ten grondslag lig- I
gen aan het systeem van de EBl's. s
„Er ligt alleen een circulairevan het |
ministerie van Justitie, maar dat is |
natuurlijk geen wettelijke basis. Op I
die manier kan het hele detentiebe- I
leid in Nederland door een aantal j
ambtenaren bepaald worden", al- j
dus De Jonge.

De twee gedetineerden, afkomstig I
uit Turkije en Rotterdam, zitten in \een carrousel-achtig systeem, waar- Jbij ze een keer in de zes maanden j
worden overgeplaatst naar een an- j
der Huis van Bewaring met een j
EBI-afdeling. Op die manier hoopt |
Justitie te voorkomen dat er ont- |
snappingspogingen worden onder- j
nomen.
De Turk is opgepakt met 74 kilo he-rome op zak en is door de recht- I
bank tot 14 jaar gevangenisstraf en \
een boete van 100.000 gulden ver- |
oordeeld. De Rotterdammer wordt j
verdacht van een overval, waarvoor j
hij van het gerechtshof zeven jaar j
kreeg opgelegd. Beiden zijn nog in
afwachting van een hoger beroep- j
procedure.

Landsadvocaat mr. C. Bitter vond !
dat de twee mannen wel degelijk 1
vluchtgevaarlijk zijn en dus niet
voor niets op een extra bewaakte I
afdeling zitten. De Turk zou ver- j
schillende keren, met hulp van bui- 1
tenaf, hebben geprobeerd om te
ontsnappen uit het Huis van Bewa- i
ring in Groningen. Hij zou lid zijn ]
van een extremistische Turkse or- 3
ganisatie en zijn medegevangenen j
regelmatig geld hebben geboden als 1
ze hem hielpen te ontsnappen. Bo- Jvendien zou hij in Groningen opzet- 1
telyk 's nachts het licht in zijn cel I
hebben laten branden, zodat men j
van buiten kon zien waar hij zat. De !
Rotterdammer zou in het Huis van j
Bewaring in Seheveningen gepro- I
beerd hebben om met een touwlad- I
der over de gevangenismuur te I
klimmen.

Volgens Bitter hadden de gedeti- i
neerden voor overplaatsing in aan- j
merking kunnen komen, maar '
vanwege hun aggressieve gedrag en t
de recente ontsnapping uit de EBI >
in Sittard is'dat niet doorgegaan.
President mr. A. van Delden van de ]
Haagse rechtbank bepaald op 1 \
april of de twee gevangenen op de j
zwaar bewaakte afdeling moeten j
blijven.

Zegsman Maij-Weggen:
'Strijdigheid

Oost-westbaan
verklaarbaar'

Van onze verslaggever

GELEEN - De beide strijdigheden Jtussen het milieu-effectenrapport J(mer) en het ontwerp-besluit over j
de Oost-westbaan, die de Werk- j
groep artsen en psychologen in |Zuid-Limburg heeft gesignaleerd, j
zyn volgens minister May-Weggen !
logisch en simpel te verklaren.

De werkgroep heeft de bewinds-
vrouw in een petitie gevraagd de I
procedure rond de uitbreiding van ]
de luchthaven onmiddelijk te stop- ]
pen, onder meer omdat volgens
haar ontwerp-besluit 36 nachtvluch- \
ten per etmaal worden toegestaan, !
terwijl het mer uitgaat van 22. De j
Bezwarencommissie Uitbreiding j
Luchthaven Maastricht heeft de mi- j
nister vorig jaar ook al laten weten
dat nader onderzoek op dit punt j
helderheid zou moeten verschaffen. ]
Verder zou de minister hebben na- |
gelaten in zowel het mer als het 1
ontwerp-besluit een nachtvliegver- j
bod op te nemen voor te lawaaiige
typen vliegtuig.
Volgens Scolten zijn beide gesigna- j
leerde strijdigheden in de stukken j
simpel te verklaren.
„Sinds 1 januari 1990 is het in heel j
Nederland verboden om met toe- {
stellen te vliegen waarvoor geen 1
geluidcertificaat is afgegeven. Dat j
verbod is als uitvloeisel van Euro- I
pese richtlijnen in de wet opgeno- I
men, en hoeft dus niet apart in het I
besluit over vliegveld Beek te I
staan."

Ook het afwykend aantal nacht- I
vluchten is volgens dezegsman van j
Maij-Weggen te verklaren. „In het
mer zijn alle vliegtuigtypen onder- I
verdeeld in drie klassen. De middel- j
ste klasse is in het ontwerp-besluit !
nogmaals in twee klassen gesplitst, j
Volgens het merkan dat aanvullend .
onderscheid gemaakt worden, mits jde berekende geluidcontouren
maar hetzelfde blijven.. Dat zal hier- 1
het geval zijn."
Scholten wilde niet ingaan op de I
vraag, of de minister haar stand- !
punt op beide onderdelen hand- 1
haafde. „Dat zal moeten blijken uit I
het antwoord dat zij de werkgroep I
ongetwijfeld zal sturen."

Beinema sceptisch over mogelijkheden voor Opera Zuid

Kamerlid verwacht
steun CDA voor LSO

DOOR THEO SNIEKERS

j, Y_ HAAG - De woordvoerder cultuur van de CDA-
Wh6 in de Tweede Kamer, Marten Beinema, is voor-in,? van een zelfstandig voortbestaan van het Lim-
'i\h f Symfonie Orkest (LSO). Beinema verwacht datm fractie hem hierin zal volgen. Het CDA-Kamerlid is
'an r\ aanz^en^Jk minder optimisch over de toekomst
e

n Opera Zuid in Maastricht. Het grote probleem is geld
i CLVlnden voor een structurele subsidie aan dit gezel-
[ QaP, merkt Beinema op.

Minister d'Ancona neemt begin mei
een besluit over het advies van de
Raad voor de Kunst over het Kun-
stenplan 1993-1997. CDA en PvdA
in de Kamer hebben échter al fu-
rieus gereageerd omdat het voorstel
van de Raad overheveling van gel-
den van regio's buiten deRandstad
naar het westen van het land in-
houdt. Dat wijzen zy af.

bekend heeft deRaad voor de
''An onlangs aan minister Hedy
l^cona van WVC geadviseerd hetlekt1" 1993 °P te heffen. De Raad

verder dat Opera Zuid al-
li<lie lncidenteel, niet blijvend sub-
kop *ouimoeten krijgen. Hierdoor
Vg voortbestaan van hetLim-

* sta
e operaSezelschaP °P de tocht

Optieboetes tot 5000
gulden voor

pomphouders
sjMSTRICHT - De economi-
(jpj^Politierechter te Maastricht
Wh Voriee week 21 tankstation-
het t

rs uit dere^° beboet voor
sCL.te koop aanbieden van ver-
de '^ende waren na de tijd dat

Winkels gesloten moeten zijn
Wefr°nd van dewinkelsluitings-

o 0 Po^peigenaren werden ver-
Van e

ld tot boetes variërend
(wT 50° gulden tot 5000 gulden
{~*arvan 4000 voorwaardelyk).
t__ Pomphouders kregen deze
iiTrilmale boete-
sho Wet is vastgelegd dat in

Ps bij tankstations binnen ge-
geen koopwaar

\ff Schappen aangeboden mag
"""den na 18.00 uur. Bezoekers

WgK
n goederen wel uit automa-

at "alen. Voor tankstations aantowegen geldt een uitzonde-
en 6,sP°sitie. Daar mag 's avonds

nachts gewoon verkocht

ben e Bestrafte eigenaren heb-dij aangekondigd hoger beroep
hof te tekenen by het gerechts-

(ADVERTENTIE)
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CDA-woordvoerder Beinema geeft
nu de voorkeur aan het zelfstandig
voortbestaan van het LSO boven
een integratie met het Brabants
Symfonie Orkest, de tweede optie
die hem voor ogen staat. Ook een
zelfstandig LSO zal echter nauw
moeten samenwerken met Brabant.'
Het LSO zou dan een beperkte sym-
fonische taak houden en daarnaast
operas moeten begeleiden. HetLSO
zou dan 66 musici tellen.

Met dit voorstel komt Beinema een
heel eind in de richting van een on-
langs door de regionale orkesten
gepresenteerd alternatief. Het ka-
merlid denktdatzijnvoorstel finan-
cieel haalbaar is als de voorgestelde
overheveling van geld van de 'regio'
naar deRandstad achterwege blyft.

Dat gaat echter niet op voor Opera
Zuid. Voor een structurele subdidie
aan dit gezelschap is extra geld no-
dig en dat is er niet. Volgens Beine-
ma kan pas iets over de toekomst
van Opera Zuid worden gezegd als
duidelijk worden als alle plannen
zijn 'ingevuld', omdat 'alles met al-
les samenhangt. De regionale or-
kesten gingen in hun alternatief
plan wel uit van een operavoorzie-
ning in Maastricht.
Dé PvdA-fractie in de Kamer heeft
nog geen nader standpunt over de
toeomst van LSO en Opera Zuid.

" Twee Brunssumse stadswachten F. Puik (links) en G. Bodelier op pad.
Foto: KLAUS TUMMERS

Brandbrief
Het bestuur van het CDA-Limburg
eist in ieder geval in een brandbrief
aan minister d'Ancona het voortbe-
staan van beide Limburgse gezel-
schappen. VoorzitterLex Magielsen
haalt in de brief fel uit naar het ad-
vies van de Raad voor de Kunst, dat
volgens hem getuigt Van 'puur cen-
tralistisch, randstedelijk' denken.
Het CDA-Limburg gaat er vanuit
dat dAncona 'de moed heeft minis-
ter van cultuur te zijnvoor het hele
land en niet alleen voor Amsterdam
en een aantal andere grote steden in
de Randstad.'

Aanranding
in Simpelveld
SIMPELVELD - Tussen Simpelveld
en Bocholtz, in de buurt van Kievit
aan de Simpelvelderweg, is gisteren
omstreeks 15.45 uur een 34-jarige
vrouw aangerand. Nadat de vrouw
begon te gillen, rende de man weg.
Zijn signalement: ongeveer 40 jaar,
groot postuur en goed verzorgd uiter-
lijk.
De dader droeg een vierkante zonne-
bril. Eventuele getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met de
politie.

Twee stropers
aangehouden
HELDEN - De politie heeft twee
mannen, respectievelijk uit Geldrop
en Eindhoven, aangehouden op ver-
denking van stropen. Ze waren het
afgelopen weekend met honden ge-
signaleerd in de bossen van Heiden
(Grashoek). Een getuige die het ken-
teken van de auto van beide verdach-
ten wilde noteren, werd van de weg
af gereden. Zijn auto raakte daarbij
beschadigd. Aangifte bij de politie
leidde uiteindelijk tot aanhouding van
het tweetal, dat in verband met verder
onderzoek in het Heidens bureau
vastzit.

Postkantoor
overvallen
LUIK - Twee gewapende en gemas-
kerde mannen hebben maandag bij
een overval op het postkantoor in Vi-
vegnis bij Luik ruim 1,6 miljoen frank,
ongeveer 85.000 gulden, buitge-
maakt. De overvallers bedreigden een
cliënte en dwongen de kassier de
brandkast te openen. Het duo ont-
snapte in een gestolen auto. Ze had-
den die korte tijd ervoor onder bedrei-
ging van een wapen afhandig ge-
maakt van een vrouw.

Urmond steunt
tehuis Mozambique
URMOND - De Woningvereniging
Urmond gaat de bouw van een ge-
meenschapshuis in de Mozambi-
quaanse hoofdstad Maputo steunen.
Tijdens deviering van het 70-jarig be-
staan werd 6300 gulden bijeenge-
bracht voor een derde-wereldproject.
Op voorstel van de Urmondse ontwik-
kelingswerkster Nettie Gorissen, die
het project ook begeleidt, zal het geld
naar het tehuis in Maputo gaan. Het
gaat om de bouw van een tehuis an-
nex schoolgebouw voor de opvang
van dertig ex-straatkinderen. Ook een
aantal bejaarde vluchtelingen kan er
terecht. Beheer en organisatie zijn in
handen van de plaatselijke bevolking.
Het hele project kost 28.000 gulden
en is geadopteerd door de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Stem
(WOS).

CAD start project
sport en alcohol
SITTARD - De 210 eerstejaars stu-
denten aan de Cios-opleiding in Sit-
tard krijgen twee weken les over 'alco-
hol en sport. In zes lesuren worden
de sportleiders-in-spe geconfronteerd
met hun eigen alcoholgebruik in rela-
tie tot hun voorbeeldfunctie voor an-
dere jongeren.Het Sittardse project is
het eerste in zijn soort in Nederland.
In lessen gezondheidszorg, maat-
schappijleer en omgangskunde gaan
de projectleiders in op de risico's van
alcohol in verkeer en in relatie tot
(voorkoming van) blessures. Studen-
ten van de Rijksuniversiteit Limburg
zullen het effect van de lessen onder-
zoeken.

Stormloop op
paspoorten
SITTARD/HEERLEN - De ümburgse
gemeenten worden de laatste weken
overstelpt met aanvragen voor nieu-
we paspoorten. De oorzaak daarvan
is dat de geldigheidsduur is aange-
past. Tot 1 april aanstaande mag nog
de grens worden gepasseerd met een
paspoort dat maximaal vijf jaarverlo-
pen is, maar na die datum wordt dat
(ook binnen de Europese Gemeen-
schap) niet meer toegestaan. Bij de
gemeente Sittard is het extra druk
omdat de afdeling bevolking daar een
'wintertarief kent: tot 1 april is het ver-
nieuwen van het paspoort iets goed-
koper. Volgens burgemeester J.
Tonnaer van Sittard geeft zijn ge-
meente het eerste kwartaal van dit
jaar vier keer zoveel paspoorten uit
dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dienstverlening
voor koerierster
ROERMOND - Een 24-jarige in-
woonster van Roermond moet 240
uur onbetaald werk doen of 10 maan-
den gaan zitten voor haar optreden
als drugkoerierster naar Duitsland.
Dat bepaalde de rechtbank in Roer-
mond gisteren. Ook twee kleine dea-
lers uit die stad kunnen middels 100
uur dienstverlening voorkomen dat zij
twee maanden moeten gaan zitten.

(ADVERTENTIE)
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Stadswachten Brunssum lijken geaccepteerd

'Zelfs de rijkspolitie
zwaait nu naar ons'

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Een korenblau-
we jas met een kraag in de sig-
naalkleur rood maakt de Bruns-
sumse burger duidelijk: de
stadswacht komt eraan. Ook in
de grauwe wyk Treebeek kijkt
nauwelijks meer iemand op van
de 'ogen van de politie', zoals de
nieuwe wachten zichzelf noe-
men.

Drie weken geleden zyn de eer-
ste stadswachten van Zuid-Lim-
burg geïnstalleerd. Na een
stoomcursus van zes weken
heeft Brunssum negen nieuwe
dienders de straten van Bruns-

sum op gestuurd. Ze hebben
geen enkele bevoegdheid, maar
zyn 'gewapend' met een porto-
foon. In gevalvan nood wordt de
politie te hulp geroepen. Ze mo-
gen alleen waarschuwingsbrief-
jes en de zogeheten 'politie pre-
ventie berichten' uitdelen.

F. Puik loopt samen met me-
vrouw G. Bodelier de dagelijkse
route door de Brunssumse wijk
Treebeek. „Wij signaleren klach-
ten en problemen en proberen
contact te krijgen met de bur-
gers", vertelt Puik. De proble-
men die de geüniformeerden
tegenkomen zijn divers. Puik
wijst naar een auto diehalf op de
stoep staat geparkeerd. „Die kan

een waarschuwing krijgen." lets
verderop laat een dame haar
hond uit. Het dier is aangelijnd,
zoals dat hoort in Brunssum.
Maar vaak loopt een hond los en
dan is de aanwezigheid van het
uniform voldoende om de baas
zover te krijgen dat hij zijn huis-
dier alsnog aanlijnt.

Brommer
Het tweetal kuiert verder met de
handen op de rug. Er wordt
vriendelijk geknikt naar de
ouderen. Ook de omgang met de
jeugd is belangrijk. Dat gebeurt
zeer omzichtig. „Je toont interes-
se, je praat met ze mee, of je
vraagt 'hoeveel kost nou zon
brommer' en dan terloops zegje:
'we hebben enkele klachten ge-
hoord. En dan zie je dat ze best
wel naar je willen luisteren. Dat
hebben we ook tijdens onze cur-
sus geleerd", aldus Puik.

Zie verder pagina 13

" 'De mensen in dewijk
zientoch het meest*
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t
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht te hebben gehad,
geven wij kennis dat heden van ons is heenge-
gaan,voorzien van het h. oliesel

Anna
Keulen-von Leipsig

weduwe van

Alphons Keulen
in de gezegende leeftijd van 102 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Johan en Els

Keulen-Derks
Treebeek: Cor en Dina t

Keulen-Haagmans
Munstergeleen: Els en Frans

van Tillo-Keulen
TyabbAust.: Paul tenTresi

Keulen-Scheppers
Heerlen: Loc en Jo

Keulen-Kicken
Nuth: Coen en Bertie

Keulen-Alberts
Nuth: Trees en Jo

Delahaye-Keulen
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie von Leipsig
Familie Keulen

16 maart 1992
Geitenweg 1, 6361 HL Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 20 maart om 11.00 uur, in de St. Bavo-
kerk te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de
begraafplaats aan de Slagboomsweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00
uur, in voornoemde kerk, bidden wij mede voor
haar zielerust.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aari de laatste drempel.
Onze liefde schonk ons kracht
te accepteren wat niet te aanvaarden is.

Toch nog vrij plotseling is op de leeftijd van 77
jaar van ons heengegaan, voorzien van de h.h.
sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager, oom
en neef

Jan Hubert Willem
(Gil) Bogman

Drager van de eremedailleverbonden aan de
ordevan Oranje-Nassau

echtgenoot van

Mia Dicteren
In dankbare herinnering:

Beek: LM. Bogman-Die teren
Stem: Ed en Tiny Bogman-Hanckman

Roy en Monika
Genhout: Finy en JanBockting-Bogman

Marjo en Wido
Guido en Paulo

Haelen: Nettie en Piet van Es-Bogman
Elsloo: Riet en Albert Kleine-Bogman

Karin en Marco
Monique en Leon

Beek: Harrie en Marian Bogman-Schmitz
Ralph, Linda
Familie Bogman
Familie Dicteren

16 maart 1992
Dr. Stassenstraat 72, 6191 VP Beek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 21 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Hubertus te Genhout-Beek,
gevolgd door de crematie in crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 20
maart a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard
dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

r ~
Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, in de leeftyd van 70 jaar, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Huub Vlieks
echtgenoot van

Corry Rademakers
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Corry Vlieks-Rademakers
' Heerlen: Jan Vlieks

Thea Vlieks-Joosten
Patrick en Cindy

Munstergeleen: Lex Vlieks
Wies Vlieks-Lahaye
Joyceen Debby

Simpelveld: Ed Vlieks
Mia Vlieks-Houben

Simpelveld: Ine Scholl-Vlieks
Rob Scholl
Sander, David en Francisca

'Kerkrade: Wim Vlieks
Maria Vlieks-Zuchowski
Yuri

Susteren: Léon Vlieks
Ginny Vlieks-Spelthaen
Familie Vlieks
FamilieRademakers

6369 GP Simpelveld, 15 maart 1992
Molsberg 90
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 20 maart a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Simpelveld,
gevolgd door de begrafenis op het kerkhof al-
daar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Donderdagavond om 19.00 uur zal mede ter in-
tentie van de overledene een h. mis worden
opgedragen in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
genomen van mijn zorgzame echtgenote, moe-
der, schoonmoeder en lieve oma

Jeanny Schlechtriem
echtgenote van

Philip Römgens
Zij overleed, voorzien van de sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 71 jaar.

Kerkrade: Philip Römgens
Landgraaf: Carla en Ernest Frissen-Römgens

Nadia
Familie Schlechtriem
FamilieRömgens

6461 CZ Kerkrade, 15 maart 1992
Marktstraat 124
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op vrijdag 20 maart a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
v.v. is gezorgd.
Donderdag 19 maart zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondwake om
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen tijdens de ziekteperiode en
na het overlijden van mijn lieve man en vader

Jan Dragstra
willen wiju langs deze weg hartelijk dankzeg-
gen. In het bijzonder geldt onze dank de artsen
en het verpleegkundig personeel van afdeling
B-2 van het St. Gregoriusziekenhuis in Bruns-
sum waar Jan met grote kundigheid en zorg
werd omringd.
De grote belangstelling tijdens de begrafenis
heeft ons gesterkt en gesteund. Wij ervaren da-
gelijks de leegte die Jan achterliet, maar vinden
troost in de wetenschap dat hij nu in het Vader-
huis is.

JannieDragstra
Roger
en familie

Treebeek, 18 maart 1992

Vreemd ijlt gelukvoorbij oneindig missen.
Stuivende sneeuw, o lied! - ik adem hijgend— — Een ijskoud licht in, en mijn woorden, stijgend,
Zingen zich los van hun beteekenissen.

Martinus Nijhoff
Strijdend tot het laatst en omringd door hen die hem
dierbaar waren is in zijn vertrouwde omgeving heen-
gegaan

Jo Nijsten
Neerlandicus
1943 -1992
echtgenoot van

Ellie Nij sten-Cellissen
Schinnen: Ellie Ni jsten-Cellissen

Lonneke en René
Frank en Susanne
Familie Nijsten
Familie Cellissen

16 maart 1992
Wolfhagen 89, 6365 BM Schinnen
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafe-
nis zal gehouden worden op zaterdag 21 maart om
11.00 uur in de dekenalekerk St. Dionysius te Schin-
nen.
Schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.
Avondwake vrydag 20 maart 18.45 uur.
Wie geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieve de-
ze aanonce als zodanig te beschouwen.

Verslagen en bedroefd zijn wij op school, omdat onze docent Neder-
lands en collega

Jo Nijsten
is overleden.
Met groot respect en veel genegenheid zal onze school hem in herin-
nering houden.
Als gelovige gemeenschap bidden wij voor hem, zijn echtgenote Ellie
en zijn kinderen Lonneke en Frank.

Sg. St. Janscollege Hoensbroek
ir. H.W.G. Schröder, rector

Hoensbroek, 16 maart 1992

Met leedwezen vernamen wij het overlijdenvan ons oud-bestuurslid

Jo Nijsten
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie veel sterkte met het
dragen van voor hun zon groot verlies.

C.C. „De Wester"

Met verslagenheid hebbenwij kennis genomen van het overlijden op
16 maart van ons lid

Jo Nijsten
Hij zal in onze herinnering blijven als een grote duivensportliefheb-
ber.
Hij heeft veel voor onze vereniging betekend.
Ons medeleven gaat uit naar zyn vrouw, kinderen en familie.

P.d.v. "De huiszoeker"
Schinnen

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de be-
grafenis van onze vader, schoonvader, opa,
broer, oom en neef

Johannes
v.d. Kandelaar

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 21 maart a.s. om 18.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand te Heilust-Kerkrade.

( I

Wij gedenken in de plechtige eerste jaar-
dienst

Sjef Kremers
De dienst zal worden gehouden op zaterdag
21 maart a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk
St. Jozef te Waubach.

Mevr. A. Kremers-Lambrechts

(ADVERTENTIE)

Met toestemming van de koningin
KERKRADE - Paul Borger NIEUW JUWELIERSHUIS LOKEEND presentatie van een sieraad of 'is een bekend figuur in Het nieuwe juweliershuis U kunt elke maand van CD- horloge die op dat moment
Kerkrade. Als juwelier heeft van Cleef & Delon is een juweliers een zeer bijzondere aktueel is. In april start de
hij vele jaren de klant onderdeel van een inter- aktie verwachten, nl. "LOK- eerste lokeend van de maand.
bediend met fraaie gouden nationale groothandel. Vanuit EEND VAN DE MAAND" CD-juweliers zal u zeker ver-
en zilveren sieraden enz. die hoek is het mogelijk om Wat dit precies inhoudt zullen rassen. Wij van onze krant
Tijden met veel ups en met een uniek concept de wij u uitleggen. Elke maand kunnen alleen maar consta-
downs. Al heel jong was hij markt te betreden... Na een wordt één artikel uit het teren, dat Kerkrade er een
in de branche verzeild grondige restyling van het assortiment genomen die voor goede en actieve juwelier bij
geraakt. Als jongeling van 17 winkelpand aan de Marktstraat een zéér bijzondere prijs wordt heeft gekregen. Wij adviseren
jaar wilde hij zich zelfstandig te Kerkrade zal op 19 maart aangeboden. Twaalf unieke U dan ook zeker eens een
vestigen. Maar ook 40 jaar a.s. dit juweliershuis haar aanbiedingen per jaar! Steeds kijkje te gaan nemen in dit
geleden ging dat niet zomaar, deuren openen. wordt gestreefd naar de juwelenparadijs.
Bij Koningin Juliana werd UNIEK CONCEPT
een speciale ontheffing Een eigentijdse kollektie .x*""^ i^^"^aangevraagd om deze knaap sieraden van hoog niveau is _*^*t*X_\ [Il ft n*lfe^zelfstandig te laten zaken- aangekocht bij diverse voor- ff^jTffCllfaÉÉÉ I^hl IfVdoen. Na 40 jaar precies aanstaande leveranciers in _wÊrw!tU ffinlheeft hij nu de zaak verlaten Europa. Men is heel rijk ge- vIH VAï\ _\m--~\ ~ssèk p! Ifllen overgedaan aan een sorteerd. Het unieke hierbij is, SSI J^_j^^__è^--^^^^^__K
jongere generatie. Wij dat blijvend alle sieraden 1/4 _^____TT__n_7^___2mÊ^^\~mmJm-^-iTm^'
wensen hem na een leven van voordeliger worden verkocht! MH 01hard werken een weiver- Dus b.v. ook die mooie Seiko !^,lH|__ il
diende, wat rustiger episode. koopt u met 25% korting. "De nieuwe gevel van hetpand.

tAnna Derks, 71
jaar, weduwe van

Jan Geraets, Napo-
leonsweg 57, 6086 AC
Neer. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden
donderdag 19 maart
om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Neer.
4- Hendrika (Riek)
" ten Kley, 62 jaar,

echtgenote van Cor-
nelis (Kees) van Lo-
pik, Achter de Molen
19, 6051 EV Maas-
bracht. De uitvaart-
dienst zal worden
gehouden vrijdag 20
maart om 14.00 uur in
de Reformatorische
Kerk te Maasbracht.

tMia Ruijten, oud
65 jaar, echtgenote

van Wim Peeters, 6231
GT Meerssen, Burg.
Honeestraat 1. De eu-
charistieviering zal
gehouden worden op
donderdag 19 maart
om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van St.
Joseph Arbeider te
Meerssen-West. In de
kerk gelegenheid tot
schriftelijk condole-
ren.

t Alexander van
Ommen, oud 77

jaar, echtgenoot van
Millie van Don, 6218
KR Maastricht, Vazal-
ruwe lb. De uitvaart-
dienst zal gehouden
worden op donderdag
19 maart om 14.00 uur
in de parochiekerk
van de Vier Evange-
listen te Malberg-Maa-
stricht. Er is geen
condoleren.

tAntonia Hoofs,
oud 84 jaar, wedu-

we van Egidius Pluij-
meekers, Meerssen,
bejaardenhuis Beuke-
loord. Corr.adres:
Braamstraat 11, 6241
NT Bunde. De uit-
vaartdienst zal gehou-
den worden op don-
derdag 19 maart om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.
Hart van Jezus te Ro-
them-Meerssen.
Schriftelijk condole-
ren achter in dekerk.
tjosephinaSchroën, oud 77
jaar, echtgenote van
Jean Schreurs. Maas-
tricht. Verpleegkli-
niek Zevenbronnen.
Corr.adres: Wycker
Brugstraat 22, 6211
EC Maastricht. De uit-
vaartdienst zal gehou-
den worden op don-
derdag 19 maart om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Mar-
tinus te Wyck-Maa-
stricht. Schrifterlijk
condoleren achter in
de kerk.

De volle kerk en de vele brieven en bloemen
waren een grote steun en troost tijdens deze
moeilijke periode.
Het is fijn te weten dat zij door zovelen werd
gewaardeerd.

Lieske
Pluijmen-Thijssen

Wij danken u hiervoor.
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 22 maart a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Theresia te Ransdaal.

P. Pluijmen
kinderen en kleinkinderen

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn vrouw, onze
moeder en oma

Maria Geertruida
de Bruyn

echtgenote van

A. Baars
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Dhr. A. Baars
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 21 maart a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk Terwinselen-Kerkrade-West.

Wetend en aanvaardend dat zij door de Heerl^Broepen werd, berichten wij met droefdheid >"fl
overlyden van onze dierbare tante, juffrouw I

M.H. Loijen I
(meer dan 40 jaarverloskundige H

in Waubach en omgeving) H
begiftigd met de Pauselijke onderscheidingH

Pro Ecclesia etPontifice H
en deKoninklijke onderscheidingRidder in<*M

Orde van Oranje-Nassau H
Zij overleed voorzien van deh. sacramenten
zieken in de gezegende ouderdom van 87 Ja^Bin het bejaardencentrum Heereveld te $*■
bach. H

De bedroefde familie: I
Neven en nichten H

Landgraaf, 17 maart 1992 I
Corr.-adres: P.J. Geelen H
St. Franciscusstraat 4, 6129 GN Urmond I
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen
vrijdag 20 maart om 12.00 uur in de St. J°ZJkerk te Waubach, gevolgd door de crematie^Bhet crematorium te Heerlen, ImstenraderW6"

Samenkomst in de kerk, geen condoleance. I
Onze dierbare tante wordt bijzonder herdacMjH
de St. Jozefmis op donderdag 19 maart om
uur in vorengenoemde kerk, vooraf om 18*H
uur rozenkransgebed. H
Tante Miet is opgebaard in de rouwkamer V
Nieuwenhagen, Beuteweg 32. Gelegenheid °Jafscheid van haar te nemen is er dagehjks i^U
sen 18.15 en 18.30 uur. ■
Voor vervoer van kerk naar crematorium V,,H
wordt gezorgd. I
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochtëW
ontvangen gelieven deze als zodanig te will'W
beschouwen. I

\mmm^mm^mmmmmmmm^imim-mmm_________________m^^_\
———————————m——————mmmmm^mm—————————————wm—mm—m~^^__\

Na een lang, met veel geduld en groot optiifl'*H
me gedragen zware ziekte is heden van oI1"H
heengegaan, mijn geliefde vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder
schoonzuster, tante en nicht I

Olga Petznick- I
van Kralingen I

echtgenote van I
Paul Petznick I

op de leeftijd van bijna 69 jaar. I
Übachsberg: Paul Petznick I

Voerde (BRD): Manfred en Irmgard I
Sylvia, Carsten, Betina I

Guetersloh (BRD): Christa en Claus I
Michael, Guido I

Landgraaf: Bodo en Truus I
Cornelia, Bianca, Heidi I
Familie van Kralingen I
FamiliePetznick I

17 maart 1992 I
Grispenstraat 18, 6367 HP Übachsberg I
Wij nemen afscheid van mama tijdens een kor^l
plechtigheid met aansluitend crematie in de a^'l
la van het crematorium te Imstenrade-Heerté11
op zaterdag 21 maart a.s. om 13.30 uur.
Samenkomst aldaarvanaf 13.15 uur.
Mama is opgebaard in de rouwkapel van hetP*
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid t 0
afscheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 t°
17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mocht^ontvangen, gelieven deze annonce als zodaU'S
te willen beschouwen.

Voor de vele blijken van medeleven en belang'
stelling ons betoond bij het overlijden en de
uitvaart van onze geliefde moeder, schoonmo6"
der, grootmoeder en overgrootmoeder

Geertje
Hartman-Schot

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en achterkleinkindere"

Voerendaal, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wof'
den op zondag 22 maart a.s. om 11.15 uur in &e
parochiekerk van St. Laurentius te Voerendaa''

■-*
Stil is depijn en het verdriet
die jij bij ons achterliet
Pap, wezullen je nooit vergeten.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid moeste 11
nemen van

Andries Ossel
Kinderen en kleinkindere"

Heerlen, 18 maart 19921 <-*

IIIIIIIIIIItllllllllllllillfllllllllllllllIIIIIIIIJII«llltllllllllllllllfllllllllIlllllillllIlllllllllllIllllllllIlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllIllllIlllllllllllllllllllllllllIIIIIIl<11'

Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd. bedrag volgens etfektieve Huisbezitters, extra lage laStefl
handen betalen in volgens minimum jaarrenle wettelijk maximum jaarrente TAnHor tavatioWneton
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,66 18.7% i^, loopt.jd in

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% «» 7AOx 180« 120»35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% - — — -=^.50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10M0.- - "7,- 127,-

- .... 15.000,- 125,- 181,- 195,- 22».
1 *!">] :}l»] 'J 3?l»UrA;\_ »] l _ i 42 25.000,- 209,- 302,- 325,- 38V

40.000,- 334,- 484,- 520,- 61"''
Krediet U betaalt rente volgensmin. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor. 75000 625 908 976 4444,*
limiet per maand per maand elf iaarrente looptijd per maand eil. jaarrenle looptijd iqo"ooo'- 833- 121o- 1301-' 1525.'
6.000,- 12D,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd Eti. iaarrente 1 ehyp in voorbeeld 9,2%, 2een 3e Hyp 13j*
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 nwd 1.310% 16.9% 62 mnd I ■l^jglQgïlj^gFWjjQfl
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I llVf/ir iKflKMll50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I l|M| f [XI l^f^Jl
VLOTGEREGELD. Ook bezorgen wij het geldkosteloos bij u thuis. Hebt u ai leningen
lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. F»Lfrfl ÜJLÜÜHierboven vind u enkelevoorbeelden van min. en max. tarievenvoor pers. leningen en
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk. JKHLeningen vanaf ’. 1000,- tot ’ 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER ondeipand of borg. riiWiTW«r!ff[^
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestalkwijtschelding. ESHffIÈSSSIH
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Van onze Haagseredacteur

Woensdag 18 maart 1992 ♦9

PvdA wil onderzoek
economisch effect

Oost-westbaan

Kamervragen over extra
claim bij overname SBDI

gulden geëist voordat
sprake kan zijn van een
akkoord over definancië-
le afhandeling.

Martijn Zieverink
trijgt studiebeurs
J^LOGAN - Het Olympiade-van het Sintermeerten College/"eerlen heeft 'The Academiegpiad 1992' van de Utah State„ j/s'ty succesvol afgesloten.
iVori!.?ale prÜs g^g naar Martijn
»gt p

(6) uit Schinnen. Hü ont-'
■siteif 1 studiebeurs van de uni-

-11 m het stadje Logan voor de

ucces voor Sintermeerten

Kamerlid Van Rey ziet in
deze extra eis een beves-
tiging van zijn vermoe-
den dat deze hele red-
dingsoperatie niet deugt.

DEN HAAG - Het Lim-
burgse Tweede-Kamerlid
Jos van Rey (VVD) gaat
vandaag opnieuw schrif-
telijke vragen stellen
over de reddingsoperatie
voor de Sittardse wo-
ningvereniging SBDI.
Aanleiding voor de vra-
gen aan staatssecretaris
E. Heerma van Volks-
huisvesting is het bericht
in deze krant dat de wo-
ningverenigingen Het
Zuiden in Kerkrade en
Huisvesting Bejaarden

Volgens de liberaal moet
niet alleen SBDI erdoor
worden gered, maar ook
HBL. WBL zou een reus
op lemen voeten zijn. De
staat zou zich verder veel
geld kunnen uitsparen
door SBDI zelfstandig te
laten en haar onrendabe-
le woningbezit af te sto-
ten.
Van Rey wil nu weten of
Heerma opnieuw bereid
is extra geld te steken in
WBL. Verder gaat hij vra-
gen of de zuidelijkeclaim
nog van invloed is op de
voorgenomen overname
van SBDI per 1 april.

Daarom wordt een extra
bijdrage van 1,5 miljoen

het leven geroepen Stich-
ting Woningbeheer Lim-
burg (WBL) ondanks een
VROM-bijdrage van 24
miljoen gulden uiteinde-
lijk toch maximaal vijf
miljoen gulden zal toe-
leggen op de transactie.

Beide corporaties nemen
het overgrote deel van
het Limburgse woning-
bezit van SBDI over. Zij
vrezen echter dat devoor
deze operatie speciaal in

Limburg (HBL) ander-
half miboen gulden extra
hebben geëist voor hun
rol in deze operatie.

Lagere belasting aantrekkelijk voor bedrijven
De PvdA-fractie heeft altijd als een
voorwaarde voor instemming met
de aanleg van de Oost-westbaan ge-
hanteerd dat er sprake moet zijn
van een duidelijk economisch ren-
dement voor de regio. Volgens
Ruigrok dateren de bestaande gege-
vens over de extra directe en indi-
recte werkgelegenheid van bijna
twee jaar geleden en zijn ze dus ver-
ouderd. De specialisten in de PvdA-
fractie willen nu nieuwe informatie
omdat het om een voor de regio
zeer ingrijpende beslissing gaat.

PvdA-fractievoorzitter Thijs Wöit-
gens liet eind 1990 in deze krant
weten dat de regio zich nog maar
eens goed moest bezinnen op de
aanleg van de Oost-westbaan. Hij
vroeg zich daarbij af of het econo-
misch rendement wel opwoog te-
gen de gevolgen voor milieu en
bevolking. Zover wil Ruigrok nu
nog niet gaan.

Voorwaarde
DEN HAAG - Het Limburgse
PvdA-Kamerlid Marianne
Ruigrok wil dat nog eens na-
der wordt onderzocht wat aan-
leg van de Oost-westbaan bij
de Luchthaven Maastricht aan
extra werkgelegenheid ople-
vert. De specialisten in de
PvdA-fractie hebben behoefte
aan actuele informatie over de
economische effecten van de
aanleg van de nieuwe start- en
landingsbaan en het toelaten
van nachtvluchten.

Dit zeker nu de Amerikaanse lucht-
vrachtvervoerder Emery Worldwide
is uitgeweken naar België.

Volgens Ruigrok, een van de mi-
lieu-woordvoerders van de PvdA
(en via het aspect 'geluidhinder' be-
trokken bij 'Beek'), zou het provin-

De poppen aan het dansen

Onderzoek naar fiscale
voordelen grensstreek

Ier akantie. De overige tien
Pri' ISe deelnemers vielen niet in
lal J2en> maar kregen wel alle-
-11 ft.

6

* Aandenken in devorm van
ever k' 1^ en een cel*tificaat.
t i,"nlc krijgt de beurs omdat hij
elf vgste Puntentotaal had van

is c e^erlandse deelnemers. Hij
151661 overd°nderd door het

Pb, *at- Tussen de Heerlense deel-
genoot hij van zijn succes.Ns eerste reactie in de bom-

'Wa van de Utah State Univer-"Veni, vidi, vici."

Schuilplaats
Anthony nog
niet gevonden

HASSELT - Op een veertigtal
plaatsen is gisteren in Belgisch-
Limburg gezocht naar de verblijf-
plaats van Anthony de Clerck tij-
dens de ontvoering. De schuilplaats
is echter nog niet gevonden. Er
wordt in Belgisch-Limburg gezocht
naar het bakstenen huis in een bos-
rijke omgeving omdat drie van de
vier mannen die van de ontvoering
verdacht worden, afkomstig zijn uit
Belgisch-Limburg.

Uitbreiding
centra voor
luchtverkeer

Vervolg van pagina 1

Fien maanden voor
ontuchtige man
| (S^PND - Conform de eis van
fair, er van Justitie heeft de
'jar,l' ondse rechtbank dinsdag de
fcht "C. uit Sevenum voor on-
*o0r?et ziJn vier kleindochters

e.* d tot vijftien maanden
Wh fnisstraf> waarvan vijf voor-RSLk-
ctUe knk leSde hem verder ver-

bid- ,begeleiding op en veroor-
tarip cm tQt het betalen van een
>hd | ergoeding van 1500 gulden
Wer e Van de vier slachtoffers. De
«Iden Van het vierde slachtoffer
l^j geen schadeclaim inge-

M rip2e bijkomende maatregelen
k. ,?fficier van justitie mr. C.

Cbaap-Meulemeester de'vernnk verzocht. Al eerder wasler ri °0rdeeld voor incest met zijnhters- Vanaf 1979 tot 1987
6^ zicb regelmatig aan zijn

«d " °chters, die toen omstreeks
br, aar oud waren. Pas kort gele-
'fi«ftrfden zij daarover bij justitie; glfte te doen.

Werkbezoek
gouverneur

Antillen

DEN HAAG - Een grote Ka-
mermeerderheid wil dat het
kabinet de mogelijkheden be-
kijkt het bedrijfsleven in be-
paalde gebieden fiscale voorde-
len te bieden. Daarmee zou
onder andere tegenwicht moe-
ten worden gebodenaan deaan-
trekkingskracht die België uit-
oefent op ondernemingen door
in bepaalde gebieden speciale
belastingregels te laten gelden.
Volgens het CDA-Kamerlid
Torn Vreugdenhil ondervindt
Limburg in dat opzicht veel
concurrentie uit België.

De PvdA en VVD steunden gisteren
in de Kamer het verzoek van het
CDA aan staatssecretaris Van
Amelsvoort van Financiën om in de
tweede helft van dit jaar met een
notitie over de mogelijkheid van fis-
cale voordelen in bepaalde gebie-
den te komen.

Vreugdenhil wil het op die manier
voor bedrijven aantrekkelijker ma-
ken in die gebieden te investeren,
waardoor nieuwe werkgelegenheid
ontstaat. Hij denkt vooral aan stre-
ken waar het economisch erg slecht
gaat, zoals Friesland, en gebieden
die met de Belgische 'zuigkracht' te
maken hebben. Hij noemde daarbij
concreet de Limburgse grensstreek.
Het CDA-Kamerlid wees na het de-
bat over de wijziging van een aantal
fiscale wetten onder andere op de
belastingfaciliteiten voor bedrijven
die in Genk investeren. „Dat schijnt
te werken bij het aantrekken van
bedrijven." " Symbolisch ofniet, gedeputeerde Pleumeekers wistzich in Huls-Simpelveld vergezeld van een aantalpoppen.

Foto: KLAUS TUMMERS

Pleutneekers in 'Hulser rede ': mini-provincies komen er niet

Deputé voelt niets
voor 'eigen winkel'

BEEK - De Europese transportmi-
nisters hebben gisteren in Londen
besloten de modernisering en sa-
menwerking tussen de nationale
Europese luchtverkeersleidingscen-
tra uit te breiden tot de voormalige
Oostbloklanden. Dat heeft de voor-
zitter van de ministersconferentie,
de Britse minister voor transport,
Malcolm Rifkind, meegedeeld. De
nieuwe leden van ECAC zijn: Bul-
garije, Tsjechoslowakije, Hongarije,
Polen en Roemenië. Daarmee komt
het aantal deelnemende Europese
landen op 28. Tevens kwam aan de
orde dat Eurocontrol een sleutel-
functie krijgt bij het oplossen van
'filevorming' in de lucht.

Het plan voor de modernisering van
de luchtverkeersleiding binnen Eu-
ropa werd twee jaar geleden aange-
nomen door de transportministers
die periodiek samenkomen binnen
de ECAC, European Civil Aviation
Conference. Toen besloten de bij de
ECAC aangesloten landen dat de
uiteenlopende technische systemen
die in veschillende Europese lan-
den worden gebruikt, zijn ver-
ouderd en vervangen moeten wor-
den door systemen met eenzelfde
technische standaard. Dat maakt
snellere en efficiëntere communica-
tie mogelijk tussen de nationale
verkeersleidingscentra dan nu het
geval is. Daardoor zal meer vlieg-
verkeer mogelyk worden in het
Europese luchtruim.

Doorsneden

De notitie moet uitwijzen of soort-
gelijke maatregelen ook in Neder-land mogelijk en zinvol zijn, zegt
Vreugdenhil. Hij zelf denkt evenals
PvdA-woordvoerder Willem Ver-
meend vooral aan grotere vrijheid
voor ondernemingen bij hun af-
schrijvingsbeleid. De notitie moet
ook duidelijk maken of de EG met
dergelijke maatregelen kan instem-
men; er zou immers sprake kunnen
zijn van concurrentievervalsing.

De PvdA en VVD steunden het ver-
zoek om een rapport over deze
kwestie. Van Amelsvoort zou een
dergelijk stuk overigens al min of
meer hebben toegezegd tydens een
besloten overleg.
WD-woordvoerder Jos van Rey
ging nog in op de mededeling van
DSM-bestuurslid Timmermans dat
de staat heeft toegelaten dat het
chemieconcern de fiscus jarenlang
heeft weten te omzeilen. DSM ver-
richtte zijn internationale financiële
transacties vanuit een kantoor in
België, waar voor deze activiteiten
een veel milder belastingregime
heerst. Van Rey wil van de staatsse-
cretaris weten of deze met het Ka-
merlid van mening is dat de staat
DSM bevoordeelde ten opzichte
van andere bedrijven door de han-
delwijze van het Limburgse con-
cern willens en wetens toe te staan.
Van Amelsvoort antwoordt binnen-
kort.

Fietser (79)
Verongelukt

- De 79-jarige K.
V°ld Uit heythuysen is gister-
'laat

rond half zeven in zijn woon-
ïfets d Verongelukt. Hij wilde op de
In*l d ruising van deMaxeterdijk
vWh-6 Leveroyseweg oversteken.
JhrSo J werd hij geschept door eenl^e 2venauto en was op slag dood.
paj^. "Jarige bestuurder van deautoKa e niet gewond. De auto werdL *beschadigd.

k^ ?ICHT - Gouverneur Jai-
fc he f

Van de Nederlandse Antil-
*bra fft gisteren een werkbezoek
'^lm aan Limburg met de be-
♦drj: *? contacten te leggen met het
feo sleven en instituten in de Eu-
sfy' De bewindsman bezocht
\ dé v Limburg

Kamer van Koophandel inCiricht-Jhj deen secretaris Peter Haene
Maastrichtse Kamer van

"°etir,andel heeft liJdens de ont-
i6sCL g niet de gouverneur de rol
'jed fs t die dezeKamer speelt als
">de Jerre voor het bedrijfsleven
'en .euregio. Via Maastricht kun-
W:?.. Nederlandse Antillen ge-

tQegang krijgen tot het
Sdpi van de Kamers van Koop-

ln België, Duitsland en SIMPELVELD - In weerwil van
zyn ongekend zware kritiek op
de Haagse politiek haastte Pleu-
meekers zich gisteravond tijdens
zyn 'Hulser rede' te benadruk-
ken volstrekt niets te voelen
voor de steeds vaker gebezigde
gedachte dat 'Limburg nu maar
zijn eigen winkel moet begin-
nen. Niet alleen om die reden
noemde de député de jongste,
ophefmakende voorstellen vande CDA-Tweede Kamerfractie
voor afschaffing van de huidige
provincies en opdeling van Ne-
derland in 25 regio's, volkomen
heilloos. Ter eigen en andermans
geruststelling voegde Pleumee-
kers er evenwel aan toe via be-

trouwbare 'interne kanalen'
vernomen te hebben dat de plan-
nen zelfs in eigen, landelijke
CDA-kring nauwelijks serieus
worden genomen.

De voorgestelde vorming van zo-
genoemde mini-provincies of
superregio's sorteert in de ogen
van Pleumeekers zelfs een ave-
rechts effect. „Je schiet er abso-
luut niets mee op door voortdu-
rend te schuiven met je grenzen.
En door voor elk probleem dat
zich aandient weer een nieuwe
bestuurslaag uit te vinden. Waar
het op aan komt, is om bestaan-
de structuren zo flexibel en doel-
matig mogelijk te maken. Zeker
voor Limburg, met zoveel bui-
tenland om zich heen, heeft
schaalverkleining geen enkele

zin. Sterker nog, juist het tegen-
deel is waar," aldus Pleumee-
kers, die zon regio-vorming al-
leen voor 'alweer' de Randstad
een oplossing voor de daar aan-
wezige bestuurlijke problemen
acht.
In dit verband pleitte de Lim-
burgse bewindsman nadrukke-
lijk voor een beduidend grotere
financiële zelfstandigheid van de
'lagere overheden, naar Ameri-
kaans model. De langs die weg
bereikte efficiency-verbetering
zou volgens hem bovendien ge-
paard gaan met een drastische
sanering van de torenhoge appa-
raatskosten van de rijksover-
heid. „Als minister De Vries het
heeft over lastenverlichting zou
hij daar eens aan moeten den-
ken."

De CDA-politicus hield zijn ge-
hoor voor dat er van een zich nu
al aftekenende tweedeling van
Limburg geen sprake is. „Even
afgezien van wat uitlatingen van
mensen die wel in zijn voor een
practical joke. Limburg is een
veel grotere eenheid dan wij ons
realiseren. Met een sterke identi-
teit en een eigen cultuur. Lim-
burgers laten zich niet uiteen-
dryven. Limburg blijft gewoon
Limburg."

Ongezouten kritiek had Pleu-
meekers ook op het tergend
langzame malen van de Haagse
molens in verband met de ge-
plande aanleg yan de Oostwest-
baan op Luchthaven Maastricht.
Met name het ministerie van
VROM kreeg er ongenadig van
langs. Bij wijze van schrijnend
voorbeeld van de 'Haagse onwil'
onthulde de député dat topamb-
tenaren van dit ministerie al
meer dan vijfmaanden achterlig-
gen op het overeengekomen
werkschema.
Ook de eis deze week van een
werkgroep van Limburgse medi-
ci aan het adres van minister
Maij om de procedure rond de
aanleg van de Oostwestbaan on-
middellijk te staken, ontlokte de
toorn van de député. In zijn ogen
raken hun beweringen inhoude-
lijkkant noch wal.

Het Europese luchtruim wordt
doorsneden door tal van doorgaan-
de routes, als het ware snelwegen
die boven luchthavens op- en afrit-
ten hebben. Juist op deze op- en
afritten ontstaat vaak filevorming.
Daarom hebben de transportminis-
ters besloten dat de integratie van
de luchtverkeersleiding binnen Eu-
ropa wordt uitgebreid tot het con-
trolegebied dat nu nog valt onder
het gezag van de luchthavens.

Sleutelrol

Rechtbank breekt proces af na mogelijke meineed

Ex-prostituée neemt schuld
voor drugtransport op zich

Voorts moet de filevorming in de
lucht worden tegengegaan door op
Europse schaal een systeem in te
voeren dater voor zorgt dat het ver-
keer zo wordt gedoseerd dat de
luchtwegen niet verstopt raken.
Een sleutelrol daarin is weggelegd
voor Eurocontrol dat in Brussel een
databank heeft met de dienstrege-
lingen van alle luchtvaartmaat-
schappijen die binnen Europa vlie-
gen waarmee het verkeersaanbod
grotendeels kan worden voorspeld.

De Nederlandse minister voor Ver-
keer en Waterstaat, mevrouw May-
Weggen, pleitte in Londen voor een
nauwere samenwerking tussen de
Europese Gemeenschap, de Euro-
pese industrie en Eurocontrol. Vol-
gens de minister moeten Europese
landen hun investeringsprogram-
ma's op het gebied van luchtver-
keerleiding volledig op elkaar af-
stemmen.

Matje D. Toen ik bij Matje wegging
heeft hij meermalen gedreigd dat
hij Eddie wel zou pakken." Een ver-
klaring die exact paste in het ver-
haal van haar vriend.
Raadsman mr Guzik van M. wist
waarom de politie zich vergist had
by het afluisteren van de telefoon-
gesprekken. „Het ging om de han-
del in zakjes saffieren en robijnen
en toevallig bevatten die zakjes elk
twintig steentjes", toonde Guzik de
rechtbank enkele zakjes met edel-
steentjes
Mevrouw Van Asperen de Boer, die
al aan het begin van de zitting had
gewaarschuwd voor de gevolgen
van het horen van Nicole, stelde het
meisje direct na haar getuigenis in
staat van beschuldiging. Nicole: „Ik
weet wat de gevolgen zijn, maar het
is de waarheid." Raadsman mr Li-
na: „Ik wist dat de andere verdedi-
gers de verklaring van mijn cliënte
zouden aangrijpen voor nader ver-
hoor en heb haar duidelijk op de
gevolgen gewezen." Raadsvrouwe
mr Carli eiste op grond van de ver-
klaring van Nicole dat Peter K. di-
rect zou worden vrijgelaten. De
rechtbank wees dat verzoek af en
wil eerst de meineedzaak laten af-
handelen.

[^-^^Von onze verslaggever

'fc^MOND - Strak en onbewo-
'eol m de 19"Jarige ex-prostituée

<l& a e H. uit Heerlen gisteren tegen
Hu ?nwÜzingen in alle schuldvoor
öb .elangrijk amfetaminetransport

0 en pleitte daarmee twee
&f0f "verdachten ongeneerd en■Wrfioncel vrÜ' Aansluitend aan-
0f Vp zi J ook zonder enige emotie
cler assing de aanklacht van offi-
Asp Van justitie mevrouw mr Vanren de Boer wegens meineed.
be r?'1 i^^bank in Roermond bleef na

et i?c,'dent weinig anders over dan
Proces tot nader order op teorten.

ï
l*riïi ll incident was het proces gis-
<e^ orgen al zeven maal onderbro-
§6rs' na verzoeken van de verdedi-
ger' V??.r nader beraad in raadka-Sv'ii d een veeg teken voor detiia Jsproblemen voor het Open-
Vht lsterie- In deze zaak IJJkt'seen /en ding vast te staan en dat
|»in„ d°os met twintig kilo amfeta-
fe tn ter waarde van een dik-
V?^VEen doos> die op 18 decem-
,y*n beslag werd genomen nadat

in Geldermalsen de auto met Nicole
H. en haar vriend Eddy M.(26) was
klemgereden.

'Een drugstory zonder begin en zon-
der einde', bekende mevrouw Van
Asperen de Boer tussen de bedrij-
ven door, want nooit is ontdekt
waar de speed is gemaakt en ook
niet waar die naar toe ging. Geen
antwoord wilde de officiervan justi-
tie geven op de vraag waarom de
recherche de telefoon van Eddie M.

heid van haar vriend.

„Ik had 75 mille verdiend in de
prostitutie en dat wilde ik gebrui-
ken om een winstgevende drughan-
del op te zetten. Op die 18e decem-
ber zou de leveringvan de eerste 20
kilo plaatsvinden. Eddie wist er
echt niets van", schreef zij in een
verklaring. Gisteren, onder ede, zei
zij tegen de rechters: „Ik ben ver-slaafd geraakt door toedoen van
mijn ex-vriend en sexclub-eigenaar

het om een doosje hasj ging en B.
dat hy 750 gulden wilde verdienen
door een klusje op te knappen voor
een onbekende uit een friture in
Brunssum. Eddie M. heeft altyd ge-
zegd dat hij 'erbij was gelapt. Nico-
le H. die op verzoek van de raads-
man van Eddie M. (die na een
eerdere drugzaak in de onderwereld
de bijnaam ' chemicus' kreeg) als
getuige werd gehoord, bevestigde
niet alleen de bijrollen van K. en 8.,
maar benadrukte ook de onwetend-

ging aftappen en zo op het spoor
kwam van een drugdeal. Tydens
een van die gesprekken werd duide-
lijk dat bij MacDonalds' in Neder-
weert de overdracht van drugs zou
plaatsvinden. Op de parkeerplaats
namen rechercheurs waar hoe de
doos van de ene auto naar de ande-
re verhuisde en ook wie er allemaal
bij de actie waren betrokken. Peter
K. (29) en Bert B. (37) uit Vlodrop
schreeuwden gisteren moord en
brand. K. hield vol dat hij dacht dat

Van onze Haagse redacteur

Van onze Haagseredacteur ciebestuur als belanghebbende de
opdracht moeten verlenen voor het
onderzoek.
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Van onze verslaggever

DOOR ANGELI POULSSEN

MAASTRICHT - „De stap
naar het Riagg is niet zo
groot. Ook bij het Consulta-
tiebureau voor Alcohol en
Drugs (CAD) hebben we
vaak te maken met verslaaf-
den die grote persoonlijk-
heidsstoornissen hebben.
Die problematiek groeit al-
leen nog maar. Als ik bij het
Riagg werk kan ik beter
overzien op welke gebieden
beide instanties intensiever
zouden kunnen samenwer-
ken," vertelt drs René Erc-
kens, die per 1 juni zijn
plaats in de directie van het
CAD Limburg inruilt voor
het directeursschap van het
Riagg in Zuid-Oost-Lim-
burg.
„Eigenlijk ga ik in feite naar een
kleinere organisatie. Maar de fi-
nanciële situatie is een stuk sta-
bieler en daarom kun je daar
meer in de dieptewerken. En de
kwaliteit van een organisatie kan
overal verbeterd worden. Ik zie
het als een uitdaging."

In Heerlen krijgen ze een stren-
ge, rechtvaardige en duidelijke
directeur, volgens Erckens. „Het
leiding geven in deze sector
komt vooral neer op personeels-
management. Zij zijn de grootste
productiefactor en daarom moet
jezorgen dat ze het naar hun zin
hebben. Uitdagingen zoeken,
corrigeren en vooral ook compli-
menteren. Bij het CAD ga ik
toch met bloedend hart weg,

MAASTRICHT - De Rijkshogeschool Maastricht wordt
bestuurd door een college van twee mannen. „Dat is te
weinig," zegt voorzitter mr J. Gijsen. Maar toen anderhalf
jaar geleden het derde lid vertrok kozen Gijsen en rector
J. Giesen er zelf voor hem niet te vervangen, met het oog
op de fusiebesprekingen met de hogescholen in Heerlen,
Sittard en Venlo. Gijsen: „Dat maakt zulke besprekingen
eenvoudiger." Binnen de beoogde Hogeschool Limburg
zou dat immers één topman minder betekenen, voor wie
een geschikte plaats gezocht moest worden.

de gezamenlyke belangen te ver-
tegenwoordigen; instituten hoe-
ven zich niets aan te trekken van
eikaars financiële problemen.
Waarom is het dan zon ingewik-
keld proces? Gijsen kan alleen
wijzen op de voorkeur van 'Sit-
tard' en 'Heerlen' om (eerst) sa-
men te gaan:
„Het kan niet anders dan dat
iedereen in het diepst van zijn
hart toch overtuigd is van de
noodzaak van de holding, maar
het gaat blijkbaar niet alleen om
rationele argumenten." Waarbij
hij bijvoorbeeld wijst op de con-
currentiestrijd tussen Heerlen en
Maastricht.

de resultaten van zijn pogingen,
maar hij blyft er vrolijk onder.
Sinds het begin van zijn werk bij
de Rijkshogeschool in 1987 (tot
december van dat jaar was hij
burgemeester van Montfort) is
hij wel wat gewend, zegt hij.
„Van een ratjetoe van acht Maas-
trichtse instellingen die net gefu-
seerd waren, moest ik een een-
heid maken. Er was geen admi-
nistratief apparaat, ik had geen
bureau of telefoon en er waren
grote financiële problemen. Te-
gelijk met de fusie moest er 25
procent bezuinigd worden. Eind
1990 was er een schuld van zes
miljoen en ook nu nog is de si-
tuatie in Limburg nergens zo
beroerd als bij ons. De komende
vijfjaar moeten we nog 2,5 mil-
joen terugbetalen." Overforma-
tie, heette het probleem: veel te
veel leraren voor het bescheiden
aantal studenten. In de loop der
jaren zyn er 120 mensen ontsla-
gen.

Ratjetoe
John Gijsen is niet tevreden over

De man die te boek staat als ini-
tiatiefnemer van de meest recen-
te fusiepoging die eind 1988
begon, zal niet het eeuwige ge-
duld hebben. In februari laste
men maar weer eens een adem-
pauze in, nadat de Hogeschool
Heerlen en de Heao en Hoge-
school in Sittard hadden laten
weten dat er niets meer was dat

een fusie van die drie instellin-
gen per 1 augustus in de weg
stond. Bovendien deelde de Ho-
geschool Venlo fijntjes mee
maar eens met de stichting Ho-
ger Onderwijs Zuid-Nederland
(HOZN) in Tilburg en Eindho-
ven te gaan praten over samen-
werking. De Oost-West-as zou
meer kansen bieden dan samen-
werking tussen Noord en Zuid.
Niet in het minst door het uiterst
trage tempo in het zuiden, zo re-
deneerde men in Venlo.

Maar die Hogeschool laat lang
op zich wachten, erg lang. „Tja,
als het nou na augustus niet heel
snel de goede kant op gaat, gaan
we toch maar weer op zoek naar
een derde man voor het college,
want op dit moment is het teveel
werk voor twee," zegt Gijsen.

Problemen
Dergelijke problemen ziet Gijsen
niet voor een toekomstige Hoge-
school Limburg. Dat moet
slechts een holding worden om

De holding is voor Gijsen de ep

ge mogelijkheid om het hol'
beroepsonderwijs in Limburg
laten floreren.
„Laten we elkaar niks wijsl"'
ken, het gaat om macht en Jvloed. En als je dan die enoi*
stichting HOZN in Brabant V*
dat is ondertussen bijnaeen su
ministerie en slokt bijna 15 P1?
cent van het beschikbare io{
budget op. Daar heeft men "*een evenredige stem in het J*pittel en verkeert in een stel*
positie om groei af te dwingen

Toekomstmuziek voor Limbu'*
Trekt Gijsen zijn conclusies *zyn pogingen niet slagen? .<~
het moment dat ik zou merk*
dat ik persoonlijk de samen*'
king in de weg sta, ben ik ■*
tuurlijk weg. Maar lk heb éK
speciale opdracht of zo.
functioneren aan de Rykshol
school hangt niet af van de f"
sic."

# Mr J. Gijsen, voorzitter van het bestuur van deRijksho-
geschool Maastricht: 'In het diepst van zijn hart moet
iedereen toch overtuigd zijn van de noodzaak van een Ho-
geschoolLimburg.' Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Dalen
Dat Maastricht zo hamert op een
totale fusie is niet verwonderlijk.
De Rijkshogeschool heeft vooral
sociale en culturele opleidingen
onder haar dak, terwijl in Heer-
len en Sittard de zwaartepunten
liggen op techniek en economie.
Gijsen ontkent echter dat de stu-
dentenaantallen op die laatste
terreinen minder zullen dalen
dan in de 'zachte' sector: „Nee
hoor, die aantallen klappen over-
al in elkaar."

Verslaving en psychische problemen vaak gecombineerd

CAD-directeur Erckens wil
kwaliteit Riagg verbeteren

Studenten reageren op verwijten hoogteraat

'Organisatie onderwijs
RL niet geloofwaardig'

dweilen met de kraan open

MAASTRICHT - Door het ge-
modder met regelingen is de fa-
culteit geneeskunde van de
Rijksuniversiteit Limburg zelf
voor een belangryk deel verant-
woordelijk voor de problemen
met het onderwijssysteem. Elk
jaar een ander examenreglement
maakt de organisatie ongeloof-
waardig. Dat zegt Christian Hoe-
be, voorzitter van de studiever-
enigingReflex van de faculteit.

In totaal zijn er in Limburg onge-
veer 20.000 mensen verslaafd.
Alcoholverslaving is het grootste
probleem. Ongever 9000 mensen
zijn ernstig verslaafd en een op
de tien Limburgers heeft moeite
om de drank te laten staan. Dat
komt voor een deel voort uit de
alcohol-'gezelligheids'-cultuur in
Limburg. Waar meer gebruikt
wordt, ontstaan ook meer pro-
blemen. In Oostelijk Zuid-Lim-
burg zijn na de mijnsluitingen
hele gezinnen door de drankpro-
blematiek uit elkaar gevallen.
Vaak zijn er al drie generaties
werkelozen. Kinderen die in zon
kansarme omgeving opgroeien
lopen grote kans zelf ook ver-
slaafd te worden. Zij gaan meest-
al aan de drugs."

hun praktijkstages beginnen. ,
„Men heeft de problemen #?
veroorzaakt," zegt Hoebe. „*'
jaar worden weer andere eisfiP
gesteld wat betreft studieresul1*
ten en aanwezigheid, maar me _
heeft nog nooit eenregeling ku11'
nen verzinnen waar iedere^achter staat. Die trammelaj
heeft een slechte invloed op <*
motivatie van zowel student^
als begeleiders."
Het hete hangijzer is de püc*l
om aanwezig te zijn by de onde''
wijsgroeperi. Eerst voerde m^j
een absolute plicht in, later wei*
die op 80% gesteld, waarna cc'
beroepszaak uitwees dat er '1
het onderwijsrecht van 'plich 1
helemaal geen sprake kan zijl*!
Op dit moment kan een bepa*'
de mate van aanwezigheid tot "P
zekere hoogte slechte studiei*
sultaten compenseren.

Een andere studentenorganis*-
tie, DOPE, heeft een enqüet*
onder studenten van alle fac^'
teiten aangekondigd naar $
manier waarop het Maastrichts^
onderwijssysteem functioneert- ;

Hoebe reageert daarmee op een
briefdie alle studenten enige tyd
geleden ontvingen van facul-
teitsbestuurslid prof. dr Kruse-
man, waarin hij hen het slechte
functioneren van het Maastricht-
se onderwijssysteem verweet.

Oproep
Kruseman riep de studenten op
met meer inzet te studeren. Hy
wees op verzuimcijfers van der-
tig tot vijftig procent en het vol-
gens hem onvoldoende niveau
van de afgestudeerden als ze aan

Sehuiden
Het gokverslavingsprobleem
neemt eveneens ernstige vormen
aan. „Kinderen van 14-15 jaar
kunnen in de friture al met die
fruitautomaat in de weer. Er
wordt veel te veel gelegenheid
geboden. Vaak krijgen we hier
jongeren van voor in de twintig,
die al een gokschuld hebben van
zon 40.000 gulden. Die kinderen
gaan inderdaad het criminele
pad op om aan meer geld te ko-
men. Ik ben ervoor om de toe-
gankelijkheidvan gokautomaten
aan banden te leggen. Helemaal
verbieden moet je natuurlijk
nooit iets. De gulden middenweg
die de regering tot nu toe in de
drugproblematiek heeft gevolgd,
werkt ook hier het beste."

„Niet het drugs- en alcoholge-
bruik verbieden, maar de kaders
waarbinnen er gebruikt wordt
proberen beheersbaar te houden.
Dat is de lijn waaraan in Neder-
land vastgehouden wordt. In het
buitenland zien ze steeds meer
in dat dat zo gek nog niet is. In
vergelijking met het aantal inwo-
ners heeft Nederland een zeer
gering drugprobleem. De inter-
nationale contacten die we heb-
ben gelegd om het systeem suc-
cesvol in het buitenland te intro-
duceren, moet ik bij mijn vertrek
overdragen. Dat vind ik wel jam-
mer. Maar ja, hier laat je wat,
daar vind je wat," besluit de
scheidende CAD-directeur laco-
niek.

Minister Ritzen moet voor werk zorgen

Europees recht
RL in de steigers

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

" René Erckens verlaat het CAD voor het directeursschap van het Riagg in Oost-Zuid-
Limburg. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Gokverslaving
„De problematiek is sinds begin
jaren tachtig stabiel gebleven.

prestatiemaatschappij niet aan,
gaan aan de drugs en komen in
een vicieuze cirkel terecht. Ze
worden ook steeds ouder én krij-
gen kinderen, die een grotekans
hebben zelf ook verslaafd te zyn.
Een aantal van hen is zover weg
dat we alleen kunnen proberen
hen zoveel mogelijk uit de goot
te houden, maar anderen komen
via allerlei projecten vaak weer
in de 'normale' samenleving te-
rug. Ik vind niet dat we hier

want ik heb hier meer dantwaalf
jaarmet een prima staf en mede-
werkers gewerkt. Er zijn veel
projecten opgestart," bijvoor-
beeld met betrekking tot preven-
tie of voorlichting aan andere
landen die volgens ons systeem
willen gaan werken."

Opvallende ontwikkelingen zijn
het steeds groeiende aantal dak-
lozen en de gokverslaving bij de
jeugd.Het aantal daklozen groeit
omdat de samenleving steeds
minder bereid is op te komen
voor die groep mensen. Het
wordt allemaal wat harder en
grimmiger. In de jeugdcentra
worden ze op hun achttiende al
op straat gezet. En ja, het is nu
eenmaal de minst weerbare
groep. Sommigen kunnen deze

weten dan een ELS-afgestudeef'
de zou weten.

Ritzen heeft echter beloofd
zijn collega Hirsch-Ballin v^justitie een toekomstige wer"'
kring voor de Europese juriste?
te omschrijven. Ook zegde f!
toe contact te zoeken met zi)

_
Europese collega's over dit °V
derwerp.Verdachte vrijgesproken

van poging tot afpersing

MAASTRICHT - Als voor-
bereiding op de European
Law School begint de rech-
tenfaculteit van de Rijks-
universiteit Limburg ko-
mend studiejaar met een
eenjarige post-doctorale op-
leiding Magister luris Com-
munis, die afgestudeerde
juristen uit binnen- en bui-
tenland moet specialiseren
in het vergelijken van
rechtsstelsels van de landen
van de Europese Gemeen-
schap.

De European Law School (ELS)
is het ambitieuze plan van deRL
om juristen op te leiden die over-
al in de EG aan het werk kun-
nen, afhankelijk van het land
waarin ze zich het laatste jaar
van de studie specialiseren. De
daaraan voorafgaande drie jaar
worden besteed aan vooral ver-
gelijkendestudie van de stelsels.

De eigenlijke ELS kan pas in
1995 of 1996 van start gaan, mede
afhankelijk van de inspanningen
van minister Ritzen van onder-
wijs. Als de RL nu al afgestu-
deerden in deze richting zou
afleveren, kunnen ze immers
nergens aan het werk. Een Ne-
derlandse advocaat moet nu veel
meer van de Nederlandse wet af-

nares van de Belgische kleding-
winkel zegt niets in deze zaak.
De twee getuigen die tijdens de
overval in het café aanwezig wa-
ren, leggen tegestrijdige getui-
genverklaringen af en wijzen op
de foto's verschillende personen
aan waardoor de cafhouder be-
dreigd zou zyn. Ook de verkla-
ring van de eigenaarvan het café
moet in twijfel worden getrok-
ken, omdat de man tijdens de
worsteling met de overvaller zijn
bril verloor. Dit zal zijn onder-
scheidingsvermogen niet ten
goede zijn gekomen," aldus de
raadsman.

De grootste kritiek had Kreutz-
kamp op de confrontatie van de
getuigen met de verdachte. „De
getuigen hebben S.D. door
kijkglas gezien en hem aangewe-
zen als dader. Deze methode is
echter ondeugdelijk, omdat er
slechts één verdachte getoond
werd. Dit werkt suggestief, er
had een confrontatie moeten
plaatsvinden waarbij de getui-
gen uit meerdere verdachten
hadden moeten kiezen." De ad-
vocaat eiste dat de rechtbank de
verdachte zou vrijspreken.

Laboratorium
Volgens mr A. Heringa van "■.
rechtenfaculteit is de nu heë&\nende 'Magister-opleiding voo{^
al bedoeld om de universitai1:
staf ervaring te laten opdoen tfl^
de internationale rechtsvergeW'
kende studie. De kosten van »
eerste twee jaarzyn berekend of
bijna een miljoen gulden, wa*]
bij men hoopt op een overheid5!
subsidie voor de helft van d*
bedrag. De RL denkt 25 stude".
ten te kunnen plaatsen. „Datk^duur lijken," zegt Heringa, „m^
het moet gezien worden als e%
diepte-investering. Het w°rjêeen soort laboratorium voor °-
Law School."

De Latijnse naam van dat '^°J
ratorium' is volgens HerinÉr
gekozen als knipoog naar deR°j
meinse tijd, toen Europa voo
het eerst en het laatst éénrecht*j
stelsel kende. „Het zal wel no°\
weer zover komen, maar er
wel behoefte zyn aan juristep

met een 'Europese' blik."

MAASTRICHT - „We hebben
hier te maken met een harde cri-
mineel," aldus officier van justi-
tie K. Jans^" Ze eiste gisteren
twee jaar v. orwaardelijke ge-
vangenisstraf tegen de 34-jarige
Roemeen S.D. wegens poging
tot afpersing. De rechtbank acht-
te het echter niet wettig en over-
tuigend bewezen dat de verdach-
te het ten laste gelegde feit had
begaan en besloot tot vrijspraak.

S.D.' zou op drie augustus vorig
jaar samen met drie andere man-
nen het grenswisselkantoor aan
de Nieuwstraat in Kerkrade
overvallen hebben. De politie
kreeg 's middags om halféén een
telefoontje van de eigenaar van
het café dat bij het grenswissel-
kantoor hoorde. Vier mannen
hadden het café betreden en een
biertje besteld. Terwijl de café-
houder wisselgeld uit de kassa
pakte, richtte éénvan de vier een
pistool op hem. De café-eigenaar
liep op de man af en greep hem
vast. De overvaller struikelde en
er klonk een schot. De eigenaar Verder benadrukte Janssen dat

Suggestief
Kreutzkamp concludeerde dat
het ten laste gelegde feit niet be-
wezen was. Hij onderbouwde
deze stellingdoor fe wijzen op de
ontkennende houding van de
verdachte en door het onderuit
halen van alle getuigenverklarin-
gen. „De verklaring van de eige-

Roofovervallen
S.D. ontkende iedere betrokken-
heidheid bij de overval. „Ik ben
volkomen onschuldig. Er moet
een schuldige zijn en daarom
ben ik gepakt," meende de ver-
dachte. De officier wees er ech-
ter op dat de caféhouder en twee
getuigen die in het café aanwezig
waren op het moment van de
overval, de verdachte op de foto
herkend hebben.

bewijskracht had. „De officier
gaat uit van het gezegde: eens
een overvaller, altijd een overval-
ler. Stel dat verdachte die over-
val in België heeft gepleegd - wat
overigens nog niet door de recht-
bank is bewezen - dan betekent
dat toch niet automatisch dat hij
ook betrokken is bij de overval
in Kerkrade?"

S.D. in 1989 al eerder was veroor-
deeld voor het plegen van vier
roofovervallen in Groningen te-
zamen met anderen. Ook legde
ze een link met een overval in
een Belgische kledingzaak afge-
lopen jaar waarbij S.D. ook be-
trokken zou zijn. Deze zaak moet
echter nog voor de rechtbank
komen. „De eigenares van de
kledingzaak heeft S.D. herkend
als één van de mannen die haar
auto stal tijdens de overval. Die-
zelfde auto stond bij de overval
in Kerkrade voor het grenswis-
selkantoor. Waarschijnlijk dien-
de die als tweede vluchtwagen,"
beweerde Janssen.

Advocaat A. Kreutzkamp vond
dat deze redenering geen enkele

is naar een privévertrek achterin
het café gerend en heeft het
alarm van het grenswisselkan-
toor ingeschakeld. Daarop zijn
de mannen gevlucht.

Dat het voor technische en #
nomische opleidingen makk»
ker is diensten aan te bieden*
het bedrijfsleven, is voor G.'
ook geen argument om M&
tricht buiten een fusie-insteu»
te houden.

OverschattenMaastrichts ongeduld
over tempo hbo-fusie

Mr Gijsen: ’Als ik in de weg sta, vertrek ik’

,(Natuurlijk levert het niks 'om hier en daar een concert
door studenten te organiseK
maar je moet de mogelijkhed
voor de andere richtingen &
niet overschatten. Je bent i*
eenmaal een onderwijsinsteP
en geen dienstverlenend bedtü

DOOR GEERT DEKKER
Bovendien kan een school M
eigen studenten toch niet uit'
markt drukken door allerlei V
reautjes te starten. Het is juist'
bedoeling dat die afgestude*
den daarmee beginnen."
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Ruim 2500 handtekeningen tegen opheffing orkest

Vrouwen LSO-musici
spelen eerste viool

Als het aan deRaad voor deKunst ligt, heeft het
Limburgs Symfonie Orkest zijn langste tijd gehad.
Hef het LSO maar op, zo luidde begin deze maand

het advies aan minister Hedy d'Ancona. En dat
doorgaans zwaarwegende oordeel werd, om maareven in stijl te blijven, in deze provincie uiteraard niet
met tromgeroffel en trompetgeschal begroet. De

emoties laaiden hoog op. Schaamteloze cultuurroof
en Randstad-arrogantie, heette het. Maar scheldendoet geenpijn, zeker niet in Den Haag. Bovendien is
er nog altijd een sprankje hoop, want de Tweede

Kamer heeft het laatste woord. Her en der in
Limburg zijn daarom spontaan actiecomités van de
grond gekomen. Om teredden wat er te redden valt.

De echtgenotes van de orkestleden gaan voorop
in de strijd.

DOOR FRANK SEUNTJENS

J^ASTRICHT - Niet de musici
$D le* kSO, maar hun vrouwen
Hu 6 gisteren deeerste viool.
f^/ 1 Podium: de entreehal van
w l Academisch Ziekenhuis inj/fastricht. Hun publiek: bezoe-
„/s en patiënten. Hun instru-

nten: pen en papier.

Uk/u"?6* ne6en uur geweest als
uf

y Wyts en Mieke Frissen een
Pen T-richtin6 ingang AZM sle"

*j- Uit plastic draagtassen die-
u n ze een stapel vellen en een
dii?J

K
baUP°ints °P- Wat onhan-g hangen ze een affiche aan dej^uur. 'Het LSO moet blyven'.

st? Plakbandje linksboven laat
Verfn los' Geen döor de wol ëe"
dü !j actievoersters, dat is wel"'aelijk. Maar eens moet derste keer zijnen dat moment is

°rLily Wy'ts en Mieke Frissen
w aangebroken. De toekomsthet LSO is in het geding en
eeK*°°k die van hun gezin. Hun
d^tgenoten spelen bij het be-
traKBde orkest De een als con-.""assist, de ander als altviolist.l*s het LSO wordt opgedoekt,urmen ze een WW-uitkering

Werkloze musici ko-
ien niet snel weer aan de (or-
est)bak.

UiW ts kan n°S maar nauwe-s geloven dat de dagen van
®' LSO wel eens geteld kunnenn- Wat anderen er ook van mo-
etl vinden, in haar ogen en

t°0ral oren is het een van de bes-
orkesten van het land. „Al diej^hek op het LSO heb ik nooit,ürinen begrijpen. Het is een van* meest flexibele orkesten die

* ooit heb gehoord. Ze spelen
?£es en doen dat ook nog goed.
* heb wel eens gezien dat een

" Ook geestelijke steun voor het initiatiefvan deLSO-dames. Foto: frits widdershoven

gastdirigent by het begin van
een concert meteen een verkeerd
gebaar maakte, maar het orkest
zette toch juist in. Dan moet je
uitstekend op elkaar zyn inge-
speeld."

Volgens Lily Wyts krijgt het
LSO ook alleen maar in eigen
provincie slechte kritieken.
„Laatst speelden ze in Den Haag.
Een kennisje heeft me daarna de
recensies toegestuurd. De kran-
ten waren laaiend enthousiast.
Ook in het buitenland heeft het
LSO een reputatie hoog te hou-
den. Een tijdje geleden stonden
in Berlijn de mensen by wyze
van spreken nog op de banken.
Maar in Limburg kan het LSO
kennelijk niets goed doen. De ei-
gen kranten zijn nooit eens echt
lovend, om over Omroep Lim-
burg maar te zwijgen. Ik vraag
me af waar ze daar mee bezig
zyn. ledere keer weer wordt het
LSO afgekraakt door een of an-
dere gesjeesde muzikant".

Nee, dan heeft Lily Wyts een
heel wat hogere dunk van het
Limburgse publiek. Dat is vol-
gens haar wel trots op het LSO.
En daar kan ze best wel eens ge-
lijk in hebben. Byna iedereen
die door de automatische schuif-
deuren het ziekenhuis binnen-
komt, zet gevraagd of onge-
vraagd een handtekening. Behal-
ve uitgerekend Sjoof Drummen,
oud-gedeputeerde en toekomstig
voorzitter van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen.
„Ik heb al getekend namens de
bond", zegt hij alsof hij bang is
anders wegens fraude te worden
aangeklaagd.

Greep
De bekende chirurg prof. dr Co

streeksgewijs

Greep vult de lijst wel in. Het
kan toeval zijn, maar hij maakt
zyn opwachting op het moment
dat ook de fotograaf de zieken-
huishal betreedt. Greep heeft
zelf eveneens een actiecomiteet-
je opgericht. Samen met de be-
faamde strafpleiter mr Max
Moszkowicz en nog wat andere

notabelen. 'Vrienden van de
Symfonische Muziek' noemen ze
zich. Wat ze precies voor het
LSO kunnen gaan betekenen, is
nog een beetje onduidelijk. „We
moeten de koppen nog eens bij
elkaar steken. We zullen er ons
in ieder geval sterk voor maken
dat in het zuiden een symfonie-

orkest blijft bestaan. U zult nog
wel van ons horen", zegt Greep.
Alsof iemand daar aan twijfelt.

Requiem
Tegen een uur of vijfhoudenLi-
ly Wyts en Mieke Frissen het

voor gezien. Hun actie heeft
ruim 2500 handtekeningen opge-
leverd. Daar zit dus muziek in.
Ze zijn van plan de lijsten per-
soonlijk by minister d'Ancona in
Den Haag te bezorgen. In een
laatste poging te voorkomen dat
het LSO zijn. eigen Requiem
moet spelen.

Van onze verslaggever

" Vol trots toont Huub Stoffels (m) de culturele plaquette
van de gemeente Brunssum. Hij ontving de onderscheiding
uit handen van loco-burgemeester De Bruijn (l). Ook me-
vrouw Stoffels werd in de hulde betrokken.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Plaquette voor
Huub Stoffels
BRUNSSUM - Huub Stoffels
ontving uit handen van loco-bur-
gemeester Rinus de Bruijn de
culturele plaquette van de ge-
meente Brunssum. Huub Stof-
fels, reeds 60 jaar lid van de

gymnastiekvereniging Don Bos-
co, kreeg de onderscheiding
voor zijn vele verdiensten in de
gymnastiek- en turnsport. Stof-
fels maakte in 1955 deel uit van
het Don Bosco-team dat de Ne-
derlandse titel in de wacht wist
te slepen. Daarnaast heeft hij
dertig jaar gefungeerd als leider
van verschillende ploegen.

maart terecht in het Ouderen-
centrum, Odiliastraat 1, voor
hulp by het invullen van de be-
lastingaangifte. Men dient zich
van te voren op te geven via
®227523.

BRUNSSUM

" Het mannenkoor RMK '21
houdt zaterdag van 10 tot 14 uur
rommelmarkt in gemeenschaps-
huis Concordia aan de Prins
Hendriklaan.

HEERLEN

" De schrijver Leon de Winter
geeft donderdag om 20 uur een
lezing over zyn eigen oeuvre en
de relatie tussen literatuur en
film. De bijeenkomst vindt
plaats in de bibliotheek van het
Barnardinuscollege. Entree en
koffie zyn gratis.

" De IVO-mavo Koningin Bea-
trix aan de Schaesbergerweg
viert komend weekeinde het
70-jarig bestaan. Vrijdag is er
van 17 tot 19 uur een receptie in
het schoolgebouw.

" Het IVN Heerlen maakt zon-
dag een middagwandeling door
het Wormdal. Vertrek om 14 uur
bij het grenskantoor Panneshei-
de. Deelnemers dienen hun pas-
poort mee te nemen.

" De 55-plussers uit Heerlerhei-
de kunnen op donderdag 26

KERKRADE

" De middagwandeling van he
IVN Kerkrade gaat zondag naai
de omgeving Baneheide en Sim
pelveld. Vertrek om 13.45 uui
aan de waterput van Baneheide
Deelnemers moeten hun pas
poort meenemen.

LANDGRAAF
"De toneelgroep 'Gans ge-
weun' voert zaterdag 21 en zon-
dag 22 maart het blijspel 't Billa

geet zóht mikse op. De voorstel-
lingen vinden om 20 uur plaats
in zaal De Brand- poort in Nieu-
wenhagen. De entree bedraagt
vijf gulden.

" Paragnost Verstappen houdt
donderdag om 20.00 een lezing
in het Grand Theater. Een dag
later speelt in datzelfde theater
de band Hot Scramble Top
100-nummers vanaf 21.30 uur.

SIMPELVELD

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling in de omgeving
van Lichtenbusch in de Eifel.
Vertrek om 9.00 uur aan de Wil-
helminastraat in Bocholtz. Pas-
poort meenemen.

EYGELSHOVEN

" De Bond voor Mensen zonder
betaald werk verleent komende
weken hulp bij het invullen van
de belastingaangifte. Voor infor-
matie bellen: S 045-353595.

Jubilarissen
van IVO-koor

perpersoon

Ï^EEBEEK - Het gemengd koorO Treebeek huldigt vrijdag,
r: tuitend aan de jaarvergade-
l^g, twee jubilarissen.Bestuurs-q Hilly Dijkstra-Benjamins en'evrouw Jantje Snelleman-Bal-SeKrt vieren hun gouden lidmaat-
ont P' Beide dames leiden de, "itspanningscommissie van het°or. Rond 21 uur wordt een af-
vaardiging van de Christelyke

angersbond verwacht, die de*°üden jubilarissen in de bloe-
metjes zal zetten. Ook familie en'enden van de feestelingen
j orden dan verwacht in het. eUgdhuis, Maanstraat in Tree-beek

Nieuw bestuur
PvdA in Nuth
j^TH - De PvdA-afdeling
Uth heeft een nieuw bestuurgekozen. De functies zyn als

y01gt verdeeld: Carla Wauben-
>^n den Munckhof (voorzitter),
h'fty van Faassen (secretaris)'. ert Hoogveld (penningmees-
-s*), Willy Verboom (lid) en Bob, tavinga (lid). Het secretariaat isQe«"eikbaar via ® 04405-3102. '

Borden Onderbanken
wijzen op gevaar

" Wethouder Theunissen onthulde in Schinveld een 'motto-
bord. Foto: KLAUS TUMMERS

geslaagd
"MAASTRICHT - Karin Hen-
£riks (Kerkrade) slaagde aan de
fHjksuniversiteit Limburg voor
,et doctoraal examen gezond-
heidswetenschappen.

Lichtprocessie
kapel in Rimburg
RIMBURG - De vereniging
'Vrienden van de St.-Jozefkapel
Rimburg' houdt op donderdag
19 maart, in samenwerking met
de basisschool H-Hart, een St-
Jozef lichtprocessie naar de ka-
pel in het Rimburgerbos.
De leerlingen van de bovenbouw
hebben werkstukken en teksten
gemaakt. Als thema van de
byeenkomst is gekozen voor:
'Myn moeder discrimineert niet
graag...', naar een gedicht van
Willem Wilmink.
Deelnemers kunnen zich om
18.30 uur verzamelen op het
schoolplein of om 18.40 uur aan
deLindegracht.
Wie in aanmerking wil komen
voor een exemplaar van het
boekje 'De Oud-stryders en hun
kapel' kan op deze avond kon-
takt opnemen met de bestuursle-
den van de 'Vrienden van de
St.-Jozefkapel'.

ONDERBANKEN - Bij twee ge-
vaarlijke kruispunten in de ge-
meente Onderbanken worden
weggebruikers door speciale
borden erop gewezen zich te
houden aan de verkeersregels ter
plaatse.
Wethouder Theunissen onthulde
afgelopen maandag zon 'motto-
bord* met detekst 'U krijgt spijt.
...als u doorrijdt' op het kruis-
punt Provinciale Weg/Jabeeker-
straat in Schinveld. Op korte
termyn zal ook op het punt Pro-
vinciale Weg/Kneijkuilerweg in
Bingelrade eenzelfde bord te
zien zyn.

Van 1986 tot en met 1990 deden
zich op beide lokaties 58 onge-
vallen voor waarbij zes mensen

De verkeersbordenactie is een
initiatief van 'Voorlichting langswegen. Deze werkgroep is vorig
jaar ingesteld door het ROVL
(Regionaal Overleg Verkeersvei-
ligheid Limburg) met als doel
het aantal ongevallen op Lim-
burgse wegen terug te dringen.
De lokaties worden gekozen uit
een lijst van 'black-spots'. Dit
zijn plaatsen waar zich binnen
een periode van drie jaar mini-
maal twaalf ongelukken of zes
letselongevallen voordoen.
Het ROVL heeft met de tekst 'U
krijgt spyt...als u doorrijdt' tweebedoelingen: de weggebruiker
waarschuwen voor het gevaar
van een ongeluk en voor het risi-
co van een proces-verbaal.De
borden blyven een half jaar
staan.

gewond raakten en één dode
viel.

Reünie van
HTS-leerlingen
J^EERLEN - Ter gelegenheid
*an het 12e lustrum van de stu-dentenvereniging 'Woord enPaad' en het feit dat zeventig"tear geleden de Hogere Techni-Sche School te Heerlen werdopgericht, houdt de lustrumcom-
"üssie op zaterdag 16 mei een
§rote reünie. Afgestudeerden
gorden verzocht contact op te
"Jemen met het secretariaat, Dr.
pegerstraat 40, 6417 CX Heer-en, met vermelding van naam,«dres, postcode, woonplaats af-aelingen jaarvan afstuderen.

Vijlen, Hilleshagen, Mechelen,
Partij, Wittem en terug. Het ver-
trek is vanuit de Wilhelminazaal
aan de Dr. Nolensstraat te Bo-
choltz.
De deelnemers aan de 30, 42 en

Keiendorptocht
NOAD Bocholtz

BOCHOLTZ - Wandelsportver-
eniging NOAD houdt zondag
voor de 25ste keer haar Keien-
dorptocht. Vorig jaar hepen ruim
1900 wandelaars deze tocht over
de afstanden 5, 10, 15, 20, 30, 42
of 50 km. De laatste twee afstan-
den worden vooral gebruikt als
training voor de Kennedymars.
Het traject vanuit Bocholtz gaat
langs Oud-Lemiers, Mamelis,

50 km-tocht starten tussen
7.00-9.00 uur. Voor de overige af-
standen kunnen de deelnemers
vertrekken tussen 7 en 14 uur.
Nadere informatie wordt ver-
strekt door de heer C. Gijse-
laars, Kerkstraat 44 te Bocholtz« 045-444421 of door de heer H.
Lemmens, Emmastraat 17 te

Bocholtz __ 045-443765.
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HEERLEN
Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en
21 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 14 uur. Rivoli:
JFK, dag. 20 uur. Maxim: De
Johnsons, dag. 18.45 en 21 uur.
H5: The prince of tides, dag. 14
18.30 en 21.15 uur. The A<jdams
Family, dag. 14.15 19 en 21.30
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. 18.45 en 21 uur,
do ook 14.30 uur. De Notenkra-
ker, wo 14.30 uur. Fievel in het
Wilde Westen, wo 14.30 uur. Ri-
cochet, dag. 21 uur. Curly Sue,
dag. 14.30 en 18.45 uur. Dead
again, dag. 18.45 en 21 uur, do
ook 14.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Delicates-
sen, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, wo en do 21
uur, wo ook 14.30 uur. De John-
sons, wo en do 21 uur. Babar, wo
14.30 uur. Hot shots, wo ook
14.30 uur. Barton Fink. Wo 21
uur. JFK, dag. 20 uur, wo ook 14
uur. Ciné-K: Frankie & Johnny,
dag. 21 uur. Cinema-Palace: The
prince of tides, dag. 18 en 21.15
uur, wo ook 14 uur. Dead again.
dag. 19 en 21.30 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, wo
ook 13.45 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, wo 14 uur. Shattered,
wo en do 19 en 21.30 uur.Lumiè-
re: La captive du desert, dag. 20
uur. Max Havelaar, dag. 20 uur.
Merci la vie, dag. 22 uur.

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

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur.
Frankie & Johnny, dag. 20.30
uur. De Reddertjes in Kangoe-
roeland, wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: De Provincie,
wo 20.30 uur.

ROERMOND
Royaline: Doe Hollywood. Wo
t/m do 20.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: De Provincie, do 20.30
uur.

in de theaters
HEERLEN:- wo. 18/3: Opera van Krakow: I Pag-
liacci/Cavalleria Rustica van Leonca-
vallo/Mascagni.

KERKRADE:
- wo. 16/3: St. Jeugdkomedie Am-sterdam met Hoe verzin je het. Voorkinderen vanaf 7 jaar(14 uur).

MAASTRICHT:- wo. 18/3: lunchconcert met EstherApituley, altviool en Fred Olderburepiano (12.30 uur).

AKEN:- wo 18/3: Karate Billi kehrt zurück.Klaus Pohl.- wo. 18/3: de operette Wiener Blutvan Johann Strauss (19.30 uur).

Tenzy anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20 uur.

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5.
Expositie van Lex Timmermans. T/m
29/3. Open za en zo 14-17 uur. Ther-
menmuseurn , Coriovallumstraat 9.
Zoals de ouden bouwden. T/m 17/5,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.

HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Schilderijen van
Alphons Winters en Foen Winters. Ke-
ramiek van Silvia O'Prinsen. T/m 29/3,
open dag. van 10-12en 13.30-17 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Gli-
cias, fotocollages van Glicia Rodri-
gues. T/m 29/3, open ma t/m vr 10-12,
14-17en 19-21 uur, zo 15-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van de Duitse kunstenaar Frank
Ermschel. T/m 19/4, open vr 17-20 uur,
za en zo 14-17 uur. Galerie Gaudi, He-reweg 83. Werk van Mare Hendriks.
T/m 29/3, open do t/m zo 10-17 uur.
Raadhuis. Werk van Hans Giessen.
T/m 25/3. open ma t/m vr 9-12 uur, ma
en do ook 14-16 uur, do ook 17-19uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis, Expositie van vier
Russische kunstenaars. T/m 26/3,
open op werkdagen van 9-12.30 uuren
13.30-16.30 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Schilderijen van Gerda Haag-
mans en beelden van Rini Dado. T/m
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9-17
uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van André Wilhel-
mus en Blandina van Rysewijk. T/m
21/3, open di t/m za van 13.30-17.30
uur. Galerie Anny van denBesselaar,
Tafelstraat 6a. Expositie van Jan Tul-
lemans en Dick Aerts. Van 22/3 Vm
19/4, open vr t/m ma van 13-17.30 uur.
Galerie In Situ, Aylvalaan 10. Exposi-
tie van Mariene Dumas. T/m 4/4, open
wo t/m za van 14-18 uur. Galerie
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Werk van
diverse kunstenaars. T/m 19/4, open
wo en vr van 14-18 uur, do 18-20 uur,
za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Galerie
Contempo, Rechtstraat 96. Expositie
met werk van Anton Heyboer. T/m
27/3, open do t/m zo van 11-17 uur
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Ex-
positie van Nicolas Wolkenar. T/m
23/3, open vr t/m zo 13-17 uur.Kunst-
handel Felix, Wycker Brugstraat 16.
Computer-schilderyen van Adnan El-mecky. Vanaf 29/2,open ma 14-18 uur,
di t/m vr 9-18 uur, za 9-17 uur. Galerie
Henn , £t. Nicolaasstraat 26c. Installa-tie en performance van Walpurga
Paueles. T/m 4/5, open wo t/m za 16-20
uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Schil-
derijen van Doris Becke. T/m 1674,
open wo t/m zo 13-18uur. Theater aan
het Vrijthof. MHAL '92, exposiüe in
kader van opening. Vanaf 14/3, open
ma t/m za 11-16 uur. Galerie Amarna,
Rechtstraat 84. Tentoonstelling 'Be-
dels aan Banden. T/m 18/4, open di
t/m vr 11-18 uur en za van 11-17 uur.

in het nieuws

bioscopen

kort

exposities
HEERLEN
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tbieden wij u een totaal-aanbod aan reizen van vele gerenommeerde
touroperators.

r

Vliegreizen vanaf Maastricht Airport

" Neckermann vertrek: opvrijdag /RoyalturSpecial /div. plaatsen
8 dagen/ HP / vanaf 762,- p.p.

I Holland Int Vertrek: op woensdag /Appartementen Jutlandia/Santa Ponsa IBdagen/LG/2kamerapp.vanaf6o7,-p.p. |
| (20,- Maastr. toesi.) , I

ArkeReizen Vertrek: op woensdag/Riu Caballero /Playa dePalma
8 dagen /HP / vanaf 810,-p.p.

" Neckermann Vertrek: op woensdag/Appartementen Walhalla/Playa del Ingles
8 dagen/LG / vanaf / 35,- p.p.

I Holland Int Vertrek: op woensdag /Bungalows Bali/Campo International
I 8 dagen/LG /vanaf 794,- p.p.

(20,- Maastr. toesl.)

Arke reizen Vertrek: op woensdag /Hotel Buenaventura Playa / Playa des Ingles

8 dagen/LO /vanaf 945,-p.p.

Neckermann Vertrek:op vrijdag /AppartementenKritzasßeach/Goumes
8 dagen /LG /2kamerapp. vanaf 717,-p.p.

Arke Reizen Vertrek: op vrijdag/Hotel Creta Maris/ I
8 dagen/LO/vanaf 990,- p.p. (vrijdagtoesl. 25,-) I

Holland Int Vertrek: opvrijdag / Hotel Chersonissos / Chersonissos
8 dagen/HP/ vanaf 899,- p.p.
(30.- Maastr. toesl.)

Neckermann Vertrek: op donderdag / Hotel Evi / Faliraki
8 dagen / HP/ vanaf 897,- p.p.

Holland Int. Vertrek: op donderdag / HotelFilerimos /Rhodos stad
8 dagen/ HP / vanaf 897,- p.p.
(20,- Maastr. toesl.)

Arke Reizen Vertrek: op donderdag/Hotel EdenRoe/
8 dagen / HP / vanaf 890,- p.p.

Aquasun Vertrek: op zaterdag / Hotel Hannibal Palace/ Sousse
8 dagen/ HP /vanaf 963,- p.p. I
(korting Maastr. 20.-)

" Euro|e't Vertrek: op dinsdag / HotelTourKhalet / Sousse
I 8 dagen/HP/vanaf 859,-p.p.

Holland Int Vertrek: op dinsdag/ Hotel Le Hammamet /Hammamet
8 dagen / HP /vanaf 665,- pp.
(20,- Maastr. toeslag)

" Neckermann Vertrek: op maandag/HotelGolfino/Lagos
I 8 dagen/LO/vanaf 922,- p.p.

Holland Int Vertrek: op maandag/Appartementen Falesia Mar/CHhos deAqua I
8 dagen /LG /vanaf 631 ,- p.p.
(20,- Maastr. toesl.)

Arke Reizen Vertrek: op 4 mei en 11mei7Appartementen Vau/Praiado^J^^ |
22 dagen/LO/980,-p.p. fëJÜÜi 'Sudtours Vertrek: op maandag / Hotel Don Pedro Golf / Vilamoura
8 dagen/ LO /vanaf 980,- p.p.

Neckermann Vertrek: dagelijks/ Hotel Eden Park
2 dagen/LO / vanaf 450,- p.p.

ArkeReizen Vertrek: dagelijks/ Hotel New Ambassadors
3 dagen/LO /vanaf 498,- p.p.

Panta Reizen Vertrek: dagelijks / Hotel Tower
| 2dagen /LO/vanaf 44s,- p.p. j

! 3-* reisburo vanhulst © ® ©j
hetmeestComplete reisburo!

BEEK BRUNSSUM GELEEN GULPEN HEERLEN
Wintatontef Makado Kertatraat 240 Markt 114 Rijksweg» O. Nassaustraat 4
046-378585 045-259292 046-749755 04450-1275 045-715555
KERKRADE MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG
Theatopassage 17 Ke«e)kade63 Maikt37 Th. Oorranplain 10
045-464800 043-212741 046-512960 04406-16161

i

|b.

!^'
Voorzon bui wil

niemand
schuilen!

Bezorg het
Limburgs
Dagblad

en jekomt ook in
aanmerking voor
die vele extra's.

Meer weten?
Bel 045-739881
en vraag naar
H. van de Ven.

i Limburgs
] Dagblad
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Nederlander niets
wijzer van verlagen
btw-tarieven België

Von onze verslaggever

HEERLEN - Van de verlaging per
1 april van de Belgische btw-tarie-
ven op auto's en motoren wordt de
consument in Nederland niets wij-
zer. Want wie na die datum in Bel-
gië een nieuwe auto aanschaft, blyft
volgens woordvoerder Rob Boon
van de Bovag gewoon 18,5 procent
btw betalen.
„Pas als de kale verkoopprys van de
Belgische dealer verandert, heeft
dat een voordelig effect voor deNe-
derlandse kopers. Bijzondere ver-
bruikersbelasting en transportkos-
ten zyn immers onveranderlijk,"
verduidelykt medewerker VanDoe-
selaar van de Consumentenbond.
De btw-tarieven voor auto's en mo-
toren zyn opgebouwd uit drie com-
ponenten: de kale verkoopprys, de
transportkosten én de bijzondere
verbruikersbelasting.

De veranderende btw-tarieven zul-
len dan ook weinig invloed hebben
op de zaken van Zuidlimburgse
autodealers. Hun Belgische colle-
ga's zullen daarentegen wel voor-
deel ondervinden. Garagehouder
Konings uit Dilsen verwacht iets
meer auto's te verkopen. Maar
houdt toch een slag om de arm.
„Mensen wachten gewoon langer
voordat ze een nieuwe auto kopen.
Daar staat echter tegenover dat de
verkoop van dieselauto's zal dalen
nu de diesel duurder wordt. Dan is
het maar de vraag wat er van dat
voordeel overblijft."

De voorgenomen Belgische btw-
tarieven van 19,5 procent op auto's
en motoren zijn voor Europese be-
grippen nog steeds aan de hoge
kant. Frankrijk zit bijvoorbeeld op
18,6 procent. Nederland 18,5 pro-
cent. Duitsland en Luxemburg 15
procent. Alleen Denemarken heeft
een hoger btw-tarief.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Bewoners van de
Sterflat aan de Via Regia in Maas-
tricht protesteren tegen de vesti-
ging van een Turks-Islamitische
moskee in de sportzaal aan de
Weustenraadstraat. Zij vrezen dat
de overlast die zy zeggen te hebben
van de naast de sportzaal gelegen
Marokkaanse moskee, nog zal toe-
nemen. Vooral de bewoners die hun
slaapkamer aan de Weustenraad-
straat hebben, ondervinden geluids-
overlast door wat zij noemen het
voorzingen en geprevel dat door ge-
opende ramen van de moskee hoor-
baar is, wanneer de Ramadan in de
zomer valt.
De bewoners klagen erover dat zij
buiten elke vorm van inspraak zijn
gehouden en via de krant moesten

'Al genoeg last van Marokkaans bedehuis'

Sterflat Maastricht
tegen komst moskee

vernemen dat er nog een tweede
moskee in hun nabijheidkomt per 1
januari aanstaande.
Politie-onderzoek heeft echter uit-
gewezen dat de geluidsinstallatie
van deMarokkanen niet het toelaat-
baar aantal decibellen overschrydt.
Desondanks blijven de bewoners
bij hun klachten.
Zij verwyzen naar de klachten van

bewoners van het Recessenplein in
Malberg, waar de Turkse moskee
momenteel nog gevestigd is. Er is
niet alleen sprakevan geluids- maar
ook van verkeersoverlast.
Het bestuur van de bewonersver-
eniging Sterflat heeft de Senioren-
fractie van de Maastrichtse gemeen-
teraad gevraagd om te bewerkstelli-
gen dat deverkoop van de sportzaal

aan de Stichting Turks-Islamitische
Kultureel Centrum wordt afgewe-
zen.
Het voorstel werd overigens una-
niem en zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. Wel maakte de
woordvoerder van de Senioren het
college erop attent dat de brief van
de Sterflat-bewoners nergens ter
sprake was gebracht en tevens dat
er door een lagere verkoopprijs dan
de getaxeerde te berekenen, sprake
is van een verkapte subsidie. Ook
vroeg de fractievoorzitter naar de
inspraakmogelijkheid voor de be-
woners.
Wethouder Piet Neus antwoordde
dat er voldoende informatie via de
dienst Inspraak en Ondersteuning
is te krygen. Plaatsvervangend
raadsvoorzitter John Wevers voeg-
de eraan toe dat het college zich als-
nog over deze materie zal beraden.

Von onze redoctie economie

AKEN - Chemiegigant Akzo gaat
haar produktielokatie met verschei-
dene fabrieken in het Duitse Ober-
bruch, vlakby Susteren, verregaand
afslanken. Daardoor vervallen 450
van de 2460 arbeidsplaatsen.
Een Akzo-fabriek voor de produktie
van viscose en bandgarens gaat
dicht en een fabriek voor polyester
textielgarens gaat flink bezuinigen,
waardoor eveneens arbeidsplaatsen
verloren gaan. Beide fabrieken heb-
ben te kampen met een flink,, ge-

Akzo sluit fabriek
in Duitse Oberbruch

daalde vraag naar hun produkten.
Akzo gaat daarnaast nog alle onder-
steunende diensten van de fabrie-
ken in Oberbruch onder de loep
nemen. In de loop der jaren is de
omvang van de fabrieken in Ober-
bruch ingekrompen, terwyl dat bij

de ondersteunende diensten niet is
gebeurd.
De hele reorganisatie moet eind
1993 zyn voltooid. Ze maakt deel uit
van eerder aangekondigde plannen
om de vezelgroep te herstructure-
ren.

Het fabrieksterrein in Oberbruch
wordt steeds leger. Vorig jaar heeft
Akzo de produktie van staalband al
geschrapt. Het chemiebedryf is nu
aan het proberen andere bedryven
te werven, die zich op de lokatie in
Oberbruch willen vestigen en daar
gebruik maken van de ondersteu-
nende faciliteiten van Akzo. Er zijn
al concrete gesprekken gaande met
gegadigden. De afslanking van Ak-
zo is een nieuweklap voor de Kreis
Heinsberg die toch al een moeilijke
periode tegemoet gaat door de slui-
ting van de mijnen.

Bouwplaats op
Place St. LambeH

in Luik bezet
LUIK - In hartje Luik woedt cc"
kleine oorlog tussen archeologe"'
een groot aantal inwoners en he
stadsbestuur. Inzet: de waardevol^
vondsten diekorte tijd geledenwel"
den blootgelegd op de Place Sain'-
Lambert, in het centrum van Lud*
Eén van de oudste stadsgedeelte"
ligt er al geruime tijd bij als cc"
bouwplaats. Sinds maandagmorge"
houden archeologen en studente"
de bouwplaats bezet. De werkefl'
die maandag moesten beginne* 1'
zijn niet van start gegaan.

Het protest van de bezetters om cc"
ondergrondse parkeergarage aan &
leggen op een nederzetting va"
50.000 jaaroud, heeft deoren van de
beleidsmakers bereikt. De intusse"
bijna 10.000 verzamelde handteke*
ningen kunnen trouwens ook nie*
over het hoofd worden gezien. OP
de plaats waar de werken een aai>'
vang moesten nemen bevond ziel1
vermoedelyk de woning van bi*'
schop Lambert. Daar werd hy od&
vermoord. Dat alles wil de sta»
Luik, tot groot ongenoegen van de
tegenstanders, met beton overg^
ten. , ►
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~ Van onze verslaggever

&RLEN - Gemeenschaps-s t Juphuis staat ongewild
I 'raal bij een geruchtmaken-> Principiële zaak in de Heer-"se wyk Schandelen. Het gaat
j t

vraag of een kienavond
et wijken voor een gouden

Bysmans-Bogaerts
Wi iq

ndelen is woensdaê I 5
to i992 precies vijftig jaar ge-

uwd. Voor het gouden echt-
nJ^den genoeg om op die dag
f hun vijfkinderen en anderer"»ueleden een feestje te bou-
Ejl m het gemeenschapshuis
E? centraal ligt in de wijk waar
H .een halve eeuw lief en leefi
Bl elkaar hebben gedeeld.

jgT 't Juphuis is op woensdag
j Juli bezet. Harmonie Een-j cht houdt daar op de woens-

de wekelijkse kien-. "na. Eendracht wil om allerlei
ijnetlenhet kienen niet verplaat-naar een andere dag. Jozef

Harmonie wil avond in Juphuis niet laten schieten

Kienavond wijkt niet
voor gouden bruiloft

Bysmans (76) en zyn vrouw
Guus Bogaerts (7!5) houden even-
eens voet bij stuk. Ook zij voeren
argumenten aan om op 15 juli 't
Juphuis te claimen. f

Pikant detail is dat Jozef Bys-
mans 17 jaar bestuurslid is ge-
weest van harmetnie Eendracht.
Onlangs is hij voor zyn vele ver-
diensten - Bijsmans was een van
de oprichters vam de kienavon-
den ten bate van de harmonie -

nog benoemd tot erelid. Zijn
vrouw Guus zorgde op betreffen-
de avonden met andere dames
voor het werk in dekeuken (kof-
fie zetten, afwassen, opruimen).
„De harmoniekan voor één keer-
tje best een uitzondering ma-
ken", vindt Hub Bijsmans, een
zoon van het gouden echtpaar.
„Zy willen het feest vieren op
hunb trouwdag, 15 juli. Geen
dag eerder, maar ook geen dag
later. Ik heb begrip voor hun

principes. Zeker nu zij zo veel
voor de harmonie hebben ge-
daan. En wat die kienavonden
betreft: na 15 juli is er nog
slechts twee maal kienen voor de
zomerstop. Zó veel verlies zal
dat niet opleveren."

Godfried Dols, voorzitter van
harmonie Eendracht, heeft een
andere mening.
„Het bestuur heeft uitgebreid
vergaderd over deze zaak. De

meningen zyn verdeeld, maar ik
heb geen zin in een breuk bin-
nen datzelfde bestuur. De kien-
avond kunnen wy niet verplaat-
sen, omdat de concurrentie in de
aangrenzende wijken moordend
is. Ook in Meezenbroek wordt
gekiend en ieder akkefietje is al
voldoende om de vaste kieners
te verliezen. Bijkomend pro-
bleem is dat de harmonie vorig
jaar om dezelfde reden een ver-
zoek van de Vrouwenbond afde-
ling Schandelen heeft afgewe-
zen. Zy wilden op woensdag-
avond in 't Juphuis hun 40-jarig
bestaansfeest vieren. Als de har-
monie nu wél ingaat op het ver-
zoek van Bijsmans, krygt het
bestuur grote problemen met de
Vrouwenbond. Waarom viert het
echtpaar Bijsmans de gouden
bruiloft niet in het daaropvol-
gende weekeinde of een weekje
eerder?"

Het echtpaar Bijsmans en hun
vyf kinderen gaan nu bekijken
of er eventueel een nieuwe da-
tum of een andere lokatie geko-
zen kan worden.

Grondruil met
Erkens perfect

Toekomst
" Bij het lezen van de Heerlen-
se wijkbladen wordt het je niet
altijd even vrolijk te moede. In
de meest recente uitgave van
Aktief Schandelen kijkt Tineke
Nieuwenhuis vooruit naar het
Heerlen van 2092. ,}iet station
is ondergronds, we zien alleen
een bordje met E.S. Europese
Spoorwegen of zoiets veronder-
stellen we. Er staat een man bij.
Hij draagt een baseballpet met
een plaat voorop: 'beëdigde
stadsdealer.'" Zo begint haar
column, die verder nog rept
over mensen met een wapenstok
die ook als schiettuig gebruikt
kan worden. Alle mensen heb-
ben rood, groen of blauw haar.
„Twee jongens lopen rond met
een tweeling in een wagen. Nu
maar niet vragen hoe zij daar
aan gekomen zijn."

Toekomst (2)
" Bij haar tocht door Heerlen
merkt Nieuwenhuis dat de bo-
men in het Aambos van kunst-
stof zijn. Een groep bejaarden
marcheert voorbij. „Ze hebben
allemaal namaak lichaamsde-
len. Bovendien zijn ze allemaal
varkensachtig rose-blank."Nee,
snel terug naar 1992, denkt de
Schandelse. Ze neemt een kop
koffie en pakt het wijkblad er-
bij. Maar op de vertrouwde
kaft staat: Heerlen 2092. Een
opvallend verhaal, deze stads-
nutopie!

Doek
" Wie in de Veertigdagentijd
kerk en kapel van het Redemp-
toristenklooster in Wittem be-
zoekt, treft in beide ruimten een
zogenaamd 'hongerdoek' aan,
een oud middeleeuws gebruik.
De laatste jaren worden deze
hongerdoeken gemaakt door
mensen uit deDerde Wereld die
willen uitdrukken hoe het leven
en lijden van Jezus én van de
armen met elkaar verbonden
zijn. Dit jaar is het doek ge-
maakt door de Argentijnse
Nobelprijswinnaar Esquivel,
die vijfhonderd jaar geschiede-
nis van Latijns Amerika laat
zien door de ogen van de ar-
men. Een gratisfolder met uit-
voerige informatie (in het
Duits) over het bijzondere doek
is in kerk en kapel verkrijg-
baar.

Geluid
# Aan sommige dingen in dit
dagelijkse leven zullen wij
waarschijnlijk nooit kunnen
wennen. Of misschien is het zo
dat we moeten zeggen: we wil-
len er niet aan wennen. Neem
nu de toestand op elk willekeu-
rig redelijk druk kruispunt.
Meer precies bedoelen wij het
meestal zeer korte moment
waarop alle verkeerslichten
voor het autoverkeer uit devier
op het kruispunt uitkomende
wegen op rood staan. Tien te-
gen een dat op dat moment in
elk geval uit minimaal één auto
een geluid opstijgt, waar men
met enig ontzag ü tegen mag
zeggen. Zó hard en dreunend,
dat men zich ongerust gaat af-
vragen of een chauffeur bij zo
veel lawaai om zich heen nog
wel auto kan rijden. Ongerust
kan men in dat geval trouwens
ook worden over 's mans of 's
vrouws gezondheid. Met name
de gehoorgesteldheid lijkt bij
menig autobestuurder danig
aanaetast.

Dief betrapt
KERKRADE - Een oplettende
inwoner van de Veldhofstraat in
Kerkrade heeft maandagnacht
een 19-jarige man betrapt bij een
poging tot het stelen van zijn
auto. De dader had assistentie
van een vriend. Die wist echter
te ontkomen.
De Kerkradenaar hoorde dat zijn
eigen auto gestart werd en snel-
de daarop onmiddellijk naar bui-
ten. Daar slaagde hij erin om één
van de daders te overmeesteren
en over te leveren aan de politie.

Voorstel om Sarolea- met Oranje Nassaustraat te verbinden

Winkeliers kiezen voor
nieuwe passage Heerlen

Grootscheepse gordelcontrole
Van onze verslaggever

jftLEN - Een (overdekte) passage van de Saroleastraat
en PranJe Nassaustraat. Dit idee zullen de winkeliers van
6n ranje Nassaustraat morgen bij degemeente Heerlen indie-

>W en depassantenstroom ver-
j^en. want de drukke Stations-
%n ,als eindpunt is voor het win-ac publiek niet aantrekkelijk,"

Vuilnisophaler
raakt gewond

' Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Met gesloten beur-
zen zullen de gemeente Brunssum
en bakkery Erkens grond ruilen.
Erkens krijgt op industrieterrein
'De Rode Beek' 19.000 vierkante
meter grond om een nieuw bedrijf
te bouwen. In 1997 krijgt de ge-
meente de grond waar de oude bak-
kery thans nog staat (8.500 vierkan-
te meter) terug. Daar wil Brunssum
te zyner tyd woningen bouwen.

Gistermiddag heeft het college be-
sloten de grondruil en daarmee de
totale verhuizing van Erkens voor
te leggen aan de gemeenteraad. In
de raadsvergadering van april komt
het voorstel aan de orde. Erkens
ontvangt een subsidie van een half
miljoen van Brunssum en nog eens
eenzelfde bedrag van de provincie,
voor de bedrijfsverplaatsing. Die is
noodzakelijk omdat de bakkery op
de huidige lokatie niet kan uitbrei-
den, omdat ze te dicht bij een woon-
wijk ligt.
Bakkery Erkens wordt het eerste
bedrijf met een vestiging op het
nieuwe industrieterrein De Rode
Beek. Een industrieterrein met een
rijksmonument overigens, want het
koetshuis van Op Gen Hoes (dicht-
gemetseld omdat er geen bestem-
ming voor is) staat op de monumen-
tenlijst en mag dus niet aangetast
worden. In de buurt van dit monu-
ment wordt momenteel bodemon-
derzoek uitgevoerd om te kijken of
er sprake is van bodemverontreini-
ging. Een bedrijf dat vroeger in Op
Gen Hoes gevestigd was, zou de
grond mogelyk vervuild hebben.

vervolg van pagina 7

'De mensen in de wijk
zien toch het meest'

I^ERLEN - Voor de tweede
g "" binnen twee weken is een
({^eentelyk vuilnisophaler in

en gewond geraakt door
Hj"" scherp voorwerp in een vuil-

te

'et!119_Jarige beambte liep giste-
ijj °p de Van Galenstraat een
5 e wond aan het kuitbeen op.

Jïiilieupoiitie heeft een onder-
dip ingesteld naar de persoon. de gevaarlijke zak heeft bui-n gezet.

C l risico voor de vuilnisopha-
-I[. s is overigens nog slechts een
o estie van tyd. De Heerlensejj^eenteraad heeft besloten tot

°ering van minicontainers.

H^e tweede helft van dit jaar
Wrdt begonnen met het uitde-
k van deze containers aan den^gers. Alleen het gebied bin-

ije Heerlense cityring en in
eH j

°°fd- en Kouvenderstraat
d Markt in Hoensbroek levert
W Voor de vuilnisophalers nog

op. Daar blijven deKluiszakken namelyk voorlo-
ë gehandhaafd.

zegt woordvoerder Frans Macran-
der.

Het idee voor de passage ontstond
doordat naast Kbller-Schunck al
een hele tijd een verwaarloosd ge-
bouw ligt. Daarac liter liggen tuin-
tjes. „Als je wil doorbreken naar de
Saroleastraat kom je uit in de buurt
van Xenos of café Oud Heerlen. Er
moet nog heel wat gebeuren, wil dit
plan realiteit worden, maar we den-
ken in elk geval mee."

Ongerust
De plannen van de winkeliers in de
Oranje Nassaustraat komen ook
voort uit ongerustheid. Ze vrezen
de teloorgang van hun straat, waar
een aantal bedrijven al zeventig tot
honderd jaar gevestigd is. En dat
terwijl de ondernemers de afgelo-
pen jaren voor bijna zeven miljoen
in de straat geïnvesteerd hebben.
In de voorlopige plannen voor de
herinrichting van het Heerlense
winkelcentrum verliest de Oranje
Nassaustraat namelijk ook weer de
status van promenade. Heerlen en
private partner MBO/Ruyters willen
het zogeheten 'kernwinkelgebied'
verkleinen.

„Onze grote angst is dat de Oranje
Nassaustraat een laad- en losplaats
wordt voor derest van het centrum.
De hele dag aan- en afrijdende
vrachtauto's met hun stank; datzou
funest zijn," verwoordt Macrander
de vrees van de winkeliers, van wie
tachtig procent tégen verkeer in de
straat is.

„We zijn bereid tot een compromis.
Als we de verzekering krijgen dat
alle gemotoriseerd verkeer van half
elf tot half zes geweerd wordt, dan
kun je voor en na die tijdstippen
wat soepeler zyn."

De ondernemers van de Oranje Nas-
saustraat hebben morgen een ge-
sprek met de stuurgroep die de
herinrichting van het Heerlense
winkelgebied leidt.

Hardrijders
op de bon

- Bij een snelheids-
kj^ole in de Volderstraat in
&lj< ''Ssen heeft de rijkspolitie 15t^liobilisten ter plaatse bekeurd.

krijgen 21 bestuurders te!th,er tijd een acceptkaart toege-
C'-d.
\t al werden !89 voertuigen ge-
iti^i °leerd. Toegestaan is maxi-

"^ km Per uur- Pc hoogste leten snelheid bedroeg 73 kmr uUr.
Zwart 1

" Bij een grootscheepse auto-
gordelcontrole, gistermiddag
tussen negen uur en half vijf
uur, werden in totaal 398 men-
sen bekeurd. De korpsen van
Heerlen, Brunssum, Kerkrade,
Landgraaf, Voerendaal, Sim-
pelveld en de Koninklijke Ma-
rechaussee deden mee aan de
actie, een iniatief van het Ver-
keerssamenwerkingsverband
Oostelijke Mijnstreek. De over-
tredingen werden telkens vast-
gesteld door agenten in burger
die in de nabijheidvan de con-
troleplaats stonden opgesteld.
Vervolgens seinden zij dit per
portofoon door naar de politie-
mensen op de controlepost.

Foto: DRIES LINSSEN

BRUNSSUM - Het duo spreekt
van een pittige cursus. „Ik ben al
38", zegt Bodelier, „het is lang gele-
den dat ik voor het laatst iets heb

DOÖRJOOSPHILIPPENS
HEERLEN - „De provincie en de gemeente
Brunssum willen de aanleg van het stukje Zwartl
langs Langeberg doorzetten.Wij willen ze helpen."
Aldus luidt het commentaar van wethouder Hub
Savelsbergh op het opmerkelijke aanbod van het
Heerlense college om andere overheden op het ei-
gen grondgebied een weg te laten aanleggen.

De weg, met een lengte van een kilometer, moet
het doorgaande verkeer uit Sittard langs Bruns-
sum leiden naar Heerlen. Dit traject is het noorde-
lijke deel van de eerder geplande Zwartl, die door
de Kroon werd geschrapt.

Het stukje Zwartl ligt geheelop Heerlens grondge-
bied parallel aan de gemeentegrens met Bruns-
sum. Het Heerle'iise college voelt er niets voor om
opgescheept te raken met derompslomp rond een
weg, die vooral Brunssum van verkeersproblemen
verlost.

Daarom krijgt da provincie het aanbod de benodig-
de grond te kopen en, samen met Brunssum, de
weg aan te leggen. Heerlen belooft mee te werken
aan een nieuw bestemmingsplan.

Heerlen wil op deze manier diverse vliegen in één
klap slaan. De gemeente raakt eindelijk de voor de
Zwartl aangekochte grond kwijt, die tot nu toe al-
leen voor steeds hogerwordenderentekosten heeft
gezorgd.
Bovendien verpilaatst ze het risico voor de aanleg
naar de provincie en Brunssum. Het is immers nog

Auto-inbraken
in Brunssum

O^NSSUM - In het centrum en
il^n van Brunssum zijn in de
&U Van maandag op dinsdag ne-
V geparkeerde personenauto's
V^gebroken.
fof aHe auto's werden de sloten ge-
%Le^rd. De daders hebben met

van een schroevedraaier de
ontwricht enwgenomen. Ook andere waarde-

Vh sPullen zoals zonnebrillenaen ontvreemd.

LD infographic

" Het omstreden stukje Zwartl

moeten leren. Maar we hebben het
allemaal makkelijk gehaald." Puik
houBt zijn handen tien centimeter
van elkaar om aan te geven hoe dik
het boek over strafrecht was, dat de
cursisten voor de kiezen kregen.
Het Ehbo-onderdeel vond hij het
aardigst.

De eerste dagen zyn niet geheel
vlekkeloos verlopen. De stadswach-
ten zijn uitgemaakt voor 'stadshuf-
ters' en 'Leger des Heils', maar „we
worden nu wel geaccepteerd",vindt
Puik. „Ook door de 'collega's' van
de politie." Collega's? „Ja, we zijn
toch een onderdeel van de politie.

We komen op het bureau, we etensamen, we praten met elkaar", zegt
Puik. De eerste dagen was dat an-
ders. „Het liep wat stroef. Dat is nu
over. Het gaat er zeer collegiaal aan
toe." „Zelfs de rijkspolitie en de ma-
rechaussee zwaaien nu naar ons",
vult compagnon Bodelier aan.

Vojjelhokies
Op het hoofdbureau haalt adjudant
M.Schaepkens de ordner tevoor-
schijn, waarin de meldingen van de
stadswachten terechtkomen. De ne-
gen surveillanten hebben al aardig
wat papier geproduceerd. Schaep-
kens bladert door de map en noemtenkele meldingen. „Fietsers in het
vyverpark, het ontbreken van
straatnaambordjes in deKerkstraat,
onze belangrijkste winkelstraat,
junks die in een kelder lagen, ge-
blindeerde vogelhokjes, iemand die
met een mountainbike op zijn rugliep. Dat laatste bleek in orde tezijn." Of het een succes kan Schaep-
kens nog niet zeggen. „Ga maar met
hén praten en met de burgers. Want
daar gaat om: het contact tussen de
stadswachten en de burgers."

Puik ziet de stadswacht als 'de ogen
van de politie', maar zegt even later:
„De mensen in de wyk zien zélf

toch het meest. Er woont hier een
oude mari in Treebeek, die de hele
dag voor het raam zit. Die ziet alles.
Zo zag hij een vreemde auto die al
vier weken niet van de plaats
kwam. Die bleek gestolen", ver-
meldt Puik. Hij wijst even later de
geblindeerde vogelhokjes aan. „We
weten niet wat dat zijn, dus hebben
we het maar doorgegeven aan de
politie". Het boekje met preventie-
*briefles blijft de meeste tijd in de
zak. „Maar de mensen die in het
centrum lopen, die schrijven aan de
lopende band", zegt Puik.

Treebeek noemen ze een rustige
wijk met veel ouderen. Bodelier:
„De ouderen spreken je ook aan. Ze
zeggen dat ze zich veiliger voelen."
Puik en Bodelier zijn duidelijk in
hun nopjes met de nieuwe baan. „In
het begin dacht ik 'wat saai, de hele
dag door Treebeek lopen. Maar het
is heel leuk. Vorige week viel het
wel tegen met die storm, toen heb-
ben ze ons een paraplu gegeven,
maar zelfs die waaide weg", aldus
Puik. Hy is 36 en is acht jaarwerk-
loos geweest. Ondanks zyn havo-
diploma kwam hij nooit voor een
baan in aanmerking. Tweehonderd
brieven heeft hy geschreven, zegt
hij. En meestal was het antwoord 'te
oud.

Bodelier is twee jaarouder en heeft
3Vi jaar geen vast werk gehad. Met
slechts een onafgemaakte mulo en
een horecadiploma op zak is ook zij
blij onderdak te hebben.

Bij de installatie van de negen
stadswachten drie weken geleden
zinspeelde burgemeester Henk
Riem van BrunSsum op een moge-
lijke loopbaan in de beveiligingswe-
reld. Puik hééft er al gewerkt. „Het
is geen leuk werk. Je zit soms
twaalf uur achter elkaar alleen",
zegt hij. En Bodelier wil net als haar
mannelijke collega het liefst tot
haar VUT stadswacht bliiven.

niet zeker of de rijksgelden voor de Zwartl, na het
afblazen daarvan, behouden blijven voor alterna-
tieve oplossingen.

En tenslotte hoeft de met geldgebrek kampende
gemeente zich niet opnieuw in de plankosten te
storten. Of dit opvallende gebrek aan solidariteit in
het provinciehuis en bij de noordelijke buurge-
meente gewaardeerd worden, is nog maar de
vraag.

Na betaling
boete op

Vrije voeten
C^STRICHT - By een routine-
-2 werd gistermiddag een

e inwoner uit Valkenburg
bQ i.Sehouden door de Maastrichtse

et bleek dat er tegen hemHjj een onherroepelijk vonnissUlrilStond voor het voldoen van 670
°t> hn' Na betalin8 van het bedrag
Ok et politiebureau werd hij weer* voeten gesteld.
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Zwart 1

Het is vrij logisch dat de pro-
vincie en ook de gemeenten
Brunssum en Heerlen zich
afvragen wat ze nu met die
Zwart 1 moeten doen. De
Raad van State verbood de
aanleg varï deze weg van
Brunssum over de Bruns-
summerheide naar Heerlen.
Maar daardoor eindigt de
S2O (weg Sittard naar Bruns-

sum) nu wel heel abrupt. Een groot bord kondigt nog steeds de
aanleg van de Zwart 1 aan, omdat het ooit de bedoeling was dat
deze weg als een ritssluiting naadloos door het land zou snijden.
Brunssum is feitelijk het meest gedupeerd, want daar komt al het
verkeer terecht dat vanuit Sittard wordt aangevoerd. Het is dan
ook een goede zaak dat er een oplossing gevonden wordt voor
het in goede banen leiden van de verkeersstromen. Daarmee mag
Brunssum niet alleen opgezadeld worden. De afbouw van de S2O
is namelijk een regionale aangelegenheid. In die zin is het weinig
collegiaal van de gemeente Heerlen, de grond waar een stuk van
de Zwart 1 aangelegd zou kunnen worden (tot aan de Heeren-
weg) te willen verkopen aan de provincie. Dat is wel al te gemak-
kelijk.
In goed overleg tussen provincie, gemeenten maar zeer zeker ook
de actiegroepen die bezwaar maakten tegen de aanleg van de
weg, moet een creatieve oplossing gezocht worden. Die creatievi-
teit is vaker aanwezig bij actiegroepen dan bij de overheid, van-
daar dat ze er bij betrokken moeten worden. Alleen dan is te
verwachten dater op redelijke termijn iets gedaankan worden aan
deze vreemde weg die vooraf reeds zoveel stof deed opwaaien.

W.D.

pit-bulletin
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C*ucoSommo Sannw) Q7g

VermistGevonden
VERLOREN gouden scha-
kelarmband met plaat-naam
Arie, omgev. winkelcentrum
De Klomp, Heerlen. Terug
tegen beloning. 043-435893

Communie
Te k. COMMUNIEJURK mt.
134, wit lang model met tas-
je, haarstukje en witte cape.
Pr. ’175,-. Veldstr. 37,
Brunssum, tel. 045-256535.

Mededelingen

Adv. & Serv. v. Pendelaars
bij uitstek - gratis. Jekautz Ass. Linne.
Tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288

BRUIDSPAAR. Gezocht
mensen die willen trouwen,
maar geen geld hebben
voor de bruiloft/feest. Niet
voor commerciële doelein-
den. Br. liefst met foto o.nr.
B-1064, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Personeel aanbod
Veel TYPEWERK? Tekst-
verwerking WP 5.1. Bel.:
045-214439.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

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.

(jTjTECHNOmE
V^ U JOEUIUENDCROEP VOOR TECHNISCHPERSONEEL

heeft direkt werk voor:
L.T.S.-ers metaal

voor de functie van machine operator.

M.T.S.-ers werktuigbouw
M.T.S.-ers bouwkunde

Konstruktie-bankwerkers
Produktiemedewerkers

M.T.S.-ers energietechniek
3 Jaar ervaring met PLC/pneumatic gewenst.
Bel nu of kom even langs. Tel. 045-717183.

Nobelstraat 1, 6411 EK, Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Hotel - Restaurant
Gerardushoeve

zoekt per direct:
Zelfstandigwerkende kok

Functie-eisen:
* Werkzaam geweest in een of meerdere bedrijven.

* In het bezit zijn van S.V.H, diploma 3e restaurant kok.
Wij bieden:

* Goed arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden.
* Goede arbeidsomstandigheden.

* Aanwezig is een jong gemotiveerd team.
* Dynamisch bedrijf met promotie mogelijkheden.
* Goede samenwerking tussen keuken, bediening

en andere afdelingen
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich wenden tot

Dhr. G. Vaessen, Julianastr. 23, 6285 AH Epen.

" Tel. 04455-1793.
Bakkerij Gebrs. Scheepers, Kerkstraat 36, Übachsberg,

vraagt voor direct:
verkoper voor buitendienst m/v

Ift. 20-25 jaar, met rijbewijs.
Tel. soll.: 045-751358 van 8.00-12.00 uur.
i

Adia Keser Uitzendburo heeft per direkt werk voor, m/v
textielbewerkers (

Voor een textielbewerkend bedrijf in Kerkrade hebben wij \
een aantal mogelijkheden voor kandidaten die van

aanpakken weten. De bereidheid om in 3-ploegendienst te \werken is vereist. Het bezit van een eigen vervoer is t
gewenst. Het betreft een functie in een leuke werkomge- ,
ving met goede verdiensten. Deze baan kan bij gebleken (

geschiktheid leiden tot een vast dienstverband.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met \
Dimphy Lenssen van onze vestiging in Kerkrade.

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120

Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045 - 231680
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045 - 326595

éh' i
ADIAKESER

UITZENDBURO ;
1 \

Gevraagd: jongeflexible. Hotel-Manager J
met MHS-opl. voor Kasteel-Hotel in Frankrijk (Ned. eigen.) <Spoedige indiensttreding onder goede condities. <Inl. tussen 17.00-20.00 uur: 045-257959. I

Setpoint Heerlen
vraagt met spoed

Part-time Verkoper M/V
voor Herenmode speciaalzaak, ervaring vereist.

Schriftel. soll. met recente pasfoto te richten aan Setpoint
t.a.v. dhr. Th. Kölgen, Saroleastr. 50A, 6411 LV Heerlen.

Nette vriendelijke verkoopster
gevraagd, enige ervaring gewenst. Leeft. v.a. pim. 20 jr.

Patisserie Kengen. Aanmelden na 12.00 uur: 045-717454.
Luxe bakkerij MOONEN SAVELSBERGH,

Kruisstraat 8-10, Heerlen, vraagt een
Brood- en banketbakker, en

leerling brood- en banketbakker
Min. Ift. 18 jaar. Sollicitaties uitsluitend na

tel, afspraak: 045-714792.
Gevraagd:

jonge dame. voor hotel-bar en receptie-werkzaamheden in Kasteel
Hotel in Frankrijk (Ned. eigen.). Spoedige indiensttreding
onder goede condities. Inl. tussen 17-20 uur: 045-257959

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Kelner / Serveerster m/v
voor een a la carte restaurant in het centrum van Sittard.
Werktijden van 12.00 tot 17.00 uur of van 17.00 tot 22.00
uur. U kunt zowel part-time als full-time werken. Leeftijd:
18 tot 23 jaar. Bij gebleken geschiktheid is een vast dienst-
verband niet uitgesloten. Hebt u ervaring en interesse in
een leuke baan? Kom dan langs of bel óns.

Informatie: 046- 51 42 22, Gaby Lückers
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Fa. WGW Bouw. Voor direct
§evr. voor Duitsland MET-

ELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Euro Bouw vraagt vakbe-
kwame METSELAARS voor
werk in Duitsland, Duits ver-
zekerd, wekelijks loon. 043-
-639710, tijdens kantooruren
Part-time TAXICHAUF-
FEURS, dag-en nachtdienst
Julianastr. 6, Bmnssum.
Gevr. LEERLING tandarts-
assistente voor praktijk in
Aken. Prettige werksfeer.
Schriftelijke sollicitaties aan
Tandarts, Balser, Melate-
nerstr. 56, 5100 Aken.

Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.
Gevraagd: KAMERMEIS-
JES; serveersters; spoelster
voor de avonduren. Hotel
Monopole, Nieuweweg 22,
Valkenburg. Tel. 04406-
-13545 na 18.00 uur.
Nieuw privé-adres zoekt
nog leuke MEISJES. Tel.
046-757517.
DAMES gevraagd voor privé
intern mogelijk. Tel. 045-
-423881 .
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250238.
Mystery Escort Service
vraagt met spoed DAMES.
Tel. 06-52820714.
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.
Kaas- en zuivelgroothandel
te Hoensbroek zoekt OP-
ROEPKRACHT voor maga-
zijn en als bijrijder, leeftijd
pim. 18 jaar. Reacties: Br.o.
nr. B-1063 LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Gevr. OPPAS voor peuter
van 2 jr. in centrum Valken-
burg, voor 2 avonden per
week o.a. vrijdag, ervaring
vereist. Br. naar Postbus 18,
6300 AA Valkenburg.
METSELAARS gevraagd,
ook kolonnes. Tel. 04454-
-2947.
Met spoed gevraagd VER-
KOPERS/STERS voor onze
ondertioudsprodukten in
Vlaams België. Wij vragen:
welbespraakt, de wil om te
presteren. Min. leeftijd 18
jaar. Wij bieden: goede ver-
diensten, vrij vervoer, geen
investering, opleiding, aan-
gename werksfeer. Tel.
reakties tijdens kantooruren
nr.: 0932-11223612.
FRITUREHULP gevr. met
ervaring voor vrijd., zat. en
zond. avond, omg. Land-
graaf. Tel. 045-210204.
Privéclub in Geleen vraagt
met spoed een GAST-
VROUW, Ifst. met ervaring,
werktijd in overleg. Br.o.nr.
B-1066, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.
BARDAMES gevr., vervoer
aanwezig. Bar La Mirage,
Hoofdstr. 105, Amstenrade.
04492-4663, na 20.00 uur.
Friture Marpé, Holz 126,
Kerkrade, zkt mann. HULP
met ervaring tot 40 jr. Pers.
melden v.a. 17.00 uur.

OG te huur
TIMMERBEDRIJF, 250 m2
grote timmerwerkplaats met
modernste machines. Bin-
nenkort te verhuren in Self-
kant. Br.o.nr. B-1058 LD.,
P.bus 2610, 6401 DC Hrln.
Te huur HEERLEN ca. 1250m 2in units v.a. 50 m 2v.a.
’25,- per m2voor opslag,
verenigingen, onderwijs of
kinderopvang e.d. Tel.
03404-53880.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. woning of ap-
partement met tuin en gara-
ge, liefst met 2-3 slpks.,
omg. HEERLEN-Land-
graaf-Hoensbroek-Kerkra-
de, huurpr. ca. ’ 500,-/

’ 600,-. Tel. 04498-54269.
Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
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
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
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.
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.
Te koop gevraagd klein per-
ceel BOUWGROND of
vooroorlogse woning. 045-
-728671.
VOERENDAAL, Kerkplein
41, halfvrijst. woonh. met
tuin, woonk. ca. 50 m2, leef-
keuken me apparatuur, 2
slaapk., badk. met ligbad,
pr. ’157.000,- k.k. Wijman
& Partners, 045-728671.

bouwmat./machines
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compk met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Zo lang de voorraad strekt!
E^ij aankoop van uw vloer-en
wandtegels lijm en voegsel
GRATIS. Tegelhandel Jan
van Dorst, de Hut 7, Gulpen,
tel. 04450-1970

HEERLEN, Pasteurstr. 12.
Goed onderhouden eenge-
zinwon. met o.a. tuin, badk.
met ligbad, achterom be-
reikbaar, ’ 109.000,- k.k.
Wijman & Partners, 045-
-728671.

Kamers
KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Gestoft. KAMER, rand
Heerlen-c, ’ 350,- all in.
045-710384 tijd, kant, uren.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
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 k. prima 3- en 4 jarige
RIJPAARDEN. Tel. 04754-
-84117.
Te k. FORD 3055 beugel.
Tel. 04404-1224 /1333
WEILAND te h. of te k. gevr.
omg. SPAUBEEK, evt. met
stalling voor pony's. Tel.
04493-5343.
Te k. 13 ton goed WEIDE-
HOOI. Plateauwagen, zeer
gesch. voor fruitteelt. Tel.
046-764328 of 04493-1086.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A0v.a. ’595,-; magazijn of
archiefstelling v.a. ’75,-; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’5O,- per stuk
tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’445,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. " vrijd.'9.oo-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.
Speciale AANBIEDING..
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Geldzaken
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

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

Bedrijven/Transacties
Te koop aangeboden goedlopende, groeiende

praktijk voor fysiotherapie
omzet: DM 300.000 per jaar. Kreis Aachen, pr.n.o.t.k.
Br.o.nr. B-0862, LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Te koop
Bloemen en plantenboetiek
75m2 verkoopruimte, 90m2 werk/opslagruimte

mcl. koeling 4 m3. In grote tuin verwarmde kweekkast.
Goede buitenpresentatie mogelijk.

Huurpand met groot woonhuis ’ 24.000,- per jaar.
Ligt opA-lokatie in Geleen.

Overname prijs voor inventaris en goodwill ’ 55.000,-.
Tel, info.: 045-452731 of 046-748681 of 04405-2414.

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

Voorpiccolo's geldt
2xplaatsen, IV2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkele rubrieken}.

\ BEL NU 045-719966 \
Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Koel/diepvriesreparatie
VROKO Kerkrade, ook in-
bouw en garantie, 045-
-441566/461658

Vakantie
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

(Brom)ftetsen
VOORJAARSSHOW Zater-
dag 21 maart. * Diverse ATB
racefietsen (oa. Koga, Giant
Specialized model '91, te-
gen zeer speciale prijzen) *
Diverse aantrekkelijke aan-
biedingen op oa. raceban-
den, fietscomputers, ATB en
City bike's, Shimano groe-
pen, Look pedalen enz.
* 50% korting op schaats-
kleding. Willy Rekers, Rum-
penerstr. 40A, Brunssum.
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 koop VESPA Ciao bwj.
'91, met sterwielen, in nw.st.
’850,-. 045-461930.

Auto's

Kerp Inbouwcentrum
UW INBOUWSTATION VOOR:
autoradio's, boxen, antennes,

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers
equalizers, alarmsystemen, etc. etc.

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes.
Kerp Heerlen, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat!

f^EP B.V.

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel.: 045-716951.

EL CAMINO, 1978, zwart,
LPG, veel extra's,

’ 14.900,-. Tel. 045-272159
Te koop van part. CITROEN
BK 14 RE, '86. Tel. 045-
-219881.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan 100
occasions o.a. Volvo 440 DL
4-drs 5-bak LPG i.g.st. '90

’ 20.000,-; Peugeot 205
GTi veel extra's zwart '88
’15.000,-; VW Jetta exclu-
sief zeer mooi '86 ’ 10.000,-
Volvo 340 GL automaat t.
'83 ’5.000,-; Nissan Sunny
GL '81 ’1.000,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.

LUCAR! Direkt contant geld
voor Uw auto. Correcte af-
wikkeling. Tel. 045-456963.
AUDI 80 2.0 E, '90, cyclaam,
veel opties, 31.000 km, van
part. 1e eig., pr. ’34.500,-.
Tel. 046-517354.
Ford ESCORT XR3i cabrio,
i.z.g.st., blauw met witte kap
pr.n.o.t.k. Tel. 04454-5441.
Te koop Ford FIËSTA 1300
S, type '80, goede staat,
’1.950,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Ford FIËSTA 1100, bwj. '83,
’3.950,-, i.z.g.st. Tel. 045-
-725984.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
bwj.'Bl, APK 11-92, vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-423199
Ford SIËRRA 1600 Laser,
bwj.'B6, kl. blauwmet., APK
gek., pr. ’7.900,-. Ariensstr
2 Kakert-Schaesberg.
Te koop Ford SIËRRA, mooi
met veel extra's, 2.0 autom..
Tel. 045-212519.

Mercedes 190 D '89 eig. ’34.500,-; 200 '86 ’ __v./_u,-;
280 E aut. '83 ’ 9.750,-; 240 TD combi aut. '82 ’ 12.500,-;
Volvo 240 combi '88 1e eig. ’ 22.500,-; 245 GLD combi '82
’6.750,-; 440 GL/GLT '88/'B9 1e eig. ’ 18.750,-; 480 sport
'87 ’ 20.750,-; 740 GLE '84/'BB v.a. ’ 11.000,-; 240 GL '82/
'85 v.a. ’ 3.750,-; 345 GL 2.0 85 ’ 8.500,-; Renault 2.5 TX
'90 1e eig. ’23.750,-; Renault 25 V 6 aut. '89 1e eig.
50.000 km ’30.750,-; 19 GTR/GTXi '89 1e eig. v.a.

’ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 ’ 16.750,-; 21 GTLTS '87/
'89 v.a. ’9.000,-; Espace TD '88 ’28.500,-; VW Passat
1.8 '89 1e eig. f 23.750,-; Passat TD combi '87 ’ 17.1500,-;
Passat D '84 ’7.250,-; Golf GLD '85/'B9 v.a. ’9.000,-;
Golf 1.3/1.6/1.8 v.a. ’7.500,-; Audi 80S WB9 v.a.

’ 19.750,-; BMW 524 TD '89 1e eig. ’42.500,-; 525 E '84
’8.750,-; 524 TD aut. '84 ’8.750,-; 316/320iWB6 v.a.
’8.500,-; Opel Veetra GL I.BS HB '89 1e eig. ’ 23.500,-;
Kadett 1.6icombi 1e eig. '89 ’ 19.500,-; Kadett 1.6Dcombi
'B7re& v.a. ’10.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6DmrSB v.a.
’5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '88/'9O va ’ 14.000,-
Corsa '_Ar_7 v.a. ’ 7.000,-; Senator 3.0 '83 ’ 8.000,-; Ford
Scorpio 2.9iGhia m. '89 1e eig. ’24.750,-; Scorpio 2.0/
2.4i/2.9i '85/'B9 v.a. ’ 10.000,-; Siërra 2.0iSedan '88/'9O 1e
eig. v.a. ’16.500,-; Siërra 2.0/2.3 GLD combi 84/'9O v.a.
’6.000,-; Escort 1.3/1.6/1.6D'82/'B9 1e eig. v.a. ’5.000,-;
Escort I.BD combi '88 1e eig. ’13.750,-; Capri 2.3 '78
’3.750,-; Citroen CX turbo D II '87 1e eig. ’13.000,-, CX
GTi '84 ’7.750,-; BK 14/16/16 Break/19TD '83/"80 v.a.
’3.750,-; Visa '85/'B6 v.a. ’ 4.500,-; Alfa 164 TD '89 1e eig
’34.500,-; 75 16/18 '86/'B9 v.a. ’11.000,-; Fiat Tipo i.e.
'90 1e eig. ’17.500,-; Panda Uno '88/'B9 1e eig. v.a.
’8.750,-; Argenta TD '84 ’3.750,-; Peugeot 405 GR'GRi
'88/"90 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 205 GTi '85 ’ 13.750,-; 309
GTi 1.9 '89 1e eig. ’ 22.500,-; Honda Accord 2.0 '85/'Bfi; v.a
’8.500,-; Prelude EX aut. '85 ’ 13.500,-; Prelude EX :>pec
uitv. '84 ’9.750,-; Nissan Bleu Bird 1.8 GL '88/'B9 v.a.
’12.500,-; Sunny combi D '85/'B6 v.a. ’6.750,-; Silvia
turbo '86 ’11.500,-; Mitsubishi Galant GL '88 ’16.500,-;
Galant TD W9O v.a. ’ 7.500,-; Starion turbo '83 ’ 7.500,-
Lancer D '87 ’8.750,-; Tredia aut. '84 ’4.500,-; Mazda
626 GLX/GLXD/GLX 2.2 i '88/*9Ov.a. ’14.000,-; 323 GLX
'85 ’6.500,-; RX 7 '80 ’7.500,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi
'89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift
GLX aut. '88 1e eig. f 13.750,-; Toyota Celica 'BZrQO v.a.
’7.000,-; Camry '84/'B7 v.a. ’8.500,-; Lada Samara 1.3
'88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750,-; Skoda 105
'87 1e eig. ’3.500,-; Saab 900 WB6 v.a. ’ 6.000,-
Nissan Patrol/turbo D '85/'B6 v.a. ’ 19.500,-; Suzuki Jeep
Z en W kap '84 ’9.750,-; Isuzu trooper DLX '88 1e eig.

’ 22.500,-; Honda Off the Road 600 XL '88 ’ 6.500,-.
Pim. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’250,-. Directe 100%

financ. en leasing mogelijk.
Han van Sintmaartensdijk

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.
Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
Te k. Peugeot 205 GTI 1.9,
130 PK, rood, bwj. '88, pr.
n.o.tk. Tel. 045-424549.
Te k. VW SANTANA 1,8,
bwj. '85, pr. ’7.500,-. Tel.
04454-1919.
Te k. Datsun SUNNY 140Y,
bwj, '79, APK 2-93, zuinig,
vr.pr. ’850,-. 045-230751.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. Opel KADETT 1.25,
bwj. '83, zeer mooi, APK 04-
-93, ’4.500,-. 045-218925.
Te koop Mitsubishi COLT,
bwj. '80, APK, pr. ’ 1.550,-.
Baron Mackaystraat 65,
Heerlen/Meezenbroek.
VW GOLF MX, type 80, APK
’1.850,-. Heemskerkstr. 66
Heerlen/ Meezenbroek.
Te k. zeer leuke Ford Fiësta,
1100, eind '81, i.z.g.st, APK
'93, vr.pr. ’2.300,-. Aster-
str. 26, Heerlerheide.
Opel KADETT 1200, zeer
zuinig, APK '93, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 2.650,-. 045-227357.
Te k. Honda CIVIC 1.3 de
luxe, bwj. '81, APK 06-92,
vr.pr. ’ 1.450,-. 045-241908
Te koop MERCEDES 250
D, bwj. '87, Lz.g.st. Tel.
04492-4740, na 18.00 uur.
Te koop FIAT 500, tot. ge-
restaureerd, in nw. st., direct
uit Italië. 045-454103.
Te koop UNO TURBO 1.E.,
bwj. '87, pr. ’ 13.000,-. Tel.
045-245947.
Te koop MERCEDES 300
D, bwj. 1989, 1e eig.,

’ 49.500,-. Tel. 045-244877
Te koop VOLVO 360 GLS,
bwj '85, prijs ’8.250,-. Tel.
046-520035.
Opel KADETT 12 N '81
’2.500,-; Mazda 323 '81

’3.500,-; Mitsubishi Colt
4-drs. '80 ’1.500,-; Ford
Taunus Bravo '81 ’2.200,-;
Opel Ascona 16 N '81
’2.200,-; Renault R 4 GTL
'83 ’1.750,-; Kadett '76

’475,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf
Tel. 045-311078.
Te k. Ford SIËRRA Cos-
worthlook, ’ 6.500,-. Tel.
046-529061.
Ford SCORPIO 2.0 inj., bwj.
'89, m. spoiler en sportvel-
gen, LPG, vr.pr. ’21.500,-.
Inr. mog. Tel. 043-649393.
Honda CIVIC, bwj. '80, APK
nov. '92, nwe. uitlaat, ban-
den, koppeling, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-459856.
Bijzonder mooi! weg. omst.
hed. van 1e eig. MERCE-
DES 280 S, bwj.'B3, div. ex-
tra's, APK mrt '93, vr. pr.

’ 16.500,-. 045-217172
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
Te k. Nissan BLUEBIRD 1.6
LX, bwj. '89, div. ace., in nw.
st, ’ 15.900,-. 045-273478.
Nissan SUNNY coupé 1.6
SLX, bwj. '89, APK febr. '93,
vr.pr. ’17.000,-. Tel. 045-
-275199.
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 ASCONA 1200,
bwj.7B, APK 1-93, vr.pr.

’ 850,-. Tel. 045-423199
Te k. KADETT 13 S, gas,
bwj.'Bl, APK 6-92, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-423199

Opel KADETT 13 Sedan,
'86, LPG, blauw, pr.n.o.tk.
Tel. 045-422640.
Opel ASCONA 16 S autom.
bwj. '82, nw. mod., in st.v.
nw., APK, ’3.450,-. 045-
-323178.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
Stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Te koop Opel KADETT, bwj.
'76, APK 10-92, ’600,-.
Tel. 045-310349.
Te k. PORSCHE 924 Targa,
bwj.'Bl, APK '92, vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-4231 S) 9
Te k. PORSCHE 924,"a11e
extra's, d.bruinmet, bwj. '80
vr.pr. ’ 12.000,-, mr. mog.
Tel. 045-225255.
Mooie SKODA 120 L '84,
APK 7-92, Lz.g.st, vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-225913.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST, bwj. sept. '86, km.st.
75.000. Tel. 04754-82186.
Te koop VW GOLF GTI,
zwart, goede staat, bwj. '78,

’ 2.950,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Te k. VW PASSAT CL~ kl.
zwart, bwj. '90, LPG, pr.n.o.
tk. Tel. 045-421666.
Te koop gevraagd KEVEïRS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te k. GOLF 1600LS autom.
bwj. '79, vr.pr. ’2.250,-.
Tel. 045-726393.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
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 Cuore 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 4)5, bwj.
'83, vr.pr. ’2.950,-; Mazda
323, kl. bruin, bwj. '80, i.z.g.
st, vr.pr. ’1.850,- cm veel
auto's v.a. ’3OO,- tot

’ 1.000,-. Tel. 04498-54319
Autobedrijf John KOULEN
biedt aan ANWB-gekeurde
auto's met 12 mnd. voll.
garantie en autopas. Lancia
Thema turbo verl. sprtv., z.
apart grijsm. '88; Ford Es-
cort 1.4iCL blauwm. 2:8.000
km '91; Ford Siërra 1.8 CL
blauwm. '89; Opel kadett
1.6iGL sedan rood '90; Opel

Kadett GSi 2.0 16V wit 1e
eig. '89; Opel Omega 2.0iLS met div. ace. d.blauw '88;
Opel Omega 1.8 LS z. mooi
blauw '88; Opel Omega 1.8
LS LPG blauwm. '88; Opel
Omega 2.3 D GL wit z. mooi
'87; Mazda 626 GLX HB
blauwm. '88; mazda 3:=!3 LX
beigem. nw.st. '88; Merce-
des 190 E AMG-uitv. rood
'87; Mercedes 190 D bei-
gem. z. v. ace. '87; Citroen
BK 16 RE zwart z. mooi '89;
Skoda Favorit 1.3 S 5-drs.
rood 7.000 km ' ’ 11.1300,-
-'9l; VW Golf I.Bi GT4
blauwm. z. v. ace. '87; VW
Golf 1.3 bruinm. 72.000 km
'88; Mitsubishi Colt GL rood
z. mooi '88; Renault 21 GTD
beigem. 126.000 km '87;
Renault 5 TL wit nw.sl: '87;
Volvo 240 GL 2.3 stuurbekr.
d.rood z. mooi '87; Merce-
des 200 D W123 bruin perf.
cond. '83; VW Polo C 1.3
rood nw.st. '87. Inruilers: Ci-
troen Axel 12 TRS wilt '86
’6.590,-; Nissan Micra DX
blauw '83 ’3.950,-; Volvo
340 Winner 1.4 wit '84
’4.950,-; Mazda 323 sta-
tion Van '84 ’ 3.750,-; Opel
Rekord 2.0 S Berlina titom.
'82 ’3.950,-; Suzuki Jeep
SJ 410 geel kent. '83

’ 5.500,-; Toyota Corolla
1.3 DX grijsm. '80 ’ 1.500,-.
* 12 maanden voll. garantie
boven ’7.500,-; * 100% fi-
nanciering mog. * Inruil auto/
motor mogelijk. Autobedrijf
John Koullen, het adres, voor
de betere gebruikte auto.
Tel. verkoop: 045426995.
Tel. werkplaat 045-42*1268,
Locht 17, Kerkrade.

i *||pi&. ___?rorficia.t. f £§M
; Hartelijk Gefeliciteerd Hartelijk Gefelicitefld

Broer 25 jr. getrouj
met je 50-ste verjaardag B^^lJ________ _w

mW f mmmmWmryÊM

; IH WwmmWÊLl
Irene en Maurice. Pascal, Daniel, Ros«fl

; vxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxx\xxx\%Vl
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; BMW 525
E 5-bak '84; Rover 3500
Van der Plas '83; Talbot Ho-
rizon 1.5 GL '83; 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

i 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.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Golf GTi '82;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett automaat '87/
'86; Opel Corsa 1200 S '87

’9.750,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Opel
Kadett 1200 '84 ’5.900,-;
Opel Rekord '79 ’1.500,-;
Ford Escort 1300 '87; Ford
Escort XR3i cabriolet '87;
Ford Escort 1.3 5-drs. '85
’8.500,-. WEBER Autobe-
drijf. Inruil, financ, bovag-
garantie. Baanstraat 38
Schaesberg. Tel. 045-
-314175.
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 SIËRRA 16 CL
Sedan, bwj. eind '87, wit,
63.000 km. Tel. 045-245683
Te koop Toyota CARINA
1978, automaat, ’900,-.
045-426519, na 18.00 uur.
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 koop FIAT 127 bwj. 1982
vr.pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-325895 na 17.00 uur.

Te koop GOLF 1.8 GÏ.'I
'87, tomadorood, a*
stallatie, striping, i.z.g-51
n.o.t.k. Tel. 045-2733g6>
Te k. VW JETTA 1600.J'81, APK 11-92, !

’ 1.400,-. Tel. 045-423];
Unieke GOLF GTi # Jgeh. gerest., kl. zalm,' °w.w.glas, nw. getuned^le
div. res. onderd. 2 mo» gi,
compl. 045-222052. __s lp
VW GOLF diesel met'j(
motor, bwj. '81, grote .
terlichten, APK '92, i.*ï 5f

’ 2.950,-. Tel. 045-323jjS
Te koop zwarte VW Gj
bwj. '80, zeer mooi, ,v<

’ 2.450,-. Tel. 045-2252»
GOLF MX, bwj. '78, ','
nov. '92, vr.pr. ’1"!?
Tel. 045-721623. f
VOLVO 66 luxe uitv'»
APK, ’1.000,-. 'Bi740041/751632. __s _\
VOLVO 440 GL 1989. U
onderh.boeide, in" \
Spoedprijs ’ 16.900,-- c|
046-512138.
Te koop BMW 315, bvfl-H
i.g.st., APK '93, kl. 02 fe
Tel. 045-454532 of 4275? Ti
Te k. BMW 320irecat^zeer mooi, bwj. '84, AP* 1Beukstr. 15, Passart/Hri^'Te k. BMW 525 '77, in \ \van nieuw, ’ 2.500,-- '045-227834. _s\
BMW 524 TD, bwj. '86,Jj'
st. 116.000, vr.pr. ’l3-5",
Tel. 045-721623. __A,

Sloopauto's,
Te k. gevr. loop-, sloop"

Schadeauto's (
Ik betaal de hoogste prifê,
Limburg. Te1.045-2540j?j

Wij geven U de HOOGS]
prijs voor Uw auto, sloofschade-auto. 045-2283j5>
' (

Te k. gevr. sloop- j

SCHADEAUTO'S. t**fperij Marxer, 045-72041°y
Te k. gevr. SLOOP- ]
schade auto's, tev. in; .
verkoop gebr. auto-ondjH
A. Korter. Tel. 045-2290*? j
Te k. gevr. loop-, sloopt.
SCHADE-AUTO'S de I*2
ste prijs van Limburg-
-046-519637/046-51292j>
Te k. gevr. SCHADE- sj^J
en loopauto's, en ven*Jgebr. auto-onderdelen Jn
Wolters. Tel. 045-411480J

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242. Jjj

Caravans/Kamperen ,
Zeer goedkoop

Hobby Prestige t. 545,
m. voorschade, bwj. '90,

gesch. v. opbouw camper,
kachel, ijsk., doucheruimte,
m. vaste wc en versterkte

tv-antenne. Pr.n.o.t.k.
045-323178.

Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import. Wij openen de deur
van onze nieuwe winkel, en
dat merkt U. Alko-stab. of

,SSK-kop. van ’575,- nu

’ 460,-; TV-antenne van
’lO7,- nu ’65,-; Aerotex
21/2 mtr. breed van ’34,50
nu ’ 29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Pim.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravanning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade/
Hoensbroek. Do-koopavond
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van " tourcaravans, vanaf
’325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop pim.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond

.Te k. 4-5 pers. caravan
CHATEAU Touring 390 '78,
Lz.g.st. Tel. 045-750669.
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning Im-
port. Licht gewicht Carave-
lair caravans, 4m opbouw
mcl. koelkast vanaf 475 kg.
Bartels Caravanning Impor-
teur van LMC Munsterland/
Sprite/Predom en Caravelair
Tev. pim. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade hertstel aan
oude merken. Caravan ac-
cessoires shop met pim.
5.000 artikelen. Bartels Ca-
ravanning Import. Hommer-
terweg 256, Amstenrade
Hoensbroek. Tel. 04492-
-1870. Do koopavond.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
HOMECAR Caravan. Dea-
lerinfo: 04958-92899.

3 é 4 pers. lichtgew. TOUR-CARAVAN Predom *t '126 gew. 500 kg, geheeHJ j
lyester, bwj. '89, ijskast , (
nw. voortent, pr. ’ 5.7^ ,
i.st.v. nw. Tel. 045-32313*

Motoren ,
HONDA CBR 1000 F $''89, wit/rood, nw. model, r.
16.000 km, i.z.g.st, prijs n
tk. Tel. 04454-5441. __S
HARLEY Chopper. I^.1977, mr. mog., X

’ 18.500,-. Tel. 045-272]^
(Huls)dÉeieny

Bobtailpups
met stamboom. Inl. Pie**

Janssen 04747-2910^
VOGELS, eenden, «a^Jten, raskippen, duiven*
papegaaien. Alle hoerw^hofdieren. Klein Ame""
Achel(B) 09-32-1 1644489y
De grootste KENNEL
Limburg. Alle jonge
hondjes. Meer dan 60 "sen plus gar. en tatoea^
Kl.America, Th.Watsonln 5
Achel(B). 09-3211644^
Zond, open maand, gestv
Te koop gevraagd PA^j
GAAIEN, kakatoes, ara'sj
beo's voor kweek. Tel. "
375359. _^jj
Te k. BERNER-SENNÉj
pups en Dalmatische P%\
met stamb. Tel. 08866-2f*%j
Te k. golden RETRIEVEj*
pups m. stamboom, ingejf
ontwormd, tel. 04254-270gx
SCHARRECKIPPEN te Jjj
met hele snavel. Moon#
Einighauserweg 4A, Gu"
coven. Tel. 046-524401^ /

Weg. omst.heden te ko<*
Amer. STAFFORD kruis*
met Pitt-Bull, 1 jaar oud; K
r.v.s. honderen met naci"
hok. Pr.n.o.tk. 045-31486gy
Te k langharig BASTAAP?
HONDJE 1 jr. oud. Tel. &»
227206 na 17.00 uur.
BOEMERS, tekkels, **'poedels zwart, Perz. kaW
Walem 11A, Schin op Geu
Tel. 04459-1237. '
Dierenartsenpraktijk N^steral. HOND ’ 170,-, <&?
ent, ’ 34,-. Tel. 045-2442^.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16

Limburgs Dagblad Woensdag 18 maart 1992 " 14



DOOR IVO OP DEN CAMP

' 'oetl " Roda JC blijft volop in de race om Eur°Pees
„t je Behalve volop kansen in de KNVB-bekerstrijd, waar

* »i0rlcradenaren inmiddels de halve finale hebben bereikt,
e
ort nu °°^ zeer nadrukkelijk een plaats in het Uefacup-

jcrhn°oi. Door de verdiende 2-0 zege tegen FC Utrecht isRoda
v'ïen h°P de vi Jfde Plaats geposteerde Vitesse tot op een punt
5$ Gra? erd- Man van de wedstrijd was gisteravond ongetwijfeld
O°D h

m Arnold, die met twee treffers uit het boekje zijn ploegXlv0o ë°ede spoor zette. De publiekswissel, zeven minuten
a 0r het slotsignaal, was meer dan terecht.

Tiende en elfde competitietreffer Arnold bezorgen Roda JC volle buit

Europese kansen op twee fronten

k „ ertrouwen in een reprise van
KNVB-bekerstrijd

'C ,?rie weken geleden, toen Roda
lftr 2elfde tegenstander met 4-1

kli e?ede, had het Kerkraadse pu-
V k

nneliJk niet- Amper driedui-
if l bezoekers kwamen gisteren
fe n ai Wel degelijk belangrijke tref-
%b Belangrijk, omdat de thuis-
itrjjHnaast een succes in de beker-
ij ook loert op de vijfde plaats in
lèc j1

.omPetitie, die vrijwel zeker
tün, geeft op het spelen van Uefa-p"voetbal.

Thuisblijvers
Pk uisblijvers kregen aanvanke-
{^igelijk. Vooral door de desor-
Waitic in beide verdedigingen

elde het in de aanvangsfase

nouVC " FC Utrecht 2-0 (1-0). 23. Ar-
te,. .V0' 77- Arnold 2-0. Scheidsrech-
30(Wi der Ende- Toeschouwers:l£>- Gele kaart: De Kruijff (Utrecht)
fla^ Bolesta; Luijpers, Verhagen,

' bach Sen en Trost; Ter Avest, Boere-
(63 Jrn Broeders; Huiberts, Arnoldi " tit, °Sechukwu) en Hofman. FC■ o"*cht: Van Ede; Verrips, De Koek,

i Kn terh"'s en Van der Meer (46. Deb^Uff); Van der Net, Roest en Plug-
L AZ*' Van der Ark, Smolarek (58. Lin-
»^J^ar)en Cooke.. v_
l liju en weer van de doelrijpemoge-

den. Door absentie van del Lieerde Gerry Senden, ont-;de de Roda JC-defensie eene rechtsback. Omdat de Utrech-
li^ cchter met twee centraal opere-L~e spitsen (Smolarek en Van der
*leü

sPeelde, kwam er vanaf de
Jv^Sels weinig gevaar. Des te ge-

-5] 'lJker waren de acties van voor-
iW, n der Ark' door Mare

stQM6rs s^echts moeizaam afge-
IK _ bonden worden.Ij^ <** eerste Utrechtse plaagstoot-was het Roda JC dat het initia-

c^naar zich toe trok. En prompt
W6rc*e e P^oeS van Adrie Koster
\&?n- Michel Broeders, na knap
V ""bereidend werk van Hofman,
c?s na twaalf minuten dichtbij suc-

"^aar de lat stond een treffer inveg. Max Huiberts kreeg even1*lm e kans om aan te knopen bij
I\ Wervelende optreden tegen FC

k |tb.?c'lt van drie weken geleden,
f H de olympisch international
( °ot vrij voor doelman Van Ede

sportkort
UJfOETBAL - Eerste-divisie-Jsjjb TOP heeft het contract met
2 ja. s Thijs Watering met twee
i<l* verlengd. TOP.speelt zater-
j lijj?avond in Oss vriendschappe-

K «gen Fortuna Sittard.

de bal langs de verkeerde kant van
de paal.

Erie Gerets
Graham Arnold liet zijn ploegmaats
halverwege de eerste helft zien hoe
het wel moet. Na een prima combi-
natie tussen Hofman en Broeders,
schoof de Australische aanvaller de
bal heel kien in de lange hoek: 1-0.
Het betekende de tiende competi-
tietreffer voor Arnold, die na de
winterstop flink op dreef is «n zich
inmiddels mag verheugen in be-
langstellingvan Club Luik. De van-
af de tribunes toekijkende Erie
Gerets, volgend seizoen als trainer
aan het werk bij de Waalse club, zal
ongetwijfeld weer een pluspuntje
voor Arnold in zijn notitieblokheb-
ben genoteerd.
Na Roda's treffer daalde het spel-
peil van beide kanten tot een be-
denkelijk niveau. De thuisclub
hinkte op twee gedachten: verder
jagen op de tweede treffer of de
voorsprong consolideren. FC
Utrecht leek door de achterstand
aangeslagen als een groggy bokser
en kon nauwelijks meer een vuist
maken. Roda JC wachtte op inge-
vingen van spelmaker Michel Boe-
rebach, maar de middenvelder gaf
niet thuis. Dat leidde zelfs tot fluit-
concerten vanaf detribunes aan het
adres van Rodas duurste speler, die
daar zichtbaar van onder de indruk
raakte.

Andere boeg
Na de hervatting gooideFC Utrecht
het over een andere boeg. De falen-
de Van der Meer en Smolarek wer-
den naar de kant gehaald en libero
Jan Oosterhuis mocht de verdedi-
gende stellingen verlaten om Ut-
rechts aanval te ondersteunen. Na
twintig minuten leidde dat bijna tot
succes, maar het schot van Ooster-
huis vrij voor Bolesta miste de juis-
te richting.
Roda JC schrok kennelijk wakker
van de Utrechtse ambities om toch
nog op de gelijkmaker te gaan ja-
gen. Arnold en Hofman vonden een
gat in de vijandelijkedefensie, maar
strandden beiden op de attent rea-
gerende Van Ede. Een klein kwar-
tier voor het slotsignaal onder-
streepte de levensgevaarlijke
Graham Arnold andermaal zijn,
klasse. Opnieuw stond Hofman aan
de basis, maar de wijze waarop de
Australiër eerst zijn tegenstander
uitkapte en vervolgens beheerst
scoorde, was een lust voor het oog.
Het was tevens de beslissing van
een bij vlagen fraai duel, dat Roda
JC twee zeer belangrijke punten op-
leverde.

Erwin Koeman afgevallen voor oefenduel tegen Joegoslavië

Witschges herenigd in Oranje

" Marco van Basten.

ZEIST - Het Nederlands elf-
tal doet het tegen Joegoslavië
niet meer met twee Koeman-
nen. Voor de eerste keer mo-
gelijk wel met twee Witschges.
Voor de positie aan de linker-
kant liet bondscoach Michels
in de selectie voor de oefenin-
terland tegen Joegoslavië, vol-
gende week woensdag in de
Watergraafsmeer van Amster-
dam, Erwin Koeman vallen.
Rob Witschge, Feyenoorder,
keerde terug.

Rob Witschge kwam drie keer in
actie voor Oranje. De laatste keer
was 15 november 1989, thuis tegen
Finland (2-0). De keuze van Rob
Witschge is vrij verrassend. In Por-
tugal verklaarde Michels onlangs,
voor Zweden vrijwel zeker geen be-

roep meer te zullen doen op spelers
die sinds het begin van de EK-kwa-
lificatie niet meer in beeld waren
geweest.

De broers Witschge zaten nooit eer-
der samen bij de selectie van het
Nederlands elftal. Richard debu-
teerde op 21 februari 1990, te Rot-
terdam tegen Italië (0-0). Hij werd al
vrij snel vaste keus op de plaats die
na het EK in 1988 was opengelaten
door Arnold Muhren. Rob kwam
niet meer in beeld, tot hij samen
met Feyenoord terugkwam uit het
niets.

Van Aerle
Vergeleken met de uit zestien man
bestaande selectie van de vorige in-
terland, in Faro tegen Portugal,
heeft Michels naast Erwin Koeman
ook twee Feyenoorders laten afval-
len. Dat zijn Fraser en Taument. In
het laatste geval lag dat voor' de

hand. De aanvaller speelt volgende
week woensdag met het Olympisch
elftal in Zweden.

Voor het duel met het uiteengeval-
len Joegoslavië riep Michels aan-
vankelijk achttien spelers op. Naast
Rob Witschge waren daarbij nog
vier spelers die in Portugal ontbra-
ken. De drie van AC Milan, destijds
wegens clubverplichtingen verhin-
derd, keerden als verwacht terug.
Wegens een blessure aan de knie
meldde Gullit zich onmiddellijk
weer af. De vijfde 'nieu(weling' is
Van Aerle.

Selectie: Dennis Bergkamp, Danny Blind,
Stanley Menzo, John van 't Schip en Aron
Winter (allen Ajax). Berry van Aerle, Hansvan Breukelen, Wim Kieft en Adri van Tig-
gelen (allen PSV), Peter Bosz en Rob Wit-
schge (beiden Feyenoord), Ronald Koeman
en Richard Witschge (beiden Barcelona),
Marco van Basten en Frank Rijkaard (bei-
den AC Milan), Jan Wouters (Bayern Mün-chen) en Erie Viscaal (AA Gent).

Gullit maandag
onder het mes

MILAAN - Ruud Gullit wordt
maandag in Leuven door de spe-
cialist Mare Martens geopereerd
aan zijn linkerknie. De blessure
van Gullit komt op een voor hem
wel zeer ongelegen moment. De
aanvoerder van Oranje had maar
al te graag de triomfmars van AC
Milan in de Italiaanse competitie
willen voltooien, omdat hij sinds
een paar weken moet opboksen
tegen de geesten van de nieuwe

buitenlandse aanwinsten Savice-
vic, Boban en waarschijnlijk ook
Papin.

Gullit nam vorige week een aan-
bod van de clubleiding in beraad
om zijn contract met nog twee
seizoenen tot 1995 te verlengen
(acht miljoen gulden bruto per
jaar). Hij laat zijn besluit echter
afhangen van de plannen van AC

tylilan op de 'buitenlandse'
markt.
„De blessure komt bepaald niet
gelegen. Maar ik ben er op het
EK zeker weer bij. Wie weet ben
ik dan helemaal uitgerust en
klaar voor dat toernooi. Ik denk
dat ik binnen anderhalve maand
terug ben. 'Bassie' is twee jaar
geleden na een meniscus-opera-
tie maar dertig dagen uit de run-
ning geweest. Dat geeft me
moed", aldus de vedette, die al
vier keer eerder een knie-blessu-
re onderging.
Gullit liet gisteren zijn knie foto-
graferen (zijn linker buitenme-
niscus is geïrriteerd) en wordt
vrijdag opnieuw onderzocht
door de Belgischeknie-specialist
Martens, die de Milan-spits al
eerder in zijn praktijk had.
Maandag volgt dan de operatie.

Dorjee ziet kansen voor Feyenoord
LONDEN - Eén dagvoor de beslis-
sende confrontatie met Tottenham
Hotspur stelt Hans Dorjee nadruk-
kelijk het voetbal centraal. De ver-
guisde trainer van Feyenoord irilde
niets meer horen over zijn positie,
die zwaar onder druk staat. „Ik wil
me beperken tot de wedstrijd en
wat daarmee samenhangt", opende
Dorjee gistermiddag een pers-
bijeenkomst in het spelershotel.
„Later hebben we tijd genoeg om
over andere zaken te praten."
Dorjee schatte de kansen voor
Feyenoord op de halve eindstrijd
van het Europa-Cuptoernooi voor
bekerwinnaars positief in. De Rot-
terdammers verdedigen op White

Hart Lane een voorsprong van 1-0.
„Elke overwinning en elk gelijkspel
is goed", doceerde Dorjee. „We kun-
nen ons zelfs een nederlaag met één
doelpunt verschil veroorloven, afge-
zien van 0-1. In die wetenschap
hebben wij een redelijk perspectief.
Gemakkelijk zal het echter niet
worden. De spelers z\jn voorbereid
op een slopende wedstrijd met
eventueel een verlenging."
Dorjee kon nog niet zeggen welke
speler uit de groep van zeventien
vanavond op de tribune dient plaats
te nemen. De knieblessure van
Henk Fraser gaf nog te denken.
„Henk heeft twijfels en die moeten
we binnen 24 uur wegnemen, an-

ders speelt hij niet", aldus Dorjee,
die wel weer over een fitte Blinker
kan beschikken. „Ik hoop dat Fra-
ser het redt, want we hebben hem
hard nodig. Pas enkele uren voor de
wedstrijd maak ik mijn opstelling
bekend."

Brian Roy
AMSTERDAM - Ajax treedt AA
Gent vanavond waarschijnlijk in
dezelfde samenstellingtegemoet als
veertien dagen geleden bij de 0-0 in
België. Dat betekent dat Bryan Roy,
zaterdag bij de 7-0 overwinning te-
gen FC Twente nog van de partij,
weer op de reservebank plaats zal
moeten nemen. De hoofdwond die

Stefan Pettersson anderhalve week
geleden opliep tegen Feyenoord, is
geheeld. De Zweed is inzetbaar.

In het elftal van AA Gent keert in-
ternational Dirk Medved terug. Hij
ontbrak in Gent wegens een schor-
sing. Dirk Herbots moet waar-
schijnlijk voor hem wijken.

Waarschijnlijke opstellir\gen:
Ajax: Menzo; Blind, Silooy, De Boer; Win-
ter, Jonk. Bergkamp, Kreek; Van 't Schip,
Pettersson, Van Loen.

AA Gent: Petry; De Groote; Verdegem,
Verkuyl, Medved, Van Gronsveld; Jans-
sens, Dauwen, Vandenbergh, Porte; Vis-
caal.
Scheidsrechter: Sundall (Zweden).

" Graham Arnold was gisteravond de man van de wedstrijd op Kaalheide. Foto. dries linssen
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sport
eredivisie

Roda JC-FC Utrecht 2-0

Zondag 14.30 uur:
FC Groningen - Sparta

PSV 28 20 7 1 47 63-22
Ajax 28 19 5 443 62-18
Feyenoord 27 17 7 3 4144-15
Groningen 26 12 8 632 38-27
Vitesse 28 12 8 832 40-28
RodaJC 28 11 9 83136-32
RKC 27 9 11 729 46-38
FC Twente 27 11 6 10 28 47-44
Sparta 27 9 10 8 28 40-46
FC Utrecht 28 7 13 827 30-31
Willem II 27 10 6 11 26 37-33
MVV 27 9 8 10 26 28-36
Volendam 29 9 7 13 25 30-41SWDordr 28 8 4 16 20 35-56
Den Haag 29 5 8 16 18 27-55
Graafschap 28 5 7 16 17 25-49
Fortuna S 27 3 10 14 16 26-44VW 27 2 6 19 10 25-64

eerste divisie
Vrijdag 19.30 uur
FC Zwolle - BW/Den Bosch
Zaterdag 19.30 uur
NAC - Cambuur Leeuwarden
RBC - Telstar
SC Heracles - Excelsior
Dinsdag 24 maart
Go Ahead Eagles - RBC

buitenland
DUITSLAND
MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf 2-2

vriendschappelijk
Olympique Marseille - AC Milan 1-0

beloftencompetitie
SVM-SVN 1-0

Bogers naar
Willem II
TILBURG - Willem II heeft zich
voor de kgmende jaren versterkt
met verdediger Adri Bogers. De
26-jarige voetballer staat onder
contract bij de Belgische club
KV Mechelen, waar hij niet meer
kan rekenen op een plaats in hetbasis-elftal. Daarvoor speelde de
verdediger bij RKC.

Nijssen en Suk
in kwarfinale
KEY BISCAYNE - In het Lip-
ton Players Championships in
Key Biscayne, een tennistoer-
nooi met meer dan 2 miljoen dol-
lar aan prijzengeld, heeft Torn
Nijssen samen met zijn vaste
partner Cyril Suk de kwartfinale
van het herendubbel bereikt.
Het Nederlands/Tjechische duo
won met tweemaal 7-5 van de
Australiërs Neil Borwick en Si-
mon Youl.

Stalman niet
aangehouden
WASHINGTON - Ria Stalman
is, volgens de Amerikaanse
douane,- niet aan de grens tussen
de Verenigde Staten en Mexico
aangehouden en bestraft wegens
het in bezit hebben van verbo-
den stimulerende middelen. In
het verhaal in de Krant op Zon-
dag werd gemeld dat de Olympi-
sche kampioene discuswerpen
van 1984 in Los Angeles aan de
grenspost San Diego/Tijuana
aangehouden was, terwijl zij 800
tabletten winstrol, één van de
anabole steroiden, vervoerde.
Stalman zou een boete betaald
hebben van 1200 dollar.

Oefenwinst
handballers
LINZ - Enkele uren nadat de
nationale handbalploeg (man-
nen) in Linz arriveerde, wachtte
een oefenwedstrijd tegen de
plaatselijke hoofdklasser ASKO.
Nederland had er, na de voor-
spoedig verlopen reis, zin in,
leidde bij de rust al met 14-7 en
won uiteindelijk en zonder pro-
blemen met 27-14. Morgenavond
begint het serieuze werk als IJs-
land de eerste tegenstander is
van Oranje in een WK-toernooi
dat tot 29 maart zal duren.

Hellenbrand
stopt met skiën
LANDGRAAF - De Schaes-
bergse skiester Mascha Hellen-
brand heeft besloten haar ski-
loopbaan te beëindigen. Uitblij-
vende resultaten in FIS-wedstrij-
den hebben uiteindelijk geleid
tot deze belissing. Na een opti-
male voorbereidingsperiode wa-
ren zowel bij Mascha Hellen-
brand als bij haar begeleiders de
verwachtingen hoog gespannen.
De trainingsresultaten konden
evenwel niet in wedstrijdresulta-
ten worden omgezet, hoewel
Hellenbrand in Flachau wel nog
Nederlands kampioene werd.
Mascha Hellenbrand maakte tien
jaar deel uit van het Holland Ski-
team en concentreerde zich vo-
rig jaar, na haar schoolopleiding
op het Volvo Skicollege, volledig
op de skisport.

EUROPACUP
LANDSKAMPIOENEN
Kwartfinales:
£roep A:

Ster - PanathinaikosSampdoria - Anderlecht

3 2 0 14 5-4
3 1113 4-3
3 1113 5-5
3 0 2 12 0-2

fep B:
*v- Barcelona - Dinamo Kiev

Praag - Benfica

|tand:*C Barcelona 3 2 10 5 5-2
£Parta Praag 3 1113 5-5
£enfica 3 0 2 12 1-2

3 10 2 2 2-4

BEKERWINNAARS
Kwartfinales, tweede wedstrijd:- Werder Bremen (1-2)

Monaco - Roma (0-0)
Hotspur - Feyenoord (0-1)

Brugge - Atletico Madrid (2-3)

UEFABEKER
Kwartfinales, tweede wedstrijd:
fWI Madrid - Sigma Olomouc (I_D- B 1903 Kopenhagen (2-0)
fjax - AA Gent (0-0)liverpool - Genua (0-2)

(Tussen haakjes de resultaten van de eerste wedstrijd van 4 maart j.1.)



In en om de tuin

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

Exclusieve tuinmeubel-show
in natuurlijke materialen

o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou.
Dealer voor Zuid-Limburg van o.a.

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.
VUVERFOLIE V 2 mm dik,

’ 5,-per m2. 046-375189.
Te koop TAXUS Baccata,
diverse maten. Tel. 0476Q-
-73656.

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.
CHAUFFEURSOPLEIDING
CCV-B, startdatum 28-03-
-92, vakkundige leerkrach-
ten, bij niet slagen, volgende
cursus gratis. Aanmeld, nog
mog. Verkeersschool Arnol-
dussen, Hoogstraat 201,
Landgraaf. Tel. 045-311631

Radio e.d.
Te koop Kenwood UD-7
MIDISET, 7 mnd. oud. Tel.
045-257311.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasaut.
*17C. /T/lC_-70CCQC

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Uw RIJBEWUS (A, B, C, D)
binnen 8 dgn. op de Ned.
Antillen via SDO (pakketten
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel voor
info. of kom langs: Beukels-
dijk 59, R'dam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).
S.D.L. biedt u aan: RUBE-
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.

Huw./Kennism.
Nette MAN, 43 jr, slank, zkt
ser. kennismaking met een
vrouw tussen 35 en 40 jaar.
Br.o.nr. B-1065 LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Mode Totaal
Te koop witte moderne
BRUIDSJURK, m. 38, vr.pr.
’600,-. Tel. 046-525941.

Baby en Kleuter
Te k. Teutonia KINDER-
WAGEN 3 in 1 en speelbox.
Tel. 04499-4737.
Te k. compl. BABYKAMER
(doorgroei) met toebeh.;
Combi kinderwagen pastel-
tinten; mintgroene box; maxi
r-nci Prnntk CtA^-OmfiaQ

Bel de Vakman
Wij verzorgen voor u

stomen van glas en sierwerk
specialist in alle voorkomende bestratingen.
Fa. Stubbe, Hoensbroek. Tel. 045-222979.

SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Chassis of koperrot of AF-
GEKEURD, bel dan 045-
-251872.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Computers
Te k. ATARI Mega STE, 48
MB HD, 4 .MB G, en softw.
en monitor, pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-452937.

1 Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,. topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.

t 80a, Heerlen.. KEUKENRENOVATIE:
vem. v. app. werkbl. spoelb.
etc. Uw specialist: Vossen-, Keukens, Eikenderweg 77,
en Kerkplein Glaspaleis
Heerlen. Tel. 045-717555.
Pracht, zwaar eiken BANK-
STEL 3-2-1 met rundleren
kuipkussens ’3.175,-. in
nieuw staat, nw.pr. ’ 5.600,-

-' 10 mnd oud. 045-323830.; Te k. SLAAPKAMERKAST
met schuifdeuren en gesle-

' pen spiegels, pr.n.o.Lk.
Tel. 045-451883.
Te k. van part. lederen 2-zits

! plus 1-zits, bruin ’250,-;
TV-KAST ’350,-; salonta-
fel 75 x 150 cm ’500,-;
hoektafel 80 x 80 cm ’ 250,-
-alles eiken. Tel. 045-243674
Te k. eiken BANKSTEL, sa-
lontafel, TV-kast en eethoek
pr.n.o.t.k. Tel. 045-211630
na 18.00 uur.

'Te koop CHESTERFIELD
bankstel t.e.a.b. Tel. 045-

-| 315918.
Omaslpk ’375,- EETH eik
’375,- bankst. eik. ’350,-.
Kouvenderstr. 208, H'Broek.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebdgen md. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen
100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.
Ie koop ZONNEHEMEL 10-
-lamps, type Rhodos. Tel.
045-257311.
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huur pr. ’ 50,- p/wk. Bez. en
pl. ’20,-. Inl. 045-312956.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
KACHELS, opruiming, hon-
derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek

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.

Donderdaa koopavond

PIANOLES: gedipl. pianist
(DM en UM) heeft nog
plaats voor leerlingen, van
beginners tot ver-gevorder-
den. Bel. 045-716061.
Te k. witte STUDIE-PIANO.
Moet weg. ’ 1.450,-. Tel.
045-227834.

: DISCO-EXPRESS verhuur
prof. geluidsinstallaties en

i disco-shows. 04409-4082.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen
Therapeuten geven

ontspanningsmassages
aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis.

(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

: BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-. bruik. Ook geschikt voor mi-

i bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
l leen, 046-740785.

GEBIT gebroken? Tand-
■ technische prakt. Hoonhout. voor nw. gebitprothese en
I repar. Akerstr. N. 328,. Hoensbroek 045-228211

■ TV/Vldëo
; 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.
1 Goede KLEUREN TV's met; gar. Philips grootb. v.a.
’125,-. Zeer recente TV's.

' Reeds 25 jr. TV-occ.centr.
i Geel, Grasbroekerweg 25,

Heerlen. 045-724760.

: Braderieën/Markten
i
___________________
SNUFFELMARKT, Veiling-

; hal Gronsveld, 25 en 26 april
Uitsl. part. 200 staanpl. Info

' 04408-1908.

Te koop gevr.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Gevraagd de 2-delige
SCHILDERSBOEKEN Van
Pieter Scheen. Tel. 070-
-3894543/3638667.
Te koop gevraagd spelende
en DEFECTE KTV'S v.a.
1982. Tel. 045-213432.
Te koop gevr. W.C. WAGEN
of container, opknappen
geen bezwaar. Info 045-
-318693/fax 045-310848.
Te k. gevr. van (of inbesl.
genomen v. banken, enz.)
bedr., instellingen en parti-
culieren, faillisementen,
restpartijen, INBOEDELS,
enz. (Contant geld). 045-
-727742, ook ma. 18 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

06-llJnen

' Je kan al jesex wensen kwijt. bij de kleine sexy Angel, bel
haar privé op

: 06-320.320.86. (1 Gld p/m boven de 18 jr.)

i Live-sex
; Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
i wilt 06-320.330.65 0,75 cpm

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Ik

geef je mijn telefoonnummer
geef je mijn adres, vertel wal

i over mezelf, wacht dat jij me
belt. 06-

-320.322.23 - 100 et p/m

Kom langs!!
mijn adres, mijn telefoon-

', nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt. 06-
-l 96.85 - 100 et p/m

Sexy Grieks
1 Marcha v. achter 50 ep V_m

" 06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639. Live Discreet 06-320.325.30
Onervaren 06-320.323.10
[ Call-Me 100 cpm

06 - Sex
3 Kanten tegelijk 06-9649

hetro meisje 06-320.320.06
Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08

buurvrouwtje 06-320.323.06
i Live Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

1 ’ 1,- p/min

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex...323.36
Jongens-5ex...325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,- p/m Pb. 75141 Adam

Claudia 38 jr live opgeno-
men toen ze alleen bezig

was op bed. 50 cpm

06-320.323.56
Rijpe Vrouw! Witte lingerie

Grote Cups! Volle dijen!
50 et p/m

06-320.323.46.
** 06-9603 **

Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen

75 et p/m

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr (75 et p/m)
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
■ lekkere knul 06-320.322.75.

Ook voor sexgesprek
(50 et p/m)

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

i meisjes zoeken heren voor
'n sexafspraakje. 06-9504- 100 et p/m

Dames die zich overdag
vervelen, zoeken

i Sexkontakt
1 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 je een lekkere knul?
Gay Dating

06-320.330.95 (50 et p/m)
Gewillige meisjes en hete
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij!

Bel 06-320.320.32 IQOcpm
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 jongensbellen

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

Sabrina
haar eerste trio-avontuur
Bel 06-9605 - 100 et p/m

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm)

Ze ontvlucht haar
SM-man,

maar als ze teruggehaald
is

06-320.340.69 (50 ct.p.V2m)
Als de man haar

naakt masseert
voelt ze enkel...sensatie.

06-320.340.22 (50 et.p.Van)
Aan het wandrek voelt een
blond tumstertje

wat SM is.
06-320.330.51 (50 ct.p.'/am)

Een jongen met
naaktfoto's
van zijn vriendin.

06-320.323.85 (50 Ct.p.Vzm)

De vrouw
leert Robby hoe hij het drie

keer achter elkaarkan.
06-320.321.32 (50 et.p. 1/2m)

Privé/Adressen!
Heeft u zin in sex en bent u
op zoek naar échte prive-

adressen en telefoon-
nummers? Wacht dan niet
maar draai: 06-320.320.80
(75 cpm/boven de 18 jr.).

Wie voor de showkomt, I
kan maar beter thuisblijven I

Wordt u ook zo moe van al die Autoshows? onder ziet en leest u wat u onder andere kunt verwachten
Meestal bestaat het enige nieuws uit een kopje koffie of in onze sjxfwroom. Bovendien staat er de nieuwe 440 1.6i H
een glaasje prikwijn, danwel zon "leuke attentie". en de bekende 440 v.a. ’ 28.950,-. En is er een speciaal H

Vandaar dat we u hierbij niet voor een show, maar audio-aanbod. Maar eh, géén show. Dus noteert u even: H
voor werkelijk nieuws uitnodigen! ' geen show bij de Volvo-dealer I

En wel van 12 t/m 21 maart aanstaande. Hier- van 12 t/m 21 maart. Geniet hetvertrouwen. I

Speciale Freeway bekleding
en hoofdsteunen achter _. , , ... , .. . , __MJ Stuurbekrachtiging en elektrisch

Volvo 440 GL Freeway: v.a. ’37.850,- I
(GL-uitvoering met Freeway extra 's!)

Stuurbekrachtiging H

' ■: ■ :;jx''?^?^ra y \ : _ "

rafe wheelcovers

Volvo 460DL Spirit vj. ’ 35.950,- I
(DL-uitvoering met Spirit extra's!) H

Two tone metallic: ondersmoke silver; Verwarmbare voorstoelen H
boven smaragd groen j^ I

N. -^^________W________^^_y^ Sportief interieurmet o.m. H
\v /x7I Ifcfc^N. lederen stuurwiel H

Vijf-spaaks lichtmetalen velgen en \. / f*mk WB ' I
extra brede banden \^ __..i-m^9h~^- BBBBÉi».^S~"^ "*■ .1 INfT .7,* SMHii^^ Mistlampen __

—^^-^ 'fffiinfcM,,, ____ -__W^QKÈ wmmiïm&ZT&ïk r ■'——~~—^ _tm ___É_________l WÊÊ^___Z___. en sP°'ler voor __
Zwarte dorpelbeschermers "~——-M3SI Wé 3 l^^^Ü» I

Volvo 480 S in two tone-uitvoering: v.a. ’ 52.650,- I

„ . Zwarte roofrails _\Sportieve zwarte trimming en \s ■
getint glas _^^ I

—-______^ .„^jm».» *^ Stuurbekrachtiging en ■
—-^-__^M hoofdsteunen voor en achter I

. _ ... ,■ g ■L_ ' Naar keuze met 2.0i IAutomatische niveauregeling ___________W__WÊmm__________u__ H» I■"■«BSB«iBBaa((BHL ofz.ii motor ■

—^ lig il w

Volvo 240Polar v.a. ’ 46.750,-

Elektrisch bedienbare ramen voor
_. I Lederen bekleding en
Airconditioning I , ,—^-~-L ssfS&_______Wm\ HL '*<^^. verwarmbare voorstoelen

' ■^Srjf^^sPMPPWg^t. 2.0imotormet

*i9ï 'I llMStfflS^ïr"J^l -~——~~~—'
" Turbo Inlercooler

Twintig-spaaks "_ f, f, { r'jgi imimß|w~~ ~~
lichtmetalen velgen ___________^^____m____________________________7 "fnfm^"MLKgr—»

JÊ* _________S_im___% _S__è Centrale vergrendeling en—~~-^B ïfiS'Ssl IP* stuurbekrachtiging

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmm*ml

Volvo 940 SE Sedan v.a. ’ 66.550,-; Estate v.a. ’ 72.250,-
-(Zo compleet, dat we hier niet compleetkunnen zijn!)

Geen show van 12t/m 21 maart.
Prijzen mcl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken v.a. f495.-. Wijzigingen voorbehouden. Volvo Nederland Personenauto 8.V., Postbus 16,4ls3ZCßeesd, 03458-8888.

Voor informatieover VolvoLeasing kunt u terechtbij de Volvo-dealer, ofbelde Volvo Leaselijno34sB-8222., <j
ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERS ECHT BV, VOLTAWEG 17 (IND.PARK "DE BERK"), TEL: 04754-87555 " GELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-74^
HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC.KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458^1
MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT BV, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV, INDUSTRIESTRA^J'
TEL: 046-510342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24,BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.'
■ - ■ - —, ■ _.

*Vera*
06-320.331.09 Heb je olie
bij de hand? Dan weet je
precies hoe het met Vera

voelt. 75 et p/m

*üsa*
06-320.331.02

Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de

re5t....75 et et p/m

Tante Nel
Houdt van GRIEKS! Ze is
rijp en ervaren! 75 cpm

06-320.327.17

LESBISCHE
MEISJES 18

75cpm. 06.320.320.37
Vandaag heb ik een body-
stocking onder m'n .... Je

ziet 'm er doorheen. 75 cpm.
06-320.330.93

Een rijpe dame geeft
sexles aan haar buurmeisje

50 et p/m
06.320.320.39

Hard, Wild en Ruig
Russisch standje? 75 cpm.
Lekker tussen m'n bolle!
06-320*320*53

Lesbische meisjes 18 jaar
Na de les wordt haar lijfje
door mevrouw verwent.

75 cpm

06.320.330.92
MEISJES 18

Je kunt van meisje op
meisje. Kies maar! 75 et p/m

06-320.320.52
TopSex

2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25

S&M Bizarßox
dien live je meesteres. Ze is
er tussen 13.00 u en 17.00

u. 's middags 75 cpm/
06-320.320.65

50cmp. Volslanken Meiden
18 jr. Lief, Zacht en Heet.
Willen door jouw uitgekleed

worden 06.
320.320.22
Ruige straatsex!

Vuurrode lippen! 75 cpm
06-320.320.77

Kontakten/Klubs

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele nieuwe leuiie dames aanwezig.

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Jacky's escort
24 uur service

Heren twijfel niet en bel gerust, misschien hebben wij wel
wat u zoekt, ook voor echtparen of striptease.

S 06-52981664
Donderdags gesloten.

Tevens leuk donker meisje gevraagd.

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.

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. ma.

t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat, van 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.

Mistery Escort Service
Franse massage-intiem, striptease, bijna alles is mogelijk,
ook voor oudere heren. 100% discreet en hygiënisch. Leila

20 jr. superslank, Astrid 25 jr. slank, Angela 24 jr. mollig
DD-cup. U kunt ons dagelijks bellen: 20.00-04.00 uur.

Tel. 06-52820714, tevens meisjes gevraagd.

*s

**045-326191*^1* Escort all-in j,
Knappe sexy meisjes i" I

nylonkousjes bij

Yvonne
Kapelweg 4, K'rade. 045"

425100 7 dgn. open 11-2"
uur, zond, van 15-23^^
Escort Service

voor een leuk meisje bij M
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3

Tel. 045-422685

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241'

Geleen. 046-745814^^-
Peggy privé en

Escort
Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19

uur. Thaise massage-
-046-374393. Meisje ggÜ>-

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22
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DOOR DICK HEUVELMAN

JOMTEGRANARO - In de Tir-
U " Adriatico is het elke dag
Zalfde liedje. Dat van Mor'eno
öe jntln- De Venetiaan verbaas-n Montegranaro de volgers-
W^11 n?et een l°ePzuivere
is ü !ck- Drie uit drie, zon scoreL-niek m de professionele wie-rsPort anno 1992.

ÜijffriArgentin staat geen maat>"
b Harmeling een Paar

$tt^erd meter achter de eind-
Ij, j*P-De Nijverdaller, tot enke-
een 7°meters voor de streeP in
bjj, koPgroep rijdend, had zich
tij r,et 'ngaan van de klauterpar-
-BeriiSf het °P 476 hoogte gele-
ld Montegranaro op de solotoer
Wen' Het bleek slechts een
bl6p£0oPspoging. Andermaal
&ien 0111111 niet te houden.Ns ploeggenoot Davide Cas-
feiri reec* 'n zi Jn sPoor naar de
jjt .erstrui, die een dag in het be-

re A
s Seweest van weer een ande-

Rolf Sörensen.
Ns Maassen was een van de

de ~re Nederlanders die zich in
hjj nale liet gelden. Maar ook
altj .^c"oot tekort en wacht nogJa op zijn eerste seizoenzege.
'Jij r_hek,^oet een keer wat geluk
«Hettn'" meende de Limburger.
|(0

l 'ukte me niet alleen weg te
d 6 jten; Ik voelde er weinig voor
"aar aan Sciandri in een zetel

de finish te rijden, het had
voo 2in meer om te proberen
dat

rte blijven. Ik ben allang blij
Vriiri vorm weer terugkeert.
!w.,ag leek het nog nergens
i aldus Maassen.

Ansah maakt indruk

" Jan Gisbers (links) bouwt aan een nieuwe ploeg, waarvan Erik Breukink (rechts) kopman wordt. Foto: CORvos

MONTEGRANERO - Aange-
naam is het niet als het pelo-
ton in de Tirreno-Adriatico
zich opmaakt voor de tocht
naar Montegranero. Vandaar
dat de renners van PDM tot
vlak voor het startschot van
ritnummer 7 in hun van alle
gemakken voorziene touring-
car blijven. Chauffeur Gerard
heeft de kachel voor ze aange-
zet. Volgend seizoen zullen de
heren het zonder deze luxe
moeten doen, want PDM
draait de geldkraan richting
wielerploeg dicht.
De stichting, waaronder deze club
is ondergebracht, probeert via het
bureau Schraders & Van Seggelen
nog wel een nieuwe geldbronaan te
boren, maar veel hoop heeft men
blijkbaar niet in deze pogingen.
Ploegleider Jan Gisbers in elk geval
niet. Hij is daarom zelf maar de boer
opgegaan. Wel wil hij verklappen
dat hij inmiddels veelbelovend beet
heeft. Gisbers: „Ik denk dat ik tus-
sen 20 en 30 april rond kan zijn met
een nieuwe sponsor. Dan kan ik
ook beginnen met het contracteren
van renners." Zeven tot tien renners
van de huidige ploeg (22 man sterk)
kunnen rekenen op een plaats in de
nieuwe equipe van Gisbers. Erik
Breukink is uiteraard een van hen.
En verder Raul Alcala, Maarten den
Bakker, Uwe Raab, Kai Hundert-
marck, Falk Boden en Mario Kum-
mer. „Dat is mijnkern voor volgend
jaar." En Van Poppel dan? „Die zou
ik er ook wel bij willen hebben,
maar ik heb begrepen dat hij voor
de ploeg van Boskamp gaat rijden.
Net als Cordes, die ik ook wel zou
willen houden."

Een kern met liefst vier Duitsers.
Dat moet dan haast wel iets te ma-
ken hebben met de kandidaat-spon-
sor waarmee Gisbers in onderhan-
deling is. „Ja, dat kun jezo stellen,"
licht Gisbers een minuscuul tipje
van de sluier op. De naam van de
lonkende suikeroom laat hij zich
niet ontlokken. „Nee, het is geen
multi-national. Maar wel een groot
bedrijf. Men is geïnteresseerd in een
contract voor drie jaar, met nog

Salvador Garcia topper
in Marathon Rotterdam

de Cardiosport, waarachter de art-
sen Harm Sala, Rien Huige en
Adwin Hoogeveen schuil gaan,
waakt nu over het welzijn van Gis-
bers' renners.

Na het zetten van deze puntjes op
de i houdt Ad Simonis zich voorna-
melijk nog bezig met het 'stervens-
proces' van PDM. Gisbers: „Er zijn
bijvoorbeeld drie renners, Van F'op-
pel, Cordes en Den Bakker, die ook
voor volgend jaar bij PDM onder
contract staan. Maar Simonis zal al-
les keurig regelen."

aceoord gegaan met de beleidsbe-
slissing van Simonis. Op het, in de
wielrennerij zo heikele medische
vlak is er ook al weer een en ander
veranderd bij PDM. De vervanger
van de ontslagen Wim Sanders, de
Belgische arts Mertens, is ondertus-
sen ook al weer afgevoerd. Nu blijkt
opeens dat Mertens zijn taak bij
PDM niet naar behoren kan vervul-
len. Gisbers: „Hij heeft er amper
tud voor, zo vol zit hij elke dag. Hij
kon ook nooit mee naar de koers en
dat willen we zo nu en dan toch
graag." Het in Eindhoven gevestig-

eens een optie van hun kant voor
nog eens twee jaar."

In het laatste PDM-jaar heeft Ad Si-
monis, een gepensioneerde Phi-
lips-employé(69), zich opgeworpen
als troubleshooter. De man is aan-
gesteld door de nieuwe PDM-direc-
teur Jan Albers ten faveure van
Manfred Krikke, een der slachtof-
fers van de intralipid-affaire. Hoe-
wel Krikke uitdraagt de eer aan
zichzelf te hebben gehouden, zijn er
sterke aanwijzingen dat Albers hem
gewoon heeft afgezet. Simonis, in

de wielersport een nagenoeg onge-
schreven blad, heeft per interne fax
inmiddels - gelijk een bewindvoer-
der na een geslaagde couppoging -enkele opmerkelijke decreten uige-
vaardigd.

Zo is Gisbers weer in zijn eentje
verantwoordelijk gesteld voor de
sportieve kant van de zaak. Een half
jaar geleden nog had Krikke Gis-
bers en zijn assistent Ferdi van den
Haute op voet van gelijkheid ge-
plaatst. Hoewel Van den Haute dus
in feite weer is gedegradeerd, is hij

Posthuma terug in
volleybalpoeg

'Eto * * o
Id^AAG - JanPosthuma keert,
iti v°lging van Peter Blangé, defi-
üi0 terug in de selectie voor de
Oale ploeg. De middenblok-
i^r van de Italiaanse club Mon-
*W officieel tot overeen-

-15 en o g met de NeVoßo- Posthu-
&t p °langé zijn beschikbaarvoor
i^ .f"é Olympisch Toernooi (POT)

'ofj ü tot 17 mei in Rotterdam, de
Fh m eaBue en, als Nederland
k, .P'aatst, de Olympische Spelen|,s.°arcelona. De 2,09 meter lange
fcj^ma vertrok na het EK van§ 4fnaar Montichiari, waarmee hijt gelopen twee seizoenen de Eu-
Pft S)i voor bekerwinnaars

de rentree van Posthuma,
j°Pen seizoen de beste blok-

er in Italië, en Blangé zijn de.L en van bondscoach Arie Selin-
E'ngewilligd. Aan Grabert en

i^sma had hij geen behoefte,

slinger -hij arriveerde gisteren
Vederland- zich zo sterk heeftl esProken tegen beide dissiden-

y' s vooralsnog devraag. Dat her-
,e^e hij by aankomst - wellicht
L^ beter weten in - nog eens.
I üen zyn welkom, het zijn twee

Vij L*griJke spelers, die ik er best bij
fc!j*bben. Maar dan onvoorwaar-Isjp- Het is niet zo dat er voor hun
ioMV°orkeurpositie gecreëerd kan

'den."

Jan Gisbers heeft sponsor-oog gericht op DuitslandHattrick
Argentin Simonis stelt orde op zaken

Van onze sportredactie

ROTTERDAM - De winnaar van
de New Vork marathon 1991 komt
naar Rotterdam. De Mexicaan Sal-
vador Garcia is gisteren 'onthuld'
als éénvan de absolute trekpleisters
van de twaalfde editie in de Maas-
stad.

Maar Garcia is niet enige loper in
het veld van 10.000 deelnemers, die
recentelijk de 'Big Apple' op zijn
naam schreef. Ook de Italiaan Gian-
ni Poli, winnaar van New Vork in
1986, staat zondag 5 april aan de
start.

Van de twee mogen, indien de
weergoden meewerken, toptijden
worden verwacht op de eerste zon-
dag van april. Evenals van de Ja-
panner Taisuke Kodama, die met
zijn in 1986 in Beijng gelopen
2.07.35 u de 'p.r.-lijst' zelfs aanvoert.

Matchmaker Jos Hermens blijkt
een lopersveld van hoge allure te
hebben samengesteld. Er schuilen
heel wat winnaars onder het lopers-
veld. Salvador Garcia is niet de eni-
ge laureaat. Zo won Jörg Peter in

'91 in Hamburg, Giar.ni Poli behal-
ve in New Vork ook in Milaan ('B5)
en Honolulu ('B7), Dube in Beijing
('9l), Eriksson in Stockholm ('9l),
Altun in Frankfurt ('B3), München
('B7) en Istanboel ('88).

Ondanks de afwezigheid van Móirti
ten Kate (hij is er wel, maar hij
'haast'), Gerard Nijboer (uit-gelo-
pen) en Tonnie Dirks (doet Londen)
verschijnt er toch ook een interes-
sant veld Nederlanders aan de start
Zij kunnen zich richten op de Bar-
celona-'limiet' van 2.11.30 én, op de
nationale titel. Behalve Vermeide
en Van Vlaanderen hebben onder
anderen ook Jos Sasse, Michel dé
Maat, Aart Stigter, Adri Hartveld,
Jan van Rijthoven en Gerard Kap-
pert hun zinnen gezet op de mooiste
medailles in Rotterdam.

De Portugese Aurora Cunha
(2.28.11) is op papier de snelste bij
de vrouwen. Verder staan met na-
tionaal kampioene Joke Kleyweg,
Addis Gezaghen (Eti) en Auriea
Buia (Roe), de nummers een, twee
en drie van 1991 aan de start. Voor
Kleyweg geldt voor Barcelona een
richttijd van 2.34.00.

Becker schakelt Haarhuis uit

Forumdiscussie macht media
een andere club wil gaan spelen.
Zijn mogelijke opvolger Ansah
keept in Ghana voor een club die
onder de welluidende naam Kumasi
Atante Kotoko door het leven gaat.

De 26-jarige Ansah liet in ieder ge-
val al zien minstens zoveel stijl te
hebben alsAgu.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Gentile actief
als manager
LECCO - Claudio Gentile, het
scheermes van Italië in 1982,
blijft behouden voor het voetbal.
Hij wordt de manager van de
vierde klasser Lecco uit Noord-
Italië. In de afgelopen jaren was
hij scout voor zijn oude club Ju-
ventus. Van de selectie die tien
jaar geleden wereldkampioen
werd zijn nog zes (voornamelijk
reserves) spelers op het hoogste
niveau actief. Van hen deden al-
leen Bergomi (Inter) en Collovati
(Genoa) in de finale mee.

Nils Liedholm
naar Verona
VERONA - Nils Liedholm, een
levende legende in het Italiaanse
voetbal, heeft zijn persoonlijke
ronde van Italië voltooid. De
69-jarige Zweed neemt het roer
over bij het in degradatiegevaar
verkerende Verona, daar waar
hij in 1966 zijn trainersloopbaan
begon. Hij zal in de komende
maanden worden geassisteerd
door de voormalige Inter-ster-
speler Mario Corso.

Criquielion
in beroep
OUDENAARDE - Claude Cri-
quielion heeft gisteren aange-
kondigd in beroep te zullen gaan
tegen de vrijspraak van Steve
Bauer. De Belgische wielrenner
voelt zich nog altijd gedupeerd
door de manoeuvres van de Ca-
nadees tijdens de eindsprint van
het wereldkampioenschap van
1988 in Ronse, dat werd gewon-
nen door de Italiaan Maurizio
Fondriest. Maandag sprak de
rechtbank in Oudenaarde Bauer
vrij van onreglementaire hande-
lingen tijdens de sprint. Bauer
werkte met zijn elleboog, Cri-
quielion beweerde daardoor ten
val te zijn gekomen. Criquielion
liep door Bauers vrijspraak een
schadeclaim van een miljoen
francs, 55.000 gulden, mis. Het
beroep dient eind juni of begin
september.

Van Grimbergen
terujjf in Oranje
DEN HAAG - Maarten vanGrimbergen keert terug in het
Nederlands hockeyteam. De spe-
lervan Klein Zwitserland is door
bondscoach Hans Jorritsma op-
genomen in de trainingsgroep,
die zich voorbereidt op de Olym-
pische Spelen van Barcelona.
Van Grimbergen heeft een grote
staat van dienst als international.
Hij speelde 125 interlandwed-
strijden en maakte daarin 32
doelpunten.

MVV oefent
tegen SVV
MAASTRICHT - MVV zal vrij-
dag een oefenwedstrijd spelen
tegen de fusieclub SW/Dor-
drecht '90. MW speelt om 16.30
uur in de Geusselt tegen de nieu-
we club van trainer Han Berger.

Lopez behoudt
wereldtitel
MEXICO STAD - Ricardo Lo-
pez slaat bij de kleine mannetjes
stevig van zich af. De wereld-
kampioen in het stro-gewicht
van de WBC behield maandag in
Mexico stad zijn titel met een
punten-overwinning op Domin-
go „Pretty Boy" Lucas van de
Philippijnen. De 47,1 kilo lichte
Mexicaan weerde de wilde aan-
vallen van zijn tegenstander
gemakkelijk af en scoorde als
technisch betere bokser zoveel
punten, dat de jury na twaalf
ronden unaniem in zijn voordeel
besliste.

Limburg tegen
Gelderland
SITTARD - In het kader van de
voorronden om het Nederlands
Kampioenschap voor afdelings-
teams onder 16 jaar speelt de
Limburgse jongensselectie
maandag 23 maart op het terrein
van de V.V. ApeldoornscheBoys
in Apeldoorn tegen de afdeling
Gelderland. Trainer-coach Paul
Stijnen heeft namens de jeugd-
commissie hiervoor geselec-
teerd: R. Meulenberg; R. Dassen;
A. Jeurissen; J. van Lier; I. Pfen-
nings (Fortuna Sittard); M. v.d.
Essen; A. Bonfrère; M. Cauberg
en R. Janssen (VVM'BB); F. Rick-
sen en P. Doornen (Roda JC); G.
Emerencia en M. Knubben
(RKBSV); E. Gorts (PSV); L. van
Spijk en P. van Boekei (VW'B6).

Pionneke
kampioen
ROERMOND - In de hoogste
Limburgse afdeling schaken
voor clubteams is de beslissing
om de titel al in de voorlaatste
ronde gevallen, 't Pionneke uit
Roermond klopte de reserves
van Venlo met 5,5-2,5 en werd
daarmee onbereikbaar voor de
concurrentie. Na drie jaar keert
't Pionneke terug naar de derde
klasse van deKNSB (derde divi-
sie).

KERKRADE - Roda JC houdt morgenavond een forumdiscussie over de
macht van de media in de voetbalwereld. Vanaf 20.00 uur zal in de busi-
nessclub van de Kerkraadse eredivisieclub een aantal mensen hun me-
ning geven over onder andere verslaggeving en berichtgeving in regiona. "le en landelijke kranten. Ook zal de rol van de televisie, met name van het
programma Studio Sport, onder de loep genomen worden.
Leden van het forum zullen zijn: Kees Jansma (chef Studio Sport), Hans
Kraay (verslaggever RTL4),Bert Groothand (chef sportredactieLimburgs
Dagblad), Theo Vaessen (verslaggever sportredactie De Limburger). Van
de kant van de voetbalclubs zullen Ajax-voorzitter Michael van Praag en
PSV-manager Kees Ploegsma aanwezig zijn.

# Onder het toeziend oog van MVV-
keeperstrainer Chrit Baetsen (op de
achtergrond) liet Edward Ansah
gisteren in de Geusselt zijn kwalitei-
ten zien. De Ghanese nationale doel-
man is op proef bij MVV, omdat de
Maastrichtse club zich wil indekken
voor een eventueel vertrek van Al-
loysius Agu, die zich financieel
hoopt te verbeteren en desnoods bij

Sneekes op
schot bij

Fortuna 2
fIC^MOND - In het duel Helmond

rt 2 - Fortuna Sittard 2 behaalde
IL^niburgse ploeg een ruime en■Jj^nde overwinning, 0-4. De"mjpclub die zeer agressief speelde
Kb net bolwerken tegen een

'rieur Fortuna 2. Henk Duut
■il reeds na tien minuten met

',■ eJJkelblessure het veld verlaten.Ml/ ''ortuna-zijde was vooral Snee-
ft °P dreef. In de tiende minuuthij goed door en werd door de
e \5l0 Spqrt-doelman onregle-

r gestopt. De strafschopL^ door Usta feilloos ingescho-
L' 0-1. Even later was het PietersBJ. de gasten naar een 0-2 voor-

'ng schoot. In de tweede helft«L^ de Fortuna-verdediging goed
ty ne», zodat Richard Sneekes in de
Q.,j 74e minuut eerst 0-3 en later

*on aantekenen.

Beloften MVV

trainerscarrousel

VdIIVIMERT ■ Bemard Janssen■L *" de nieuwe hulptrainer van 4el^er Schimmert. Hij volgt Henk
op die als hoofdtrainerWahlwiller vertrekt.

KEY BISCAYNE - De tendens van Rotterdam zet zich in Key Bis-
cayne voort: een vormvaste Boris Becker en een wankelmoedige
Stefan Edberg. De Duitse nummer drievan dewereld trof Paul Haar-
huis bij kunstlicht en dat maakte zün taak iets gemakkelijker: 6-4 7-6
(7-4).

In het licht van de schijnwerpers heeft Haarhuis de neiging tot ver-
bleken. Dat overkwam hem eerder bij de voorlaatste editie in Mel-
bourne tegen dezelfde Becker en vorig jaar september in New Vork
tegen Jimmy Connors. Deze laatste trouwens verloor eveneens: 3-6
2-6 tegen de als vierde geplaatste Pete Sampras. Bij het ATP-kam-
pioenschap is Richard Krajicek de enig overgebleven Nederlandse
vertegenwoordiger in het enkelspel. Schultz verloor in de achtste fi-
nalevan Gabriela Sabatini, 6-1, 6-7 en 6-0. Krajicek krijgt John McEn-
roe tegenover zich. Die twee troffen elkaar voor het laatst' in Brussel,
waar 'big mouth' McEnroe al zijn indimidatie-praktijken nodig had
om de jongeNederlander eronder te houden.
De 33-jarige Amerikaan beleefde afgelopen maandag één van zijn
betere nadagen: winst met 5-7 7-5 7-5 op de als zevende geplaatste
Goran Ivanisevic.

Stefan Edberg liet zich verrassen door een notoire brekebeen, de
25-jarige Bobbie Weiss, die met 6-3 3-6 6-4 Voor de sensatie van de
dag zorgde.

Witsken 6-4 6-3, Sampras - Connors 6-3
6-2, Tsjerkasov - Emilio Sanchez 7-6 6-2,
Stark - Bruguera 6-3 6-4, Zoecke - Prpic
6-1 6-4, Hlasek - Yzaga 6-3 6-3. Pioline -Gilbert 6-2 6-0, John McEnroe - Ivanise-
vic 5-7 7-5 7-5.
Casablanca, Mannen, 300.000 gulden,
eerste ronde: Koevermans - Koslowski
6-4 2-6 6-2, Al Aynaoui - Cierro 7-5 6-3,
Gorriz - Vadja 6-0 6-4, Brastagui - Davin
7-6 6-3.

Schur, 7. Petito, 8. Ballerini, 9. Jalabert,
10. Zberg, 11. Pierobon, 12. Van Aert,
13. Jeker, 14. Kuum, 15. Sierra. 25.
Rooks, 35. Maassen, 44. Den Bakker, 63.
Breukink 0.33, 85. Harmeling 2.37, 98.
Akkermans 4.23, 136. VanOrsouw 18.39,
139. Fondriest . Afgestapt: Konisjev,

Kools. Algemeen klassement: 1. Cassa-
ni 30.42.48, 2. Sörensen 0.02, 3. Alcala
0.12, 4. Jeker 0.14. 5. Sierra 0.23. 6. Cola-
ge 0.28, 7. Chiurato 0.33, 8. Pierobon
0.38. 9. Zberg 0.41, 10. Roche . 11. Bro-
chard 0.50, 12. Petito, 13. Kuum 0.51, 14.
Imboden 1.01, 15. Van Aert 1.04, 25.
Rooks 2.50, 38. Argentin 6.13, 44. Bugno
8.49, 67. Den Bakker 17.28. 68. Breukink
17.38, 76. Maassen 20.14, 93. Harmeling
30.39, 97. Van Orsouw 31.31, 127. Akker-
mans 42.37.

TENNIS
Key Biscayne, Spelerskampioenschap,
5 miljoen gulden: Vrouwen, derde ron-
de: Schultz - Pierce 7-6, 1-6 4-0 Pierce
staakt de strijd, Sanchez - Helgeson 6-2
6-2,Labat - Farina 7-5 6-1. Tauziat - Med-
vedeva 6-4 6-2, Frazier - Shriver 6-2 6-0
Graf - Reggi 6-2 6-2, Date - Cunninghani
3-6 6-1 6-1. Zrubakova - Wiesner 7-6 6-4,
Rittner - McNeil 7-6 4-6 6-3. Capriati -Habsudova 6-3 6-1, Coetzer - Mesjki 6-3
4-1 Mesjki staakt de strijd. Garrison -Sawamatsu 6-4 6-0, Gigi Fernandez -Strnadova 6-4 3-6 7-5, Sabatini - Fair-
bank-Nideffer 6-2 6-0, Mary-Joe Fernan-
dez - Natalja Zvereva 6-4 6-4, Seles -
Savtsjenko 6-0 6-4. Dubbelspel, eerste
ronde: Baranski/Glitz - Grunfeld/TerRiet 6-0 6-3. Achtste finales: Sabatini -Schultz 6-1 6-7 6-0.

Mannen, derde ronde: Krajicek -'Snel-
ton 6-3 7-5, Becker - Haarhuis 6-4 7-6
(7-4), Courier - Gomez 6-4 6-7 4-3, Gomez
staakt de strijd, Weiss - Edberg 6-3 3-6
6-4, Chang - Rosset 4-6 6-4 7-6. Steeb -
Clavet 6-1 7-6, Nargiso - Korda 6-2 7-6,
Masur - Rostagno 6-7 7-6 6-3, Mancini -

SCHAKEN
Eindhoven, Nederlands kampioen-
schap, eerste ronde: Nijboer - Van der
Wiel 1/2 - 1/2, Brenninkmeijer - Van der
Sterren 1/2 - 1/2,Klarenbeek - Kuijf 1/2 -1/2,Cifuentes - Piket 1/2 - 1/2, Sosonko -Bosboom 1/2 - 1/2, Knoppert - Van Mil
1/2 - 1/2.

TAFELTENNIS

Kj. beloftenteam van MVV verloor
((, teravoAd van de beloften van Bo-ss»a Dortmund met 2-3.

res.divisie c
%* Den Bosch 2 4- 0
'iC°nd Sp. 2-Fort.Sittard 2 0- 4
fOfJe 2 -Eindhoven 2 5- 1

«Willem ll 2 2- 3

V*e217 11 6 028 47-18
\w« 16 12 4 0 28 39-11li.'Sittard 2 18 12 3 327 55-14B?J? JC 2 15 10 3 223 33-18
tW,2 16 8 3 5 19 41-35
«2 19 5 7 7 17 40-39
th, 2 17 7 2 8 16 30-26K*m II 2 18 6 3 9 15 22-30
IJL 2 19 4 6 9 14 27-39
Shrtu 18 4 6 8 14 26-45
Vtloven 2 20 3 4 13 10 26-48L'Bosch 2 18 4 1 13 9 16-52

2 15 2 2 11 6 18-45
donderdag 19 maart 19.30

2 -RKC 2

' imi r

WIELRENNEN

Montegranaro: 1. Argentin 192 in 4.38.56
(gem: 39,687 km/u), 2. Cassani, 3. Colage
0.03, 4. Alcala 0.04, 5. Sörensen, 6.

Torre San Pratizio. Tirreno - Adriatico
zevende etappe, Torre San Pratizio ■

Hilversum, Europese superliga, degra-
datieduel: Nederland - Hongaijge 4-0.
Eerste wedstrijd 4-1 voor Nederland.
Oranje blijft in Superliga.

Olofström. Finale Europese Superliga,
mannen: Zweden - Duitsland 4-0 (Wald-
ner - Franz 21-7 21-16, Persson - Ross-'
kopf 15-21 21-17 21-18, Karlsson - Fetz-
ner 21-14 21-13. Persson/Lindh - Ross-
kopf/Fetzner 13-21 22-20 22-20). Eerste
wedstrijd 2-4, Zweden winnaar.
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Auto Veneken b.v. |

"Occasioncentrum" "Occasionkelder"
Prins Mauritslaan 171 k▼* % I Leyenbroekerweg 27

6191 EE beek BzftnCl 6132 CN Sittard
tel 046-372882 |E22QJ|| tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3E, grijsmet 1988 Ma;:da 3231.61 GLX Sedan, zwart ... 1990 ==
Audi 100 cc 2.0E, groenmet 1988 Opel Kadett 1800CC 3-deurs, rood .. 1988
Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 Foril Escort 1.4 CL 5-deurs, wit 1987 =Golf Pasadena 1.8190 pk, wit 1991 Audli 80 I.BS 90 PK, grijsmet 1989 ==Golf Pasadena 60 pk, diesel, Audi 80 I.BS90 PK, zilvermet 1988 =5-drs., blauwmet 1991 Aucll 100 5 cyl. 133 PK, blauwmet. .. 1987 =Audi 80 2.0 E, automaat, veel VW Polo 3-deurs wit 1983
extra'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, zilvurmet 1989 =
rood 1987 VW Polo coupé 1300CC, rood 1989 =
Fiat Uno 45, wit 1987 VW Jetta 1600 CC wit 1987
Fiat Uno 45 iE, grijsmet 1990 VW Jetta 1300 CC rood 1987
Golf CL 1600, beigemet 1986 VW Jetta 1300 CC blauwmet 1987
Golf 1600, wit 1987 VW Golf Madison 18001zwartmet. ... 1990 =Golf CL 1600, 4-drs, wit 1987 VW Golf Memphis 1300 CC
Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 torn.rood 1988
Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 VW Golf Memphis 1300CC
Audi 801.9 E, grijsmet 1987 antracietmet 1988 ==
Polo, 3-drs., Fox, wit 1990 VW Golf 1300 CC wit 1985 =
Honda Civic 3-drs. 1.5 i, wit 1990 VW Golf 1600CC wit 1984 ==Opel Kadett 1.65, rood 1985 VW Golf GTI zilvermet 1982 =Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 VW Golf Diesel blauw 1987 ==
DEMO: Passat CL 4-drs., I.Bi, DEN O'S: VW Passat CL 1800 90 PK
groenmet 7-'9l blauwmet 24-6-'9l
Audi 80 1.8 i wit, comfort edition .... 8-'9l Audi 801.8S90 PK torn.rood 1-5-91 SE
Golf GTi, groenmet 1989 mm ss
Golf GTi, groenmet 1991 SS
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.jS^SI OPLEIDINGSINSTITUUT

Binnenkort start het rijkserkende -~—= //f^vTTYir^opleidingsinstituut 0.P.8, in uw omgevingmet de -^-5 |l Jl Vr-V |r^v 53^"
volgendemondelingeopleidingen: "_j&^"^ JL*'

BEVEILIGINGSBEAMBTE |%//|l\\\^
Basisdiploma: 21-28 maart te Sittard 'II
Vakdiploma: medio april/mei te Sittard
Kaderdiploma: bij voldoende aanmeldingen

evenals de

BASISMILIEUCURSUS: mecioaP ii

i Coupon:
" Ik ben geïnteresseerd in een van de bovenvermelde opleidingen. Stuur mij meer "
" informatie over de cursus "
" (slechts 1 cursus vermelden)

" Naam: :
ï Adres: :
! Postcode: " :

Woonplaats: :
" Telefoon: *
: Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar: ;

OPLEIDINGSINSTITUUT 0.P.8.
Postbus 609 ( :
6130 AP Sittard
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Juwelieren ___)iamonlaii& K m J

lid Amsterdamse Diamant Beurs —
de goedkoopste juwelier in Nederland

Speciale St. Joep aanbiedingen!
Sittard - Limbrichterstraüt 32 " Tel. 046-521965_
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05150
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Donderdag 19 maart wordt de jaarlijkse St. Jozefmarkt gehouden.
De Sittardse jaarmarkt blijkt telkens weer een uniek evenement, dat
behalve de Sittardenaren veel mensen van buiten de stad aantrekt.
Die donderdag zullen ruim 500 kramen en meer dan 100
standwerkers de Markt en de straten in de binnenstad een feestelijk
aanzien geven. Bovendien staan er bijna 80 kramen voor een lekker
hapje en een drankje.
De St. Jozefmarkt is donderdag open van 8.30 tot 18.00 uur.

GROOTSTE
De St. Jozefmarkt is de grootste jaarmarktvan Nederland. Ook het
nieuwe winkelcentrum rond de Walstraat is bij deSt. Joep
betrokken. Veertig kramen met allerhande koopwaar, circa 100
grondplaatsen met bloemen, planten en tuinartikelen en meer dan
50 verkoopwagens vullen op 19 maart de Molenbeekstraat, de
Heistraat en de Walstraat. De beide parkeergarages in dit
winkelcentrum bieden uitkomst aan de bezoekers die beladen met
koopwaar huiswaarts keren.

VERKEERSMAATREGELEN
In verband met de St. Joepmarkt op donderdag en de voorbereiding
daartoe zijn tijdelijk enkele verkeersmaatregelen noodzakelijk. Zo zal
woensdag 18 maart vanaf 8.00 uur 's morgens de Markt worden
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. In verband
met de opbouw van marktkramen kan men woensdag niet op de
Markt parkeren. De Deken Haenraetsstraat is voor het doorgaande
verkeer gestremd. De parkeerterreinen aan deGats en de
Haspelsestraat zijn afgesloten. Ook mag men vanaf
woensdagmiddag 14.00 uur niet parkeren in de Paardestraat en de
Putstraat.
Overigens zijn die middag vanaf 14.00 uur de volgende straten
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers: Paardestraat,
Rosmolenstraat, Haspelsestraat tussen Brandstraat en Deken
Tijssenstraat, Deken Tijssenstraat tussen Haspelsestraat en
Kloosterplein, en de Deken Haenraetsstraat. Tijdens de jaarmarkt is
het verboden in de straten waar deze Markt wordt gehouden als
voetganger een fiets of bromfiets aan de hand mee te voeten.
Automobilisten dienen er rekening mee te houden dat die dag in en
rond het centrum onvoldoende parkeerruimte is.
De parkeergarages blijven bereikbaar en ook buiten de centrumring
kan men de auto parkeren.

" Kruisbessen special
_

middel-vlaai \m jm^
voor Zr y-mi_J

" Uw speciale Commiinie-
bCStelling kunt u nu reeds opgeven.

" Bezorging is op de dag v/h feest mogelijk!

Tudderenderweg 85 - Sittard
Tel. 046-513013

Steenmarkt \di >i| 'van Erp b.v. '| nTf!,
Metselstenen
in alle kleuren
voor binnen- en buitenwerk
Dakpannen
Tegels
Hardsteen \t-_^=njtöaT
Straatstenen c^SffiL
Sierbestrating ~ vöKL
Tuindecoratie

Lahrstraat 17
6137 LG Sittard
Tel.: 046 - 512481

Ligging:
nabij algemene begraafplaats, 500 m achter HuizeKolleberg

C.C.L
Tuinmeubelcentrum

DOORLOPEND SHOW
Hartman, Kettler, Allibert, Kurz.

5 jaar garantie
grote korting

enorme sortering kussens

C.C. Limburg
Industriestr. 19 Sittard

(Achter Jan Linders)
tel. 046-517235

ALS GOED OOK
SNEL MAG ZIJN

Kleurenfoto's in 27 minuten* klaar! "
prifo

Daar ga ik naartoe

* machinetijd

Paradijsstraat 10, Sittard,
| tel. 046-527524 mts

BEK
Tunnelstraat 2A Sittard

tel. 046-519664

HOTEL DE LIMBOURG CAFÉ

Holland Hotel de Limbourg
(Hotel Garni),
aan het marktplein van
het oude stadsdeel van Sittard.

- Zeer centraal gelegen t.o.v. handelsterreinen
in België en Duitsland.- Functionele vergaderruimte.- Prima voorzieningen voor recepties,
koffietafels en partijen.- Gezellige bar met 's vrijdags va. 17.00 uur
Happy Hour.- Ruime parkeergelegenheid.

Markt 22 Tel.: 046-518151
6131 EK Sittard Fax:o46-523486

* i

SIRKEL^jgyl
19 maart - St. Joep
vanaf 9.00 uur Rommelmarkt
14.30 uur Kindervoorstelling

21.00 uur Emiel van Egdom Band

Entree vrij - Putstraat 22
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NU [
helemaal vernieuwd

helemaal anders
helemaal van deze tijd.
Uw bezoek loont beslist

de moeite

7 9 maart St. Joep
met grandioze
aanbiedingen

STEENWEG 27 SITTARD

>

1
Met St. Joep is het heel gezej'
lig in Sittard. Als u naar hui*
gaat neem dan zeker iets lek'
kers mee voor bij de koffa
van

--+

Bakkerij Daniels
altijd goed - altijd lekker

Stationsstraat 1, Sittard
tel. 046-512307

fÉI "j _^_W . il .^ I*Jl]j ) 1 I i [Cl I w L-fl

_—-—T^öTcCödrs l:: RADIO-CD INSTALLATIE
r^oJd ScoT?!!ls\one, s.^i\ad\o/ li gratis bij aankoop van een\ V«eun SïSen + 6 1 FORD ORION of\ *S^ÏÏ* 4-50° 1 FORD SIERRA GT\ rfISS-*ec'^ ______%%-+ 1 I

'Ford Sierra Azur 20i sedan Kleur: -^~~^\& A-^ e - «reV- m! wit schuifdak, stuurbekrachtiging HT^OrÖ e 0^ VI toerenteller, centrale deurvergren- li w\eur.^ Vfi6 f̂a m
deling, radio-CD installatie. Een- I \ .&r qdS-^ 11
malig aanbod Fl. 37.200,- rijklaar \ a Qra^S 010^^ '3CirS/

m I I Ford Orion 1.6 CLX
Ifpord Esc°a jnsiaWat»©'r̂,Tr. I CD installatie gratis + alarm-
TA sdrs s\ere° -vn(j\en tève 1 . installatie indien leverbaar
I J 1 uit voorraad.
\ baar urt voc — „^„^^■■■■J

" v "'vivp — ' i . i.—i. i .■■ ■ ■■■' ■■"■' -'— —■■■ ■'

m^ _\WÊ^mm\\\mT^mmWmm^^W^9^mmm\m^mm\ mmW V Bf *mW m%\ 1 1 I I 1 f__Ww____\W_ WW m \ H. O &.^K VJL 11 k L ft v^ *Jl

MGR. VRANCKENSTRAAT 20 - SITTARD - 046 -51 60 46 J
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a~: Autobedrijf I
Nizet b.v.

al meer dan 45 jaar
R^ÖËN Citroen-dealer
H**® 25, 6130AA Sittard ■ Industriestraat 14, 6135KH Sittard

Telefoon 046-511051 - Telefax 046-580266

Ski Aito GLX 89 ’10.750,-- 89 ’ 9.250,-- ’11.500,-
F'CorsaGT 86 ’10.950,-

-"biza 87 ’ 8.750,-
JJoènVisa 88 ’ 8.950,--2'Golf GTIIBOO 83 f 9.750,-Hio 87 ’ 9.950,-- 1.3 S Sedan 86 ’ 10.750,-

-d Escort 1.3 83 f 6.950,-Nn Micra 87 ’ 10.750,-
J*1Kadett 1.3 S,
>cher uitvoering 84 ’ 7.750,-
-**an Sunny aut. 84 ’ 6.250,-

Autobedrijf
CHRIS GEILEN

Adres voor eerste klas occasions
Erkend Bovagbedrijf

APK-, WN-keuringsstation
Alle auto's met nationale autopas

v^_ Dorpstraat 56-58 Broeksittard dwq

*_ling van Patiënten/Consumentenorganisaties inLimburg
Kleine Steeg 7, Postbus 527, 6130 AM Sittard

Telefoon 046-52 93 50 ■* Telefax 046-52 97 33
KOMT OP VOOR DE BELANGEN

VAN DE GEBRUIKERS VAN

|s^ GOED BELEID IS OOK UWBELANG!

i

OO optiek
in 1pattlpsiß

Markt 15, Sittard, tel. 046-512182

DE REGENBOOG
ELECTRONICA

Uw leverancier voor:
* computers
* electronische componenten
* meetapparatuur

Steenweg 19A, Sittard, tel. 046-512355

Nissan Vanette v.a. ’ 18.092,-ex. BTW Nissan Cabstarv.a. ’ 21.738,-ex. BTW

g^a i_i | Irjrf__\ ||
SCHOENMAKERS

Uw bedrijfswagendealer
Geerweg 14, Sittard 046-512814

ST. JOEPMARKT - SJOEMELMARKT

BIJ ONS BEPAALT U ZELF
HOE U HET HEBBEN WILT !&

DOE NU U VOORDEEL g£
bij ons de nieuweformule voor het kopen van een gebruikte auto. De koffieuf u nu kiest voor een young one, ok-occasion of een sjoemelmarkt-auto. staat klaar!

GÖTTGENS A ii 7OPEI-e

SITTARD "iï&:mi>

ÉÉNMALIGE ST. JOEP-AANBIEDING

MAZDA 626 2.0iGLX COUPÉ
Normale rijklaarprijs ’ 37.000,-

Nu speciale St. Joepprijs ’ 34.500,-
-inclusief matten + ML

Alléén.bij Auto Leymborgh BV Limbricht
Tei. 046-515838

KOM KENNIS MAKEN MET
HET ZONNETJE IN HUIS.

■

t

_^m~m\_r_\ ff -__^____i___iS^

f
Kflk -■ ' ~—~" ininw^J ftP'rS 3

fÉK* *dMMH Pti {H ■

Wij organiseren van 19 tAn 30 maart een grandioze voorjaarsshow, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Daarvindtu onderandere bovenstaande auto, deCorolla Hatchback Soleil, met open daken tal van andereextra's.
Maar we hebben natuurlijk nog veel meer zonnetjes in huis die goedgehumeurd klaar staan voor een proefrit,
zoals bijvoorbeeld de Limburgse primeur de lite-Ace. Moet u natuurlijk wel langskomen. Alvast tot ziens.

Openingstijden:
maandagtAn vrijdagvan 9.00-18.00 uur, donderdagvan 9.00-21.00 uur, zaterdagvan 9.00 -17.00 uur.

AUTOMOBIELBEDRIJF mméÊÊk*mJjsÈÊs
MENGELERS B.V. '^^SJ^JTl^^^^uaS^^
« ' *

4ÊË?' NIEUW NIEUW K^Wt'.J______**&*. \'f ;—■■■ _ *ft^* _______
jAWsSk*-tt^ "-.■ -^ HB*WBKAfc' ? I^o _^3 «HVEItÊ /S\ Power 2000 Hg* ***1

_r\__?_Ur _\ ■"V t^ / »/JI SIBMJ^QP&I\ b\||T|lM Bl f!\ Voordelen: \ / BMBg tmmWm\\ 1i*-l^Lf£ BA A " een uniek profiel \. / M
QAI SKlvO ontworpen voor de \ <^ B\ffl| SSrffïCSflß^i hoogste veiligheid op \\ jtM\T±

Ik^^ Mm\ na^e we9en Nv\I|| ■k""' J_W \ " een slijtagebestendige \\. SBHHBiH BBh^SMBr rubbersamenstelling X \
/AI ITADAMIVTtI / / voor een Sroot aantal ,^^\ \/ AUTOBANDEN ZX kilometers VELG 6 J X 14 \

" A-mT " de beste band voor een __M \ _,__,__ „„..,...
Escort. Golf, Kadett, Colt A - lage prijs \ BAUD 185/60 X 14
155 R 13 TL S Corolla. 94." \ "

b^ / SETPRIJS
.^O^3 TLS „ io,?B'T mm ~7/ (4stuks) ’ 1350,- A
\ 165 13tl \ \ CSPPWWPJ I^F^^^HBiß^BlHHH^fl\ \\ LUttUUéU ©► jwwzop^B Br JH V\ Extra breed .. _ \ \ /^^^^^^^^^^^^^^\ 185/70 rl3tl s va 110.- \\ MICMELIM Geopend: Dagelijks van 8 tot 17uur\ : \^V********■*=»-*** X Zaterdag van 8 tot 12 uur

/ Incl. montage + balanceren \. [ f |/%fß|#j| 1
~jM / terKtenspecialistenff

tm
___

m___
mL &WERMAN&

" SITTARD: Rijksweg Zuid 214. Tel. 046-510123 -^^^^^^^^^^
| " ROERMOND: Mijheerkensweg 3. Tel. 04750-30460. * WEERT= Tel. 04950 - 33958

Woensdag 18 maart 199219{j^burgs Dagblad



Woensdag 18 maart 1992 " 20Limburgs Dagblad

P wL^ m.Ê m\\ i'm "m m Êf*iÊ m mT ëÜJÊ M Êf^mlmfÏÏ mvé hL W**

SINT JOEP JAARMARKT
begint bij de Rabobank
U kunt gewoon contant geld
blijven opnemen via de
geldautomaten aan onze kantoren:
Tempelplein 15/Broeksitt.weg 154

Rabobank O
SITTARD-LIMBRICHT
kantoren na 12.30 uur gesloten

Fc ift mWmm\ 9 I _WmW \m\mmmm\

F B L ÉrW _$____m
m^__j_\\___^^-: ___\\\\\\_*^^^^___\ W\w^^^ V^E

UNIEKE ST. JOEP-AANBIEDING
*r~<S^l*" AUTOBEDRIJF JASPER B. V.

vanaf 18 t/m 21 maart a.s.
Y^j_M ______ 205 pc"9eot Jasper Special. Tijdelijk mcl.: (beperkt leverbaar, 6 stuks)
// B^^\ * Alu vel9en met brede banden/L*^_7^^ ___

» Spoiler voor met verstraler
f_^^^ w^Bjj^^ ==.T~:\ * Tl sty|in9set
jr——*^^SS^SS ■■■h^ * Spoiler achter
m__

m_______m^ïmm^Kmmmmf^? * Rode sierbies in bumper _
_m__r_> »—«B^^^B* u -_^m * Achter ruitenwisser f f_f #*llB * 5 versnel. 1.1 inj. motor van ’ 24.485,- voor ff Ammm* ff wUI

ssu &«m_______________. 106 P6U96O* Jasper Special. Tijdelijk mcl.: (beperkt leverbaar 3 stuks)
JLm ""^T^W * Au ve'9en me' brede banden

____tWlk" ' P^^^^. * *^l stylingset
"^^^—«^i B/* * Spoiler achter
*ttnfl * Achterwisser — *%*% im»mn,WF%\ Bf * 5 versnel. 1.1 inj. motor * _f_f #*%|

* Metallic van ’ 24.325,-voor ff éméLm ff JUiBBB*BP rij klaar

Peugeot 309 XL Jasper Special. Tijdelijk mcl.: (beperkt leverbaar 3 stuks)
* Metallic * Inj. motor 60 pk
* Alu velgen met brede banden * Achterwisser — _mgm «%««««
* Achter spoiler * 5 versnell. ♦ _fw\ Q|
* Reflectorplaat achter van ’ 29.100 voor ff

rijklaar

Bij inruil van uw huidige auto ongeacht de leeftijd en kilometers minimaal ’ 2.000,- inruilwaarde. Ook bij inruil op een van onze
60 occasions boven ’ 10.000,-.

Dit alles alleen bij uw officiële Peugeot-dealer

Autobedrijf Jasper b.v.
Windraak 29 gem. Sittard, tel. 046-521944

" Off. Peugeot-dealer voor Sittard, M'geleen, Brunssum, Bom e.o.

RS-PAKKET: gratis rs-pakket

" Spoiler vóór en achter op ESCORT 1.6 CLX*
" RS-spoiler op achterklep

A^^r ___, __m

rf '-
_y\ mf. -4 *|B B

B RRmB mm-m-Wl
_ . Afbeelding wijkt iets af van origineel

fiXtr3 S nOGmGn ln onze showroom staat deze Ford Escort voor u klaar. Dat we daarbij nietw «■ -_w ww gauw zullen praten over extra's, komt doordat de Escort al zon complete
'gy l^ïï *%__._% wagen is. Standaard bijvoorbeeld uitgerust met 0.a.:lo Dl UilS " krachtige 1.6 motor met 90 pk;

* " ruitenwisser/sproeier achter;

IUI Öl« ÜOt#U Cd " halogeen koplampen;

" rondom groen getint glas;
cf'Qtin^l^ll'nilPrnïl^l! * donkergrijze flankstootstrippen met sierbiezen;
OICIIIUCICII MÏCI IICICiI " van binnenuit verstelbare buitenspiegels;

" centrale deurvergrendeling;
" verstelbare hoofdsteunen op de voorstoelen;

" in 60/40-delen neerklapbare achterbankleuning.

De complete Ford ESCORT SPECIAL
* inclusief afleveringskosten OT Cl m
* zolang de voorraad, strekt / * aiieen opautos uit voorraad vanat W II ■ \JUwj

Rijksweg-Zuid 90-100, Sittard, tel.: 046-515200

■■.^ m̂mm**

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIEËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458I HQENSBROFK

HUISDIERHERRIE
Doe er iels aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| het

Vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, MC/"*
2600 AJ Delft IN^O

[BIJ KWIK-FIT KRUGT U ALTUD MEER!
*E -_^_m_____ ____m_ms* JZ-&&ZM m_^_^_^ _____________ *-^_V^M^m_ ■_«£. J^_*^__\ I \_*__tW*"^____ ~-.**a*vz*- MI

B^ÉA^ill^lLiilLl^^fll WmmM Bj^^Lj^L^JJLJjL^JLyjJfc^^^^^J KSUiÜAè^AkUJ^ /y(j 31 I beschwm^^JJ^nduiddntepni^^^orwooraen^J*^'
1 IAQ m^^u^j^^u^jum^^ mon age en AL VANAF JÏ7f" I ofvemagingen^°° r"

hteWerk- % M li| i
| 155 Rl3S IUÖ,- Voor o.a. Opel Kadett E, HB, Sedan en Caravan '85-'B9. BffIMfMfHHpMMM ■ ver\ aatworden de ven kon. I 0| Mflfl»f£%£M
2 ITR . Opel Astra HB, Sedan, Caravan. VW Golf ll 'B3-'9l. UyJj 3hJ I zaamheden samen mei de B^wfc. 1» Ol Mllllll '| '___ ° 4^4^ I Voor o.a. VWPolo(900 cc) 1D75-7/'B4.Fiat Uno 45 (FIRE) B vervangen zijn mJlJrfliSttÉnl
1 IfDCnCCTCIM Afhankelijk van uitvoering vanaf: ■■■■ I 3/'B3-'9O. Peugeot 205(954) benz.'B2-6/'B7. Opel Corsa B on °men. WBB j 'fe [ MW_ \

(ÜXmT HZ 137,'- "^STwWÏff 'NKL MONTAGE „„„..„„,.„„. 199,- lUSQNIIsIS^_mBUUBJ
rg 17^ 'NUMW"_—■—J Aanbieding geldig t/m 31-3-1992. VOOR ELK TYPE AUTO DE PERFEKTE UITLAAT IN VOORRAAD 1 U*^ ' fl BMmW*W^^

/ UHrIHII lIE 1 Roermond (A/R)Keulsebaan 502,04750-20120.Eindhoven (A/R) Ambachtsweg 11,040-481407.Eindhoven/Woensel (A/R) Bruggelaan 10,040-426888.Eindhoven (A/R) Gagelstraat 928, 040-552828. f I B

’ Kieivoonekerheid' / Eindhoven leenderweg 73, 040 119705 Celeen Rijksweg Centrum 83/87,046-740347. Heerien Heerenweg I, 045-723821. Heerlen (A/R) Heerlerbaan 193, 045-423017. Sittard Pres Kennedysmgel 6, _W r ___\ / f _Bm_____Èso I g _m/ Kw,k-Fit biedt m«r: ioo% / C 046-525000. Venlo (R) Prinsessesingel 1/4/5,077-540058.Venray (A/R) Stationsweg 113.04780-11850.Weert (A/R) Roermondseweg 68,04950-30008. J^^r^^_m^^mmf _m^___W mW I l mmj I .___. I _M F f / m Amm_f __M i —mm\ wm M m mmI Geen-OkibbeJ-Carantie / Wm g g _J M k_m g ___ _W m g A_\I Bepalingen in overleg mei / MmMW ~~%_k *^R °°k APK en Remservkc in deze vestigingen (R) ookRemservice. A _f _ Mik ■■ _^_W g _^_m _^g m g _^Ê/ ANWB /"" * 17fl %/PcfïcrïncTon in Norflorlanri Alle mkl BTW' montaseen ■^^XflßMlinflfl f I kWI I I -LVM VC3llgll IgCll 111 INCUd ldl IU garantie. Exkl balanceren en ventielen. V / / ___
W\y^4 bwobv (^ Ybu can't get better than aKwik-Fit fitter,



Elektrobedrijven
jagen verbruik op

*; Algemene Nederlandse Bond van Schoonheidsinstitu-n- de Anbos, wil de beunhazen onder de schoonheids-pecialisten weren. Omdat straks in de meeste gevallen. n vakdiploma niet langer nodig is om een eigen zaak op.zetten, maken de gediplomeerde schoonheidsspecialis-
diniZich zorgen> ZiJ zien gevaren wanneer collega's zonder

de klant masseren, elektrisch epileren, onder deapozone zetten of het verkeerde middeltje op de huid""neren. DOOR HERMAN DAMVELD
'Elektrische apparaten gebrui-
ken meer stroom, hebben een
kortere levensduur, raken over-
belast. De stroomrekening wordt
hoger. Dit als gevolg van verho-
ging van de spanning van het
elektriciteitsnet van 220 naar 230
Volt. Het elektriciteitsgebruik is
daarmee groter dan nodig. Dat
stelt ir Jan Bothenius Lohman,
medewerker bij de Interfacultai-
re Vakgroep Energie en Milieu-
kunde van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij doet onderzoek
naar patronen in het elektrici-
teitsgebruik. Naar zijn mening is
de voorlichting van de energie-
bedrijven over de gevolgen van
de omschakeling naar 230 Volt te
positief. Lohman stoort zich aan
het motto van de voorlichtings-
folder: 'Het elektriciteitsgebruik
maakt graag werk van Uw Euro-pa.
Het elektriciteitsnet in Neder-
land had een spanning van 220
Volt. Vanwege de eenwording
van Europa is besloten dat er
overal dezelfde spanning moest
komen. Toen is gekozen voor 230
Volt. Waarom is uniformiteit in
de netspanning gewenst?

Volgens de VEEN is de achter-
grond van de afspraak het weg-
nemen van handelsbelemmerin-
gen. Nu moeten de fabrikanten
van hun produkten verschillen-
de versies maken voor de ver-
schillende netspanningen in
Europa. Bij overal gelijke net-
spanning hoeft dat niet meer.
Volgens de VEEN spaart dit kos-
ten uit en 'kunnen radio's, was-
machines, televisies stofzuigers
en dergelijke goedkoper ge-
maakt worden. Dat voordeel
komt straks bij de consument te-
recht', lezen we in de folder.

Lohman moet dit eerst nog zien,
maar als deze beloftes uitkomen,
is dat nog geen reden om in de
Europese Gemeenschap voor
230 Volt te kiezen: „Is 230 Volt
nu echt beter dan 220 of 210
Volt?" vraagt hij zich hardop af:
„Nee, ik kan geen zwaarwegend
argument voor 230 bedenken.

anders dan dat je bij deze net-
spanning op korte termijn wat
meer licht krygt."

Nadelen
Overschakeling naar 230 Volt
heeft nadelen. Het verlies bij het
transport van de stroom van de
centrale naar de gebruiker
neemt toe. Volgens Lohman gaat
het hierzelfs om een fors verlies.
„De verliezen zijn zon 4 procent
van de doorgevoerde stroom,
maar bij 230 Volt gaat 5 tot 6 pro-
cent als warmte verloren." In
transformatorhuisjes neemt de
belasting toe. Ze raken licht
overbelast.

Lohman somt een aantal nade-
len voor de consument op: „De
levensduur van elektrische appa-
raten vermindert. Neem bijvoor-
beeld gloeilampen.Bij een hoge-
re netspanning gaan ze meer
stroom opnemen. Ze geven wel-
iswaar meer licht, maar worden
ook heter en gaan nog snellerka-
pot. Vooral spaarlampen die
gemaakt zijn voor 220 Volt krij-
gen een extra belasting. Zulke
lampen mogen eigenlijk niet
worden verkocht. Of je moetrus-
tig aan doen met de omschake-
ling naar 230 Volt."

„Elektrische apparaten gaan har-
der draaien bij 230 Volt," merkt
Lohman op maar, „dat krijg je
niet voor niets. Indien een huis-
houden vijf procent stroom be-
spaart, wordt dit teniet gedaan
door het hogere gebruik bij 230
Volt. Misschien heb jewel spaar-
lampen aangeschaft, maar merk
je daar niets van in de elektrici-
teitsrekening."

Ter geruststelling voor bezitters
van klokken en cassetterecor-
ders het volgende. Deze appara-
ten moeten met een vaste snel-
heid lopen. De snelheid is niet
gekoppeld aan de netspanning,
maar aan de wisselspanning. Bij
230 Volt gaan klokken niet vóór
en cassetterecorders niet sneller
lopen.
Stel dat men weer terug gaat 220
Volt. Het elektriciteitsgebruik
van huishoudens daalt dan met
10 procent, rekent Lohman voor.

Vak teveel beschouwd als 'leuke hobby'
Schoonheidsspecialisten in
geweer tegen beunhazen

Rover: trein naar buitenland 1 mei veel duurder

kenmerkt. Ongediplomeerde
schoonheidsspecialisten, beun-
hazen, passen niet in dit beeld.
De vereniging wil voor de vesti-
gingswet van schoonheidsspe-
cialisten het vakdiploma in
stand houden. „Vaktechniek is
de kurk waar deze branche op
drijft," zegt De Goeij.
Een diploma schoonheidsspecia-
list is niet te vergelijken met een
cursusje huidverzorging van zes
weken. Tijdens dit soort cursus-
sen leren de cursisten alleen
opmaken. Bij een schoonheids-
instituut is dit slechts de 'finis-
hing touch. Bij veel behande-
lingsmethoden is deskundigheid
geboden. Wanneer elektrisch
epileren onzorgvuldig gebeurt,
kunnen er brandblaren ontstaan.
Tevens moet er rekening worden
gehouden met de kans op infec-
ties.
Als het ministerie het advies van
de Anbos om het vakdiploma te
handhaven niet overneemt, be-
staat er voor de branche-organi-
satie de mogelijkheid om een
erkenningsregeling voor de
schoonheidsinstitutenin te voe-
ren. Deze regeling is een cerfi-
caat dat door de Anbos wordt
verstrekt en staat garant voor
een behandeling door een gedi-
plomeerde schoonheidsspecia-
liste.

2aU ministerie van Economische
d *en, de vier belangrijkste on-

en het
Christelijk Werk-*eversverbond willen de vesti-
voor deze beroeps-

jv^P(5800 mensen)veranderen.
1 betekent dat iedereen diever 'algemene ondernemers-

'ardigheden' 'beschikt, een ei-.n schoonheidssalon kan be-j^en. Wat die vaardigheden
3 moet overigens nog naderorden vastgelegd. Het ministe-. beoogt met de vestigingswet~ °r het midden- en kleinbedrijf

kwaliteit van het onderne-
.erschap te verbeteren.
-et aantal vestigingsregelingen
Xp?- 1 worden verminderd door

'Uksoortige beroepsgroepen. ttien te voegen in één branche.
et ministerie gaat ervan uit dat

Vat S°ede ondernemer' zelf een"kdipioma heeft of dat de werk-sters gediplomeerd zijn. Zo
*g de schoonheidsbranche zelf

voor de uitoe-, >Ung van het beroep schoon-
stellen, maar dit

t r̂dt niet in de wet geregeld.
jjfft beginnende ondernemer

kj 1 niet worden gedwongen omgeraan te voldoen.
* Anbos, opkomend voor de

fangen van haar circa vijfdui-
fpd leden, Vindt dat het vrijla-

*? van de huidige vestigingsre-
tot beunhazerij en wild-

woei in de schoonheidsbranche
v 'dt. De Anbos wil wel voor een
Jstigingswet-nieuwe-stijl in
j^merking komen, maar zij zal

|rch sterk maken om de vakbe-kwaamheid in de vestigingsrege-
sm? te handhaven. „Een diploma
f^hoonheidsspecialist is essen-
rv ' voor het uitoefenen van hetak. Aan een verkeerde behan-
?6üng van de huid o(f het gebrui-
*en van een verkeerd preparaat,
*>tten veel risico's. Het vak
/"aagt om een opleiding," meent

voorzitter M. de Goey.
constateert zrj dat het vak

j^hoonheidsspecialist te veel als
hobby wordt gezien. De An-

°s ziet graag dat het bedrijf
j^eer gewaardeerd wordt en dat
et vak als 'volwassen' wordt ge-

Door "het verdwijnen van de gezinskorting voor een buitenlandse
treinreis moeten gezinnen met twee kinderen vanaf 1 mei 50 procent
meer betalen. Ook andere reizigers naar het buitenland hangen ta-
riefsverhogingen van 25 procent en meer boven het hoofd. Dat meldt
de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) die daarover in-
middels bij NS heeft geprotesteerd.
Volgens Rover zijn in deberichtgeving over 'Euro 92' - de vernieuw-de en vereenvoudigde verkoop van buitenlandse treinkaartjes - 'ne-gatieve aspecten' onderbelicht gebleven. Niet alleen worden er naarminder bestemmingen dan voorheen kaartjes verkocht, ookzullen erminder voordelige kaartsoorten worden verkocht, klaagt Rover.
Behalve directe zijn er ook indirecte prijsverhogingen. Door de ver-mindering van het aantal verkochte bestemmingen moeten reizigers
bij voorbeeld voor Zweedse bestemmingen ten noorden van Stock-
holm, onderweg een extra kaartje kopen. Of ze moeten het in Utrechtvoor 25 gulden bestellen en er dan drie weken op wachten.Volgens Rover zijn reizigers nu al vaak aanzienlijk duurder uit dan

nodig omdat in het buitenland gebruikelijke, aantrekkelijkekaartjeshier niet worden verkocht. Straks wordt dat alleen nog maar erger.
Volgens Rover kan 'Euro 92' ook zonder de nu dreigende nadelen
worden doorgevoerd. De gezinskorting moet bij voorbeeld gehand-
haafd worden en de 'besteltoeslag' van 25 gulden moet achterwege
blijven. Een woordvoerder van NS zei dat tot het afschaffen van de
gezinskorting voor buitenlandse treinreizen op internationaal niveau
is besloten en dat diezaak helemaal niets te maken heeft met de ver-
eenvoudigde verkoop van buitenlandse treinkaartje via 'Euro 92.
Die operatie heeft voor 90 tot 95 procent van de buitenlandse reizi-
gers van NS alleen maar voordelen, aldus de NS-zegsman. Voor eenkleine groep - die weinig bereisde bestemmingen als doel hebben -
kleven er inderdaad nadelen aan, beaamt de NS-woordvoerder. Maar
die nadelen voor een kleine categorie reizigers wegen niet op tegen
de voordelen die het nieuwe systeem het leeuwedeel van de klandi-
zie biedt, redeneert NS.

De verguisde gans
DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE deels van het repertoire verdwe-

nen bij onze toprestaurants.

Kinderen zijn 'big busmess '
Jeugd tussen zes en
achttien geeft per
jaar 7 miljard uit

J^e gans is opnieuw buiten-eWoon populair, maar op
heel andere manier danvroeger. Deze spreek-

woordelijk zo domme vogel
;^s vele eeuwen het meest

eetbare gevo-
ste. Sinds de jaren vijftig
erloor het dier echter veelan zijn culinaire fans.

*lde ganzen zijn niettemin be-
haald geen schaars artikel. Maar>Jj^een in het jachtseizoen mag er
I P geschoten worden. Daarnaast

"Hln er veel tamme ganzen. Gan-
',f? 11 fokken is al een oeroude be-«gheid.

r* vogels bewaakten het erf,
fen de restjes op en legden nog

?ieren ook. Hun veren gaven!}esrlijk warm dons en het vlees*as en is een delicatesse.

Ganzeleverpastei, paté de foie
gras, is pas voor de eerst ge-
maakt in 1762.De Normandische
pasteibakker Jérme Clause
kwam op het idee de lever te
combineren met stukjes truffel
uit de Périgord. Daar gaat een
dun laagje tot gehakt gemalen
varkensvlees omheen en het ge-
heel wordt gebakken in korst-
deeg.

Getruffelde lever

DOOR ALICE PLEKKENPOL
In Duitsland is uitgesmolten
ganzevet een graag gegeten
broodbeleg. Het smaakt veel lek-
kerder dan reuzel (varkensvet),
dat daar ook wel op het brood
gesmeerd wordt. Zuurkool en ro-
de kool, in ganzevet gesmoord,
smaken bij geen enkele andere
bereidingswijze zo overheerlijk.

Confit
Fransen zijn meesters in het toe-
passen van de reeds zeer oude
conserveringsmethode die wü'confit' noemen: het koken van
vlees in eigen vet en het daarna
in een aardewerken pot bewa-
ren.

Confit van gans kan lang be-
waard worden en is op veel ver-
schillende manieren te gebrui-
ken. Het komt zowel koud als
warm op tafel.
De poot van de gans wordt alge-
meen beschouwd als het smake-
lijkste deel om confit van te
maken; de vleugels echter zijn
niet alleen goedkoper, maar ze-
ker zo mals.

Calorierijk
jVfaarom de gans bij ons nauwe-

nog wordt gegeten, wordt
duidelijk als we be-kken dat zijnvlees byna netzoalorierijk is als vet varkens-

'fces. We willen immers alles«nager en licht in deze tijd.

!~e veelomstreden, dieronvrien-delijke manier waarop de vogelsgeVoederd worden, voorbestemd
als grondstof te dienen voor

Jfe wereldberoemde ganzelever-
Pastei, is iederen wel bekend. De"arizelever is dan ook groten-

(ADVERTENTIE)

Vanaf vrijdag 20 maart vindt u in het Limburgs Dagblad elke week de
Pagina KIOSK. Op deze pagina van de afdeling PR en Promotiebrengen wij u wekelijks reisaanbiedingen, triptips, wandelmogelijkhe-
den, de vriendenagenda, natuurlijk mèt kortingsbonnen, kleine en
grote evenementen in de rubriek "geafficheerd" en andere wetens-
waardigheden. KIOSK is er voor u, vanaf overmogen.

Opa's en oma's kunnen het vaak niet meer
volgen. In hun ogen hebben de kinderen
van nu werkelijk alles, soms nog meer dan
hun ouders.En inderdaad hebben kinderen
nog nooit zoveel te besteden gehad als te-
genwoordig. Een eigen kamer, een eigen
stereo-installatie, een eigen mountainbike,
een eigen televisie, een eigen spelcompu-
ter, een kast vol dure merkkleding, en vaak
nog veel meer. Nog geen generatie geleden
was het heel normaal, dat kinderen een ka-
mer met elkaar deelden, hun zakgeld aan-
vulden met een krantenwijk, en dolblij
waren met een tweedehands platenspeler
van een oudere broer of zus.

In Nederland geven kinderen tussen de zes
en achttien jaar met zijn allen per jaar ze-
ven miljard gulden uit. Geen wonder, dat
bedrijven daar grif op inspelen door veel
produkten vooral bij kinderen onder de
aandacht te brengen. En kunnen de kinde-
ren het zelf niet kopen, dan zeuren ze wel
net zo lang bij hun ouders totdat ze het krij-
gen, lijkt de achterliggende gedachte. Want
kinderen zijn 'big business' geworden.

auto's wassen of kranten bezorgen, maar
liever op zaterdag in de supermarkt achterde kassa.

Rekeningen
Wat betreft de financiële transacties: tussende 6 en 12 jaar heeft 86 procent een eigen
spaarrekening en 80 procent een betaalre-
kening. Tussen de 12 en 19 jaar heeft 88
procent een spaarrekening en 84 procent
een betaalrekening.

Ondanks deze rekeningen vinden kinderen
van nu dat geld moet rollen. En dat gebeurt
dan ook. Uit een onderzoek van bureau In-
ter/View is gebleken, dat van de kinderten
tussen zes en elf jaar ruim de helft een
walkman of discman heeft, 70 procent een
horloge bezit, en 42 procent naar een eigen
stereo-installatie luistert. Van de jongens in
deze leeftijdsgroep gaat bovendien 63 pro-
cent op de mountainbike naar school. In de
groep 12 tot en met 19 jaar heeft 90 procent
een horloge, 76 procent een stereo-installa-
tie, 74 procent een walkman, de helft een
fotocamera en bijna de helft een televisie.
Waarom kopen jongeren dure spullen? Vol-
gens deskundigen zijn daar een paar rede-
nen voor. Ze krijgen en verdienen geld, dus
ze kunnen redelijk veel kopen. Ze willen
erbij horen, vooral als ze onzeker zijn. Het
dragen van bekende merkkleding en het
rijden op een ATB maakt dat jongerenzich
bij 'de groep' horen voelen. Kinderen wil-
len vooral niet buiten de massa vallen, en
kiezen alleen daarom al voor bepaalde kle-
ding, haardracht, makeup, muziek.
Ook wordt behoorlijk veel geld besteed aan
uitgaan op vrijdag- en zaterdagavond. Kin-deren gaan vaker en op jongere leeftijd uitdan vroeger. Bovendienhebben trendy dis-co's en Grand Cafés in het centrum van de(grote) stad de voorkeur boven de wekelijk-se disco-avond in het buurtcentrum. Endaarvoor moet ook diep in de buidel getast
worden." 'De jeugd van tegenwoordig': dure merkkleren, durefietsen.

Foto: DRIES LINSSEN

Maar krijgen kinderen tegenwoordig zoveel
meer zakgeld van hun ouders dan vroeger?
Uit een recent onderzoek blijkt dit niet het
geval te zijn. Kinderen krijgen wel meer
verantwoordelijkheden in hun schoenen
geschoven. Ging men vroeger met ma naar
de winkel om kleding te kopen, nu krijgen
jongeren maandelijks een bepaald bedrag
aan kleedgeld toegestopt. Pa en ma zijnvan
het gezeur af, en de jongere kan zelf bepa-
len wat hij kopen wil.
Zo gaat dat ook met andere zaken, zoals
vakanties, verjaardagsgeld en 'normaa"
zakgeld. Veel jongeren hebben een baan,
het liefst een die een beetje redelijk betaalt
zonder dat het werk te zwaar is. Dus geen

Verantwoordelijk
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" De schoonheidsspecialist
weet dat make-up alleen
definishing touch is
van een veel verder gaande
behandeling.
De beunhaas in zijn vak
weet dat vaak niet.

Foto: ROLAND DE BRUtt

Mag het
een voltje
meer zijn?

DOOR KARIN GRUPPEN
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Kontakten/Klubs

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Alles is goed, als je weet bij wie je het doet.

Privéhuis Candy
Tel. 045-212616 / 045-211391.

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.

NIEUWE MEISJES AANWEZIG.

Nieuw!! Privé en Escort

Super stunt
gratis erbij

met striptease, vib-show en andere shows, body-massage
voor 1 uur all-in

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.)
nieuw Vanessa (echt 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.

’ 50,- all-in
045 - 423608.' Nu ook CANDY

Maastricht
Privé

Deze maand tot 18.00 uur
sexschommel als gratis ex-
traatje en deze week "VlB-
showtje" gratis bij 'n bezoek
va. 3 kwartier. Diverse nieu-

we meusjes aanwezig.
Open va. 12.00 - 01.00 uur.
Jodenstr. 2, tel. 043-254183

Buro Geleen
Bern. op nivo. 046-748768.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.
Paren en alleenstaanden-

dub
Villa Liberta

Susteren
Elke woe. en vrij. voor paren

en alleenstaanden met
mooie live-shows en live-
muziek. Zat. alleen paren.
Ontmoet mooie erotische

mensen in een vriendelijke
omg. Open v.a. 21.00 uur.

Maaseikerweg 24, Susteren
Tel. 04499-4928.

Gevraagd
met spoed. Spontaan bar-
meisje. Tel. 04750-30746.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.
FRANSE WEEK!!!

specialité de la maison

LYDIA
massage exclusive tout les
jours, 11-23 h. 046-749662.

Club
La Dolce Vita

Hedenavond spec. voor u
(Topless). Ons adres,
Rijksweg 15, Linne.
Tel. 04750-11876

Privé Daisy
Nieuw: Tanja en Inga 18 jaar

Dond. is triodag. Vrijdag
Topless ontvangst. Nu ook
zaterdags open 11-19 uur.

Tel. 045-229091

Melanie erot.
massage 045-229091

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

Massage
Van ma. t/m vr. van

13.00-18.00 u. 045-274526.

Nieuw escort
van 18.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887 -
SM

jonge, ervaren meesteres
met haar goed getrainde
slavin maken al uw fanta-

siën werkelijkheid. Tel.
045-451769

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

SM Rachel
met slavin, Marylene voor

kenners 'n begrip.
Tel. 045-274810

APART APART
bij Chantal, alles naar

uw hart. Tel. 045-213457.

Club
2000

Met nieuwe meisjes. "
Rijksweg Nrd. 22, Geleen.

Tel. 046-742315.

Jacq en Brigit
v. heren en echtparen van
niveau. Tel. 043-218498.

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,-. all in.
Tel. 06-52980255.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
® 045-428849.

Monique
af 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Specialist in motor-maaiers en machines
' voor gazon - tuin - park en bos.

fl Bg«r—— M". SiöSSSrKeuze uit ■ _____ ______? te. il
honderden ■ Rf^^ OÊmWÊP^I
kwallteils- PgSfli?* '^s^^^ ftfl
machines MT* L'B«' Jp<— j^^^fl
van klein ■■JL'jwr ' \ \fl Jf^totgroot. I M,(< . \Wi_____\IV'föW \\___M mm _\\ym

Eigen flïtëvflservice- |fcjCV^^*!B
werkplaats, mBjHSß^fl flfl
Direkt van I
importeur. I

Al meer dan 70 jaar
J degelijk vakmanschap

k Wolf hagen 3 (centrum Schinnen) e $ © T*-_\
Schinnen tel.: 04493-1995 *t/r\*TÏm+ AM

11e OUDE STIJL
JAZZ%
NIGHT

VOORJAARSAANBIEDINGEN!!!
DAMES LAK-COAT
kleuren wit, rood en zwart _

*%_?_> so
maten 38 t/m 46 1 39'
DAMES BLOUSON PAKJES
in de nieuwe voorjaarsgeuren

______
so

maten 38 t/m 54 1o9»au

HERENKOSTUUMS
maten 46 t/m 60 _t __k___ -lengte en kwartmaten vanaf I 95'"

mmWoi^r^i\/Ln LE BOCHOLTZERWEG 15, SIMPELVELD
ö/MHtLVtLU 0p hel industrieterrein 045-442553

-^Mgf^lf*. OPENINGSTIJDEN
■V^^ ma.-vri|d. 10 00-18 00 uur
%^^^^ zaterdag 10.00-17.00 uur

WÊf donderdao koopavond

M Voor méér resultaat! M

Laat baby zo $—7I
lang mogelijk V ’ 1
blootsvoets. Vy' j

Maar geefze vanaf de 'eerste stapjes PiedroFirsteps.
"^**s-^ EchtePiedro's hebben de juistepasvorm.

■Fc" /^s^^ voldoende ruimte voor de teentjes en
zijn goed ventilerend. Wij meten beide

J^^ _J^^ voetjes in delengte en breedte.
■, .^r_)_\_^,Wm<mP —. alle Piedro's zijn er immersU^. Imh^^^ in meerdereK^v^^^v y^^^^ wijdtematen I

\ vtmuintj Nu(h stationsslfaat 224
,__,_» ' Tel 045-241286
*I_o' S _»*& Wyckerbrugstiaat 38A
*W\j-^t* *mt rt-f-A 6221 ED Maastricht tel 043-210426

" ~w~mm——m* m_—~———_r Donderdags koopavond tot 8 uur
schoenenb.v. Maandags tot 1 uur gesloten
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Ontdek bij ond I
dat Miele keukend I

de mooidte en de bedte zijn
i

Het kopen van een iÊÈ | JH de vaak onzichtbare en exclu-

baarheid van het merk, dus mM M § iCT| kennis en adviezen een uniek
de kwaliteit, levensduur en fpaS en puur persoonlijk keuken-
design, een uiterst belangrijke pH IHjM koncept ontstaan, waarin al uw
zaak. Om die reden vindt u in wensen werkelijkheid worden. i
onze gastvrije showroom uit- fj Het grote Miele Keuken-
sluitend Miele keukens en . lij Jj, I boek ligt overigens gratis bij

n^vNfir" I |
Miele-Keuken-Centrum "Heerlen". Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".

Beersdalweg 958, Stationsstraat 58,
tel. 045 - 729098 tel. 043 - 252578

f *'Meer Wem voor uw geld^L
Natuurlijk is het u bekend dat u bij uw Gulle Bottelier terecht kunt voor wij- Mr_Wt__\%_ï*. »S Ij
nen in diversesoorten en maten. Grote wijnen... kleine wijnen, bekende -_Wa°^i iHI^V _J^a-_ f\
en onbekende, feestelijke wijnen voor speciale gelegenheden, maar % ÈÈkook eenvoudigeplezierige wijnen voor het dagelijks gebruik. rt^fhv£%ÊÊÊ^ éfc&m -%]___, M______ ~" ~ -___Wijnen in een mooie verpakking en ga zo maar d00r... t^lMi^JÉffOillP "ssP> fl W m I m\ M' %. /^tMaar er is meer... Zoals deze, enorm plezierigeRijn- __g___^: ' ■"=■■■■ l ■ IL--'
wijn van een uitstekende kwaliteit, gebotteld op R* W^iW^Skm^O^ TwCHtltë \%ü\ W^r_\
een royale literfles en bovendien voor een <^É| ■Jr Shi_7^SwX>^SS__7n ik> Lg
kleinprijsje verkrijgbaar. De Gulle —^l&C'** w^ Ms*m!s![wÊfclGr'\ / PUSBottelier geeft u meer Wem _^ÊÊk Wk\ J»" \- V TOS3HÏÏ / ■ pMMI I*1
voor uw geld: F wHS©TflSsl^/ I "~" F^l
Rheinhessen- Éi^v3Ér {^nlfÉSl** rTffKV'SII oufant dujardin teachers stroh vladiva?
Kabinett v^^^s^?vf^r v/ l^v. iftlHÏl»J 11/ ïfU JONGE vieux whisky caribbean vodk* '61'cDE SU*€ (<SM<] iPö ' ffl 19.95 24» ljfo 19.9!

k^ Heerlen: VANWERSCH, Winkelcentrum Heksenberg 11, jfl \_^__\ lAGER- r%(\ 45 ggjgg^,, \(1 95 OÉSDESDUCS r»Q QS )&B r*fk 95iVk Te1.215746;K10051erk001h0f64.Te1.724481 MffilEß !^f^lO. '"ARMAGNAC £_iS_ WHISKY _Cr)/__W
Voerendaal: ERVOB.V.,Heerlerweg 141(hoekGrachtstraat),Tel. 045-751227 ALLES ONDER - hVhK ' ■\^_W
Beek. PAULGELISSEN, Marktstraat4, Tel. 046-371196 DEKURK

" Amstenrade:ROUWMAAT, Hoofdstraat3l,Tel.o4492-1857 [prij!ïïj!!a!^^
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Saab 9000 CS 2,3 Turbo-16 met standaardABS+3 en TCS.

Beschaving is het temmen van jeemoties.
Het belangrijkste onderscheid tussen mens en dier is, snelling even snel vooruit wilt, zit uop ao km/u maken. En mocht het temmen van de emoties u niet

dat wij in staat zijn onze emoties te beheersen. De mate in slechts 7,8 sec. Hier moeten zelfs exotische sport- meteen deeerste keer lukken, dan zullen wij u dat graag
waarin wij dat kunnen, bepaalt het niveau van onze wagens met 8- en 12-cilinder motoren Saab beleefd vergeven. Vooral als ude beschaving hebt om voortaan

beschaving. Nu valt gebrek aan cultuur meestal meer voor laten gaan. Saab te rijden. \

op dan verfijning. Saab zal daarom altijd een merk Elke Saab is standaard uitgerust met ABS+3 en

voor een relatiefkleine groep blijven. Want wijrichten elke 9000 Turbobovendien met TCS, dat ervoorzorgt Saab 9000 CSvanaff. 66.950,-, Saab 9000 CDvanaf
onze kracht niet op gemotoriseerdmachogedrag, maar dat het grote vermogen onder alle omstandigheden f. 77.950,-, (prijzen mcl. BTW, excl. kosten rijklaar
op een verkeersconcept waarin veiligheidcentraal staat. goed op de weg wordt gebracht. Door dit accent op maken).

Zlie de nieuwe Saab 9000 CS met 2,3 liter 16V veiligheid voelt men zich in een Saab ontspannener, Uleastal een Saab 9000 CSvanaff 1.749, ~ (op basis
turbomotor. Die is niet ontwikkeld voor extreem warmer en - ja,zelfs een beetje rijker. van 48 maanden, 20.000kmper jaar, excl. BTW). Voor
lage nul-tot-honderd cijfers, maar voor optimaal Wilt u die weldaad uit eigen ervaring leren meer informatie: Saab Lease, JfeffSgk _r_.m^. m^wm

reactievermogen. Als u bij 80 km/u in de vijfde ver- kennen? Wij laten u graag een uitgebreide proefrit telefoon,o76 - 793222.

Heerlen, AutomobielbedrijfKompier-Heerlen b.v., Akerstraat 150, 045-717755. Service dealer:Maastricht, Automobielbedrijf
Kompier-Maastricht b.v., Galjoenweg 45, 043-632547. Roermond, AutobedrijfBoy Heynen, Wilhelminalaan 5, 04750-27645.
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Duitsland 3 West RTL PlusDuitsland 1 Duitsland 2

07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltv. 11.40 Around Scot-
land. 12.00 Schooltv. 13.55 Cursus
Mexicaans-Spaans. 14.20 Spider, se-
rie. 14.25 Johnson and friends, serie.
14.35 Pinny's house, serie. 14.40
Schooltv 15.00 Nieuws. 15.15 Under
sail. 15.35 Country file. (herh.). 16.00
Nieuws. Aansl.: Westminster live.
16.50 Nieuws. 17.00 Catchword. 17.30
Vrouwen, voor het eerst gefilmd in de
60-er jaren, praten over hun leven in de
afgelopen 20 jaar. 18.10 Horizon,
(herh.). 19.00 The nex generation,
Amerikaanse sf-serie. 19.45 DEF II:
Reportage. 20.35 Def II: Rapido. 21.05
Trouble behind, documentaire. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show,
kunst- en mediamagazine. 00.55
Weerbericht. 01.00-01.30 Open univer-
siteit.

Sportnet

16.30 Samson. Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen met tekenfilms.

17.30 Postbus X. Jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.77.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie. Af1.383.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Neighbours. Serie. Henry

wordt door Mike op zijn plaats gezet.
Des besluit het nuttige met het aan-
gename te verenigen.

19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.

Afl.: De dood van een meisje (Tod ei-
nes Madehens). De 40-jarige Tho-
mas Bading heeft een voorkeur voor
heel jonge meisjes. Wanneer een
van hen dood in zijn bad gevonden
wordt, ontkent hij die voorkeur en
wordt prompt wegens moord in hech-
tenis genomen.

21.30 Married with children. Come-
dyserie. Afl. 13: Johnny be gone.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter. Aansl.: Paardenkoersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Incredibile. Talkshow.
23.25-23.30 Coda. Luuk Gruwez leest

voor uit eigen werk.

16.00 Schoolslag. Spelprogramma
voor scholieren.

België/Tele 21

12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house,
Am. serie. (herh.). 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.35 The guns of Fort
Petticoat. Am. western uit 1956 van
George Marshall. Met: Audie Murphy
e.a. 14.55 Planète des hommes,
(herh.). 15.50 Autant savoir. 16.10 Do-
cumentaire over de mammoet. 16.40
Clips a la une. 16.45 Nouba nouba.
17.40 Beverly Hills 90210. 18.30 Full
house. L'anniversaire. 19.00 Ce soir.
19.30 Journaal. 20.05 Plein cadre.
21.15 La controverse de Valadolid,
Franse tv-film uit 1991 van Jean-Daniel
Verhaeghe. 22.45 Coup de film. 23.05
Weerbericht. 23.30 Bourse.
23.35-23.45 La pensee et les hommes.

België/TV 2

08.00 Eurobics. 08.30 World sports
special. 09.00 Spaans voetbal. 09.30
Powersports intern. 10.30 Eurobics.
11.00 Go. Autosportmagazine. 12.00
Forte snooker league 1992. 14.00 NHL
ijshockey. 15.00 Eurobics. 15.30 Zei-
len. 16.00 Spaans voetbal. 16.30 Bok-
sen. 18.00 Indoor int. atletiek: Groot-
Brittannië-USA. 19.30 Rodeo 20.30
WK rallysport. 21.30 Skiën. Reuzensla-
lom. 22.00 Golf. USA PGA Tour. 23.15
Golf. 23.30-02.00 NHL ijshockey.

? (TT) Servicesalon. Recht-
?*s middagmagazine, telkens
J*esenteerd door twee leden vanMeam dat bestaat uit Karin de
j*". Patrick van Mil, Mieke Lamers,
"«nda Spoel, Tineke de Groot enJ*>ne Wiegel.
* Klasse. Programma over on-
tijs en opvoeding. Presentatie:**e Lamers.? Algemene Loterij Nederland.

van de giro- en ban-
M.
J* Kruis + munt. Spelprogramma
r- het 125-jarig bestaan van hetJeKruis.'De Ver van mijn bed-strijd.

met als prijs een reis
r Latijns-Amerika. Presentatie:ï van der Meer.!: Voor de leeuwen. Serie waarinJbrord Frequin binnen korte tijd5 nieuw vak leert. Afl.: De piloot.
3 (""+TT) Journaal.
J8 Ventl. Amerikaanse speelfilm
1983 van Barbra Streisand naar. r°man van Isaac Bashevis Singer.
F: Barbra Streisand, Mandy Patin-■ Amy Irving e.a. Yentl wil rabbijnPjten, maar in het Oosteuropese
/Pie aan het begin van deze eeuw

voor meisjes niet weggelegd,
besluit haar haar af te knippen en

L^omd als jongen in de naburige
i 'e gaan studeren.? Reporter. Actuele achtergrond-
Ptoges.
r Vastenoverweging. Met beel-?yan het schilderij Dood en Op-
ging van Marcela Krecova.
£ Nieuwsnet 12. (WIOU), Ameri-
J^se serie. Afl.: Journalistiek isJ Moeilijk vak. Door het dreigende
?'ek van presentator Lenny drei-
Pde kijkcijfers in te zakken; Kelby
P| voor de keuze onthullingen teJr1 die een goede vriend de car-
[?® kunnen kosten.r°-00.15 "" Journaal.

r13.i2 Nieuws voor doven en?hthorenden.
5 "" Journaal.
J* Torn en Jerry. Tekenfilmserie.y Hallo Bert. Natuurfilmserie.

15.20 Vidéothèque. 16.50 Concert van
de lerse zanger Van Morrison. (herh.).
17.40 Nouba nouba. 18.30La pensee
et les hommes. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal. 20.00 Voetballen: Club Brug-
ge - Atletico Madrid. 22.00 Laatste
nieuws. 22.30 Musique: Arvo Part.
23.30-23.55 Ce soir, actualiteiten. Eurosport

00.40-00.45 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 De beer van Bern. Afl.6.
10.00-10.30 Criminaliteit. Afl.2.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor dovenen slecht-

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

behandeling. Desmond moet niks
hebben van dokters, maar Shirley
kan hem overhalen te gaan, wanneer
hij last krijgt van zijn maag. Porkpie
en Tony nemen zolang de honneurs
waar in de akpperszaak.

19.25 Van gewest tot gewest.Regio-
naal magazine. 1. De Maastrichtse
theaterwerkplaats 'Het Kruis van
Bourgondië' voert het stuk 'Lieve
Frits' op in tienLimburgse tuinderijen.
De hoofdpersoon komt na zijn ont-
slag uit de gevangenis - hij was ver-
oordeeld wegens exhibitionisme -
terecht in dewereld van hardwerken-
de kleine tuinders. Behalve in de
Limburgse kassen zal 'Lieve Frits'
ook te zien zijn in de Brakke Grond in
Amsterdam. 2. Schuif dicht voor Bel-
gisch rioolwater. 3. Abel Tasman De
Tweede.

19.50 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: VVD.

19.55 Voetballen. Rechtstreeks ver-
slag van de wedstrijd Ajax - AA
Gent. (In de pauze: 20.45 'Reuma, de
stille pijn', kort voorlichtingsprogram-
ma van de Stichting Socutera. Film
ten bate van het Nationaal Reuma
Fonds).

21.54 Trekking Midlotto.
22.05 "" Journaal.
22.20 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen. (Met Den
Haag Vandaag).

22.55 Voetballen. Volledig verslag
van de eerder op de avond gespeel-
de wedstrijd Tottenham Hotspur -
Feyenoord.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.20 Matinee Klassiek. Tsjechische
muziek uit de 17e en 18e eeuw.

15.00 TROSTelearchief. 8-delige se-
rie programma's met beelden uit ou-
de Polygoon-journaals. Afl.7.

16.00 "" Journaal.
16.05 (TT) Stopwatch. Terugblik op

gebeurtenissen uit het verleden. Pre-
sentatie: Wim Bosboom, (herh.).

16.35 Bekijk het maar metBereboot.
Serie. Afl.: Haastdrank (3); Casper
and his friends, tekenfilmserie. Afl. 16.

17.11 De tv-dokter. (Herh.).
17.12 Santa Barbara. Amerikaanse

soapserie.
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 Candid camera. Programma

rond de verborgen camera. Presenta-
tie: Dom Deluise.

19.26 TROS kieskeurig. Tweeweke-
lijks consumentenprogramma. Pre-
sentatie: Mireille Bekooy en Wim
Bosboom.

20.00 Aktua nieuws.
20.02 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Moord op een kroegbaas. Erich
Dustler weigert zijn kroeg aan een
horecagigant te verkopen en wordt
vermoord. Wanneer de moordenaar
de kroeg uitloopt wordt hij door zijn
vroegere vriendin Magda Kordes her-
kend. Zij houdt tegen Derrick echter
haar mond.

21.06 Sjans. 13-delige comedyserie.
Afl.6: Mooie kunst. Een aantrekkelijke
man vraagt Pamela, Karin en Willem
mee te gaan naar een expositie van
moderne kunst. Sjaak is niet uitgeno-
digd maar blijkt toch van kunst te
houden.

21.35 De tv-dokter. Medische tips
met Ferdinand Zwaan.

21.36 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.07 (TT) Ojevaarsjo. Magazine
over kinderen. Presentatie: Leonie
Sazias.

22.50 Pavarotti in concert. Impressie
van het concert dat Luciano Pavarotti
op 1 september '91 gaf in Ahoy.

23.51-23.56 "" Journaal.

06.55, 7.25, 8.00, 8.30 en 9.05 RTL 4
nieuws.

07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap. (herh.).
08.35 M.A.S.H.. Amerikaanse serie.
09.10 Love boat. Serie. "10.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 Mag het iets meer zijn? Neder-

landse comedyserie, (herh.).
11.40 Clips.
11.45 Het leven gaat door. (Herh.).
12.45 The gift. Australische film uit

1985, geregisseerd door Paul Cox.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Serie.
15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 Vijf Uur Show. Magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag. Met Hans Kazen.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws en Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden,
Nederlandse dramaserie.

20.30 Rescue 911. Presentatie: Wil-
liam Shatner.

21.25 Noch ein Jahr und sechs Ta-
ge. Duitse film uit 1985, geregisseerd
door A. Eschwege.

22.30 Voetballen. Uitgebreide samen-
vatting van de wedstrijd Barcelona-
Dinamo Kiev. Beide elftallen zitten,
samen met Benfica en Sparta Praag,
in Poule B van de Europacup 1.

23.10 Twin Peaks. Dramaserie.
00.00 Laatste nieuws. Presentatie:

Loretta Schrijver.
00.15 Onopgeloste mysteries. Ame-

rikaanse serie.
01.05 M.A.S.H.. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.30 The Oprah Winfrey show.
02.15 De draagmoeder. (Herh. van

15.05.).
02.40 Noch ein Jahr und sechs Ta-

ge. Duitse film. (herh.).
03.40 Teletekst. Selectie uit de pagi-

na's van RTL4-Text.

18.50 Journaal.
19.00 Vak-werk. Informatief program-

ma rond arbeid.
19.30 Capitol. Af 1.364: Amy bereidt

zich voor op haar komende blindheid.
Mark waarschuwt Paula om Myrna
niet te vertrouwen. Paula wil weten
waarom Myrna zon belang hecht aan
gebeurtenissen uit 1964.

19.53 Benny Hill. Sketches.
20.00 Sportavond.
21.30 Journaal en Sport.
Ca 21.45 Voetballen. Samenvattin-

gen van Sampdoria Genua - Ander-
lecht en Ajax - AA Gent.

09.00 Tennis. ATP Toernooi. 11.00
Basketball. 12.30 Passion. 13.00 Kick-
boksen. 14.00 Eurogoals. 15.00 Marat-
hon van Lissabon. 15.30 Basketball.
Europacup. 17.00 Worstelen. 18.00
Tennis. 20.00 Duitse rallysport. 20.30
EK Indoor hockey. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Eurotop events. ATP
Tennistoernooi. 23.30 Eurogoals.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

Super Channel

07.00-11.55 Ochtendprogramma TV 5.
16.05 Nieuws. 16.15 Strip tease, ma-
gazine. 17.15 Culinair magazine. 17.40
Cursus Frans. 18.00 Spelprogramma.
18.30 Nieuws. 18.50 Weerbericht.
19.00 Montagne, bergsportmagazine.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Temps
présent. 21.00 Nieuws. 21.30 Comé-
die, comédie: L'écornifleur, toneelstuk
van JulesRenard. 23.20 Nieuws. 23.50
Ex libris, literair magazine. 00.20-00.25
1,2,3 Théatre.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00
TGI flash. 18.05 Vuoi vincere? 18.50
Ora di punta. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 Genova:
Calcio. Sampdoria-Anderlecht. 22.20
TGI linea notte. 22.35 Principato di
Monaco: Calcio. Monaco-Roma. 00.15
TGI notte-Che tempo fa. 00.45 Oggi
al pariamento. 00.55 Appuntamento al
cinema. 01.05 Mercoledi' sport. 02.05
Vacanze sulla spiaggia, film. 03.35
TGI linea notte. 03.50 Carovana verso
il west, film. 05.10 TGI linea notte.
05.25 Divertimenti. 05.55 Le adventure
di Caleb William.

06.30 Business insiders. 07.00 Busi-
ness view. 07.30 Supersports news.
07.35 Europe report. 08.00 ITN
Nieuws. 08.30 HelloAustria Hello Vien-
na. 09.00 Channel E. 09.30 Super
shop. 10.00 The mix, videoclips. 11.50
Music news. 12.00 Super shop. 12.30
Touristic magazin. 13.00 Japan busi-
ness today. 13.30 The science show.
14.00 All mixed up. 14.50 Music news.
15.00 Wanted. 16.00 On the air, show-
programma, live. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy, detecti-
ve 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 21.00 The travel magazine.
21.30 Business weekly. 22.00 Nieuws.
22.30 Supersports news. 22.35 Europe
report. 22.45 US market wrap up.
23.00 Long John Silver, Austr. speel-
film uit 1954 van Byron Haskin. 00.55
Music news. 01.05 Blue night. 01.35
Super shop. 02.05 The mix all night.BBC1

# Margarethe Schreinema-
kers. (Sat 1 - 22.35 uur).

08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus wiskunde. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben. Soapserie. 12.15 Blickpunkt
Gesundheit. 13.00 Documentaire over
de EEG en het snelle spoorwegnet.
13.45 Plus 3, econ. magazine. 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.25 Westpol. . 15.55 Sport aktuell.
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Jörg Preda
berichtet. 16.30 Schooltv. 17.30 Cur-
sus techonologie. 18.00 Aktuelle Minu-
te. 18.01 Sesamstrasse. 18.30 Es war
einmal....der Mensch. 18.57 Progr.-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde met
om 19.45 Raamprogramma's. 20.00
Mittwochs urn 8. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 In Sachen Natur. 22.30 Docu-
mentaire over de onafhankelijksstrijd in
Algerije. 22.45 Die Rache des Ka-
daitcha-Mannes Backlash, Austr.
speelfilm uit 1985 van Bill Bennett. De
mooie aboriginal Kath wordt aange-
klaagd voor de moord op haar baas.
00.14 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht. SAT1

MTV Europe
Duitsland 3 SWF 07.00 Awake on the wildside. 10.00

Paul King. 13.00 Simone. 15.30 The
pulse. 16.00 Greatest hits. 17.00 Re-
port. 17.15 At the movies. 17.30 News
at night. 17.45 3 From 1. 18.00 Prime.
19.00 Yo! Raps today. 19.30 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

S Eeute-
Dynasty. Serie.

«" Medizin nach Noten.
Sheute-
-7 Gott und die Welt. Das KreuzJden Christen.
2 2DF-info Arbeit und Beruf.
S heute-
* Winnetou und Shatterhand im

' der Toten. Duitse avonturenfilmL 96-8 Urnschau.$ Persoverzicht.5 ZDF-Mittagsmagazin.
£ Wirtschafts-Telegramm.
e Tagesschau.
C Sesamstrasse. Kinderprogram-

J> Wie Hund und Katze. Serie.y Tagesschau.
Jj Ping Pong. Kinderclub.Jj Traumberufe. Ellen Karau,
Pd van de Berlijnse recherche,
g Tagesschau.

' Talk taglich - Termin in Berlin.
y Vale Tudo. Serie?? punkt 5 - Landerreport.
_? Tagesschau.
S WWF-Studio.* Das Nest. Serie. Afl.: Schatzsu--5 en Andere Umstande.
"? Hier und Heute.
l 5 Die Hausmeisterin. Serie. Afl.:Cjst halt's Leben.£■ Programma-overzicht.
ÏJ Tagesschau.

ARD-Brennpunkt.
J* Tagesthemen-Telegramm.
C Dornberger. Tv-film van Franzu'er Wirth. In het Oostduitse stadje
?pelow woont Martin Dornberger,
u°'d van een coöperatie van bin-
u^issers. Ook tijdens de Wende
.'°oft hij nog in hét socialisme, al.

steeds meer mensen naar
!" Westen en stort de DDR in el-ft.
rjj Tagesthemen.

Nachschlag. Satire met Bruno

J'S Souvenirs d'en France. Fran-
J'lm uit 1975 van Andre Techine.rj Tagesschau.
'°-oi.oo Zuschauen - Entspan-'l - Nachdenken. Landschaften in
6'a: Vathipetro.

CNN

05.30 Regionalreport. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. Serie. 09.00 Sat 1 Bliek.
09.05 ■ Der Artz von Stalingrad. Duitse
oorlogsfilm uit 1958. 10.00 Die Schone
und das Biest. 10.50 Hallo Heino,
volksmuziek. 11.50 Glücksrad. Herh.
12.30 Tip des Tages. 12.45 Tele-Bör-
se. (13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniëns. Amerikaanse fami-
lieserie. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 14.55 Sat 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se familieserie. 16.00 Booker. Ameri-
kaanse misdaadserie. Herh. 16.55 Sat
1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze. Prij-
zenspelprogramma. 17.45 Regionalre-
port. 18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Wenn am Sontaga-
bend die Dorfmusik spielt. Duitse
speelfilm uit 1953. 22.00 AKUT. Poli-
tiek magazine. 22.35 Schreinemakers
live. 23.35 Tennis. Grand-Prix-Turnier
in Key Biscayne. ca o.lsRocco, der
Einzelganger von Alamo. Duits/Itali-
aanse western uit 1966. ca 1.55 Pro-
gramma-overzichtTeletekst.

09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World today. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00-09.45 Showbiz today.

07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news en om: 07.30-07.55 Business
Breakfast. 10.05 Kilroy, discussie.
10.50 Hot chefs. 11.00 Nieuws. Aansl.:
Regio nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
Poddington peas, animatie. 11.35 Gib-
berish. 12.00 Nieuws. Aansl.: Regio
nieuws. 12.05 Holiday. 12.30 People
today. met om: 13.00 Nieuws. 13.20
Pebble Mill. 13.55Regio nieuws 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. Soapserie.
14.50 Going for gold, quiz. 15.15 Ha-
waii Five-O, Am. misdaadserie. Afl.:
Once upon a time (1). 16.05 Cursus
natuurkunde voor ouders. 16.15 Mo-
ment of truth, serie. 16.50 Caterpillar
trail, natuurprogr. 17.05 Fiddley foodle
bird. 17.15 The story of Doctor Dolittle.
17.30 The New Yogi Bear show. 17.35
Bucky O'Hare. Tekenfilms. 18.00
Jeugdjournaal. " 18.10 A likely lad,
jeugdserie. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 19.30 Regio nieuws. 20.00 Li-
ve verslag van de kwartfinale van de
UEFA Cup, Liverpool-Genua. (Volgen-
de tijden onder voorbehoud). 22.00
Nieuws. 22.30 QED, wetenschappelij-
ke documentaires. 23.00 Voetbal: sa-
menvatting Liverpool-Genua. 00.10

09.00 Ochtendprogramma ARD/
ZDF. Zie Duitsland1.

13.45 Gruey - Der Held, der immer
fallt. Kinderserie.

14.10 Guckloch. 15e internationale
kinderfilmfestival Berlijn.

14.25 Die Auswanderer. Zweedse
speelfilm uit 1969/70 met o.a. Liv Ull-
mann.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. Jeugd-

serie.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Achterbahn. 13-delige serie

voor kinderen. Afl.: Die Riders,
(herh.).

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjoumal.
17.40 Hotel Paradies. Serie. Afl.: Wer

war der Tater? (om 18.05 Trekking A
en B Midweeklotto).

19.00 Heute.
19.30 Gefahr über den Wolken (Cri-
sis in Mid-Air), Amerikaanse speelfilm
uit 1979 van Walter Grauman.

21.00 Abenteuer Forschung. repor-
tage over de ontwikkelingen in de
ruimtevaart.

21.45 Heute-journal.
22.15 Deutschland Journal. Van-

daag: Medaillenschmiede Ost: aus-
geschlachtet - abgewicketl. Presenta-
tie: Helmut Schimanski en Thomas
Wark. Pogramma over sport en spor-
taccomodaties in de voormalige DDR
na de Duitse hereniging.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Das Superding. Met: Horst Tap-
pert, Fritz Wepper, Günther Stoll e.a.
Paniek in een bank wanneer er een
anoniem telefoontje binnenkomt dat
er een roofoverval aan zit te komen.
Serieus nemen of niet? (herh.).

00.00 Mem lieber John.Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Die Liebesfalle.
Met: Judd Hirsch, Isabella Hofmann,
Jane Carr e.a. Kate vraagt John of hij
de zus van haar vriendin, een stewar-
dess, een avond wil bezig houden.
John doet dat met gekende charme,
maar Suzanne begrijpt zijn gedrag
anders dan John zou wensen.

00.25 Heute.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
technologie. 09.00 Von Rom zum
Rhein. 09.30 Denkmalpflege - erfor-
schen und erhalten. 10.00 ökosystem
Wattenmeer. 10.20 Beitrage zur infor-
mationstechnischen Grundbildung.
10.40 Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Fa-
mily Album, USA. 16.30 Die motori-
sche Entwicklung derKinder im ersten
Lebensjahr. 17.00 Cursus technologie.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Der kleine
Vampir. 18.24 Kinder-Verkehrsspot.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal. 19.00 Service urn sie-
ben. 19.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer: Nepal - zwischen Muktinath.
20.00 Kultur pur. 21.00 Journaal. 21.15
Tv-film van Claude Goretta naar de ro-
man Le rapport du gendarme van
Georges Simenon. 22.15 Sonde, tech-
nisch-wetensch. magazine. 23.00 Leo
und Charlotte, 6-delige serie. 23.45
Report. . 00.30 Laatste nieuws. 00.35
Non-Stop-Fernsehen.

09.55 Reich und schön. (The bold
and beautiful). Amerikaanse serie.

10.20 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-
cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.

11.10 Lieber Onkel Bill. Afl.: The un-
sound of music. (herh.).

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.

Presentatie: Werner Schulze-Erdel.
12.30 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer). Afl.: Stereohammer. (herh.).
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Afl.: Bundy gegen den Rest der
Welt.

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

14.20 Die Springfield Story. (The
guiding light), Amerikaanse serie.

15.05 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Ruin für Ewing Oil.

15.50 Chips. Amerikaanse serie. Afl.:
Der Wettkampf. (herh.).

16.40 Riskant! Spelprogramma. Pre-
sentatie: Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Voetballen. Galatasaray Istan-

bul - Werder Bremen.
21.20 Gottschalk. Personality-show.
22.25 Stern tv. Tv-magazine.
23.05 Der flotte Dreier. Presentatie:

Erika Berger.
23.35 Benny Hill. Comedy-show.
23.55 RTL aktuell.
00.05 Dienst in Vietnam. Afl.: lm

siebten Himmel.
00.55 Kampf gegen die Mafia. (Wise-

guy), Amerikaanse serie. Afl.: Neue
Töne. (herh.).

01.45 Twilight zone. Afl.: Die unvol-
lendete Geschichte. (herh.).

02.10 Bog. Das Ungeheuer aus den
Sümpfen, Amerikaanse speelfilm uit
1978 van Don Keeslar.

03.30 Vati macht Dummheiten. Duit-
se speelfilm uit 1953.

04.55 After hours. Magazine.
05.15 Elf 99. Live-magazine, (herh.).

06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Vater Murphy. Afl.: Junge

Knospen. (herh.).

Met 0.a.: Mandy Patinkin en Amy
Irving.FILMS TV VIDEO BBC 2
22.00 North Stiore (1987-USA).
Film van William Phelps over een
topsurfer uit de woestijnstaat Arizo-
na, die de beruchte Oaha-branding
trotseert en het opneemt tegen de
familie van de door hem beminde
lokale Hawaiiaanse schoonheid.
Met Matt Adler en Nia Peeples.

Stsland 1/2
l'o3 Winnetou und Old Shatter-
y^id im Tal der Toten (1968-D/
lj.u). Twee helden zuiveren in deze
J^ de naam van een commandant
j*h een Amerikaans fort. Hij zoujPüd achterover gedrukt hebben.
ijn van Harald Reinl met Lex Bar-6r. Pierre Brice en Karin Dor.

Duitsland 3 West
22.45 Backlash (1986-AUS). Goed
bedoelde, maar verwarde film van
Bill Bennett over een Aboriginal
meisje, dat in de problemen komt.
Met 0.a.: David Argue. Gia Carides
en Lydia Miller.

23.00 Long John Silver
(1954-AUS). Robert Newton speel-
de de rol van Long John Silver al
eens eerder in de Disneyfilm Trea-
sure Island' van dezelfde regisseur,
Byron Haskin.

Supel Channel

Duitsland 2

£"25 Utvandrarna (1970-S/USA).
>He Emigrants) Film van Jan
yj-'ell, uitgezonden in twee delen.

boerenechtpaar besluit in
£50 met lotgenoten naar USA te6rh Ujzen om levensomstandighe-
id te verbeteren. Met: Liv Ull-ann, Max von Sydow en Eddy

Pronto? 22.00 ca va? 22.30-23.00
De sterren.

7.07 VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede-
delingen t b.v land- en tuinbouw
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16 05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot. 1 02 Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6.02-7.00 De ochtendshow

Radio 1

Gut Aufgelegt 1200 Musik bei
Tisch (met om 12.00 agenda voor
Duitstaligen in Brussel; 12 15
agenda voor het Ostkanton; 12 30
BRF Aktuel) 1300 Frischauf.
1400 Nieuws 1405 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons & Folk
15 00 Nachmittagsstudio 16 05
BRF-International 17.05 Oldiekis-
te 18.10 BRF Aktuell. 18 40-20 05
Orgel- en koormuziek.

Het concert: Berliner Symphoniker.
11 30 In de schaduw van de mees-
ters: Celloconc. 12.00 Barokmu-
ziek 12.30 Stemmen. 13.00 Nws.
13 044-Luik. 14.00 De oratoria van
G.F Handel. 14.30 Jazzspectrum
15.30 Moet je horen. 16.00 Jacco's

keus. 17.00 Forum. 19.00 Voorbij
de tijd: 1934. 20 00 Nws. 20.02 Fo-
rum. 20.15 AVRO-Concertavond:
Turangalila-symf. van Messiaen.
Koninklijk Concertgebouw Ork met
sol. 22.00 Opera magazine.
23.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden 800
Overname Radio 1, landeli|ke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg op woens-
dag met agenda. 9 00 Licht Lim-
burgs. 10 00 De Groene Golf
12 00 Limburg Aktueel 13 00
Overname Radio 1. nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17 00 Limburg
Aktueel 18.00-18.30 Het Podium
Programma over kunst.

Omroep Limburg

7.04 Ook goeiemorgen. 9 04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04
NCRV's Hier en Nu. 18.04Geloven
in muziek. 19.04 Water en vuur.
20.04 Country style. 21.04Late da-
te. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 2
RTL Radio
4.00 Frühschicht Voor vroege vo
gels. 6.00 Morgenmagazin 90C
Radio-Shop. 12.00 RTL Mittag
14 00 RTL-Café 15.00 Feiera
bend 18.00 Neues aus Kmo. Vi
deo, Musik 21 00 Je taime Maga
zin mit sanfter Musik zum kv
scheln, schmusen und traurnen
24 00-4 00 Radio Nacht

6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning 1104 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst 14 04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22 04-24.00
Stompin'.

Radio 3

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7^30 nieuws). 8 00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws 10.03Het schurend schar-
niertje 10 08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest 12.00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many. Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux 14.00 Villa Musica. mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
is voor een spelletje en een cur-
siefje. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws 18 10 Rijswijckfoon.
verzoekplaten. 20 00 Levensstijl
22 00 Nieuws 22 05 Jazzkaffee.
23.30-06.00 Nachtradio.

Nederland 1
£28 Yentl (1983-USA). Film van
L*rbra Streisand waarin ze zelf de
VfQofdrol speelt van een jonge
[l°Uw in Oost-Europa, die zich ver-
red als jongenom haar droom in

te kunnen laten gaan.
inhaal van Isaac Bashevis Singer

hiet liefde en zorg behandeld.

RTL Plus
03.30 Vati macht Dummheiten
(1953-D). Povere film, onwaar-
schijnlijk sprookje van Johannes
Haussler over rijk meisje, ouders
die elkaar na een weer zien, een
straatarme jongen etc. Met 0.a.:
Otto Gebühr en Camilla Hom.

Duitsland 1
23.05 Souvenirs den France
(1975-F). Oudste zoon trouwt te-
gen de wil van zijn familie met
wasvrouw. Zij zal tijdens de Twee-
de wereldoorlog en ook in de woeli-
ge periode erna het familiebedrijf
staande weten te houden. Film van
André Téchiné met Jeanne Moreau
en Michel Auclair.

RTL Plus
02.10 Bog (1978-USA). Goedkoop
en primitief aandoende griezelfilm
van Don Kesslar over bloeddorstig
moerasmonster, dat er belachelijk
uitziet als hij uit de schaduw komt.
Met 0.a.: Gloria de Haven en Aldo
Ray.

405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht;
elk uur nieuws) 8 55 Overpeinzing
905 Der Musikpaviljon 12.00
Nieuws 12 05 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (13 00 Mitmen-
schen). 1400 Nieuws en Stichwort
Wirtschaft. 14 07 Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert 16 00
Nieuws 16 05 Heimatmelodie
17.00 Nieuws; Der Tag urn fünf
17.07 Musik-Express (18.00
nieuws; 19.00 Auf ein Wort; 19.30
Ohrenbar) 20.00 Nieuws. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm
21.00 Musik zum traurnen (22 00
nieuws). 22.30-04.00 ARD Nacht-
express

WDR4

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9 00 Nws.
902 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De schatkamer.
10 00 Oud plaatwerk. 11.00De du-
vel is oud. 12.00 Nws. 12.05 Bon-
nelooi. HV: 1230 De spiegel.
13.00 Nws. 13.10 Actuele Zaken,
met om 14.00 Het minderheden-
nieuwsoverzicht. 15.00 De sterren.
15.30 Stoppen met roken. 16.00
Schlagerlestival. 17.00 Dierenma-
nieren. 17.40 Kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
code 3 - magazine. 18.20 Uitzen-
ding van de VVD 18.30 TROS
Perspectief. 19.00 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek 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
Grieks voor beginners. 21 00 Britse
en Amerikaanse literatuur. 21 30

Radio 5

6.35 Radiotrühstück (7 15 Wun-
schkasten: 830 agenda). 9.00
Nieuws. 905 Musikexpress 10 00

België/BRF
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" Maria-France Pisier en Jeanne Moreau in 'Souvenirs
d'en France'. (Duitsland 1 - 23.05 uur).

Nederland 3 RTL4Nederland 1 Nederland 2 België/TV 1
Muziekspecial vanuit de Symphony
Hall in Birmingham. 00.50-00.55 Weer-
bericht. 03.00-03.15 The way ahead.

BBC 2

België/RTBF 1

TV 5

Limburgs dagblad televisie en radio woensdag

radio
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CHADEREGELINC acceptatie- en schadeafwikkeling plaats
iNMCMi/rkDT ual'i/ci ni/cD vinden vanuit het Interpolis Regiokantoor
N SMPI inf MAKKEL|iKER in Roermond. yoor onze verzekerings--SI\bLLEK relaties zal dit ongetwijfeld grote voordelen
!c'? LLTB kun jeterecht voor alle moge- meebrengen. Zo zal er sneller beslist

J* verzekeringen, van een eenvoudige worden over de acceptatie van risico's,
Jtfietspolis tot de meest complexe zullen de nodige documenten vlugger ter

voor bedrijven. Al deze beschikking zijn en zullen aangifte en

'ssen worden "geproduceerd" door afwikkelingvan schadebeduidend soepeler
/^Polis, een van de grootste verzekerings- gaan verlopen. Ook de "bemanning" van

in Nederland. De LLTB dit Interpolis Regiokantoor zal grotendeels
is dus een tussenper- gevormd worden door mensen uit onze

v ll tussen *de verzekerde en de eigen regio. Dit alles zal er toe bijdragen
fOducent" Interpolis. Dit houdt ook in dat de contacten tussen de LLTB assurantie-Jderisico-beoordeling en de afwikkeling adviseurs en deze "bemanning" erg snel
c tot op heden plaats vindt in het gelegd zullen zijn. Met deze decentralisatie[''■''Polis-hoofdkantoor te Tilburg. draagt Interpolis in belangrijke mate bij tot

deeerste helft van dit jaarkomt hier een ons bedrijfsmotto : Beter verzekerd door
angrijke wijziging in. Voor een aantal iemand van bij ons.

r*ekeringsvormen zullen dan de

lil
Boerenßond

&ETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BU ONS

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt bekend dat bij hem is binnen-
gekomen een aanvraag om vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (ingeschre-
ven onder nummer V9l -68) van de gemeente Stem
voor het lozen van overstortwater afkomstig van de
bergbezinkbassins Reekstraat, Oud Stem, Scharberg
en Elsloo-West op de Ur en de Slakbeek.
Dat de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
van 19 maart 1992 tot en met 20 april 1992 ter
inzage liggen en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

16.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Stem, Raad-
huisplein I te Stem, Bureau Milieu gedurende de
kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en elke
woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00
uur, alsmede na telefonische afspraak op dinsdag van
17.00 uur tot 20.00 uur (tel. 04495-1888 toestel
278), alsmede tijdens de kantooruren na boven-
genoemde datum op het kantoor van genoemd
zuiveringschap en het gemeentehuis van de gemeen-
te Stem tot het einde van de termijn waarbinnen
bezwaar kan worden ingesteld tegen de aanvraag.
Dat bij de ter inzage gelegde stukken is aangegeven
tot wie men zich voor een mondelinge toelichting
kan wenden.
Dat tot het einde van de termijn waarbinnen de
Stukken ter inzage liggen tegen het verlenen van de
aangevraagde vergunning gemotiveerde bezwaren
kunnenworden kenbaar gemaakt:- hetzij schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg, Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, onder vermelding van het nummer van
de aanvraag;- indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling
Vergunningen, telefoon 04750-94349), kunnen tot
één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwis-
seling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag,
de aanvrager en de overige aanwezigen.
Dat degene die een bezwaarschrift indient kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Dat alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht
op de wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont dat hij daartoeredelijkerwijs niet in staat is
geweest, bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
kunnen indienen en alsdan later tot het instellen van
beroep gerechtigd zijn.
Roermond, 18 maart 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

ZuiveringschapLimburg
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(DatKan, Want UwTweede Bril Is Gratis.)
Ideaal voor wie er buiten de deur anders _______W~~m¥^W^mmmm

wil uitzien dan thuis op de bank. Tegen in- wK_i_t_.Jm\ ! BON VOOR 'N TWEEDE BRIL GRATIS.
levering van de bon krijgt u bij ons eenb 'b ' //^7'!775//^^^B Met deze bon krijgt u bij aankoop van een bril 1tweede bril gratis. Compleet met glazen. WAz^^£ZêlA_^J_m
Want, Pearle is Kijkplezier. | een tweede bril gratis. Dit aanbod is geldig :

Niet in het minst ook door de enorme M^>OT,l/> \C -I V/A\ |l 1^ ; tn tedere Pearle- of Pearle Express-winket,
keuze, het persoonlijke advies en de snelle v**j. m\* ïxj

service. Kom langs met de bon. En ontdek ï/i-|l.7T>l/Wl/W i waar u ,evens de exacte voorwaarden vindt- |
dat ook u twee gezichten kunt hebben. I\lJl\UlCZ.lCl. L , j

Beek, In de Makado (ingang Oost) Pearle Express: Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a -
Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieveinhanden betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5000 48 mnd. 138.77 14,9 150.95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd 16.5 80

H»rai
"y __— X<*°~"^ÊW

STEUNDE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

Op vertoon van deze advertentie (waarde 2 DM)
bedraagt de entreeprijs nog slechts4 DM.

ECHT . 'e
9 T<ise'-

WAI 14.-22. Marz 92
VV/\» Bendplatz Aachen

RECIO
WIRTSCHAFTSSCHAU'92

Offnungszeilen: Mo.-So. 10-19 Uhr - sonntogs U-19 Uhr
Togeskorfe 6,- DM - Ermößigte Korte 4,- DM - Douerkorie 10,- DM

/ ffoekri/gteenfabrikantméérdetaiiiistenindekrantmetmindermoeite? Jj&k
v ____ y4s&W%j Col JMac/vorteren

Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren wIP uwr^kanegiïden 3 "

mburgs Dagblad
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