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Vrouw (34) getroffen doormeningitis
,ei - In de Westelijke
jj is het elfde gevalvan
V v eningitis sepsis, de levensge-
i«i ~ arlijke vorm van nekkramp,
dl sinds begin dit
|n v5r* Ditmaal is een 34-jarigeJ *fouw uit Sittard door de ziektei boffen.
s< e symptomen van meningtitis

sepsis, diezich onder meer uit in
bloeduitstortingen, werden tij-
dig herkend. De vrouw is dins-
dag met spoed overgebracht
naar het Heerlense De Weverzie-
kenhuis; in Sittard was geen
plaats op de intensive-careafde-
ling. Tot nu toe zijn in de Weste-
lijke Mijnstreek hoofdzakelijk
kinderen en jongeren door nek-
kramp getroffen. Van de twaalf
patiënten zijn er twee overleden.
Dokter F. Bovens van de GGD in
Geleen vermoedt dat in de regio
Westelijke Mijnstreek een meer
dan gemiddeld aantal dragers
rondloopt met de meningococ-
cen-bacterie, de veroorzaker van
deze vorm van nekkramp.
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Maij wil meer geldprovincie voor aanleg A 73
'e - Minister Hanja Maij-

jfëen van Verkeer en Waterstaat
"j^at Limburg veertig miljoen
l^.etl meebetaald aan de nieuw
«n!? 'eSgen rijksweg tussen Roer-

e' to j en Maasbracht, onderdeel
Btf Üft autosnelweg A73. Dat is de
>* van de totale kosten.

'^] 'l/r 1 drs Frans FeiJ van net comi-
-11 Wldden-Limburg/Hart van Lim-
'e, t jL^at een versnelde aanleg van
ft%d nastreeft- „Limburg krijgt
nfei °r om no& meer geld-te
ei-^melen voor de rijksweg,"mPerde Maij gisteren in Venlo
'i \ ,Ze het startsein voor de aanleg
* ac Zuiderbrug gaf.

® ijjburg heeft tot nu toe met veel
r t|l en moeite twintig miljoen gul-
|S' [ tafel gelegd om een versnel-

jj^legvan de A73 te bewerkstel-
%i MaÜ wilde de aanleg aanvan-fj* uitstellen tot na de eeuwwis-
j^g. De minister kwam op haar

terug toen Limburg deeg mee wilde betalen.
15'gel
"' isu Pen maandag maakte de mi-
iS (^r bekend dat voor het zuidelijk
f i s elte van de A73 tussen Venlo

■iwri* Joost eerst een milieu-effec-

"' i-j^PPortage (MER) gemaakt moet
ii' ijk en- Dit vertraagt deaanleg met
el lstens twee jaar.

5,5 >
is ~^rder pagina 9
i[ %ister geeft startsein■r-sQoraanleg Zuiderbrug

het weer

LQfiNACHTIG
£'h»k °mvanSrÜk vlak lage-
"Tlit eo*cd met veel bew°l'
\ihfL e>» weinig wind komt
(y"*g tot stilstand boven
i\\t °mgeving. Vanochtend
j^ ?r regen en motregen,
i lfo^ 'ddag is het ook af en toe
'^vv'y '"B-aar het blijft zwaar
f- 'tfa°'kt. De wind wordt zwak
fetf^erlijk. De middagtem-
<H ,jluur loopt vanmiddag op
\ Sraden en het kwik daalt
%(Lrt ht naar 3 Sraden- De

opnieuw naar het
1'eUu*en en daarmee komt op-

■t * een koude en onstabie-
"v^ luchtstroming opgang

' -Sa ?** **e komende dagen
'Vr buien vallen-
" W Verdere informatie be-

h(ende het weer in Limburg
11/.'l U bellen 06-91122346.to>AAG:; â°t»: 06.28 onder: 19.03
j^»op: 03.03 onder: 10.52

Verzet
De CDA-fractie in de Tweede Ka-
mer heeft zich in februari al uitge-
sproken tegen verdere stappen in
de stelselwijzigingen gezondheids-
zorg (het plan-Simons) met ingang
van 1993. Volgens de fractie zijn de
risico's met het plan te groot.
Het standpunt van de fractie blijkt
uit een verslag van een overleg van
20 februari tussen een zevental Ka-
merleden en de CDA-basisgroep
sociale zekerheid. De houding van
de_fractie is opvallend. Tot nu toe
wordt naar buiten toe de indruk ge-
wekt dat het CDA verder wil met de
stelselherziening.

Simons zei gisteren op een bijeen-
komst van de Vereniging van Ne-
derlandse Zorgverzekeraars (VNZ)
dat 'er een situatie is bereikt waarin
fundamentele overeenstemming be-
staat over de noodzaak en richting
van de veranderingen in de gezond-
heidszorg.

Indonesië
wil geen hulp

meer van
Nederland

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Indonesië stelt niet
langer prijs op Nederlandse ontwik-
kelingshulp. De hulp moet binnen
een maand worden beëindigd. Mi-
nister Van den Broek van Buiten-
landse Zaken verklaarde vannacht
namens de Nederlandse regering in
het besluit van Indonesië te zullen
berusten.

„Zoiets moet je aanvaarden", aldus
de bewindsman. Het is nog nooit
eerder gebeurd dat een ontwikke-
lingsland Nederlandse hulpgelden
weigerde.
Na afloopvan spoedberaad met pre-
mier Lubbers en minister Pronk
van Ontwikkelingssamenwerking
zei Van den Broek tegen midder-
nacht dat de Nederlandse regering
teleurgesteld is over het besluit van
Indonesië. De bewindsman ver-
werpt het verwijt dat Nederland
ontwikkelingshulp gebruikt om
mee te dreigen en te intimideren.
Verder is Van den Broek verbaasd
over de scherpe toon van de brief
die de Indonesische regering giste-
ren bij premier Lubbers liet bezor-
gen. Van den Broek en Pronk kre-
gen een afschrift.
Indonesië verwacht dat Nederland
op korte termijn haar enkele hon-
derden ontwikkelingswerkers uit
Indonesië terugroept. Over het lot
van de naar schatting 600 Indonesi-
sche studenten wordt in de brief
niet gerept. Van minister Pronk
mogen ze blijven.
In de brief vraagt Indonesië ons
land om (na 25 jaar) het voorzitter-
schap van de IGGI op te geven. De
IGGI is een samenwerkingsver-
band van de 14 donorlanden van
Indonesië.

CDA had al in februari bedenkingen tegen plan-Simons

Premie ziektekosten omlaag
Van onze redactie binnenland

UTRECHT - De grootste par-
ticuliere ziektekostenverzeke-
raar in Nederland, Zilveren
Kruis, verlaagt zijn premies
met terugwerkende kracht tot
1 januari met gemiddeld vijf
procent.

Voor verzekerden die de huisarts en
de door hem voorgeschreven medi-
cijnen niet meeverzekerd hebben
gaat de premie op 1 april omhoog.
Het percentage van deze verhoging
loopt voor verschillende groepen
verzekerden uiteen, maar komt
voor de grootste groep ook op vijf
procent uit.

Staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) had gerekend op een ver-
laging van de particuliere premies
met minstens 15 procent omdat
sinds 1 januari de geneesmiddelen
via de awbz worden betaald.

Twee kinderen gedood bij ongeval
Van onze correspondente

HEUSDEN/ZOLDER - Bij een
ernstig busongeval op de autoweg
tussen Maasmechelen en Lummen
ter hoogte van Heusden/Zolder in
Belgisch-Limburg is gistermiddag
een minibusje met gehandicapte
kinderen aangereden door een
vrachtwagen. De gevolgen waren
desastreus. Twee kinderen waren
op slag dood. Veertien kinderen
raakten zwaar gewond en achttien
lichtgewond. De mini-bus vervoer-
de kinderen van het Medisch Peda-

gogisch Instituut Sint Ferdinandus
in Lummen.

De plaats van het ongeval bood gis-
teren omstreeks half zes een ver-
schrikkelijke aanblik. Alle zieken-
huizen in de buurt, tot in Leuven
toe, waren paraat voor de opvang
van de gewonden.

Volgens een eerste onderzoek bot-
ste de vrachtwagen achterop de bus
toen de chauffeur van dit laatste
voertuig plotseling afremde. De
chauffeur werd door de bestuurder

van een passerende autotransport-
wagen erop geattendeerd dat er iets
mis was met een achterwiel van de
bus. De vrachtwagen en bus kwa-
men in de drie meter lager gelegen
berm van de autoweg terecht. Het
verkeer ondervond lange tijd veel
hindervan het zware ongeval.

Politieman vast na
neerschieten collega

KAATSHEUVEL - Een 31-jarige
hoofdagent van de gemeentepolitie
in Tilburg is gisteren gearresteerd
nadat hij in Kaatsheuvel een wacht-
meester van de rijkspolitie Groep
Loon op Zand had neergeschoten.
Het slachtoffer is in kritieke toe-
stand opgenomen in een zieken-
huis. De hoofdagent wordt poging
tot moord ten laste gelegd. Volgens
een woordvoerder van justitie in

Breda ligt de reden van de schiet-
partij in de privésfeer.

Om kwart voor acht gistermorgen
reed de hoofdagent in zijn auto aan
de linkerkant langs een vluchtheu-
vel waarbij hij de wachtmeester, die
samen met een collega in een bus
van de rijkspolitie uit tegenoverge-
stelde richting kwam, klemreed.

Hij stapte daarop uit, trok zyn
dienstpistool en bedreigde de
wachtmeester. Deze stapte uit en
rende om de bus heen. De hoofd-
agent schoot hem daarbij neer. Het
slachtoffer werd ondermeer geraakt
in het onderlichaam.
De hoofdagent werd direct na het
incident met twee schoten neerge-
schoten door de collega van de
wachtmeester, eveneens een wacht-
meester van de groep Loon op
Zand, die de hoofdagent daarna ar-
resteerde.

De hoofdagent raakte gewond aan
zijn been en is later naar een zieken-
huis vervoerd. Om kwart voor twee
gistermiddag is hy in verzekering
gesteld. Hij wordt zo snel mogelijk
overgebracht naar het penitentiair
ziekenhuis in Scheveningen.
De hoofdagent was gekleed in ME-
tenue. De woordvoerder van justitie
kon niet vertellen waarom. De
schietpartij vond plaats op de Euro-
paweg, aan de rand van de bebouw-
de kom van Kaatsheuvel dat tot de
gemeenteLoon op Zand behoort.
Volgens justitie in Breda ligt de re-
den van de schietpartij in de 'rela-
tionele sfeer. De rijksrecherche in
Den Bosch is een onderzoek ge-
start.

Clinton verliest
van Jerry Brown

WASHINGTON - De Democrati-
sche presidentskandidaat Jerry
Brown heeft gisteren voor een dave-
rende verrassing gezorgd door de
voorverkiezingen in de noordooste-
lijke staat Connecticut te winnen.
Brown, een vroegere gouverneur
van de staat Californië, kreeg 38
procent van de stemmen, tegen Bill
Clinton 35. Paul Tsongas, die zich
vorige week uit de race terugtrok
maar wiens naam nog wèl op het
stembiljet stond, scoorde 20 pro-
cent.
De uitslag betekende slecht nieuws
voor Bill Clinton, van wie algemeen
steeds is aangenomen dat hij, na
zijn overwinningen op Super Tues-
day en vorige week in Michigan en
Illinois, opzijn gemak de Democra-
tische nominatie zou winnen.
Brown, de enige concurrent die
Clinton nog over heeft, blijkt grote-
re aantrekkingskracht te hebben
dan alle politieke experts tot voor
kort voor mogelijk hadden gehou-
den.
I 1

Kosmonaut
terug op aarde

MOSKOU - De Russische kos-
monaut Sergei Krikalev is na
een tien maanden lang verblijf in
het ruimtestation Mir gisteroch-
tend op aarde teruggekeerd.
Toen Krikalev op 18 mei 1991
naar Mir vertrok, bestond de
Sovjetunie nog.
De 34-jarige Krikalev had eigen-
lijk al in oktober terug moeten
keren, maar door technische pro-
blemen en de politieke revolutie
in de Sovjetunie moest zijn te-
rugkeer worden uitgesteld. Ter-
wijl Krikalev in de ruimte was,
viel de Sovjetunie uiteen, werd
zijn geboorteplaats Leningrad
omgedoopt in St. Petersburg en
raakte het ruimteprogramma
steeds verder in de rode cyfers.
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Houten loods in vlammen

Kwaliteit
van gehakt
vaak slecht

(ADVERTENTIE)

Only by mode centre
« CARITA !
t*l Anwrsplein 16-17. Maastricht-City >I Kleine Staat 6. Maastricht-City< Saroleastraat 3, Heerlen-City >V&&**9*9*J*9*J*.*&

PARK
Diner

Gezellig uit eten.
De juiste ambiance.

★
Persoonlijke bediening.

Hoogwaardige kwaliteit. Exclusief.
★

Tel. 045-713846
★

PULLMAN
GRAND HOTEL

*****Heerlen

" Een kortstondige maar hevige brand heeft gisteren een houten loods van de gemeente Sittard
in de as gelegd. Meteen na het ontstaan van het vuur, rond kwart voor vijf, veranderde de keet
achter woningen aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in een vlammenzee. Het gebouwtje was
laatstelijk in gebruik bij de afdeling Sittard van het Limburgs Toneel. Het gezelschap moest
daar vorig jaar echter dringend weg, omdat de (nood)huisvesting niet meer aan de eisen vol-
deed. Over de oorzaak kon de brandweer gisteren niets zeggen. De technische recherche heeft
een onderzoek ingesteld.

Foto: PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)

Herenpantalons
In zuiver wollen, wol/trevira en katoenen

kwaliteiten. Sportieve en klassieke modellen.
Normaal ’ 129,--, ’ 149,- en ’ 169,-

-8Q -Voordeelprijs: K 3 m

daar winkel je voor je plezier!
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Locatie
De interesse voor oude muziek is
ook hier groeiend. Dat is af te leiden
aan de publieke belangstelling bij
de voorbije drie concerten van de
SOML, die plaatsvonden in de
Cellebroederskerk te Maastricht.
Vanwege het beperkt aantal plaat-
sen daar is men voor het optreden
van Michael Chance uitgeweken
naar de St.-Janskerk aan het Vrijt-
hof. „Ook al omdat de Cellebroe-
derskapel voor veel mensen van
buiten Maastricht moeilijk te vin-
den is, zoeken we voor onze
concertreeks eigenlijk een andere,
meer centraal gelegen, eveneens
historische locatie. De Redoutezaal
van de oude Stadsschouwburg zou
hiervoor zeer geëigend zijn," aldus
Fons van der Linden. De gemeente
Maastricht, die de SOML komend
seizoen qua organisatie (publiciteit
en kaartverkoop) de helpende hand
biedt, heeft ten aanzien van de toe-
komst van de nu overbodig gewor-
den schouwburg echter nog geen
besluit genomen.

Romantiek in
Wijngracht

KERKRADE - 'Romantiek' is het
thema van het concert dat het Vo-
caal Ensemble Kerkrade en bariton
Huub Claessens morgenavond in
het Wijngrachttheater van Kerkrade
geven. Drie pianisten - Alice Hen-
driks, Jet Janssen en Constant Not-
ten - zorgen voor de begeleiding.

Mendelssohn-Bartholdy, Brahms
(o.a. Liebeslieder-Walzer), Dvorak
en Diepenbrock zijn de componis-
ten van wie door het Kerkraads
gemengd koor composities worden
uitgevoerd. Paul Voncken dirigeert.

Huub Claessens zingt liederen van
Schubert, Strauss en Schumann
(Dichterliebe). Het concert begint
om 20.00 uur.

Orpheus’ Fledermaus

" Hoewel entreebewijzen voor de voorstel-
lingen nog maar met mondjesmaat beschik-
baar zijn, attendeert muziektheater Or-
pheus uit Roermond nogmaals op de acht
voorstellingen van Die Fledermaus van Jo-
hann Strauss, die vanaf morgen in Lim-
burg ie zien zijn. Onder leiding van Nezih
Seckin en in een regie van Siegfried Grote
zingen en spelen het OrpheusKoor, het Lim-
burgs Begeleidings Orkest en de solisten

Piotr Bednarski, Astrid Heli, Kenneth Ban-
non, Andreas Becker, Ellen Pinczowski,
Peter Rasch en Fred Banse. De uitvoerin-
gen worden gegeven in Roermond (27 en
28/3), Weert (4/4), Sittard (U/4), Maastricht
(21/4), Venlo (24/4), Kerkrade (25/4) en
Cuijk (28/4). Zoals op dezefoto uit de eerste
acte is te zien, streeft Orpheus ernaar het
publiek niet alleen luister-, maar ook veel
kijkgenot te bezorgen.

kunst

uit dekunst

Passietijd
DOOR JOS FRUSCH

Hoewel de passietijd officieel pas
op Passiezondag, de tweede zon-
dag voor Pasen, ingaat, begin-
nen zo rond deze tijd de berich-
ten over de eerste passieconcer-
ten binnen te druppelen. Zin-
gend en spelendLimburg wil het
lijden van Christus niet onge-
merkt voorbij laten gaan, met als
resultaat een overvloed aan uit-
voeringen van gepaste en minder
'gepaste, bekende en minder be-
kende vocale en instrumentale
muziek uit alle tijden en wind-
streken.

Sinds Felix Mendelssohn-Bart-
holdy in het tweede kwart van de
vorige eeuw het werk herontdek-
te, neemt Bachs Mattheus-Passie
hierbij een bijzondere plaats in.
De Mattheus is een monument,
zowel religieus als muzikaal, van
een zeldzame wijding en waar-
de, vol liturgische schoonheid en
rijkdom, een bron van contem-
platie en loutering. Sinds het
jaar van ontstaan, 1728, voelen
mensen - gelovig of ongelovig -
zich aangetrokken tot deze mu-
ziek, door haar innerlijkekracht
en de dienende, haast nederige
functie ten opzichte van het lij-
densverhaal.

Limburg heeft een rijke traditie
op het gebied van het uitvoeren
van de Mattheus. Legendarisch
zijn de uitvoeringen van de
Heerlense Oratorium Vereniging
onder leiding van wijlen Jef
Somers; een traditie die het koor
enkele jaren geleden gelukkig
weer heeft opgepakt. Want de
Mattheus-Passie heeft dezelfde
weldadige werking voor geest en
lichaam als een sapdag na een
periode van overvloedig tafelen.
Maar er zijn ook andere geluiden
te noteren: velen beschouwen het
bijwonen van de Mattheus als
een echte lijdensweg en laten de-
ze kelk graag aan zich voorbij-
gaan.Maar weten ze wel waar ze
over spreken? Wordt er niet te
vaak alleen maar denigrerend
gepraat over die lange zit, het
koraal 'O Haupt voll Blut und
Wunden' of de jongetjes met vet-
kuif, die zo hoog zingen en be-
kend zijn geworden van de tele-
visie-uitzendingen vanuit
Naarden?. Loze woorden dus, uit-
gesproken zonder de weldadige
werking van dit meesterwerk
ooit te hebben ondergaan.

Dit soort gedachten kwam afge-
lopen vrijdag bij me op tijdens
de nieuwste show van Toon Her-
mans 'Ik heb je lief in de Heer-
lense Stadsschouwburg. Want
deze show is eigenlijk ook een
passie, dievan de cabaretier zelf,
geschreven naar aanleiding van
en ter verwerking van de dood
van zijn vrouw.

Toon heeft dat heel integer ge-
daan, relativerend ook - geen
enkel verdriet is alleen maar ver-
driet, zingt hij - het beste gevend
van wat hij heeft. Toon is dus
niet op de commerciële toer, zoals
sommigen ons willen doen gelo-
ven, en hij doet ook niet zielig.
Hij heeft slechts de pijn van het
leven, van zijn leven, vertaald in
beelden, liedjes en teksten waar-
mee hij met zijn publiek kan
communiceren. Hij is daarbij
diep gegaan, tot dekern van zijn
ziel, verzoenend, mild en humo-
ristisch zoals alleen Toon zijn
kan.

Een vertraagde samba op het rit-
me van een vaag soort heimwee,
noemt auteur Hugo Camps deze
persoonlijke ontboezeming, die
mensen raakt omdat ze druipt
van liefde.
Is het niet juist de liefde, die
Bachs Mattheus-Passie eeuwig-
heidswaarde gegeven heeft?

Stichting Oude Muziek Limburg timmert aan de weg

Engelse countertenor
zingt in St.-Janskerk

DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - „Als je niet van countertenoren houdt, is
Michael Chance de man die je op andere gedachten brengt."
Met gepaste trots kondigt Fons van der Linden van de Stich-
ting Oude Muziek Limburg (SOML) het concert aan, dat de
momenteel meest gevraagde zanger met dit sterntype over-
morgen in de Maastrichtse St.-Janskerk (aanvang 20.15 uur)
zal geven. Begeleid door het ook buiten de Randstad bekende
oude-muziekduo Lucia Swarts (barokcello) en Siebe Henstra
(clavecimbel/orgel) brengt Michael Chance composities van
Engelse en Italiaanse meesters uit de zeventiende eeuw ten
gehore.

De Engelse countertenor schitterde
vorig jaar nog in de Orfeo van
Gluck met het Freiburger Barock-
orchester tijdens het Holland Festi-
val Oude Muziek Utrecht. „Dank zij
de aansluiting van onze stichting bij
het Netwerk Oude Muziek was het
mogelijk om een dure zanger als
Michael Chance, die zondag hetzelf-
de concert in de Utrechtse Pieters-
kerk geeft, naar Maastricht te ha-
len," aldus blokfluitist/zanger
Mathieu Vermeulen, met Van der
Linden de drijvende kracht achter
de Stichting Oude Muziek Lim-
burg.

Het Netwerk Oude Muziek ging in
1986 van start, als landelijke tegen-
hanger van het befaamde Holland
Festival Oude Muziek Utrecht. Op
vele prachtige, historische locaties
in den lande treden sindsdien tal
van binnen- en buitenlandse oude-
muziekspecialisten op, die borg
staan voor kwalitatief hoogstaande
uitvoeringen. „Juist die kwaliteit

was voor ons, naast uiteraard het fi-
nanciële aspect, van doorslaggeven-
de waarde om onze stichting aan
het Netwerk te koppelen. Op het
gebied van oude muziek, en zeker
op dat niveau, gebeurt er immers in
onze muzikale provincie, zelfs in de
gehele Euregio, veel te weinig.
Daarom is ook een van onze wensen
voor de toekomst een samenwer-
king met Alden Biesen en Musica
Peer, onderdelen van het Festival
van Vlaanderen."

" Michael Chance, zaterdag te beluisteren in Maastricht

recept
Gefrituurde
aardappelsoesjes
De handigste manier om deze
aardappelsoesjes te bereiden is
wanneer u de soesjes al tevoren
klaar hebt liggen. Frituren in olie
ofvet van rond de 160° C.

Ingrediënten:
500 gram aardappelen, 1 dl wa-
ter, 50 gram boter, 50 gram
bloem, 2 eieren, peper, zout,
nootmuskaat.

Schil de aardappelen en kook ze
in licht gezouten water gaar. Giet
de aardappelen af en pureer ze.
Breng in een steelpan water met
een beetje zout aan de kook.
Voeg de bloem in 1 keer toe en
roer tot een deegbal is ontstaan.
Roer hier met een garde (van het
fornuis af) één voor één de eieren
door; blijf roeren tot een mooie
gladde glanzende massa is ont-
staan. Meng dit soezenbeslag
met de gepureerde aardappelen
en voeg peper en nootmuskaat
toe. Spuit van dit dikke beslag
met een gameerspuit met grote
spuitmond kleine soesjes op een
vel bakpapier. Laat de soesjes in
de koelkast stevig worden. Fri-
tuur de soesjes met niet te veel
tegelijk goudbruin in enkele mi-
nuten.

Derde Lisztconcours
in mei van start

UTRECHT - Het derde Interna-
tionale Franz Liszt Pianocon-
cours, een driejaarlijks evene-
ment, zal dit jaar van 8 tot 23 mei
in Utrecht worden gehouden. Aan
het concours, dat binnenkort op
uitnodiging zal toetreden tot de
prestigieuze internationale fede-
ratie van pianoconcoursen in
Genève, zullen 28 kandidaten uit
veertien landen meedoen. Behal-
ve de eer en tal van concert-enga-
gementen krijgt de eerste prijs-
winnaar een bedrag van 25.000
gulden. Het totale prijzengeld be-
draagt 62.500 gulden.

Het Utrechtse Lisztconcours
neemt tussen alle ander piano-
concoursen in de wereld een bui-
tengewone positie in. Het staat als
'moeilijk' aangeschreven omdat
het zich geheel richt op het bij-
zonder moeilijke (in technisch
zowel als in muzikaal opzicht)
oeuvre van de 19e-eeuwse Hon-
gaarse hoog-romanticus Franz
Liszt. In studieprogramma's aan
verschillende belangrijke interna-
tionale conservatoria komt deze
muziek vanwege de hoge moei-
lijkheidsgraad pas in de laatste
studiefase aan bod. Daardoor is
het slechts aan een beperkt aantal
pianisten voorbehouden om zich

als serieuze kandidaat voor dit
concours aan te kunnen melden.

Het openingsconcert van het
Lisztconcours vindt vrijdag 8 mei
plaats in het muziekcentrum Vre-
denburg. De winnaar van het
Liszt-concours in 1989, de Italiaan
Enrico Pace, is dan solist bij het
Radio Filharmonisch Orkest 0.1.v.
Muhai Tang. De eerste voorron-
den zijn op 12 en 13 mei, de twee-
de op 15 en 16 mei. De halve fina-
le vindt plaats op 18 en 19 mei, de
finale op 22 en 23 mei. Alle wor-
den in muziekcentrum Vreden-
burg gehouden.

De NOS zal hoogtepunten van dit
belangrijke concours voorname-
lijk live uitzenden. De drie prijs-
winnaars zullen van 25 mei tot 17
juni, onmiddellijk aansluitend op
het concours, op tournee gaan. De
Rabobank, een van de hoofdspon-
sors van het Liszt-concours, orga-
niseert een tournee die - wat
Limburg betreft - op 11 juni
Maastricht aandoet.

verder II

BEEK - Het Matty Niël Con* Jherdenkt zondag met een *j
eert in de aula van de Be*1
Muziekschool de compo"
Alexander Zemli^ y
(1871-1942). Uitgevoerd wo*? di(
onder meer diens Trio opus "> Lede 6 Liederen opus 13. Aanv»
concert 20 uur. V(

,* suLIMBRICHT - In het kader' ö(
de Studio Musis-concertfl* va
treedt zondag in Kasteel to
bricht het Bonnefanten Trio' er
Manon Meys (viool), Yvonne'
gels (cello) en Margreet W# g
ling (piano) spelen vanaf '* r\\uur werken van Rameau, $*
hoven en Smetana. n,
Het concertseizoen in het his'J y
sche Salviuskerkje aan de V* y
in Limbricht wordt zondag' (c
16 uur geopend met een baj'
concert door het ensemble '" ri
fetti Musicali'. Op het progr3:
ma staat werk van Bach, B° v
mortier en Couperin. $

MAASTRICHT - Op het I*1" -j
podium, St.-Maartenspoort
wordt zaterdag een concert g« g
ven door Sonja Feenstra, 'praan en Jeroen Riemsdijk, V
no. Het betreft een kamerop* ,
van Francis Poulenc, 'La *" 2Humaine'. Aanvang 20.30 uur j.
In de Waalse kerk geeft 'barokensemble 'Confetti "M'Jcali' morgen om 20.15 uur *concert.
In het Loss Theater, Achter
Barakken 31a, vindt morgen' t20.30 uur de voorstelling !
brandt nog licht in de ij*s^ .door Theaterwerkplaats { |
pendance uit Arnhem P'a3i
Zaterdag speelt TheaterW^plaats Toneelschuur uit -H** i
lem, in hetzelfde theater, " j
stuk 'Celluloid', eveneens
20.30 uur. &In het CCV-Theater aan de »J>,benusstraat 89 vindt vanav'0 '.
en morgen de voorstelling 'T*1 1'\
tersport' door studententoi*^verenigingAlles is Drama pa >
Aanvang beide avonden
20.30 uur.

_
.

De nieuwe theatergroep TiraIV
su brengt zaterdag om 19.30 V>
en zondag om 15 uur de f[
derthriller 'Andrea of deverd*"
ning'. SJ

ji

BRUNSSUM - Het KerkraJLj
Symfonie Orkest geeft zaterd ,-
om 20 uur een voorjaarsconf-jj*
in ontmoetingscentrum j\Brikke Oave'. Dirigent is LJ 1 j
Claesen, solisten zijn Olga " [
ker, sopraan en Jan DoroS*^
tenor. j

SITTARD - In het Sirkelthe»^
aan de Putstraat 22 spelen <£j
Bertholet en Carola Kersten £(
stuk "t Zijndroom'. De voorS .
Ung begint om 20.30 uur. ZoPo^wordt in hetzelfde theater j,
kindermatinee 'Ik maak je**!■
beter zei Beer & dokter de S° j
gespeeld. Aanvang 14.30 uur- ■
HOENSBROEK - In KaS^Hoensbroek geven deRoern^se cellist Mirel lancovici en P.
niste Tonie Ehlen vanavond j

20.15 uur een cello/piano-ree' ,
Zij spelen werk van Schu*->e
Debussy en Weill.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. het keuren; 6. vuurhoutje;
11. een weinig; 12. vrouwelijk dier; 13.
eer; 15. Engelse suikerballetjes; 17. deel
van het gelaat; 19. gevangenis; 20. open
plek in een bos; 21. gravure; 22. blut; 23.
klein kind; 25. marktplein (Grieks); 28. het
Romeinse rijk; 29. speelgoed; 31. plechti-
ge belofte; 32. azijn; 34. stalen spijl; 36.
kwade dank; 37. Ind. sabel; 38. niet glad;
40. sinds; 43. kleine hoeveelh. wollige
stof; 44. houten huisje, schamele woning;
46. kansbriefje; 47. bijbelse plaats; 49. fa-
milielid; 51. vroegere; 52. afsluitmiddel;
54. naaldboom; 55. bedrog; 56. kleur; 57.
insekteneter; 59. effen, glad; 60. Ind. ge-
recht; 61. het morgenrood; 63. tocht; 64.
georganiseerde geweldpleging; 65. appa-
raat.

Verticaal: 1. kameraad; 2, melkkli*^-vertragingstoestel; 4. item (afk.); 5 "plaats; 6. slimmerd; 7. compagnon
elektrisch geladen deeltje; 9. trots; I°. 'delijk; 14. evenzo; 15. spoedig; 16- -18. deel vand e dag; 24. dierenverbliJ'-,
tropisch ondoordringbaar bos; 27. sit
plaats; 29. edel dier; 30. aangepunt <"
hout; 32. hemelgeest; 33. Ind.
boom; 35. sprookjesfiguur; 36. Qe*J
38. iemand die studeert; 39. familie^'Jbep. hond; 42. al wat geweven is; 44* jj( j
te vliegtuigloods; 45. schildhouder U
48. platvis; 49. dieren om een b°eL/50. opstootje; 51. dwingende wO^,J
den; 53. vrucht; 56. eenheid van eie^ J
vermogen; 58. vod; 60. uitholling j"
wand; 62. selenium; 63. muzieknoot*
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CDA twijfelt toch over onderzoek op embryo’s
f*Vijf - In de CDA-fractie istel gerezen over het besluit van

H- kabinet om onderzoek toe te
ii le-Jï °P embryo's die bij een rea-
\i i^, kuisbevruchting overblijven,
ef 'e 7, in verDand staat met het bij:rouw ingeplante embryo. Het
i soe "^amerlid mevrouw Laning-
,'ivrser*ia heeft dit te kennen gege-
(lL/ -Al eerder liet mevrouw Nete-lt Dos (PvdA) weten het kabinets-

id 'Jdt af te wijzen. Elk onderzoekdaarmee teniet worden gedaan.
KV0l
Wh ns mevrouw Laning staat het
{j^-.^etsbesluit op gespannen voet«W et CDA-standpunt dat er niet
(jK-^Perimenteerd mag worden met■é**Wry°'s- De christen-democraten
■deg, n dat het embryo daarmee ge-
radeerd wordt tot een voorwerp.
Cua UW Laning gelooft dat het

t v^^standpunt door een groot deel
'^lrf Nederlandse volk wordt ge-
ijL-?- Volgens haar wordt het ge-
t\\ van embryo's voor zuiver
i*wenschappelrjk onderzoek afge-'teb*^r1vrijdag liet premier Lub-
Wi Weten dat het kabinet tot een

A^Promis had besloten. Geen vol-
.bh,^, verbod op proeven met em-

'r .IkS ■ce overblijven na een rea-«gbuisbevruchting, maar ook

' *>lfcp absolute vrijheid om er maar■ te doen wat men wil.

Medisch onderzoek
president Bush

fcrt^NGTON - De Amerikaanse
O nt- George Bush, zal van-
g-jjj een medisch onderzoek onder-
hu*. j2o heeft de woordvoerder van
*W itte Huis, Marlin Fitzwater,

eSedeeld.
jfou.^ater zei dat het gaat om een
ften en niets te ma-
l^obi ft met nieuwe gezondheids-
pa*. ernen van de president. Het

1 usn' jaarlijkse onderzoek
\i/0r bIJ diens hart en bloed zullen
6kpn onderzocht. Ook wordt ge-

v^ "} naar staar in het linkeroog
v 0 de president, aldus de woord-
fii rder.
W onwel worden tijdens een be-
i^ar aan Japan in januari van dit
Op vestigde opnieuw de aandacht
ï-Wj gezondheid van de 67-jarige
St ent' In 1991 moest de presi-anriin et ziekenhuis worden be-

wegens problemen met
8e l Schildklier en een onregelmati-nartslag.

Gorbatsjov mag land niet uit
tic h OU ~De Russiscne justi-
deJ?eeft voormalig Sovjet-presi-
? "* Michail Gorbatsjov ver-
be * .z-ich begin april in Moskou
verh te houden voor een
Hij °or over de financiën van de
pa °ntbonden communistische

etl ens de persbureaus Interfax
iw Itar-Tass kreeg Gorbatsjov
tje

verzoek Moskou in de eerste
ten dagenvan april niet te verla-
te' ~en woordvoerder van Gor-
teiPf0v 2ei dat de ex-president■ jUsttQnisch met de officier van
njet

le had overlegd, maar zeis van een dergelijk verzoekweten.
G
aPrn ats^ov had Plannen om in
fn ' naar Japan te reizen en in

e ' naar de Verenigde Staten.
1 ervaCommunistische partij wordt

Wen verdacht in de afgelopen
1SuiH Jaar honderden miljoenen
hehh naar het buitenland te
H 5 en gesluisd, voornamelijk
tjj e c°nimunistische zusterpar-

Chinese vrouwen gek
op westerse burgers

PEKING - Meer dan 2.000 Chi-
nese vrouwen reageerden opzijn
huwelijksadvertentie; tientallen
togen direct naar zijn hotelka-
mer. Zijn geheim? Hij beweerde
in het bezit te zijn van een Ame-
rikaans paspoort.

Dit bericht dat dinsdag in Het
Bevrijdingsdagblad Shanghai te

lezen viel bevestigt het beeld dat
velen in China al lang dachten:
niemand is zo romantisch als
iemand met een westers pas-
poort.

Per jaartrouwen volgens de offi-
ciële cijfers zon 10.000 Chinese
vrouwen met een buitenlander,
in meer dan de helft van de ge-

vallen een Chinees die in het
buitenland woont.
Dit keer luidden de trouwklok-
ken echter niet. De man uit de
huwelijksadvertentie, een etni-
sche Chinees uit de VS met de
naam Liv Naicheng, liet weten
slechts uit te zijn op charmant
damesgezelschap tijdens zijn
verblijf in Shanghai. Zijn adver-
tentie kwam onder de aandacht
toen een kleuterleidster, die ge-
reageerd had op de advertentie,
de krant schreef dat Liv lang
niet zo jong en aantrekkelijk was
als hij zichzelf presenteerde.
Evenmin was hij op een huwe-
lijk uit, schreef ze.

Winstbejag
Wöltgens vindt dan ook dat bij de
bestrijding van illegaal werk veel
meer naar de werkgevers moet wor-
den gekeken. „De werkgevers die
illegalen werven en vaak voor een
hongerloontje onder slechte ar-
beidsomstandigheden uitbuiten.

Wie illegaal werk te lijf wil gaan,
moet niet alleen de mensen opspo-
ren die worden uitgebuit, maar ook
en vooral de werkgevers die uit
winstbejag mensen exploiteren",
zei Wöltgens gisteravond.

Hij pleitte ervoor de werkgevers te
verplichten van alle nieuwe werk-
nemers een kopie van het paspoort
te vragen. Zij zouden die moeten
bewaren en op verzoek van de
vreemdelingendienst moeten kun-
nen tonen. Op die manier wordt de
werkgever verantwoordelijk ge-
maakt voor het in dienstnemen van
legale werknemers. Dat is volgens
de PvdA-fractievoorzitter effectie-
ver dan alle werknemers te ver-
plichten een identiteitsbewijs bij
zich te dragen.

binnen/buitenland

Telefoonmaniak
gearresteerd

LEIDEN - De telefoonmaniak
f. een jaar lang ouders vanTf-dse studentes lastigviel, zit in

ve cel. Een 35-jarige man uit
'oorschoten heeft inmiddelseen"mmiere bekentenis afgelegd.e verdachte had als beheerder

een Leids studentenpandegang tot diverse almanakkenn andere adressenbestanden.
Politie kwam de telefoonma-

ak op het spoor na tips van
eisen uit de omgeving van de»,ari- Zij herinnerden zich dat de

omstreeks 1985een reeks van dergelijke tele-
jQntjes had gepleegd. De tips
j. amen los nadat medio februa-. ln diverse media aandachterd besteed aan de zaak.

'idsdien is de Voorschotenaar«Uwlettend in de gaten gehou-
j, n- Hierbij zijn technische

gebruikt. Zo is
Jn telefoon afgeluisterd. Diver-. gesprekken staan als bewijs-
'ateriaal op de band.
jsteren pleegde de verdachte

belHlaatste dreig-telefoontje. Hij«ie een moeder van een Leid-
v studente uit Roelofarends-

Met de mededeling dat hijar dochter in de auto had,
v.°eg hij de vrouw een beschrij-
teng van zichzelf te geven. Eenchercheur van de zedenpolitie
j e meeluisterde, belde pijlsnel
kj betreffende studente. Zrj
s.eek gewoon thuis te zijn. Om-t.reeks acht uur haalde de poli-
er de man uit zijn woning in
laarschoten. Volgens een voor-eer is de zaak 'voer voor psy-*ol0gen.

’Identificatie leidt tot lastenverzwaringwerknemers’

Wöltgens verzet zich
tegen legitimatieplicht

Van onze parlementaire redactie

VELSEN - PvdA-fractie-
voorzitter Thijs Wöltgens
heeft zich gisteren tijdens
een bijeenkomst van zijn
partij in Velsen verzet te-
gen een algemene legitima-
tieplicht voor werknemers.
Hij vraagt zich af wat het
nut van zon algemene
plicht is. Bovendien vreest
hij een forse lastenverho-
ging voor de werknemers
als gevolg van de invoering
ervan.

„Een nieuwe kaart zal de werkne-
mers die een pasje moeten aan-
schaffen, geld gaan kosten. Min-
stens enkele tientjes. Dan praten we
dus over een lastenverzwaring van
enkele honderden miljoenen gul-
dens voor werknemers. En dat in
een tijd waarin iedereen de mond
vol heeft van lastenverlichting", al-
dus de PvdA'er.

Ondanks forse kritiek over rol in gifzaak

Paats treedt niet af
ALPHEN AAN DEN RIJN - Bur-
gemeester Paats treedt niet af naar
aanleiding van het rapport van de
commissie-Engwirda. Volgens de
commissie was Paats de stuwende
kracht bij onderzoeken naar illegale
praktijken op de vuilstort Coupé-
polder. Hij, en niet wethouder D.
yan Leeuwen (CDA/milieu) kwam
in actie als er klachten kwamen van
politie, provinciale waterstaat en
het hoogheemraadschap. Maar de
informatie die hij vergaarde kwam
niet bij de gemeenteraad terecht.

De commissie-Engwirda, die giste-
ren haar eindrapport presenteerde,

gaat er van uit, dat Paats op de
hoogte was van een alarmerend po-
litierapport over illegale nachtelijke
stortingen. Aan de gemeenteraad en
de pers meldden burgemeester en
wethouders echter, dat zulke prak-
tyken niet voorkwamen. Wethouder
Van Leeuwen bracht de gemeente-
raad niet op de hoogte van vernieti-
gende kritiek op het toezicht op de
Coupépolder van provinciale water-
staat en het hoogheemraadschap-
Rijnland.

Ook de provincie speelde bij het tot
stand komen van de gifbelt in de
Coupépolder volgens de commis-

sie-Engwirda een dubbelhartigerol.
De provincie schoot ernstig tekort
in haar taak vergunningen voor
stortingen te verlenen en te contro-
leren. Verzoeken van containerbe-
drijven om vrachten op de Coupé-
polder te mogen storten werden
soms pas na jaren behandeld. De
stoffen waren dan allang gestort,
vaak met mondelinge toestemming
van de provincie.

De oppositie in de Alphense ge-
meenteraad zal naar aanleiding van
het eindrapport van de commissie-
Engwirda het hoofd van Paats ei-
sen. Met name D66 en de SP menen
dat deburgemeester moet aftreden,
omdat hij de gemeenteraad infor-
matie heeft onthouden. In het rap-
port wordt erop gewezen, dat Paats
zich 'weinig gelegen liet liggen aan
de formele verdeling van verant-
woordelijkheden binnen het college
van burgemeester en wethouders.
Hij bemoeide zich vaak met het be-
leidsterrein ' van wethouder Van
Leeuwen.

De commissie-Engwirda vindt dat
de fouten in de affaire-Coupépolder
het hele gemeentebestuur dienen te
worden aangerekend.

Nog voor speciale vredesconferentie over enclave

Driepartijenoverleg
Nagorno-Karabach

Van onze correspondent
HELSINKI - Nog voor de speciale
vredesconferentie over Nagorno-
Karabach zullen de bij het geschil
rond dat gebied betrokken partijen,
Armenië, Azerbajdzjan en Nagorno-
Karabach zelf, aan tafel gaan zitten.
Zo kunnen zij enkele problemen uit
de weg ruimen, die de door de
CVSE georganiseerde conferentie
zouden kunnen bemoeilijken.

Maar Azerbajdzjan blijft problemen
maken over de vertegenwoordiging
van de bevolking van de enclave bij
die besprekingen. Het erkent Na-
gorno-Karabach niet als onafhanke-
lijk gebied. Onderminister van Bui-
tenlandse Zaken Araz Azimov zei
gisteren in Helsinki de bewoners
slechts als 'een minderheid in Azer-

bajdzjan' te willen behandelen.
Op de bijeenkomst van de Confe-
rentie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa was de kwestie
Nagorno-Karabach ook gisteren het
onderwerp van gesprek. Algemeen
wordt als hoopgevend beschouwd
dat Azerbajdzjan en Armenië met
elkaar in gesprek zijn en beide vin-
den dat ook Nagorno-Karabach
moet kunnen meepraten.

Volgens de Armeense minister van
Buitenlandse Zaken Hovannisjan
zrjn Arzerbajdzjaanse leiders giste-
ren akkoord gegaan met voorberei-
dende gesprekken tussen de drie
partijen. De Turkse minister Cetin
zou dat in de Azerbajdzjaanse
hoofdstad Bakoe hebben verno-
men. Turkije onderhoudt warme
betrekkingen met dat land.

Lek in kerncentrale
al eerder ontstaan

HELSINKI - Uit metingen die des-
kundigen het afgelopen weekeinde
in Finland hebben verricht, blijkt
dat het lek in de Russische kerncen-
trale Sosnovy Bor mogelijk eerder
is ontstaan dan het door de Russi-
sche autoriteiten aangegeven tijd-
stip. Ook is duidelijk naar voren
gekomen dat bij het lek niet alleen
gassenvrijkwamen, zoals bij de eer-

ste melding door deRussische auto-
riteiten werd gezegd. Dit hebben de
deskundigen gisteren verklaard.

Volgens hen werd het afgelopen
weekeinde en maandag in Imatra,
bij de Russische grens, aleen grote-
re hoeveelheid jodium 131 aange-
troffen. Dat wijst er volgens hen
duidelijk op dat het incident in de
centrale zich eerder heeft voorge-
daan dan in de nacht van maandag
op dinsdag.
Zij wijzen er verder op dat er niet
alleen gassen vrijkwamen na het in-
cident. Behalve jodium is gisteren
ook de radioactieve stof cesium
aangetroffen in het grensgebied
met Rusland. Sosnovy Bor ligt op
100 km van St-Petersburg aan de
kust van de Finse Golf.
Kleine hoeveelheden jodium en ce-
sium werden gisterochtend geme-
ten in het Finse Lovisa, 200 km van
de kerncentrale.
Ondanks de geruststellende berich-
ten uit St-Petersburg en Moskou
dat de straling rond de centrale nor-
maal is, besloten de Finse autoritei-
ten de staat van paraatheid voort te
zetten.

Nieuwe Turkse
luchtaanvallen

op Koerden
ANKARA - De Turkse luchtmacht
heeft gisteren opnieuw 'twee doe-
len' van Koerdische rebellen op
Iraaks grondgebied aangevallen.
Dit heeft een hoge officier van het
Turkse leger verklaard.
De luchtaanval vond plaats tussen
7.00 en 8.00 uur plaatselijke tijd in
het noorden van Irak op ongeveer
vijf kilometer van de Iraans-Turkse
grens. De Turkse vliegtuigen dron-
gen het Iraakse luchtruim twaalf
kilometer binnen en voerden ter
hoogte van de dorpen Semdinli en
Cukarca in de provincie Hakkari
bombardementen uit, zei dezelfde
bron.
Een van de kampen van deKoerdi-
sche Arbeiderspartij PKK werd
'volledig vernietigd', zo werd verno-
men uit regeringskringen in Anka-
ra.

punt

Sancties
De Verenigde Staten, Groot-
Brittannië en Frankrijk hebben
gisteren in de Verenigde Naties
hun lobby hervat voor het af-
kondigen van sancties tegen
Libië door de Veiligheidsraad.
Diplomaten achten de kans op
succes toegenomen nadat Libië
dinsdagnacht uiteindelijk toch
weigerde twee agenten uit te
leveren aan de Arabische Liga.

Albanië
De Albanese Democratische
Partij heeft bij de verkiezingen
van afgelopen zondag 79 zetels
in de wacht gesleept, tegen de
Socialisten, de voormalige
Communisten, zes. De verkie-
zingen hadden tot inzet 100 van
de 150 parlementszetels. De
overige 50 zetels worden op ba-
sis van evenredige vertegen-
woordiging door de verschil-
lende partijen verdeeld.

Broeikas
De Amerikaanse president,
George Bush, heeft dinsdag
verklaard dat hij geen verdrag
over het broeikaseffect zal on-
dertekenen als daardoor Ame-
rikaanse banen in gevaar
komen. Bush verzet zichkrach-
tig tegen een wereldwijde li-
miet voor de emissie van be-
paalde gassen zoals kooldioxy-
de. De Amerikaanse president
weigert te buigen voor druk
van andere landen om de uit-
stoot van deze schadelijke stof-
fen te bevriezen op het niveau
van 1990.

Boeren
Naar schatting 20.000 boeren
demonstreren op 6 april in
Straatsburg tegen het Europe-
se landbouwbeleid. Tot de
demonstratie is opgeroepen
door de Copa, de Europese
boerenorganisatie. Vanuit Ne-
derland zullen 100 tot 150 boe-
ren afreizen naar Straatsburg.
Aanleiding voor de oproep van
de Copa is de koers die de
GATT-onderhandelingen voor
een vrijere wereldhandel heb-
ben gekozen en de hervorming
van het EG-landbouwbeleid.

Uitlevering
De politie beschikt over 'sterke
aanwijzingen' dat het in 1990
op dertienjarige leeftijd ver-
moorde Enschedese meisje Ria
de Vries, door twee Albanese
asielzoekers om het leven is ge-
bracht. De verdachten zijn met
naam en toenaam bij de politie
bekend. Albanië weigert het
tweetal echter uit te leveren.

Ziekenhuis
Het was al duidelijk, maar nu
staat het zwart op wit: de werk-
gevers in het ziekenhuiswezen
(240.000 werknemers) gaan met
lege handen de onderhandelin-
gen over een nieuwe cao in.
Het overleg vervult de Neder- !
landse Zorgfederatie (NZF)
danook 'met de grootste moge-
lijke zorg', zo schrijft de secre-
taris van het college voor ar-
beidszaken, mr. A. Mander-
sloot, in devoorstellenbrief aan "de vakbonden.

Amnestie
President Hosni Moebarak van
Egypte heeft een decreet on-
dertekend om 3.500 gevange-
nen vrij te laten ter gelegenheid
van het einde van de Ramadan,
de islamitische vastenmaand.

Bommelding
Het station Den Haag CS is gis-
terochtend tegen half negen
ontruimd nadat enkele minu-
ten eerder bij de spoorwegpoli-
tie een bommelding was bin-
nengekomen. De melding was
afkomstig van een NS'er die op
station Den Haag Hollands
Spoor een telefoontje had ge-
kregen met de mededeling dat
er op CS twee bommen lagen
die om tien over half negen
zouden ontploffen. Dat is niet
gebeurd, maar het treinverkeer
uit en naar Utrecht, Zoeter-
meer en Den Haag HS heeft
wel enige tijd stilgelegen.

’Auto uit binnenstad Amsterdam’

" Een opgehesen Fiat
500 aan de Heren-
gracht. De Vereniging
bewoners en bedrijven
van de Amsterdamse
binnenstad vraagt
zich af of dit het alter-
natief wordt. Een
krappe meerderheid
van 52,9 procent van
de Amsterdamse stem-
mers heeft gisteren tij-
dens het referendum de
voorkeur uitgesproken
voor een drastische be-
perking van het auto-
verkeer in de binnen-
stad. Voor de minder
vergaande variant A
stemde 45,6 procent. De
opkomst was ronduit
slecht. Van de bijna
600.000 kiesgerechtig-
den kwam niet meer
dan 26,6 procent opda-
gen; dat zijn 163.000
mensen. In totaal wer-
den er 2.287 ongeldige
stemming uitgebracht.

Foto: ANP
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(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten voor
industrie en bouwwereld

"(ADVERTENTIE)

Subliem!
Schade?Wij geven u en
uw auto een VIP-behandeling. I
(alle bekende merken)

j£m^mm9mmmm^^^-*-^' V *«?\

(ADVERTENTIE)

HÜÉiiiÉiÉüfifl
■^ \ I Het Cascade waterbed is een natuur-

| * I lijk en komfortabel alternatief voor
■ de gewone matras met eert geweldig

ÏMmr Jm | kwaliteitsnivo en een
* ■ heel eigen karakter. =

Cascade waterbedden treft u alleen aan bij de l-/./~li 11, */\{ Jl &
slaapspecialist! Een fraaie kleurenbrochure over -=7-^^ ==;
het slapen op water en Cascade in het bijzonder
ligt voor uklaar. daarstaataquadroom achter.

BRUNSSUM, Home Service de oude zon, Kerkstraat 109. GELEEN,
Ruwette, Raadhuisstraat 8. HEERLEN, Ruwette, Bongerd 29.
SITTARD, Van Sloun Meubelen, Industriestraat 23. VALKENBURG,
Van Sloun Meubelen, Reinaldstraat1.
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■■■«■■**■■■■"» Jijj 6 jaargarantie m> mm g TM PHILIPS
#AC lddY9 IciTKT to1 { 'j : ilgEmnJl

Pf 'Xfl BI mJfl'^Bfl Ifl B^^ PHILIPS DC 401 AUTORADIO/ stereo en volumebalansregeling. Wordt
MARANTZ CD 41 CD SPELER random play, 20 nummers program- Ammf^J JL fca_^ 'U " W \*^ CASSETTE KOMBINATIE uitstekendbeveiligd door de unieke Se-
Op afstand bedienbare CO speler met meerbaar. Eenvoudige bediening en mmM Heeft 30 voorkeuzezenders op FM ste- curity Code systeem. Art.nr. 5259
decodeer/foutkorrektie i.e, waardoor strakke vormgeving in één. Inklusief af- TM " "*! mm^ "^ " reo, MG en LG, met 10 keer autostore, VOGELZANGPRIJS
problemen metbeschadigde ofvervuil- standsbediening. Art.nr.11297 I II I ■ ■__ -^ —'-- — — M stereo cassettespeler met autoreverse,
de CD's minimaal zijn. Heeft handige OUDE VOGELZANGPRIJS 650,- 7 T| 7 MJMW^M MJ+Wm I■ ■ ■ mTM^wnM^kW^M 'funkties als Automatic Music Scan, VOGELZANGPRIJS "% ■m.Bl Bl II Bl B 295/ I
0FF40,-PERMAAND 399 J KENWOOD |

philips^^^^ '/-*»«* YYl4>4~ A^MAA^fG
s\ §El|g|Bg^pMEllfiH S

m m mIbsI~! m\ B^ mT%\\ fl _# \\~m)f** m\ "B^ B B .^^"B^ 11 #\\ B % KENWOOD KRC-252 L AUTORADIO tische voorinstelling voor 6 radiozen- to,—.—',',SJÜÜS.i > |B m \mm Ifl W\\Am CASSETTESPELER ders, automatisch doorspoelen van on- sc
jT"' ,A JL^^***»-^» l^l Mm M JML -L.M m^»*t l^r B % m JL Cassetteradio met diefstalpreventiesle- bespeelde bandgedeelten, automatic he
/^9 — de, maximaal 2xB Wattof 4x6,5 Watt reverse. Art.nr. 5744 Wj

PHILIPS CD 634 CD SPELER maal of random afspelen. Inklusief af- "W T" "^ uitgangsvermogen, afstemgeheugen OUDE VOGELZANGPRIJS 499,- jn
Nieuwe 1 bitstream D/A omzetting met standsbediening. Art.nr. 12607 wj/^-ma m //^/^/^ Hv/m-mA /w voor 24 FM/MG/LG zenders, automa- VOGELZANGPRIJS k
245-voudige oversampling voor een OUDE VOGELZANGPRIJS 699,- m/^fl m/È ■B. B «**^B VB 188 OOQ '*'perfekte geluidsweergave. Geheugen VOGELZANGPRIJS -~, f flj W % T^r |[ I OF F 40,-PER MAAND O^V ■»
voor fade in fade out. automatisch, nor ïÊtW%%&' """ """ r*^^^^*^ "" """" «^^ <=JOTW aiWA

/ysANsui ;Ë \H^. tÊÊÊ&h^^^zêfé' V U denkt over de aanschaf van een nieuwe ~"""k*> II fes
—^^g************,**.^******************^ j-^Ïji, 6 jaargarantie Wk. televisie, een CD speler of misschien wel uw eerste Üf^^^^ Bi*

l=:|f*fiflftS BfffffffffflJl tzÊÊÊÊÊ^ÊÊÊ?n^^^CmS\.^^^ heid van uw aankoop. Natuurlijk steltu ook hoge eisen aan
"»* **1 P' Hl/j B-^

IjMiIMIiIB gwn£P|§§i§§ll '^Ê Tr de nazorg van uw aankoop. Correcte service is dan van het .. *^ WÜ £■ *g^^ Vi
■=Hi grootste belang. Deze zekerheid krijgt unu aangeboden in de vorm --"s^■%«*,, W fl^^...i-*******''B

||^ |lp^^^^^^^^ van het unieke "Zes jaar garantieplan" van Vogelzang. Bij aankoop van AIWA HSPC 202 111 PORTABLE
SANSUI SE 3000 EQUALIZER hetfrontpaneel. Art.nr. 13286 ▼ uw nipiiwpandin-en/ofviHpnannaratmir rmtvanert 11 vnnrppn PPrinphpdracr SONY WMFX 40WALKMAN CASSETTESPELER
10-bands grafischeequalizer met spec- OUDE VOGELZANGPRIJS 499,- ÉP^^V^^ videoapparatuur ontvangtu, voor een gering bedrag, prachtjg on{worpen wa|kmap m{ ((j S|jm |jne autoreverse cassettespeler D
trumuitlezing, 10regelbare frequentie- VOGELZANGPRIJS Wm%X L^^^ een garantiecertificaat. Bij onderstaande aanbiedingenstaat ditbedrag vermeld, ner met 18voorkeuzestationsop AM of met Dolby Ben C ruisonderdrukking, «
gebieden, 3 ingangen, line-ingang op De eerste 2 jaar na aankoop geniet u een volledige garantie, dus geen arbeids- of FM. Scanfunktie en ingebouwde klok/ kompleet met prima hoofdtelefoon zor- k

r%r\éf\ .V^ \3^% jjii.^7 a.j j .u 1. ju ïx. 11 c wekkerfunktie. Inklusief hoofdtelefoon, gen voor ongehoord goed geluid.
OFF4O PERMAAND 299 %.*kl^^ onderdelenkosten. Vanaf het derde tot en met het zesde jaarbetaalt u alleen een vast tarief Artnr6l44 rt nr 3839

voor debehandeling van uw toestel. Kortom, met het "Zes jaar garantieplan" hoeft u niet voor VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS
KENWOOD 1 njeuws»e qq I ijk 6 jaargarantie onaangenameverrassingen te komen staan. De specialisten van Vogelzang vertellen u graag meer! IQQ 199 t

fl
_ ci^ot^ah mogelijkheid 100,- ———— *^^ *^ - E

w v f Lisa Stansfield CailOll VideoB canon camcorder ucio 9*SÏR EWl^^^^ PHILIPS^ philips portable cd speler

|É B . GRATIS Ifl Itt jf^J&èm^È-w^ fraroodOCUafIaSndsbédleLg ZOOb2e!d- jA&nnll^vSsO ■ AmA \m^\ Fraaie kompakte portable CD speler j
bi] aankoop van mWSmW& W scherpte van 320.000 beeldpunten,

mogeiiixneia su, m m me t programmeerbaar geheugen voor 'eenKenwood ■ ICyfl Ë^ automatischewitbalans in 25 zones en | ' ""1 IjL, 6 jaargarantie \ aU y 20 nummers. Ook geschikt voor CD
mini/midiset mém gain up 3 zones. Met behulp van de 'mubpuui mogelijkheidso,l B Ï^S y/ sin9'es- Aansluitin9 voor hoofdtele- E

P 3^-:-IB v- \ sluitertijd tot 1/10.000 seconde maken CASIO TV 6500LCD TV AKAICTI4IS PORTABLE " FT^TüüS^ mtmmtmmmmmt
"*"-—'"^--mWLw^^^^^^ï^l^^BKLmmmmmmmmm-.mmmm.J m_m_ \r~-* het toestel kompleet voor al uw opna- LCD televisie met een beeldscherm KLEURENTELEVISIE

MS (b 6 jaargarantie . men. *w.nr. lau van 2,7 inch. Heldere beeldkwaliteit, Donkere beeldbuis van 37 cm met ■ »»» 1
KENWOOD UD-70 MINISET M+W klankbeeld met 2x 43 Watt uitgangs- mjßm mogelijkheid 100,- OUDE VOGELZANGPRIJS 2599,- UHF-VHF ontvangst. Ideaal voor ge- front luidspreker, zelfzoekende tuner, C598Een kompakte en komtortabele audio- vermogen. Uitgebreide grafische toon- VOGELZANGPRIJS bruik samen met uw camcorder om 40 voorkeuzezenders, on screen dis- RmÈKS^J _, —,-
set, waarmee je op jegemak van jefa- regeling zorgt voor een optimale klank- O*! £\€% opgenomen beelden direkt in kleur te play van diversefunkties, 120 minuten *_ -1
voriete muziek kunt genieten. De uitge- aanpassing aan uw woonkamer. Bijge- qfF 65,- PER MAAND -£.199 zien- ook aansluitingen voor externe sleeptimer in te stellen in stappen van JHHHI HL"
breide afstandsbediening kan worden leverd twee fraai vormgegeven luid- ' antenne en hoofdtelefoon. Art.nr. 14049 15 minuten, scart-aansluiting. Inklusief [■-....: : — :.....-..„„.^ ~~ I niT"rr~T"
gebruikt om muziekbronnente selekte- sprekers. Kortom, een set om voor te ""«'U*'"''^^^^^^^ g 6 jaargarantie OUDE VOGELZANGPRIJS 799,- afstandsbediening. Art.nr. 11029 \ iwiiWM,~^ I 1
ren, volume te regelen, opnamen van gaan zitten. Art.nr. 10012 MmMMTzmmimH mogelijkheid 75,- VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS , 1 "" " " lCD te maken, enzovoort. Speciale tech- VOGELZANGPRIJS MR SS ■HDby^^^/Ü >|A*A CQQ / fttfïTf^yyXVCf]pf^,r7T7Z\ \nieken zorgen voor een rijk en vol f ■■HkHHBj9*OF JHUifli 499 099 r*tö£ê£&&ttSttf\\ *mttÉ*A

"
OFF7S .PERMAAND 2499 ■ rr^TTTi^^HMMi sony —____ /fclïï^^^mmmmi t^B^m \

TELEFUNKENVR 5930 VHS VIDEO- funkties. Inklusief video/TV gekombi- f ——«
l,',,""ll"il",ll,"ll,ll"l,"lll■",,^

At 6jaargarantie RECORDER neerde afstandsbediening waaropeen- Stereo TRUSTMINITOWER 286/16 liteits toetsenbord kompleet met MS-
i ii tmm?wn^ijkheU 100,- Universele kabeltuner met39 program- voudig te programmeren is. Personal computer in minitower behui- DOS 5.0 en GW Basic. Art.nr.3e29

S2£""""~ IJBHÉIIPiII f-tt^i^Ey^*l^ maposities, direkte kanaalkeuze, timer Art.nr. 15792 : zing, gebouwd rond de 80286 proces- Trust minitower 1899,-
--^ |BSES! voor 8 progr. in 1 jaar, diverse zoek- VOGELZANGPRIJS \ iÈn 6'laarßarantie sor met een kloksnelheid van 16 MHz, Monochroom monitor 399,-

-t~J S=l_ «*—-- I «P[^ I 000 ' immmMirngtM^dieklSO,- \ 42 MB hard disk(2B ms), 5W' 1,2 MB Totaal 2299,-
-j*—J wtir iir1' ' . OF F 40,-PER MAAND O"«/""£/ _ floppy diskdrive, VGA videokaart met VOGELZANG SETPRIJS

-w« i.iniif 1 ui mm\ een videogeheugen van 256 KB, kwa-
l=f -b-b^-Q- Q^Éy. lr-.^-.-;.;;i s^Kf* 1 leletelcslj ÏQQQW W. mmmmmmym^mmmmmmm\mmimn mogelijkheid 75,- \\ ..J BE OF F 65,-PER MAAND 1Z/-t/i7

fe^-tHt^-t^Wfa»^^ Ql SHHII *^S II SONYKVK 2131 MONITORLOOK vermogen, een groot aantal aansluitin- PHILIPS | IBASF
'mmmÈSEWmWSÊ O !—^^ =■&;■ -■—^ KLEURENTELEVISIE gen: 2 Euro-scart, hoofdtelefoon, luid- | »F 3_pu .pfeiaa»^, j Iv^ T^Hl^BHlk'k^HHll^^m Flat squarebeeldbuis met 55cm beeld- spreker, stereo camcorderaansluiting. /^ 9 B= ' 'Ji^^^-5? '*" HÉ diagonaal. Met maar liefst 60 voorkeu- Inklusief doubléduty afstandsbediening. f. «É ■11~\ m ■

K TST En3H& «^—^
PANASONIC NV-J4OEOVHS Het programmeren via streepjescodes zezenders, computer gestuurde CCT An.nr. 14065 |H^i|l ■| o u^^^, 'W^""B H^dNS) VIDEORECORDER in uw TV-gids; de infrarood af- teletekst, HiFi stereo met 30 Watt totaal VOGELZANGPRIJS 1699,- fljl W BkISÜH. .fe^^ ~ , ~H^^BH^^E^_ Technisch geavanceerde VHS video- standsbediening is daartoe uitgerust ■■ <*vrv /-"~"\ Bfci H iTmiP*

sSr~ HHPIIISfI l^^ffi^ recorder met drievideokoppen, digitale met geïntegreerde leespen en LCD inruilnqg SPELENDE KTV 100- L-599 /^ il M^^^B^KBSaIM B lil il spoorvolging en automatisch koppen- scanner beeldscherm. An.nr.no36 c ■ Vl.^^S^wß 9fin] reiniger. Perfekte weergave, ook bij stil- SOMV^^^^^ ~-r ■ >*5^ \m^k~'M Rf^l Wil staand beeld en variabele slowmotion. VOGELZANGPRIJS 998,- HHB^HHHüH^^HB C »7/k *Ê &

\bmmm\M | SONY 6 jaargarantie | r^M. 6 jaargarantie PHILIPS TD 9280DRAADLOZE High grade videoband, 3 uur speel-

PIONEER LOSSE KOMPONENTEN foonuitgang met volumeregeling, her- t leieieksf B draadloze telefoon u optimale bereik- «POSET haald afspelen. Art.nr. 12112 HÉM Hl^^^^^^Ml-H^f7 baarheid in en om het huis, 13 voor- lö
PIONEER F 449 TUNER PIONEER CD SPELER PD 7700 mmmwmWÊÈËÈÊÊÈBttm mBkW *m^BSm\ Ij^lfrI*-"!-:.! »^M keuzenummers, beveiligd tegen onge- 'Tuner met voorkeuze van 36 FM/MG/LG De speler is voorzien van het Stable HP wenst gebruik.De scherpe prijs zal van BASF E240 HG VHS VIDEOBAND
zenders, instelbare FM-bandbreedte, Platter Mechanism, dat de invloed van SONY SLV-615VP HIFI STEREO dual-mode shuttleknop die zowel op de SONY KVC 2951 KLEUREN- diening programmeerbaar, HiFi stereo dezetelefoonzeker een sukses maken. Komt overeen met de BASF ElBO HG,
zoeken met drie snelheden. Art.nr. 12098 trillingen van de CD op het servome- VHS VIDEORECORDER recorder als op de LCD afstandsbedie- TELEVISIE met een enorm vermogen, luidspre- An.nr.9282 4 uur speelduur. 2 Pack Art.nr.949
PIONEER A 449VERSTERKER chaniek onderdrukt en zo een betere VHS HQ videorecorder met fantasti- ning is aangebracht, kunt u starten, Komplete uitrusting in tijdloos design kers aan weerszijden van debeeldbuis. VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS
Versterker met speciaal honingraat chas- klankkwaliteit realiseert. 1-bits Pulse- sche beeld-en HiFi stereo geluidskwali- stoppen en in diverse snelheden voor- met 72 cm black triniton beeldbuis. Di- Aansluitingen voor luidsprekers en t\f%€% O/lsis voor demping van resonantie en flow D/A convertor met peak search, teit. Dankzij de 4DA Pro videokoppen en achteruit afspelen. An.nr.l22n gitaal COMB-filters zorgen voor een hoofdtelefoon. An.nr.n43B -tjsjy JL*r
vibratie, een uitgangsvermogen van 80 Compu PGM edit, afstandsbediening, beschikt u over langspeelmogelijkheid VOGELZANGPRIJS perfekte beeldkwaliteit. CCT teletekst, '
W per kanaal (4 Ohm), super linear cir- An.m.12066 tot 8 uur met een E-240 cassette. De 60 voorkeuzezenders via afstandsbe- VOGELZANGPRIJS 2299,- JBl
cuit, heeft 6 inputs, 2-weg tape kopiëren BNSE24LUIDSPREKERS 1 -OOQ i QQQ ——*°"^^s_,l.a,. ,en aansluitingen voor 2 paar luidspre- Internationale klasse van Nederlandse OF F 50,-PER MAAND ID"-»/ INRUIL NOG SPELENDE KTV 300,- I"*3J "" " »l»~^,!!! ~"||" □kersystemen. Kleur zwart. An.nr. 12088 bodem. Tweeweg systeem luidspre- -~ '""'-""'^l'"''- --'■'■'■'■'■'""""■■, ....-:;_".-. ""

PIONEER CT 449 CASSETTEDECK kerbox. Goed getest. An.nr. 12521 r77Tm\ ï^*? F**?' s'^' I^' r-^' ■*"■*"' Il* IIEnkel cassettedeck met synchro start OUDE VOGELZANGPRIJS 2645,- \< < ■ ■|| openingstijden: ma. 13.00-18.00 uur, di. t/m vr. 09.30-ia.oo uur. donderdag koopavond \%rt-ltV" \ !""""#: !■:*#: Iv-fc \s: i-'#: "!#':" ~' tl tl
met CD, Dolby B/C met MPXfilter, VOGELZANG SETPRIJS II TOT 21.00 UUR. ZATERDAGVAN 09.00-17 00 UUR. \ü—-^J ~- .X- -T- V- V- "1 '" vi -i';ï '-Ï
31 itnmatkrhp hanrlkpi I7P hnnfrltplp- H» l *t^L aanbiedingen zaANG de voorraadsirskt afwijkingenin de afbeeldingenalsmedekenniluke drukfouten voorbehouden \—-— I:_ 9: I : I : ". I : .... -1.1.t-1.-f

off^permamo 2199 m\m lIAfaCI TDNffl IIÜÜ:li. .1 "

al \ JÈx ■. I \\J P" Wak JBMX05 MENGPANEEL lage tonen regeling voor microfoon, uit-
UKUNT BU VOGELZANG 5kanaals mengpaneel metomschakel- gevoerd met voorafluistering.
(IFMAKKFII IU FN UFIIIH tMMm ■ ■ "■ mmt m\_ bare ingangen, equalizer, talk over en An.nr.9usmAuiimToXcoDe. UskSkTkun jeniet oitineeii m***»****».»* ««■«»—

—-..^ OF F 40,-PER MAAND 44"
" RENTE 1 939% PM (EFF 25 92%)TOT F l 500.- 1 629% P.M. (EFF.21 40%) BOVEN F 2 500,- EINDHOVEN HERMANUS BOEXSTHAAT 22 HEERLEN AKERSTRAAT 19 MAASTRICHT WOLFSTRAAT 11.
MAK KREDIET F 5.000,*; 1.258%PM. (EFF. 16.21%)BOVEN F 5.001.- MAK.KRFDIET F 10.000. M SMEDENSTRAAT 25. TECHNISCHE DIENST/AUDIO INBOUWSTATION KRUISSTRAAT tJr HEERLEN



Blubber
ft? j«ut Kohl, die geschiedenis
fej geschreven door de eenheid
w H°or te Jagen, dreigt het land nu
Pw woorden van zijn opponent
Kof °'m naar een 'nationale cata-
% J?' te sturen. De kanselier vanK. tJuitsers blijft onverstoorbaar:Bk optimistisch.' Maandag gaf
rechter voor het eerst toe dat detrale regering aan de rand van
te). budgettaire mogelijkheden is*°men. Meer geld voor het Oos-

ten zit er niet in. De deelstaten
moeten een groter aandeel van de
kosten van de eenwording overne-
men, meldt Kohl.

Maar de Bondsraad, de vertegen-
woordiging van de deelstaten,
waarin de SPD de meerderheid
heeft, is daartoe uiteraard niet be-
reid. 'Als Kohl de kar in de blub-
ber heeft gereden, zijn wij niet de
os om de zaak weer vlot te trek-
ken', is het SPD-standpunt.
De enige oplossing is de opbouw
in het Oosten te betalen met het
opgeven van een deel van de wel-
vaart in het Westen. Dat realiseert
intussen vrijwel iedereen zich.
Ook de industrie. Deze vroegere
steunpilaar van de CDU heeft het
vertrouwen in de conservatieve
kanselier en zijn liberale coalitie-
partner verloren. Helmut Kohl
begint intussen ook te beseffen
dat er gehandeld moet worden, al
vindt hij de profetie van Engholm
dat er 'een snoei- en schrap-orgie'
voor de deur staat uiteraard bele-
digend.

Het wachten is nu op het moment
dat de regering de politieke moed
heeft het volk te vertellen dat de
broekriem voor een aantal jaren
dient te worden aangehaald. Björn
Engholm is ervan overtuigd dat
Kohl binnenkort met de billen
bloot moet. En hij weet ook dat de
kanselier dit, ondanks de sociaal-
democratische provocaties, pas na
de deelstaatsverkiezingen van 5
april in Engholms Sleeswijk-Hol-

stem en in Baden-Wurttemberg
zal doen.
Kohl zit werkelijk in het nauw en
dat zou zijn herverkiezing in 1994
wel eens in gevaar kunnen bren-
gen. Hij heeft de kosten van de
eenwording totaal onderschat.
Toen de Muur viel, leken de nieu-
we deelstaten een ideale vesti-

gingsplaats voor nieuwe industrie-
ën. Er waren gekwalificeerde
arbeiders genoeg, de lonen lagen
laag en in het Oosten lokte een gi-
gantische markt, waar de Oost-
duitse managers gepokt en gema-
zeld door tientallen jaren samen-
werking met de Russen de weg
prima kenden.

Maar met de ondergang van de
Sovjetunie vielen die markten
weg. En de vakbonden namen
Kohls verklaring dat het iedereen
beter zou gaan letterlijk: zij zetten
loonsverhogingendoor die in geen
enkele vergelijking stonden tot de
arbeidsproduktiviteit. Het gevolg
is dat andere Oosteuropese landen
intussen aantrekkelijker zijn voor
investeren dan Oost-Duitsland.
Wat Kohl persoonlijk grieft is dat
de industrie haar patriottische
plicht niet nakomt en slechts
mondjesmaat in de ex-DDR inves-
teert. Maar de kanselier hoort toch
te weten dat vandaag de dag de
aandeelhouders dividend wensen
en hun geld elders beleggen als
dat karig uitvalt.
Wat overblijft is een jaarlijkse
transfer van meer dan 100 miljard
aan belastinggeld, die echter
hoofdzakelijk door sociale uitke-
ringen wordt verslonden. Van de
rest, gebruikt voor de opbouw van
een infrastructuur, vloeit het leeu-
wedeel terug naar het Westen,
omdat in het Oosten nu eenmaal
niet die produkten worden ge-
maakt die nodig zijn. De officiële
werkloosheid bedraagt inmiddels
meer dan 15 procent plus een door
werkverschaffingsmaatregelen
versluierde ww, die minstens zo
hoog is.

Het gevolg is dat in het verenigde
Duitsland niets zo snel groeit als
de staatsschuld, die sinds de een-
wording is verdubbeld. De twee
biljoen is al in zicht. Kohl en zijn
minister van Financiën Waigel
jongleren echter nog steeds met
miljardenbedragen alsof het om
de inhoud van de postzegelkas
gaat. Dat kan zelfs de sterkste eco-
nomie niet volhouden.

Oppositie ruilt milieubewustzijn in voor economisch realisme

Malaise in GOS verhindert
ontmanteling kerncentrales

DOOR HANS GELEIJNSE

JJ^SKOU - De Russische
W^ °P een internationaleQ|^9°nstelling voor de nu-Va r̂e industrie in Peking
ijj de meest populaire,
Sc

, [dde maandag het Russi-tj/\e staatspersbureau Tass
w er»ige trots. De Chinezent[ re n zo geïnteresseerd in
10 Ssische nucleaire techno-ije*le dat ze in ruil voor die
$crnis aanboden in Russi-<wne steden restaurants te
f£erien, die direct vanuitV,,lna zouden worden be-laad.
Op f aag later lekt een kernreactor

liw °nderd kilometer van miljoe-
Ve stad St. Petersburg radioactie-; *%0 Bassen in de atmosfeer. Het
j\rf van Tsjernobyl waart weer
Iker^' Maar in tegenstelling tot de
i Hie r̂amp in 1986, die officieel 31
% * net leven kostte en dat
de biljoenen verwoestte, komen
fof^toriteiten nu meteen met in-I-J^atie.

Dat levert Moskou buitenlandse
complimentjes op. Maar de onge-
rustheid over de veiligheid van de
46 kerncentrales op het gebied
van de voormalige Sovjetunie
(waarvan er 16 van het Tsjernobyl-
type zijn) wordt er niet minder op.

" Het spook van Tsjernobyl, waar in april 1986 één van de kernreactoren ontplofte, waart
weerrond. Foto: archief LD

Dadendrang
De ramp in Tsjernobyl introdu-
ceerde ook het milieu-bewustzijn
in de Sovjetunie. Overal in het
land doken actiegroepen op (zelfs
de communistische jeugdorgani-
satie Komsomol deed mee met de
Unie-beweging van Groenen) en
diverse milieu-activisten werden
tot volksvertegenwoordigers ge-
kozen. Hun dadendrang leidde er
niet alleen toe, dat honderden mi-
lieu-vijandige bedrijven werden
gesloten, maar ook dat drastisch
werd geschrapt in de kernenergie-
plannen.
Liefst zestig projecten werden af-
geblazen, inclusief uitbreidingen
van bestaande centrales in onder-
meer Tatarstan, Basjkirië, deKrim
en de stadRostov. Dat betekende

160.000 megawatt minder op-
brengst dan in de energieplannen
tot het jaar2000 was vastgelegd.
Aan die aanvankelijke successen,
geboekt onder de glasnost en pe-
restrojka van Michail Gorbatjov,
kwam al snel een einde. In 1990
maakte Gorbatsjov per presiden-
tieel decreet het besluit om mi-
lieu-vijandige bedrijven dicht te
gooien, ongedaan. Voor de vorm
introduceerde hij wel een milieu-
heffing, maar daarover zijn nooit
industriële klaagzangen verno-
men. Zeer, zeer waarschijnlijk is
het met die heffingen net zo ge-
gaan als met de belastingen onder
Jeltsin: ze worden massaal ontdo-
ken of gewoonweg niet geïnd.
De teloorgang van de ecologische
beweging werd veroorzaakt door
de steeds grimmiger wordende
economische crisis en het uiteen-
vallen van de Sovjetunie. De ge-
wone burger vertaalde de strijd
om het bestaan niet meer in drei-
gende milieurampen, maar in te-
korten en een lege portemonnee.
Toch was en is daar alle aanlei-
ding toe. Het is genoegzaam be-

kend dat de kerncentrales in het
GOS door het Internationaal
Atoom Energie Agentschap in We-
nen tot de onveiligste ter wereld
worden gerekend. Van alle kan-
ten, ook in het land zelf, wordt
aangedrongen op sluiting van de
grafietgekoelde reactoren van het
Tsjernobyl-type.
De bekende milieu-activist Alek-
sej Jablokov, thans naaste mede-
werker van Boris Jeltsin, zei vorig
jaar maart dat als gevolg van
Tsjernobyl en 'conventionele' ver-
vuiling veertig tot vijftig miljoen
mensen in de voormalige Sovjet-
unie in ecologischerampgebieden
wonen. Jablokov prees toen nog
Jeltsin voor diens milieu-bewust-
zijn. Sindsdien is weinig meervan
hem vernomen. Tot de oprichting
van een Groene Partij is het dan
ook niet gekomen. Integendeel, de
Volksfronten en andere oppositie-
bewegingen in derepublieken die
aan de macht hebben...geroken,
hebben hun milieubewustzijn in-
geruild voor economisch realisme.
Dat geldt voor Litouwen, waar de
onafhankelijkheidsbeweging Sa-

joedis ooit de sluitingvan de twee
'Tsjernobyl'-reactoren van de
kerncentrale Ignalina eiste. Nu
zeggen Sajoedis-bestuurders dat
de centrale 'helaas' voor dertig
procent voorziet in de Litouwse
energiebehoefte.

In de Oekraïne is het hoofdstuk
Tsjernobyl nog steeds niet afgeslo-
ten. Uitbreiding van kernenergie
staat op het prioriteitenlijstje. Nu
al wordt een kwart van de totale
energiebehoefte door kerncentra-
les geleverd, maar de Russische
olie wordt steeds duurder en de
eigen kolenproduktie loopt terug.
In Armenië eiste de oppositie
twee jaar geleden dat de enige
kerncentrale in de republiek zou
worden gesloten. Dat gebeurde.
Na de onafhankelijkheid kwamen
de nieuwe machthebbers erachter,
dat een energiecrisis niet bijdraagt
aan populariteit van de bestuur-
ders. De centrale staat in een aard-
bevingsgebied en wordt derhalve
als een veiligheidsrisico be-
schouwd. Het besluit tot opnieuw
opstarten is niettemin genomen.

Het zijn maar een paar voorbeel-
den. Ze bevestigen wat onder Sov-
jet-beheer al gaande was: kern-
energieminister Konovalov voor-
spelde vorig jaar mei al dat
kerncentrales een steeds groter
aandeel in de energieproduktie
zouden krijgen, nu is dat 12,5 pro-
cent. Hij wilde er liefst twintig bij-
bouwen de komende tien jaar.
Dat plan is met de Unie begraven.
Rusland wil wel uitbreiding, maar
heeft voorlopig het geld niet. De
veiligheidsrisico's zijn intussen al-
leen maar toegenomen. Inspec-
teurs van kerncentrales nemen
ontslag, omdat ze slechter betaald
worden dan de schoonmakers van
hun bedrijf.

binnen/buitenland

Overheid moet jaarlijks 140 miljard in failliete
’Oostboedel’

pompen
Duitsers vertillen zich
aan kosten eenwording

DOOR HANS HOOGENDIJK

«■RLIJN - „Wij Duitsers zijn nu het gelukkigste volk ter
Dat riep de toenmalige Westberlijnse burgemeester

alter Momper in de nacht van negen op tien november 1989
£n de Muur viel. Kanselier Helmut Kohl deed er nog een

■het^6 b°venoP met Z-Ün inmiddels beruchte uitspraak dat
'ty-.de mensen in het Oosten alleen maar beter zou gaan, ter-

rat
°^e *n et besten n-iets van nun welvaart zouden hoeven■ te leveren. En daar moet hij intussen spijt van hebben als

T^n op zijn hoofd. In de euforische herfststemming van 1989
de Westduitsers bereid financiële offers te brengen,aar nu het moet, geven ze niet thuis.

nerenigde Duitsers zijn al lang
Kohi meer het gelukkigste volk.
ost*0st* Programma 'Aufschwung
1^ 'j? mislukt en de staatskas is

hi door de kanselier beloof-
ej[.-P|°eiende landschappen' in de
ten ♦ zi^n in geen ve*den ofwe-
(J^j te bekennen. De vijf nieuwe
■*n staten hebben veel weg van
Vm lndustriële ruïne die platge-

nst wordt. Hier en daar steekt
HgjP"l plantje, dat gevoed wordt
het aarzelend
ö*0 koPJe boven de vervuilde

[Leenheid wordt betaald op kre-
khf. schulden nemen giganti-
fyör Vormen aan- SPD-voorzitter
Heut

n Engholm, gesteund door
liep e deskundigen, schat dat
l£ en al de overheid de komende

Jaar minstens 140 miljard per
H>n de failliete 'Oostboedel'k 7* stoppen. De inflatie loopt uit
'W "de rente blijft extreem

" HELMUT KOHL
...met de billen b100t...

Gestraft
Helmut Kohl realiseerde de staat-
kundige eenheid met een fantas-
tisch gevoel voor timing. Per slot
van rekening aanschouwde de he-
le wereld een paar maanden
ademloos de vreedzame Oostduit-
se revolutie en in die korte perio-
de wist Kohl niet alleen Sovj et-lei-
der Michail Gorbatsjov ervan te
overtuigen dat een herenigd
Duitsland geen gevaar betekende,
maar ook de argwanende Britten
en Fransen gerust te stellen. Dat
was een politiek kunststuk van de
eerste orde. Helaas vergat hij in
zijn ijver de eigen bevolking om
een financieel offer te vragen. Nu
is het daarvoor te laat. En zoals
Gorbatsjov vlak voor de val van
de Muur Erich Honecker al voor-
hield: 'Wie te laat komt, wordt
door het leven gestraft.'

Geheim
Experts klagen dat onderdelen
voor centrales niet meer op tijd
worden geleverd. Onderzoeksin-
stituten gaan dichtwegens gebrek
aan geld. Geleerden en journalis-
ten waarschuwen dat een nieuw
Tsjernobyl niet moet worden uit-
gesloten. De burgers zijn moe en
gewend aan onheilsboodschap-
pen. En onwetend.
In Moskou, tien miljoen inwoners,
staan officieel negen reactoren in
onderzoeksinstituten. In oktober
1990 constateerde een nijvere jour-
nalist van het dagblad Izvestia dat
dit aantal in werkelijkheid hoger
is. Maar sommige waren zo ge-
heim, dat zelfs het staatsinspectie-
wezen, Gosatomnadzor, er niet
binnen mocht komen.

Gelukkig constateerde een staats-
commissie van experts dat in de
geïnspecteerde reactoren in Mos-
kou alles oké was: „Onderzoek
naar ongelukken en incidenten in
het verleden leverde geen veran-
dering van de algemene conclusie
over de veiligheid van de reacto-
ren or/.

Justitie begint kruistocht tegen misdaad

Criminele organisaties
rukken op in Nederland

DOOR BEN MAANDAG

DEN HAAG - Enorme drugs-
bendes, waarin tientallen zoniet
honderden mensen actief zijn
om hun 'dagelijks brood' te ver-
dienen - we staan er een paar
dagen versteld van, wanneer ze
worden opgerold, zoals onlangs
in Amsterdam en Groningen.
Maar in werkelijkheid is het nog
maar een topje van een enorme
ijsberg. Er zijn in Nederland niet
minder dan 600 misdaadorgani-
saties actief, waarvan sommige
in omvang niet onderdoen voor
de twee pas tegen de lamp gelo-
pen bendes.

De bendes functioneren in veel
gevallen uiterst professioneel,
concludeerden drie wetenschap-
pers in het rapport 'Misdaadon-
dernemingen, ondernemende
misdadigers in Nederland. In
hun onderzoek probeerden zij de
structuren van crimineel Neder-
land in kaart te brengen, de
manieren waarop de bendes te
werk gaan, hun organisaties en
de dekmantels die zij gebruiken
om voor het daglicht verborgen
te blijven.

De onderzoekers kwamen tot
een schatting van 600 organisa-
ties: bendes met honderden
'werknemers' en uitgebreide be-
drijfsvoeringen, tot kleine groep-
jes die slechts met enkele men-
sen opereren. Honderden zijn
het er, van klein tot groot.

De georganiseerde misdadigers
zijn nauwelijks door de politie in
de kraag te grijpen, op een enke-
le uitzondering na, een succesje
dat dan weer even fors in de pu-
bliciteit wordt uitgemeten. We
hebben het over drugshandela-
ren, milieucriminelen, koppelba-
zen, fraudeurs met btw en EG-
subsidies, malafide incassobu-
reaus, illegale gokbazen en
zwendelaars in beleggingen en
kredieten.

Een groot aantal criminele orga-
nisaties gaat te werk als een alle-
daags bedrijf, met een duidelijke
leider, een binnencirkel van
naaste medewerkers, variërend
van vijf tot acht personen, die
speciale taken verrichten. Daar-
naast is dan nog een buitencirkel
van medewerkers actief, hand-
langers die allerlei hand- en
spandiensten voor de 'onderne-
ming' verrichten.,

Schadeposten
Bij hun activiteiten proberen de
bendes dikwijls gebruik te ma-
ken van bestaande instellingen,
de bedrijven uit de 'bovenwe-
reld. Vooral bij de bedrijfsmati-
ge criminelen, die schuilgaand
achter een netwerk van illegale
bvs proberen geld 'wit te was-
sen' komt dat nogal eens voor.
En het probleem is dat hetregu-
liere bedrijfsleven of de overheid
niet altijd in de gaten heeft dat
het met rascriminelen in zee gaat
en zo met aanzienlijke schade-
posten kan komen te zitten.

De onderzoekers wijzen fijntjes
op de 'veilheid' van de niet-cri-
minele wereld: mensen zijn best
bereid diensten en goederen te
accepteren of te kopen van de
georganiseerde misdaad, zolang
de prijzen daarvoor onder de
marktprijs liggen. Het is lekker
goedkoop, dus maar doen, zo
wordt nog wel eens geredeneerd.
Zo rukken de criminelen op,
slaan zij stilletjes hun slag, zon-
der dat iemand het eigenlijk
goed in de gaten heeft.

Inmiddels is het Verbond van
Nederlandse Ondernemingen
(VNO) de schrik goed om het
hart geslagen. Er moet snel iets

gebeuren om de criminelen voor
te zijn en de schade bij de onder-
nemers beperkt te houden. On-
geveer gelijktijdig met het ver-
schijnen van het rapport kwam
het VNO op het idee dat over-
heid en bedrijfsleven de handen
ineen moesten slaan om de cri-
minelen op afstand te houden.

Want kijk maar eens wat er jaar-
lijks aan schade wordt toege-
bracht: banken incasseren soms
zware tegenslagen door overval-
len, bedrijven kunnen voor een
strop komen te staan wanneer ze
slachtoffer worden van hand
over hand toenemende compu-
tercriminaliteit en de detailhan-
del voert al een jarenlange strijd
tegen het gilde der winkeldie-
ven.

Paraplu
„Op al deze afzonderlijke terrei-
nen bestonden al overlegstructu-
ren tussen overheid en bedrijfs-
leven", zegt een woordvoerder
van het VNO. „Maar wat we no-
dig hadden is een overkoepelen-
de instantie, zeg maar een para-
plu."

Die 'paraplu' komt er. Minister
Hirsch Ballin van Justitie heeft
het VNO-idee omarmd en maak-
te in het VNO-blad 'Onderne-
ming' bekend dat een landelijk
platform criminaliteitsbeheer-

nieuwsanalyse

sing in het leven wordt geroe-
pen, waarvan staatssecretaris
Kosto voorzitter wordt.

„Wij zijn daarmee erg ingeno-
men", luidt de reactie van het
VNO. „Wij misten zoiets, omdat
de laatste tijd duidelijk is geble-
ken dat de overheid niet meer
alleen in staat is de criminaliteit
te beheersen. Het is inmiddels
ook een verantwoordelijkheid
van de particulier geworden. We
moeten nodig samen strategi-
sche plannen maken voor de lan-
ge termijn. Eikaars ervaringen
uitwisselen om goede, preventie-
ve maatregelen te treffen."

„De huidige situatie is uiterst be-
angstigend", zegt de VNO-
woordvoerder. „De criminele or-
ganisaties reiken steeds verder.
Om geld wit te wassen bijvoor-
beeld investeren ze misdadig
geld in gewone, bonafide bedre-ven. Als op die manier de mis-
daad sluipenderwijs de over-
hand krijgt, hou je je hart vast."

Vuist
Op dit moment wordt hard ge-
werkt om de taken van het plat-
form duidelijk te omschrijven.
Dat overheid en bedrijfsleven de
zaak serieus nemen blijkt al uit
het feit dat staatssecretaris Kos-
to zich ermee gaat bemoeien en
dat van VNO-zijde onder ande-
ren voorzitter Rinnooy Kan naar
het overlegorgaan wordt afge-
vaardigd. Over enkele weken al
moet de nieuwe instantie aan de
slag om een stevige vuist te ma-
ken tegen het oprukken van de
criminele bendes in Nederland.
Minister Hirsch Ballin wil nog
verder gaan in de strijd tegen de
georganiseerde misdaad door
ook speciale arrestatieteams te
formeren die bendes moeten op-
rollen. Maar omdat hij daarvoor
nog geen geld beschikbaar heeft,
zullen deze teams nog wel enige
tijd op zich laten wachten.
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Met het nieuwe puntensysteem voor
bezorgers worden jouw dromen

werkelijkheid! Behalve een ruime
vergoeding kan iedere bezorger ook nog

eens kado's uitzoeken.
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag naar
H. van de Ven.
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ZONDAG 29 MAART 1992
PAPFI I OOP Brunssum Jft■nixLLkVWI Organisatie: AVON/BSF mUW%\\^, y^

I "De snelste 10 km van Nederland" met deelname van 0.m.: '^M^^Sw^0

I John Vermeule, Bert van Vlaanderen, Jean-Pierre Paumen en Joke Kleyweg e.v.a. IMmMIA/V. I
f Aanvang programma: 9.45 uur. Hoofdnummer 10 km: 12.00 uur i

Infolijn: 045-278423 (kantooruren); 045-210945 (avonduren) 5J^ a.m.j.jaegers (
«Py Tel, (045) 25 76 83 U>
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Nettowinst
VNU daalt
20 procent

YJjA-RLEM - Het uitgeversconcern
jjWU, waartoe onder meer dagblad
i* Limburger in Maastricht be-ort, heeft vorig jaar volgens ver-achtingen veel slechter gedraaidan in 1990. De nettowinst daalde'et circa twintig procent tot f 117s«oen of per aandeel tot f 8,22. Het
ladend wordt op f 3,60 gehand-

«\l<!
Om evolS van ongunstige markt-
ontwikkelingen liepen de resultatende vaktijdschriften en de dagbla-
„ 1terug, terwijl bh' de overige acti-
j teiten de resultaten oppeil bleven
u**1 wel stegen. Het bedrijfsresul-
?at nam met 12 procent af tot f 292

Hloen. De omzet groeide met 0,6
w°cent tot f 2735 miljoen.

7* forse daling van de resultaten-
in Engeland en Ne-

*rland kon voor een deel worden«pgevangen door het positieve ef-
l^t van reorganisaties en andere
°stenbesparende maatregelen.

Betalingsverkeer
niet goedkoper

- De Europese Com-
missie is voorlopig niet van plan
vat*ken te dwingen het betalings-
verkeer tussen lidstaten van de

i t„enieenschap sneller en goedkoper
'* maken.

l^gelgeving.wordt echter achter de
j^d gehouden als eind dit jaar
L^lkt dat de banken geen werk heb-
*6ri gemaakt van de goede voorne-s-ens die zij tegenover de Commis-
j e hebben geuit. Dit bleek gisterenBrussel uit de plannen van EG-
c. fftmissaris Leon Brittan (finan-

-611 en concurrentie).

Resultaten
Pie Medical

veel beter

MAASTRICHT - Pie Medical,
fabrikant van medische-appara-
tuur, heeft vorig jaar de omzet
met 15,4 procent zien stijgen tot f
41,6 miljoen. Het bedrijfsresul-
taat verdubbelde en kwam daar-
mee uit op f 2,8 miljoen. De net-
towinst steeg met 21 procent tot
1,1 miljoen, zo heeft de directie
gisteren bekendgemaakt.

De relatief minder grote stijging
van de nettowinst in vergelijking

met het bedrijfsresultaat hangt
samen met de gestegenrentelas-
ten en de hogere belastingdruk.
Per aandeel steeg de nettowinst
van f 0,40 tot f 0,48.
Gezien de ontwikkeling van de

aandelenkoers van Pie Medical
en gezien het belang dat de ven-
nootschap heeft bij de uitoefe-
ning van de in 1988 verleende
opties op aandelen aan een aan-
tal personeelsleden is besloten
om de uitoefenprijs van nog niet
uitgeoefende opties te verlagen.
Deze koers wordt gelijk aan het
gemiddelde van de slotkoersen
van het aandeel, dietot stand ko-
men in vijfbeursdagen na publi-
catie van deze jaarcijfers.

Toestemming
Volvo bezit 20 procent van Renaults
personenauto-activiteiten en 45 pro-
cent van de aandelen in de truck-
fabrieken. Om het aandeel van Vol-
vo in Renault verder uit te breiden,
is toestemming nodig van het Fran-
se parlement.

Met name Volvo is een groot voor-
stander van volledige samenwer-
king. Het Zweedse bedrijf is op
deelgebieden teklein om het langer
alleen tekunnen rooien en versterkt
door een eventuele fusie met Re-
nault depositie binnen deEuropese
Gemeenschap. Volgens de Britse
krant The Independent is de Franse
president Mitterand voorstander
van de fusie, terwijl de protectionis-
tische minister-president Cresson
-vierkant tegen is.

Volvo kondigde onlangs al aan te
willen fuseren met het Zweedse
concern Procordia, actief in levens-
middelen, farmaceutica en tabak.

Die nogal vreemd aandoende stap
wordt nu beter verklaarbaar. Volvo
zou samen met Procordia bijna net
zo groot zijn als Renault. Dat zou
een betere basis zijn voor een verde-
re aandelenruil met het Franse be-
drijf.

beurs

Saai
- Op de Amster-

■f 'nse effectenbeurs was het giste-
saaiheid troef. De handel heeft

(j,lrigend een flinke oppepper no-
8. aldus een handelaar.Brj gebrek

<"* ** stimulansen van buitenaf bleef

"^
handelsaffaire erg beperkt. In

]J*?*delen ëing gisteren slechts f 400
gih om' In NÜverdal-ten Cate

naar verhouding veel om, na-Jehjk bijna f 10 miljoen of 93.683
De koersindex daalde 0,3jj^ttot 204,90.

u'J de hoofdfondsen steeg het dran-
b^fonds Bols f 1 tot f 47,80. Na-b^ürs maakte het concern een 17
J"°cent hogere nettowinst bekend
"stf>iWer<d een hoger dividendvoorge-
u^'d. Polygram ging krap f 1 voor-
bl naar f44 evenals het havenfonds
ih voed °P f 45-40- KNP was f °'70J herstel op f 43,90. Anderzijds lag
irac htwagenfabrikant DAF flauw
ji de markt met f 1,20 verlies op f
fl '20. Donderdag publiceert de on-
f Neming haar definitieve jaarcy-

bü e lokale markt was Volmac f 1
t^r op f 29,60. NBM-Amstelland
gelT' vooru-'tlopend op nabeurs los-
-0 snOmen gunstige cyfers, alvast f
j^aantot f 9,05. Nyverdal-ten Ca-
1q hoekte f 1,70 vooruitgang op f
2 ö>7o. Drukkerij De Boer verloor f
j °P f 240. Ahrend verspeelde nog f
rj^P f 129. Vereenigde Glas, waarin
iJJPenheimer Management zijn be-
lin van 6 procent heeft verkocht,eP f 3,50 terug naar f 527,50.
f»:Le Medical dribbelde op de paral-
"? een dubbeltje vooruit naar
V(°'80. German City Est kon f 0,80
ïff oruitkomen op f40. Groenendrjk,
Q^Weler, Gouda Vuurvast en
rj ntmij noteerden lager.
ge, °P de optiebeurs heerste een
Ai sfeer. De EOE-index ein-
A

gd« met 303,99 praktisch onveran-
tl^r*. In totaal werden 19.800 con-sten omgezet.

Hoofdfondsen v.k. s.k
ABNAmro 45,40 45,40
ABNAmroA.inF. 79.70 79,60
ABN AmroObLGr.f. 176,70 176,70
AEGON 129,70 130,40
Ahold 87,40 87,20
Akzo 149,10 149,30
Alrenta 194,60 194,30
Amevcert. 55,60 55,30
Bols eert. 46,80 47,80
Bührm.Tet.c. 45,50 45,60
CSM eert. 95,30 95,70
DAF 25,40 24,20
Dordtsche Petr. 133,20 133,00
DSM 106,10 105,30
Elseviercert 114,70 114,40
Fokker eert 33,80 33,80
Gist-Broc.cert. 35,20 35,20
Heineken 186,70 187,70
Hoogovens nrc 51,10 51,20
Hunter Douglas 68,80 68,80
lntMüller 60,50 61,00
Int.Ned.Gr.c. 52,40 52,30
KLM 36,40 36^0
Kon.Ned.Papier 43,20 43,90
Kon. Olie 143,20 142,40
Nedlloyd 59.10 60,00
Océ-v.d.Gr. 76,70 77,30
Pakhoed eert. 44.50 45,40
Philips 36,60 36,40
Polygram 43,10 44,00
Robeco 98,80 98,70
Rodamco 52.10 51,70
Rolinco 97,50 96,90
Rorento 71,70 71,70
StorkVMF 44,30 44,30Unilever eert. 185,30 184,70
Ver.BezitVNU 80,90 8170
VOCnrc 42,80 42^0
Wessanencert. 89,50 89,30
Wolters-Kluwer 69,50 69^90
Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold. 45,40(45,40
KLM 36,30 (36,30)
KonOlie 142,20-142,40(142,40)
NedUoyd 59,90 (60,00)
Phihps 36,40 (36,40)
Unilever 184,70(184,70)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54,50 54,80
ABN AmroHld.prf. 6,08 6^09ABN AmroHld.div. 43,80 435)
ACF-Holdingc. 31,50 3L70
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 130,00 129,00
AsdOptionsTr. 11,00 10,70
Asd.Rubber 3,60 3,60
Ant. Verff. 420,00 426,00
Atag Hold. eert 117,30 117,90
Athlon Groep 49,50 50,50
Athlon Groep nrc 47,50 48,00
Autlnd.R'dam 89,00 88,00 a
BAM Groep 89,00 88,70
Batenburg " 125,50 125,50
Beers 120,50 121,00
Begemann Groep 107.00 107.00

Belindo 319,50 320,00
Berkei's Patent I,loe l,n
Blydenst-Will. 38,70 3870
BoerDe, Kon. 242,00 240,00 a
BoerDeWinkelb. 69*50 70,20
Borsumy Wehry 64.40 63 50
Boskalis Westm. 26.40 25,80
Boskalis pref. 28*30 2810
BraatBeheer 34,50 34,50
Breevast 9.90 10,00
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delftcert 1188,00 1180,00
Cindu Intern. 161.00 161,00
Claimindo 316,00 316,00
ContentBeheer 23.50 2370
CreditLBN 28.30 29^00Crownv.G.cert 121,00 120^50
CSM 95,30 9540
DAF eert 18,50 ia'3o
Delft Instrum. 26,60 27^00Desseaux 41,10 41,10
Dorp-Groep 44,20 44,20
Draka Holding 24,10 24,00
Econosto 29,40 30 00
EMBA 214,00 21400
Enks Holding 84,00 83,90
Flexovitlnt. 56.80 56,70
Frans Maas eert 83,90 83,70
HALTrust B 14,60e 1440
HALTrust Unit 14.60 1440
HBG 216,00 215,50
HCSTechnology I.ooe 095
Heineken Hold. 169,70 16980
Hoek'sMach. 260,00 259 80
Holl.SeaS. 0,46 0,45
HOU.KIOOS 453.00 45000
HoopEff.bank 7,40 7,40
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 60,00 59,70
Kas-Associatie 35,10 35,10
Kempen & Co 9,60 9 *jo
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
Kondor Wessels 33,20 3320
KBB 77,00 76,80
KNP div. 40.60 4060
Kon.Sphinx 57,70 57^50
Koppelpoort 398.00 a 396,00 a
Krasnapolsky 262,00 a 260 00
Landré&Gl. 51,20 5^30
Macintosh 41,60 4140
Maxwell Petr. 115,20 115^0MoearaEnim 1185,00 1179^00
M.EnimOß-cert. 15400,00 1540ö!oo
Mooien Holding 41,00 4150
Mulder Boskoop 56,00
Multihouse 5,20 510
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,20 5670
NIB 615.00 615,00

NBM-Amstelland 8,85 9,05
NEDAP 347,00 345,00
NKF Holding .204,00 a 203.00 a
Ned.Part.Mij 56,70 56,70
Ned.Springst 7200,00 7200,00
Norit 21,50 21,40
Nutricia GB 165,00 165,00
Nutricia VB 171.50 172.80

NutriciaVB div92 168,00
Nuv.-TenCate 104,00 105,70
OcévdGr.div92 75,50 75,90
OmniumEurope 7,60
OrcoBank eert. 70,00 e 70,30
OTRA 338,00 337,00a
Palthe 63.00 63,00
Phihps div.'92 36.30 36.20
PirelliTyre 23,50f 23,50
Polynorm 145,00 145,00
Porcel.Fles 131,00 132,00
Randstad 46,80 46,80
Ravast 25,80 25,80
Reesink 73,80 73,50
Samas Groep 38,60 38,30
Sarakreek 14,60 14,60
Schuitema 1690,00 1685.00
Schuttersveld 51,50 51,00
Smit Intern. 44,50 44,50
Stßankiersc. 15,10 15.10
Stad Rotterdam c 42,60 42,40
TelegraafDe 85,10 86,00
Textielgr.Twente 89,50 e 90,00
Tulip Computers 22,70 22,50
Tw.Kabel Holding 128,00 128,00
Übbink 72,00 72,00
Union 72,40 72,20
Un.DutchGroup 3,40 3,30
Vereenigde Glas 531,00 527,50
Vertocert. 33,60 33,70
VolkerStevin 69,00 69,50
Votmac 28,70 29,60
Vredesteln 14,70 15,00
VRG-Groep 48,60 49,30
Wegener 61,20 61,70
WestlnvestF. 17,50 17,00a
Westlnv.F.wb 114,50 114,50
WoltersKluwer 270,00 270,00
Wyers 29,70 30,00

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 79,50 81,00
ABN Amro Amer.F. 70,00 70,50
ABN AmroEur.F. 72,80 72,60
ABN AmroFarEF. 51,70 51,90
ABN AmroLiq.Gf. 162,70 162,70
ABN AmroNethF. 86,70 8750
Aegon Aandelenf. 35,30 35.30
Aegon Spaarplus 5,20 5,35
ABN Beleg.fonds 63,10 62,90
Albefo 48,50 48,50
AldoUarßFS 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 235,00 235,00
AllianceFund 10,30 10,30
Amba 11,80 11,80
Amro NorthAm.F. 70,50 69,60
Amvabel 84,50 83,70
AsianTigersF. 66,50 66,10
Asian Select.F. 61,00 61,00
AustroHung.F. 4,70 4,70
Bemco RentSel. 55,60 56,00
Bever Belegg. 3,05 3,00
CLN Obl.Div. F. 110,60 110,60
CLN Obl.Waardef. 114,20 114,20
Delta Uoyd Inv. 29,40 29,40
DP America Gr.F. 36,50 36,00
Dp Energy.Res. 41,00

EGFlnvestm. 129,90 129,90
EMF Rentefonds 69,20 69,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 51,90 51,90
Esmeralda part. 34,30 34,20
EurAss. Trust 6,70 6,70
EMS Growth Fund 104,60 104,60
EMS IncomeFund 106,30 106.30
EMS Offsh.Fund 103,80 103,80
EOE Dutch St.IF 322,00 320,00
Euro Growth Fund 49,50 4950
Euro SpainFund 7,70
FarEastSel.F. 56,10 55,90
Gim Global 5350 53,00
Groeigarant 1,50 1,50 i
Holland Fund 73,70 73.70
Holl. Eur.Fund 48,50 48,50
HoU.ObLFonds . 124,50 124,60
Holl. Pac. Fund 96,00 96,50
Holl.Sel.Fonds 84,20 84,00
Innovest 64,50 64,50
Interbonds 510,00 510,00
Intereffekt 500 30,20 30,30
Intereffektwt 81,30 81,80
Investapart. 72,20 72,40
ISHimal.Fundl 9,00 9,30
JadeFonds 150,70 150,00
JapanFund 16,70 16,70
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.RatYen 6500,00
Korea Pac.Tr. % 9,20
Mal.CapitalF.s 7,90 7,90
MeesObl.Div.F. 117,60 117,00
Mexico Income F. 22,00
MXIntVentures 10,40 10.40
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 1185,00 1175,00
NedufoA 111,00 111,00
Nedufoß 117,00 117,00
NMB Dutch Fund 45.90 45,30
NMB GeldmarktF. 54,58 54,59
NMB GlobalFund 45,70 45,60
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 102,73 102,75
NMBRentegr.F. 11850 118,10
NMBVast Goed F. 38,10 38,20
New AsiaFund 5,95a 5,90 a
NomuraWarr.F. 0,60 0,54
Obam. Belegg. 255,30 254,30
OAMFRentefonds 11.55 11,50
OrangeFund 21,60 21,60
Pac.Dimensions 91,10 91,10
Pac.Prop.Sec.F. 30,00 30,00
Pierson Rente 113,60 113,60
Postb.Aand.f. 50,00 50,00
Postb.Belegg.f. 56,20 d 56,20
Postb.Verm.grl 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 151,10 151,00
Rentotaal NV 35,50 35,50
RG America F. 107,90 107,90
RG Divirent F. 4950 49,10
RG EuropeF. 97,60 97,60
RGFlorente 114,10 114,00
RG Pacific F. 94,00 93,80
RG SP Groen 54,40 54,40
RG SP Blauw 51,10 51,00
RG SP Geel 48.00 48.00

Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,20
Schrod.lntPr.F 29,00 29,00
Sci*Techs 13.50 13,50
Suez Liq.Grf 181,60 181,60
TechnologyFund 1950 19,20
Tokyo Pac.Hold. 185,00
Trans Eur.Fund 81.00 81,20
Transpac.F.Yen 275,00 274,00
Uni-Invest 18,00 18,00
Unicolnv.Fund 77,60 77,60
UnifondsDM 31,60
Vaste Waard.Ned 64,80 64.80Vast Ned 112,50 112,50
VIBNV 56,80 56.80
VSB Mix Fund 53,10 52,90
VSB Rente Fonds 109,90 109,90
WBO Intern. 68,00 68,00
Wereldhave NV 114,50 114,00
Yen Value Fund 79,00 78,00
ZOM Florida F.J 37,60 37,00

Parallelmarkt
Alanhen 29.80 29,60
ABF 112,00 111,80
BerghuizerPapier 44,80 44,60
Besouw Van eert. 53,30 5350
Biogrond Belegg. 10,90 10,70
Comm.Obl.F.l 98,60
Comm.Obl.Fs 98,80
Comm.Obl.F.3 98,80
De Drie Electr. 14,60 14,60
DeltaLLDollarf. 65,70 65,80
Delta UoydECU 64.00 64,00
Delta Uoyd Mix 61,30 61,20
Delta UoydRent 58,90 58,90
Delta UoydVast 56,00 56,00
Dico Intern. 90,00 90,00
DOCdata 6,00 6,00
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90
Ehco-KLMKleding 40,00 40,00
E&LBelegg.l 70,70 70,60
E&LBelegg.2 74,60 74,60
E&LBelegg.3 106,30 106,30
E&LBelegg.4 77,50 77,50
E&LKap.RenteF 105,40 105,20
Free Record Shop 32,80 32,80
GaiaHedgel 103.20
Geld. Papier c. 72,00 72,50
German City Est. 39,20 40,00b
Gouda Vuurvast 7750 76,50
Groenendijk 46,30 46,50
Grontmy 55,40 55,00
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,80 38,80
HesBeheer 45,00 44,80
Homburg eert. I.OOf I,ooa
Inter/ViewEur. 3,80 3,90
Kühne+Heitz 46,60 47,20
LClComput.Gr. 4,50 4,30
Melle,van nrc 44,00 43,70
Nedcon Groep 53,00 52,90
Nedschroef .8650 8650
Neways Elec. 6,70 6,70
NewEur.HÜsDM 19,10 18,90
Newtron Hold. 1,90 1,90
Pan Pac. Winkel 10,80 10.80

Pie Medical 5,70 5,80
Simac Techniek 14,00 14,00
Sligro Beheer 56,30 56,10
SuezGr.Fund 53,40 5350
VHS Onr. Goed 1,40 1,40
Vilenzolnt 39,40 39,40
Welna 275.00 279,00
Wereldhave 4,50 4,60
Weweler 39,10 38,70

Wall Street
alüedsignal 53% 53%
amer.brands 44% 43%
amer.tel.tel 40 40%
amococorp 44% 43%
asarcoinc. 26% 27
bethl. steel 15/4 14%
boeing co 43% 43%
can.pacific 14Vb 14%
chevron 63% 63%
chiquita 33% 33%
chrysler 17% 17%
citicorp 16% 17
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 58% 57%
dupont nemours 47% 47
eastman kodak 40% 39%
exxon corp 55 55
ford motor 39% 39
gen. electric 77% 77%
gen.motors 37% 37%
goodyear 68% 67%
hewlett-pack. 83% 81%
int. bus.mach. 85' A 85' A
im.tel.tel. 66% 66%
kim airlines 19% 19%
mcdonnell 61 61
merck co. 150 150
mobiloil 59% 59' A
penncentral 24% 23%
phüips 19% 19%
primerica 40 41
royal dutch 76% 76%
searsroebuck 46' A 45%
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 56% 56%
unitedtechn. 53 52%
westinghouse 19% 19%
whitman corp 14% 15%
woolworth 30% 30%
Advieskoersen

amerik.dollar 1.800 1,920
austr.dollar 1,36 1,48
belg.frank(lOO) 5,30 5.60
canad.dollar 1,500 1,620
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110.00 114.00
engelse pond 3,09 3.34
finse mark(100) 39.75 4255
franse frank (IOO) 31.50 3455
grieksedr (100) 0,85 1,05
lerse pond 2.85 3,10
ital.lire(10.000) 13,90 15,60
jap.yen(10.000) 135.50 141.50
joeg.dm.t/m 100 - -
noorsekroon (100) 27,20 29,70

oostschill.(lOO) 15,75 1655
portescudoüOO) 1.19 1,37
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
turksepond(100) 0,0265 0,0385
zweedseltr.(lOO) 29.50 32.00
zwits.fr. (100) 121,25 125,75

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,863451,86595
antill.gulden 1,0265-1,0565
austr.dollar 1,4215-1.4315
belg.frank(loo) 5,4685-5.4735
canad.dollar 1.56575-1,56825
deense kroon (100) 28,995.29,045
duitsemark (100) 112,5900-112.6400
engelse pond 3.2190-3.2240
franse frank (100) 33,180-33.230
gneksedr.(lOO) 0.9220-1,0220
hongk.dollar(100) 23,7750-24,0250
iersepond 2.9990-3,0090
itaUire(lO.OOO) 14.925-14.975
jap.yen(10.000) 139.605-139.705
nwzeel.dollarüOO) 1,0206-1,0306
noorsekroon (100) 28,655-28.705
oostenr.sch.(loo) 15,9980-16.0080
port escudos(100) 15870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7780-1,7880
sunn.gulden 1,0245-1.0645
zweedse kr. (100) 31.015-31.065
zwits.frank(loo) 123,875-10.925
e.e.u. 2,3000-2,3050

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3= 100)
algemeen 205.10 204.8 C
idexcUton.olie 202,50 202.6(
internationals 205.20 204.3(
lokale ondernem. 206.80 20751
id financieel 146.80 146.81
idniet-financ 264,70 265,7(

CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 292.00 291.70
idexcl.kon.ohe 272,40 272,60
internationals 304.60 30350
lokale ondernem. 277,60 278,20
idfinancieel 216.40 216,40
idniet-financ. 336,30 337,50

CBS-stemmingsindex 11990=100)

algemeen 124.90 125,00
uitemation 139,40 139.00
lokaal 122,20 122.40
fin.instell 129,10 129,10
niet-financ 120.90 12150
industrie 13050 130.60
transp/opsl 131.80 132.50

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,150-20,750. vonge
20.080-20.680, bewerkt 22.350 laten,
vorige 22,280 laten.

Zilver onbewerkt 210-280, vorige 210-280,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3259,39

1,57

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn amro c apr 47,50 503. 0,20 a 0,20
abn amro c j95 45.00 156 4,70 4,80
akzo c apr 150.00 107 250 2.30
akzo c 094 135.00 150 24.90 24.70
daf papr 25,00 337 150 1,60
daf papr 27,50 114 2.80 3.50
dsm c apr 100.00 203 6.80 6.10
dsm c apr 105.00 214 2.50 b 250
dsm papr 100.00 135 1.00 1,40 .
dsm papr 105,00 105 4,00 5,00
dsm pjul 105,00 127 550 5,80
els cjul 120,00 250 2.10 250
els pjul 110,00 250 2,10 250
coc c apr 300.00 361 7,00 6.50
coc c apr 305.00 320 3,60 350
coc c apr 310,00 339 1,60 150
coc c mei 310,00 172 2.40 2.00
coc papr 300.00 624 1.40 1.50
coc papr 305.00 240 350 350
coc papr 310.00 170 650 6,40
coc pn93 230.00 140 1.70 1,50
coc pn94 290,00 121 1250 1250
goud c mei 350.00 152 350 a4,00
goud c mei 360,00 1003 I,Boa 1,60
goud c aug 350,00 158 750 b 9,30
hoog cjul 55.00 455 2,00 2,00
ing c okt 55,00 123 1.40 1.30
ing cj94 47,80 220 7,70 7,50
ing pj94 47,80 199 2.10 250
nedl c apr 50.00 250 9,60 10.50
nedl c apr 60,00 269 1.90 2,00
nedl c apr 65.00 108 0.50 0,60
nedl papr 65.00 200 6.20 a 5,00 b
phil c apr 35.00 214 ' 2,10 1.90
phil cjul 35,00 116 3.00 2.90
phil cjul 37,50 143 1,40 1.40
phil cjul 40,00 276 0,70 0,70
phil c okt 37.50 137 2,30 250
phil c 093 30.00 356 9,50 9,40
phil c096 35.00 319 950 9.10
phil p093 30,00 122 1.10 150
phil p095 20.00 151 0.60 0,60
ohe capr 140.00 147 5.00 a 450
ohe capr 150.00 404 0,50 050
ohe cjul 150,00 316 1,60 150
olie pjul 145,00 459 6.50 7,00
ohe pokt 145,00 201 7,20 6,00
unil c apr 185.00 118 3,70 2,70
umi papr 180.00 129 0.60 0,80
xmi psep 350.00 100 14/06 14*6

a laten g bitden-ei dn
b bieden h- laten* ei -di».
c ei-claim k gedaan * h
d ei-di»idend l gedaan - g
e gedaan ♦ bieden «k slotkoers vorige dag
t - gedaan ♦ laten sk ■ slotkoers gisteren

’Op korte termijnniet te verwachten ’

Volvo en Renault
praten over fusie

Van onze redactie economie

HEERLEN/STOCKHOLM -
Renault en Volvo sluiten een
volledige fusie niet uit. De am-
bities zijn er wel, en er wordt
ook over gepraat, maar voorlo-
pig komt het er nog niet van.
Dat zei woorvoeder H. Ren-
ström van Volvo AB in Stock-
holm gisteren. Met name
omdat Renault nog een staats-
bedrijf is, valt een samensmel-
ting tot een Europese trans-
portgigant op korte termijn
nog niet te realiseren.

Volvo en Renault hebben al aan-
zienlijke aandelenbelangen in el-
kaars bedrijven genomen, sinds ze
twee jaar geleden een (beperkte) sa-
menwerking aankondigden. Re-
nault heeft 25 procent van Volvo's
personenautodivisie en 45 procent
in de vrachtwagenactiviteiten. Indi-
rect is Renault daardoor ook mede-
eigenaar van NedCar in Nederland.

’Verbod regelingen

bouw pas in 1997’

DEN HAAG - Staatssecretaris Van
Rooy (Economische Zaken) wil pas
in 1997 onderlinge regelingen van
ondernemers in de bouw bij de aan-
besteding van werken, gaan verbie-
den. In plaats daarvanwil de staats-
secretaris een algemene regeling
voor aanbestedingen in alle secto-
ren afkondigen. Daarbij worden alle
onderlinge afspraken verboden ten-

zij men ontheffing of vrijstelling
heeft gekregen.

Minister Andriessen (Economische
Zaken) heeft dit namens zijn staats-
secretaris aan de Eerste Kamer la-
ten weten. De Senaat behandelt het
Besluit mededingingsregelingen in
de bouwsector. Dat besluit wordt
met vijfjaar verlengd tot 1 januari

1997. Daarna moet de nieuwerege-
ling voor aanbestedingen van wer-
ken gelden. De regeling zoals Van
Rooy die nu aan het maken is zal
ook gelden voor onderaannemers
die via een aanbesteding, werken
verrichten.

Oorspronkelijk wilde Van Rooy het
Besluit mededingingsregelingen in
de bouwsector maar tot 1 januari
1995 laten gelden. Ze is er echter
niet zeker van dat haar nieuwe be-
leidsvoornemens dan ook inge-
voerd kunnen worden. Er moet nog
een wet worden gemaakt die Twee-
de en Eerste Kamer dan ook nog
moeten behandelen. Om een 'wets-
loos' tijdperk te voorkomen is nu
voor 1 januari 1997 gekozen.

economie

Maij ziet af
van splitsing
PTT Telecom

SEN HAAG - Minister Maij van
Wkeer en Waterstaat wil afzien

.*" een splitsing van PTT Telecom
een openbaar nutsbedrijf en een

uiver commerciële tak. Zij acht het«evaar dat de PTT de inkomsten
*n haar nutstaken zal misbruiken
J?.c°mmerciële activiteiten te sub-
■Jiëren vrijwel geweken.

Putsing zou bovendien betekenen
**'.voor de PTT op internationaal
J 8» nog slechts een bijrolletje isfegelegd.
r^J zei dat gisteren tijdens een
jP^gres over telecommunicatie in
etl Haag. Zij kondigde ook aan dat

de 'beperkingen op het gebruik
3 tv-kabelnetten grotendeels wil,Schaffen. Verder wil ze de wet opJ:. telecommunicatievoorzieningen
w'Jzigen.
Tn
w0 de PTT enkele jaren geleden
tiaf^ verze-'fstandigd waren poten-- concurrenten bang dat het
j er misbruik van zou maken
JJ' het als enige telcommunicatie-'bindingen mag aanleggen. Daar-
v"> Werd tot een splitsing beslotenjs°£ de verschillende taken van de. ". Die zou in 1994 een feit moe-
J} zijn, met de mogelijkheid totlstel voor twee jaar.

Leids project heeft meer resultaat

Lagere uitkering
schept geen werk

LEIDEN - De werkloosheid is niet
simpelweg te verminderen door een
verlaging van de sociale uitkerin-
gen. Dat vindt A. Vermeulen van
het Leidse arbeidsbureau, in een
reactie op een onlangs verschenen
rapport over de arbeidsmarktont-
wikkeling. Vermeulen wijst op een
succesvol Leids project, dat meer
werklozen ook nog sneller aan een
baan helpt.

Het project dat begin dit jaar van
start ging, werpt nu al haar vruch-
ten af. Ondanks het feit dat er min-
der banen vrijkomen, worden er
minstens evenveel werklozen aan
het werk geholpen als een jaar gele-
den. En dat kan dus zónder de uit-
keringen te verlagen. In het project

werkt de gemeentelijke sociale
dienstnauw samen met het arbeids-
bureau.

Een derde van het aantal mensen
dat zich in Leiden aanmeldt voor
een bijstandsuitkering, wordt eerst
uitgenodigd voor een gesprek op
het Job Centre. Daar wordt geke-
ken of er mogelijkheden zijn voor
scholing of werk. Pas na het ge-
sprek besluit men of de uitkering
wordt toegekend. Vermeulen: „We
werken dus precies andersom.

Vroeger kenden we eerst een uitke-
ring toe en gingen we daarnapas op
zoek naar werk. Nu beginnen we
waar we willen eindigen: bij een
nieuwe baan".

Het resultaat van de nieuwe werk-
wyze is na amper drie maanden al
zichtbaar. Cijfers wijzen uit dat 120
mensen direct worden doorverwe-
zen naar het Job Centre. Veertig
van hen zien vóór het gesprek al af
van een aanvraag voor een rww-uit-
kering. Deze groep wil kennelijk
alleen als werkloze zijn ingeschre-
ven, omdat ze dan in aanmerking
komt voor een uitkering. Zo gauw
deze 'profiteurs' worden verplicht
om eerst te praten met het arbeids-
bureau, haken ze af.

Ongeveer 25 werkzoekenden kun-
nen na een gesprek in het Job Cen-
tre direct aan de slag en zien dus
ook af van een uitkering.

munt uit
Rekening

Cliënten van de Rabo-bank
kunnen straks maar over één
gratis betaalrekening beschik-
ken. Voor elke extra betaalre-
kening gaat de bank een reke-
ning presenteren. Dit blijkt uit
de 'aangepaste voorstellen voor
het particuliere betalingsver-
keer' die deze week naar de
plaatselijke Rabobanken zijn
gestuurd.

Suiker
Volgenseen woordvoerster van
de Voedingsbond FNV is het
totaal aantal stakers in de sui-
kerverwerkende industrie gis-
teren gisteren gestegen tot
1300. Volgens haar is de actie-
bereidheid nog steeds groot.
De staking gaat vandaag de
vierde dag in zonder dat er
zicht is op toenaderingen tus-
sen bond en werkgevers. „Hoe-
wel de werkgevers hier en daar
behoorlijk op de mensen inpra-
ten is er van een inzakkende
actiebereidheid geen sprake",
aldus de vakbondswoordvoer-
ster. De stakers krijgen een sta-
kingsuitkering van 75 gulden
per dag. De staking heeft de
voedingsbond tot nu toe circs
een kwart miljoen gulden ge-
kost maar dat kan de goed ge-
vulde weerstandskas wel ly-
den.

Zuivel
De Industrie- en Voedingsbonc
CNV heeft de werkgevers in dt
zuivelindustrie (19.000 werkne
mers) een aantal voorsteller
gedaan om de vastgelopen on
derhandelingen over een nieu
we cao weer vlot te trekken. Dt
voorstellen hebben betrekking
op de vut, een van de punter
waar het overleg vorige weel-
op is gestrand.

Overleg tussen
Franse en Akense

bank is gestokt
AKEN - De besprekingen tussen de
Franse staatsbank Crédit Lyonnais
en het Duitse verzekeringsconcern
Aachener und Münchener Beteili-
gungs-AG (AMB) over deelneming
van de Franse bank in de BfG Bank
in Frankfurt stokken. AMB heeft
gisteren zijn grootaandeelhouder
Assurance Générale de France
(AGF) ervan beticht verantwoorde-
lijk te zijn voor de perikelen.

AMB zegt dat hij het op 10 maart al
eens is geworden met Crédit Lyon-
nais. Maar AGF, die bemiddelde in
de deelneming van Crédit Lyon-
nais, heeft daar een stokje voor ge-
stoken. AGF eist datAMB eerst van
de omstreden aandelen op naam die
in bezit zijn van AGF het stemrecht
erkent.

Hierover maken AMB en AGF al
maanden ruzie. AGF heeft een be-
lang van 25,4 procent in AMB. Maar
de meeste aandelen zijn op naam
gesteld en pas stemgerechtigd als
de raad van bestuur van AMB die
als zodanig erkent. En de raad heeft
dat afgewezen.

Een mogelijke oplossing diende
zich aan toen AGF bemiddelde in
de deelneming van Crédit Lyonnais
in de BfG Bank. Als tegenprestatie
kon AMB dan het stemrecht van de
aandelen erkennen. Daarnaast
trachtte AGF via een rechtelijke
procedure het stemrecht erkend te
krrjgen.

" Een primeur op de vakbeurs voor de uitvaartbranche, die nog tot en met morgen in
Hilversum gehouden wordt. Een van defabrikanten biedt doodskisten aan in meerdere
fleurige kleuren. Foto: anp
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Belangrijke schakels in transport afvalstroom

Acht overslagstations
op komst in Limburg

Eenentwintig
mensen weg bij
IPL Brunssum

BRUNSSUM - Bij Industriële
Produkties Limburg BV (IPL)
zijn 21 mensen overbodig. Dat
heeft bedrijfsleider P. van der
Meulen gisteren aan het perso-
neel verteld. Bij IPL werken
ongeveer 80 werknemers. Ze
krijgen voor het weekeinde te
horen wie er precies moet ver-
trekken. Het bedrijf probeert de
drastische afslanking zonder ge-
dwongen ontslagen door te voe-

ren. De 21 boventallige mensen
worden zo mogelijk binnen een
half jaar elders binnen het moe-
derbedrijf, het Fonds voor Socia-
le Instellingen ondergebracht, of
anders buiten het bedrijf. IPL is
in grote problemen gekomen
door de afhankelijkheid als toe-
leverancier van de auto-indus-
trie. Opdrachtgevers als NedCar,
Volvo en DAF hebben de ver-
koop-aantallen van hun wagens
drastisch zien slinken. IPL
maakt kabelbomen voor deze
autoproducenten. Die kabelbo-
men worden in samenwerking
met de WSW-onderneming As-
semblagebedrijf Bouwberg ge-
produceerd.

Heerlens echtpaar
haalt zoon (9)
van internaat

jjpSTRICHT - Binnen enkele jaren worden er in Limburg
* afval-overslagstations in gebruik genomen. Die regionaleOeelcentra zijn in de ogen van Gedeputeerde Staten en deUmburgse gewesten een absolute vereiste om het trans-
Ij van de provinciale afvalberg op een milieuhygiënisch,
"jeerstechnisch en economisch verantwoorde wijze naar de«bestemming te transporteren. Opmerkelijk is wel dat vier

*,«e acht aan te leggen overslagstations zijn gepland in wes-
JK en oostelijk Zuid-Limburg.

en ander blykt uit een vandaag
publikatie in het

j orgaan van het nieuwe provin-
NV Sturing Afval-

*>Jdering Limburg (AVL), dat is
£■" met de organisatie en coördi-
h, van de afvalverwerking inJ^rg. Het AVL baseert zijn
len op een onderzoek dat is

*voerd in opdracht van Gede-erde Staten en de vyf gewes-
jMilieugedeputeerde JanTinde-
* heeft inmiddels laten weten
«owel het college van GS als de

de onderzoeksconclu-en het daarin vervatte 'voor-
hebben onderschre-

acht overslagstations worden} en vooral gebouwd met de be-
i
&g om het afvalvervoer over de

drastischaan banden te leggen.

M het Provinciaal Afvalstof-Wan voorziet in een sterke con-
l^atie van afvalverwerkingsin-

in Limburg (eén verbran-«soven, twee composteerinstal-s en twee stortplaatsen), zou hetjpansport zonder die verdeel-
explosief toenemen. Het be-

I van de provincie is er juist opcht om uiterlijk in het jaar 2000
zeventig procent van het

MUNSTERGELEEN - Een Heer-
lens echtpaar heeft met onmiddel-
lijke ingang hun 9-jarige zoon van
een jeugdinstituut in Munsterge-
leen gehaald. De ouders van het
kind zijn vervolgens naar de politie
van Sittard gestapt om aangifte te
doen van mishandeüng en bedrei-
ging van hun zoon door een mede-
pupil van het Maria Magdalena
Brose-instituut, een instelling voor
jeugdhulpverlening.

Het instituut zelf heeft de klacht in-
middels onderzocht. Volgens alge-
meen directeur drs J.Dicteren is uit
het interne onderzoek gebleken dat
de klacht ongegrond is. „Toen de
klacht zondag jl. bekend werd, heb-
ben wij meteen maatregelen getrof-
fen en met alle betrokkenen gespro-
ken," aldus de directie van het
jeugdinternaat, die zei door de
klacht te zijn overrompeld.
Volgens de vader is zijn zoon door
de mede-pupil meermaals geslagen
en zijn hem in de loop van het ver-
blijf van anderhalfjaar in het Mun-
stergeleense instituut talrijke spul-
len afgenomen.

Uitreiking kruis
42 jaar na dato
LIMBRICHT - Het Rode Kruis gaat
deze week een onderscheiding uitrei-
ken die 42 jaar geleden al is toege-
kend. Het Sittardse echtpaar Vilters
werden in 1950 onderscheiden met
het herinneringskruis 1940/1945,
maar omdat de echtgenoot destijds in
het buitenland verbleef, kwam het niet
tot een uitreiking. De vrouw neemt het
herinneringskruis aanstaande vrijdag
alsnog in ontvangst. Zij verkeerde lan-
ge tijd in de veronderstelling dat de
onderscheiding alleen was toegekend
aan haar man, die in 1987 overleed.
Bij het opruimen van kranteknipsels
uit 1950 kwam ze een artikel tegen
over de in 1950 toegekende kruisen.
Als aandenken aan haar echtgenoot
besloot ze het Rode Kruis te vragen
om alsnog het ereteken in haar bezit
te krijgen.

Racistische
pamfletten
LANDGRAAF - Onbekenden hebben
racistische pamfletten tegen de komst
van asielzoekers verspreid in de
Groenstraat in Übach over Worms.
Op de uit krantekoppen samengestel-
de pamfletten werd het adres en tele-
foonnummer genoemd van de Cen-
trumdemocraten. Volgens de politie,
die op zoek is naar de verspreiders,
hebben de Centrumdemocraten ech-
ter niets met de actie te maken.

Vrouw bekneld
in balenpers
KERKRADE - Een 42-jarige vrouw
uit Landgraaf is gisteren ernstig ge-
wond geraakt, toen zij met haar bo-
venarm bekneld raakte in een balen-
pers. Het bedrijfsongeval vond plaats
bij het bedrijf Sanodent aan de Klare-
nanstelerweg in Kerkrade. Collega's
konden haar bevrijden, met hulp van
de gealarmeerde brandweer. De
vrouw is overgebracht naar De We-
verziekenhuis in Heerlen. De Kerk-
raadse politie heeft de zaak doorver-
wezen naar de Arbeidsinspectie, die
een onderzoek instelt.

Uitslaande brand
in Meezenbroek
HEERLEN - Een felle uitslaande
brand heeft gisteravond rond elf uur
de zolderverdieping van een woning
boven een bloemenzaak in de Heer-,
lense wijk Meezenbroek in de as ge-
legd. De brand sloeg over naar een
woning boven een aangrenzende
kapsalon. De brandweer rukte met
groot materieel uit. In eerste instantie
bestond het vermoeden dat de bewo-
ner van de woning nog in het huis
was, maar dat bleek niet het geval.
De Kasteellaan, waaraan beide win-
kels liggen, werd tijdelijk afgesloten
voor het verkeer. Omtrent de oorzaak
kon de brandweer gisteravond niets
mededelen. De schade wordt op on-
geveer 80.000 gulden geschat.

afvaltransport over water en spoor
te laten plaatsvinden.

„Het resterende deel gaat recht-
streeks naar de acht overslagsta-
tions. Van daaruit wordt het per
schip en/of per trein naar de eind-
verwerking vervoerd," zo legt Tin-
demans uit. Om die reden moeten
ac acht verdeelcentra zo veel moge-
lijk in de directe nabijheid van wa-
ter- en/of spoorwegen verrijzen.
Over de exacte lokatie van de over-
slagstations is nog geen beslissing
genomen. In nauw overleg met de
vijf gewesten moet AVL daarover
binnen enkele maanden de eerste
concrete voorstellen doen.

Overigens denkt de milieudeputé
de verwachte problemen bij die lo-
katiekeuze met behulp van een in-
tensieve voorlichtscampagne te
verlichten. Bovendien benadrukt
hij dat in de overslagstations uit-
sluitend met de meest moderne en
dus 'schone' procédés wordt ge-
werkt. „Bij veel mensen bestaat
inderdaad een verkeerd beeld van
afvaloverslag en -verwerking. De
moderne manier van afvalverwijde-
ring die we hier in Limburg gaan
opzetten, gebeurt met gesloten of
afgedekte containers. In schone, ge-
sloten hallen."

Concert gelijktijdig
invijf Euregiosteden

Heerleninitiator van megaconcert Telemuze

Zie verder pagina 13

" PolitieSittard moet
zaaknog onderzoeken

Directie
wafelfabriek

schakelt
hulpjes in

DOOR JOOS PHILIPPENS

Pleeggezin voor eekhoorns

Im Mia Slangen als trotse pleegmoeder van het eekhoorn-trio Knabbel, Babbel en Sabbel.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever

JjHLEN - Vyf podia in vijf ver-eende steden in de Euregio en
L één concert op hetzelfde tyd-

[ aan de gemeente Heerlen
il vindt deze happening in 1994

in de steden Maastricht,
Prlen, Hasselt, Aken enLuik. Het SITTARD - Een onbekende heeft

dinsdagavond een verpleegster in Sit-
tard aangerand. De dader overrom-
pelde de vrouw op de afgelegen
Watersleyerweg. Hij legde een hand
op haar mond en werd handtastelijk.
De verpleegster wist zich los te ma-
ken en zette het op een lopen. Het
was de tweede keer in korte tijd dat
op dezelfde weg een vrouw is aange-
rand.

Aanranding van
verpleegster

accepteert de moeder ze niet
meer. Er werd speciale poeze-
melk voor jonge katjes gekocht,
die de drie eekhoorntjes met een
beetje honing erdoor best
smaakt.

De familie Slangen wil graagtips
krygen hoe ze de diertjes het
beste kan opvoeden en wat ze
moet doen als ze groter worden.
„Misschien zyn er mensen die
daar ervaring mee hebben?"
meent Mia Slangen. Ze is bereik-
baar via telefoonnummer
045-721352.

Poezemelk
voor jonge

diertjes

SCHINNEN - Directeur J. Snijders
van de Schinnense wafelfabriek
Wafel Jansen, waai' al sinds maan-
dagmorgen wordt gestaakt, heeft
'links en rechts' hulp ingeschakeld
om de gestagneerde produktie in
zijn fabriek enigszins op gang te
houden. Wie die medewerkers zijn
wil Snijders niet kwijt. Wel bena-
drukt hij dat het geen uitzendkrach-
ten zijn. Gisteravond is voor het
eerst sinds de staking de helft van
de nachtploeg, 15 personen, niet
aan het werk gegaan. Het betrof
voornamelijk deegmaaksters.

Volgens een woordvoerder van de
Voedingsbond FNV, die de landelij-
ke actie 'Suiker staakt' coördineert,
heeft Snijders 'familieleden en
vrienden' bij het produktieproces
betrokken. De bond is bij monde
van Jac van der Horst niet te spre-
ken over het feit dat de directie van
Wafel Jansen een brief heeft laten
bezorgen bij alle stakers. Van de 60
werknemers die bij Wafel Jansen
het werk hebben neergelegd zijn 55
vrouwen. Dat schrijven zou volgens
Van der Horst een tamelijk intimi-
derend karakter hebben.
„Die brief komt hierop neer dat de
dames met klem worden opgeroe-
pen het werk weer te hervatten
omdat Wafel Jansen anders proble-
men krijgt in verband met langlo-
pende contracten die het bedrijf
heeft afgesloten", aldus Van der
Horst. „De brief is hard aangeko-
men omdat zich vorige week in de
kantine van het Schinnense bedrijf
een felle discussie heeft afgespeeld
tussen de werkneemsters en de di-
rectie. De dames hebben daar te
horen gekregen dat ze net zo goed
voor ontslag konden tekenen als ze
zouden gaan staken."

Bedorven
lamsvlees
MOORVELD - De rijkspolitie van
Meerssen heeft in een huis in Moor-
veld een aanzienlijke hoeveelheid
bedorven lamsvlees ontdekt. Het
vlees was eigenlijk bestemd voor di-
verse shoarmazaken in de regio.
Maar het bleef te lang opgeslagen.
Het stonk er dan ook behoorlijk. Men-
sen uit de buurt hadden geklaagd
over stankoverlast en daarom ging de
politie er een kijkje nemen. De Keu-
ringsdienst voor Waren maakte pro-
ces verbaal op voor het bewaren van
ondeugdelijk vlees. Tevens deelde
politie aan vier illegaal in ons land ver-
blijvende personen een proces ver-
baal uit.

Minister geeft
startsein

Zuiderbrug
Vervolg van pagina 1

Dierenbescherming en de kin-
derboerderij van Schrievershei-
de raadden de familie aan de
beestjes te blyven verzorgen. Als
ze eenmaal naar mensen ruiken,

HEERLEN - Drie eekhoorntjes,
amper drie weken oud, zijn lief-
devol opgenomen in het gezin
Slangen in Heerlen. Zondag
vond Mia Slangen twee diertjes
achter in de tuin. „We hebben ze
daar gelaten omdat we dachten
dat de moeder ze wel zou komen
halen. Later vond myn man bui-
ten ons hek nog zon piepend
klein beestje. Toen de moeder 's
avonds nog niet was komen op-
dagen, hebben we ze naar bin-
nen gehaald en zijn we begon-
nen met de verzorging," vertelt
Mia Slangen.

moet de Euregionale versie worden
van het Heerlense Telemuze. Bin-
nenkort wordt het idee nader on-
derzocht.

De afgelopen jaren vond in Heerlen
twee keer het experiment Telemuze
plaats. Rondom de Pancratiuskerk
in het stadscentrum werden vier
podia geplaatst. Op elk podium
nam een muzikant plaats, die geen
zicht had op de andere leden van
zijn band.
Door het geluid van elk van de in-
strumenten via speciale telefoonlij-
nen te versturen, konden de muzi-
kanten de gezamenlyke sound
horen en zo tóch musiceren. De pri-
meur was in 1990 voor Walter Ni-
ta & the Run.
Deze methode maakt ook speciale
effecten mogelijk. Uit de speakers
naast de drummer kun je bijvoor-
beeld het geluid van de gitarist la-
ten komen. Kortom, een vernieu-
wende, maar ook verwarrende
ervaring voor zowel spelers als pu-
bliek.
Heerlen wil het succes van Telemu-
ze euregionaliseren. Het heeft een
voorstel ingediend bij de andere
steden van het zogeheten MHAL-
overleg. Het megaconcert dat een
sterke promotionele waarde heeft,
moet via grensoverschrijdende tele-
maticaverbindingen tot stand ko-men.

geheimhouding van de toen met
de aannemers gemaakte af-
spraak (ze betaalden elk 20.000
gulden, op voorwaarde dat de
aanklacht bij de rechtbank tegen
hen werd ingetrokken) schrijft
het ministerie dat B en W beter
de raad hadden kunnen inlich-
ten, waarbij dan gebruik ge-
maakt had kunnen worden van
de geheimhoudingsplicht.

„Ik beschouw dit als een morele
overwinning," reageerde Wil La-
mers van de fractie Lokaal De-
mocraten gisteren op het oordeel
van de staatssecretaris. „Hieruit
blijkt toch dat de raad voor de
gek gehouden is."
Burgemeester Karel Majoor
toonde zich niet onder de indruk
van de brief: „Eigenlijk is dit
commentaar niet meer ter zake.
We zijn tenslotte op onze dwaal-
wegen teruggekomen. Maar ik
blijf erbij dat we naar beste we-
ten gehandeld hebben."

Ministerie kan niet ingrijpen door akkoord raad Meerssen

’BenW onbevoegd tot
schikken met aannemers’

Ï|Mlo - Minister Hanja Man-agen van Verkeer en Water-
»^t heeft gisteren het startsein
J geven voor de bouw van dej^iderbrugover de Maas in Ven-

Ij brug is onderdeelvan de aan
Leggen rijksweg A73 tussen
K en Maasbracht. Deze -poi zeventig kilometer lange
lJo snelweg - moet een nieuwejj/^d-zijdverbinding in deze
°vincie worden.

tfj. Zuiderbrug alleen kost al 106
L'Joen gulden en wordt voor
Vjj^a eenderde betaald door pro-
L cic, Venlo, Economische Za-
h^f1 en de EG. Met de bouw van
ij A73-traject Boxmeer-Venray
g'l het najaar van 1991 al be-nnen.
v
V °r het gedeelte ten zuiden van

wordt eerst een milieu-
t^ 6ctenrapportage (MER) ge-
V^fkt, zo heeft de minister dezet^k besloten. Het geplande tra-
fy °P de oostelijke Maasoeverj-^lo-Maasbracht)kost 750 mil-
Dj 'ï gulden. De gehelerijksweg,
L ook wel de 'ruggegraat' van
1 j^burg wordt genoemd, kost
y' miljard gulden en zal naar
(L^achting rond de eeuwwisse-

"B gereed zyn.
ta-/«ster May-Weggen had giste-
b-J 'erg veel haast om weer in
ij* 1Haag te komen. Na haartoe-
SKaak en het geven van het
Ht\JiSem voor de bouw van de
LJ^erbrug in Venlo vloog zehelicopter weer terug.

den dater gesjoemeld wordt met
overheidsgeld.

Man beroofd
op Emmaplein
HEERLEN - Een dertigjarige man uit
Kerkrade is gisterochtend beroofd op
het Emmaplein in Heerlen. De Kerkra-
denaar had even tevoren bankbiljet-
ten van 100en 50 gulden in zijn borst-
zak gestoken toen een man hem
vastpakte, de borstzak losscheurde
en met het geld in de hand richting
Gasthuisstraat vluchtte. De politie is
nu op zoek naar een negroïde man,
ongeveer 1.80 meter lang met een
slank postuur. De man droeg een
groen legerjack, een vaalblauwe spij-
kerbroek en bruine, halfhoge laarzen
met koperen spitse teenpunten.

MEERSSEN - Het college van
burgemeester en wethouders
van Meerssen was niet bevoegd
om een schikking te treffen met
de zes aannemers die hadden in-
geschreven op de bouw van het
nieuwe gemeentehuis en daarbij
gebruik maakten van opzetgel-
den, waardoor de gemeente voor
tweehonderdduizend gulden
werd opgelicht. Dat schrijft de
staatssecretaris van Binnenland-
se Zaken, mevrouw D. de Graaff-
Nauta, aan het college naar aan-
leiding van een verzoek tot ver-
nietiging van dat schikkingsbe-
sluit, ingediend door een inwo-
ner van Meerssen en de gemeen-
teraadsfractie Lokaal Democra-
ten. Vernietiging van het besluit
is echter niet aan de orde, aldus
de staatssecretaris, omdat de ge-
meenteraad de handelwijze van
het collega al heeft goedgekeurd.

Het protest 'bij de Kroon' tegen
het november vorig jaar door B
en W genomen besluit - iedere
burger kan zon verzoek tot ver-
nietiging indienden - richtte
zich op de (on)bevoegdheid van
het college om dergelijke beslis-
singen te nemen. 'Bovendien
schaadt dit besluit het algemeen
belang,' zo schreef inwonerRené
van Druenen aan het ministerie,
'de schijn moet vermeden wor-

grond van de gemeentewet. In
dit geval was er namelijk een an-
dersoortig raadsbesluit nodig
geweest. 'Maar omdat de raad
achteraf het vertrouwen heeft
gegeven aan de handelwijze van
het college, komt het niet meer
van pas een procedure tot ver-
nietiging van het besluit te star-
ten,' aldus de brief.

De Meerssense burgemeester en
wethouder verweerden zich te-
gen dat protest met verwyzing
naar een raadsbesluit uit 1989
waarin de raad wel degelijk de
bevoegdheden in de zaak aan het
college zou hebben overgedra-
gen. Maar datklopt niet, conclu-
deert de staatssecretaris nu op Wat betreft de oorspronkelijke
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t
„Naar menselijke maatstaven te vroeg", zeggen
wy dan. Daarin erkennen we dat er andere, ho-
gere maatstaven zyn.
In dat weten berusten wy in het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze mama, dochter, schoon-
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Irene Strijthagen
echtgenotevan

Hub Kleijnen
Zy overleed op 38-jarige leeftyd, voorzien van
de h. sacramenten der zieken.

Kunrade: H.J.M. Kleijnen
Kim, Mike
Familie Strijthagen
Familie Kleijnen

6367 HB Kunrade, 25 maart 1992
Bergseweg 12
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op maandag 30 maart a.s. om 11.00 uur,
in de parochiekerk H. Laurentius te Voeren-
daal, waarna aansluitend begrafenis op de alge-
mene begraafplaats te Voerendaal.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in kerk, vanaf 10.30 uur.
Zondagmorgen is er tot haar intentie een eucha-
ristieviering om 11.30 uur, in de parochiekerk
O.L. Vrouwvan AltijddurendeBijstand te Kun-
rade.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van de begrafenis- en crematiever-
eniging „Voerendaal", Kerkplein 43, Voeren-
daal, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen
dagelyks van 18.30 tot 19.00 uur. Zondag van
12.00 tot 13.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Heden bereikte ons het droevige bericht van het
overlijden van onze voorzitter en mede-oprich-
ter

Louw Zink
Zijn betekenis voor en zijn betrokkenheid bij de
duivenclub Berg en Dal blyft in onze gedach-
ten.
Gulpen, 24 maart 1992

Bestuur en leden
PDV Berg en Dal
Gulpen

Voor het betoonde medeleven bij de ziekte, het
overlyden en de crematie van mijn echtgenote,
onze moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Elisabeth
Kuckelkorn-Stevens

zeggen wij u allen dank.
Een byzonder woord van dank aan dr. v. Dam,
dr. Hanssen en het verplegend personeel van
afdeling 6 van het St.-Jozefziekenhuis te Kerk-
rade.

J.Kuckelkorn
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus Maria ten He-
melopneming te KerkradeTChevremont.

Voor de vele blijken van belangstelling onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve moeder

Mina
Sijstermans-v.d. Bosch
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie Sijstermans
Familie Stoffelen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 29 maart as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Cornelius te Heerlerheide.

tCor Derks, 70 jaar, echtgenoot van Corrie Esser,
Wilhelminalaan 36, 6061 AZ Posterholt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 27 maart om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Matthias te Posterholt.

t Bertha Vallen, 74 jaar, weduwe van Willem Op
denCamp, Boutestraat 52, 6071 JS Swalmen. De

plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
zaterdag 28 maart om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Swalmen.

t André Houben, 66 jaar, echtgenoot van Nellie
Dahlmans, Prinsenbaan Zuid 197, 6104 BE Ko-

ningsbosch. De plechtige eucharistieviering zal
worden gehouden zaterdag 28 maart om 10.30 uur
in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvan-
gen te Koningsbosch.

tGertrudis Visschers, 82 jaar, weduwe van Nies
Braun. Corr.adres: Julianastraat 19, 6061 AT

Posterholt. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehoudenzaterdag 28 maart om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

t Pater P. Feijen S.M.A., 57 jaar. Corr.adres: Hom-
erheide 2, 6085 NM Hom. De plechtige eucha-

ristieviering zal worden gehouden zaterdag 28
maart om 14.00 uur in dekapel van het Missiehuis,
Rijksweg 15, Cadier en Keer.

tLucie Bollen, 88 jaar, weduwe van Ernest Car-
dous. Maastricht, huize Lenculehof; corr.adres:

Synagogeplantsoen 3, 6231 KH Meerssen. Eucha-
ristieviering in de parohiekerk van de H. Petrus te
St.-Pieter (villapark) Maastricht op vrijdag 27
maart om 14.00 uur. Er is geen condoleren.

tßert Pieters, oud 50 jaar, echtgenootvan Margo
Sonneville. 6219 BG Maastricht, Meutestraat lE.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zater-
dag 28 maart om 10.30 uur in deparochiekerk van
St.-Hubertus te Bosscherveld-Maastricht. Er is
geen condoleren.

tTruus Simons, oud 58 jaar, echtgenotevan Math
Doyen. 6247 AH Gronsveld, Rijksweg 10. De uit-vaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 27 maart

om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Marti-
nus te Gronsveld.

tMaria Herben, oud 84 jaar, echtgenote van Jef
van Heusden. Maastricht, Eenhoornsingel 87.C,

6216 CS Maastricht. De uitvaartdienst zal worden
gehouden op vrydag 27 maart om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Anna, Via Regia te Maas-
tricht. Schriftelijk condoleren achter in dekerk.

Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer
werd geroepen is heden heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, op de leeftyd van 78 jaar

Jacobus Webers
Oud-inwoner van Einighausen.

Familie Webers
25 maart 1992
Bejaardenhuis De Tieder, Brunssum
Corr.adres: Johan Laerstraat 4
6118 ER Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsheben op zaterdag 28
maart a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Ei-
nighausen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal byzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 27
maart a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat gete-
kend werd door oprechte levensvreugde, goed-
heid en zorgzaamheid is heden toch nog onver-
wacht, kalm en vredig van ons heengegaan,
voorzien van het h. oliesel, in de leeftyd van 77
jaar, mijn lieve levensgezel, onze vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Derkx
weduwnaarvan

Clara Crutzen
levensgezel van

Carry Willemse
Maastricht: Carry Willemse

kinderen en kleinkinderen
Familie Derkx
Familie Crutzen
FamilieWilemse

Maastricht, 24 maart 1992
Veliahof 14 f
Corr.adres: mevr. M.J. Hauffen-Derkx
St. Cunibertusstraat 9
6286 BH Wittem
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 28 maart om 11.30 uur in de parochie-
kerk van San Salvator te Daalhof-Maastricht,
gevolgd door de crematieplechtigheid om 13.15
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof
1 te Geleen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Kruisweg-avondwake vrijdag 27 maart om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-
trum van Dela, Symphoniesingel 40 Maastricht.
Bezoek heden donderdag en vrydag van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u indien wy vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de crematie van mijn lieve partner, onze
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lenie Salden-Dirrix
betuigen wij hierbij onze oprechte dank
Het is fyn te weten dat zy door zovelen werd
gewaardeerd.

Familie Dirrix
Familie Salden
Familie Klinkien

De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 28 maart as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk St.-Vincentius a Paulo te Brunssum.

De eerste plechtige jaardienstvoor

Hans Stassen
en

Lou Stassen
zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart as. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Lamber-
tus teKerkrade..

Eug. Stassen-Driessen
kinderen en kleinkinderen
Ada Stassen-Huiskes
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor onze vader

Mathias Vrolings
en de plechtige zeswekendienst voor onze moe-
der

Maria Katharine
Vrolings-Hermans

zullen worden gehouden op zaterdag 28 maart
as. om 19.00 uur in de St.-Gregoriuskerk te
Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen

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

Lei Hulsman
zal plaatshebben op zondag 29 maart as. om
11.00 uur in de parochiekerk van Christus Ko-
ning te Leyenbroek Sittard.

Mevrouw A. Hulsman-Gielen
kinderen en kleinkinderen

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van

Ria Bindels-Graff
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zondag 29 maart om 11.30 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Bleijerheide. .

M.J. Bindels
kinderen en familie

Dankbetuiging
Stil zijn de pijn en het verdriet
die jij bij ons achterliet,
maar de liefde die jij ons bood,
is niet te scheiden door de dood.
Mam, we zullen jenooit vergeten.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blyken van mede-
leven diewij mochten ontvangen bij het overlij-
den, de uitvaart en de crematie van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Maria Katharina Debie
weduwe van

Hendrik Doek
betuigen wij hierbij onze oprechte dank. Het is
fijn te weten dat zij door zovelen werd gewaar-
deerd.

Kinderen Doek
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op 28 maart as. om 19.00 uur in de parochiekerk
H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide(Land-
graaf).

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen voor de hartelijke con-
doleances, bloemen, h.h. missen en begelei-
ding naar de laatste rustplaats van mijn man,
onze vader en opa

Leo Ladeur
Mevr.Ladeur-Coolen
kinderen enkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsheb-
ben op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur in
de parochiekerk Verschijning van de Onbe-
vlekte Maagd te Heerlen-Molenberg.

Hierbij danken wij u hartelijk voor uw
belangstelling en medeleven betoond bij
het overlijden van mijn lieve vrouw, die
in stilte van ons heenging.

Corrie Kaelen
Uw medeleven is ons tot steun en troost.

Familie Huntelerslag-Kaelen
6114 EV Susteren, maart 1992
Barbarastraat 21

Op zondag 29 maart as. gedenken wij in de eer-
ste jaardienst

Jean Nilwik
Deze dienst wordt gehouden in de St.-Lauren-
tiuskerk te Voerendaal om 11.15 uur.

Zus Bijsmans
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De overvolle kerk en de vele troostrijke brieven, condoleances en
bloemen die wij mochten ontvangen bij het plotselinge overlijden
van myn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Gielßaets
waren voor ons een grote steun en troost.
Het is voor ons een bevestiging van uw medeleven.
Wij danken u allen hartelijk hiervoor.

HennieRaets-Fon
kinderen en kleinkind

Brunssum, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 29
maart as. om 10.00 uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum.

"4- Christien Huü** \" 48 jaar, H. Lufl*
straat 16, 6041 >
Roermond. De P1*\tige uitvaartdienst;
worden geho"'
vrijdag 27 maan'
11.00 uur in &
Geestkerk te V
mond.
-J-Bronno Schot-' jaar, echtge*»
van Jantje van
Boom, Emma'
25A, 6051 BB MJ
bracht. De begra>*
vindt plaats op*
dag 27 maart omJ*uur op de alge*
begraafplaats te V
bracht.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve vader en
opa

Cornelis Hendrik
(Hein) van de Berg

betuigen wij u allen hiermee onze oprechte
dank.

Kinderen enkleinkinderen
familie Righetti-van de Berg
familie M.van deBerg

Maart 1992,
Angelastraat 6, Kerkrade
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-
Holz.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis van
mijn dierbare man en vader

Jan Thomassen
betuigen wij u allenonze oprechte dank.

Uit allernaam:
mevr.K. Thomassen-Hermans
en kinderen

Kerkrade, maart 1992
Lupinestraat 167
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 29 maart a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Kerkrade-
Spekholzerheide.

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve
zus en schoonzus

Annie Meijers-Pisters
zal plaatshebben op zondag 29 maart as. om
10.00 uur in de parochiekerk te Klimmen.

Familie Pisters
Familie Meijers

I
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Groene Kruis Heuvelland
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VANAF 1 APRIL 1992

Werkgebied van het Groene Kruis Heuvelland: gemeenten Eysden, Gulpen,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals, Valkenburg en Wittem
043 - 21 52 20 * Ouder- en Kindzorg, waaronder:

Zwangerschapsgym
Kraamzorg
Consultatiebureaus

043 - 21 52 20 Voeding en Dieetadvisering
043 - 25 24 78 * Verplegen en Verzorgen
043 - 21 67 84 * Meldpunt Intensieve Thuiszorg
043 - 21 51 47 Ledenadministratie
043 - 25 11 51 Hoofdkantoor, waaronder:

Cursussen
Uitleen verpleegartikelen

* VOOR ZORGVRAGEN 24 UUR TELEFONISCH BEREIKBAAR
Daarom vanaf 30 maart 1992 geen spreekuren en uitleen meer

in de diverse wijkgebouwen.
Het postadres blijft ongewijzigd: Postbus 1 307, 6201 BH Maastricht - Faxnummer 043 - 21 36 56

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW
DURE REKLAMEFOLDERS

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

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid
moet worden!

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst,| jQ* T^ Postbus 6094. 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222. [_ * S-W^ | fax 04709-84333.

SIMKAL

De grote belangstelling, de vele troostrijke j>
ven, bloemen en h.h. missen bij het heeng'
van mijn lieve vrouw en moeder

Annie Smeets-Brauer
hebben ons getroffen. Al deze blijken van
deleven en de wetenschap dat zij door zoyo
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verli*
dragen.

Jo Smeets .
Natascha en Fra»»

Landgraaf, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin
op zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur in ae]
rochiekerk van de H. Jacobus de Meerde^
Bocholtz. ,
Voor de vele blijken van medeleven welke.
mochten ontvangen bij het overlijden en de ,
grafenis van onze lieve moeder en oma

Johanna
Vermeeren-Laven

zeggen wij u hartelijk dank. , u
Tevens danken wij allen die tijdens haar T&,
hun goede zorgen en diensten aan haar he*3^
besteed.

Kinderen en kleinkindef
De plechtige zeswekendienst zal worden ë? j
den zaterdag 28 maart as. om 19.00 uur inj
kerk van de H. Martinus te Kerkrade-Spe"
zerheide. j—4
De plechtige eerste jaardienstvoor

Lex Schafer
zal worden gehouden op 28 maart om 18.50
in de St.-Pauluskerk de Wieër Heerlen.

Mia Vranken .
kinderen en kleinkindef-V

I SPECIALITEIT INI DEKBEDDEN EN
I OVERTREKKEN

★★★
IDEKBEDDEN DONS 65%I IQQ *I vanaf I WW4IDEKBEDDEN DONS 90%I 275 ]■ vanaf mmm Ë %J }■ DEKBEDDEN WOL

IDEKBEDDEN NATUURZIüfaI 230,-
I SYNTHETISCHE■DEKBEDDEN QO 0I vanaf vOllookvierseizoeneN

dekbedden in allé
I MATEN

***BIJ AANKOOP VAN EEN
BOVENGENOEMD DEKBED

OP ALLE MERKEN
OVERTREKKEN ALLEEN

I DEZE WEEK
I 15% KORTING
I WIJ ZIJN VERHUISD

NAAR ONS OUDE
ADRES AAN DE
DAUTZENBERG-
STRAAT 29-31

LID VAN DE
CONSUMENTENVERENIGING.

Donderdag 26 maart 1992 "10



SE-RKRADE5E-RKRADE - De Kerkraadse
gemeenteraad vindt dat hetLim-
Urgs Symfonie Orkest een spe-y^e band met Kerkrade heeft,

"oor de opheffing van het orkestrV de plaatselijkemuziekbeoefe-
van amateurgezelschappen

"JKerkrade afnemen, zo stelt defaad vast.
e gemeenteraadheeft het colle-

°e daarom gisteren opgedragen
ies te doen dat kan bijdragen

i°t behoud van het LSO en deuPera Zuid.

Einde LSO
treft Kerkrade

wij de mooiste vakantiehuisjes
en stacaravans in de Belgische
Ardennen", stond er verderop te
lezen. Met onder andere de be-
lofte „Trosmakers en -leden ge-
nieten in het voor- en naseizoen
een extra korting van vyf pro-
cent op de toch al laag gestelde
vakantieprijzen" reageerde Na-
tuurreizen-directeur op de voor

’Bedankje’ aan Tros
moet gerectificeerd

hem negatieve televisie-uitzen-
ding.
De hem door de Tros aangebo-
den gelegenheid voor weer-
woord liet hy destijds aan zich
voorbij gaan. Deen oordeelde
veel meer tijd nodig te hebben
dan de 24 uren die de Tros hem
aanbood. Binnen een dag zou er
namelijk een televisieploeg voor
de deur staan om Deen te laten
reageren. Daarmee is hij toen
niet akkoord gegaan. De presi-
dent van de rechtbank heeft nu
geoordeeld dat het Natuurreizen
natuurlijk vrij stond op passende
wijze weerwoord te geven op de
Tros-uitzending. Maar de wijze
waarop Deen dat had gedaan
oordeelde Eliëns als onbetame-
lijk.

Twee jaar geëist voor
vervoer van cocaïne

Geen
’voordeel’ vannietigedagvaarding

MAASTRICHT - Reisorganisa-
tie Natuurreizen moet in een
dagbladadvertentie zrjn 'bedank-
je' aan de Tros rectificeren. Pre-
sident mr F. Eliëns van de Maas-
trichtse rechtbank heeft dat
gisteren bepaald in het kort ge-
ding dat door de Tros was aange-
spannen tegen directeurC. Deen
van de in Berg en Terblijt geves-
tigde reisorganisatie. Het consu-
mentenprogramma Tros Kies-
keurig zond begin februari een
programma-onderdeel uit waar-
in kritiek op Natuurreizen de
boventoon voerde. De organisa-
tie, die onderkomens in de Ar-
dennen verhuurt, zou zich schul-
dig hebben gemaakt aan dubbe-

le boekingen en zou andere
verplichtingen en beloftes tegen-
over verhuurders niet zijn nage-
komen.
Enkele dagen na die uitzending
liet directeur C. Deen een adver-
tentie plaatsen in dagblad De
Limburger waarin hij de Tros
hartelijk 'dankte voor de gratis
reclame. „Inderdaad verhuren

Faculteit tegen opheffing
Plan herindeling RL zal gezondheidswetenschappen versnipperen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Voor het vervoer
van een kilogram cocaïne en de aan-
wezigheid thuis van 90 gram amfe-
tamine eiste officier van justitie mr
P. van Hilten gisteren voor derecht-
bank in Maastricht twee jaar on-
voorwaardelijke gevangenisstraf
tegen een 44-jarige Maastrichtenaar.
Het was de man die op 26 februari
als enige van een viertal verdachten
niet had 'geprofiteerd' van een door
raadslieden met succes bepleitte
nietigverklaring van de dagvaar-
ding.
De dagvaarding tegen ieder van hen
riep op te verschijnen 'ter terecht-
zitting van de meervoudige kamer,
Minderbroedersberg 4 te Maas-
tricht' zonder expliciete vermelding
'meervoudige,kamer van de Arron-
dissementsrechtbank Maastricht.
De gewraakte onvolledigheid komt
voor in het landelijk model dat is
ontwikkeld in het kader van een ge-

.":■!■■■:-:■ I
Van onze verslaggever

(PdpipTRICHT ~ De faculteit gezondheidswetenschappen
Ma van de RiJ ksuniversiteit Limburg voelt niks voor heti^ft van het college van bestuur van de RL om de universiteit
Va

te delen in 'traditionele' faculteiten. Dat zou de opheffingn de 'moderne' faculteit gezondheidswetenschappen bete-
Ki| Va^n en dat is volgens decaan prof. L. Boon „een levensge-
# voornemen".

Boomfeestdag in Schinveld

Faculteitsvoorzitter Boon erkent
dat de samenwerking tussen de fa-
culteiten zoals die nu plaatsvindt
verbeterd kan worden.
„Maar met een operatie waarbij een-
derde van de studenten van de RL
verspreid wordt over andere organi-
satievormen, komt de groei van de
betreffende studierichtingen in ge-
vaar."
Volgens Boon is ook het starten van
faculteiten, zoals sociale weten-
schappen, zonder dat duidelijk is
hoeveel studenten die zullen trek-
ken, veel te risicovol.

Dg Bt, gfo wil de komende jaren uit-
sjkeien tot een middelgrote univer-

J al .2 met 10.000 studenten dievoor-
\ «on opees' moet zyn- Daarvoor

' üin een andere organisatie nodigLi*'. als meest opmerkelijkeA^J^ging nieuw opgezette facultei-
een indeling die door de

'■■"om in een reactie 'conservatief
t, dt genoemd. De acht studierich-
dei?en van de faculteit zouden wor-\ko, ,Verdeeld over de zes andere
% ieiten- Het is niet de bedoeling

'heff studierichtingen zelf op te

Smeets Offset gaat afslanken
Steun voor aanleg
amfibieënpoelen

ROERMOND - De Stichting Lan-
delijk Overleg Natuur en Land-
schapsbeheer krijgt een financiëlebijdrage van 16.500 gulden voor de
aanleg van amfibieènpoelen in de
omgeving van Roermond. Met de
bijdrage van de NationalePostcode
Loterij kunnen tien amfibieènpoe-
len voor onder andere boomkikkers
en padden worden gegraven, als on-
derdeel van het herstelplan 'Amfi-
bieënbiotopen' Midden-Limburg.

De stichting houdt zich bezig met
het behoud en de ontwikkeling van
het landschap. Leefruimte voor een
grote verscheidenheid aan planten
en dieren en mensen die met plezier
kunnen wonen, werken en recreë-
ren staan daarbij centraal.

Middels de Nationale Postcode Lo-
terij kan men maandelijks voor een
tientje meedingen naar de hoofd-
prijs van een ton. Bovendien steunt
men dan projecten op het gebied
van mens, natuur en milieu.

Van onze verslaggever

VVD-Kamerfractie laaiend over kabinetsbeleid
’Is Limburgnog deel

van het Koninkrijk? ’Van onze Haagse redacteur

zo meldt het beleidsplan. De hoogte
van het investeringsbedrag wordt
niet bekendgemaakt.¥<, T ~ BÜ Koninklijke Smeets

to£et (KSO) in Weert moeten de
>Wende v^f P.aren 150 arbeids-
"*tt> n verdwijnen. Verder wordt
W^tS DisPlay Centre (80 werkne-
'ei-i, waarschijnlijk binnenkort
r*oeht.

onze redactie economie

Kinderen uit heel Europa bieden helpende hand
Gabor plant boom in bos Schinveld

SCHINVELD - Staatssecretaris Je-
nö Dzsingisz Gabor was gistermor-
gen ere-gast in Schinveld waar hij,
samen met honderden schoolkinde-
ren, bomen plantte in het kader van
de nationale boomfeestdag. Schin-
veld was aangewezen als plaats
waar op nationaal niveau het boom-
feestdag werd gevierd. Vandaar dat

met veel feestgedruis het groen de
grond in ging.

Het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg gaat in de Schinveldse
bossen zon 45 hectare nieuw bos
aanleggen. Het kwam dus goed uit,
dat Gabor hulp kreeg van zon 370
kinderen uit Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk en Engeland.
De Nederlandse kinderen kwamen

niet alleen uit Schinveld, maar bij-
voorbeeld ook uit Breda. De Engel-
sen waren van de Afcentschool in
Brunssum.

De Duitsers kwamen uit het aan
Schinveld grenzende Gangelt en de
Fransen uit Villeneuve d'Ascq. Ook
Streekgewestvoorzitter Piet van
Zeil en burgemeester Vincent Rit-
zer van Onderbanken lieten zich

niet onbetuigd en grepen naar de
schop om bomen te planten.

Het eigenlijke plantwerk werd
voorafgegaan door een bijeenkomst
in het gebouw van de Zweefvlieg-
club. De Duitse kinderen uit Gan-
gelt zongen er een boomplantlied
en er werd een door de ANWB ge-
schonken informatiebord over de
Schinveldse bossen onthult.

Smeets Display Centre (producent
van luxe reclamemateriaal) gaat
naar alle waarschijnlijkheid naar
Paso BV in Purmerend. De nieuwe
eigenaar handhaaft de huidige be-
zetting en gaat op dezelfde lokatie
binnen het Smeets-gebouw verder.
SDC behoort volgens KSO niet
meer tot de kernactiviteiten. Een
definitief akkoord tussen KSO en
Paso is er nog niet. „Maar we zijn al
een eind in de goede richting".

De Ondernemingsraad heeft posi-
tief geadviseerd over het beleids-
plan en met de grafische bonden
FNV en CNV is een principe-over-
eenkomst bereikt over een sociaal
plan. De kosten die daaraan zijn
verbonden liggen volgens de
Smeets-woordvoerder tussen de 8
en de 10 miljoen gulden.
VNU wil haar grafische industrie
binnen niet al te lange tijd verko-
pen. Andere drukkerijen in deze
divisie zijn Roto Gravure in Etten-
Leur en de Nederlandse Diepdruk
Industrie te Deventer.

felo ft de directievan Smeets af-
iet

pen weekeinde in een brief aan
ijj*.Personeel meegedeeld. Smeets
"""rn*

is een onderdeel van de Haar-
**erk uitgeverij VNU en is met 900
'an T?emers de grootste drukkerij
Üks derland- Het bedrijf zet jaar-
"Wt KCn kwart miljard gulden om.
V edriJf drukt onder meer de
«e °Pese editie van de Amerikaan-
fy*!eekbladen Time en Businessfeeo* en het Engelse weekblad Thejhj,.n°rnist. De omzet is zon f 240

NIT ■l^ju vindt de drukkerij niet renda-
h6Momenteel draait KSO
Df0 een rendement van zon 8 a 9
j}at ent, zo meldt dewoordvoerder.

knc binnen een aantal jaren
VtiVter 16 Procent worden. De di-
l-w neeft een beleidsplanvoor de
Sge nde V-Üfjaar opgesteld dat vo-
Van week het groene licht kreeg
be de raad van bestuur van VNU.feejdlnkrimping van het aantal ar-
PÖoSp atsen en de verkoop van
P>ij x lnakendaar deel van uit. Daar-Kn n tot 1 Juli 1994 geen Se-hfQjT^gen ontslagen. Voor de be-
VXU n werknemers zal intern en

ander werk worden gezocht.

fc 6 P gaat bovendien investeren. InK* Romende vijfjaar wil de drukke-Kr°nder meer drie nieuw rotatie-K^J^n aanschaffen en zullen be-
l^e activiteiten zoals de druk-
R^yervaardiging en katernver-KL/^ng worden geautomatiseerd,

Frank S. over
’aanval’

OvJ
’Ik wil eindelijk

mijn papieren’

HEERLEN - „Ik wilde de offi-
cier van justitie helemaal niet
bedreigen of aanvallen. Mis-
schien ben ik wat heftig op hem
toegelopen, maar dat was omdat
ik nu eindelijk mijn papieren te-
rug wilde."
Dat zegt Frank S. uit Heerlen,
die afgelopen dinsdag in de hal

van de rechtbank in Maastricht
officier van justitie mr Beau-
mont agressief 'benaderde' en
door parketwachten werd tegen-gehouden. Als ex-vriend van de
van een overval verdachte San-
dra S.Ü9) raakte hij bij toevalbetrokken bij de zaak. „Tijdens
een huiszoeking zijn ook papie-
ren en een bankpasje van mij in
beslag genomen. Ik kan geen
geld meer halen en ook kan ik
geen rij-examen doen. Omdat ik
het wachten beu was, ben ik op
de officier afgestapt", aldusFrank S. gisteren.

nister-president Lubbers en staats
secretaris Van Rooy van Economi
sche Zaken.DEN HAAG - De VVD-fractie in de

Tweede kamer is laaiend over de
(mogelijke) gevolgen van het kabi-
netsbeleid voor Limburg. 'Maakt
volgens U de provincie Limburg
nog steeds onderdeel uit van het
Koninkrijk der Nederlanden?', luidt
de eerste van een lange reeks zeer
kritische schriftelijke vragen van
het Kamerlid Jos van Rey aan mi-

Tegenstanders
dierproeven

samen in Aken

Van Rey wijst in zijn vragen onder
andere op de vertraging bij de aan-
leg van de Oost-westbaan bij Lucht-
haven Maastricht en de Rijksweg
73, de forse (dreigende) inkrimpin-
gen bij ABP en CBS en het verdwij-
nen van de zeshonderd PNL-
arbeidsplaatsen die werden betaald
met subsidies van het ministerie
van WVC.

Het Limburgse Kamerlid wil een
reactie van de christen-democraten
Lubbers en Van Rooy op de opmer-
kingen van CDA-Kamerleden en
provinciale bestuurders dat uit de
genoemde maatregelen blijkt dat
het kabinet een 'Randstad-kabinet'
is.
Van Rey wijst erop dat Limburg
onevenredig zwaar wordt getroffen
door de maatregelen en dat daar-
door de resultaten van het herstel-
beleid dreigen te worden wegge-
spoeld. Is de conclusie juist dat het
'het kabinet nog geen zes maanden
kost om de slechte tijden van wel-
eer terug te laten keren?', vraagt het
Kamerlid. Volgens de liberaal is
'Limburg van de politieke agenda
verdwenen nu de WD niet meer in
het kabinet zit.'

Van Rey wil van Lubbers weten
welke maatregelen hij wil nemen
om de kritiek uit Limburg te laten
verstommen.

AKEN - Anti-dierproefactivisten
van verschillende organisaties gaan
hunkrachten bundelen in de Duitse
stad Aken. Ze maken zich sterk
voor een algeheel verbod op genees-
kundige experimenten met dieren.
Resultaten verkregen door proeven
met dieren zouden niet bij voorbaat
op mensen van toepassing zyn.
De organisaties verklaren dat na de
tests altijd proeven volgen op test-
personen, om de werking van een
medicijn te controleren. Dit zou be-
tekenen dat dierproeven overbodig
zijn. Het feit dat de laatste jaren
3000 verschillende medicijnen van
de markt zijn gehaald duidtvolgens
de anti-dierproefaktivisten op het
gevaar van dierproeven.

Van onze verslaggever

" Staatssecretaris Gabor zet, geholpen door schoolkinderen, een jonge boom in het daarvoor door hemzelf gegraven gat.
Foto: FRANS RADE
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automatiseerde parketadministra-
tie.
De verdachte wiens zaak gisteren
werd behandeld, was op 26 februari
de enige die door zijn verschijnen in
de rechtszaal de nietigverklaring
'dekte' en daarom ook in voorarrest
moest blijven. De vier anderen ble-
ven of kwamen op vrije voeten,
maar zullen, zo kondigde officier
Van Hilten gisteren aan, binnenkort
opnieuw worden gedagvaard.

Het valt te betwijfelen of een nieu-
we dagvaarding veel indruk zal
maken op twee Spanjaarden onder
hen. Aangenomen mag worden dat
zij inmiddels een veilig heenkomen
in hun vaderland hebben gevonden.
Het Openbaar Ministerie in Maas-
tricht is bij het gerechtshof in Den
Bosch in beroep gegaan tegen de
nietigverklaring, maar op een uit-
spraak wordt nog gewacht.

De 'onfortuinlijke' Maastrichtenaar
die gisteren terechtstond, was
woensdag 20 november met een
plaatsgenoot naar Den Haag gere-
den. Onderweg en na aankomst
werden zij van op afstand in de ga-
ten gehouden door de politie. Uit
afgeluisterde telefoongesprekken
had deze namelijk afgeleid dat het
tweetal in Den Haag een grotepartij
verdovende middelen zou ophalen.

Signaleringen rond de woning van
een bekende dealer leken dal ver-
moeden te bevestigen. Bij thuis-
komst werden de twee Maastricht-
enaren bij het verkeersplein Geus-
selt klemgereden door een zwaarbe-
wapend arrestatieteam. Bij inge-
steld onderzoek kwam een kilo
cocaïne tevoorschijn uit een diplo-
matenkoffertje dat toebehoorde aan
de man die uiteindelijk gisteren te-
rechtstond.'

Deze ontkende in alle toonaarden
enig aandeel te hebben gehad in het
drugtransport. Het koffertje was in-
derdaad van hem, maar daarin zat
normaal niet veel meer dan een
krant en een sinaasappel voor on-
derweg. Dat de politie er in Maas-
tricht ook een kilo cocaïne uithaal-
de, was voor hem een grote verras-
sing geweest. Zoals hij al evenminhad geweten wat zijn kameraad in"Den Haag had uitgevoerd.

Zijn raadsman mr D. Moszkowicz
goot ontkenningen en twijfels in ju-
ridische formuleringen en bepleitte
vrijspraak.



Van den Broek: geen
veroordeling Turkije

den NAVO-wapens, waaronder
door Nederland geleverde overtol-
lig geworden vliegtuigen en pant-
serwagens.

LONDEN - De Britse regering
heeft de oppositionele Labour
Party gisteren van nazi-propa-
ganda beticht. Aanleiding was
een uitzending voor politieke
partijen waarin Labour de lotge-
vallen van een 6-jarig kind had
belicht. Blijkens het filmpje had
het kind 11 maanden op een oo-
roperatie moeten wachten. Een
ander 6-jarig kind, dat rijkere ou-
ders had die zich een particulier
ziekenhuis konden veroorloven,
had dezelfde ooroperatie binnen
luttele weken ondergaan.
„Dit soort propaganda zou niet
nebben misstaan in het vooroor-
logse Duitsland", zei minister

Labour van
propaganda
in nazi-stijl

beticht
Waldegrave van Gezondheids-
zorg in een woede-uitbarsting.
Chris Patten, voorzitter van de
regerende Conservatieve Partij,
noemde de uitzending 'smerig.
De rel komt twee weken voor de
algemene verkiezingen. Het
filmpje was een poging van La-

"»bour om de aandacht te vestigen
pp de nationale gezondheids- N
zorg, die volgens de socialisten ,
door de regering is verwaar-
loosd. De Conservatieven grepen
de uitzending aan om te bewij-
zen 'dat Kinnock niet geschikt is
voor het ambt van premier.
Uit opiniepeilingen blijkt dat de
nationale gezondheidszorg La'
bours sterkste troef is. De oppo-
-sitiepartij beloofde gisteren een
miljard pond (3,3 miljard gulden)
extra in de gezondheidszorg te
zullen steken. Daarvoor zouden
onder meer 7.000 nieuwe ver-
pleegsters kunnen worden aan-
gesteld.

J
Van onze correspondent

BRUSSEL - Minister van Buitenlandse Zaken Van den
Broek maakt zich zorgen over het geweld dat Turkije de laat-
ste dagen gebruikt tegen de Koerdische nederzettingen in het
oosten van het land. Maar hij wil nog niet zover gaan Turkije
te veroordelen om de bombardementen tegen het Koerdische
verzet.

Terwijl de ministers van Buiten-
landse Zaken van de landenvan de
CVSE, de Conferentie voor Veilig-
heid en Samenwerking in Europa,
zich deze week langdurig hebben
gebogen over de spanningen rond
Nagorno-Karabach, werd gezwegen
over deKoerdische kwestie, hoewel
dat ook een crisis in een CVSE-lid-
staat betreft.
Van den Broek zei te weinig infor-
matie te hebben om de recente ac-

ties van het Turkse leger te kunnen
beoordelen, maar hij wees er na-
drukkelijk op dat Turkije het recht
heeft zich te verweren tegen extre-
mistische en terroristische elemen-
ten in de Koerdische organisaties,
zowel binnen als buiten Turkije.
Het gaat daarbij om groepen die
aanslagen op Turkse burgers niet
schuwen, zei Van den Broek. De
vraag of het tegengeweld van de
Turkse overheid evenredig is ten

opzichte van de terroristische acti-
viteiten van Koerdische groeperin-
gen, kon Van den Broek op dit
moment nog niet zeggen.

„Elke overheid heeft de taak om
terriorisme op het eigen grondge-
bied te bestrijden, maar de midde-
len die men daarbij gebruikt en de
evenredigheid die er moet zijn,
moeten worden afgemeten aan be-
ginselen die we ook in CVSE-kader
zijn overeengekomen", zei de be-
windsman desgevraagd.

Protest
Het PvdA-Tweede-Kamerlid Maar-
ten van Traa drong er gisteren bij
de minister op aan bij Turkije te
protesteren. Turkije is lid van de
CVSE en van de NAVO, en ge-
bruikt in zijn strijd tegen de Koer-

Staatssecretaris Defensie: ’Geen zekerheid Weerterheide’
Civiel gebruik basis

De Peel problematisch
EINDHOVEN/HORST/WEERT -
'Zeer problematisch', zo noemde
staatssecretaris mr B. baron van
Voorst tot Voorst gisteren in
Eindhoven bij de opening van
een defensie-expositie de inwilli-
ging van een verzoek van de
Kamer van Koophandel Noord-
Limburg om op de militairevlieg-
basis De Peel ook civiele toestel-
len toe te laten.
„Defensie staat in principe wel-
willend tegenover civiel medege-
bruik. In het geval van De Peel
zijn de plannen van deKamer van
Koophandel zo omvangrijk, dat er

sprake zal zijn van militair mede-
gebruik. Bovendien passen die
activiteiten niet binnen de huidi-
ge geluidszonering," aldus de
bewindsman wijzend op de vele
nachtvluchten die het inrichten
van een 'expressecentrum' met
zich mee zullen brengen.

De staatssecretaris ging ook in op
de aanleg van oefenterreinen in
Zuid-Nederland. Dank zij veran-
derde technieken en oefenmetho-
den kunnen 1.500 hectare als
oefenterrein worden afgestoten.
Daaronder is de Beegderheide bij

Roermond, die in elk geval voor
pantservoertuigen te klein is en
niet meer gebruikt wordt en zal
worden.
De inrichting van de Weerterhei-
de (dat als ideaal compagnie-
oefenterrein te boek staat sinds
1985), een bij gemeente en toeris-
tische instellingen omstreden
zaak, is nog steeds mogelijk, zo
bleek uit de woorden van baron
Van Voorst. „Veel zal afhangen
van een aantal onzekere ontwik-
kelingen zoals de uitkomst van de
dienstplichtdiscussie," hield hij
de aanwezigen voor.

# De kinderen luisteren
aandachtig naar de

voordracht van de heer
Heijnen.

foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

Jonge dichters onderscheiden
(ADVERTENTIE)

Renault
19 Europa

tijdelijk met
een voordeel-

pakket van
1992 gulden.

H/y rtee/t het temperament van een Italiaan. Het com- bumper en speciale bekleding. Maar ook dichte, beklede
fort en de charme van een Fransman. De degelijkheid en hoofdsteunen en bumpers met chroomstrip. Plus speciale
betrouwbaarheid die Duitsers zo typeert. En alles wat een wieldoppen en meters voor oliepeil en watertemperatuur,
auto Nederlands maakt: zuinigheid. Voor de Europa-versie betaalt u f 500- meer dan

Niet zo gek dus, dat de Renault 19 in heel Europa voor de standaard 19. Maar daar heeft u wel het pakket van
succesvol is. (In Duitsland is 't zelfs de best verkochte im- f 1992,- voor. Rest ons nog te melden dat de /7\
portauto 1991.) Ook niet zo gek dus, dat Renault met de 19 Renault 19 zeer concurrerend in de lease is. \jT
Europa komt. Temeer omdat we aan de vooravond van een Dus als u al langer van plan was een -pufcraiifT
verenigd Europa staan. De 19 Europa combineert genoem- Renault 19 te gaan rijden, dan is er geen be- gTTTTT e——————I de eigenschappen met een voordeelpakket ter moment om 'n proefrit te maken dan nu. leven kleur

öwLEAf-fk ter waarcle van f 1992,-. Bestaande uit zon-
GARANTIEj werencl g/aS: striping, mistlampen in de VOOr- renault adviseert elf oliën e jaarplaatwerkgaraniie. wijzigingenvoorbehouden

MAASTRICHT - De drie beste Limburgse dichter-
tjes zijn gisteren in de stadsbibliotheek van Maas-
tricht bekroond voor hun bijdrage aan een landelijke
dichtwedstrijd met als thema 'dromen. De organise-
rende Stichting Werelddag Kinderen en Poëzie kreeg
meer dan 20.000 inzendingen te verwerken. Van de
123 Limburgse deelnemers kregen tien een prijs. An-
dréMatthies uit Brunssum, Mark Croes uit Maastricht
en Esther Coumans uit Sittard werden respectievelijk
een, twee en drie van Limburg. Bas Koninkx uit Lin-
ne was al eerder gehuldigdals tweede van heel Neder-
land.
De jaarlijksepoëziewedstrijd bracht de Informatie en
Bibliotheekcentrale Limburg op het idee om prijzen
toe te kennen aan de Limburgse genomineerden. De
prijzen zijn gisteren uitgereikt door de Limburgse
Gedeputeerde van cultuur, drs G. Kockelkorn. Hij

vindt de wedstrijd vooral belangrijk omdat kindek
zo spelenderwijs leren lezen en schrijven. „BoV<j,
dien", aldusKockelkorn, „blijkt uit alle gedichten <*
kinderen hun gevoelens proberen te uiten. Of ze
rijk of arm zijn, blank of zwart." J s
En dat het soms om diepe gevoelens ging, bleek rn*5,
al te duidelijk uit het gedicht van de 7-jarige Ma
Croes van de Maastrichtse basisschool De Perr°e-
„lk droom dat mijn konijn dood is, en dat is ook l°\
schreef het ventje na de tragische dood van het be6 .
Had hij lang na moeten denken om het gedicht z° ?! i
te schrijven? „Nee hoor, een uurtje." Volgens
moeder was het overigens de best mogelijke mal-* 1!!om het drama te verwerken.
De jury heeft de gedichten beoordeeld op taalgebrl^
en originaliteit. Voorzitter Jan Willem van BesoU^„Het winnende gedicht is voor iedereen herkent»*-^ .Gedicht nummer twee is krachtig, direct en zéér i
voelig. En gedicht nummer drie hebben we geko?e
omdat je er als lezer zo nauw bij betrokken raakt. L

Hart-Doe-Dag
groot succes

BEEK - Voor de leerlingen van de
scholengemeenschap Proosdijveld
in Beek was het gisteren flink aan-
pakken. Zij hadden de primeur van
de eerste Hart-Doe-Dag; een infor-
matieve sport en speldag, waarin
het onderwerp gezondheid centraal
stond. De doe-dag was het sluitstuk
van een aantal lessen die op deze
school werden gegeven binnen het
'Hart voor jeHart-project'. Daarin is
lesmateriaal over de oorzaken en ;
gevolgen van hart- en vaatziekten i
verzameld, dat in verschillendevak- ■gebieden toegepast kan worden. ■
Dit project is opgezet door de Hart- I
stichting en gesponsord door het i
Limburgs Dagblad. Via heel prak- j
tisch uitgevoerde voorlichting, le- -ren de 16-jarige scholieren het be- (
lang van gezonde voeding en vol- 1
doende beweging kennen. Boven- i
dien krijgen ze nog een volwaardige i
reanimatiecursus, ter completering j

van het pakket.
„De leerlingen reageren heel en-
thousiast. Sommigen herkennen
veel van hun eigen 'zonden', zoals te
veel frites eten of roken. Als we ze
bijvoorbeeld laten zien hoe lang je
touwtje moet springen om de extra
caloriën van een mars weg te wer-
ken, schrikken ze toch wel. Ook de
testen met de rookrobot, waaraan je
kunt zien hoeveel aanslag een siga-
ret kan veroorzaken of de test met
de 'dronkemansbril' sloegen goed
aan, vertelt Mary-Ann Mathijs, de
docente gezondheidskunde, die de-
ze dag samen met haar collega's
heeft georganiseerd.
Op 6 april zullen de leraren van
LBO's en MAVO's uit de Westelijke
en Oostelijke Mijnstreek in het
GGD gebouw aan de Geleenbee-
klaan in Geleen vanaf 18.30 uur ge-
ïnformeerd worden over de toepas-
sing-jen van het Hart voor je Hart-
project. _.

" Een reanimatie-cursus 11
tijdens de Hart-Doe-Dag- " i,

Foto: PETER ROOZEN

officiële mededeling

GEMEENTEBESTUUR VAN
VAALS

BEKENDMAKING R,
De burgemeester van Vaals mar.
ter voldoening aan het bepaalde *artikel 22 van de Wet op de Ruim1^lijke Ordening bekend, dat de ra*
van die gemeente in zijn vergaf
ring van 9-3-1992 heeft besloten *verklaren dat wordt voorbereid ö
wijziging van het bestemmingspl3^
voor een tweetal lokaties, te wete*nabij de aansluiting Tentstra3

Nieuwe Hertogenweg, RandWe|' ialsmede in de Huub Hermansstra3 j
AeHet voorbereidingsbesluit en ?7\

daarbij behorende tekeningen "■'
gen vanaf 27-3-1992 ter gemeente**/
cretarie, afdeling Grondgebied2^
ken, von Clermontplein 15 te Va3

voor eenieder ter inzage.
Vaals, 26 maart 1992
De burgemeester voornoemd,
J.F.J. van Dijk

Donderdag 26 maart 1992 "12Limburgs Dagblad

Van onze verslaggever



JïEERLEN - De gemeente-
van Heerlen stelt voor-alsnog geen Monumenten-

*erordening vast. Een°Pmerkelijk besluit dat eni-8e toelichting verdient.
heel Nederland wordt m-... ?nteel geïnventariseerd welkegouwen uit de periode

Ve j"1940 een beschermde status
Daarbij wordt geke-«n naar architectonische, histo-

"-jSche en gevoelsmatige waarde.e meest waardevolle gebouwen
ö-men straks op de hjst van

De overige te
gebouwen worden„ gemeentelijk monument be-gf»»peld.

kunnen een Monu-entenverordening instellen. Zo
««üw die in werking treedt, mo-
?^ gebouwen op de monumen-
jj^'ijst niet meer gesloopt wor-

* als de eigenaar van zon ge-, monument een. üwvergunning aanvraagt,
Siii 00^ een sPeciale commis-
* van monumentendeskundi-

j.
n zich daarover. Deze commis-
kan een plan voor bijvoor-

eld een ultramoderne pui opft monumentaal pand afwijzen.

DOORJOOSPHILIPPENS

" Voorbeeld
van wat een
monumentaal pand
kan overkomen.

Archieffoto: DRIEPOOT

Gemeenteraad Heerlen stelt vooralsnog geen verordening vast

Monumenten blijven vogelvrij
De ouders zijn ervan overtuigd
dat het kind beschouwd moet
worden als een emotioneel ge-
handicapte. De oorzaak ligt in de
babyperiode, waarin het kind en
ouders zich niet aan elkaar heb-
ben kunnen hechten.
De moeder denktzelfs - mede op
grond van gesprekken met ou-
ders die identieke problemen
met hun kinderen hebben - dat
complicaties tijdens de zwanger-
schap (in haar geval een zwan-
gerschapsvergiftiging) een rol
hebben gespeeld.
Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat de zoon ondergebracht
zou worden bij een pleeggezin,
dat de opvoedingaankon. De ou-
ders werkten mee aan de opstel-
ling van een profielschets, waar-
aan het pleeggezin moest vol-
doen. Omdat zij, na enkele
kennismakingen, vermoedden
dat het beoogde pleeggezin zelf
problemen had met de opvoe-
ding van de eigen kinderen, von-
den de ouders de keuze uiteinde-
lijk niet goed.
De oplossing moet volgens de
ouders gezocht worden in plaat-
sing in een therapeutisch pleeg-
gezin of een therapeutisch ge-
zinshuis. „We hebben zelf daar-
over stad en land afgebeld. De
plaatsende stichting Adjeu heeft
echter alle medewerking aan ons
ingetrokken, omdat ze vond dat
we achter haar rug om hadden
gehandeld," zo stellen de ouders.

stoffen puien die oude gevels
aan het oog onttrekken.

Door te zeer de nadruk te leggen
op mogelijke, en nog zeker niet
aangetoonde financiële risico's,
mist de Heerlense gemeenteraad
een kans voor open doel om een
start te maken met een consis-
tent monumentenbeleid.

mogelijkheden of met extra kos-
ten worden geconfronteerd.
Deze angst kan gerelativeerd
worden. Bij elk gemeentelijk
handelen kunnen partijen die
zich gedupeerd achten een scha-
declaim indienen. Dit gebeurt
vooral bij bestemmingsplank-
westies of aanvragen voor bouw-
vergunningen.

Volgens de ouders wordt de si-
tuatie waarin hun zoon verkeert,
door de betrokken instanties
verkeerd gezien. Zij zijn sinds
kort betrokken bij een contact-
groep van ouders van kinderen,
die niet in staat zijn om van hun
vader en moeder te houden. Alle
aandacht en liefde die de ouders
aan het kind schenken, verdwij-
nen in een soort bodemloze put.
Deze visie over wat zij een emo-
tionele handicap noemen, wordt
echter niet gedeeld door de hulp-
verleners.
„Wij zijn zelf al in therapie ge-
gaan. Ze zijn steeds over ons
bezig, als overspannen ouders,
maar het echte probleem wordt
maar niet opgepakt. We zijn er-
van overtuigd dat in een zo vroeg
mogelijk stadium iets gedaan
moet worden. We hebben ge-
schreeuwd om hulp, maar licha-
melijk is hij in orde en daarmee
is de kous af," zeggen de ouders.

Voortbestaan
Monumentenverordening. edt dus bescherming. Daar-*ast kan de gemeente een stap

het Saan: ze bevordert dan
* * voortbestaan van monumen-
j^door een financiële bijdrage
h «e renovatie.ijl hier begint het Heerlense ver-]■?*"-"■■ De gemeente heeft name-
J* geen geld om zelfs de meest
eoreigde monumenten in stand

o houden. Kasteel Terworm is,«ar het meest sprekende voor-
meld van.
°torn: de gemeentekan wel ei-

oll stellen aan de eigenaar, maars deze een financiële bijdrage
a3gt om aan die eisen te kun-

weegt tegen devoordelen van de
Monumentenverordening? Feit
is dat in Heerlen, en dat geldt
natuurlijk niet alleen voor deze
stad, vreselijke dingen zijn ge-
beurd met prachtige gebouwen.
De voorbeeldenvan lelijke puien
die monumentale panden vi-
sueel vervuilen, zijn talrijk. Er
bestaan zelfs complete kunst-

Voornaamste vrees is dat de ge-
meente schadeclaims ' aan de
broek krijgt. En wel van eigena-
ren van monumenten die hun
boterham in gevaar zien komen,
omdat ze beperkt worden in hun

nen voldoen, moet de gemeente
passen.
Dit is voor een raadsmeerder-
heid van CDA en Groepering
Heerlen-Noord een reden om
vooralsnog niet in te stemmen
met de Monumentenverorde-
ning.

Risico
Of dat mogelijke extra risico op-

Partij van de Arbeid stelt bijna onvervulbare voorwaarden

Pupil bezoekt voorlopig school Heerlen
Politie Sittard moet

zaak nog onderzoeken
Vervolg van pagina 9

MUNSTERGELEEN - De poli-
tie van Sittard heeft de zaak nog
niet in onderzoek. De ouders is
voorgesteld om een
vertrouwensarts in te schakelen
voor een gesprek met de jongen.
Voorlopig verblijft de zoon thuis.
Overdag is hij op de ZMOK-
school in Welterhof-Heerlen,
waar hij ook al zat toen hij geïn-
terneerd was in de Munsterge-
leense instelling.
De directievan het instituut wil-
de gisteren - uit het oogpunt van
privacy - niet ingaan op de pro-
blemen die al eerder rondom de
plaatsing van de jongen waren
ontstaan.
Directeur Dicteren benadrukte
echter dat dit geenszins betekent
dat het instituut de verantwoor-
ding uit dé weg gaat. „Wij stellen
ons open voor onderzoek, niet al-
leen door de politie maar ook
door de stichting Adjeu en de in-
spectie jeugdhulpverlening. We
doen alles om ons te verantwoor-
den, maar niet in de publiciteit."
De plaatsende instantie, de stich-
ting Adjeu in Hoensbroek, ging
gisteren evenmin uit privacy-
overwegingen inhoudelijk in op
de kwestie. Coördinator J. Crut-
sen van het adviesbureau voor
jeugd, jongeren en gezin, zei wel
dat het Heerlense gezineen brief
heeft gekregen, waarin staat dat
de plaatsing van de zoon in het
Maria Magdalena Brose-instituut
in Munstergeleen is beëindigd:

Vervroegd
Door het weghalenvan hun zoon
van het internaat hebben de ou-
ders feitelijk een vervroegd ein-
de gemaakt aan de plaatsing, die
toch al per 15 april zouden wor-
den stopgezet. De ouders wordt
verweten dat zij niet of onvol-
doende meewerken aan de op-
vangmogelijkheden voor hun
zoon.
Vooral sinds een pagina-groot
krante-artikel in februari jl.,
waarin de ouders uitvoerig heb-
ben gesproken over de opvoe-
dingsproblemen met hun zoon,
zou de situatie voor de jongenin
het internaat steeds moeilijker
zijn geworden.
Over de aanpak van de proble-
men met de 9-jarige zoon ver-
schillen de ouders alle geruime
tijd van mening met zowel het
internaat als de stichting Adjeu.CDA zet klokken gelijk over ’Beek’

DOOR THEO SNIEKERS
EN ERIC VAN DORST

om de klokken over (onder andere)
'Beek' weer gelijk te zetten.

Ook de PvdA houdt waarschijnlijk
vast aan de Griefahnnorm voor
Schiphol. Als die 'strenge' norm op
'Beek' wel en op Schiphol niet zou
worden toegepast, zouden omwo-
nenden van de nationale luchtha-
ven met grote kans van slagen naar
de rechter kunnen stappen om een
gelijke bescherming te vragen.

& HAAG - Eindelijk zal
tw kabinet zich dan over het
ri\verp-besluit (de 'aanwij-
w^^tot aanleg van de Oost-
to*stbaan bij Luchthaven
t^stricht gaan buigen. Mi-
Vjfr Hanja Maij-Weggen van
Sist er en Waterstaat heeftL teren haar handtekening
[jj et onder de gewijzigde ver-L, van de Luchtvaartwet

het hoofdstuk 'Beek'rdt geregeld.

Definitief
In de loop van dit jaar zal definitief
duidelijk moeten worden hoe de
Haagse politiek over de Oost-west-
baan denkt. In elk geval zal met
argusogen worden bekeken of het
Limburgse project met regionale
betekenis de ontwikkeling van
Schiphol, een nationaal belang, niet
in gevaar zal brengen.

Dat de Limburgse CDA-Kamerle-
den kennelijk nog steeds niet gerust
zijn op een goede afloop, bleek tij-
dens de fractievergadering van af-
gelopen dinsdag. De overige fractie-
genoten werden opgeroepen zich
vooral niet met de Oost-westbaan te
bemoeien.

Geluidsnorm
De wijzers op die klokken begon-
nen in verschillende richtingen uit-
een te lopen. Enerzijds waren een
aantal milieu-woordvoerders met
de PvdA-bewindslieden H. Alders
en Simons van mening dat de ge-
luidsnorm voor nachtvluchten op
de Oost-westbaan, de zogenoemde
Griefahnnorm, te weinig bescher-
ming bood aan deomwonenden. En
het was milieuwoordvoerder Berry
Esselink die de werkgroep huisart-
sen in Zuid-Limburg op de proce-
durefouten wees die (opnieuw)
zouden zijn gemaakt in stukken
over 'Beek.

teneenheden (KE-)norm was en is
niet goed geschikt voor het meten
van pieklawaai.

Het kabinet en de Tweede Kamer
kunnen niet meer straffeloos afstap-
pen van de Griefahnnorm voor de
Luchthaven Maastricht: dat zou
waarschijnlijk tot procedures en in
ieder geval weer tot jaren tijdverlies
leiden. En nieuw langdurig uitstel
voor 'Beek' betekent vrijwel zeker
afstel.

De milieu- en verkeersspecialisten
van de CDA-fractie willen nu dat in
de gewijzigde Luchtvaartwet twee
normen voor geluidsoverlast ko-
men, die in het héle land gaan gel-
den. Voor overdag zou dat een
KE-norm moeten zijn, voor de
nacht een 'Griefahn-achtige'.
„Zoiets schijnt ook in de gewijzigde
Luchtvaartwet te zitten," zegt de
voorzitter van de fractiecommissie
Verkeer van het CDA, Thijs van
Vlijmen.

I 'Unl^bi n een paar weken krijgen hetKtw* en de Tweede Kamer de
I^l rP-aanwijzing voor de aanleg
löe e Oost-westbaan onder- ogen.
Rnjf 1"?te vraag is welk onthaal hetK tTaar zal krijgen. Vaststaat datNjtj zeer kritisch zal!Ka w°ordvoerder Jaap JelleFeen-
\,^cherpte afgelopen maandag in
l*Ür, f de voorwaarden waaronder
(J-j tractie akkoord kan gaan met"W,aar»leg van de Oost-westbaan2lenlijk aan.

Ti)§etj.s de sociaal-democraten, al-
*ku uie in Den Haag, moet België
h*)H°?rd gaan met net gebruik van
0o luchtruim na aanleg van de
|v 0 uWestbaan. De PvdA voelt niets
vlie et huidige scenario waarbij
;^faBtuigen door de Belgische wei-
[S^htigheid al cirkelend boven
«H Limburg op 'Beek' moeten af-

«anvliegen.

Anderzijds leefde de vrees dat in-
voering van de relatief 'strenge'
Griefahnnorm voor 'Beek' de ont-wikkeling van nationale luchthaven
('mamport') Schiphol in gevaar zou
kunnen brengen. Als de nachtge-
luidsnorm ook op Schiphol zou
worden toegepast, zouden de daar-
door resulterende kosten van isola-
tie van woningen na aanleg van een
nieuwe baan zeer sterk oplopen. Deinternationale concurrentiepositie
van Schiphol zou daardoor in ge-
vaar komen.

VoTgens Feenstra leidt dat in Zuid-
Limburg tot een gigantische over-
last, en daar voelt de PvdA niets
voor. De fractie stelt echter een
bijna onmogelijke voorwaarde. De
Belgische houding was tot dusver
onwrikbaar. Het Belgische kabinet
wijst er vooral op dat het luchtruim
in de Belgisch-Nederlandse grens-
streek al zeer druk wordt gebruikt.
Op de achtergrond speelt vermoe-
delijk een belangrijker rol dat de
Belgen vliegveld Bierset bij Luik -waar een TGV-halte komt - sterk
willen ontwikkelen. Daar past geen
toenemende concurrentie vanuit
'Beek' bij.
De PvdA voelt niets meer voor aan-
leg van de Oost-westbaan. Naar bui-
ten toe wordt volgehouden dat de
sociaal-democraten de aanleg onder
voorwaarden steunen. De PvdA
heeft immers het regeerakkoord on-
dertekend waarin de aanleg van de
tweede start- en landingsbaan bij
'Beek' is afgesproken. De PvdA-
taktiek lijkt nu te zijn door het stel-
len van bijna bijna onmogelijke
voorwaarden, met voorop de vereis-
te Belgische instemming, toch
'neen' te kunnen zeggen. Feenstra
ontkent: „Maij zegt toch zon goede
contacten te hebben met haar Belgi-
sche collega's?" Maak dat maar
waar, met andere woorden.
Minstens zo interessant zijn de ont-
wikkelingen aan CDA-zijde in de
Tweede Kamer. De christen-demo-
craten gelden met de VVD als de
grote voorstander van aanlegvan de
Oost-westbaan. Toch moesten vori-
ge week woensdag de milieu- en
verkeersspecialisten van de CDA-
fractie de koppen bijelkaar steken

Van twee kanten kwam de Grie-
fahnnorn onder vuur te liggen. Tot
boosheid van het Limburgse CDA-
Kamerlid Léon Frissen, woordvoer-
der voor de Oost-westbaan. Toepas-
singvan de Griefahnnorm op 'Beek'
is namelijk het gevolg van een ad-
vies van de Raad van State, die in
behoefte had aan een goede nacht-
geluidsnorm. De al bestaande kos-

Raad van State

Schiphol
Op deze manier wordt de aanleg
van de Oost-westbaan wat de nacht-
normering betreft niet in gevaar
gebracht. Voor Schiphol zou toe-
passing van de Griefahnnorm op
(alleen) een nieuwe baan wel veel
extra geld kosten, maar pas op lan-
gere termijn. Die kosten zouden
over een langere periode van zon
twintig jaar kunnen worden uitge-
smeerd en daardoor de concurren-
tiepositie van de mamport niet in
gevaar brengen. Bovendien zou de
ontwikkeling van een (mildere) Eu-
ropese geluidsnorm voor nachtla-
waai, dieer over een jaarof tien jaar
zou moeten zijn, de ontwikkeling
van de nationale iuchthaven in gun-
stige zin kunnen beïnvloeden.

’Zwakke infrastructuur

gevaar voor Limburg’

Secretaris KvK Simons op jaarvergadering BOVAG: Oud-staatssecretaris en Europar-
lementariër René van der Lin-
den waarschuwde voor de grote
instabiliteit die de ontwikkelin-
gen in Oost-Europa met zich
meebrengen. „De Berlijnse muur
is voor de Europese Gemeen-
schap te vroeg gevallen. De aan-
spraken van Oost-Europa op
Europa zijnbuitengewoon groot,
maar de EG kan pas nieuwe le-
den toelaten als zij sterk genoeg
is om die landen op te vangen."

Von onze verslaggeefster Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor de Mijn-
streek, dinsdagavond in
Thorn tijdens de BOVAG-
jaarvergadering van het
rayon Limburg.

Simons stelde dat door het ver-
dwijnen van de grenzen na 1992
de betekenis van de afzonderlij-
ke landen aan kracht zal gaan
inboeten terwijl de positie van
de regio's binnen Europa aan-

Verder wees Van der Linden op
het belang van Europa '92 voor
Nederland. „Europa is voor Ne-
derland binnenlandse politiek
geworden. Export is de trekker
van onze economie. We lopen
echter risico's: er wordt in Ne-
derland teveel geconsumeerd en
te weinig geïnvesteerden ook de
infrastructuur loopt achter. Maar
de ligging en de nabijheid van
Duitsland als sterkste markt ter
wereld zijn voor Limburg voor-
delen waaraan ze haar kracht
ontleent.'

zienlijk zal versterken. „Voor.
Zuid-Limburg is de ontwikke-
ling van het logistiek knooppunt
Zuid-Limburg van belang.
Luchthaven Maastricht en de
water-weg-terminal in Bom zijn
hiervan belangrijke onderdelen.De overheid aanvaardt de conse-
quenties van het knooppunt ech-
ter niet (directe aansluiting A2,
aanleg Oost-Westbaan) en belem-
mert hiermee de uitbouw van de
economische positie van Lim-
burg en zelfs de gehele Euregio."

JiORN - „Door het ach-
f^rblijven van investeringen

wegen en het beperken
ari autoverkeer zal de eco-

f groei worden ge-1fUstreerd en de concurren-
van Limburg, lrmen de Euregio verzwak-er»- Dit zei Nico Simons,'ëemeen secretaris van de
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(ADVERTENTIE)

ALNO. Wereldklasse inklassiek en modern.

HP **XvmÊ

Klassiek, in witte hoogglanslaken stijlvol ge- ".■^^Q^-y^n
profileerde kassettedeuren. Keukens voor
mensen die hoge eisen stellen aan gebruiks- ■**"■ | W% PI
gemak en materiaal. Maar ook in moderne KJ
keukens geeft ALNO de toon aan. Nieuwe Mm ■■ I■■
vormen, nieuwe materialen, nieuwekleuren. Wereldklasse diev toekomt

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

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

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

Kruisberg 46 tel. 043-642535.

(ADVERTENTIE)

De
I Industriële
>c

| Dienstverlening
1 vanADB....

"NPI 1 fH-f^t" Industrieel-enzakelijk dienstverlenen 'mm^.... I>Li IIlv^L js een volwassen professie geworden. w^*
■p Mede dankzij de'voortrekkersrol'van
jCLllOpevlo de ADB-Groep, een van de eerste I jmVmmW

r-, i 1 " 1 ondernemingen diezich
/eKerMPICIS specialiseerden in deze tak van

dienstverlening. Ma
v^V-l l'-tl I.\^CX(X L " Met het oog op detoekomst en de steeds Het beheren, de beheersing en de .

strenger wordende internationale besturing van kwaliteit,
kwaliteitseisen specificeert ADB haar Voor nu, en voor detoekomst,
industriële- en zakelijke dienstenvolgens
de nu erkende Europese ISO-9000 Opdrachtgevers diebetrouwbare
normen. dienstverleningessentieel vinden voor het
Deze ISO-normen hebbentot doel om de welslagen van hun onderneming doener
'kwaliteitszorg' van produkten en diensten goed aan nu kontakt op te nemen met
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' hetbegrip ADB-Industriële- en Zakelijke
voor de jarennegentig. Deze jaren. Dienstverlening, Geleen.

Mauritslaan 111 Geleen QnDB
Postbus 62- 6160AB Geleen "*Telefoon 046-787777

Fuxo46-750i96 Synergie van Mensen en Middelen.

LimburgLimburgs dagblad

achtergrond

nieuwsanalyse



- vr. 27/3: Vocaal Ensemble Kerk*»'
de" . «*- za. 28/3: de musical Tsechov', &*
Boudewjjn de Groot en anderen- ,- ma. 30/3: Musikantenstadl metK*
Moik (20.15 uur).

MAASTRICHT:

Het kabinet buigt zich dezer dagen over
een wettelijke regeling voor experimenten

met embryo's. De ontwikkelingen in de
medische wetenschap gaan snel en de

mensen die zich daarmee bezighouden,
willen weten wat wel en niet geoorloofd is.
Er kan veel, maar het is duidelijk datniet
alles wat mogelijk is, ook moet en mag.

Geneticus en celbioloog prof. dr J.
Geraedts van de Rijksuniversiteit

Limburg heeft zelf enkele jaren geleden
aangedrongen op deze ethische discussie.

Hij wil graag weten waar hij aan toe is
'want er is een maatschappelijk draagvlak
nodig voor jemensen kunt benaderen met

de vraag of ze mee willen doen.' Een
wettelijke regeling biedt de nodige

helderheid en geeft deelnemers bovendien
de zekerheid dat ze niet meewerken aan
iets wat achterafstrafbaar blijkt te zijn.

DOOR THEO HAERKENS lijke afwijkingen voorkomen.
Geraedts gaat ervan uit dat het
beter is vooraf vast te stellen of
er sprake zal zijn van zon afwij-
king dan een zwangerschap hal-
verwege af te breken.
Het lijktaantrekkelijk onmiddel-
lijk na de bevruchting vast te
stellen of een kindje gezond zal
zijn. In de gevallen die Geraedts
op het oog heeft, vindt de be-
vruchting niet op de natuurlijke
manier plaats, maar in de rea-
geerbuis. Na drie of vier dagen,
wanneer de bevruchte eicel zich
een aantal malen heeft gedeeld
en acht cellen telt, wordt daar-
van één cel weggenomen en on-
derzocht.

Het onderzoek dat hij wil doen,
is erop gericht het afbreken van
zwangerschappen te voorkomen.
Dat gebeurt nu wanneer bij de
zwangerschap blijkt dat het kind
dat zich ontwikkelt, een ernstige
afwijking heeft zoals spierdy-
strofie, zwakzinnigheid of taai-
slrjmziekte, een kwaal die ge-
paard gaat met ernstige longaan-
doeningen en nog niet behandel-
baar is.

DEN HAAG - Geraedts wil on-
derzoek doen naar de meest pril-
le vorm van menselijk leven: de
zogenoemde pre-embryo's. Dat
is het eerste klompje cellen dat
ontstaat na de bevruchting en
het telt niet meer danzes tot acht
cellen. „Je kunt dan nog niet
eens zien welke cellen zich ont-
wikkelen tot een baby en welke
tot de placenta", licht de hoogle-
raar toe. Van een embryo wordt
pas gesproken na de vijfde dag,
wanneer de bevruchte eicel zich
in de baarmoeder nestelt en dui-
delijk is welke cellen zich tot een
vrucht ontwikkelen.

" Het genetisch onderzoek van Geraedts is erop gericht abortus te voorkomen

Zelf moet Geraedts ook niets
hebben van allerlei angstwek-
kende mogelijkheden zoals klo-
ning, waarbij kunstmatig twee-
of meerlingen worden 'gemaakt'
door embryo's in een heel vroeg
stadium te splitsen. „Maar is dat
reden om alles te verbieden?"

Ook in het buitenland roepen de-
ze ontwikkelingen discussie op.
In Engeland en Duitsland is die
al afgerond met wetgeving. De
Britten staan wel experimenten
toe, zij het dat dieaan strengere-
gels zijn gebonden. Inmiddels
zijn de eerste kinderen na toe-
passing van deze techniek al
geboren. Duitsland staat geen
proeven toe. Maar wonderlijk ge-
noeg heeft het Vaticaan, toch al-
lerminst een bolwerk van pro-
gressieve lichtzinnigheid, ver-
klaard geen tegenstander te zijn
Van gen-therapie. Selectie op ba-
sis van ziekte wijst het Vaticaan
echter af.
Er is nog heel wat onderzoek no-
dig voordat werkelijk bruikbare
tests en therapieën zyn ontwik-
keld.
Daarnaast is ook nog te weinig
bekend over de reactie en de ont-
wikkeling van de rest van het
pre-embryo nadat die ene cel is
weggenomen. Experimenten
met muizen hebben duidelijk ge-
maakt dat het wegnemen van
één cel geen kwaad kan, maar
het is de vraag of dat bij mensen
op dezelfde manier werkt als bij
proefdieren.
Hoe groot de behoefte is aan de
nieuwe technieken, is in dit sta-
dium nog niet te zeggen. Vol-
gens Geraedts is de behoefte
afhankelijk van de mogelijkhe-
den, en dus kan die pas achteraf
worden vastgesteld.
„Het is heel mooi als je zo kunt
voorkomen dat zwangerschap-
pen moeten worden afgebro-
ken." De hoogleraar kan zich de
bedenkingen die leven, welvoor-
stellen.
„Men vindt het griezelig dat jezo
kunt ingrijpen in menselijk le-
ven." Dat verklaart ook deterug-
houdendheid van politici. „Ze
hebben doorgaans geen proble-
men met de dingen die ik wil,
maar ze zijn bang iets op papier
te zetten, omdat ze dereikwijdte
ervan niet kunnen overzien." De
angst om op een hellend vlak te
geraken zou sommige politici er-
van weerhouden in te stemmen
met verder onderzoek.

Aan de hand van de genetische
informatie in deze cel kan wor-
den bepaald hoe groot dekans is
dat zich uit de overgebleven ze-
ven cellen een gezond kind ont-
wikkelt. Wanneer de kans op een
kind met een afwijking gering is,
kan het pre-embryo in de baar-
moeder worden gebracht, zoals
dat nu gebeurt bij reageerbuis-
baby's. Vruchtjes die zich vrij-
wel zeker ontwikkelen tot zieke
kinderen, worden niet ingeplant.
In theorie is het weliswaar moge-
lijk de erfelijke eigenschappen te
corrigeren door middel van gen-
therapie en zo de geboorte van
zieke kinderen tegen te gaan,
maar dat is toekomstmuziek. Ge-
raedts vraagt zich overigens af of
het nodig is deze techniek verder
te ontwikkelen, omdat immers
de keuzemogelijkheid al bestaat.

Op dit moment probeert men
dergelijke afwijkingen in een
vroeg stadium op te sporen door
onderzoek van het vruchtwater
of met behulp van de zogenoem-
de vlokkentest. Deze onderzoe-
ken, die plaatsvinden in de zes-
tiende en tiende week van de
zwangerschap, worden gedaan
als er in de familie ernstige erfe-

SITTARD:

ROERMOND:

AKEN:

DOOR WIM DRAGSTRA

- zo. 29/3: 'Programma lII, Scap"1"
Ballet Rotterdam, nieuw Ballet v»"
Ed Wubbe. ,- ma. 30/3: De wijze kater', tone*
stuk van Herman Heijermans &
Paul Röttger, Carol van Herwünen tf- di. 31/3: 'Mode-gala, zomercollectie;
Frank Govers Haute Couture (2°-^
uur). .- wo. 1/4: Youp van 't Hek met al"
soloprogramma 'Alles of nooit.

- do. 26/3: 'Afslag Dokkum', het nie"'
we programma Dubbel & Dwars Jac
Spijkerman.- vr. 27/3: Isabelle van Keulen & R 0".nald Brautigam met Mozartprogra"1'

ma.
- zo. 29/3:Koffieconcert. Chopin, cc"
piano-genie (12 uur).- di. 31/3: Muziek & Danstheater
Pandora met het nieuwe program"'*
'Perron 7.

- vr. 27/3 en za. 28/3: 'Die Fiedel
maus' operette van Johann StrauS»
door St. Orpheus.
- zo. 29/3: Top Vier Concert 11, c°?'
eert met medewerking van Harmonie-
orkest St.-Michaël Thorn en Konin*'
lijk Philharmonie Bocholtz met di"'
gent Heinz Friesen. ,
- wo. 1/4: 'Hoe verzin je het', jeugj1'
musical van Hetty Heyting door SJ:Jeugdkomedie Amsterdam (l4"">,'
uur).

WEERT:

HOENSBROEK

" Op vrijdag 27 maart wordt een
voetbaltoernooi gehouden voor
Hoensbroekse scholen voor
voortgezet onderwijs. Er doen
zes teams mee, die van 14.30 tot
17.30 uur spelen op het terrein

van de FC Hoensbroek in
Nieuw-Lotbroek.

" Voor mensen met talent
wordt zondag vanaf 15 uur een
Vrij-podium-middag gehouden
in café Windrose, Akerstraat
Noord 150.

" De CV De Lotbroekers houdt
zondag vanaf 11 uur in het MFC
Gebrook het halfvasten früh-
schoppen. Entree gratis.

" In Ons Huis, St.-Josephstraat
21, is maandag van 14 tot 16 uur
spreekuur voor ex-mynwerkers. - vr. 27/3: Het Zuidelijk Tone*1

brengt 'Het begeren onder de Olmen<van de auteur Eugene O'Neill (20.13
uur).
- za. 28/3: de familievoorstelli"
'Clowns en hun Comedie' door Am"
Huibers (19 uur).

TERWINSELEN

" In het kader van het 70-jarig
bestaan houdt de muziekvereni-
ging St.-Callistus zaterdag om 20
uur in gemeenschapshuis Ter-
winselen een feestavond met
muziek van The Jaguars. De en-
tree aan de zaal is fl 10,- en in
voorverkoop fl 9,- Kaarten zijn
verkrijgbaar aan het gemeen-
schapshuis, ©415010.

LANDGRAAF

" Het Vrouwengilde houdt za-
terdag vanaf 14 uur een bridge
drive ten bate van het Melania-
gilde. Men kan voor fl 15,- p.p.
inschrijven bij mevrouw Haan,
®311840.
0 Het programma van het
Grand Theater te Waubach ziet
er als volgt uit: Zaterdag 28
maart om 14 uur Rubens pop-
pentheater; om 20.30 uur smart-
lappen-troef met De Steunzolen
uit Schinnen. Entree fl 5,-.
Woensdag 1 april om 15.30 uur
het Limburgs Jeugdtoneel met
'Assepoester. Entree fl 4,-.

heiderstraat 183. De entree be-
draagt fl 5,-.

" 'Geduld Overwint' Gracht
houdt zaterdag om 20 uur een
demonstratiewedstrijd bij kunst-
licht. De wedstrijd vindt plaats
op het sportcomplex van de FC
Gracht aan de Hamstraat.

komst is om 20 uur in drBrikke-
oave aan het Lindeplein.

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling naar Hoppen-
broich in de Eifel. Men vertrekt
om 9 uur vanaf Stap In. Voor in-
formatie: ©045-257383 of256996.

" In het kader van halfvastep
wordt zondag om 15 uur vanaf
het dak van de Beerkelder aan
de Berkenstraat 'de halve haan'
gelanceerd. Vooraf is er een ba-
lonnenwedstrijd voor de jeugd
van 4 tot 12 jaar. Gratis inschrij-
ven kan tot 14.45 uur. Om 20 uur
wordt het hane-bal gehouden.

" Scouting Hedwig houdt zater-
dag van 10 tot 15 uur een rom-
melmarkt in Oos Haka, Dorp-
straat 83.

NUTH

" Willy Claes ontvangt een exemplaar van 'Gouden Palmen' van Cor Bertrand.
Foto: FRANSRADE

- do. 26/3: 'Wiener Blut', Johan"
Strauss (19.30 uur). ,
- vr. 27/3 (19.30 uurlen zo. 29/3 <**uur): Tosca van Giacomo Puccini-- di. 31/3: Karate Billi kehrt zurücK*
Klaus Pohl.- vr. 27/3: Theatre/Piece(s) J°n"
Cage/Mauricio Kagel.
- za. 28/3: 'Die Physiker', Friedric"
Dürrenmatt (19.30 uur).
- zo. 29/3: 'Die Schöpfungsgeschicht*
des Adolf Wölfli.
- ma. 30/3: 'Stallerhor, Gerd Küt* 1'
(19.30 uur).
- di. 31/3: 'Satyricon', Bruno Mader-
na.

Tenzü anders aangegeven beginne"
alle voorstellingen om 20 uur.

BRUNSSUM
oln verenigingsgebouw De
Burcht wordt zaterdag van 10 tot
14 uur een rommelmarkt gehou-
den. Voor informatie: Mevr. L.
Bening, ®045-257513.

" Het Milieunetwerk Bruns-
sum- Onderbanken houdt maan-
dag een thema-avond over 'Af-
valverwerking en reductie.
Naast lezingen en een forum is er
een milieumarkt, waaraan 10 in-
stellingen deelnemen. De bijeen-

SCHINVELD

" Het Damescomitee van de
fanfare St.-Lambertus houdt za-
terdag vanaf 20.30 uur halfvas-
ten-bal in het Fa-si-la-lokaal.

" Buurtvereniging De Brondup
biedt zondag van 14 tot 18 uur
een mogelijkheid om 'kunst en
kitsch' te laten taxeren in ge-
meenschapshuis 't Koeëster. Een
taxatie kost fl 3,50 en de entree
is fl 2,50.

" De KAVO maakt op 1 april
een excursie naar de Bauknecht-
fabrieken. Deelname kost fl 20,-.
Aanmelden kan bij de buurtleid-
sters.

HEERLEN

" De Verzamelaar houdt zondag
van 10 tot 17 uur een ruilbeurs in
het gemeenschapshuis Schaes-
bergerveld, Nijmegenstraat 1.

" Het COC houdt vrydag om 21
uur in het Vrouwenhuis, Corio-
vallumstraat 17, een wervelende
travestie-show. Deze wordt ver-
zorgd door John Raaymakers en
Co. De entree bedraagt voor le-
den fl 4,- en voor niet-leden
fl 6,-. "

" In het COC-gebouw, Honig-
manstraat 2, wordt zaterdag van-
af 11 uur een ontmoetingsdag
gehouden voor ouders van ho-
mosexuelen. Voor informatie en
aanmelding: ®045-728362.

" In de aula van Huize De Berg
is vrijdag om 19.30 uur een oecu-
menische viering met als thema
'Vluchtelingen...Welkom!'.

" In Grand café Fellini wordt
zaterdag vanaf 20 uur een gecos-
tumeerd Tropical halfvasten-bal
gehouden.

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisple»"
19. De Collectie, keuze uit de kunsj:
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open "*t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur-
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf *->"
Expositie van Lex Timmermans. T/i"
29/3. Open za en zo 14-17 uur. Ther-
menmuseum , Coriovallumstraat "*"Zoals de ouden bouwden. T/m ¥11*1
open di t/m vr 10-17uur, za en zo 14-*
uur.

HEERLEN - Het Algemeen Ne-
derlands Persbureau (ANP) be-
perkt zich tot feiten. Cor Ber-
trand, de correspondent van dat
persbureau in Limburg, niet. Hy
is te zeer gecharmeerdvan aardi-
ge opmerkingen en fijnzinnige
woordspelingen om alleen maar
koude en zakelyke berichten de
wereld in te helpen.
Wellicht ter compensatie van
zyn dagelijks werk heeft Ber-
trand uit Wijlre een aantal cur-
siefjes geschreven over wat hem
door de jaren overkomen is in
België. Niet als ANP-correspon-
dent, maar vooral uit de tijd dat
hij nog schreefvoor het 'steevast
noodlijdende dagblad De Tyd',
dat inmiddels als weekblad een
fusie is aangegaan met de Haag-
se Post. recensie

Die korte stukjes zijn nu bijeen-
gebracht in 'Gouden Palmen'
een boekje genoemd naar de ge-
lijknamige Kroonorde van de
Koning der Belgen. Cor Ber-
trand is drager van de Gouden
Palmen en dat fraais tooide dan
ookzijn pak toen in het Pullman
Grand Hotel te Heerlen, het
'boekske' ten doop werd gehou-
den.
Daaraan kwam niemand minder
dan de minister van buitenland-
se zaken van België, Willy Claes
te pas. Het ware te wensen dat
onze minister van buitenlandse
zaken zich wist te bedienen van
een Nederlands als minister
Claes. Op minstens even smeuï-
ge wijze als Cor Bertrand in het
boekje, sprak Claes van de Ne-

’Gouden Palmen’ of

spiegel der Belgen
derlands-Belgische verhoudin-
gen. Maar Claes is dan ook een
echte Belg.
„Wanneer een 'Ollander' zoals de
auteur zichzelf bij voorkeur
noemt, verhaaltjes gaat schrijven
over Belgische toestanden, rea-
geren wij Vlamingen doorgaans
argwanend. Soms terecht. Maar
soms ook omdat wij schrikken
van het beeld in de spiegel die
wij in onze hand houden", zei
Claes.
De spiegel der Belgen behelst 23
korte verhaaltjes. Eigenlijk zou
jeer maar ééntje per dag moeten
lezen, net zoals je nipt aan een
glas rode wijn. Ik heb ze echter
in één keer achterover geslagen.
Want ik hou wel van die verha-
len van Cor Bertrand, die extra
leuk zyn als je de auteur zelf
kent. En aangezien ik vermoed
dat half Limburg dat doet, ver-
wacht ik dat het boekje goed
ontvangen wordt.

'Gouden Palmen' kost ft 19,95
en is te koop in de erkende boe-
kenwinkels.

" Do Lemette verzorgt vrijdag
om 20 uur een psychometrie-
avond in het Hervormd Centrum
te Chevremont.

" De hobbyformatie The Oldti-
mers geeft zondag van 15 tot 18
uur een matinee-concert in café
Goebbels aan de Markt te Kerk-
rade. Entree gratis.

" Voor de achtste keer houdt de
harmonie St.-Aemiliaan zondag
het solistenconcours Roderland-
toernooi. Tussen 12.30 en 22 uur
treden 50 solisten voor het voet-
licht in zaal Kluytmans, Bleijer-

KERKRADE

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. E*|
positie met recente schilderijen eP
werken op papier van Gerbrand
ger. T/m 5/4, open wo t/m za van H-'
uur en zo van 14-17 uur. Gemeente^museum, Andersonweg 4. Werk va\
Marinus Fuit. T/m 17/5, open di t/m »*
11-17 uur, za en zo 14-17 uur.

Dialecttoneel
HEERLERHEIDE - Op verzoek
van de missieclub 'Blantyre' ver-
zorgt de toneelvereniging St.-
Donatus uit Nuth zaterdag een
opvoering van het dialectblijspel
'De Rok Boys. Het stuk vertelt
over Helmi, die uit wraak, omdat
haar men Teun de 22ste huwe-
lijkverjaardag vergeten is, bui-
tenshuis gaat werken. Teun, Opa
en buurman Rob plannen een te-
genzet en nemen Opa's vroegere
buurmeisje aan als dienstmeisje.
Maar Helmi heeft voor de heren
een verrassing in petto....
De voorstellingvindt zaterdag 28
maart om 20 uur plaats in het

Comeliushuis aan deHeulstraat.
Kaarten zijn voor fl 7.50 in voor-
verkoop verkrijgbaar by installa-
tiebedrijf Schraa, Jongmansweg
47. De opbrengst is bestemd
voor de missionarissen uit Heer-
lerheide.

Afscheid
KERKRADE - De heer P.J.Mars,
algemeen directeurvan de Stich-
ting RIAGG OZL, maakt per 1
april gebruik van de OBU-rege-
ling om vervroegd uit te treden.
Vrijdag 27 maart vindt vanaf 15
uur het officiële afscheid plaats
in de Hof van Erenstein. De re-
ceptie wordt van 16 tot 18 uur
gehouden.
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’Experimenten embryo’s
kunnen abortus voorkomen’

Limburgse geneticus wil duidelijkheid van Den Haag

ROERMOND
Royal: De Johnsons, dag. 20.30
uur. Royaline: Doe Hollywood,
do 20.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: The Fisher king, do 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Frankie &
Johnny, do 20.30 uur.

Forum: JFK, dag. 20.30 uur*
Frankie & Johnny, dag. 20.30
uur.

SITTARD

GELEEN
Roxy: The last, boyscout, dag*
20.30 uur. De* Johnsons, dag*
20.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, do 21 uur. De
Johnsons, do 21 uur. Barton
Fink, do 21 uur. JFK, dag. 20
uur. Ciné-K: Frankie & Johnny*
dag. 21 uur. Cinema-Palace: The
last boyscout, dag. 19 en 21.30
uur. The prince of tides, dag*
18.15 en 21.15 uur. Dead again,
do 19 en 21.30 uur. Lumière: La
captive du desert, dag. 20 uur.
La stazione, dag. 20 uur. Merci la'
vie, dag. 22 uur.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en
21 uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur-
Maxim: De Johnsons, dag. 18.45
en 21 uur. H5: The last boyscout,
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. The
prince of tides, dag. 18.30 en 21
uur, do ook 14 uur. The Addam»
Family, dag. 14.15 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag*
18.45 en 21.15 uur. Ricochet, dag*
21 uur. Curly Sue, dag. 14 en
18.30 uur. Dead again, dag. 18.30
en 21 uur, do ook 14 uur.

HEERLEN:

- do. 26/3: Koninklijk Ballet J^JVlaanderen met de musical 'I*"^
Fox' To-- do. 26/3 en vr. 27/3: Stichting I'T
neel Aktiviteiten met 'Een vrou*r
leen' en 'Home sweet home' van "
rio Fo (20.30 uur). k- vr. 27/3: 'De wijze kater', toneelsflj
van Herman Heijermans met P"
Róttger en Carol van Herwijnen. ~- za. 28/3 en zo. 29/3: Muziekpar*0
Heerlen 1992 (za van 19.30-22.15 f*'
zo van 11-13 uur en 18.30-21.15 uur)-
- ma. 30/3: Het Brabants Orkest ov
der leiding van Heinz Friesen, so^
Jaapvan Zweden, viool. .„- di. 31/3: Youp van 't Hek met «'soloprogramma 'Alles of nooit. ,- wo. 1/4: Ballet Theatre de I'Est m*
'Zorba de Griek.

KERKRADE:

Limburgs dagblad Limburg

in het nieuws

in de theater

expositie

streeksgewijs

journaalkort



Claxon
" ,tfoe haalt u het in hemels-
naam in uw hoofd om midden
in de nacht met zoveel geluid de
mensen uit hun slaap te hou-
den. Ik zou er pisnijdig van
worden", zei officier van justi-
tie gisteren in het Heerlense
gerechtsgebouw tegen een 21-ja-
rige man uit Valkenburg. De
man was om half één 's nachts
aangehouden voor het gebruik
van een drietonige claxon.
,Ach, het is toch gewoon leuk",
verdedigde de jongen zich. Dat
kon de rechter niet ontkennen.
Hij knikte instemmend, wel-
licht denkend aan zijn eigen
jeugdherinneringen. Niettemin
had de man uit Valkenburg
zich aan dewet moeten houden.
Overeenkomstig met de eis van
de officier van justitiewerd de
claxon ter waarde van 140 gul-
den verbeurd verklaard.

Van onze verslaggever

St.-Jozef
rustoord
wacht op
erkenning

Van onze verslaggever

Vacature bijflats Brunssum-Noord opvullen via banenpool

Geen bijdrage bewoners
voor vierde huismeester

Bewaker slaat
zijn slag...

HEERLEN - Met de aanhou-
ding van een 25-jarige Hoens-broekenaar en zijn twee jaar
jongere vriendin zijn meerdere
inbraken en diefstallen in
Hoensbroek, Heerlen en Land-
graaf opgelost.
De zaak kwam aan het rollen
nadat de man tydens een dief-
stal werd herkend als de dader.
Bij de meeste inbraken stond

de 23-jarige vrouw op de uit-
kijk. Enkele diefstallen werden
samen gepleegd.
De gestolen goederen uit inbra-
ken in bouwketen in Hoens-
broek en Landgraaf vond de
politie grotendeels terug in de
kelder van hun woning. Tot de
buit behoorden een alarminstal-
latie, een mobilofoon, een fiets,
waspoeder, enkele brandblus-
sers, gereedschap en deuren.
De Hoensbroekenaarkon gerui-
me tijd ongestoord zijn gang
gaan omdat hij metzijn hond op
een bedrijfsterrein in Hoens-
broek als bewaker fungeerde.

Doping

HEERLEN - Het Ministerie van
WVC heeft het St.-Jozefrustoord
nog steeds niet erkend als psy-
chiatrische woonvoorziening.
Wethouder Dorien Visser ver-
wacht deze kwalificatie echter
binnen drie maanden.

Als WVC het rustoord erkend als
psychiatrische woonvoorziening,
dan valt St.-Jozef onder deAlgeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Het tehuis wordt dan door
de overheid betaald.

Heerlen spaart daarmee jaarlijks
een bedrag van 2,5 miljoen gulden
uit. Dit geld wil wethouder Dorien
Visser streekgewestelyk inzetten
voor deopvang van dak- en thuislo-
zen in de Oostelijke Mijnstreek.
„Als gemeente hebben we de af-
spraak gemaakt om dat budget voor
de hele streek in te zetten, omdat
ook het probleem regionaal is."

U tin NJSSUM - De zes hoogbouwflats in Brunssum-Noord
f te°eten et lijdelijk doen met drie in plaats van vier huismees-
I i r?> omdat de bewoners weigeren zes gulden per maand meer
j l Detalen voor extra toezicht. Woningvereniging Brunssum
j °Pt de vakature binnen enkel maanden op te vullen via der eSionale banenpool.

ver 4e£. kader van het Project Kla-
jgj Kregen de flats er drie jaar ge-
v,*n twee huismeesters bij. „Ei
de en er al twee, de twee extra wer-
'Beli taai<l Ult een stimuleringsre-
in "g van de ministeries van Bin-

Jan andse Zaken en Justitie", zegt
'van w

3n herpen, adjunct-directeur
ija Woningvereniging Brunssum.
beu? p van die drie Jaar zouden
delp°ners en verhuurder de kosten
elk 1

aar uit een enquête bleek
derd maanden geleden dat twee-

don van °-e bewoners daar nietsCa Voelde- ..Het gaat om uitbrei-
jJUrf Van het servicepakket en dat
(jj nen we de huurders niet eenzij-
y* opleggen", weet Van Herpen
tH 'ge week werd een van de huis-

ters daarom ontslagen. De
van J^gvereniging blyft de kosten

"fa» °-e derde huismeestervoor haar
*ening nemen. I

Leegstand
l P Gerritsen, voorzitter van de
Üj0 °"erscommissie van de flat
bew " vindt het Jammer dat de
'er, ers niet iets meer willen beta-
öe y°or een extra huismeester.
<) snp heeft hy echter ook: „Door

Jaarlykse verhogingen ryzen de " De portiersloge bij een van de zes hoogbouwflats in Brunssum-Noord. Foto: FRANSRADE

huren langzamerhand de pan uit.
Dat heeft veel mensen ertoe bewo-
gen zich tegen de verhoging van de
servicekosten te keren."
Volgens Gerritsen wezen veel be-
woners er bovendien op dat de
woningvereniging financieel voor-
deel heeft gehad bij het succes van
het project Klaver-4. „De leegstand
is nu helemaal verdwenen en dat
scheelt de woningvereniging na-
tuurlijk enorm in de huuropbrengs-
ten."
Via de regionale banenpool - die
langdurig werklozen met behoud
van uitkering aan werkervarings-
plaatsen helpt - heeft de woning-
vereniging een oplossing gevonden.
„Voorlopig", benadrukt Van Her-
pen. „We weten niet of die regeling
over een paar jaar nog steeds be-
staat. Wij blijven streven naar vier
huismeesters, betaald door woning-
vereniging en huurders."
Dankzy de banenpool kan het toe-
zicht in en rond de flats welworden
uitgebreid. „Er is al overeenstem-
ming over de aanstelling van vier
assistent-huismeesters via de ba-
nenpool", zegt Van Herpen. „Waar-
schijnlijk gaan zé binnen twee
maanden aan de slag."

" Bent u ook geschrokken van
die alsmaar voortdurende
stroom berichten over doping
in de sport? Wij vragen ons in-
middels toch wel een beetje ver-
bijsterd af hoe het toch komt
dat deze verhalen nu ineenszon geweldige vlucht nemen.
ledere dag lees jewel ergens, ofzie je op de televisie, hoe de een
of andere 'deskundige' weet te
vertellen hoe verschrikkelijk
erg het allemaal wel is. Details
worden, meestal zonder ook
maar iets van een doorslagge-
vend bewijs, vrijgegeven. Spor-
ters zijn verdacht, en hebben
weinig (eerlijke) kans zich te
verweren. Nu dus weer de'
schaatssport. Bij de voorberei-
dingen op Albertvüle is doping
verstrekt volgens ene meneer
Karsten, ook deskundige dus.

Gemeenteblad de dupe van nieuwe sticker-regeling
’Voerendaalinfo’

leidt tot probleem

ring voor een probleem. „Ook ons
gemeenteblad 'Voerendaal info' valt
onder ongeadresseerd drukwerk.
De PTT, die dit blaadje huis-aan-
huis verspreid, is solidair met ande-
re georganiseerde verspreiders en
wil 'Voerendaal info' niet ongeadre-
seerd bezorgen by mensen die hun
brievenbus van een sticker hebben
voorzien", vertelt woordvoerder
Boermans.
Waarschijnlijk moeten B en W van
Voerendaal gebruik gaan maken
van particuliere bezorgers voor het
informatiebulletin. „Of de mensen
moeten het blaadje zelf komen ha-
len", zegt Boermans, „adresseren is
in ieder geval veel te kostbaar."

Noodfonds ook voor borgstelling

Heerlen werkt aan
ruimer minimabeleid Doping (2)

in gesprek

Deze Algemene Plaatselijke Veror
dening (apv) stelt de gemeenteVoe
rendaal zélfechter al vóór de invoe

l - Met ingang van
kunnen inwoners van Voeren-

Plaii een sticker °P hun brievenbus
typ u en om onëeadresseerd druk-
öp z°als reclamefolders te weren,
g^ gemeente Voerendaal werkt al
de me tijd aan deze maatregel, diestroom oud-papier moet indam-

men. Bezorgers en verspreiders die
ondanks de sticker toch reclame be-
zorgen, kunnen door de politie be-
boet worden.

Van onze verslaggeefster fonds, om de mogelijkheden voor
schuldsanering van minima te ver-
ruimen. Eerder kon alleen een be-
roep worden gedaan op het nood-
fonds om een energieschuld te
saneren. Nu kan de bijzondere bij-
stand ook gebruikt worden als
borgstelling.

Visser werkt ook aan een nieuwe
kortingsregeling voor culturele en
maatschappelijke activiteiten. „De
huidige tegemoetkoming in bijvoor-
beeld abonnementskosten wordt -
afgezien van de Stadsschouwburg- nauweljks gebruikt, daarom wil-
len we tot een andere regeling ko-
men."

Visser denkt daarby bijvoorbeeld
aan een declaratiesysteem met bon-nen of een systeem met pasjes. „De-ze maatregelen hebben we allemaal
nog in onderzoek, maar de doel-

HEERLEN - Een declaratiesys-
teem voor culturele- of maatschap-
pelijke activiteiten. Borgstellingen
via het gemeentelijk noodfonds. En
een voorlichtingscampagne over al-
lerlei regelingen voor mensen met
een beperkt inkomen.

Met maatregelen als deze willen B
en W van Heerlen het minimabeleid
beter laten aansluiten op de decen-
tralisatie van de bijzondere bij-
stand. De gemeente is zo beter in
staat om maatwerk te leveren aan
de ruim 15.000 Heerlense huishou-
dens, die rond moeten komen van
een minimum-uitkering.

pen. Als voorzitter van de wykver-
eniging Namiddagse Driessen ben
ik al gedurende tien jaar bezig om
deze trottoirtegels gelegd tekrijgen.
Op 7 april 1982 heb ik voor deeerste"keer aan de bel getrokken. Op 30
mei 1984 heeft de toenmalig wet-houder en tegenwoordig BBL-raad-
slid Bisschops in een vergadering
van de wykvereniging gezegd datde aanlegvan een tegelpad niet mo-
gelijk was.
Als de BBL meent dat dit allemaalin het politieke vlak getrokken
moet worden, omdat ik toevallig
ook secretaris van het CDA ben,'
dan vind ik dat ze zich eerst van de
feiten op de hoogte moeten stellen.
Het CDA heeft met deze zaak niets
van doen gehad. Alleen indien de

Voetpad
st verontwaardiging wil ik reage-

ba °P het artikel in het Limburgs
beu van 19 maart, betreffende
voL gen van trottoirtegels in een
[v etpad in de wyk Namiddagse
g 'essen in Landgraaf. Over de rug-
beu, Van de wykvereniging en de
&or°ners wordt doorBBL een viesti-tiek spelletje gespeeld. Hopen
j^hierdoor stemmen te trekken?

tj.„a. shd Harry Erkens beweert na-
bel* dat de BBL dit als cc"**
dp f aangekaart. Hy' zegt zelfs dat,

BBL het CDA niet met de
t aan de haal wil laten gaan.
J*at my de BBL uit de droom hel-

bewoners bereid zouden zijn het
meeste werk zelf te doen, zou de ge-
meente de tegels leggen. Gelukkig
wonen er genoeg verstandige men-
sen in de wijk die zich van het ge-
konkel van de BBL niets aantrek-
ken en gewoon de handen uit de
mouwen willen steken. Trouwens,
als de BBL dan zonodig ludiek had
willen zijn, dan had zy afgelopen
zaterdag moeten doen wat ik hen op
18 maart aangeboden had. Toen heb
ik ze gevraagd ofzij op 21 maart wil-
den komen helpen. Volmondig
werd dit met ja beantwoord. Maar
wie waren er op zaterdag? De BBL
in ieder geval niet.
HEERLEN, Bert van Heumen,

voorzitter wijkver.
Namiddagse Driessen.

(door redactie ingekort)

groepmoet op een ofandere manier
herkenbaar worden, zonder dat ze
een etiketje opgeplakt krijgt. Het is
ook belangrijk om de fraudegevoe-
ligheid van een dergelyke regeling
zoveel mogelijk te beperken."

Op dit moment is de gemeente be-
zig met een onderzoek naar de zoge-
naamde onderconsumptie van
bepaalde gemeentelijke regelingen,
zoals huursubsidie en bijzondere
bijstand. Veel minima maken (nog)
geen gebruik van deze regelingen
omdat ze niet van het bestaan afwe-
ten, of omdat ze bang zijn om zich
aan te melden.
Om de nieuwe regelingen zo toe-
gankelijk mogelijk te maken voor
de doelgroep, worden de verruimde
mogelijkheden voor de bijzondere
bijstand door een grootscheepse
voorlichtingscampagne aan het pu-
bliek gepresenteerd.

Wethouder Dorien Visser gaat een
deel van het gemeentelijk garantie-
fonds overhevelen naar het nood-

"Mogen wij U iets verklap-pen? Tot nu toe hebben wij onsjaar in, jaaruitaan de erecodegehouden, maar nu iedereen
het hele probleem open en bloot
op tafel gooit, menen wij daar-
van ontheven te zijn. Wat be-
doelenwij nu te zeggen? Welnu,
wij weten al jaren dat in Lim-
burg doping wordt gebruikt.
Alleen, wij doen het hier niet inde vóórbereiding op een be-
langrijke wedstrijd, maar ach-
teraf. Zeg maar op zondagmid-
dag na kwart over vier als de
meeste sportwedstrijden zijn
afgelopen. Er zijn voorbeeldente over van 'dopers' die het zóbont maken dat zij dagen later
nog duidelijke sporen vertonenvan al te overdadig gebruikvan deze versterkende midde-len. De vraag echter of de ge-bruikte middelen op de verbo-den lijst voorkomen, kunnenwij niet beantwoorden. Boven-
dien is hetons onbekendof er in
Limburg een laboratorium is
waar controles op dit gebruik
worden gedaan. Maar dat er
doping wordt gebruikt, staat
welvast!

Doping (3)
Rodahal moet voor volgend WMC klaar zijn

’Hetleukeisdater

zoveel te verbeteren is’
" Het zal duidelijkzijn dat wij
het niet nodig vonden om al
eerder ruchtbaarheid te geven
van onze kennis van deze fei-
ten. We vinden het namelijk rij-
kelijk hypocriet om zelfs maar
te veronderstellen dat de enige
weg om de sport weer 'schoon'
te krijgen het verspreiden van
beschuldigingen is. Bovendien,
is het niet zo dat wij er al lang
van overtuigd zijn dat in alle
omliggende landen doping
wordt gebruikt? We geven het
toe, in het geval van de mooie
Katrin hebben wij onze twij-
fels. Maar voor de rest lijkt het
wel duidelijk. Alleen in Neder-
land doen wij daar niet aan
mee. Dat is ook de reden waar-
om we in bepaalde sporten
maar heel zelden eerste worden.

DOOR BENNIBANACH lijke architectuur. De Rodahal
is een van de mooiste hallen
van Nederland. Het heeft een
uniek karakter. De meeste hal-
len zijn gewoon vierkante
doosjes. Dit is een Jawerth-
constructie. Het bestaat uit een
zadeldak dat hangt aan stalen
kabels die steunen op beton.
Als het flink waait, dan be-
weegt het dak. Dat hoort zo."

Kerkrade - volgendJaar zomer vindt de twaalf-de editie van het WereldMuziek Concours plaats.
*tet is de spreekwoordelijke
stok achter de deur voor de
Verantwoordelijken van de
Kerkraadse Rodahal. Wanttwee weken voor de eerste,
Juli, als het WMC start, moet
<je laatste verf in de haldroog zijn. ■

Marie Schipper is eenvan tien vrouwelijke theaterdi-recteuren van Nederland. Ze is!
Zichtbaar trots op haar Roda-"al. Okay, de 25 jaar oude halvoldoet niet meer aan alle ei-Sen, „maar het leuke is dat erZoveel te verbeteren is", zegtSchipper.

Ook de grote hal zelf moet een
aantrekkelijker gezicht krij-
gen. „Het is moeilijk om het
goed aan te kleden, want het iszon groot gebouw. Maar met
carnaval is het wel gelukt",
zegt Schipper.

De grote hal ligt er verlaten bn.
Tweeduizend zitplaatsen
wachten op de volgende bezoe-
kers. Schipper zou graag zien
dat de zaal kleiner gemaakt
kan worden, zodat ook bij zes-
honderd toeschouwers de in-
druk van een volle zaal gewekt
wordt.

" Anne-Marie Schipper: „Ja, ik ben een beetje verliefd op deRodahal". Foto: FRANS RADE

Stoeptegels
Zij loopt door de entreehal.Opde vloer liggen uit de kluiten
gewassen stoeptegels. Erg;
praktisch bij popconcerten,*
maar weinig gezellig, geeft ze
toe. „Door de tegels heeft de
Rodahal altijd een lage drem-
pel gehad. Het is als het ware
een verlengstuk van de straat.
Die lage drempel moet de hal
zeker behouden. Maar het is
duidelijk dat de entree gezelli-
ger moet worden", vindt de
directeur.

Het is een van de wensen van
Schipper, zoals zij ook graag
meer grote danswedstrijden
onderdak zou willen bieden.
„Het multifunctionele gebruik
van de hal moet onderstreept
worden. Dat betekent dat er
ook recepties» vergaderingen,
kerstmarkten, rommelmark-
ten, congressen en Holiday on
Ice in moeten kunnen."

"°e de Rodahal er exact gaatUl.t2ien is nog onduidelijk. „We
2lJn nog aan het brainstormen
°P dit moment. ledereen die

idee heeft is welkom", al-Qus Arme Marie Schipper.

een fasering. In julimoet 'Ope-
ratie Rodahal' op papier staan.
Maar de eerste bouwvakker zal
de hal pas betreden op as-
woensdag 1993, als de carna-
valsdampen nauwelijks zijn
weggetrokken. De project-
groep denkt dat de klus in de
tussenliggende maanden tot
begin juli 1993 te klaren is.
Mocht het niet lukken, dan
start de opknapbeurt eerder.
Voor de carnaval. „Dan moet
er buiten maar een tent ko-
men", aldus wethouder Hub

Dat is ook de belangrijkste uit-
komst van een onderzoek vo-
rig jaar. De bezoekers blijken
zeer tevreden over het pro-
gramma-aanbod, maar als het
om gezelligheid gaat, dan
scoort de Kerkraadse hal niet
hoog.

Maar de uitgangspunten staanreeds vast. Schipper: „We zul-len uitgaan van de oorspronke-

Eend-ontwerp
"Bijzonder in trek in deze pe-
riode is de paddentrek. Specia-
le oversteekplaatsen worden
gecreëerd om er voor te zorgen
dat de padden heelhuids de
overkant van de weg halen. In
het verlengde daarvan is het
toellicht de moeite toaard om
eens serieus te denken aan een
oversteekplaats voor eenden.
Op de Molenberglaan in Heer-
len moeten automobilisten im-
mers dikwijls krachtig op de
rem trappen om het leven van
deze fraai gekleurde dieren
niet voortijdig te beëindigen.
Nu bestaat er reeds een ver-
keersbord voor 'overstekende
eenden', maar wellicht heeft
iemand een origineler ontwerp
voor zon verkeersbord. De leuk-
ste inzending wordt door ons
beloond met een plaatsje in de
koffiekolom.

Ook de vestigingvan deKerk-
raadse muziekschool in de
Rodahal sluit Schipper niet
uit, zoals is geopperd in de
Kerkraadse raadscommissie
voor welzijn. „Er is onlangs

Bogman. „Ook daar heeft het
architectenbureau ervaring
in."

Schipper wandelt verder door
de grote ruimte. Ze kijkt om-
hoog. „Ik vind het nog steeds
een prachtig gebouw. Ik ben er
iedere dag trots op." Ze wijst
naar de gordijnen. „Die hangen
er al 25 jaar. Dat zijn dus hele
goede gordijnen. Ja, ik ben in-
derdaad een beetje verliefd op
deRodahal."

Het Heerlens architectenbu-
reau AGS gaat de Kerkraadse
wensen vertalen in een plan en

een projectgroep ingesteld
door de gemeente. Die gaat
prioriteiten stellen. Daarbij
wordt ook rekening gehouden
met het centrumplan. De Ro-
dahal staat wel net buiten het
centrum, toch heeft de hal een
sterke relatie met het centrum
als het gaat om bijvoorbeeld
wonen en parkeren."
Tent
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WAAROM ZULLEN WE DUUR DOEN
Vestigingen in: Alkmaar, Almelo, Almere-Buiten, Amsterdam 3x, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beek (Z.L.), Beverwijk, Den Bosch, Den Haag, Diemen, Doetinchem, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hoogeveen, Leeuwarden, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Sittard, Spijkenisse, Stadskanaal, Tilburg, Uden, Valkenburg (Z.H.), Wageningen,

Woudenberg, Zaandam, Zoeterwoude.



Debutant Van Vossen verdient tweede kans in Nederlands elftal
Goed begin oefencampagne

Van onze sportredactieDOOR BERT GROOTHAND
SITTARD - Fortuna Sittard zal
spits Marco Boogers geen strobreed
in de weg leggen als hij wenst te
vertrekken. Het botert al geruime
tijd niet meer tussen de club en de
spitsspeler. E)e meningsverschillen
liepen de afgelopen weken dermate
hoog op, dat Fortuna de dit seizoen
van RKC overgenomen doelpunten-
maker niet aan zijn contract, dat
nog een jaar doorloopt, zal houden.
Inmiddels is er vanuit België, waar
een chronisch gebrek heerst aan
spitsspelers, interesse getoond. Arie
Haan, Standard Luik, heeft de
Dordtenaar al een duel gevolgd;
concreter evenwel lijkt de belang-
stelling van KV Mechelen-trainer
George Leekens.

Fortuna-manager Jac Opgenoord
geeft toe dat niet alles pais en vree
is tussen Marco Boogers, de techni-
sche staf en sommige collega's. „Als
hij een andere ploeg vindt voor een
prijs die contractueel vastligt, mag
hij weg. Dat geldt echter niet alleen
voor hem. Fortuna is komend sei-

zoen alleen gebaat bij spelers die
voor de club demouwen willen op-
stropen."

Het is zelfs niet ondenkbaar dat
coach George Kessler Marco Boo-
gers - tot nog toe negen doelpunten- geen basisplaats inruimt voor de
derby tegen Roda JC morgenavond.

De technische staf was verleden
week uitermate te spreken over de
tweede speelhelft van de oefenwed-
strijd in Oss tegen TOP. Marco Boo-
gers stond onder de douche, toen
het tandem Sneekes/Taihuttu TOP
op zijn kop zette.

„Ik weet niet," aldus Opgenoord,
„met welke opstelling Kessler aan
de derby zal beginnen. Mocht Boo-
gers ontbreken, heeft dat zeker niet
te maken met onderlinge menings-
verschillen. Wij bevinden ons mo-
menteel niet in de situatie dat der-
gelijke zaken bij opstellingen
meespelen. Fortuna vecht voor lijfs-
behoud en zal dat met het sterkste
elftal doen. Eventuele onderlinge
controverses, worden daarvoor ter
zijde geschoven."

Revanche Italië
op Duitsland

de wedstrijd. Met twee treffers, 1-1
en 3-3, en de voorzet waaruit Vahi-
rua 2-2 maakte.

TURIJN/PARIJS - Gisteren startte
de Duitse nationale ploeg van Berti
Vogts de voorbereiding op de ein-
dronde van de Europese titelstrijd
in de Turijnse tempel. Met een ne-
derlaag (1-0) tegen Italië, dat aan
rake strafschop van spelverdeler
Baggio kort voor tijd voldoende had
voor de zege.

Oostenrijk
In het Oostenrijkse elftal maakte
Frenk Schinkels onder Ernst Hap-
pel zijn debuut. De Rotterdammer
viel in Budapest in de 73e minuut in
voor Herzog. Oostenrijk verloor met
2-1 van Hongarije. De Hongaar Ki-
prich van Feyenoord liep een gele
kaart op.

Engeland
Het elftal van Tsjechoslowakije
heeft verzuimd de Engelse interna-
tionals een afstraffing toe te dienen.
Het werd 2-2 in Praag. En daarmee
mochten de Engelsen alle duimen
omhoog steken.

Schotland
Schotland, tegenstander van Oranje
in Zweden, begon even mager aan
de oefencampagne. Tegen de Fin-
nen bleef de ploeg op 1-1 steken
Ondanks een snelle voorsprong via
McStay, die scoordena 24 minuten.

Frankrijk
In Parijs counterde de Belgische
ploeg de Franse elf van Michel Pla-
tini bijkans tureluurs. De Belgen
namen drie keer een voorsprong,
maar werden steeds weer achter-
haald (3-3). Frankrijk was speelser,
creatiever, maar vergat de verdedi-
ging. De Belgen onder regie van de
slimme Scifo wisten er wel raad
mee. Albert zorgde voor 0-1, Scifo
voor 1-2 en Wilmots voor 2-3. Papin
bracht Frankrijk drie keer terug in

Van Vossen:
’Afwachten

wat Michels
met me doet’

KNVB en clubs trekken wit weg
Olympisch team moet via Australië naar Barcelona Van onze verslaggever

DOOR JAN DAGEVOS

AMSTERDAM - Tegen Joegosla-
vië trokken de Amsterdamse broer-
tjes Rob en Richard Witschge gis-
teravond pas voor het eerst gelijktij-
dig het shirt met de leeuw over de
ranke schouders. Ondanks de 2-0
overwinning werd hun eerste
Oranje-samenzijn geen succes. Rob
Witschge: „Maar ik hoop dat we nog
een herkansing krijgen."
Als we Rinus Michels mogen gelo-
ven, zit dat er dik in. „Want," stelde
de bondscoach, „ik vind dat de
broertjes het aan de linkerkant goed
hebben gedaan hebben."
Peter van Vossen maakte een hoop-
vol eerste Oranje-optreden. „Ik heb
lekker gespeeld en een goed debuut
gemaakt; meer niet," stelde de
speersnelle aanvaller van Beveren
zich bescheiden op. „Ik ben hier als
derde, vierde keus naartoe gegaarj
en zo voel ik me nog steeds. Zenuw-
achtig ben ik geen moment ge-
weest, ik had niks te verliezen.
Michels heeft gezegd dat ik het
goed gedaan heb, ik wacht maar af
wat hij verder met me gaat doen."

" FC Twente-speler Arthur Numan (midden) namens Jong Oranje in fel duel met de Zweed
Patrik Andersson. Rechts dienslandgenoot JoachimBjorklund. Foto: ANP

- Oefenwed-
/jen van het Nederlandsij* 1 zjjn zelden reden tot on-
j °flijk enthousiasme. Dest op Joegoslavië (2-0) gis-
ii: Vond in Amsterdam was
°°k niet. Toch waren er in

perste duel van een oefen-
ij 6 die uiteindelijk tot suc-

i 0 jydens de EK in Zweden
ti
l leiden wel de nodige po-ve zaken te ontdekken.

L^nst leidt altijd tot tevreden-
|0' wist bondscoach Michels nar^|P- Toch was ook hij wel zo

toe te geven, dat met name de* helft niet bepaald goed of

Ms-ft J*""1 - Joegoslavië 2-0 (0-0). 63.
Tttt '0, 69. Wouters 2-0. Scheidsrech-
Ss. ,"hmenthaler (Zwi). Toeschou-
W-i "30°- Gele kaart: Milanic (Joe).
% ,!*nd: M,jnzo; Bind. Ronald Koe-
■bl j

Van Aerle) en Van Tiggelen;
■jT^'a (68. Winter), Wouters en Ri-EjJ "'tschge; Van 't Schip, Kieft (85.
W , an Vossen en Rob Witschge.

lavië: Omerovic; Stanojkovic,
'vak?' Hadzibegic en Najdoski (63.

'i c. Jug°vic, Savicevic (17. Mijato-
ir.tj^wjkovic (46. Milanic), Bazdarevic"fnovic; Kodro.

eu*jk was geweest. „We
!tw en ons aanpassen aan een te-
m die we totaal niet ken-
i^ daardoor kregen we geen
(■J* °P het duel. Vanaf de eersteH^t na rust lukte dat wel. Er
■Veri toen ook meer positiewis-
"^sen bij ons. Vooral ook door
'l,sta°SSen' H^ 's een sPe"er d*e
\\ j^nt onderweg is en daardoor
t| niJ zeker niet uit de toon. EenPrestatie als je debuteert."
I
Handicap
in **e kende de handicap verschei-
H aste waarden te moeten mis-| ."'el al eerder aanvoerder Gullitj,i'steravond werd duidelijk dat
W genoot Marco van Basteneer»s niet van de partij kon zijn.
)k lchte enkelblessure was de
iep, a*c- Eeuwige reserve Wim

mocht voor de Utrechtse Mila-
°Pdraven. Toch mag de con-

i^e' zoals ook Michels eufemis-
He ,stelde, zijn dat de inbreng van
toe? er §eval een van de invallers,
«ju Van Vossen, zeer positief was.
W . werkend en vooral enorm
"31gieSliJk bewees de debutant in
>w Scne dienst zijn waarde. Uiter-
ilss was ook Willem Kieft nauwe-
"jrP

een verzwakking. Alleen de
tv ng van Rob Witschge bleefver
eie). «e maat. Zoals overigens de
!fL,Unker kant van het Nederlands
fh g'ln gebreke bleef. Richard Wit-
D. jj ls duidelijk geen linksachter1^ l regelmatig op de verkeerde
ijlg' ook de met veel span-
itig geziene samenwer-
iet f^et broer Rob kwam totaal
fear de verf
>(iei Wat zijn de Nederlandse per-
i-j e problemen vergeleken bij
fj» *n de Joegoslaven. Sinds het
i-jar an twee jaar geleden moet de
!*H <jBe bondscoach Osim werken
ik d

e beperkingen die voorname-e burgeroorlog in zijn land
üt j^Piegt. De. basis van het team
'ef( jn Italië op de WK uitkwam,
'"ia,. gevormd door zeven KroatenkT nder illustere namen als Ivko-

" Achter deruggen van Budi-
mir Vujacic (links) en Vladi-
mir Jugovic (midden) kopt
Wim Kieft de bal in het doel
van de Joegoslaven. De treffer
wordt echter afgekeurd.

Foto: ANP

Niettemin kampt Osim al jaren met
dit soort problemen. De voormalige
overkoepelende voetbalbond heeft
emigratie van de beste vaderlandse
voetballers altijd gestimuleerd.

veel moeite het eigen ritme te vin-
den. Terwijl men zelf voortdurend
zocht naar de juiste maniervan spe-
len, liet Joegoslavië niets na het
tempo uit het duel te halen. Een on-
opvallende Koeman, die overigens
na rust op eigen verzoek vervangen
werd door Van Aerle, kon geen
richting geven aan het spel van zijn
elftal. Net zo min als Frank Rijk-
aard dat kon. De Milanees speelde
één van zijn zwakkere partijen en
leek niet helemaal bij de les.

Na rust kon Oranje de balans iets
beter vinden. De onvermoeibare
Van Vossen bleef een plaag voor de
Joegoslavische defensie, waardoor
Kieft wat meer ruimte kreeg. Ter-
wijl de bezoekers voor rust duide-
lijk meer kansen hadden gekregen,
dwong Nederland in de tweede
helft meer mogelijkheden af. Na 17
minuten scoorde Kieft met het

hoofd, na 23 minuten vergrootte
Wouters op aangeven van Van Vos-
sen de marge tot twee doelpunten.
De serie oefenwedstrijden, waarin
Nederland ook Sittard zal aandoen,
is dus met winst gestart. Niet al te
overtuigend, maar dat zullen de
meeste liefhebbers de formatie
voorlopig nog wel even vergeven.
Michels heeft het probleem aan de
linkerkant van het team met het op-
stellen van Rob Witschge bepaald
niet opgelost. Daar zal een andere
truc voor bedacht moeten worden.
Net zoals er iets bedacht zal moeten
worden voor Van Vossen. De aan-
valler verdient duidelijk een tweede
kans. Ondanks het feit datvolgende
keer Van Basten weer terug zal zijn.
„Heel prettig dat hij zich op deze
manier gemeld heeft," concludeer-
de Michels. „Een goede prikkel
voor de anderen. Voor een trainer is
er niets mooiers."

vic, Boban en Prosinecki. Met name
de laatste werd, misschien wel wat
voorbarig, al snel, uitgeroepen tot
één der besten van de wereld. Bij
Real Madrid heeft hij die faam voor-
lopig nog niet echt waar kunnen
maken. Gisteren in 'zijn' nationale
team ook niet. Prosinecki is Kroaat
en het wordt hem door zijn eigen
bond verboden nog uit te komen
voor Joegoslavië. Toen hij onlangs
liet weten toch wel belangstelling te
hebben, werd hij met zijn leven be-
dreigd.

Vooral omdat men ongeveer vijf
procent van de transfersom in de
bondskas zag vloeien. Dat er altijd
weer voldoende klassespelers over-
blijven aan Joegoslavische kant is
echter ook duidelijk. Twee wereld-
voetballers als Stojkovic van Vero-
na en Savicevic van Rode Ster le-
vert tegelijkertijd soms ook proble-
men op. Beide heren voeren een
enorme strijd om het leidersschap.
Niet gisteren echter, de eerste ver-
dween na rust van het veld, de
tweede was na een klein kwartier al
met een blessure naar de kant ver-
dwenen.

Oranje had met name de eerste helft

VaXJö - Jong Oranje mag ondanks alles toch nog hoop koesteren op de
Olympische Spelen. De ploeg van Nol deRuiter liet het er gisteravond in
Vaxjö dan wel bij zitten tegen de Zweedse collega's (1-0 verlies), er rest
de Nederlandse ploeg nog altijd een achterdeurtje. Als op één na beste
verliezer wacht het Olympisch team nu een herkansing tegen Australië.
De KNVB en de hofleveranciers trokken wit weg bij de gedachte aan de
kosten etcetera van de reis naar het andere eind van de wereld. Van de
mogelijk op neutraal terrein te spelen en de reis daardoor in te korten,
was gisteravond nog geen sprake.

op de Spelen thuis. Wij zijn niet
voor niks bij de laatste acht geëin-
digd. Er zit genoeg kwaliteit in dit
team. Alleen is dat er de laatste tijd
niet helemaal uit gekomen. Er zit-
ten te veel spelers in het team die
de echte vorm (Taument en Vink
onder anderen) niet hebben. Vijf
maanden geleden was dit elftal
voetballend beter".

Het mindere spel is vooral het ge-
volg van de overbelasting. Vooral
de Feyenoorders en Ajacieden krij-
gen deze maanden nogal wat voor
hun kiezen. Ze wandelen van het
ene trainingskamp naar het andere.
Dat maakt het perspectief voor de
wedstrijden tegen Australië, de
winnaar van de groep Oceanië, er
niet beter op. „Nieuwe ronde, nieu-
we kansen", meent De Ruiter ech-
ter.

Nederland was na het 1-0 verlies
gisteravond in het goed gevulde Va-
rendshallen-stadion afhankelijk van
de resultaten bij de wedstrijden Ita-
lië-Tsjechoslowakije en Polen-
Denemarken. Tsjechoslowakije viel
na de 2-0 nederlaag af, waarna plots
alle aandacht uitging naar Polen-
Denemarken. Bij verlies van Polen
zou Nederland als beste verliezer
meteen zijn geplaatst voor het eind-
toernooi in Barcelona. Lange tijd
zag het daarnaar uit, maar de Polen
slaagden er toch nog in om langszij
te komen, 1-1. Hierdoor eindigde
Nederland, via tal van ingewikkelde
berekeningen, op de tweede plaats
in het verliezersklassement en mag
het nu via een uit- en een thuiswed-
strijd tegen Australië proberen als-
nog kwalificatie af te dwingen.

Competitie
week langer

$ VERDAM - De competitie inredivisie duurt waarschijnlijk
'(>ta*eek langer. Jan Huijbregts, de
it*»j ntWoordelijke man, is tot uit-
*"»,,, genoodzaakt nadat bekend
5 dat het Olympisch elftal vóór
f%ei twee wedstrijden tegen Aus-; e fftoet spelen.

Selexkopie onder
Si fiOSCH - Basketbal-eredivi-I!iste st Selex BSW uit Weert verloor
Pfij davond in de voorlaatste wed-
fV, sjV°or de play offs kansloos van
fo^Pecs: 99.74.kt d Waren de Weertenaren goed
P<3 startblokken gekomen: 2-10.Po s„ arëe werd echter snel door de
raU? C naren weggewerkt. Na de
P^y44-37) drukte Pro Specs met-
&U(t°or- Onder leiding van Carl
re *.! toPscorer met 26 punten) nam
JSu Isclub via 73"60 in de tier>de
&nt snel afstand. Aan Selex-

oe j was het alleen Richard van
§e est die een voldoende kreeg.

Agenda
Die duels moeten voor 15 mei zijn
gespeeld en daar dient zich meteen
al het grote probleem aan voor Nol
deRuiter. De bondscoach wordt ge-
confronteerd met een overvolle
agenda in april. Elke woensdag is
voorlopig bezet, het zij vanwege be-
ker-, interland of Europacup-voet-
bal. „Er zal gewoon een weekend
competitievoetbal uit moeten", oor-
deelde De Ruiter.

t^°ETBAL - Horst Koppel is
stejd°nmiddellijke ingang aange-
ef} n a^s hoofdtrainer van Fortu-
-ie usseldorf, dat met degrada-
b^ °rdt bedreigd. De in januari
's tfu6*!*106 tramer Jurgen Gede
3q . net einde van zijn contract

itu J^ni 1992 - met vakantie ge-

Voetbal
in cijfers

" Kwartfinales EK, tevens Olympisch
kwalificatietoernooi, returns:
Vaxjo: Jong Zweden - Jong Oranje 1-0
(0-0). Score: 75. Simpsop 1-0. Scheids-
rechter: Hill (Engeland). Toeschouwers:
7.353. Eerste wedstrijd: 2-1 voor Neder-
land. Zweden naar Olympische Spelen.

Padua: Jong Italië - Jong Tsjechoslo-
wakije 2-0 (2-0). Score: 38. Luzardi 1-0,
41. Bertarelli 2-0. Toeschouwers: 15.000.
Eerste wedstrijd: 2-1 voor Italië, dat
naar OS gaat.

Zabrze: JongPolen - Jong Denemarken
1-1 (0-1). Score: 30. Frank 0-1, 77. Jusko-
wiak 1-1. Eerste wedstrijd: 5-0 voor
Denemarken, dat naar OS gaat, net als
Polen, dat als beste verliezer van de vier
overige kwartfinalisten een ticket voor
Barcelona verdiende.

Indeling halve finales EK: Zweden -Schotland, Italië - Denemarken.
Hij was maar wat blij met de ont-
snappingsclausule. „Want wij horen

Weinig doortastend
De bondscoach liet zich rond de
cruciale wedstrijden tegen Jong
Zweden als een weinig doortasten-
de coach kennen. Hij goochelde
voortdurend, dan weer met het
spelconcept en dan weer met de
tactiek. Gisteren toverde hij een
nieuwe variant uit de hoed. De
bondscoach verkoos Ulrich van
Gobbel boven Elroy Kromheer. Een
zet die merkwaardig aandeed. Van
Gobbel had zich in de thuiswed-

rtuut profiteerde de speler van het
Italiaanse Parma slim van een slip-
pertje in de Oranje-defensie - Roest
en Van Gobbel sprongen beiden
naar de bal zonder dat ze het leder
raakten - waarna hij de boomlange
invaller Pascal Simpson in staat
stelde om het speeltuig van dichtbij
in te schieten, 1-0. „Dat doelpunt
viel net in een fase dat we de zaken
redelijk onder controle hadden", zei
De Ruiter. „Het is triest als je door
één zon moment verliest."

strijd in Utrecht nu niet bepaald als
een tactisch brein gepresenteerd.
Het was veel gehol en weinig ver-
nuft. De Ruiter gaf na afloop een
lichte knieblessure van Kromheer
op als reden voor deze ingreep. „Hij
kon wel spelen, maar alleen met een
bandage om. En om in een wed-
strijd waar de strijd zo belangrijk is
dat de doen, dat durfde ik niet aan".
Het was dan vervolgens logisch ge-
weest datKromheer naar de tribune
was verwezen in plaats van Marco

Overmars of Pierre van Hooijdonk,
maar De Ruiter ruimde voor de Vo-
lendammer een plaatsje op de re-
serve-bank in. „Ik moest evenwicht
in mijn wissels houden", klonk het
in vakjargon. „Nee, ik heb geen ver-
keerde keuzes gemaakt".

De Ruiter lietvooraf ook weten niet
wakker te liggen van Tomas Brolin.
Het was echter juist de gedrongen
aanvaller die Jong Oranje een
nachtmerrie bezorgde. In de 76e mi-

KV Mechelen en Standard geïnteresseerd

Marco Boogers mag
Baandert verlaten
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<gpiccolo's
in de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo'sen
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper.
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’4,75.
Prijzen exclusief 6%BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è 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 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15jaar en ouder.
(Bron CeOuco Sommc* Scanner) 079

Personeel aangeboden
TEKSTVERWERKER biedt Piccolo's in het Limburgs
zich aan voor thuiswerk. Tel. Dagblad zijn groot in RE-
-045-214439. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Mystery Escort Service
vraagt met spoed dames. Tel. 06-52820714.

Kerp Heerlen
zoekt voor de afdeling VERKOOP BUITENDIENST
een ervaren verkoopadviseur

van electrisch handgereedschap
* leeftijd vanaf 25 jaar

* minimaal 2 jaar werkervaring in vergelijkbare functie
* affiniteit met de bouwwereld

* positieve en enthousiaste instelling
* goede contactuele eigenschappen

Een uitstekende beloning alsmede "een auto van de zaak"
vinden wij heel logisch voor iemand die bewijst dat hij/zij
kan scoren!

Heeft u interesse stuur dan uw sollicitatie met CV. aan

JC^RP BV

t.a.v. de Directie,
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen.
Schoonmaakbedrijf City Service B.V.

zoekt met spoed
nette interieurverzorgers/sters

voor projekt in Heerlen.
Werktijden 17.15 uur tot 19.00 uur voor 5 dagen per week.

Voor inlichtingen tel. 046-755252.

Makro ZBG Nuth
vraagt met spoed

een gediplomeerd bakker
of een in de opleiding vergevorderde

1 e gezel bakker
die aansluitend zijn diploma broodbakker wil behalen.
AANMELDEN: Schriftelijk, of telefonisch van 9.00 tot
17.00 uur een sollicitatieformulier aanvragen en dit zo

spoedig mog. na ontvangst volledig ingevuld retourneren.
Makro Zelfbedieningsgroothandel Nuth

afd. Personeelszaken
Postbus 22031, 6360 AA Nuth.

Tel. 045-242222.

Zoek je een leuke bijverdienste?
Wij zitten te springen om
Oproepkrachten

scholieren vanaf 16 jaar dieons twee a drie uur per dag
kunnen helpen met het verwerken van binnenkomende

schoenen. Dat kan dagelijks zijn, maar ook een paar vaste
dagen per week. Die keuze is aan jou!

Belangstelling?
Neem dan telefonisch contact op met de filiaalmanager,

de heer G. Teunissen, tel. 045-713676.
SCHOEN-EXPRES, De Klompstraat te Heerlen.

EN MOOIER ÈN GOEDKOPER.

Villa Liberia
vraagt gastvrouw. Werktijd
in overleg, intern mogelijk.

Tel. 04499-4346.
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
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
MikJner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.
Classic Club vraagt met
spoed nette attraktieve
MEISJES, werktijden in
overleg, vervoer aanw. Tel.
045-729239 of 0932-
-11718692 na 20.30 uur.
Gevr. METSELAARS voor
Nederland / Duitsland.
B.E.M. BV. Tel. 04450-4565
Bistro restaurant-Friture de
Meule heeft plaats voor
nette HORECA medewer-
kers m/v. Inl. 04746-2817.

Gevr. VERKOPER/STER
voor groente en fruitspe-
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr i
B-1098, L.D. Postbus 2610,
6401 PP Heerlen. j
Gevr. FRITUREHULP (v)
voor enkele dagen per week 'Tel. 045-244538 na 20 uur. :
Gevr. IJSVENTER met. rij- ibewijs, goede bijverdienste, i
Br.o.nr. B-0537, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen. \
Boetiek OSE vraagt full-time |
verkoopster, goede presen-
tatie vereist. Bel voor afspr. !Tel. 043-218840. I
Gevr. FRITUREHULP (vr.) j
met ervaring. Tel. 045- '726764 of 045-229037. *Gevr. ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in 'Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
Gevr. SERVEERSTERS of
kelners, alleen voor zater-
dag; tevens voor alle voor-
komende werkzaamheden
poetshulp en keukenhulp
gevr., ook voor zondag. Tel.
045-352406.
Gevraagd voor direct
GRONDWERKER, Ift. 18-
-21 jaar, i.b.v. eigen vervoer.
045-213789, na 18.00 uur.
OPPAS gevr. Tijden en ver-
goeding in overleg. Geen
huish. werk. 045-353654.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
Gevr. Iste KAPSTER met
salon ervaring voor 23 uur
per wk. Tel. 04493-3738.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding 1e MONTEUR
met diploma's. Autobedr.
HADE, Rijksweg 167, Berg
en Terblijt. 04406-13700.
Gevr. nette TAXI-CHAUF-
FEUR m/v voor dag- en
nachtdienst, part-time. Ju-
lianastr. 6, Brunssum.
Gevraagd KAMERWERK-
MEISJE voor 6 mnden sei-
zoenswerk. Hotel Lennards,
Walramplein 31, Valkenburg
Tel. 04406-13855.
Bouw- en ingenieurbureau
K.H. Gehlen vraagt Duitse of
Ned. BOUWINGENIEUR
die in staat is nwe. werken in
Duitsland aan te trekken.
Trichterweg 125, Brunssum.
Tel. 045-231225.
Gezocht CHOREOGRAAF
voor dans-revue. Tel. 045-
-211514.
BEHEERDER gevraagd
voor een pand in Beek, bij
voorkeur wonende in Beek.
U bent kontaktpersoon voor
de huurders bij calamiteiten.
Tel, ml. 03404-53880.
Met spoed gevraagd SER-
VEERSTER voor een sfeer-
volle, kwalitatief, hoog-
staande koffie-salon te
Heerlen. Leeft, tot 23 jr. Soll.
met pasfoto naar Parallel-
weg 2, 6176 BK Spaubeek.
Gevraagd FRITUREHULP
vr. met ervaring Cafetaria/
broodjeszaak Marktzicht te
Bom. Tel. 04498-54750.
Gezocht PIZZABEZOR-
GERS omg. Treebeek. Tev.
baliehulp, ook engels spre-
kend. Tel. 045-227020.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250238.
Kaas- en zuivelgroothandel
te Hoensbroek vraagt part-
time MEDEWERKER voor
magazijn en als bijrijder.
Tel. 045-211704.
Wij zoeken jonge dynami-
sche zelfbewuste MENSEN
die hun droomkasteel tot
werkelijkheid willen maken.
Info-avond: Hotel Posteljon,
Schaesbergerstr. Terwinse-
len, K'rade. Aanv. 20.00 uur.
VERKOOPSTER gevraagd
voor 38 uur per week. Bak-
kerij Packbier, Nuinhofstr. 9,
Nuth. Tel. 045-241202.

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd

omgev. Heerlen
eengezinswoning met 3

slpks, event. ruilen tegen
eengezinswoning te Heer-
lerheide. Tel. 045-226689.

Te huur gevraagd HUIS,
omgeving Landgraaf,
Schaesberg, Kerkrade,
Heerierbaan. Huur tot
’BOO,- per mnd. Beloning
’500,-. Tel. 045-741592.
Discreet gelegen WONING
(pand) in Zuid-Limburg te
huur gevraagd voor "Pri-
vé"-doeleinden. Hogere
huur geen bezwaar. Reac-
ties graag aan Echtem.ln.
554, 5625 KH Eindhoven.
Te huur gevr. vrijst. HORE-
CAPAND m. zaal en par-
keerruimte, niet in woon-
oord, omg. Landgraaf,
grensstreek. Br.o.nr.
B-1132 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Beroeps-Officier zoekt i.v.m
plaatsing in Maastricht, zo
spoedig mog. zelfstandige
WOONRUIMTE: 3-kamer
appartement/flat/etage/wo-
ning in nabij/centrum M'tricht
Tel. 043-639080 toestel 32;
privé 043-621093; weekend
085-458875.. . ■ - —OG te huur
Te huur: Akerstraat Noord
232 B te HOENSBROEK,
gem. Heerlen. Een groot
mooi woonappartement met
aparte opgang en voorpor-
taal, compleet ingerichte
keuken, moderne tegelvloer,
nieuw gestoffeerd, zeer gro-
te woonkamer, slaapkamer,
geheel nieuw ingericht,
douche en wc, warmwater
boiler. Het geheel is centraal
verwarmd, verder kabel-tv,
telefoonaansluiting. Het ge-
heel is gelegen aan de grote
weg bij bushalte. Het geheel
is overd. royaal en practisch
nieuw gemeubileerd. Direkt
te aanvaarden. Gaarne voor
een verpleegster, rijks-
ambtenaar of afcent-perso-
neel. Kale huur ’ 700,- een
maand borg. ’3OO,- voor
gas, water, licht, boilertiuur
en alle gem. belastingen. Br.
o.nr. B-1133 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
WOONRUIMTE voor nette
mensen met werk, z. kind, v.
1 a 2-pers. 045-217805,
Brunssum (geen huursubs.)
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb„gevr.

Hypotheken net even beter!!
VAN OPPEN BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Oirsbeek
Schubertstr. 7

Te koop prachtig halfvrijst.
woonhuis. Goed onderh.

Prijs ’ 199.000,-k.k.
Tel. 04492-2069 Of 2701.

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Gratis taxatie, wanneer wij
Uw hypotheek mogen ver-
zorgen. Rente vanaf 8.8%.
WIJMAN & Partners. Tel.
045-728671.
Wij kunnen de schreeuwen-
de vraag naar woningen niet
bijhouden (alle prijsklassen!)
N.M.W. QUADEN & Zn.,
Makelaardij onr. goed., Gel-
restr. 4, Munstergeleen, Lid
NVM, 046-519644.
LANDGRAAF, Briandstr. 45,
goed onderh. woonh. met
garage, 3 slpks., badk. met
ligbad en 2e toilet.
’llB.OOO,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
NUTH, Reukenderweg 15,
vrijst. woonh. met garage,
keuken met apparatuur, 3
slpks., badk. met ligbad en
2e toilet, vaste trap naar zol-
der. ’220.000,- k.k. Wijman
& Partners, 045-728671.

Kamers
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS. Holtskuilenstr.
1, Eygelshoven.
Kamer te huur te VALKEN-
BURG voor oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.
Te huur goed gemeub. zit/
slpk. te KERKRADE, Pan-
nesheiderstr. 1.
Aangeb. KOSTHUIS of ka-
mer te Heerierbaan voor net
persoon. Br.o.nr. B-1131
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Riante kamer te huur te
SCHINNEN. Tel.' 04493-
-2715.

Bouwen Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603

Bedrijfsruimte

Hoensbroek
Centrum, C. Quixstr. te huur

125 m2magazijnruimte,

’ 550,- per maand.
Inl. 045-227311 of 224596.

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te koop div. maten thermo-
phane GLAS. 045-726821.
Te k. partij WANDTEGELS
Sphinx Atlanta wit, 11 m2,
nieuwprijs ’ 67,- per meter.
Hele partij voor ’ 325,-. Tel.
046-526647.
Te koop grote partij gebruik-
te GRINDTEGELS, balken,
kepers, panlatten en vloer-
planken. Handelsondern.
Wolter, De Koumen 51,
Hoensbroek. 045-229999.

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
Koel/diepvriesreparatie
VROKO Kerkrade, ook in-
bouw en garantie, 045-
-441566/461658
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Transacties
fë kööp PERSCONTAI-
NER, op krachtstroom, 18rn 3, ’ 1.000,-. Camping de
Bousberg, Landgraaf. 045-
-311213.
Een PICCOLO in het Lim-,
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. FORD 2000. Tel.
04404-1224/1333
Alischalmer, Forddextra,
Fergison 2-wielige TUIN-
TREKKER met frees en
ploeg. Tel. 04498-54836, na
19.00 uur.
Te k. VOEDERWORTELEN
J. Schaepkens, Klimmen-
derstr. 106, Klimmen.
Tel. 04405-1359.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’595,-; magazijn of
archiefstelling v.a. ’75,-; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’445,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16
Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te koop div. AUTOMATEN
voor snoep, frisdrank en si-
garetten, te.a.b. Tel. 045-
-314944.

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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Voorpiccolo's geldt
2xplaatsen, V/2X betalen èn
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2xbetalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

I BEL NU 045-719966
Auto's

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 GLi beigemetal 1990
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Omega 2.3 diesel blauw 1987
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Mazda 323 5-drs 1987
Opel Kadett 1.6 D 3-drs 1987
Opel Kadett 1.2S groen 3-drs 1985
Volvo 245GLE D met extra bank 1982
Opel Kadett combo 1.6D 1986 1987
Mitsubishi Lancer 1.5 1989
Ford Escort 5-drs. Diesel 1986
Mercedes 309 diesel autom. lang 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel 045-41 fio?3

T IVA/LU.

Te koop gevr. AUTO'S v.a.
f 500,-. Tel. 045-423199.
AUDI 80 LS type 78, abso-
lute nw.st. APK 4-93,

’ 1.400,-. Tel. 045-232321.
Te k. BMW 525 in st.v. nw.,
f 2.500,-. Europalaan 25,
Heerlerheide. Na 16.00 uur.
Te k. BMW 316, 5-bak,
1800 CC, bwj. 1985, radio-
cass., achter spoiler, r.-
spiegel, iets moois, vr.pr.
f 12.500,-. Tel. 04406-
-41267/ 16019.
BMW 316 i '88, in zmst,
met LPG, vr.pr. ’21.000,-.
Inr. evt. mog. 04409-2619.
Te koop CITROEN Axel, kl.
rood, bwj. sept. '86, APK
mrt. '93, pr. ’3.750,-. Tel.
345-418037 of 412483, na
13.00 uur.

Te k. EEND CV6 club, bwj.
'81, APK 3-93, pr. ’1.375,-
Tel. 045-353144.
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. eind '83, APK dcc. '92,
i.z.g.st, pr.n.o.t.k. Heerler-
weg 78, Voerendaal.
Te koop van part. CITROEN
BK 14 RE, bouwjr. '86,
’6.500,-. Tel. 045-219881.
Te k. CITROEN BK TRi, bwj.
'88, alle opties, mcl. electr.
schuifdak. Tel. 045-222841.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Nissan SUNNY Diesel
1700 DL, 4-drs, bwj.'Bs,
’4.750,-; Citroen BK 1400,
bwj.'B4, ’ 4.750,-; Citroen
BK 14 E, bwj.'BB, kl. zwart,
5-bak, in nw.st, ’9.750,-;
Volvo 340 CL D, bwj.'B6,
i.z.g.st, met ace., kl. blauw ,
vr.pr. ’ 6.850,-; Fiat Uno 45,
3-drs, i.z.g.st, bwj.'B3, kl.
beige, pr. ’3.450,-; Mazda
323 1.3 SN 3, 3-drs, kl.
bruinmet, bwj.'Bo, APK 3-
93, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.500,-;
Ford Escort 1300 L, 3-drs,
kl. blauw, zeer mooi, bwj.
'81, ’3.450,-. Alles met
APK, zien is kopen! Tel.
04498-54319.
Fiat Tipo 14 lE, sept. '91,
5.000 km, ’23.500,-, ga-
rantie en inruil. Auto
ENGELBERT, 04458-2918.
Fiat UNO 45 ES bwj. mei
1984 met APK, zuinig en
goed ’ 3.500,-. 045-751387
FIESTA KR 2, bwj.'B3, kent.
'92, 1e eig. Jurastr. 16, Hrl
(Zeswegen)
Te k. Ford FIESTA, bwj. '80,
nwe. APK, i.z.g.st, vr.pr.
’1.950,-. Zandkuilenstr. 11,
Hoensbroek.
Ford TAUNUS Combi, '80,
APK '93, trekhaak, pr.

’ 950,-. Tel. 045-320457.
Ford ESCORT 1600 GL,
model '81, APK 12-92,
’2.950,-. Tel. 045-310316,
na 18.00 uur.
Ford ESCORT 1.1, 5-bak
'85 ’6.950,-, mr., gar. mog.
Bovagbedrijf: 045-244947.
ESCORT 1100 L bwj. 5-'B2,
APK '93, 1e eigen., 1e lak,
altijd binnen gestaan, km.st.
72.000. Tel. 045-273743.
Ford SIËRRA 1600 Laser,
bwj.'B6, kl. blauwmet, APK
gek., pr. ’ 7.900,-. Ariensstr
2 Kakert-Schaesberg.
AUTOMATIC Honda Accord
bouwjr. '80, APK 2-93. Tel.
04454-4632.
MAZDA 323 HB type '82, kl.
beigemet., benz. verbr. 1 op
15, APK, auto verkeert in
perfecte staat, weg. omst,
’3.150,-. Tel. 04409-2191.
MAZDA 323, '81, 3-drs.,
blauwmet, APK 4-93, zeer
mooi en goed, ’2.250,-. Pr.
Hendrikstr. 4 Nieuwenhagen
Te k. MERCEDES 190 E
automaat bwj. '84, zeer
mooi, veel extra's, vr.pr.

’ 23.750,-. Tel. 046-529076
MERCEDES 200 D bwj. '83,
wit, APK febr. '93. Tel. 045-
-257753 tot 12.00 uur.
MERCEDES 190 E bwj. '84,
automaat, verlaagd, sportw.,
elec. ramen en stoelen,
schuifdak, stereo, zeer apart
’18.500,-, inruil, financ.
mogelijk. Tel. 045-211071.
Te koop MERCEDES 190 E
bwj. '83, kl. diam.zwart, veel
ace. Tel. 04458-1408, na
18.00 uur.
DATSUN 280 Sport '79,
APK '93, ’8.750,-. Bovag-
bedrijf: 045-244947.
Opel KADETT 1.3 Club, bwj.
'88, grijsmet, i.z.g.st., pr.n.
O.t.k. Tel. 04455-2562.
Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK gekeurd. Tel. 045-
-410754.
Te koop Opel KADETT
Coupé, APK, bwj. '77, pr.

’ 1.750,-. Tel. 04499-4529.
Te k. weg. omst. Opel KA-
DETT E 1300 LS, bwj. '86,
km.st. 32.000. 045-462768.
Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.

Te koop Opel KADETT Ca-
ravan 1.3 S, bwj. '87, 78.000
km. Tel. 045-321135.
Opel ASCONA 16 S auto-
maat, bwj. '82, nw. model, in
st.v. nw., APK, ’3.450,-.
Tel. 045-323178.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
bwj. '79, APK 11-92. Tel.
045-229480.
Opel KADETT stationcar s-
drs., bwj. '80, APK dcc. '92,

’ 1.275,-. Tel. 045-323796.
Opel Kadett 1.3 NB Sedan,
'86, i.z.g.st, pr. ’ 10.900,-,
3 mnd. garantie. Auto
ENGELBERT, 04458-2918. ,
PEUGEOT 305 GLD, diesel,
bwj.'B2, zonnedak en trekh.,
weg. omst. hed., (beetje
werk), vr.pr. ’ 1.350,-.
Haesenstr. 44, Schaesberg.
RENAULT 4, bwj.'B2, nw.
APK, ’1.500,-. Goede va-
kantie-auto! tel 045-726175

Inkoop AUTO'S betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Te k. Opel CORSA, bwj. '87,
km.st. 50.000,-, in staat van
nieuw. Tel. 04492-5292. ■
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Mazda 626
2.0 GLX coupé '89; Ford Es-
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tempra 1.6 S met LPG
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89;
Fiat Panda 1000 CL ie '89;
Fiat Uno 45 '89; VW Polo
GT coupé '90; Suzuki Swift
.1.3 GL '86; Fiat Regatta 85
S '85; Nissan Sunny 1.6
SLX 4-drs. '89; Lada Sama-
ra 1.1 '89; Lada 2105 GL'B6
Lada 2104 stationcar '87;
Lada Samara Special demo
'91. Diverse goedkope inrui-
lers. Bovag-garantie, finan-
ciering inruil. Sibemaweg 1,
Maastricht. Tel. 043-612310

ÏVOORJA^RS I
occasion
show

SAMENWERKENDE

occasions S/|/| ES'/?van alle
bekende Maastrichtseauto-dealers

merken ! *...,-.*.. . ;. . ';/..

Te koop RENAULT 9, bwj.
'82, APK, i.z.g.st, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-426629.
SAAB 900 GLS Sedan '82,
nw. mot, koppel., ’4.750,-,mr. gar. mog. 045-244947.
Te k. Toyota CELICA Lift-
back, bwj. 09-'B6, kl. blauw/
grijsmet. 04754-82186
Te koop Toyota STARLET
DX 1.3, bwj. '86, 3-drs., i.z.
g.st. Tel. 045-222841.
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te k. KEVER t. 1303 S, bwj.
'75, zwart, duck tail, voor-
spoiler, ’6.000,-. Tel. 046-
-751722 na 17.00 uur.
Te k. BMW 320 6 cyl, kl. dia-
mantzwart, verlaagd, sport-
velgen, vaste prijs ’ 3.750,-.
Tel. 045-310188.
Te koop weg. omst. z.g.a.nw
Honda CIVIC 3-drs. 1.5iGL
autom. bwj. '91, slechts
10.000 km gelopen. Pr.n.o.t.
k. Tel. 04405-1762.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. goedkope auto's:
BMW 315, bwj.'B4, met wat
werk, LPG, ’2.950,-; 2x
Datsun Cherry 1200 GL,
bwj.'Bo, en bwj.'Bl, ’650,-
-en ’850,-; Derby LS, bwj.
'78, ’400,-; 2x Volvo 340,
bwj.'Bo en bwj.'B3, ’850,-
-en ’1.750,-; Citroen CX
Familial C matic, bwj.'Bo,
9-pers., ’1.350,-; Talbot
4-drs, bwj.'Bl, ’750,-; Ci-
troen GSA, bwj. '82, pr.
’400,-; Opel Kadett Cara-
van, bwj.'Bo, ’1.350,-; Vol-
vo 343, bwj.'79, pr. ’300,-;
Tel. 04498-54319
Zwarte GOLF GTi-uitv. APK

’ 1.350,-. Baron Mackaystr.
65, Hrl-Meezenbroek.
GOLF GLD Diesel, sportvel-
gen, schuifdak etc, i.z.g.st,
type '85, pr. ’8.950,-. Tel.
045-741932.
VW GOLF GTD '85, antr.
met, 3-drs., 5-versh.,
130.000 km, i.g.st, mooie
wagen, pr. ’ 12.500,-. Tel.
046-526647.

Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 626 bwj '84
gas; Ford Siërra 2.0 L, bwj.
'83; Audi 80 CD autom. bwj.
'83; Peugeot 205 bwj. '86;
Renault 5 TL nw. mod. bwj.
'85; Fiat Ritmo bwj. '87; Nis-
san Sunny diesel bwj. '87
Fiat Croma 2L bwj. '87; Ka-
dett LS bwj. '83; BK 1400
bwj. '87; Renault Fuego uit-
bouw bwj. '81; Opel Kadett
bwj. '81; Samba bwj. '82;
Mazda 323 bwj. '82; Mazda
626 bwj. '81; Tev. laswerk.
Inruil-financiering mog. An-
jelierstr 123 a Heerlerheide.
Tel. 045-231448.
BMW 316 4-drs. '86 (gas)
wit 78.000 km; Daihatsu
Charade DS '88 3-drs. 1e
eig. 31.000 km; Citroen BK
1.4 '77 schuifdak rood
70.000 km i.g.st; Opel Cor-
sa '87 rood 3-drs. 74.000
km 1e eig.; Mazda 626 Se-
dan 2.0 '82 veel luxe goede
auto; Renault R 19 schuif-
dak 5-drs. 42.000 km
groenmet. '89; Ford Siërra
2.0 CL Sedan luxe uitv.
schuifdak '89, 61.000 km;
Mercedes 250 TD personen
'86 schuifdak luxe 5-versn.
diesel. Inl. Grasbroekerweg
28, HEERLEN. Tel. 045-
-722463.
Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; Citroen BK 14, '87;
Citroen AX 10E '88; div. La-
da Samara's '87 t/m '90; La-
da 2105 1.5 '88; Lada 2104
Combi 1.3 '86; Ford Escort
1.6 D '86; Renault 5 TR s-
drs. '87; Opel Kadett 1.3 S
'85; Hyundai Pony 1.5 GL
'88; VW Golf 1.3 '88; div.
goedkope inruilers. Autobe-
drijf CHIARADIA Seat en Ci-
troen Dealer, Trichterweg
122, Brunssum. Tel. 045-
-212843
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Motoren en scooters >

Motorverzekering???
Gratis premievergelijking.

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!! A
V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-2go?

Voor Piccolo's zie verder pagina 20 /

||| "ProficiatJ

■Lv--- ■-■■■. Wiro bedaj
De Theaterpass^

Te koop gevr. ALW
bedrijfsauto's, scha**.
geen bezwaar 045^
VW GOLF diesel "*motor, bwj. '81, 9^terlichten, APK '92, j*?

’ 2.950,-. Tel. 045jg*
Te k. GOLF Diesel, JJ
km.st. 65.000. Caui"
38, Heerlen. >
Te koop VW POLO, ■**APK 3-93, ’1.000.'
045-229560. _^
Te koop gevraagd f*
NEN-AUTO'S en al»
bedrijfsauto's. AU"
Loek Schaepkens W
men. Tel. 04405-?»gi>

Sloopauto^
Te k. gevr. loop-, sic*

Schadeauto]
Ik betaal de hoogste f*
Limburg. Te1.045^

Te k. gevr. SLOt*
schade auto's, *eV^5
verkoop gebr. autojJ
A. Körfer. Tel. 045-2&}
Te k. gevr. loop-, s^
SCHADE-AUTO'S #>
ste prijs van Limbus
046-519637/046-51 2gfi

Bedrijfswagen^,
Div. MERCEDES 2$D
stelbussen, bwj. 19*-***

" lengd/verhoogd.
weinig km's. Geschil"
camperbouw. Tel-
-741610 Of 045-25181j>
Mazda BUS geslotf,
2.0, APK '93, f v
Hunnecum 38, Nuth^x

Onderdelen/ag
Ink. verk. goede 9Pt
AUTOBANDEN Pa^S39, Heerlen. 045-222^:
Te koop gevr. VÊn?
LINGSBAK van VW
sporter Benzine wate'5
Tel. 045-315199.

Aanhangwag^
Te koop AANHANGV^2.35x1.30, geremd, #
f 1.200,-. Tel. 045-315;

(Brom)fietsen
Te k. Puch MAXI me'
wielen, Kasteellaar 1
Meezenbroek-Heerjefl^
De meeste' keus &&.
en BROMSCOOTER'
vind je bij Rens Jans*
nanc. mog. v.a. ’ 40-7
Ganzeweide 54-56, ■""
Tel. 045-211486. -Nieuwe Alpinestar P^inasonic MOUNTAIN
collectie 1992 zijn bin*1
Rens Janssen, financ*
Ganzeweide 54-56, "
Tel. 045-211486.
TREKSHOW bij JoHr
lemsen, Bocholtz, JJ
str. 2.. Tel. 045-4*
lichtste raceframe ter »
te koop, model 5501
voorraad leverbaar.
CAdex DFR m1;Kog<s
ta SKR CBL; Alpine -Mega XTR; Trek 890
met shimano; XTR
monteerd. Schoenen,
send spd-pedalen, keu
12 pr. modellen. ,
Te k. VESPA Si 5 mr^
14 k. goud collier, '’2.150,-. 045-7505g7-.

I Cl. <JHJ-*i

Peugeot ]
Janssen ,
Kerkrade JUitgestelde betaling tot i '-1 september 1992

Ford Escort 1.6 '83 1
Ford Siërra 1.6Laser '85 *Ford Siërra 2.0 CLK6'88 i. Mazda 626 coupé 2.2iGLX 1

'90 cOpel Corsa 1.2STR '87 s
Opel Kadett 1.3 exclusief '86 j
Peugeot 106 KR 1.1 10-'9l aPeugeot 205 XE '87 ;
Peugeot XE Accent 1.1 '89 L

Peugeot 205 XL 1.1 '89
Peugeot 205KR 1.4 '89 -Peugeot 205 Junior '89 1

Peugeot 205 1.4 green '88 r
Peugeot 205 1.4 XS '88 r
Peugeot 309 GR 1.6 '86 C
Peugeot 405 GL 1.6 '88 1

Peugeot 405 GR 1.6 S'dak -'90
Peugeot GR 1.9 S'dak '88
Peugeot 405 SRI aut. '89: Peugeot 405 GL diesel '88
Renault 5 SL 5-drs. '88
Renault 21 RX 2.0i'87
Peugeot 204 z.g.st. '69

* 1 jaar garantie op
occasions jonger dan 5 jaar.

"Peugeot privé lease.
*Div. goedkope inruilauto's.

Peugeot Janssen,
Eygelshovergracht 64,

6464 GB Kerkrade.
Tel. 045-460500.

OK Cars
Auto's aan marktprijs.

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

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

LUCAR! Direkt contant geld
voor Uw auto. Correcte af-
wikkeling. Tel. 045-456963.
GOLF 1100 MX, type '80,
APK, pr. ’1.750,-. Tel.
045-726112.
Te k. VOLVO 360 GLS Se-
dan, '85, pr. ’7.000,-. Tel.
046-520035 na 16.00 uur.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'85, nw. model, z. zuinig,

’ 5.950,-. Tel. 045-316940.
Automatiek Opel ASCONA
1.6 S, 4-drs., bwj. '83, als
nw., ’ 4.950,-. 045-316940.
Auto KALDENBORN wij be- |
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572 I
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.

i;i'.ijjiii7j:i'i4ïigD onammiaaip DE23nmn32iia i^jjdivvi^id;'

ROY BLACK ENGELBERT LISA STANSFIELD U 2
IHRE LIEBLINGS HITS HÜMPERDINK REAL LOVE ACHTUNG BABY
Met hits als; 38 ROMANTIC Met o.a. de hits Nieuwste CD van met
GANZ IN WEISS, EVERGREENS CHANGE en ALL WOMAN THE FLY, ONE, e.a.
DAS MADCHEN CARINA I<D m met; STARDUST,eva- SPANISH EYES,e.V.a.
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Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Na de eerste suc-
cesvolle bijeenkomst van MW met
een aantal clubs omtrent het jeugd-
plan, riep de Maastrichtse eredivi-
sionist clubs uit de regio's 3 en 4
van de KNVB afdeling Limburg
bijeen. Alle veertig geïnviteerde
verenigingen waren present. Een
van de redenen om het jeugdplan
ook in de regio's 3 en 4 te presente-
ren is de weigerachtige houding van
Fortuna Sittard om met de andere
betaalde clubs in Limburg een rege-
ling te treffen rond het aantrekken
en opleiden van jeugdspelers.

MVV-coördinator Seeverens: „Met
Roda JC en VW hadden we goede
afspraken gemaakt waarbij o.a. de
heer Piet Willems, voorzitter van de
Afdeling Limburg, veel werk heeft
gedaan. Tot twee keer toe zei Fortu-
na Sittard, dat de overeenkomsten
bij haar konden worden onderte-
kend, maar telkens liet men het te
elfder ure afweten. Met Fortuna
kunnen we geen overeenkomst aan-

Olaf Ludwig als ’n raket
Massasprint na temposlag in Dwars door België

AREGEM - Twee weken geleden moest Olaf Ludwig na een van de etappes in de£nde van Murcia zijn tweede prijs inleveren. Hij had de winnaar van de eindrush,Jthieu Hermans, richting dranghekken gemanoevreerd. Gisteren, in Dwars dooreigië, rolde opnieuw een compacte groep als een vloedgolf op de witte streep af. DitPr was er op de vroegere Oostduitser niets aan te merken. Als een raket flitste de
Ufo 32"Jariëe Panasonic-renner naar de hoofdprijs. Zanoli en de Belg Heynderickxerden naar de tweede en derde plaats verwezen.

te van het peloton, heb ik er uiter-
aard toch weer het beste van probe-ren te maken, maar Ludwig wasgewoon sneller." Jean-Paul vanPoppel ondervond exact hetzelfde,
ook al fungeerde PDM-teamgenoot
John Talen in de laatste kilometer
als gangmaker. „Zij waren te vroeg
op kop gekomen", luidde de visie
van winnaar Ludwig. „Ik kwam
toen met steun van Wilfried Nelis-
sen en andere ploegmakkers in eenideale positie."

dan ook, ik merk dat ik in de sprint
beter uit de voeten kom dan vorig
jaar. In Milaan-Sanremo, afgelopen
zaterdag, voelde ik mij eveneens
goed, al bleef ik uiteindelijk steken
op de zesde plaats. Wie weet volgt
er op korte termijn toch winst in
een klassieker. Ik denk dan vooral
aan de Ronde van Vlaanderen en
Parijs-Roubaix, alsook in een later
stadium aan de Amstel Gold Race."

Olaf Ludwig, die na zijn tweejarig
verblijf in Valkenburg met vrouw
en kinderen naar Kornelimünster
bij Aken verhuisd is, hield aan
Dwars door België vijftig FlCP-
punten over. Michel Zanoli moest
het met de helft doen.

Punten

„Ik was de laatste, diebij de start op
zon score had durven rekenen", zei
onze landgenoot uit het Amerikaan-
se Motorola-team. „Allemaal een
gevolg van de valpartij in de laatste
meters van Milaan-Sanremo. Ik
hield er flinke hoofdpijn en misse-
lijkheid aan over. 'Van mij hoeven
jullie niet veel te verwachten', zei ik
nog tegen mijn ploegmakkers tij-
dens het omkleden. Toen ik in de
laatste kilometers nog deeluitmaak-

MVV pareert houding
van Fortuna Sittard

gaan. De club uit Sittard benadert
nu zelfs al spelers uit de E-jeugd.
Wij blijven overigens wel op één lijn
zitten met Roda JC en VVV."

Bij Fortuna is men ontstemd ovei
de aantijgingen van MVV. Manager
Jac Opgenoord: „Zolang ik bij For-
tuna ben speelt dat jeugdplan al
Het bestuur van Fortuna heeft altijd
gesteld: vrijheid blijheid. Wij wil
lens scouten en jeugdspelers weg-
halen waar wij denken, dat dat kar
en willen ons niet door regiogren-
zen laten inkapselen. Wij proberer
een eerlijke concurrentiestrijd op
dat gebied aan te gaan. Ik begrijp
best, dat er bij MVV iets van kinne
sinne is omdat wij zelfs spelers uil
Maastricht halen. Mag het? Het zou
te gek zijn als PSV of Ajax alleen
maar in de regio Eindhoven of Am-
sterdam zouden mogen werken."
De Jeugdwijzer, die bij MVV ont-
wikkeld is, blijkt overigens in trek.
Uit het hele landzijn nu al meer dan
tweehonderd verzoeken binnen
voor een exemplaar. Zelfs vanuit
Amerika is men omtrent de Jeug-
dwijzer benaderd.

Het nogal winderige en gure weerhad in voorgaande uren de strijd-
lust (er waren bijna 150 man gestart)
geen moment kunnen temperen. De
activiteit van vooral de kopstukken
kenmerkte de koers. Een groep van
ruim twintig man (met Rooks, Nij-dam, Pieters, Veenstra, etcetera)
zocht zelfs al in het eerste uur de
ruimte, maar werd in Wevelgem (32
km) tegengehouden door een geslo-
ten spoorwegovergang.
Fondriest, Van Hooydonck, Mu-
seeuw, weer Rooks en vooral Balle-
rini zorgden hierna herhaaldelijk
voor nieuwe uitvallen, maar na de
kasseistrook op de Oude Kware-
mont (143 km) tussen Kluisbergen

Spoorbomen

Frans Maassen:
’Goede training’

Laurent Fignon deed daar niet aan
mee. Nadat hij al eens door een lek-
ke tube was getroffen, verloor hij
voeling met de hoofdmacht. Met
bijna drie minuten achterstand op
de spits, trok hij als sluitpost over
de Oude Kwaremont. Toen hield hij
het voor gezien en stapte in een
volgauto. "

Het venijn zat echter in de staart
Niet de aanvallers, maar de sprin-
ters streden om de beste prijzen

Fignon

en Ronse smolten de groepen weer
samen. Nieuwe durvers ondervon-
den hetzelfde, al leek de voorsprong
beslissend waarmee de naderhand
in twee stukken gebroken kop-
groep (Ballerini, Fondriest, Nijdam,
Schurer, Pieters, De Wilde,
Tschmil, Van Hooydonck, De
Clercq) over deKluisberg, het Vos-

senhol en andere hellingen richting
Waregem trok.

I-v Von onze verslaggever

I^REGEM - Frans Maasen
l^s de enige Limburger in
i door België, die de finishReikte. „Een goede training",
IP hij, nadat hij in dezelfde tijd
i,s winnaar Ludwig was binnen-komen.J 1 het begin reed ik niet zo

fj°cd, maar al gauw had ik het, «rie weer te pakken. HinderJ^ mijn val tijdens de afdaling«n de Poggio in Milaan-Sanre-
/"° ondervond ik niet meer."
; lrect na afloop stapte Maassen
? Waregem met zijn teamgeno-
v & van Buckler weer op de fiets

een extra-trainingsrit vanh'-lna zestig kilometer.
*trick Strouken was een paar
.llr eerder op de Oude Kware-
.j°iH uit de wielen gereden en
,-^akte aldaar. Hij voelde zich
rt

ek en raadpleegt vandaag eenPeter.

Breukink en Alcala domineren
0 JJöORRA - Erik Breukink deed

f, Iff. Werk, Raul Alcala maakte het af.
Ploeg van Jan Gisbers contro-
le gisteren de derde etappe inJ-atalaanse Week. Breukink ging_,hae slotklim op de solotoer, werd

P*j '^rhaald, waarna Alcala in de
y v fit de dagprijs opstreek in de
|.<i^nginnerit.!%itet algemeen klassement nam delser Zulle de leiding door eenr puntenaantal. Johan Lam-s ging niet van start als gevolg

1 2ijn val op dinsdag.

" Beeld van de strijd tussen Nederland en Israël. Foto: EPA

Pleister op wonde
Handballers in laatste seconde gelijk tegen Israël

> ft5 SCHAATSEN - Gerard van
reed de 500 meter tijdens

inningswedstrijden in Calgary
|k 36.29, twaalfhonderdste snel-
'vr dan het wereldrecord (36.41)
;yar* de Amerikaan Dan Jansen.
i ar> Velde was ook aanzienlijk

I*Pper dan het Nederlands re-r?rd (36,76) van Jan Ykema.
3.dat het slechts trainingswed-

|vriJden betrof, kan de supertijd
j?l**Van Velde niet als wereld- ofU l ederlands record worden er-

Ift> :
cijfers wk handbal

IMSBRUCK/GRAZ - Uitslagen WK
zaalhandbal voor heren:

Sepl:
ffaël - Nederland 22-22
ho|en - Noorwegen 23-28

- IJsland 16-16

Sd:
(*.°<-*rwegen 4 4 0 0 8 93- 81
l/ftemarken 4 2 1 1 5 86- 74
Ls'and 4 2 1 1 5 89- 79
tvJX-'l 4 1 1 2 3 81- 91Ij'en 4 1 0 3 2 89- 93

herland 4 0 1 3 1 80-100

JfOep2:
("■Pan - Bulgarije 17-20, (v^and - Zwitserland 14-16"stenrijk - China 29-27

s*
i 2°stenrijk 4-8l>itserland 4-8r*,nland 4-4I sS 4"2

Ij.^ganje 4-2aPan 4-0

g^orwegen, Oostenrijk en Zwitserland
,| "Plaatst voor WK-Zweden.
| -f °ostronde:

' A^enigde Staten - België 19-18- Egypte 19-19

I fe^Pte 2-3' v 'Bië 2-2A^enigde 2-2| rëentinië 2-1

sport in cijfers

CRICKET
Melbourne. WK, finale: Pakistan wint
met 22 runs van Engeland; Pakistan
249/6 tegen Engeland 227 all out.

SCHAKEN
Eindhoven. NK, afgebroken partij vijf-
de ronde: Cifuentes - Brenninkmeijer
1-0. Stand aan kop na zeven ronden: 1.
Piket, Van der Wiel 5, 3. Sosonko 4 1/2,
4. Cifuentes, Nijboer 4, 6. Van der Ster-ren 3 1/2.

TENNIS
San Antonio. Vrouwen, 400.000 gulden,
eerste ronde: Rubin - Watanabe 7-6 6-1,
Fendick - Porwick 7-5 6-3, Baudone -Kochta 6-7 7-5 6-3, Allen - Strnadova 6-2
6-2, Bowes - Thoren 6-3 6-7 6-4, Babel -Harper 6-3 6-7 6-4, Frazier - Benjamin
4-6 6-0 6-1, Shriver - Rehe 7-6 3-6 7-5.

WIELRENNEN
Andorra. Catalaanse Week, derde etap-
pe Tarrasa-Andorra: 1. Alcala 193 km in
5.29.21, 2. Gaston, 3. Breukink, 4. Bouw-
mans, 5. Delgado, 6. Zulle, 7. Roche, 8.
Millar, 9. Moreels 0.05, 10. Jekimov 0.26,
62. De Koning 1.59, 90.Knuvers 2.38, 97.
Van Aert, 121. Theunisse, 123. Jan Sie-
mons, 141. Mare Siemons 5.12, 145.

Lubberding, 146. Wijnands, 158. Van
der Pas 8.35, 159. Hermans. Algemeen
klassement: 1. Zulle 13.49.48, 2. Gaston,
3. Delgado, 4. Roche, 5. Alcala, 6. Breu-
kink, 7. Bouwmans, 8. Millar, 9. Moreels
0.05, 10. Pedrero 0.26, 49. De Koning
1.59, 59. Theunisse 2.38, 63. Van Aert,
101. Knuvers 5.47, 103. Mare Siemons,
104. Wijnands 5.57, 123. Hermans 9.26,
138. Jan Siemons 12.49, 157. Lubber-
ding 20.37, 159. Van der Pas 21.18.
Waregem. Dwars door België:
1. Ludwig 4.46.00, 2. Zanoli, 3. Heynde-
rickx, 4. Museeuw, 5. Wilfried Nelissen,
6. Bogaert, 7. Adrie van der Poel, 8.
Goessens, 9. Traxl, 10. Wust, 12. Veen-
stra, 14. Cornelisse, 15. Hopmans, 16.Vos, 24. Van der Vin, 26. Vink, 31. Schu-
rer, 32. Harmeling, 46. Van Orsouw en
de rest van het peloton met o.a. Nijdam,
Maassen, Van Poppel, Van den Akkeren Talen.
Amateurs, 210 deelnemers: 1. Leo van
Bon 145 km in 3.35 uur, 2. E. Thys, E.
Vancraynest, 5. D. van der Meyden, 7.
G. Bos, 9. R. verwey, 12. B. Voskamp,
16. D. Overgaag, 25. Alain Strouken.

Nieuw-Amsterdam. PWZ ZuidenveldTour (open categorie): 1. Blijlevens 160
km in 3.42.29, 2. Veenendaal, 3. Teuben.4. Kistemaker, 5. Jan de Leeuw, 6. Dek-
ker, 7. Van der Helm, 8. Eddy Reine-
rink, 9. Kernper, 10.Kroes.

tenrijk. Gisteren ontsnapte Neder-land in de Olympiahalle van Innsbruck in de laatsteseconde in het duel met Israël aan een afgang van for-maat. Dankzij Veerman, de meest bekritiseerde speler inhet team van Guus Cantelberg. De 23-jarige Volendam-mer wierp alle frustraties uit zijn lichaam en redde Oran-je, 22-22.

WK-kwalificatietoernooi in Oos-

INNSBRUCK Uitgerekend
Claus Veerman behoedde de Ne-
derlandse handbalploeg voor een
complete afstraffing. De verguisde
schutter verijdelde dat Oranje gis-
teren echt voor schut ging op het

Een historisch gelijkspelvoor de Is-
raëli's. Het was de eerste keer dat ze
in een officiële interland tegen
Oranje de punten deelden. Voor
hetzelfde geld echter had het ook de
volle winst kunnen zijn. Die nieuwe
blamage bleef de Nederlanders be-
spaard, omdat Israël, dat vorige
week in de voorronde Denemarken
had verrast, geen raad wist met een
voorsprong wan zeven treffers (0-7)
die na tien minuten was bereikt.

Een „disaster", zoals de geplaagde
en machteloze bondscoach Cantel-

Israël - Nederland 22-22(13-9). Scheids-
rechters: Johansson/Kjelquist (Zwe).
Toeschouwers: 200.
Doelpuntenmakers: Israël: Somech 5,
Dayan 4/3, Bernstein, Kogut, Cohen 3,
Gissin 2/2, Savchuk, Turkenich 1.
Nederland: Veerman 8, Hagreize 5/3, Ja-
cobs, Portengen 3, Ruivenkamp,
Schuurs, Van Olphen 1.
Strafworpen: Israël: 7, Nederland: 4.
Strafminuten: Israël: 10, Nederland: 8.

berg de beginperiode noemde, lag
in het verschiet. Na tien minuten
wedstrijd had Nederland nog geen
enkel doelpunt gemaakt, Israël al
zeven.

De Nederlanders liepen als ver-
doofd door de sfeerloze ijstempel.
Ernstig de weg kwijt, mentaal aan-
geslagen. Zoals zo vaak tijdens het
toernooi in Oostenrijk.
De ingreep van Cantelberg om de
gepasseerde Veerman in te zetten inplaats van de te laconieke RobertFiege, bleek geen slechte. Veermanwas geprikkeld, wilde bewijzen dat
hij het schieten niet verleerd was.De speler van Vlug en Lenig redu-
ceerde de marge tot vier treffers(9-5).
„Veerman zou je slapeloze nachten
kunnen bezorgen", zei Guus Cantel-
berg. „Waar we in de aanloop naar
Oostenrijk ook speelden, hij scoor-
de telkens zijn doelpunten. Hier in
Oostenrijk leek het alsof hij ver-
lamd was. Ik heb hem met opzet in
het begin op de bank laten zitten.,
Die prikkel had hij kennelijk no-
dig."
Pas na tien minuten in de tweede
helft (13-9 voor Israël) werd Oranje
klaarwakker. En begon toen aan
een verbeten inhaaljacht, maar
bleef telkens steken op twee tref-
fers, tot twee minutenvoor tijd toen
Portengen raak schoot, 22-21. Het
laatste woord was aan Veerman, die
was net op tijd wakker. Een secon-
de voor het slotsignaal.
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ALS U NU VAN PLAN BENT EEN KEUKEN TE KOPEN
KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN EEN

UNIEKE KANS!
NIEUWEKEUKENS

VOORDE HALVE PRIJS!
HONDERDEN NIEUWE SHOWROOM-MODELLEN

IN ALLE MATEN EN KLEUREN
NU KOMEN IS VEEL BESPAREN!
l|J9fc|%A R0ERM0ND■■■#■■#■ J.Micolasstraat 17-31|%^|%| | 04750-53051

KGUKGIISIiPCrS Roermondsestraat 7r 077-518613
*■

DOOR WIEL VERHEESEN

Oefenwinst
hoeckeysters

HUERTH - De Nederlandse
vrouwenselectie heeft de oefen-
interland tegen de Duitse hoc-
keysters in Hürth met 1-0 ge-
wonnen. De enige treffer in het
van Oranje-zijde heel behoorlijke
duel kwam voor rust op naam
van Helen Lejeune-Van der Ben.
Ze sloeg raak uit een strafcorner.

Duitse zwemmer
nam doping
HAMBURG - Ook in Duitsland
houdt de dopingkoorts aan. An-
derhalve maand na de jarenlange
schorsing van atlete Katrin
Krabbe en twee collega's, is de
zwemsport aan de beurt. De
Duitse zwembond maakte giste-
ren de uitsluiting van de Ham-
burger Sven Hackmann voor zes
maanden bekend. De vrijeslag-
zwemmer is tijdens een hoogtes-
tage in Flagstaff, in de Ameri-
kaanse staat Arizona, betrapt op
het gebruik van een verboden
spierversterkend middel. In het
laboratorium van Manfred Doni-
ke bleek zowel de A- als B-proef
positief.

Nico van Zoghei
naar SVV/Dordt’90
DORDRECHT - Nico van Zog-
hel treedt met ingang van vol-
gend seizoen als hulptrainer in
dienst van SW/Dordrecht'9o.
De 47-jarige oud-doelman is na
zijn vertrek bij Go Ahead Eagles
al enkele jaren werkloos. Hij te-
kende een contract voor één sei-
zoen.

Tuur derde
uitdagerslijst
MEXICO-STAD - Regilio Tuur
is volgens de „World Boxing
Council" hard op we.g naar een
gevecht om de wereldtitel in het
zwaarvedergewicht. De Rotter-
dammer is in zijn klasse momen-
teel de nummer vier van de
wereld. Tuur bezet de derde
plaats op het gisteren gepubli-
ceerde lijstje van potentiële uit-
dagers van regerend wereldkam-
pioen Azumah Nelson uitGhana.

Pakistan
wereldkampioen

MELBOURNE - De wereldtitel
is niet aan het Engelse cricket-
team besteed. Voor de derde
opeenvolgende keer werden de
Engelsen in de finale verslagen.
De uitvinders van de 'King of
Sports kregen onder de schijn-
werpers op de kolkende Mel-
bourne Cricket Ground een pijn-
lijk lesje van het zwakker geach-
te Pakistan. Een record-aantal
van ruim 87.000 toeschouwers
genoot van het boeiende
schouwspel.
Na de 249runs van de underdog
in de 50 overs bleefhet team van
captain Graham Gooch steken
op een totaal 227 (all out). Voor
de derde keer in de vijf(vierjaar-
lijkse) edities van het wereld-
kampioenschap (eendaagse
wedstrijden) moest Engeland
zich tevreden stellen met de zil-
veren medaille. Pakistan bleek
in de eerste finale geen last te
hebben van plankenkoorts.

Swift in
bekerfinale
WOGNUM - De nationale be-
kerfinale bij de handbaldames
wordt dit jaar een Limburgs on-
deronsje. Evic/Swift uit Roer-
mond bereikte gisteravond de
finale door in Wognum Zeeman
SEW met 15-19 te kloppen. Op
zaterdag 11 april stuit de ploeg
van coach Gabri Rietbroek in
sporthal Valkenhuizen te Arn-
hem op provinciegenoot ADB/
VenL dat dinsdagavond de ande-
re halve finale won van Quintus.
Evic/Swift had het zeker niet ge-
makkelijk tegen het door acht-
honderd fanatieke supporters
gesteunde SEW. De thuisploeg
nam zelfs een 3-0 voorsprong,
maar de Roermondse vrouwen
bereikten de rust met 8-9. In de
tweede helft liep een taktisch
sterk Swift uit naar 9-12 en legde
daarmee de basis voor de latere
winst.

sportkort

" VOETBAL - Horst Koppel is
met onmiddellijke ingang aange-
steld als hoofdtrainer van Fortuna
Düsseldorf, dat met degradatie
wordt bedreigd. De in januari be-
noemde trainer Jurgen Gede is tot
het einde van zijn contract - 30 juni'
1992 - met vakantie gestuurd.

" SKIËN - Alberto Tomba heeft
zich verzekerd van de wereldtitel
reuzenslalom bij de militairen. In
Finland bleef de Italiaan de Noor
Lasse Kjus en de Duitser Tobias
Barnerssoi nipt voor. De laatste
twee kregen zilver.

" DOPING - Het Britse Olympi-
sche comité heeft besloten sportlie-
den uit Groot-Brittannië, die op het
gebruik van dope zijn betrapt voor
het leven van deelneming aan de
Olympische Spelen uit te sluiten.

toto/lontto
KEULEN - Uitslag Duitse midlotto. Trek-
king A: 9-15-19-21-29-31. Reservegetal: 18.
Trekking B: 6-8-12-23-33-45. Reservegetal:

Sportlitnburgs dogblad

# OlafLudwig:
,Jk kom in de
sprint beter uit de
voeten dan
vorig jaar."

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

in Matste was in ieder geval heel
!^éér dan de troostprijzen waar-\?r ondriest, Ballerini, Nijdam en
1 het moesten stellen. Uitge-

k in de laatste kilometer zagen

* MUm ontsnapping tenietgedaan.
jc Hooydonck, Verhoeven, De
/cq, Pieters en Tschmil, die aan-
gelijk aan de zijde van genoemd

'->n et in de spits nadden gestre-
ij*." Waren een paar minuten eerder
[,b 7§ens, niet alleen in de slotfase,Lhet tempo hoog. Al vanaf deIfr Was de karavaan in sneltrein-
jJ?t over de Vlaamse wegen ge-
Ua n- De aankomst vond een"tier eerder plaats dan gepland

|Jl vierde zege dit seizoen", zeiJ Ludwig, die behalve in
Jj'ne-Brussel-Kuurne tijdens de
0 °ije weken ook twee keer in de

van de Middellandse Zee op
(Jerepodium stond. „Dan tel ik de

in de ploegentijdrit overigens. voegde hij er aan toe. „Hoe

sport kort
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Motoren

HONDA KR 600 R '87, in
prima st., vr.pr. ’ 5.500,-.
045-725043, na 19.00 uur.
Te k. KAWASAKI Z650, bwj.
'77, i.z.g.st., Kerkweg 153,
Puth. Tel. 04493-2293.

Watersport
Te koop Custom MadeJ
SURFBOARD mcl. tuigage
Gaastra, merk Challenger,
zeer weinig gebruikt, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 046-526647.

—--—-—-———-—-——
Caravans

Met voorschade HOBBY
Prestige 545, bwj. '90, ge-
schikt als opbouwcamper,
met kachel, ijskast, douche,
toilet en tv-antenne, nw.pr.

’ 26.000,- nu ’ 5.750,-.
zien is kopen. 045-323178.

Z -:■":■■.:■■■:""Campers

Fiat DUCATO verhoogd dak
geel kent., geheel ingericht.
Tel. 045-452989.

(Huisdieren

Kynologenclub Geleen
houdt de jaarlijkse
Clubmatch

voor honden van alle rassen in de Ijshal te Geleen

op zondag 10 mei 1992
Inschrijfgeld ’ 20,- eerste hond; ’ 15,- elke volgende hond
Lidmaatschap ’ 22,50. Inlichtingen en inschrijfformulieren:

04406-41886 of 046-378662.
HONDE-, kippen- en konij-i
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, kakatoes, ara's en
beo's voor kweek. Tel. 046-
-375359.
BOEMERS, tekkels, dw.
poedels zwart, Perz. katjes.
Walem 11A, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.

SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te koop Engelse Staffort
BULL-TERRIËRPUPS met
stamboom. Tel. 045-213401
Te k. PALOMINO, 31/2 jarige
ruin, stokmaat 1.58 m, zeer
lief voor kinderen. Tel. na 17
uur 045-726756.
Te koop HAFLINGER met
papieren, 14 mnd. oud, ruin.
Tel. 045-319171.
Veel soorten VIJVERVIS-
SEN van 6 tot 60 cm. Lavo-
me, Weerterveld 37, Meers-
sen. Tel. 043-650563.
HONDE-RENNEN af fa-
briek. Lavome, Weerterveld
37, Meerssen. 043-650563.
Te koop jonge hondjes, krui-
sing SCHAPEDOES/Rott-
weiler, goede waakhonden,
pr. ’ 75,-. Tel. 045-420973.

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
(jeimpregneerae i uiin-

PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Haal uw RIJBEWIJS voor
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9
wkn. motor in 8 dgn. of 3
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of
6 wkn met aanhangwagen in
10 dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopleiding A-B C-D en
alle chauffeursdiploma's.
Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
Bovag-erkende verkeers-
school Theo van Bentum
045-217467 in Hoensbroek.
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: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.
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

HuwJKennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang

| boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
J.m. 26 j. zkm een LVROUW
(tot 30 j.) via een Squashaf-
spraak. Br.o.nr. B-1125, LD,
Postbus 2610, 6401 DC Hrl.
Sportief aantr., ongeb. chi-
que gekleed gaande 59-jari-
ge MAN, 1.65 m, goede
maatsch. pos., zoekt serieu-
se kennism. met aantr. da-
me tot 60 jr, wederz. respect
en vertrouwen, onderne-
mend, goed gesprek, brede
interesses, geborgenh., ge-
zellig thuis. Br.o.nr. B-1134
L.D., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.

Bel de Vakman
Vochtwering

het waterdicht maken van kelders en muren;
injekteren tegen optrekkend vocht.

10 |aar garantie
Tel. 040- 117893/ 120213.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Baby en Kleuter
Te koop Teutonia KINDER-
WAGEN, 3 in 1, donkerbl.
geruit, met ace, ’350,-.
045-413840.

Wonen Totaal
——■ ■ , . , , -

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Wij verkopen ook uw ge-
bruikte of overtollige meu-
bels. Gunstige condities.
Belt u v. info 04406-13874.
Meubelmarkt ALPHA V'burg
Te k. 2-pers. BED met lat-
tenbodem, matras en 2
nachtkastjes. Tev. voordeur.
Tel. 04406-14749 na 18 uur
MDF LEDIKANT, 1.80x2.00,
matras, verstelb. lattenbo-
dem, lage commode, nacht-
kast, 1 jr. oud. 046-527124.

Te koop donkerbruine eiken
KAST h 2.10, br 1.20, d 0.38
vr.pr. ’650,-. 045-314944.
Te koop geloogd grenen
WANDMEUBEL, 3-delig, i.
z.g.st., nw.pr. ’5.800,-, pr.
n.o.t.k. Tel. 04407-3176.
Bankst. LEER ’ 275,-; eeth.

’ 375,-; omaslpk. ’ 375,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Luxe Engelse ZITHOEK met
salontafel, okerkleurig, goe-
de staat, ’750,-; rustieke
grote eettafel ’200,-, na
17.00 uur 045-455947.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdt.tr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

* : —. ; *—-, rrr -Muziek
——■—■—■■■■■■■■ i ~_ mm

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open; donderdagkoopavond.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Te koop mooie witte PIANO,

’ 1.450,-. Europalaan 25,
Heerlerheide.

TENORSAXOFOON en
Trompet. Tel. 04498-54836,
na 19.00 uur.
PIANO'S te koop en te huur.
Tevens stemmen J. Somers
& Zn pianohandel, Akerstr.
82, Hrl. Tel. 045-713751.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek

Antiekhal Palmen-Heynen
Langs de Hey 9, Sittard

Industriepark Noord 046-510706
Te k. Mechelse TAFEL met Te koop antieke KAST met
4 stoelen en Mechelse com- opzet, gesl. spiegel, in orig.
mode. Tel. 04492-2453. st. Tel. 04493-4047.
_^ ———Braderieën/Markten

MECC Vrijmarkt te Maastricht
Zaterdag 4 april 9.00-17.00 uur
Zondag 5 april 10.00-17.00 uur.

Huur een kraam op de grootste overdekte vrije snuffel-
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen food)

Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel 01640-57521.

Diversen
Therapeuten geven

ontspanningsmassages
aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis.

(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal.
NIEUW, nu dagelijks zonder
afspr. ontspanningsmassa-
ge (geen sex). 045-351555.
PARAGNOSTE/magneti-
seuze, helderziende waar-
nemingen, paranormale ge-
nezingen, ook via foto's.
Afspr. tel. 045-453880.

06-lijnen

Echte sex live
Alleen jij en ik of een trio. Wij

gaan genieten tot het
uiterste.

06-320.370.90 - 75 et p/m

Zedeloos live
Gratis rollebollen op de

aparte lijn.
06-320.330.72 - 75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Ik

geef je mijn telefoonnummer
geef je mijn adres, vertel wat
over mezelf, wacht dat jij me
belt. 06-

-320.322.2- 100 et p/m

Kom langs!!
mijn adres, mijn telefoon-
nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt. 06-

-96.8- 100 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep 1/2m

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639

' Live Discreet 06-320.325.30
Onervaren 06-320.323.10

Call-Me 100 cpm
Lady BizarlMeesteres!
75 cpm 06-320.324.68.

De kat
9 staarten en handboeien

Bianca
06-320.331.07 zal ze je met
haar mond verwennen? doe
je ogen maar dicht 75 cpm

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)

Het telebordeel!
Meisjes vertellen hoe ze

eruit zien en wat ze te bie-
den hebben en geven daar-
na hun privé tel.nummer aan

je door!
06-320.320.85 (75 ct.p.m./

boven 18jr.)
Niemand hoort je hier! Iris
met 2 man op een schip

Grieks
06-320.326.91
50 et.p. V2min.

Vera bukt
over de tafel voor 2

ongeduldige minnaars
06-320.326.92
50 et.p. Vz m.

Belachelijk. Maar op zijn
SM zolder

leert Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50

50 et. p. V2min.

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
Live Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’ 1,- p/min

*Romy*
06-320.331.04 - 75 et p/m

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag.

Rijpe vrouw
volslank, grote cups, ik heb

altijd zin in sex. Ik draag
dunne lingerie wit of rood.

Durf jij? 75 cpm
06-320.320.91

Frans! Grieks! Russisch!
Lekker ordi! 50 cpm 06.

320.320.59
RIJPE dame live neem ik
het lekkerste op. Spaans

standje. We liggen zijwaarts,
jij tegen m'n rug. 75 cpm

06-320.320.38
GRIEKSE PORNO! Kies uit
3 meiden 18 jr die gek zijn

op een Grieks standje,
75 cpm 06-

-320-320.62
OP zn Frans!

warme lippen die laten niet
glippen 75 cpm 06.96.46
EROX-CONNECTION!

Livesex gesprekken. De
madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen

Wij helpen je snel.
75 cpm nieuw
06*95*06

De dienaar lijdt, de meeste-
res geniet. Ga op jeknieën

SM 50 cpm
06.320.332.32
Eva op de SM

zolder van een bizarre rijke
man. De takels.
06-320.329.23

50 et. p. 1/2 min.
Haar droom

Geboeid met zwart fluwelen
banden, met een vrouw.

Lesb. SM
06-320.329.25

50 et. p. V2min.
Als de man klopt trekt Lea

haar jurkje uit om
Naakt....
06-320.330.17

50 et. p. V2min.
Met 2 man in de schuur.

Ine weet het. Ze gaan
Grieks doen

06-320.323.85
50 et. p. V4min.

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 - 75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)
Gewillige meisjes en

vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m.

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662
(75 cpm)

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen

S.M. voor 2
06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m

Ella betaalt in de keuken
haar schuld.

Zonder kleren
onder de pannen. 06-

-320.326.73, 50 cp. V-i. m.

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje. 06-9663
(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh

wat lekker 06-9664 -75 cpm

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m

06-9667
Durf.jij 'n kopje suiker te

lenen bij Suzanne (75 cpm)
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

Vrije meiden
hebben zin in 'n nunV*
06-320.320.55 - 75J*j

Gay Privé
Wil jij snel een discf

afspraakje maken met'
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook w
sexgesprek (50 cgff!

Slippertjes
meisjes zoeken sexko"1
06-320.320.36 - 75_gJ
Sexafspraakj'. met 'n meisje. Vraag&

tel.nr. Bel 06-9502 (75°
Vanavond al een afspf*

Altijd succes
Bel voor een leuke vrie^

Afspreeklijn 06-95*
(75 cpm) .
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. VraJhaar tel.nr. (75c 0

Meisjes willen bijverdit-*1
Sexadressef1

06-320.330.60 - 75 dj
Homosex voof
Draai eerst 06-320, en'

SM Limburg ... 325.1»
Jack off privé ... 321-J'

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.1"

Travestie ... 325.09.
Transsexueel... 321*

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.1"

Studentensex ... 327*»
’l,-p.m. Pb. 75141 _Aj!

Naakt uit bad
ziet Tina een donkere"'

voor zich opdoem***1,

06-320.340.45
50 et. p. V2mio^/

Kontakten/Klubs

f 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Voor Piccolo's zie verder pagina 24 ,

Aangeb. TALENCURSUS- 'SEN in 127 talen op cass.
enz. ’7O,- ook voor buiten-
landers. 21 danslessen op
cass. enz. ’ 125,- all-in. Tel.

" 070-3638667/3894543..GEBIT gebroken? Tand-
technische prakt. Hoonhout
voor nw. gebitprothese en -repar. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek 045-228211
Te koop BRANDHOUT. Tel.
043-632433.
Colorshop Heerlerheide.
Tel. 045-222278. SUPER--KNALLER, behang uit voor-
raad 25% korting, andere

'materialen 15% korting. Al-
leen op 26, 27 en 28 maart.
Mobiele AGGREGATEN:
benzine en diesel 50 hz, 5-
-85 KVA, 220/380 V, ex-leger
’1.500,- tot ’8.500,-. Fa.
van den Biggelaar, Gemert.
Tel. 04923-61953.
Te k. prof. metaal DETEC-
TOR merk Fisher 1266X, 7
mnd oud, z.g.a.n. Tel.
04492-5542 na 18 uur

Computers
Te koop 190 NINTENDO
spellen op 1 cassette. Mario
Bros 4, nu al uit. Tel. 045-
-226391 of 06529-83431.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf f 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's en def. VHS-vi-
deo's vanaf '83 (typenr. ver-
melden) en def. Nintendo
spelcomp. Tel. 045-723712.
Te koop KLEUREN TV plm.
2jr. oud. Tel. 04406-12875.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huish. artikelen
USK. ’95,-; gasf. ’95,-;. diepvr. ’ 150,-; wasdr.

’ 150,-; 045-725595.
Kachels/Verwarming i

KACHELS, nu ’5OO,- kor-
ting. De kachelsmid, Walem
21 Klimmen. 04459-1638.

Te koop gevr.
fê k! gêvT ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,

* Heerlerheide. 045-228037.
Gebr. SWINKELS zijn ver-

' huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst. kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEERINFORMATIE:

o
terre des hommes, TEL. 070-363 79 40

Doe ook mee!

GIRO 646900

Voorjaarsstunt bij ..
EP:ElectronicPartner *GRATIS 5 jaargarantie! I

v ' (tbMfim^ytÊ M_l et is len,e 'l Buitenleven trektweer en lIfTV^VPW^Wix^I— 1 fl Sj | l SlAaè* '5 i^L Hwe zin uruk bez'9 onze vakanties te HvM^Mn^HH^MaÉK1'.AMITSUBISHI U mm) Tmm At>Witt ■ V I plannen. Goede films of favoriete mijkjllX||--1-888 BBAË SfßrW Zdm programma's nemen we dus vaker op, om ze WiliMliWiffißh!,
Videorecorder I |T|Ti ■ later op een geschikt momentaf te spelen. B VwfiPwinPffll^!HS-M23 l * L * L* Ook zijn we op zoek naar een leuke kleuren-TV I
SSÏoïmet \^mmmmmt\ voor in de caravan... Kortom, Electronic Partner M jtfltöffllfc
3 videokoppen en p mmmmJÊk weet wat u zoekt. En heeft het in de aanbieding. B ro/lrWiW!*' liilww^automatische koppenreiniging V Met als "extra"- GRATIS 5 iaar narantip nn rip fl ll'ffl"! 'h) 1voor een perfekte beeldkwaliteit. l^^^^^S m% ' ""ftll& 9 l-MUiaraPH-5 QP_fl£ Jf.lliT*j'l.J:l!fflliiHlffla!irs
Gemakkelijke bediening met -^ A Mitsubishi videorecorder HS-M23! Als dat geen ffIELbehulp van Jog/Shuttle afstands- ■ „LorhoiH ie fl WWrWfnivJ
bediening en Nederlandstalige at/l* i 1 mmU^^^v^m' B BB eu ,b " M WwtTTTTSMC
aanwijzingen op uw w-scherm. Wnirlpool „arantie mogeliJK Ja, ElectronicPartner is pas tevreden als ü 100%fl BfflWfHHK*'SS^SST" jW-«.JM£7I9 siaargaJ^|f tevreden bent. Jarenlang! 1 n^HKmotion weergave vóór- en achteruit. n^^lT^L^.*** I '' ~ ~ 1 HUi^Editing taciliteltßn voor probleemloze I * Alléén topmerk-artikalen Hffmontages De centrifuge draait 400 of 800 toeren ✓"tZT"'^ M De zekerheid nooit teveel te betalen TTf fllL L'PiH.'tiffl^Normaal ’ lüya,- per minuut. Normaal zijnde knoppen ■ \ mi De service van een speciaalzaak, met het 1 tf lVw''li^J'»*SM^verzonken in het paneel. Wanneer u ze K^EËII fl üW4HiJW'W44rl?l^indrukt komen ze naar buiten en kunt f I T I T I fl aanbod van een gigant ■ Kl'JWillVi-liM'l-llill-.

Ï"!ÏIÜmS VL Vm VL WW " Vijf-Jaren-Zekerheidsgarantie tegen 1 IMiMillllfo\ besparend vanwege het Dynamic f~% r% WmmamWr^Bi ° 3 >*WttlfMlfl^94WTti!l^r\ Consumption Control systeem WÊÊÊ^É^AAm\^^ geringe bijbetaling ■ Jlflllf^fl^fffPililff j\ '̂."} jc^^S^O' *%ll4^i ___——--"—1 I*'Bi' storin9en direkte nu|P en zo nodifl ver_ I !li*tfrf!T^titS,'i^^
\S» ,rt|^V"s^^^ -^^^^^^^^^ \ vangende apparatuur fl É^l'lÜJÜl'i'iffiJßHlfr'i

T^^rantiemogelijKS 1 \ I Dubb eidei?so° l\!gg^""^| ■SiHHiISI i^^ ÏH IDU II IDC I I koel/vrieskast Wfl fW'fflMr'1H \ Kl ILIK3 I ■ ARG639 BHPSfwSPiI^I H ll & \ BPfffiPPTTTI I m deze Whirlpool wordt iP-VfIKZZ ■ÉÉillsßffiißifflfflllCI fflß II \ voedsel op de meest ideale I I —^HS*-****! U JlTTOffiïTlrnT^ilul^11 BH. \ B-OTMmtaiUH fl terr,peratuur bewaard. 1 — ~i^"!***^S*SS^^>^^ffl^ffl!TcM?!Tfïïra*tl^^\ WÊk \ HS3SSEISSmS fl Bruto inhoud 235 liter. "■■--".lil IF** flEHSßfflißxuiffiSl■ flfc ■■ 1 MllJjll£'il.iJlilil ■ Invriescapaciteit 4,5 kg per I i p6^^wg'fe|-S iTTiITHBTO!I?!W -^■■ ■■ \Hm!SmEOwS I 24 uur. Flexibele indeling fiS^fiSfifi■ÉTr^' 33"'\ "mmm^mmm% B 11 mwSmSSm 'iMütmWm ■ van deur en kast. BSB fraLl \;
mmm*mm^^w\7^9%\ m\ ■■ H^3X^ S3-*mX22I ■ Automatische ontdooiing WÈÉÊÊÊk %&s'*■ uSÜ^ï J § 1 | ■ ■ 11 ■nnHSESIEIï ■ van het koelkastgedeelte. HJEKa CSÜ^1 " V ■ -> wl\ ■■ Wlirilllliiilli ES ■ Uitstekende isolatie ■ï*^^ lil:H T ftfl ' f f|^I**^ Wri Fl^ B^^B k«4 —J' ■ SmQB3E£E3SBEh ■ garandeert een laag l|f^ Silu1^ P LXII m WmmSSSwmm energieverbruik. C-^g**!^ BSSfe

EP; ElectronicPartner \WÈm
"#.^.'JMJ.iJJ.MJ,|.)JJ,UJ,I.JJr7W V^l^H:■I ifjli'i^l*ijl^^yi||iif)il i

BRUNSSUM AAA-Winkel, Rumpenerstraat 116, tel. 045-271844 WÈÈÊÊÊÊÊJIÊm
VALKENBURG Wouters Electrotech. CV., Wilhelminalaan 40, tel. 04406-12370

*—

Ë W Electronicg^D Ë H Hl1 El Bl V Partner Cf^ 1 Bl II P
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Donderdag 26 maart 1992 "21
ien ... . 1mm»

■B ■ 9 f\M m^% I I*k^ mtk\ I Ifl b^^ t i i i n ifl
>kvj
CPÏÏ
ïSjgj Vandaag openen wij onze geheel
ikji vernieuwde zaak in compleet slaap- en
§5 wooncomfort en noemen ons voortaan
:es

mmmf -mm**

l KOHNEN
% voor slapen en wonen

Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28
tij maart bent u van harte welkom om kennis
il met ons te komen maken.16

39.1.2
U
7*

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\7SS!Bm^^
■^psv^n^H B-flHfl Pflffl

ilVl )H IV I^J IV /^düeu\H"^ """^v^-^-*- ■*■■*■ * "**■—*"*■-*■■ w lw>orbeters/aperijvoor slapen en wonen
JP " ■ voorheen De Oude Zon

-T^rkstraat 109 B " brunssum " tel. 045-25 35 35 sinds 1913

üjj, éÊÈk Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel
Wjfe*' ";:Jv herland telt minstens 100.000 Voor alle intormatie:rpT me"se"m9,e.P,'e/ps,e. . (030)66.00.64üf^ / \ -Jt ri^^^ÊAvkmmWmm^' - Epilepsie Vereniging ,www' »*»w.ww.w-»

<<KJBg^"^: ' -^J^tS S^^'ll^ Nedertand <EVN>is voor EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

'";.**. J^^^^b^^tßÉ^' °e EVN doet veel activi- r\\Jr\^ v^>C"3 Mfclfci^'"' -TmIHÈ^SnÈÊI? teiten samen met het EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
'"'*"— I*^ ~*

_. _ **^ Nationaal Epilepsie Fonds - Postbus 9840.|Ci2i£*^EißßCÉÖiilßEi*^2é^S23B2H23l De Mach' van Oet Kleine 3506 GV Ulfftcht

mWi .mm^P^ Wm

WAAR DOE JE HET VOOR?
Voor de veiligheid. Daar doen we het voor. Op elke Lada vindt u alle

extra's standaard. Zo doen we niet miezerig over een ruitewisser op de achterruit.

Met een sproeiertje natuurlijk. Want als 't om zicht gaat, willen we ons zelfs met

wissewasjes bezighouden. Over zicht gesproken, ledere Lada heeft twee buiten-

spiegels, die beide van binnenuit verstelbaar zijn. lets wat overigens ook geldt voor

de nachtstand van de binnenspiegel en de koplampen. Waarmee we niet alleen aan

üw veiligheid, maar ook aan die van uw mede weggebruikers denken.

tfMaa*^^fl SSfl ■gMMpipjy'Swip'' " —^

m^m ¥' 3tmW SAMARAy_mmmmW^J^^ y flj 'M VANAF 14.975,--

Leaseprijs Samara 578,- per maand, excl. BTW, 48 mnd/20.000 km. Voor particulieren lease vraag uw dealer naar het Samara Zekerheidsplan.

ELSLOO, Garage Meijers, Koolweg 75, tel. 046-371088. KERKRADE, Autocentrum Keulartz, Locht 42
83, tel. 045-419905. MAASTRICHT, Autobedrijf J. van Ameln, Sibemaweg I, tel. 043-612310.

S^Vfen exPlo°t van 23
>srt il"2 van miJ' toege"
J*,ts£ kandidaat-deurwaar-tjjj' D4)kt dat ten verzoeke
iejj ~e rechtspersoonlijk-
&on. vereniging
C'lg Vereniging Suste-loj,gevestigd en kantoor-|L Qende te Susteren, te
tr^/ zake domicilie kie-e te Geleen aan deA^stinusstraat 47, ten|K_, re van de advocaat en»T-ureur mr. J.W.H. Ker-n > alsmede te Maastricht

■L^iffie van de arrondis-
E" entsrechtbank aan de! K^rbroedersberg 4, al- "' IZ het gekozen domicilie! Ls> mr. J.W.H. Kempen
(r-Z^emd, dieten dezetotIk^reur wordt gesteld
fc-ÜD z°danig in rechte te

Nt» 118l18 mondeling ver-
fclg 'ast, onder medede-

i jjj5 aan gedaagden, dat zij
feL erschijning een vast-

I'Om Verschuldigd zullenKLQfh van ’250,-, met.«r, ''erstande, dat aan on-Hjta'in'hvermogenden ver-l^^ring van ditvastrecht
■?ko^?rden verleend;

"ij,,. ■* geding gedagvaard

fde en die verbüjven
SUsu. w°ning gelegen te
V^?*1 aan de Beatrix-

fOo p w°ensdag acht april
"WA^eeënnegentig des
Defs^dags te 14.00 uur in
fli-Sii Hn °^ vertegenwoor-

??°r een procureur teJLyUmen ter terechtzit-fe /n kort geding van dejJDdJ^r president der ar-
fcj,,, Sementsrechtbank te]C richt. alsdan en al-W rechtsprekende in
febr,, nBin het gerechts-
V-^w aan de Minder-
VineHrs°erg4;j, ">de:C, nader in die dagvaar-
fc« omschreven gronden,
V °nnis in kort geding
fcr Qe e.a. heer president
"W^ondissementsrecht-
?W te Maastricht voorel mogelijk uitvoerbaar

Voorraad, gedaagden

"^ .f! Worden veroordeeld

»^ °mnen vijf dagen - of
jrjgr andere door de e.a.
f be presi dent voornoemd
"Smalen termyn - na be-

lng van het in deze
QHir, wÜzen vonnis, de

;, g gelegen te Susteren
1 cje £ Beatrixlaan 65, met
Jt> "unnen en het hunne|W£et al hetgeen zich

ofdaarop zijdens ge-
VhTÜ of de hunnen
ï^n 1 bevinden, te ontrui-<W eh te verlaten, en on-S*.JVergave ter sleutels

nele vrye beschik-
V Jan eiseres te stellen,
%j aan eiseres
Jnth.■ Sebreke vandien, die5«wmmg zelve te doen
%J*stelligen, door een
V gaarder, desnoods*U, Dehulp van de sterke

feg,rin- van deze dagvaar-j»H *an worden verkregen
tore van JW,H-

I^Pen, advocaat en pro- '*GB,r' Augustinusstraat 47 -hi n- '\^'r Jurgens,

& u aaat-deurwaarder
v? ltoPe van

i^fech;^chreurs> ]
fe/-" «deurwaarder, 'lÜsjert2o. I
'^

g-fla|*Jl*l=t=f^|j<| De Primera Wagon on- ging. Leverbaar met 'n krachtige 2.0 liter waar je zoveel in kwijt kunt en tegelijk zo nog aan twijfelt. Drie jaar of 100.000 km
derscheidt zich op een belangrijk punt van diesel-' weinig voor kwijtbent! Geen hond die daar algemene garantie en zes jaar carrosserie-

maar vooral ook te voelen. Zn speciale motor. Met een laad- JÊ mmm^^^'^'^'^^ÊÊÊ^ ,/mVJLW l M l-I-B
achterwielophanging bijvoorbeeld zorgt ruimte tot maar Am W aM W j^Ê W^i Hl |TLr »^

voor een volledig vlakke laadvloer en liefst 1700 liter. M tgÊ Kil Jk f| £- P**"^
superieur rijcomfbrt. De mogelijkheden Er zijn maar Ë WmWt m 1Ö AmW\y^
van een Wagon, met 't comfort van een heel weinig ll i

■^m-M^mfß/o&\^ W
limousine! Met standaard stuurbekrachti- concurrenten Kl WÈÊÊÊS.

y^SH^PESKUNDIGEN ADVISEREN: DE PRIMERA WAGON

WWwLmmmW% mm -VT3y>

BS* Kfel^^te. MÉÈfI HUÉ|||

üchtmetalen velgen en roofrack tegen meerprijs leverbaar. Er is al een Pnmera sedan v.a. 32.495,-. Pn.zen mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs Wagon v.a. 999,- per maand (excl. BTW), 48 maanden 1.000 kmW,*z,g*ngen voorbehouden. N.ssan ,s ook de maker van de Micra, Sunny, 100NX, Prairie, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Q-bic, Terrano,Kmg Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Trade.
Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Hulsbergerstraat 5, tel 045-723500 Kerkrade Tureen Autocentrum RVLan gheckweg36,tel. 045-4^Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertniid, Autobedrijf G. NeKssen B.V, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 0440^1201
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Om zelf op uw gemak te kunnen testen I I dubbele bovenliggende nokkenassen, 1

wat een nieuw hart met 16kleppen voor K {mJ^^mM^ Wrm\&. mL^^P mvr^m\wÊmm\ *^» \m\m\mW mvAv \\ een geregelde drieweg-katalysator en een1GSl iitrl HHtUWg
de Escort betekent, heeft Ford het u ■■■^^^■■■^■■^■■■■^^■■^^^■^^^^■■^^^^^^^^^■■■■■■■■^■^^^^■^B supersnelle micro-processor. U profiteert

gemakkelijk gemaakt. U belt gewoon m^m^ Ë M W^^mm^Ë Lm mm^^Ë Ëmm\ Ë mm' wLW^ W^-mmW^/M dus onder alle omstandigheden van 1

even gratis 06-0607. Dan maken wij _ _ een maximaal rendement. En als u

bel 06-0607. — i
bijzijnde Ford Dealer. Want de nieuwe .^«^^^^^^^^^^-«^ dan is dat op zichzelf al een goede reden

krachtbron van de jongste generatie JÊL m\ j^^^ om een proefrit te maken. Want ook het
AmmF . 'As SF mm\ Hu

r-^ at mm 1 W^^ta^_ 'Escorts heeft talloze voordelen die sim- mÊ^k-M lm' .^j'' Wkmmmmmx interieur van de Escort 16V is ontworpen

pelweg vragen om een proefrit. Een >^ / _A% BBl^^^^fc,__ I met het oog op puur rijplezier. Getint glas.
Jfc*"**^*' Kis BBf?!^^^^^^^^ ml

minimum aan geluid bijvoorbeeld. Een Jj ttfl ■ Velours bekleding. Van binnenuit verstel-
mWwÈFM Zwmmm* Jaégi^^'tw*! ■

starttijd van 0,5 seconde. Optimale trek- ÊW)*\ I^SKÊÊM I bare buitenspiegels. Centrale deurvergren- 5
Im^HH ffV 981 I s'

kracht bij lage toerentallen. Zodat u altijd »2^É |i m I I deling... aatuw sneUerkloppen? Bel

.Mi Ir
en overal soepel blijft rijden. Daarbij is 11 il JHI dan de Escort 16V hotline voor een proefrit

deze pittige 1Bliter 16V motor met 76 kW/ W WÊ&T* W

105 pk (of gs kw/130 pk) uitgerust met L^ËÉiiSayéAliiSkAiU Ford weetwatubeweegt.
DeEscort CLX (105pk) is leverbaar vanaff 3L94-0,-. Genoemde prijzen zijn mclBTW en excLkosten njkiaar makenAfgebeeld is deEscort XR3i (130pk). Wijzigingen voorbehouden

Er is overigens al eencompleet uitgeruste Escort leverbaarvanaff 27.500,-.

LAUTENSLAGER b.v. KONINGS B.V. Automobielbedrijf A ii^orPNTFB Automobielbedrijf J^
/«o\ mc RnPMAN R U AÜTÜttNTER JOS BOGMAN B V CHARLES

Breukerweg 201 f£l JOS BOGMAN B.V. sittard B.V.
DUUmHH D.¥. pE|jTS B v

Heerlen. wethouder Sangersstraat 7 Riikswec-Zuiri qn-inn Hamstraat 70 Beatrixhaven
Tel. .045-232030 "9' sTtTArT BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT

Telefoon 046-516046 Te,efoon 046-375353 Telefoon 046-515200 Te,efoon 045-423030 TeÏÏl^^Sass J!' ' ' ' ' ' "^I r^r^hir^T? ÜTTTT fl TTOMQ T'OTTP ÜW De bekendste merken filmrolletjes zijn nu Olympus AZ 330 Superzoom
OL//VL7iv/i 1 UJj/\ 1 lwlNO IUUR m. drastisch in prijs verlaagd. Bij Superhandigecompactcamera. Volautomatisch _

__-. .-
_ _ __

_~ 'A& K^ Filmpost! Niet éénmalig, maar scherpstellen, belichten en filmtransport. .^^"^■Si^f^X, INT Z5 [A AH j& Ék voorgoed!Zo wordt fotograferen Groot zoombereik: 38-105 mm met >-^=|fcJ*' J**** é&fr "*' Wm, permanent voordeliger. Let ook macrostand. Diverse flitsfunkties.^^BÖÉ
JUBILEUMCONCERT RODAHAL-KERKRADE A ma3r eens °P andere Filmpost Overzichtelijk LCD informa- jg ■■§■1

ilk*\ii; ' w H voordeelaanbiedingen. tic- en kontrolevenster. JUS \SBSPBEk

> Een sfeervol concert voor jong en oud, dat geheel in het teken van MÊ^m%^m9m9mmmm^o i^.^^^^^^^^^*************************************************************************************************>*********K^vijfentwintig jaarsamen muziek maken staat. Voor de CD/MC
'Congratulations' heeft BZNreeds een goudenén een platinaplaat t^^Wt
ontvangen. PJ"■ P J ii V-1* ,1I "■ t■■ "■ P 1P J L
VRIENDENKORTING’ 3,50 mWK%MEntreeprijs ’ 27.50 (geen rangen), Vrienden van het Limburgs Dagblad l^l£j BP^fl Hb**^" $ÈJÈÊÊ K^WJ^ "¥ « -m

Jl betalen ’ 24,00. fc*iJ| PP^^ . BT J TJ VA f k £m\ A WW ii \1 A W^| ■ J
Op vertoonvan uw vriendenpasen bij inlevering van onderstaande ■fcjgPJPP^ sjs^É ■^*^^^^t*********^l r****^^^^^^r*****bingevuldebon kunt u kaarten met vriendenkortingkopen bij alle ',I,\ J^^" lÊïjto&mS ****^Limburgs Dagblad-kantoren, bij de VW Simpelveld en de VW Vaals. M?I*^!***^^^ SSSj*9'^^^

'*Jmmst299*®ÊÊ Ww Spiegelreflexcamera voor verwisselbare objectieven, 1 S^lSa Volautomatischeautofocuscamera. Eenvoudigls
1 Vtl ai'S^-^HSe-a Inkluslef Canon FDI .8/50 mmlens.Automatisch en -rewj§rr|Tßßag's-> bediening dus optimaal fotoplezier. Voorzien vaf

BON CONCERT BZN \tAtitfsam\ m\ Wm hjno'l:iecllend'te gebruiken. Sluitertndindikatie in DX-kode. Kompleet met film en batterijen.«1 K^'sS dezoeker. Kompleet met batterijen WutkWWSsPW^^K^m* I T'Jdel'Jk DJ Filmpost _^j(***fc

Naam: Tijdelijkbij Filmpost: 3QQ m \W^^^^^^ Kodak $ 100 EF lö##- M

é%"■'■■* MifliF- .JtMBJ ■ r-mnnCninAinnmm m*^'&mt WÊ&/ scherpe foto's. Zeereenvoudige
Aantal pers.: max. 4 pers. K^'^mmWfmf**' M W «.?!?« ,"l»« filminleg en bediening. TjI— I M "^e^Ê KV^Mk. ,UPer -lOOmlenS Sjaar garantie. Kompleet met 24 i_i*3É ÉiÜs^*ÉÉ "f'Ct^B Bl*aP^%t \«B 51' All-round zoomlens met zeer groot bereik. Vergroot tot 6x! opnamenkleurenfilm, batterijen ÉËpIPxS WÊ^

V' " I I I P^^-K» m Ook geschikt voor Canon T6O. /LOO. enpolsriem. QA W%&mWmmmr d*A

r pnrlpn vsn hPt^-K I I N°^prus--9^- Nu:extrauoordciig: *im' . j^p_ An.^g%
\ » \ „^ V\^rtV\rv\*k. m 1 ."X^ si HL^ ■""^'^vO-^BES^i^^hlÉl mmAmX Universele diafilm. Opvallend rijke 8 fljjf '<^V\VC^\\^^^a^X^^\3L>HL^ N I*\ , -i^ü kleuren enuiterst hjne kor/el. ■ *WP ÉA

k) J"'^^^^^./ W^-—' Dat FilmPoSt demooiste kleurenfoto's levert, wist u al. Natuurlijkkrijgt u nog steeds onze gratisspaarzegels. Voor slechts 4 zegels krijgt u f 10,- kontant! ?^8,A {jj^SSSB B*^^^^ ■
■■i^j|^-JAJ-»t<-ii*'-""'WMi)j.iiiiiw.ia'iiiiik*i^^ |#%F-« WmWilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad'? Neem L*aJAjXJ-^LJJBJk^J_k^^*M-X*mJA_*B_^iX*B-Li(*it-jiiiii-i*r-iM[-jW m\.■-'"'"f til ÏTB

dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren) ! ! mm* --4
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis. Brunswm, Schiffelerstraat 2b, 045-254166 ■ Geleen, Gravenhof 5, 046-746089 ■ Heerlen, Promenade 60c, 045-719484 ■ Kerkrade, Hoofdstraat 91, 045-451598 ■

* * m^mmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm^mmmmmmmmm\ W. M»aitrleht-Heer, Burg. Cortenstraat 6, 043-620770 ■ Sittard, Limbrichterstraat 6 1 , 046-525363 ■ Weert, Muntpassage 10, 04950-32464 ;

DOEMEEMETKRUIS + MUNT. J0"0! BEL
SPEEL MEE MET JE FAVORIETE NEDERLANDER! nwn 06:"i00'

ui k i L'J W ■ Bn TGV. 125 JAAR NED. ROOE KRUIS
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If -^1 11F JU ff JÜ Ww~~^2m\ R^B^"-"^.^^■"■■aß fc-^r^tr^^Mf^MfcZyNifc^ lllk H&

.«iro .*■£& rHLx/o**V wL**^^^L\ »s«fc\/^.\ »§§§)". üsfosUF :;g|3? a^ ' i i "'jiif^iii «^——aal NOs*o»!^li^,'!l****lw^ ««

1? -«i (r /« WW* I.%:^^ B**^\^"vilis^. lik

IP^ .<dÉl JfjÊF/mm\mmC/////m\ .Jl i' ~*l ’jT ~^^ \ *^^O^^J*BBI A frojl 11P\2bb! llfesis*.^^! ËÈi

«"-ifï w JÊk \ I lm. Mm ■ J^^9++^^^^^^^m\ mm am Uk. jéÈfa*^ "*"*Sr^ afar J&BLV *r^ —y^ \ K l^Bßayf —^^^m^. ~^m9^r M UB **SB|s

wr**^ s" *< \ma II If fl il k\ \ —" .^KgiM*****,^.ipsP8"^ af» ■-'' \^k m\ m* l\\ L li 11 lvi *» .s^l

Jüdentenkaart. In de kleuren zwart, marine en ■■£■09 Babyliss haardroger 622 +diffuser. Super- jf! Het koninkrijk der die-f V4iV£)£ IVf»^rdeau><- 19_95 JLfc^ sterke kwaliteit met 2 snelheden en 3 tem- || Mk 1 ren beschreven en ge-f 0£ft hiAT^D

99m HH *■ v. JPBaBBBBt j^^Éj w *■s' / *3\ w^M M**%^BjG**fiy^ 9KSI

v^i- *^ i^r aiS "*%*^aß*fflanan^^r**^aiaßE2 Hl B^U xIW bbbl *KkNhjll 99wm^9t^L\

éw IïjHL>^ BHpflPn| M B\ W*'**^^ |eans van bekend Amerikaans jeansmerk.
»’

jH^^N^ Ayfl ML Dames lak regenjasje. Gevoerd, met \ Maten: 28-40 inch.. M Ll P
*^* HaV HKSi \ QQ Q£ Y*^^_w _***^r
fli mßi 'Hk Ar^mmi ' 1 100% polyester. Mummy slaapzak. Binnenstof: 100% katoen. Buitenstof: avl Caal

'Jk 169^ bbbbblbbbbbl m ' Kleuren: off white, nylon. Vulling: 250 grams hollowfibre. Afmeting: 225x75x50 cm. mmmn^Ar maM

i^
Vlaggenset Mmm \ 1 f zand en marine. dj^ W^my^ jf~ m

'"\. #1 1^ \ H Maten: 38-46 mi[éoi* /f " /X

/ -aflra :> :' '^' :-w|:-S -^fl^^k ttWtrmf 9$ bbbbbV a^P^JÉ^E Ar W MmYml aaaBBBBk.

/_■ aÉÉkW 100% spunpolyester. BB 100 mtr.waterdicht, stopwatch 1/100 sec. lil mWmi -T" '"* * MmÈÉ

2M |^^B^B]aj-B)i^^^^..^S ataVaV

pakje. Single jersey, 55% polyester, 45% katoen. J^ 29^5 B-ta^^» % J^^^ËBjP Verkri' baar ode aMehn -2^ i^ï^

>!;!^^^^^^^BS 'n^."" ' "^^H g^1^ Jbbbbbbbbbl /jP^"»l bbbT ■ImBBSB «PbblbbbV t lilsS^dl

.|ij x ■"

, nbled"*gen geldig tm zateidag 28 maart of zolang de voorraad strekt V >*^-C WJfV^ Il V VfllVLl m\ W^J W»J \SEmV 112813
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Kontakten/Klubs

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Heren, aan vakantie toe en een paar uurtjes over?
Dan op naar

Liberta-land Susteren
waar u in een ontspannen sfeer naar hartelust kunt drinken
dansen, knuffelen en vrijen. Films kijken en natuurlijk
3x relaxen met 8-10 opwindende dames (18-28 jr) in pikan-
te lingerie. Liberta-land biedt u een heerlijke ontspannende
en erotische vakantie! Open sex of Privé in één van
onze sfeervolle kamers. Alles kan, niets moet! Wij verzor-
gen ook uw privé parties m. d.d. 12.00 uur tot 02.00 uur.
Woensdag en vrijdag tot 18.00 uur. Tel. 04499-4346.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. ma.

t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat, van 13.00-20.00 uur.

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38)
staan dag en nacht voor u klaar.

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease.
S 06 -52981664

( Tevens leuk donker meisje gevraagd.

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur

Mysterie Escort Service
Wij verzorgen een leuk meisje bij U thuis of in hotel.
Hygiëne en discretie verzekerd, bij ons is bijna alles

mogelijk, bv. striptease, trio, Frans intiem. Ook voor oudere
heren. Geen afstand is ons te ver. Van maandag t/m zater-

dag van 20.00-04.00 uur. Tel. 06-52820714.
Tevens leuke meisjes gevraagd.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

' Tel. 045-212616/045-211391.

Sacha's Escort
v.a. 18.00/05.00 uur. Tel. 06-52980255.

Nieuw! !Privé en escort!

Angel en Boy
Simply the Best

1000 en 1 mogelijkheden
O.a. Transsexueel en Travestie. Vanessa (DD-cup en
volslank). Diverse shows en massages mogelijk met 4 leu-
ke meisjes v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mogelijk.
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaar, voor
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz.
Open van 11.00 - 02.00 uur.

Bel voor info S 045 -27 45 87

" Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond)

-nnz3Ëii
DIVERSE OVERCOMPLETE
ROERENDE GOEDEREN

De Inspecteur derDomeinen te Hel-
mond, Mlerloseweg2c, Postbus 233,
zalop DINSDAG 7april 1992 v.m.
10.00uur te zijnenkantore in het

openbaarbij inschrijving verkopen:
kasten, stoelen, fornuizen, braad-
sleden, safes, oscilloscopen, start-
motoren, converters, motoren, print-
platen, muziekboxen, televisies,
ventilators, schrijfmachines, perso-

men auto's etc.

De goederenzijn opgeslagenbij
AFCENTBRUNSSUM, gelegenop
het Industrieterrein "HENDRIK" te- Kavellysten en

: genoverMIX-beton. Vanafhet een- den

I trum van Brunssum te bereiken via verkriigbaarI de Prins Hendriklaan-Rimburger- tijdens dekijk-
I weg, bij de tweede zijstraat links dagen ter
| en daarna de eerste straat rechts. plaatse waar de

goederen zijn

BEZICHTIGING: DINSDAG 31 maart n
en

eenen WOENSDAG 1april 1992tel- kavellijsten per
kens van 9.00-12.00 en van 14.00- post toegezon-
-16.00 uur. dea

\De nieuwe kollekties^^^Ëpongens- en mannenmodegs

gilmjAi.ininii««ïMiiKaaa. ,

Riversideclub
Love for saleü!

Afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak,
100 mtr. voorbij camping de Maasterp. Open v.a. 14.00 u.

Weekend gesloten. Creditcards accepted. 04755-1854.

Nieuwe meisjes verwachten
u

Cinderella
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Vandaag bij Daisy
Trio-dag

1/2 uur ’ 125,-. 045-229091

Melanie erotische massage
re 045-229091

Club
2000

Met nieuwe meisjes.
Rijksweg Nrd. 22, Geleen.

Tel. 046-742315.

Patricia
af 10 uur zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Brigitte Privé
alleen voor heren. Jacq v.

heren en echtparen v.
niveau. 043-218498.

Bel nu
privé, bloedmooie Francaise
aanwezig. Tel. 043-639433.

Met spoed gevr. meisjes

Nieuw escort
van 18.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Peggy privé en
Escort

\ Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

i 046-374393. Meisje gevr.

Buro Janine
" Tel. 09-3211-758854- Nieuwe meisjes gevraagd in

Club Rustica
V.d. Weyerstr. 9,

Spekholzerheide/Kerkrade.
Tel. 045-412762. Ma t/m vr.
11-24 uur open. Garantie en. intern mog.

Een heerlijke
ontsp. massage .

voor dames en heren.
Assistente gevraagd

Tel. 045-218158
UNIEKE MASSAGE

tel. 045-228481
De beste meisjes zijn nog

steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade 045-
-425100. 7 dagen geop. 11-24 uur. Zondag 15-23 uur.

Maastricht
Privé

Deze week geen aanbiedin-
gen, maar wel diverse leuke
dames die u in 'n gezellige
sfeer ontvangen. Loop dus
geheel vrijblijvend ons huis- I
je binnen in de

Jodenstr. 2
043-254183

Buro Geleen
Met nieuwe adressen.. 046-748768. Inschr. gevr.

Shirley privé
pret voor 2!!! 045-727538

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

LYDIA
Where the girls are!! Van 11
tot 23 uur. Tel. 046-749662.

Love
gehele dag relaxen met al
onze neiuwe jongeSEXY
meisjes voor ’ 200,- all-in.

B. Floriszstr. 37, HS Adam.
Gastvr. meisjes, echtparen,
voor thuis ontvangst escort

en club. Vast loon p/w

’ 1.500,-, event. woonr.
Tel. 020-6762176. I

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

**045-326191**
* Escort all-in *

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke? I
045-718067, meisje aanw.

SM Rachel
Tel. 045-274810. j
Angelique

privé, 043-639410,
dag. 14.00-22.00 uur.

Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543. I

SM
meesteres Anita, Barbara
en goed getrainde slavin

maken al uw fantasiën wer-
kelijkheid. Tel. 045-451769

Niemand anders zit~~ zo Dick in het tapijt! "^H

f Limburgs grootste collectie Gratis bezorgd door I
Ë tapijt, tapijttegels, karpetten heel Limburg I

en vinyl
» Dick's unieke 5 Gulden J.I yr Gratis opmeten en leggen lt garantie: zie jehetzelfde /^^^NG/0%, II JÉs 1 (m.u.v. trappen, tapijttegels mF Ë tapijt ergens anders /^^^f^m Ien coupons) goedkoper, dan gaat /% AjN- i> 14iË^ftk

B^^rtgjT^SwfA rf Alle kwaliteitsmerken per strekkende meter |wt3.^*'*^^| Jji
HMs2«ËnTï\isj#lèA kamerbreed op derol onder die prijs door! i^^SiS^^/w«!m\TM B.,^^l^H 999%r^^M ■■■■■■■■ AX^AwLU \ *b^^BBBBBB - W \ -K«KSSSfI '-' - 5 ]R4V AÉÊÊ99%m. M 9%\ H/1

WjjjlSp.^^DeArews /saa#? w, Dicfc ofte </i#nr.'

I NOVILON LOUIS DE POORTERE DESSONARDA INTERTEST TRIUMF I
Parket, plavuis, graniet en fantasie- VELOURS 1000/oZuiver scheerwollen 4 sterren Al jarenons meest verkochte tapijt,
motieven. 400 cm Breed. _ . .. . . ,_.. berbertapijt; in 4eigentijdse Mooi, ijzersterk en voordelig. 5 kleuren.
km mmmm r Zvvare veloïï?kwa'lteltJ l; ] 5 kleuren natuurtinten. 5 Jaargarantie. Juteof foam rug. 5 Jaargarantie.
NU Vanar urt voorraad leverbaar.s Jaar garantie 400 m Breed Normaa| 234 400 cm Breed. Normaal 109,-

Mbijtrap-en woonkamergebruik. gk\ mm^
400 cm Breed 149,- W NU ■■ _^\
Nu voor / Nu voor voor # U I

i '109-197- /y'| Ë W W I 500cm Breed. Normaal 149,-

-(diverse kleuren ook in 500 cm breed) Ook verkrijgbaar in 500 cm Breed. Nu VOOf 119.-

DICK VAN DEN BERG
■■■■■■ Altijdprijs in tapijt! hm^J
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Beroofde toeristen
blij met hulp AtasFietsend langs historie

van Friese Elf Steden
DOOR WIM BREEDVELD

Oe Friese Elf Steden. Formeel bestaan ze niet eens meer.2e zijn wegens gemeentelijke herindeling opgeheven. Maar
«Un specifieke faam en glorie hebben ze behouden. Ze le-

vooral voort in de droomwereld van de schaatsers.Tegenwoordig worden de Elf Steden gereden ofaangedaan
Jttet allerlei vervoermiddelen. Op de fiets, in de zeil- of mo-
torboot, met de kano, per auto, surfend, wandelend. Wij
kozen voor de fiets en trotseerden wind en een beetje regen
°m ontspannen langs de Friese Elf Steden te trekken.

De Amsterdam Tourist Assis-
tance Service (Atas) is in het
eerste jaarvan zijn bestaan zo
succesvol gebleken bij de op-
vang van beroofde toeristen,
dat de oprichting ervan in
Rotterdam, Den Haag en op
Schiphol wordt overwogen.
Het ministerievan Justitie, de
gemeente Amsterdam en het
bedrijfsleven hebben beslo-
ten de subsidie aan Atas ten
minste drie jaar voort te zet-
ten.

Uit onderzoek van de Vrije
Universiteit en de gemeente
Amsterdam blijkt dat buiten-
landse slachtoffers zeer tevre-
den zijn over de hulp die ze
(door Atas is geboden. Een
derde van de toeristen brak
na de beroving zijn verblijf
vroegtijdig af, maar ook een
derde zei uitsluitend dankzij
de service van Atas van dat
voornemen te hebben afge-
zien.
Meer dan de helft - 55 pro-
cent - gaf aan 'opgelucht' te
zijn door de hulpverlening,
ruim negentig procent toonde
zich in algemener termen po-
sitief.

De Atas opereert sinds begin

vorig jaar vanuit het politie-
bureau aan de Nieuwezijds
Voorburgwal, dat samen met
bureau Warmoesstraat het
meest met beroofde toeristen
heeft te maken. In het hoog-
seizoen melddenzich op piek-
dagen tien beroofde toeristen
bij Atas, in december gemid-
deld twee per dag. In totaal
werden vorig jaar ongeveer
duizend toeristen door de po-
litie doorverwezen naar Atas.
Het gaat daarbij om de geval-
len waarin de toeristen al hun
belangrijke bezittingen zijn
kwijtgeraakt en. hulp wordt
geboden bij het verkrijgen
van nieuwe paspoorten en
vliegtickets, het overmaken
van geld, betaling van de ho-
telrekening en zonodig het
verstrekken van handgeld
voor een maaltijdof een trein-
kaartje naar de ambassade in
Den Haag.

Binnen de clientèle van Atas
voerden Engelsen de boven-
toon, gevolgd door Duitsers,
Zweden en Australiërs. Bel-
gen, Italianen, Fransen en
Zwitsers redden zichzelf bin-
nen hun reisgezelschap en
komen eenvoudiger op eigen
kracht thuis.

MARGRATEN: IVN Cadier en
Keer houdt de lezing 'Vijvers in
onze tuin. Café dnAuwe Toewn
in Margraten, aanvang 20 uur.

DONDERDAG 26 MAART:

VRIJDAG 27 MAART:

ZATERDAG 28 MAART:

" Defietstocht voert langs veel aardige plekjes, zoals dit in Hindeloopen

IJlst, Sloten, Stavoren, Hinde-
loopen, Workum, Bolsward, Har-
lingen, Franeker, Dokkum en
Leeuwarden. De fietspaden mo-
gen er echter ook zijn in Fries-
land, dat dan wel geen heuvels
voorzet, maar wel open, winderi-
ge wegen. Dat is de grootste
moeilijkheidsfactor voor li-
chaam en geest, bleek ons tij-
dens de drie dagen.
Na Bolsward en Sneek met hun
levendige binnensteden, goede
koffiehuizen en restaurants voor
de gebruikelijk biefstuk-lunch
rij je een niet al te spannende
wereld door van kaarsrechte
fietspaden in open land. Heb je
hier de wind tegen, dan moet er
geknokt worden en is de kleine
versnelling nodig om tijdig het
verlossende Sloten te bereiken.
Die kale stukken tref je ook aan
de IJsselmeerkant van de route
als je de Gaasterlandse bossen
achter je hebt gelaten, tussen
Stavoren en Bolsward of hoog in
het noorden, voorbij Franeker.
Daar kan de ontspannen fiets-
tocht een grimmig karakter krij-
gen bij slecht weer.
Aan de andere kant geeft dit nu
juist weer een heel eigen karak-
ter aan deze fietstocht, die je
zeker in de late lente en zomer
moet rijden met een verrekijker
bij de hand. Want het dan druk-
ke en aandoenlijke weidevogel-
leven vormt een uitermate
boeiend en natuurlijk element in
deze tocht.

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
TEGELEN: 'Beierse avond' in
gemeenschapshuis 'De Wissel',
aanvang 20.30 uur.
HOENSBROEK: Computerclub-
dag in scholengemeenschap De
Aldenhof, Mgr. Nolenstraat 58,
van 11-17 uur.
VENRAY: Grote poppenbeurs in
de schouwburg, van 10.30-16.30
uur.
SITTARD: Trainingstocht Ken-
nedymars 30 kilometer.

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.

*tet zou geen bikkelhard gevecht
"tet de elementen worden. Dat
gisten we. Goed, wat wind, iets-
Je regen, daar rekenden we wel

beetje op. Want Friesland is
Vooral plat land, open voor wind,<ne altijd uit de verkeerde hoek
Jjaait.flet werd een ontspannen tocht

de Elf Steden - opgegaan
111 grotendeels onbekende ge-
beenten als Nijefurd, Gaaster-
«n-Sleat, Franekeradeel, Wym-
witseradeel en Dongeradeel -"ie we al kenden van het schaat-sen en een boottocht. Nu kun je<jie tocht in één dag rijden. Per"jets by voorbeeld op Tweedepinksterdag. Je rijdt dan metduizenden over een vastgelegde
r°ute, met stempelposten, tijd-
Schema's, te veel blik op te on-
eindig.
Oe tweede mogelijkheid is het
*eekarrangement van de VWvolgen en flierefluitend langs elf
"nooie steden en een veelvoud
jjan mooie landelijke plekken
barren. Picknick op zijn tijd en

aanleggen voor koffie en
friese koek.
«ij kozen voor een tussenweg;
eigen initiatief, tempo en afstand
Per dag. In drie dagenrond zijn,

meer tijd hadden we niet
Jjoor de 230 km lange tocht, die
«oor het aan te bevelen omrhdennog wel ietsje langer werd (252fen).
"et mag ook best ietsje meer

want de uitgezette route -uiterst comfortabel aangegeven
jftet de bekende zeshoekige bor-
den - wil nog wel eens de snel-
ste weg aangeven, waardoor veel
Schoons onderweg op afstand
Gepasseerd zou worden.

ook twisten mogen, de Friezen
niet. Ze herinnert aan de slag bij
Warns, waar in 1345 een Hol-
lands leger onder aanvoering
van graaf Willem de Vierde voet
aan wal zette. Ze werden door de
Friezen ter plekke in de pan ge-
hakt. Lang hadden de Friezen
geen gedenksteen nodig om dit
glorieuze feit in herinnering te
houden. leder Fries kind leert
dat op school.
Het gedenktekenkwam er pas in
1942, toen er eigenlijk precies de-
zelfde reden was om dewoorden
van weleer te benadrukken.
Toen werd ook voor het eerst
plechtig de Slag bij Warns her-
dacht en sindsdien is dateen tra-
ditie.

beuken hun majesteitelijke kro-
nen lustig in de wind wiegen.
Midden in het bos ligt hotel en
uitspanning Gaasterland, dat in
het VW-arrangement is opgeno-
men. Even voorby het beschut-
tende bosgedeelte in de route
krygt de fietser te maken met
het restant van de Friese zuid-
westkust met zijn kliffen.
Bij slecht weer is er nog een weg
binnendoor naar Stavoren, maar
eigenlijk zou die ontraden moe-
ten worden. Immers, bij de
Roode Klif, tussen Laaksum en
Stavoren, ligt de gedenksteen,
waarmee de ziel van Friesland
gestalte heeft gekregen.

ZONDAG 29 MAART:

’Friese Alpen’

Niet overal is het landschap vlak
en kaal. Neem nu Gaasterland,
de Alpen van Friesland. Lichte
glooiingen, bossen, en echte klif-
fen. Alleen al de namen. Bremer
Wildernis en Nieuw Amerika
mogen dan wat overdreven klin-
ken als je door het beschaafde
loofbos met gecultiveerd fiets-
pad trekt of even ter zijde ped-
delt uit nieuwsgierigheid naar
dat dorpje, namen als Elf Ber-
gen, Rijsterbos en Hogebergweg
duiden op een afwijkend land-
schap. Gaasterland, te beginnen
bij Balk, speelt in een hoog ge-
vuld decor. Mooie, ruime loof-
bossen waar de oude eiken en

Begeerd land
Friesland was een begeerd hoek

je land, waar Bourgondische,
Saksische en Gelderse landhe-
ren driftig streden om elf
bloeiende steden onder hun in-
vloed te krijgen. Daar werd me-
nig strijder een kopje kleiner
gemaakt. In het Friesch Museum
te Leeuwarden zijn tal van voor-
werpen die herinneren aan di-
verse slagen.
Er valt dus heel wat geschiede-
nis te leren onderweg en de his-
torie is dan ook het belangrijkste
en aardigste thema van deze
fietsroute. «De vroegere roem en
faam van deFriese Elf Steden is
nog zo duidelijk zichtbaar onder-
weg en elk stadje is het waard
bekeken te worden. Vooral de
kleinsten, die nog steeds bewij-
zen hoe groots ze ooit zijn ge-
weest.
Informatie: Provinciale VW,
Stationsplein 1 te Leeuwarden.

MAASTRICHT: Rederij Sti
phout, Maaspromenade 27 ver

Liever dood
'Leaver dea as slaef staat er in
gebeiteld; 'Liever dood dan
slaaf. Wie over zon uitspraak

Touroperators niet
eens met negatief
reisadvies Kenia

Ideaal stuk
Neem nu eens dat aardige terp-
kerkje in Dronrijp of Nylands

tussen Bolsward en Sneek,
Jj'aar het eeuwenoude gebeds-
huis op een omgrachte terp ligt.

moet je een paar honderd
'fteter voor omrijden. Voor we
Zover waren op de eerste fiets-

trokken we over het speciaal
j^ngelegde fietspad langs de
**olswarder Trekvaart, waarover

slingerend met de waterloop
tot aan Bolsward geraakten.

~en mooi water, een ideaal stuk
netsroute. Deze trekvaart van
*jdens via Wommels tot aan
*j>olsward is geen onderdeel van

Elfsteden-schaatstocht en die
relatie vindt de fietser eigeniyk

terug.
Vanaf ys en water maak je toch
l°taal anders kennis met Sneek,

zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-
ren noodzakelijk, 043-254151.

LUIK (B): Luikse zondagsmarkt
La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
veer 1 uur.
MAASTRICHT: In Podium Pos-
jet, Vijverdalseweg 1 is om 14.15
uur de voorstelling 'Blauwe Nijd
krijgt de kriebels, moet niezen
en wordt moeder' door Ruben's
Poppentheater De Kleine We-
reld. Reserveren 043-685444.
ECHT: Open Limburgse Kam-
pioenschappen Recreatieruiters,
vanaf 11 uur.
BRUNSSUM: IVN Brunssum
maakt dagwandeling in de om-
geving van Hoppenbroich in
Duitsland. Vertrek om 9 uur van-
af de parkeerplaats bij 'Stap In'
Akerstraat 132 en vanaf 10 uur
bij de kerk van Hoppenbroich.

ELSLOO/STEIN: IVN Elsloo/
Stem maakt middagwandeling
in het Geulse bos. Vertrek om 14
uur bij het gemeentehuis van
Stem.
MARGRATEN: Dagwandeling
IVN Margraten in de omgeving
van Eyserheide en Eyserbos.
Vertrek om 9.45 uur bij het WV-
kantoor van Eys.
WEERT: Ochtendwandeling
IVN Weert in het Wijffelter-
broek. Vertrek om 7 uur vanaf
het Bassin in Weert.
HOENSBROEK: Autopuzzelrit,
lengte 40 kilometer, start vanaf
13 uur bij hotel Amicitia aan de
Markt
BRUNSSUM: Parelloop in het
centrum, start vanaf 9.45 uur.
HEERLEN: Postzegel- en mun-
tenbeurs in Gemeenschapshuis
Schaesbergerveld, Nymegen-
straat. Van 10-17 uur.
MAASEIK (B): Traditionele
Halfvastenstoet. Vertrek 14.11
uur.
SITTARD: Halfvasten
krombroodrapen in de wijkKol-
lenberg. Vanaf 14 uur.
HELMOND: Ruilbeurs van post-
zegels en munten met een spe-
ciale jeugdhoekin 'DeKamenij',
Jeroen Boschstraat 19. Geopend
van 10-17 uur.# De Nederlandse touroperators gaan gewoon door met het organiseren van safarireizen

Vakanties senioren
nieuwe reisprogramma vanSe Stichting Senior Vakantie
is uit. Deze organisatie ver-zorgt reizen voor de oudere va-kantieganger. Er reist altijd een?egeleider mee met verpleeg-

kundige bevoegdheid. Er zijnus-, trein- en vliegreizen. Het
*patis programma kan worden

bij de Stichting Se-
Vi0r Vakantie Plan, tel. 02159--"J3017
Acsi-campinggids

e Auto Camper Service Inter-national in Zetten heeft weer eenj^euwe internationale camping-
j£-*s uitgebracht. De gids biedt
*en overzicht van ruim 7.000,arriPings in binnen- en buiten-
J*ftd. In de gids zijn in verschil-
,nde talen gestelde reserve-'ngscoupons opgenomen. De«1(-ls is verkrijgbaar bij boekhan-dels en caravanbedryven.

hun werkterrein hebben ver-
plaatst naar deroutes waarlangs
de safarigangers trekken.

Bergsma: „Na het horen van de-
ze berichten hebben we in Euro-
pees verband de klokken gelyk
gezet en besloten alleen by' vra-
gen van individuele burgers het
advies over Masai Mara te geven.
Voor een algemeen reisadvies,
zoals laatst met Libië, is meer
nodig" Volgens haar heeft zich
nog geen enkele Nederlandse sa-
faritoerist gemeld die in de Ma-
sai Mara is beroofd of mishan-
deld. Ze voegt er aan toe dat de
touroperators genoeg mogelijk-
heden hebben eventueel naar
een van de vele andere Keniaan-
se safariparken uit te wyken.

Een aantal overvallen door ge-
wapende bendes op toeristen in
het Keniaanse natuurreservaat
Masai Mara is voor het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken aan-
leiding individuele vakantiegan-
gers te adviseren het safarige-
bied te mijden. De Nederlandse
touroperators zeggen echter ge-
woon door te gaan met het orga-
niserenvan safarireizen. Volgens
de operators zou inmiddels aan
de incidenten in Masai Mara een
einde zijn gekomen na een grotezuiveringsactie door legeren po-
litie. Via hun reisagenten ter
plaatse hebben zij van de Ke-
niaanse regering althans de ver-
zekering gekregen dat de veilig-
heid van buitenlandse toeristen
is gewaarborgd door het inzetten
van permanente controles op de
safariroutes. WOENSDAG 1 APRIL:

MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1
uur.

Kanalenroute
-J 1 de Belgische provincie Lim-
oUrg zullen de 'jaagpaden' langse verschillende kanalen bin-
venkort een goed uitgerust en
iRn fietscircuit vormen vanW km lengte. Naast deroutebe-
s zullen ook toeristi-ehe wegwijzers geplaatst wor-en, die attent maken op be-
ienswaardigheden. De fietsrou-.. ls naar verwachting in april

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Woordvoerster Bergsma van het
ministerie bevestigde dat eind
vorige maand enkele Duitse,
Amerikaanse en Oostenrijke toe-
ristengroepen met hun gidsen
van hun bezittingen zijnberoofd.
Dat zou zijn gebeurd door ban-
dieten, die zich voorheen toeleg-
den op het stropen van wild.
Nadat aan die strooppartijen met
allerlei acties een einde is ge-
maakt, zouden deze criminelen

Dat laatste wordt bevestigd door
directiesecretaris F. Dorhout
Mees van Holland International,
die jaarlykszon 4000 Nederland-
se vakantiegangers voor Kenia
boekt. „Mocht er, ondanks de
waarborgen van de Keniaanse
regering en een speciale com-
missie, toch iets gebeuren, dan
zijn we in staat onze safaritoch-
ten door het gebied naar andere

Waarborgen
Enkele andere op Kenia gespe-
cialiseerdeNederlandse tourope-
rators, zoals Hotelplan, de stich-
ting Ashraf Reizen, Jambo Sala-
riclub, Cross Country Club,
Mobiplan en Beobab Travel, zien
evenmin reden reizen en tochten
door het bewuste gebied te an-
nuleren. Zo heeft F. Kloosterziel
van Hotelplan via zijn contact-

reservaten te verleggen. Onze
agenten daar houden voortdu-
rend de vinger aan de pols."

man van deKeniase overheid de
verzekering gekregen dat alle
toeristen voldoende bescher-
ming genietenvan eenheden, die
dag en nacht in het gebied pa-
trouilleren. „Al onze reizen naar
Kenia worden normaal uitge-
voerd."
Wouter den Duik van Jambo Sa-
lariclub stelt namens collega-
reisorganisaties dat de inciden-
ten eind februari in de buiten-

landse media enorm zijn opge-
blazen. „Dat er in deMasai Mara
sprake zou zijn van een ver-
krampte situatie is volkomen uit
de lucht gegrepen. Na die paar
overvalletjes heeft de regering
een hele legermacht er op af ge-
stuurd om het gebied te zuive-
ren. Heel verstandig als je jaar-
lijks 800.000 toeristen naar je
land trekt. De inkomsten daar-
van laat je niet verloren gaan
door een stelletje bandieten."

Limburgs Dagblad
tijdje vrij

ertussenuit

korte toer
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Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in banden betalen in volgens min. jaarrente vig. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 138/77 H 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

11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18 000 360 1.145 14,6% 75 mnd 17,3 83
25000 500' 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16,5 80

* 4.7 liter per 100km bl| 90 km/u constant r*"smmmmmm&r- tf$. '"* * v^l^^^^y u
v.a. f 18.500,- (inkL BTW). Lancio importeur Lanim 8.V., Morcoaiweg 2, Vionen, tel. 03473 - 73954 *

*KOMPIER - HEERLEN, AKERSTRAAT 150. TEL, 045 - 717 755 KOMPIER - MAASTRICHT, GALJOENWEG 45 (BEATRIXHAVEN), TEL. 043 - 632 547 J^ *
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bij ons voor OW,-,
maar de kassabon levert nog eens

40,- korting op!!!

I yan ravenstein I
Kerkstraat 45 Brunssum
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BLACK FÖÖSS
concert '92
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Rodahal - Kerkrade
zaterdag 27 juni 1992, aanvang 20.00 uur

Entree ’ 30,- (vrije plaatskeuze)
Voorverkoop bij alle Limburgs Dagblad kantoren,

de WV Simpelvelden VWVaals. «,3
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Als je 'n auto koopt, dan wil jewaarschijnlijk maar één ding. En dat is rijden. Zonder pech-gevoelige auto. Ook achter het stuur kun je jegeluknietop. Links en rechts zief
dat je (of dewegenwacht of de monteur) met deregelmaat van deklok onder devoor- van binnenuit verstelbare buitenspiegels. Daartussen een fraai vormgegeven en ovtf'
klep moet kijken. Als wij hem (zoals op defoto hierboven) even open zetten, dan is zichtelijk dashboard. Je zit op 'n comfortabele stoel met verstelbare hoofdsteun. E-s* 1

daar een goede reden voor. En diereden is deveelgeroemde multi-kleppen-motor van Toyota Starlet is zelfs verkrijgbaar met ABS. In de spiegel (uiteraard met anti-verblik'
Toyota. Met 3 kleppen per cilinder en een multipoint injectiesysteem wordt de brand- dingsstand) zie jeeen achterruitewisser met interval. En nu we toch bij de achterklep
stof beter verbrand en zijn de prestaties pittiger. Het brandstofverbruik daarentegen zijn; zet'm openenverbaas jeover debagageruimte. Eveneens verbazingwekkend is hef

is lager. Bovendien doet de motor zn werk zoals het behoort. Volgens de ADAC prijskaartje op de gelaagde voorruit. Laat het wel even weghalen als je 'nproefrit maak*'
(De Duitse ANWB) was de Toyota Starlet de afgelopen 4 jaar de minst -j- TQyOTA CTADI CT VANAF F2O 750/.LOUWMAN&PARQm Importeur LouwminiPirquißV.Sleurweg6.1941 VR HunudonkivCTr Tel 01621-85900 Afgebeeld ToyouSurlttl3Si.vWf 27995.- WWWm ■ I I9TVA V IHlmßli lt WHimi ■ .*fc \w%m tkW

HEYTHUYSEN- AUTOBEDRIJF GIELEN BV. - Stationsstraat 29-31 - Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Provincialeweg
Zuid 91 - Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JANBAKKES BV - Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF - AUTOMOBIELBEDRIJF
MENGELERS BV. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT BV. - Molensingel 11 - Tel. 043-616900" SCHIN OP GEUL -
*GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 - Tel. 04459-1258 " SITTARD - AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 046-521000 *..

" SUSTEREN - 'AUTOMOBIELBEDRIJF SWENTIBOLD BV. -Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOMOBIELBEDRIJF LOUIS PETIT B.V -
Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.
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RTL4
Running (1979-CDN). Mi-nael Douglas als brood-renner,

~Ve zijn twee dochters goed wil on-thouden. Regie: Steven Hilliardpern. Met 0.a.: Susan Anspach en
LaWrence Dane.

BRT 1
15.30 The Strange Love of Marthaers (1946-USA). Aangrijpend dra-

-3 van Lewis Milestone, waarin
J^bara Stanwyck vastzit aan haarchtgenoot door een jaren geleden
e9ane misdaad. Verder met Kirk

uouglas en Elizabeth Scott. " Michael Douglas
in 'Running.

(RTL4- 12.30 uur).

RTL plus
'<v3O Shalako (1968-GB). Film van

Dmytryk met Scan Conne-
'. en Brigitte Bardot. Europese

<*r'stocraten worden rond 1880 op.en jachtpartijtje in New Mexico
door de Apachen. Weinig

Nederland 1

België/RTBF 1

Breakfast news. 09.15 Parlementair
nieuws. 10.00 Schooltelevisie. 11.15
Over the moon. 11.30 Schooltelevisie.
13.10 Let's sec. 13.30 Schooltelevisie.
14.20 Charlie Chalk. 14.35 Pinny's
house, serie. 14.40 Schooltelevisie.
15.00 Nieuws. 15.15Consumentenma-
gazine. 16.00 Nieuws. 17.00 100 Great
sporting moments. WK Gymnastiek
1966. 17.20 Golf. Minolta Challenge
toernooi. 18.30 Kunstrijden op de
schaats. 19.00 Naked spur, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1953 met James
Stewart e.a. 20.30 Regionale program-
ma's. 21.00 Abroad in Britain, serie
over ongewone zaken. 21.30 Auto-
magazine. 22.00 Red Dwarf V, sf-
comedy serie. 22.30 War stories: de
Falklandoorlog. 23.10 Acteerlessen
van acteur Nicolas Craig. 23.30 Liberal
democrats. 23.40 Newsnight, met Pe-
ter Snow. 00.35 Kunst- en mediamaga-
zine. 01.15 Weerbericht. 01.20 Infor-
matie Open universiteit. 01.25-01.55
Open universiteit.

Sportnet

12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house,
serie. 13.00 Nieuws. 13.35 L'uomo ne-
ro, politiefilm. 15.15 Portret schrijver
Jean Louvet. 16.30 Clips a la une.
16.45 Nouba nouba. 17.35 Beverly
Hills 90210, serie. 18.30 Full house.
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal. 20.10
Autant savoir: Les gestes répétitifs.
20.40 Tant qu'il y aura des femmes,
Franse komedie uit 1987. 22.05 Filmru-
briek. 22.55 Laatste nieuws. 23.15
Bourse. 23.20-23.35 La pensee socia-
liste.

14.30 Schooltelevisie. Frans: Une vi-
site de Nancy/A I'hotel.

15.00 Biologie. Afl. Bloedplaatjes.
15.30 The strange love of Martha
Ivers Amerikaanse speelfilm uit
1946.

17.30 Draaimolen. Kinderreeks.
17.40 Prikballon. Kleutermagazine.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Serie. Af1.389.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Neighbours. Afl. Henry ontdekt

dat hij vecht tegen een onbekende
vijand.

19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Af1.29: Be-
zoek uit Canada.

20.45 Het huis van wantrouwen.
Presentatie: Mark Uytterhoeven en
Wouter Vandenhaute. Af1.26 (slot).

21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van de Agrari-

sche Televisie- en Radio Omroep.
23.10-23.15 Coda. When she wakes

up van Eric Neels door Gilbert Isbin
en Eric Neels.

België/TV 2

08.00 Eurobics. 08.30 Ski special.
09.00 Golf. Nestlé Invitational. 10.15
Golf: PGA tour. 10.30 Eurobics. 11.00
Golf. PGA Portugees open. 12.00 Mat-
chroom pro boksen. 14.00 Paarde-
sport. 15.00 Eurobics. 15.30 Bodybuil-
ding. 16.30 Skiën. 17.00 Watersport.
17.30 NHL ijshockey. Calgary - Los
Angeles. 19.30 Argentijns voetbal.
20.30 Spaans voetbal. 21.00 Ski-ver-
slag. 22.00 Golf. VS PGA tour 1992.
00.00 Spaans voetbal. Barcelona - Lo-
grones en Real Madrid - Coruna.
05.40-07.40 Golf. VS PGA tour 1992.

Eurosport

14.40 Arvo Part, portret van deze Est-
landse componist. 15.40 Récits dEllis
Island, doe. over dit eiland bij het Vrij-
heidsbeeld. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Les Chrétiens dans la vie sociale.
19.00Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00
Coup de film. 20.25 Azimuts, magazi-
ne. 20.55 Tamalameque, een Colom-
biaans dorp viert feest. 21.25 Laatste
nieuws. 22.00 La chasse è l'homme,
Franse speelfilm uit 1964 met o.a.
Jean-Paul Belmondo. 23.30-23.55 Ce
soir.

3-00-13.12 Nieuws voor doven ens|echthorenden.
£00 "" Journaal.*-05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.""10 Hallo Bert. Natuurfilmserie.b-20 (TT) Service salon. Middagpr.

j^el o.m. Japanse massagetechnie-Ken en muziek van deBelgische zan-Jer Freddy Bierset.'"25 Over the top. Inform. progr.
°ver de Derde Wereld en het milieu,

presentatie: Judith de Bruin.
"54 Kruis + munt. Spelprogramma

J:9-v. het 125-jarig bestaan van het
Kruis. Presentatie: Henk Mou-*e.

IJ 8-23 Forza! Jongerenmagazine met] °a. reportages over schermen, grie-
zelfilms en 'Eucalypta' Minjon.
""53 De sterkste man van de we-

Internationalekrachtmeting van-

"" Tenerife. Presentatie: Jack van
Snir Voorn en Rob Pacn--5"*00 (""+TT) Journaal.
7*5 (TT) Opsporing verzocht. DeP°*itie roept de hulp in van kijkers bij
"■et oplossen van misdrijven. Presen-
te: Nelleke van der Krogt en Jan

J^holtens.«1.18 AVRO Televizier. Actualiteiten-
Pr°gr. met o.a. een eigen reportage

Bangladesh en de onrust onder de
jverkeersvliegers.

■56 Je zaak of je leven. 6-delige
serie over het wel en wee in het mid-den- en kleinbedrijf. Afl.l.
*j46 (TT) Hoe voelen wij ons van-
tjaag? Nederlandse comedy-serie.
p"- 13- Het verloren schaap. Het zitHudie steeds meer dwars dat hij nooit9edoopt is. Wouter doet een goed
boordje voor hem bij de aalmoeze-J"er.

Hollands decor. Een wandeling

°' fietstocht n.a.v. een boek. Presen-tatie: Willem Nijholt. Afl.: Wassenaar.J-28 Opium magazine. Kunst- encultuurmagazine vanuit landgoed
vvduud Amelisweerd in Bunnik. Presen-
tie: Tineke de Groot.
"""03 AVRO/Philips Schaaktoernooi'992. Verslag van het Nederlands
"^ehaakkampioenschap.""■2O-00.25 "" Journaal.

15.25 After school special. Vandaag:
Het spookhuis mysterie.

16.10 Santa Barbara. Soapserie.
16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:
Gemene trucjes. Victoria wordt de te-
genstander van de burgemeester in
een verkiezingsstrijd met als inzet
zijn kantoor. Zorro houdt in de gaten
dat de burgemeester niet op een ach-
terbakse manier wint.

17.20 Star street. Animatieserie. Afl.:
't is moeilijk om iets goed te maken.

17.30 "" Goud van oud live. Compi-
laties van hits uit de jaren 60 en 70.

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5.. Jongerenmagazine

met Bart de Graaff.
18.40 "" Top 40. Popmuziek gepre-

senteerd door Erik de Zwart.
19.10 Veronica film & video.
19.40 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Vaders trots. Harry's
goede vriend Michael vraagt hem of
zijn 13-jarige zoon Alex een paar da-
gen mag mee lopen in de praktijk.

20.10 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: De mislukte reddingsactie.
Brewster besluit om het team van
Goldman, die zich zeer betrokken
voelt bij de zelfmoord van Beller, te
gebruiken voor een gevaarlijk red-
dingsactie van Amerikaanse krijgsge-
vangenen.

21.00 Nieuwslijn. Actualiteiten.
21.30 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-

medyserie. Af 1.26. Karel's vaderkomt
logeren. Dat kan heel gezellig wor-
den, maar Karel denkt daar heel an-
ders.

22.05 Bikini jam. Uncovering the
cover girl, reportage over 's werelds
grootste schoonheidswedstrijd.

22.55 Police squad. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Tony DiWonderful.
De komiek Joe Koldays wordt ge-
dood bij een auto-ongeluk. Na onder-
zoek blijkt dat Joe al voor die tijd
dood was en het spoor leidt naar de
club waar hij werkzaam was.

23.25 Stop de persen. Mediapro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

23.55-24.00 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

06.55, 07.25, 08.00, 08.30 en
09.05 RTL4nieuws.

07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Se-

rie.
08.35 M.A.S.H.. Amerikaanse come-

dyserie.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden slechte tijden.
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 Bios. Over film- en video.
11.50 Teletekst RTL4.
12.30 Running. Regie: Steven Hilliard

Stern. Amerikaanse speelfilm uit
1979 met o.a. Michael Douglas.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Serie.
15.35 The bold and the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine. Presentatie: Viola Holt.
18.00 Zes uur nieuws/weer. Presen-

tatie: Jeroen Pauw.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazen.

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
Presentatie: Manon Thomas.

19.00 Rad van fortuin. Presentatie:
Hans van der Togt.

19.30 Avondnieuws. Presentatie: Je-
roen Pauw en Loretta Schrijver.

19.50 RTL4weer. John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Surpriseshow.
22.00 Life goes on. Amerikaanse se-

rie.
22.55 Match: Barend & van Dorp.
23.45 Laatste nieuws. Presentatie:

Loretta Schrijver.
00.00 Booker. Amerikaanse serie.
00.50 M.A.S.H.. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.15 The Oprah Winfrey Show,

Amerikaanse talkshow, (herh).
02.00 De draagmoeder, (herh. van

12.30.).
02.25 The justice game. Engelse mi-

niserie.
03.15 Running. Amerikaanse speel-

film, (herh. van 12.30.).
04.55 RTL 4Text. Selectie van pagi-

na's met het geluid van RTL4Radio.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 De Beer van Bern. Afl. 7.
10.30 Criminaliteit. Afl.3.
11.00-11.30 (TT) Geef mij maar een

boek 11. Afl.2.
13.00-13.12 en 17.55 Nieuws voor

doven en slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. serie. Afl.: Een

magnetron. Als Shirley en Gloria een
weekendje met zn tweeën op stap
gaan, zet Desmond met Porkpie, To-
ny en Matthew de bloemetjes buiten.
Na een mislukte poging om de mag-
netron in werking te zetten, sluit Des-
mond de zaak en gaat het viertal op
zoek naar 'echt' eten. Michael vindt
ze in het café en doet vrolijk mee.

19.25 Binnenland. Act. wekelijks ma-
gazine met een reportage over het
nieuwe asielzoekerscentrum op
Schiphol en het menselijke leed dat
zich daar afspeelt..

20.00 "" Journaal.
20.25 (TT) De mankementenshow.

Satirisch programma over lichamelij-
ke gebreken. Vandaag: Fobieën. In
twee monologen wordt inzicht gege-
ven in de uiteenlopende angsten van
fobie-lijders. Sketches en liedjes be-
handelen het probleem oponthutsen-
de, ontroerende en niet zelden satiri-
sche wijze.

21.01 Heren (The mens room), En-
gelse serie naar de gelijknamige ro-
man van Arm Oakley. Februari 2000:
Mark, Charity, Sally en Eric vieren
samen Oud en Nieuw. Mark wil nog
steeds met Charity trouwen en Sally
en Eric willen nog altijd graag een
kind.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Hierin aandacht voor

het Nationale milieupaviljoen dat het
Min. v. Milieu op de Floriade bouwt.

23.15 Japan na 1945. Een nieuwe
wereldmacht, afl.3.

00.15-00.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TV 5

18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica. Afl.l:
Het vervolg.

19.30 Capitol. Amerikaanse serie.
Af1.370. Matt weigert toe te geven
aan Amy's ultimatum en velsuit on-
middellijk de relatie te verbreken.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Lava. Humoristisch programma

rond Kamagurka en Herr Seele.
20.30 Tekens. Robert Mitchum, ster

tegen wil en dank, overzicht van zijn
filmcarrière.

21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première Film en Video.
22.30-00.10 Satana. Russische speel-

film uit 1990 van Viktor Aristow. Vitalij
ontvoert en vermoordt de 7-jarige
dochter van zijn ex-minnares, Aljona.

09.00 Horse ball. 10.00 Basketball. Eu-
ropa Cup voor vrouwen. 11.30 Grand
prix van Mexico. 12.30 Basketball.
14.00 Horse ball. 15.00Vooruitblik mo-
torsport seizoen. 16.00Concours hippi-
que vanuit Parijs. 17.00Kunstrijden op
de schaats, basketball, nieuws. 22.00
Voetbal: Schotland - Joegoslavië.
23.00 Transworld Sport. 00.00-02.30
WK Kunstrijden op de schaats.

Super Channel

07.00-11.55 Ochtendporgramma's.
16.05 Nieuws. 16.15 Temps présent,
magazine. 17.15 Culinair magazine.
17.40 Cursus Frans. 18.00 Questions
pour vn champion. 18.30 Nieuws.
19.00 Télétourisme. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Avontuurlijk magazine.
21.00 Nieuws. 21.30 Wetenschappelijk
magazine. 23.00 Nieuws. 23.20 Viva,
reportage. 00.10-00.30 Dossiers justi-
ce.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 14.30 L'albero az-
zurro. 15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che Italiane. 16.00 BIG! 18.00Telegior-
nale Uno. 18.05 Vuoi vincere? 18.30
Ora di punta. 19.50 Bollettlno della ne-
ve - Che tempo fa. 20.00 Telegiomale
Uno. 20.40 Banana Joe, film. 22.15
Elezioni 1992. 23.10 Telegiomale Uno.
23.25 Europa. 00.15 Telegiomale Uno
- Che tempo fa. 00.45 Mezzanotte e
dintorni. 01.15 L'arcangelo, film.

Duitsland 1
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus technologie. 10.10
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst-over-
zicht. 11.50 Das Recht zu lieben, serie.
12.15 Alice Schwarzer, feministe en
uitgeefster. 13.45 Auslandsreporter.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Die heilige Kuh. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Wiedersehen in Bangkok. 16.30
Schooltelevisie. 17.30 Cursus natuur-
kunde. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Die Opoldeldoks, poppenserie. 18.30
Grosse Katzen, kleine Katzen. 18.57
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 ■ Der Tote lebt (Johnny
Eager), Amerikaanse speelfilm uit 1942
van Mervin Leßoy. 21.42 West 3 ak-
tuell. 21.55 Culturele agenda. 22.25
Dempsey and Makepeace, serie. Afl.:
Tod eines Models. 23.15 Orpheus bei
der Arbeit: de experimentele speelfilm.
23.45 Laatste nieuws. Aansl. Zur
Nacht.

06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Der
Pfarrer von St. Michael. Duitse heimat-
film uit 1957. 10.40 Booker. Amerikan-
se serie. 11.30 Glücksrad. 12.10
Punkt, Punkt, Punkt. Grappig woord-
spel. 12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-
Börse (met om 13.00 Sat 1 Bliek).
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens,
serie. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
14.55 Sat 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest,
serie. 16.00 Rückkehr nach Eden, se-
rie. 16.55 Sat 1 Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelshow. 17.45 Regionalre-
port 18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Die Verschwörer -lm Namen der Gerechtigkeit. Afl. Bes-
tien unter sich. Amerikaanse serie.
21.15 Hunter. Misdaadserie (2). 22.15
Spiegel TV - Reportage. 22.50 Sat 1
Bliek. 23.00 Der Mönch und die
Frauen. Frans/Italiaanse horrorfilm uit
1972. 00.40AKUT, Politiek magazine.
01.10 Tennis. Hoogtepunten Davis
Cup. 02.10 Vorschau/Videotext.

05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen. 07.00 Business
view. 07.30 Europe reports. 07.55 Su-
persports news. 08.00 ITN Nieuws.
08.30 Media Europe. 09.00 Channel E,
informatie. 09.30 Super shop. 10.00 Vi-
deoclips. 11.50 Music news. 12.00Super shop. 12.30 Videoclips. 13.00
Japan business today. 13.30 Toeris-
tisch magazine. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted: vi-
deos. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp, serie. 18.30 Ispy, serie. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 Wetenschappelijk
magazine. 21.30 Eastern Europe re-
port. 22.00 Nieuws. 22.30 News focus.
22.35 Culturele, agenda. 22.45 Finan-
cieel nieuws. 23.00 I spy, serie. 00.00
Music news. 00.10 Metal hammer hard
rock club. 01.10 Videoclips. 01.30 Su-
per shop. 02.00 The mix all night.

MTV EuropeVogelzang
CD-afdeling,
ruime keus

inbeeld en muziek

MAD MAK TRILOGIE
Alle 3 delenzijn nu uit op koopvideo.
Mad Max 1,2en 3 Beyond Thunder-
dome. De eenzame krijger laat weer rijke-
lijk slachtoffers vallen en verdedigt al het
goede op de aardbol. In totaal bijna 6 uur
kijkplezier! AQ9S
PER STUK *C.\*J
Deel 1.2 en 3 samen 85.-

CD:FIDO'SCHOICE3
Meer dan 70 minuten de grootste knal-
lers van de laatste tijd op deze nieuwste
selectievan het alom bekende 7-Up man-
netje. Nu met bestelbon voor Fido
T-shirts. AO95

CD-SERIE: JUKEBOXCOLLECTION
De grootste hits uit het jukebox-verleden
nu op een serie van 20cd's bij elkaar.
Een verzameling van alle artiesten: Leo
Sayer, Perry Como, Dolly Parton, Billy
Ocean, etc, etc, etc. __
PER STUK 19

Wm uocEiznnc
Daar leunjenietomheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Ray Cokes. 21.30 The
pulse. 22.00 Greatest hits. 23.00 Re-
port. 23.15 At the movies. 23.30 News
at night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post
modern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Vragen voor politici. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 The fa-
mily Ness. 11.35Gibberish, woordspel.
12.00 Nieuws. 12.05 Schoonheidstips.
12.30 People today (13.00 nieuws).
13.20 Pebble Mill, talkshow. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 Tur-
nabout, quiz. 15.15 Erebus. 16.50 Mei-
vin and Maureens Music-a-Grams.
17.05 Delilah and the dogspell. 17.20
The further adventures of SuperTed.
17.30 Dizzy heights. 17.55 Newsround.
18.05 Blue Peter, kindermagazine.
18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
20.00 Tops of the pops. 20.30 EastEn-
ders. 21.00 Last of the summer wine,
comedyserie. Afl.: Give vs a lift 21.30
Us girls, comedyserie. 22.00 Nieuws.
22.50 Liberal Democrats. 23.00 Porrid-
ge, serie. . 23.30 The full Wax 11, one-
woman show. 00.00 Question time,
discussieprogramma. 01.00 The Hus-
tings, samenvatting van de belangrijk-
ste speeches. 01.30 Weerbericht.
01.35-01.50 Faces of Islam: Ramadan.
03.00-03.15 The way ahead.

£j*oo Tagesschau.
Dynasty. Afl.: Stevens Ent-Jcheidung.

r*-45 Medizin nach Noten Ml/1.o*oo Tagesschau.
"°3 Wie wurden Sic entscheiden?

gedramatiseerde rechtszaken.
°-45 ZDF-info Verbraucher. Consu-

-1 Vandaag: Erfenissen.'"00 Tagesschau.
J-03 (TT) Dornberger. Tv-film.
«"35 Urnschau.
«"55 Persoverzicht.
3.00 Tagesschau.
3.05 ARD-Mittagsmagazin.

£45 Wirtschafts-Telegramm.
4-00 Tagesschau.
'02 Hallo Spencer. Kinderserie..*"■'■ Lexi und Giovanna.
£30 Wie Hund und Katze. Afl.9:

und ertappt.
IS n° Ta9esschau-"o3 Geschichten von anderswo.

voor de jeugd over verre lan-den.5.30 WK Kunstrijden op des°haats. Verplichte kür voor paren
Ul'Oakland.6-00 Tagesschau.
°3 Talk taglich - Termin in Berlin,

gevarieerd middagmagazine.
o° fO Vale Tudo "Urn jeden

17 J£'S" SoaPserle- Afl-70--"00 Punkt 5 - Landerreport.
~.,■l5 Tagesschau.

WWF-Studio.
■35 Die unschlagbaren Zwei. Se-la't' Afl': Der Avocad°-Ba**on."30 Hier und Heute. Actualiteitenuit Noordrijn/Westfalen..

"■45 Auf Achse. Serie. Afl.: Der DuftJ* Wüste.'3.45 WWF.<u.OO (TT) Tagesschau.
■15 ARD-Brennpunkt. Discussie-programma.

2 -59 Tagesthemen-Telegramm.
21 n rn Der 7l Sinn- Verkeerstips.

""03 "" Geld oder Liebe. Spelshowniet Jurgen von der Lippe..£■3o Tagesthemen.
"00 Wolfgang Rihm. Komponist.o^oo Tagesschau.

"""05-00.10 Zuschauen - Entspan-"en - Nachdenken. Auf den Kykla-Qen: Die Fischer von Folegandros.

16.03 Madita. Jeugdserie naar een
verhaal van Astrid Lindgren. Afl.2:
Der Ausflug.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Pfiff. Sportprogramma.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Forsthaus Falkenau. Serie.

Afl.: Frühlingsföhn. Aansluitend: pro-
gramma-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 "" Liebe auf denersten Bliek.
Kennismakingsquiz met Elmar Horig.

20.00 Der grosse Preis. Spelshow.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 Heute-journal.
22.15 Streitfall. Actuele discussie o.

I.v. Wolfgang Herles.
23.15 Die Bombe. Tv-film van Chris-

tian Görlitz naar de roman van Lars
Molm. Met: Michael Degen, Rosel
Zech, Rolf Becker e.a. (herh.). Op
een rustige zondagmiddag zet een
man op een pleintje een grote cilinder
neer en gaat er zelf naast staan.
Wanneer de politie hem ondervraagt,
vertelt de man dat de cilinder een
kernbom is die hij alleen afzetten kan.
Na aanvankelijke scepsis raken de
autoriteiten steeds meer overtuigd
van dreigende het gevaar.

01.00 Heute.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Sibirien - Erwachendes Land.
5-delige documentaire over de ont-
wikkelingen in de voormalige Sovjet-
Unie. Afl.2: Nomaden und Jager.

14.15 Amerika - Eine musikalische
Reise. Muzikale reis door Amerika.
Vandaag: San Antonio, Texas. Met
o.a. Adolph Hofner Band, Santiago
Jimenez en mariachi-ensembles.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
Afl.: Der Tierpark feiert. Susanne
krijgt een maand te vroeg weeën.
Christoph Hagenbeck treedt noodge-
dwongen als vroedvrouw op. Saskia
Jungklas wil wat bijverdienen en
raakt betrokken bij een onguur mo-
dellenbureau. De voorbereidingen
voor het jaarlijkse junglefeest in de
dierentuin zijn in volle gang.

15.58 Programma-overzicht
16.00 Heute.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
natuurkunde. 09.00 Autun en fete.
09.15 Alternative Energiequellen.
09.30 Musik in ihrer Zeit. 10.00 Down
Under: Australia. 10.20 Chemische
Reaktionen - ein Geheimnis. 10.45
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Cursus
Engels. 16.15 Vor 30 Jahren: Unab-
hangigkeit für Algerien. 16.30 Cursus
Russisch. 17.00 Natuurkunde. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.59 Der
Traumstein, Engelse tekenfilmserie.
18.23 Philipp, kinderserie. Afl.: Die
Schatzsuche. 18.26 Sandmannchen.
18.30 Südwestjournal Rheinland-Pfalz.
19.00 Service urn sieben. 19.15 Die
Sendung mit dem Stier, magazine.
20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 Re-
gionaal politiek nieuws. 21.00 Journaal.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00 Cul-
tureel magazine. 23.00 ■ Der Mann für
Mord (The murder man), Amerikaanse
speelfilm uit 1935 met o.a. Spencer
Tracy. Reporter Steve Grey is betrok-
ken bij de moord op een belangrijk
zakenman. 00.05 Nieuws. 00.10 Non-
Stop-Fernsehen.

09.45 CNN Newsroom. 12.30Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World today. 17.30
Crier and Co.. 20.00 World business
tonight. 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.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Met om 6.30 Frühmagazin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex.

09.00 Vater Murphy. Afl.: Erbschaft
mit Hindernissen, (herh).

09.50 The bold and beautiful. Serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby. Afl.:Eine etwas andere Familie.
11.05 Lieber Onkel Bill. Afl.: The girl

graduate. (herh.).
11 .30 Tic tac toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Sledge Hammer. Afl.: Nazisan

der Uni. (herh.).
12.55 RTL aktuell.
13.00 Married... with children. Afl.:
Die Mausefalle.

13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield Story. Serie.
15.05 Dallas. Afl.: Angeklagt.
15.50 Chips. Afl.: Füchse in der Falie,

(herh.).
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. Presentatie: Harry Wijn-
voord.

17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump street - Tatort Klas-

senzimmer. Afl.: Der Todeskandidat.
20.15 Superfan. Show met sterren en

fans. Presentatie: Marijke Amado.
21.15 Notruf. Serie waarin opmerkelij-

ke reddingsacties centraal staan.
Presentatie: Matthias Reim.

22.15 Manhattan 2 Uhr nachts. (Fear
city), Amerikaanse speelfilm uit 1984
van Abel Ferrara. Aansl.: RTL aktuell.

00.05 Dienst in Vietnam Afl.: Die ent-
führte Prinzessin.

00.55 Kampf gegen die Mafia Afl.:
Die letzte Chance. (herh.).

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Gefangnismusik. (herh.).

02.10 Shalako - Verloren im Apa-
chenland Engelse speelfilm uit 1968
van Edward Dmytryk. Met: Scan
Connery, Brigitte Bardot, Peter van
Eyck e.a.

03.50 Ein Toter sucht seinen Mör-
der (Over my dead body), Duits/
Engelse speelfilm uit 1962 van Fred-
die Francis. Met: Arme Heywood,
Peter van Eyck, Ellen Schwiers e.a.

05.15 Elf 99. Live-magazine, (herh.).

RTL Plus
22.15 Fear City (1984-USA). On-
derhoudende thriller van Abel Fer-
rara over maniak, die het gemunt
heeft op de meisjes van een strip-
tease-uitzendbureau. Met Torn Be-
renger, Billy Dcc Williams en Rae
Dawn Chong.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 AVRO ra-
diojournaal ( 7.30 en 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen I.b.v. land- en
tuinbouw). 15.07 NOS Aktueel
16.05 Echo-magazine (1730
Nws). 19.04 Goal. 20.04 Voor wie
niet kijken wil 23.07 Met het oog
op morgen. 0.02 Voor wie niet sla-
pen kan. 1.02 Zingen in de nacht
2.02 Als mensen veranderen. 2.30
Mag ik even. 302 Gospels van
toen. 4.02 De ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 830 Limburg op donder-
dag 9.00 Licht Limburgs 10.00
Voor gebruik schudden 12 00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium Program-
ma over en rond de kunst.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws.) 9 05 Veronica's mees-
terwerken I: Brabants Ork met pia-
no. 10.41 Muziek voor miljoenen
12.04 Veronica's meesterwerken
II: Radio Kamer Ork. 13.00 Nws.
13.04 Nederland muziekland klas-
siek. 14.00 Metronomium. 1530
Zeggen en schrijven. 16.00 De be-
weging: 16.00 Het portret 18.00
Nws; 18.04 Muziekjournaal; 19.00
Concert Liederen voor sopraan en
piano. 20.00 Nws 20 02 Het po-
dium: 20.02 De wandelende tak;
21.00 Voorland 2200 Downbeat.
23.00-24.00 Audio Art.

schkasten; 8.30 Veranstaltungska-
lender) 9 10 Musikexpress 1000
Gut Aufgelegt 12 00 Musik bei
Tisch (om 12 00 agenda voor Brus-
sel; 12.15agenda voor het Ostkan-
ton). 12.30 BRF Aktuell 13 00 Fri-
schaut Volksmuziek 14.05 Musik-
zeit heute: country & western.
15.00 Nachmittagsstudio 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste 18 10
BRF-Aktuell 18 40-20.05 Jazz a la
BRF.

teitenrubriek in het Chinees 20 30
Indonesië, taal en cultuur. 21.15
Russisch, taal en volk. 21.45 Pron-
te»? 22.15 Computers in het primair
onderwijs. 22.45-23.15 Het forma-
tiebudgetsysteem.

RTL Radio
4.00 Frühschicht Weckdienst. 6 00
Guten Morgen Deutschland 900
Radio-Shop Muziek en actualitei-
ten. 12.00 RTL Mittag 14 00 RTL
Radio Café 16 00 Feierabend. Die
Abend in den Feierabend 18.00
Radio Bar Classic Hits 21 00 Lie-
be ist Das zartliche Magazine
24.00-4.00 Radio-Nacht Die Nacht

Radio 2
Elk heel uur nws De NCRV staat
voor u open met om 7 04 Goede-
morgen Nederland 7.53 Het leven-
de woord. 8.04 NCRV's hier en nu.
8.20 Goedemorgen Nederland
9.04 Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein publiek. 12.04
Ted's lunchpakket, met om 13.04
Hier en Nu. 14.04 NCRV's belspel.
15 04 Beste Beer 16.04 Disco-
gram. 16.47 lets anders. 17.04
Ook goeienavond. 19.04 De hits
van... 20.04 Listen to the music.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

22.30 Satana (1990-SU). Contro-
versionele film van Viktor Aristow
waarin een grimmig, satanisch
beeld van de Sovjet-maatschappij
wordt geschetst. Maniak achter-
volgt en chanteert vrouw die hoge
positie bekleed. Met 0.a.: Sergei
Kuprijanow en Sw?tlana Bragamik.

BRT 2

RTL Plus

deerd, op zoek naar Robert Ryan.
Goede, harde western van Anthony
Mann.

BBC2
hoco The Naked sPur
zirh

A)' James Steward heeftcnzelf tot premiejager gebombar-

03.50 Over My Dead Body
(1962-D). Goede nieuwe versie
van 'Donovan's Bram door Freddie
Francis over een wetenschapper,
die onder invloed komt van het
brein dat hij in zijn laboratorium be-
waard. Met: Peter van Eyck en
Arme Haywood.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De TROS
op 3. 7.04 De havermoutshow.
9.04 TROS gouden uren. 12.04 50
Pop of een envelop. 14.04 Popfor-
mule presenteert de nationale top
100. 18.04 De avondspits. 19.04
TROS Dancetrax 21.04 De CD
show. 23.04-24.00 Sesjun.

04 05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur) 8.55 Overpeinzing 905 Mu-
sikpavillon. 12.00 Nieuws en weer.
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache

(13.00 nieuws) 14.00 Nieuws
14.05 Stichwort Wirtschaft Auf der

Promenade 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17 00 Der
Tag urn fünf Aansluitend Musikex-press (18 00 en 19.00 nieuws;
1930 Ohrenbar) 20 00 Nieuws.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21.00 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 Nachtexpress

WDR4

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. RVU: 9.30 Men neme ..
10.00 Dilemma. 11.00 Gezond-
heid, een zorg 1200 Nws. 1205
Aardewerk. 13.00 Nws 13.10 Em-
mastraat 52. 14.00 Gasten van de
KRO 15.00 Ezelsoor. 15.30 In den
beginne. 16 00 NOS Cultuur. 17.00
De ronde tafel van Pam. 17.25 In
gesprek met de bisschop 17.35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 1800 Nws. 18.10 Pop-Eye.
18.40 Dinimiz islam 1900 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws) 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen 11.50 Het koekoeks-
nest 12.00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13 15 Roddelradio
14.00 Hitbox. 17.00 Radio 2 regio-
naal. 1800 Nieuws. 18.10 Over-
stuur 20 00 Het gelag: pop. folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.
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Nederland 2 RTL 4Nederland 3 België/TV 1

België/Télé 21

Duitsland 2 Duitsland 3 West SAT1 RTL Plus

BBC 1

Duitsland 3 SWF

CNN

Duitsland 3 West
20.00 Johnny Eager (1941-USA).
Handig MGM-drama van Mervyn
Leroy over een student sociologie
Lana Turner, die verliefd wordt op
de medogenloze gangster Robert
Taylor. Verder met: Van Heflin en
Patricia Dane.
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Haarprobleme?

Für Damen undHerren
Itchtes Haar oder Gla t/ent»ld ung sindpassé
Senose Experten zeigen Ihnen «me es geht
Auch besonders interessant lüruniuiriedene
ToupettrSger

" "
LAAT

CARAPATIENTEN
NIET STIKKEN
AstmanFonds
Giro 55055

bank 70.70.70.120

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij hef
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, KTQ^
2600 AJ Delft. INoO

PC STUNTPRIJZBjF
mt ■ fjïCommodore

fr»-- - —- ■ «wam* —^„—^ Commodore C 286 LT Notebook *^^/■" r>ér>t <"»«/ i/iJA Met zyn compacte behuizing past deze notebook uitstekend in een -, j Cl 10/rv I .i/zinCOmmOdOre SSL 286- I 6/40 attachékoffer. Specificaties: *lntel 80C286 processor *8/12.5 MHz kloksnelheid -LOmmOOOre bl_ ioObA- 1 0/4Ü
Personal computer in super slimline design met een ongelooflijke prijs/kwaüteits *1 Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *3.5" diskdrive (1.44 Mb) *VGA. EGA, AT personal computer met professionele kwaliteiten. Specificaties: *80386SX. verhouding Specificaties: *80286 microprocessor metkloksnelheid van 16 MHz MDA, CGA compatible "super twisted LCD beeldscherm *alle PC kwaliteiten nu in microprocessor ♦kloksnelheid 16 MHz *1 MbRAM geheugen"standaard VGA
en IMb RAM geheugen en standaard geïntegreerdeVGA kaart (compatible met een compacte, licht hanteerbare vorm "wordt geleverd mcl. MS/DOS 4.01. kaart (compatible, EGA, CGA. MDA en Hercules). "3.5" diskdrive (1.44 Mb)

EGA, CGA. MDA en Hercules) "3.5" disdrive (1.44 Mb) "40 Mb harde schijf GW-Basic, accu. snellaad unit en luxe draagtas. "40 Mb harde schijf (28 ms)*compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands en GW-Basic
(28 ms) "compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands "aansluitingen Nederlands "aansluitingen voor 2x serieel, lx parallel. 1x PS/2 seriële muis en

voor 2 x serieel. 1 x parallel, 2 AT uitbreidingsslots "101 AT style toetsenbord serieel 5 uitbreidingsslots: 3 x AT (waarvan 2 vrij) en 2 x KT "101 AT style
"mcl. 14" VGA monochroom monitor, f"AA _ toetsenbord "md. 14" VGA monochroom monitor. "■>»Qf\f\

Meerprijs VGA kleurenmonitor type 1930-11 JUUt ■ ■^^^^^■■"""......^^■^^^^^^.■.....^■B Met 14"VGA kleurenmonitor 329§^ XOWTpér maand

[HCffiW ■■■■■■■■■■ Heerlen Promenade 41,045-713826
VSSTt!^SSi sa^Jar"-* jekomt Ogen en Oren tekDlt. Maastricht Grote Staat 50,043-210204

■^^■Mi | zolang de voorraad strekt Prijs-en drukfouten voorbehouden. # CJ '-*■», y

tt,

I DCSII. Radiocassette-HU | combinatie metafneem-
|W HT9 I baar front, XAQQ■Efl I 60Watt l*r-7-7/"~

WWWwlwêIË

Bij verlies gratis een nieuw frontje.
Autoradio's met afneembaar front worden nauwelijks gestolen. Het een radio zonder frontje, daar zit geen muziek in. Het enige wat dan verlies hiervan tot 1 januari 1995 een nieuw frontje. Gratis. Lees de

losse frontje neem je makkelijk mee in het beschermende etuitje en nog kan gebeuren, is dat u het frontje kwijtraakt Dat is lastig en vooral voorwaarden op het verzekeringscertificaat dat u ontvangt bij aan-

e^^^^^^^m^^^^^^^^ kostbaar. Want een nieuw frontje kost al gauw 'n paar honderd koop. U heeft dit jaar dus twee redenen om te kiezen voor een nieuwe

B 5 gulden. Daarom hebben we het volgende aanbod: als u in 1992 een Philips autoradio: een uitstekend geluid èn een prachtig aanbod.
DCS2I. Radiocassette-combinatie met afneembaar front, 60Wplus lijnuitgangvoor £*l^r\o r x i_ x _i i"■ i i_- I'J \]\\ mmiim^k) mmmmm
versterker, in combinatie met DCOB2, zeer compacte CD-wisselaar. Samen voor T IoUÖ,— Van Onze autoradio S KOOpt, met afneembaar tront, dan krijgt U DIJ I^M>i>>...iMHHIHHHMMI«MMÉEttiifci^HHHI^HBBHHHi

PHILIPS p|
//oekri/gteenfabrikantméér-detaiiiistenindekrantmetmindermoe/te/ /é&

/ „/l^^^^ Coj| :"jf/l-adverteren
Verhoog de werking von

Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw reclamegulden
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As^^Mft" Vp#ÏÏ Br jr ---:- -^111 HP^^^^ïK iTTlll iill^^Éitfffifiir '^^Pv^flP 111lMffipS .:;;:;!. «: ':''';ir-Mp^^ i^^Bnlimiëmmmmmmmi^T*\ il WKKamm^^ - JÉJUI I W^ ï \Awmm\
* >^ Iv mtmaa /JHÜ^V /asP^ &"■ Bmhi xmm. H Mh BP^
' "Jl^DfiK Jp*^Jmm ■ Jfl HBü^^ml -m. V'l 1H

f_^l .'jmf f jËS^-A M*^**^*Rmim>' ,' -*:|:;\ IKkb^B WÈÊÈ mmrAsSm SS^r^J^ÊUf iS" i'iJftfrVfi■iv' tm,,,,.
ili'Jth' v **i> ó^^^S9W^tt^''^'^'''v^^v^^ mm^ B V9ftfl Hë 'm * T ~~*~~°~-ï

Kt f—-i i "*ff' vtm ffh^-- "v# -* * ■ -^fljfc*. m, . M| HsaO *. ~ ■PLIPfil /i. '' i au /, / MiïammttK^**^*"*, "*/ <JwiÉiMM >*^ffiaM.^^3ÉH BP ««u&^iß»» tékÊiW^ lik 't ü * V! «tlasmtSiSi' *** , m Hbi -r V^^RT sdHH BP< "* TMWi Bk Ka/ 's: taH/Jb i f s>- "/X.^iJsisßH BBP t *■■>■ ■/■a^. j#— : SsnufßS^. HHtt: '% 4r^B / f

Wil\^ ■"" Vl -.--: H^éhW Bi T«f^Ssüü.^. k m^ *i il il Iwë m ; LiAMifflk fe* KHfi Kfl H mira 1-1 ii lilVVil m) ;: JuVJHk KP^ Hk 1111lIfl
W -T Ifll B*M^|^^ -,--^ JÜiH *flwnHflWl&:'^^^^^^l Sm m BBTflk^^ * ,-^yilr-j^tfL^lB ■■"^H ■ Hr ±*mmmW' WÊÊËÊÊ&Êk WÊmu.^-, *~ y&W? Amm Ih^ '^^ ■';■*"'T. ■.^ '^j^ H■ ,#,*^
tl* jliH V^, ËBjlfci iini i^n^rtJlMfl Sn "■ wt-;j"J
■1 """."fll "^-^ ü* 1 2» %^HH fln«!S^7^flfl WÊLw :-'yy j^:Hj ;X^Bo Hfe i ■

fl i voor een heel snel sport- *^ tSSË m
l ■ i "**.*■ j -' jr '' Hit; j-jHI TWi moaei, acprijs zit als gegoten. jÊ PBgWrrWME,*w

\\\\\\\wWm. ■■■■

: :o^^tËmmmmm\\ K P^ " H^
*.|HSbv JÊm W^A M mmm ¥ fe .^^^ESHh M
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Deze schoenen zijn nu ook verkrijgbaar bij C&A in Sittard.

Wij organiseren van 19 tAn 30 maart een grandioze voorjaarsshow, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Daar vindt uonderandere bovenstaandeauto, deCorolla Hatchback Soleil, met open daken tal van andere extra's.

i Maar we hebben natuurlijk nog veel meer zonnetjes in huis die goedgehumeurdklaar staan voor een proefrit,
zoals bijvoorbeeld de Limburgse primeur de Lite-Ace. Moet u natuurlijk wel langskomen. Alvast tot ziens.

Openingstijden:
maandagtAnvrijdagvan 9.00-18.00uur, donderdagvan 9.00-21.00 uur, zaterdagvan 9.00-17.00 uur.

AUTOMOBIELBEDRIJF jjv_ammmmmm m~MÊhm\ iff^f'
MENGELERS B.V. "7=t!!3HBI -JL 11 JJBW^

/ Kortingen
/ /gs^ / tot 50%

El I Jk / Wegens verhuizing
f ■_E^y; / bieden wij onze huidige
II I I ' collectie, olieverf

■'^^^ YTJjf schilderijen, aquarellen
/ l'tho's e" etsen* waaronder
/ prachtige werken, tijdelijk

7 / aan met kortingen tot 50%.
/ Wij verzorgen ook al uw
/ inlijstwerk

kunsthandel- inlijsterij
PLOUMEN-PETERS

Valkenburgerweg 77, Voerendaal. Tel. 045-753480
Openingstijden ma. t/m vr. 14.""-IS.00.

Donderdag koopavond
tot 21."" uur, 14."-16."' uur D66M

Uit oud wordt "nieuw" jjfijfc^
’ Met het PORTAS renovatie-systeem. lO*>"^ A

Het beste voor oude deuren é^mmr\en keukens. Nieuw: radiatorkasten en
badkamermeubels. Vele mogelijkheden - . Jf^waardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, ,!si&^ £->.perfect en voordelig. Kwaliteit waarvan u ,*^!)Ét|^sv
op de duur veel plezier zult hebben. Bel Br—N,
ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. %■■»—^^^fc»l
De nr. 1 in Europa. PQPTKS8

«y ||i . D(. Hoekerweg 4, Bunde

■^Van Wel BV 043-647833^ j

A§ ALARM rjm^ I(06-11£
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandig gebruikvan.

" v-*f Urn Wtmmmmst' Vw mmSfc

WSmfv''>TO:i::*<i*."Bi IHfi^K^^^^<<9>en&ÉÉ^^^^h^. """■■- |g|iffl{jffl]K^BBflßßßl''' *'' '-"^^M

■

Km».............mÊiy f><xA:'^A^9^9%..mmmvËti^zlAmm

Op deRover Voorjaarsshow maakt ukennis met het vlaggeschip
van deRover-familie: De nieuweRover 800.De limousine voor deware
autoliefhebber.Metvelekeuzes onder demotorkap. En een interieurdat
metz'rfhouten leer garant staat voor rust encomfort.Tot en met6 april is
de hele Rover-familie van de partij. De legendarische Mini (vanaf
fl 17.495,-), de snelle en soepele Rover 100 (vanaffl. 21.725,-), de stijl-
volle Rover 200- en Rover 400-serie (vanaf fl. 30.495,-), tot en met de
Montego, decompleetste stationcar(vanaf fl. 31.995,-).Kortom, genie-
ten op niveau tijdens deRover Voorjaarsshow.

■Bil HEERLEN: Autobedrijf Balt 8.V., Kasteellaan l.Tel. 045-72 15 41
"SOU MAASTRICHT:Autobedrijf Gebr. Bollen 8.V., Calvariestraat 20-22,

Tel. 043-25 41 01
SUSTEREN: Firma Moorthaemer, Oude Rijksweg Noord 16, Tel. 04499-15 49

"v^~-. & B I

\

Hebt u al een LD. van uw nieuwe keuken?

Als u zich gaat oriënteren op het gebied van keukens, zult u merken dat g ECHT Hoedemakers Keuken-
er zéér veel mogelijkheden zijn. Alleen al bij SieMatic hebben we
37 verschillende keukenseries, in 18prijsgroepen. Nu is keuzes maken altijd studl0> Graa' 5*9> tel- 04754 -8 15

«Jt^MSS^mrWÊ. jbl WM f^oe'l'Jk. vooral als het om zon grote uitgave gaat. 63. ■ MAASTRICHT, WillemsKeu-

Jj!" lÜB Eén verkeerde beslissing en uziMS 420 jaar met een kens, Rijksweg 25 (Cadier enKeer),
"^'Mlff^miWlM keuken waar u eigenlijk niet tevreden over bent.

j.»' *TJr Daarom hebben we bij SieMatic een betere manier van tel. 04407 -20 09. ■ROERMOND,
"ißk ontwikkeld, die er vanuit gaat dat de keuken SieMatic Keukenstudio Roermond,■ *S!&E speciaalvoor u wordt ontworpen. In de stijl die u

'^JSjfij \ mooi vindt, volgens uw wensen en rekening houdend Maasnielderweg 33, tel. 04750 -
-uil* mwÊÈ.WÊMmMÊÈÊm met uw budget. Maar ook een keuken die volledig 336 05, onder dak bij Sijben Meu-

is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, zoals de grootte van uw hplrpntpr ■ QPHIMMPRT K
gezin, uw manier van koken, de frequentie waarmee u boodschappen doet
enz. Kortom: een keuken die zó persoonlijk is, dat ver nooit spijt van kunt kenstudio Carmen, Hoofdstraat 115,
krijgen. De basis voor zon keuken is een perfect LD. Die twee letters staan {e| Q4404 -1731 ■ SIMPELVELD
voor Individueel Design. Dat begint met iets dat u nog maar zelden in winkels
meemaakt: er wordt eerst goed naar u geluisterd. Omdatwe u pas echt goed MuyrPTS & Wijnen Keukencentrum
kunnen adviseren als we u wat beter kennen. BV, Markt 11, tel. 045 -44 1800. ■
Dus: géén verkooppraat maar een inventarisatie KEUKENS c-i-cm /-* nv; -*.■"■ *.i

n J. » » STEIN, Goergen BV, Nijverheids-van alle omstandigheden en wensen die van WMi-tBF
invloed zijn op de keuze en samenstelling van uw m|BJHM weg 17 (industrieterrein Kerenshei-
nieuwe keuken. Pas daarna gaan we die informatie ■■■■■ cjq) \q\ Q46 -33 13 67 ■ WEERT
vorm geven in een zéér persoonlijk keuken-
ontwerp: het ld. u zult merken dat dit een piezie- Bos Bouwstoffen BV, Gr. Homelaan
rige manier van werken is, die stap voor stap leidt J*" 142, tel. 04950 -3 76 73.
naar de meest ideale keuken die u binnen uw budgetkunt kopen. Bovendien:
een keuken van een topmerk, waarmee uw huis een toegevoegde waarde
krijgt. LD., IndividueelDesign, vindt u exclusief bij uw SieMatic adviseur,
want alleen SieMatic biedt zó veel mogelijkheden. Op maat op elk formaat. " ww j# g
Kom eens praten over uw wensen en ideeën. Of kom eerst kijken naar alle AJU fr^ 1 If^
keukens die in deshowroom staan opgesteld. Het 180 pagina's dikke \JM\yJ. * ■%%\m\j
SieMatic keukenideeënboek is eveneens een bron van inspiratie. Gratis. t 1 " " 1 Ir\
U bent van harte welkom! tLafst6M SieMatic. Individueel UeSlgll
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(HOE OVERTUIGEN WE DIE ANDERE 18%?)
Onze kip moet mals en mager zijn. Q j^Terwi,l de klp-delen zo zorgvuldig worden verSe grill-kio Kxppeboutjes Iml^ iSpp^drumsticks A/^bewerkt, dat ze veel minder been, vet en vel ±950 gramper stuk. lkU° # 500 gram .

bevatten. En dus méérkip. *"*■% [jfpjniiy]) >■ IC |i^^"H "/"\"7^
82% van onzeklanten heeft al ontdekt dat Nu mm stuks voor Dikbevleesde Bengaalsekippe- W'

,*. ~ . _^ kippepotensoogr f* stoverijsoogram VJ«er aan onze kip méér kip zit. En met de +M M^kfïfï , - -£
kiplekkereaanbiedingen vandeze weekzijndie | ■ |UU !P» t , 075 I*"*^ 09Ü, , 00/ , 11, Magere kipfilet *C' *-> EXTRA: kalkoen- I*% 7
andere 18% ook gauw overtuigd. XVI 500 gram ö« koteletten 500 gr O»
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Éfr jjP |"a j Nieuw: Persil Color Unox Frankfurter boerensoepgroemeisogro^r
3.- voordeel opDash Ultra "^m&J* v"«** pakè 1,25kg OQQ knakworsten f\ boerenkool 450 gr-o^g- 70en inelk pak 3 verzilverde theelepels Snrite f 1l 1 51' 1OC\ ter introductie nu O"S <S blik è300 gr &cW£j "<J\J Nu uitzoeken perpak voor f S
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Verseroomboter 40 etkorting! Bonduelle Classica jamaardbei, abrikoos,
Van Jan LinderS 1 QQ doperwtjes e.f. 1 QQ kersen of 4-vruchten, 1 QQ FJ
pakje è2sogr ZrtT JL»SS literblik 2r2T A.O>/ potè34ogr -2^f ±#o>/ fij

mmm^^Tj| Met ■?ratis boekje: 'Sfeervolontbijten. °|J
■Üli^iiMHH^teti^ "rfi^ÉÉ H^. w m tm ll

IIH - '*§È **t W%2 mm
Grote vruchtenvlaai

J&t^^mmm mmmmv^''^Ê^^mmWSf^ Hf ÉÉÉÉÉMIk "É^ÊÊ met 4 soorten vruchten

U if Beuk sneeuwster luchtig -&K,
cake-gebak gevuld met advokaat- IËËBBiI -»> *^W-Uarc***^

! Blue Band halvarine
voor6liter -aar !.>/>/ ceyion Melange 20 x 4gririir Melkunie magere yoghurt |ri~^3B
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Gouwenaar33% minder zout I*"PPB 3 stuksvoor ±,>^3 MmOM
SOOgr-T^S" of GouwenaarLight Aviko Redband drop: zwart/witjes, w *Ë-

-^' jj* '- '33% minder zout+2s%/*T QC patateSfrites IQQ Jaffa Sweetie's 1 Q/I punkie's of boerderij- 1 IZC\ l,,*^»l«lllll» M«^^^! minder vet, 500 grT^O'O.-X O zakèlkg 2^3T JL*O^S 3 stuksvoor JL^^/sD drop, zak è 250 gr h9$TI"<JvJ CaSSelerriD^^*'l'Y^yQ
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■ I 's Avonds als de zon achter de zijramen nog niet zien, denk ik. En als jonge komkom- Nou, tegenwoordig komt die griezel hier
7 7 staat, word ik vaak een beetje melancho- j | mer had je er zelf eigenlijk niet eens weet van een kouwe kermis thuis, dat kan ik u wel I
Hek. Dan is 't zo mooi rustig in de kas, de tuin-jfl van dat er kromme vruchten bestonden. vertellen. Ze hebben hier miljoenen roofmijten ■
ders hebben hun dag werken er op zitten jj Je speelt hier ere- >ffc>k

uitgezet en die zijn dól op spint. Ik weet, ze f
en dan heb je eigenlijk te veel tijd om na ju divisie, zeiden 7^ hebben hun naam niet mee, maar ze zijn P
te denken. Maar ja, tobben helpt niet hè. In Kde ouderen jS>'j^];j jÉ d&rSL "^^IÖHF goed voor l milieu en ze ,aten ons
deze wereld hoort een banaan nu eenmaal H wel eens M***& v<J^^i - " / >^Q^ met rust. ijj;
krom te zijn en een komkommer recht. li tegen je. . "SS*<»r V'xP^C & gsszz. sZ-L.~~*S—a^-

'Kromkrommer; hoor je ze wel eens jll K:E^*’' i *y djn& dat js een êoede zaak- Zo zou jk

lachend fluisteren hier in de kas. Daar word 11 "s^^Wfr wC IJ}* WwFf^^ nog veel meer voorDee,den kunnen noe~
ik dan zo kwaad van. Die rechte rakkers »\ w^V *<!!> Mte¥ men op grond waan/an jk mezelf metreent

El
weten donders goed dat ik net zo lekker en h2H\ÖÖ yfeSl*?^^ mi,'euvr'ende,'Jk kan noemen. Maar ach, wat jSS
net zo gezond ben als zij. Oké, ik ben krom. T^^ÉbJßß^ .^p^fS^r schiet ik ermee op. Uiteindelijk verdwijn je met
Dat is een speling van ■ ■maf i ff 'e zuivere êeweten in »?è
de natuur waar niemand " \A/dONf tlt^tlk Ofikla^fe^ dftSISIïl een bNk °f een pot'e'
iets aan kan doen. En VVCIO I\ \\riltin \JI &§iwll Idd ■ Ze waren weer
wat maakt het ook uit, 'mm^ K^ÊKLt^ aan 'l knippen 'vanoen- f<
een speling van de natuur kan toch juist vJBIr tend. Dat vind ik altijd weer spannend, al zullen jV
heel leuk zijn? *^ \&Ê Jj JKSK^fe; '*f*£ ze mÜ nog wel een paar dagen laten hangen. jg

Nee, weet u waarom die stijve harken De tuinders dragen handschoenen om on- J*
zich superieur voelen? Omdat zij bij Albert ËÊS Dan bedoelden ze datjebestemd ze tere huid niet te beschadigen. Ze doen mijn ;
Heijn de winkel in mogen en ik niet. jr Wm -B!||^\ was om bij Albert Heijn in de win- rechte kasgenoten zelfs een beschermend jas- J
De mensen schijnen nu eenmaal rechte [ ff ,-hhßla^N ke'te komen en daar was Je Je aan van dun' ra êfÜn folie (natuur
komkommers te willen, zelfs al hebben \ N '^hhhhr \ dan nartstikke trots 0D- Je 'Ük PVC"vrÜ)- Wij komkommers S%L £
ze nog nooit een kromme gezien. Nou I t werd vreselijk in de watten drogen anders nogal snel uit, **[
goed, dat kun je ze moeilijk verbieden na-^| VLW gelegd en ik moet eerlijk zietu?
tuurlijk. Maar als ik vandaag of morgen van mv- zeêgen» wat dat betreft Zo beginnen de ',Jj| v>
de plant word gehaald, dan word ik snoei- r \\| \ maken ze hier geen on- grootsten en mooisten Jlr *
hard ingemaakt. In plakjes nota bene. f derscheid tussen krom onder ons iedere j&m, \JmT\ en recht. Elke ochtend ochtend aan hun p
Begrijp me goed, ik heb niets tegen ' de anderen wakker winkels van
rechte komkommers als zodanig. Ze zien/^f I ik, i gemaakt. Dan voe- Albert ,/
er goed uit en wat hier de kas uit gaat is IK

e ij V ren ze de tem- Heijn. _*>^
absoluut'klasse I. Zo noemen de tuinders L-X ’{/ V . ''^Êomkm\\m\ Daar zijn ze bin-
dat,'klasse I. Het is een soort cijfer /\ lm§ peratuuM iliSs-w 2tA*Êok nen een dag, schijnt
dat je krijgt als ze je gaan sorteren. l( Jin de kas T3***! '*■ Maar eer'Ük gezegd
Nou goed, wat ik zeggen wil, ik heb er V/?£ kan dat me weinig schelen. ï
best begrip voor dat mensen op zulke <QP^mm dan krijg jereuze zin^"^ kan alleen maar hopen dat
komkommers vallen. Maar dan moeten zeNf om weer eens een lekker^"^ er wat minder rechtlijnig over krom-
mij alleen wel even uitleggen waarom ze fg\ stuk te groeien. Nee, de tuinders^^^^^^^^^^ me komkommers wordt gedacht tegen
zelf een voetballer hebben die ze trots 'De \ die verwijt ik niets. Die hebben er zelf abso- de tijd dat ze mijn steeltje voorzichtig door ko-
Kromme' noemen. Daar vallen je bladeren ) luut geen moeite mee om een kromme kom- men knippen. Dan zou ik misschien toch nog in
toch van af, niet? Jf ’ kommer op tafel te zetten. En ze zorgen er volle glorie in een winkel terecht kunnen komen.

-mf^rmm^ ''^~'^^.^ hhhhT DOvend'en voor dat ik me 'n deze rnoderne En dan zou ik trots zijn als ze me een 'kromkrom-
i|\ tijd geen milieubarbaar hoef te voelen. mer' noemden.

is een prachtig stukje Friesland en ik heb V -
dan ook een werkelijk fantastische jeugd ge- Je hoort die verhalen wel eens over vroe- Ik bedoel, de mode verandert toch ook regel-
had. Weinig insekten die je 't leven zuur maken, I ger. Toen móesten ze wel naar de bestrij- matig. Vroeger waren brandnetels onkruid.
schone lucht, de frisse wind van de Waddenzee, dingsmiddelen grijpen als er bijvoorbeeld Nu schijnen sommige mensen er soep van te
die jongensintWestland weten niet wat ze mis- spint in de kas zat. Dat is een afschuwelijk maken. Zo zou ik toch ook opeens populair
sen. Dat ik krom zou worden, daar had ik toen insekt dat een ware slachting onder mijn voor- kunnen worden? Of probeer ik nu echt ■ ■
natuurlijk nog geen idee van. Je kon 't ook vaderen heeft aangericht. recht te praten wat krom is? 77 t

«i
*.
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Kaarsrechte komkommers, per stuk 1.25
i

Tomaten, o c/\ '. ***-*"* . Uit de dieDvries- Robijn intensief, rv oü
500 gram -c.DU Nieuw in ons assortiment Gouda's Glorie Zonne Pond halvarine. Cn Pindakaas, QQQ K : pak 1.2 kilo ®®® A9T 17.ó? 'Een zuiver plantaardige en laag kalorische halvarine. Bevat meervoudige en pot 700 gram .A-99~0.0y :t^^-''^K-%| Ch Chantillv Excl. bij AH: win één van de 500 bloemen-
Italiaans kiwifruit, « ff\ /-^-«ÜSS^ enkelvoudige vetten en linolzuur. Heerlijk voor op de boterham. ''*<'C&ï^jSi^ ~n~ ■" " cheques t.w.v. f 20,- (zie de verpakking].*
500 gram 1.69 \Elg||g| Croky chips, i^^Ol üam"e:,J?es ', l^B^mTM. Gouda's Glorie Zonne Pond halvarine, i >iq diverse smaken, ira doosBs^is 3 75 AH ... Bratiso6 0305éM& Salustianas, .QQ fe^^» kuipsoogram ixd®® ier LAV zak 200 gram «m» 1.59 Lë?B^MSg^y °'' ** ffaSen Sd^'a^SteKv m aile ah
perssinaasappelen, net 2/2 kilo *t.*/*7 " : Maakkans op één van de 500 voetbalkaartjes winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine

voor de laatste EK. oefenwedstrijd." 01 Zonnebloemolie « cijferties bij staan. Die artikelen kunt u alleenkope"
«"■ «■"■"'vuiuciiiunc, 1 /"*Q mAHwinkels waar één van die cijfers op de deur

c Ch Boerenlandmelk of boeren- Boursinknoflookofpeper, oofl f jes i liter j^er l.ü^ staat Reclameprijzen geiden t/m u..
Biefstuk, 9RQ landkarnemelk, -OQ doosje 150 gram. Am 2.99 HgL oggS'g^S JJ
lOOgram «^ZÖ9 paklliter PickwickEngelse theemelange, Kff 250 IMÊ/J
fVOv-, ChHuistraiteurDagschotel, doosje 20 zakjes *** cïocoSst^l . U iJPPCm^^X^ont, ne 75 -Seispaaractieelaswer L44 T^Q Pampers Boy of Giri,ILJ^m L°; 7suoIL 8.99 bak 450 gram lz,e de verpakkingl * Nü 2-99 S^K'PS di'S°W 24.99 M^mm^mh^

5^gbrae^lo.9^^^^ volKn-,^^^^^ U kunt nü ëeld beleggen terwijl U boodschappen doet. uitonzebloemenafdeling: f
heei ' gj^^ 2^ JQQ Met het kopen en sparen van AH zegeltjes hebt unu de mogelijk- J

, ' heid om als belegger deel te nemen in hetAH VasteKlanten Fonds. y[CnV^ Tulpen, m r^ZHak gesneden bladspinazie, Les Nutons patés, In uw Albert Heijn winkel ligt een brochure voor u klaar waarin ffiiMlvml; diverse kleuren, per bos M-.OU %
wortelen extra fijn |H9) room-, peper-, champignon-of alles haarfijn wordt uitgelegd. AH Vaste Klanten Fonds. =vl£/^ ' r ~ : aikJtHtaiin 'Lof rode kool M5), Q(fJ Ardennerpaté, verpakt, 1 /IQ IrW r Fuchsia's, - n * alb^TC ne||n ,jw
1/3 pot ®®® Nü yy 100 gram J^r l.^fy ~^^.~.* 3 voor bi X^|.— j^^

Ts Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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