
Liburgs Dagblad
Overzicht belangrijke adressen voor de

lezers van het Limburgs Dagblad. Zie pagina 12Woensdag 26 februari 1992 74e jaargang nr. 48.

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’ 1,6C

Staatssecretaris Ter Veld:

'Genoeg werk
voor iedereen'

DEN HAAG - 'Er is genoeg
Werk voor iedereen.' Deze stel-
ling verkondigde staatssecretaris
Ter Veld (Sociale Zaken) giste-
ren in de Eerste Kamer. Zy geer-
de zich tegen de'gedachte dat er
slechts een bepaalde hoeveel-heid werkgelegenheid is die ver-
deeld moet worden over talloze
groepen zoals vrouwen, minder-
heden, langdurig werklozen en
arbeidsongeschikten. Al die

groepen kunnen volgens haar te-
gelijk geholpen worden.

„Betaald werk schept betaald
werk", meende de staatssecreta-
ris. Mensen die geld verdienen
geven dat weer uit aan produk-
ten en diensten die anderen
voortbrengen. Bovendien beta-
lenzij belastingen en premies en
met die inkomsten kan de over-
heid weer nuttige dingen doen,
zoals het scheppen van meer
werk.
Ter Veld betoogde ook dat werk-
loosheid, werkloosheid veroor-
zaakt en dat het er nu om gaat
die neerwaartse spiraal in posi-
tieve zin om te buigen.
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Maatschappelijk draagvlak van kabinetsbeleid wordt ernstig aangetast'

Senaat tegen ingreep wao
Van onzq parlementaire redactie

PEN HAAG - Een meerderheid van de Eerste Kamer
uit PvdA, VVD, D66 en GL, is tegen het kabi-

netsvoorstel om de duur en hoogte van de wao-uitkering
a?n te pakken. Dit bleek gisteren tijdens een debat over
2iekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

de kwestie formeel niet op
e agenda stond - het kabinet

laakte afgelopen vrijdag pas het
ntwerp-wetsvoorstel bekend -

f 1 _en sprekers namens de. vier
racties toch op de zaak in. De hou-
j,1- van de Eerste Kamer is door-
laSgevend voor het kabinetsbeleid.
j^dA-senator Van de Zandschulp
etoogde dat het verlagen van de, 'niet past' in het bc-
.'d om het aantal wao'ers teilug te
r^gen. Het maatschappelijk

voor het kabinetsbeleid- ordt er door aangetast, zei hij.,e PvdA'er betoogde dat eerst ge-
urende tweeëneenhalf jaar gepro-eerd moet worden minder arbeids-
ongeschikten afhankelijk te laten
*jn van een uitkering, voordat nieu-e .maatregelen worden overwogen
«i ingevoerd.
ge sociaal-democraat deed in de
erste Kamer een aantal alternatie-e voorstellen. Zo zou de vaktyewe-*n_ de vraag voorgelegd moeten

L.?rden of zij bereid is de uitkering
'J ziekte op minder dan 100 pro-verit van het loon te zetten, in ruilpor het ongemoeid laten van deWao-uitkering.
i

Van de Zandschulp stelde tevens
voor de ingreep in de wao-uitkering
niet te laten doorgaan als er op 1 juli
1994 een bepaald aantal wao'ers
minder is. Tegelijk zou het kabinet
een wet kunnen maken die werk-
gevers ertoe verplicht een bepaald
aantal arbeidsongeschikten aan te
nemen. Die wet zou dan ook moe-
ten ingaan als op 1 juli de eerder
geformuleerde doelstelling niet is
gehaald.

Premie
Senator Heijmans (VVD) noemde
het 'onaanvaardbaar' dat de wao-
uitkering voor bestaande arbeids-
ongeschikten wordt aangetast. De
liberaal zei dat het 'niet aangaat'
mensen eerst jarenlang premie te
laten betalen en dan de beloofde
uitkering zonder meer te verlagen.
Hij liet verder weten dat ?ijn partij
tegen elke wao-ingreep zal stem-
men als het kabinet niet aan enige
voorwaarden voldoet.

Staatssecretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) wilde niets van de voorstel-
len weten. Zij zei dat het wetsvoor-
stel nog niet eens bij de Kamer is
ingediend. Ter Veld meldde de se-
naat verder dat de nieuwe wet met
wao-maatregelen ertoe leidt dat de
premie voor wao en aaw met 800
miljoen gulden omlaag kan.
De staatssecretaris maakte tevens
bekend dat het kabinet geen actie
zal ondernemen tegen cao's waarin
geen maatregelen staan ter beper-
king van het ziekteverzuim. Dat zou
moeten door een geringere aanvul-
ling op het ziekengeld, of het inleve-
ren van vakantiedagen. Eerst zullen
de dit jaar afgesloten cao's worden
geëvalueerd. Dat zal pas volgend
jaar gebeuren. Aan de hand van een
mogelijk vast te stellen trend kun-
nen dan maatregelen worden over-
wogen.

het weer

ZACHT
'er en daar komen enkele

ligbanken voor, die geleide-
JK oplossen. Evenals giste-

*n hebben we vandaag tè/.aken met vrij veel bewoli-
'»&, vooral in de hogere ni-

J> s- Af en toe kan hier het
onnetje doorheen komen. Dé

.^nperatuur kan daarbij opr
"Pen tot 11 graden. De ko-
«ende nacht daalt de temp<-
*tuur naar 3 a 4 graden. De

u.lnd is in het algemeen matig
1 een zuidelijkerichting.

-i_.fr Verdere informatie bet-, ettende het weer in LimburfcU|»t u bellen 06-91122346.

Wijk Caberg in
opstand tegen

tehuis daklozen
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Omwonenden
van de leegstaande sportzaal in Ca-
berg, waar het gemeentebestuur
van Maastricht een tijdelijk opvang-
centrum voor dak- en thuislozen wil
vestigen, hebben gistermorgen uit
protest aannemersbedrijf Tillie uit
deze stad verhinderd met de ver-
bouwing te beginnen. Na een roeri-
ge etmaal heeft het college van B en
W gistermiddag in wijkcentrum De
Wiemerink een gesprek gehad met
een aantal bewoners. Daarbij werd
hen toegezegd dat het gebouw tot
uiterlijk 15 december van dit jaar
zal dienen als opvangcentrum. Of-

schoon niet alle bewoners daarvre-
de mee hadden, keerde gisteravond
de rust toch enigszins terug.

Nadat maandagmiddag de beslis-
sing van het college van B en W
bekend was geworden om de sport-
zaal van Caberg tijdelijk de bestem-
ming van opvangcentrum te geven,
nam de onvrede in de buurt hand
over hand toe. In de late avond
moest de politie eraan te pas komen
toen woedende, veelal jongere be-
woners het gebouw met stenen be-
kogelden waardoor vele ruiten
sneuvelden. Een agent heeft op het
dak een vuurtje gedoofd, veroor-
zaakt door een met benzine gevulde
bierfles. De politie heeft gisteren en
de afgelopen nacht de wacht gehou-
den in de wijk. Het bleef daarbij
betrekkelijk rustig.

Zie verder pagina 1 5

" College bezoekt
bewoners Caberg

Rusland reageert vooralsnog terughoudend

GOS-staten mogen
toetreden tot NAVO

MOSKOU - Voormalige Sovjet-
republieken kunnen lid worden van
de NAVO. Op 10 maart zal hierover
worden beslist tijdens een ministe-
riële bijeenkomst van de Samen-
werkingsraad van de NAVO. Dat
verklaarde NAVO-chef Manfred
Wörner gisteren in Moskou aan het
slot van een tweedaags bezoek.
Behalve de al eerder uit de Sovjet-
unie getreden Baltische staten heeft
nog geen enkele GOS-republiek te
kennen gegeven zich op korte ter-
mijn bij de NAVO te willen aanslui-
ten.
Zowel de Russische president Jelt-
sin, die gisteren met Wörner sprak,
als minister van Buitenlandse Za-
ken Kozirev noemen dit een moge-
lijkheid voor de 'lange termijn. De
Oekraïne, dat met Rusland ruziet

over defensiezaken, wil een neutra-
le staat zijn.
Wörner zei op een afsluitende pers-
conferentie dat de voormalige Sov-
jetunie door de NAVO niet langer
als vijand wordt beschouwd. Niette-
min zag hij geen enkele aanleiding
om het westerse bondgenootschap
op te heffen. „De NAVO is de enige
organisatie voor collectieve veilig-
heid op de aardbol. Wij bedreigen
niemand, maar garanderen stabili-
teit in de wereld."
Tijdens zijn gesprekken in de Oe-
kraïne (met presidentKravtsjoek en
minister Morozov van Defensie) en
met de gehele Russische top in
Moskou waren twee onderwerpen
het belangrijkst: de omschakeling
van de militaire industrie naar bur-
gerproduktie en samenwerking om
verspreiding van kefnwapenkennis
te voorkomen.

Volgens Wörner had hij over dit
laatste de nodige garanties gekre-
gen, onder anderen van president
Jeltsin. Hij verstrekte echter geen
details over eventueel gemaakte af-
spraken.

Hekken rond
nieuwe centra
asielzoekers

DEN HAAG - De negen centra
voor de eerste opvang van asielzoe-
kers zullen worden omgeven door
hekken. Staatssecretaris Kosto
(Justitie) en minister d'Ancona
(Welzijn) schrijven dit in een brief
aan de TweedeKamer.
Verder dienen asielzoekers die te
horen hebben gekregen dat zij het
land weer moeten verlaten, zich
twee keer per dag te melden bij de
vreemdelingenpolitie. Bovendien
komen er bij de uitgangen van de
centra portiers.

Met dit voorstel hopen de beide be-
windslieden het meningsverschil
tussen PvdA enerzijds en CDA en
WD anderzijds over de mate van
verscherpt toezicht te overbruggen.

'Sovjetunie stortte
kernafval in zee'

LONDEN - De autoriteiten van de
voormalige Sovjetunie hebben
meer dan 20 jaar in het geheim dui-
zenden tonnen kernafval rond het
eiland Nova Zembla in zee gestort.
Dit heeft het Britse tv-station Chan-
nel 4 gisteren gemeld.

Het nucleaire afval dreigt nu de
kusten van Noord-Europa, in het
bijzonder die van Scandinavië, te
verontreinigen, aldus Channel 4.
Het tv-station zei onder aanhaling
van een Russische deskundige dat
het kernafval afkomstig is van Sov-
jet-atoomonderzeeërs en ijsbrekers
met een nucleaire aandrijving.

De Russische deskundige, Andrej
Zolotkov, verklaarde tegenover het
station vertrouwelijke documenten
te hebben gevonden waaruit blijkt
dat 17.000 vaten met radio-actief af-
val tussen de jaren 1964 en 1986
rond het eiland Nova Zembla in de
Barentszee en de Kara-zee zijn ge-
stort. Volgens sommige getuigen
zouden Sovjetmilitairen zelfs op de
vaten hebben geschotenom ze snel-
ler te laten zinken.

(ADVERTENTIE)

PARK
Carnavalsmenu

even doorzjjk_sT_ eten
en dan verder.

★
fl. 44,44 mcl. winkwater.

★
reserveer nu bij Jennifer.

Tel. 045-713846
PULLMAN
GRAND HOTEL

*** - #

Heerlen

" In Jeruzalem (zie foto) ligt het openbare leven al twee dagen bijna stil als gevolg van zware
sneeuwval. Sneeuwploegen proberen de weg naar Tel Aviv open te.houden, maar gisteravond
was er geen verkeer tussen de twee steden mogelijk. Vooral het noordelijk deel van Israël is door
de uitzonderlijk koude en natte winter veranderd in een noodgebied. Door de enorme waterover-
last zal het Meer van Tiberias, in het noorden van Israël, begin volgende week buitenzijn oevers
treden. Het waterpeil is de afgelopen paardagen gestegen met één centimeter per twee uur. Gis-
teren was het nog maar een halve meter verwijderd van deuiterste rand. Later dezeweek zullen
de bewoners van laag gelegen delen van de stad Tiberias worden geëvacueerd. De laatste keer
dat het meer overliep was in 1969. Foto: AP
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woensdag vanaf 12.00 uur open:
donderdag koopavond (Sittard géén koopavond)

'Lachen in de
gezondheidszorg
verwaarloosd' (ADVERTENTIE)

SCHAATSMARATHON
KNSB-CUP

Woensdag 26 februari 1992 om 18.30 uur

400-meterbaan
sport en recreatiecentrum

Glanerbrook Geleen
ENTREE:

volwassenen ’ 7,50; kind. t/m 12 jr. ’ 2,50
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Id-cd

Until The End Of
The World -
Diverse artiesten
(Warner Brothers)

DOORJOOSPHILIPPENS

Wim Wenders is bij het grote pu-
bliek als regisseur het meest be-
kend geworden door de filmParis, Texas met Natasja Kinski
en Harry Dean Stanton. Die film
opende met prachtige woestijn-
beelden, die bij veel mensen 'voor
altijd' in het netvlies gebrand
bleven. Dat was niet in het minst
de verdienste van Ry Cooder die
met eenflessehals om zijn vinger
voor sterk vibrerende gitaarge-
luiden zorgde. Cooder creëerde
daarmee hetzelfde effect als En-
nio Morricone met Once Upon A
TimeIn The West: je hoort en ziet
het één keer en vergeet het nooit
meer. Mede dank zij de muziek
maakten beide films, en natuur-
lijk in de geschiedenis nog vele
andere, furore.
Wim Wenders weet dus hoe be-
langrijk de soundtrack kan zijn
voor het (commercieel) welslagen
van een film. Toen hij begon met
zijn nieuwste productie Until
The End Of The World, benader-
de . hij film- en muziekgigant
Warner Brothers met het verzoek
een aantal popsterren te mogen
contracteren. Hij kreeg carte
blancheenreisde dewereld rond.
Bekende en minder bekende mu-
zikale helden leverden hun bij-
drage in op het filmthema 'het
jaar 1999.' Op twee stukken na
betreft het speciaal voor de
soundtrack geschreven songs. Al-
leen What's Good van Lou Reed
en Until The End Of The World
van U 2zijn inmiddels ook op
hun meest recente cd's versche-
nen.

Wim Wenders' soundtrack maakt
als totaal een nogal melancholie-
ke indruk. Blijkbaar krijgen de
ingehuurde artiesten geen blije
associaties als- ze aan het voor-
laatste jaar van dit millennium
denken. The Talking Heads bren-
gen een liedje van dertien in een
dozijn, terwijl er blijkbaar nog
een nummer over was gebleven
van een andere soundtrack, die
van Twin Peaks, datHulee Crui-
se op de inmiddels bekende,
zachtgevooisde manier zingt.
Verrassend is Last Night Sleep,
een warempel nieuwe compositie
van de Duitse formatie Can, die
in de zeventiger jarenenigefuro-
re maakte.
Wenders heeft zich omgeven met
beroemdheden: REM levert een
van de betere bijdragen op de cd,
Elvts Costello kan zich niet echt
onderscheiden. Nick Cave na-
tuurlijk wel, al was het maar
vanwege een voordracht op een
zeer traditionele melodie.
Patti Smith' maakt een come-
backje, hetzelfde geldt voor T-
Bone Burnett. De onder meer van
U2bekende producer Daniel La-
nois zingt een op zyde'co geba-
seerd lied, dat opvalt door rust
en oppervlakkigheid. De in to-
taal 15 songs worden ingebed
door korte klassieke intermezzo's
van Graeme Reveil.

Kortom, pen totaal andere aan-
pak dan bij Paris, Texas en of
dat een verbetering is? Als het
aantal keren dat een recensent
een cd draait, iets zegt over hoe
goed hij de betreffende schijf
vindt, dan heeft Wim Wenders'
sterrengalerij niet veel indruk op
me gemaakt. Het titelnummer
van U2steekt met kop en schou-
ders boven de rest uit en staat
bovendien op hun sublieme al-
bum Achtung Baby.
Voor een eindoordeel wachten we
de film zelf maar af. Want een
soundtrack dient onlosmakelijk
verbonden te zijn met beelden.
Wie weet heeft Wenders voor een
audiovisuele mix gezorgd, die de
beide componenten, muziek en
beeld, een meerwaarde verschaft.

Makers van Driver's Seat ondergaan de pijn van een comeback

De januskop van
Sniff 'N' The Tears

DOOR LAURENS SCHELLEN

SITTARD - Spaarzaam zijn
ze, de uitzonderingen op de ij-
zeren wet dat je als poplief-
hebber in Limburg op doorde-
weekse avonden met een
gerust hart thuis naast je ste-
reotoren kunt doorbrengen.

Inderdaad, bij ontstellend ge-
brek aan enig podium-vertier
van betekenis. Maar zie, de
voorbije donderdag mag je
nou met recht zon typische
dag noemen die hardhandig
afrekent met de minst aan-
trekkelijke kant van de Zuid-
limburgse popcultuur. Die
avond melden zich warempel
'zomaar' twee internationaal
gelouterde bands, die exact te
zelfder ure op de planken
staan op amper 25 kilometer
afstand van elkaar.

Niet dat de bronsgroen-eikehouten
popscene nu ineens randstedelijke
aspiraties zou vertonen. Verre van
dat zelfs, want de eerder genoemde
gulden regel blijft onverkort van
kracht. „Stom toeval, deze gelijktij-
dige programmering. Het kon ge-
woon niet anders," zo ongeveer
bezwoeren beide concert-organisa-
toren iedervoor zich.

Enfin, op het zelfde moment dat de
Australische hoogvliegers van
Crowded House in een uitverkocht
MECC hun kunsten vertoonden,
trachtte een stelletje gewezen ve-
detten uit het Verenigd Koninkrijk
het Sittardse jongerencentrum Fe-
nix op de knieën te dwingen. Sniff

'N' The Tears is de naam, dat zich
dank zij de monsterhit Driver's Seat
nu al weer bijna vijftien jaar gele-
den leek te zullen ontpoppen tot
een van de grootste eendagsvliegen
van het mondiale popfirmament.

Léék, want na een langzame doch
wisse dood ergens halverwege de
jaren tachtig beleefde de band ver-
leden jaareen opmerkelijke weder-
opstanding. Onder dankzeggingaan
een Japanse electronica-gigant, die
uitgerekend in Driver's Seat de -inderdaad perfecte - soundtrack
zag om haar nietszeggende reclame-
filmpje de zo verhoopte commercië-
le meerwaarde te geven. De vér-

strekkende gevolgen zijn bekend:
het compositorisch beresterkenummer, met een hoge meebruifac-
tor op de koop toe, werd voor de
tweede maal een smashing hit en
het Britse vijftal restte weinig an-
ders dan de internationale podia
weer op te klauteren. Vooralsnog de
kleintjes weliswaar, maar toch.

En zo kon het gebeuren dat de in-
middels langzaam kalende zanger-
gitarist-componist Paul Roberts en
consorten op het plankier beland-
denvan een minder dan half gevuld
Fenix. Die geringe belangstelling
geeft in elk geval weer genoeg voed-
sel aan de hardnekkige poplegende

dat alwieeen comeback wil,pijn en
ontberingen moet lijden.
Hoe het ookzij, de hernieuwde ken-
nismaking met Sniff 'N' The Tears
verliep het eerste deel van de bijna
twee uur durende set uitermate
stroef. Om maar niet te zeggen
ronduit teleurstellend. In weerwil
van de als vanouds kraakheldere
sound acteerde de band een uur
lang vreselijk schuchter, mat en
vooral klinisch. Waarbij het meer en
ook minder bekende materiaal van
het eerste (en enige) prijs-album
Fickle Heart uit 1978 werd afgewis-
seld met nieuwe songs, helaas vrij-
wel zonder uitzondering van de
categorie dertien-in-een-dozijn.

Zelfs voorman Roberts maakte een
lome en nauwelijks geïnspireerde
indruk, terwijl zijn karaktervolle
stembanden tot overmaat van ramp
vooral in de hoogste registers acuut
aan smeerolie toe waren. Al zij daar
eerlijkheidshalve bij aangetekend
dat een fikse verkoudheid hem
eveneens danig parten speelde.

" Zanger-gitarist Paul Roberts van de wederopgestane Britse pubrockband Sniff 'N' The Tears
Op het Fenix-podium. Foto: PETER ROOZEN

Lams-stoofscholel
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 500-600 g lamslappen, 600 g
aardappels, peper en zout, 1 ui,
3-4 el olie, water of bouillon, 1
teen knoflook, paprikapoeder, 1
blikje tomatenpuree, 1 groene
paprika.

Snijd vlees in grote 'dobbelste-
nen en kruid met peper en zout.

Pel de ui en snipperklein. Verhit
olie en fruit hierin uisnippers
aan. Voeg blokjes vlees toe en
draai hittebron laag. Laat vlees
zo eenklein uurtje smoren.

Pel teen knoflook, schil aardap-
pels en snijd in blokjes. Voeg
tegen einde stooftijd vlees blok-
jes aardappel en zoveel warm
water of bouillon toe dat alles
juist onderstaat. Knijp knoflook
boven pan uit en voeg paprika-
poeder toe. Laat geheelmet dek-
sel schuin op pan nog een half
uur zachtjes stoven. Snijd ge-
wassen paprika in reepjes. Voeg
wanneer aardappels gaar zijn,
paprika toe en laat in nogmaals
een kwartier zacht worden.

Sneer
Maar dan. Het moet aan de sneren-
de opmerking van een van de 150
Fenix-gangers hebben gelegen.
„Hou doe," bralde de bewuste jon-
geman, toen Roberts onderkoeld
We're Going Back To Engiand als
volgende nummer aankondigde. En
warempel, het vuurtje begon te
knapperen. Als door een onzichtba-
re wesp gestoken, bewezen de pu-
brockers plots wel degelijk te willen
werken voor de kost. Roberts ver-
gatzn angina, stroopte zn mouwen
op en liet zowaar even zien dat oók
hij over een portie spelvreugde en
een stel lachspieren beschikt.
Onbetwiste gangmaker van de zin-
derende finale was evenwel de plots
fanatiek ogende leadgitarist, die er
ineens wél blijk van gaf over een
behoorlijke acceleratie te beschik-
ken, 's Mans afgemeten soli werk-
ten niet alleen aanstekelijk op zijn
podiummakkers en publiek, veel
belangrijker was het dat ook het
groepsgeluid als geheel hoorbaar
aan kracht en vooral bezieling won.

Een opwindende apotheose inclu-
sief vijf prima toegiften, waaronder
een breed uitgesponnen reprise van
Driver's Seat, waren het logischere-
sultaat van deze niet meer verwach-
te krachtsexplosie. Alléén daaraan
is het te danken dat de comeback
van Sniff 'N' Tears niet als hopeloos
moet worden bestempeld.

Trendy Britse cultband geeft voorkeur aan 'muziek om de muziek'

Slowdive doet aan atmosferen vangen
DOOR PETER BRUYN

AMSTERDAM - Je zal maar een
jongepopmuzikant in het Verenigd
Koninkrijk wezen. Het land waar
pop en rock modegevoeliger lijken
te zijn dan waar ook ter wereld. Het
ene moment bombarderen de grote
muziekbladen je töt coverstory en
de hoop van de pop, om een week
later weer andere band als ultieme
senstatie de hemel in te prijzen.
Ook Slowdive werd in het stroopvat
van de Britse pop-pers onderge-
dompeld. 'Just for a Day', om maar
met de titel van hun debuut-album
te spreken.

Ze werden 'post-My Bloody Valen-
tine' genoemd. En 'post-Ride'. Ze
werden bejubeld als de sierlijkste
surfers in de slipstream van de Coc-
teau Twins. Slowdive is dan ook
heel goed plaatsbaar. Slowdive
maakt de muziek die door de naam
al gesuggereerd wordt. Trage zang-
lijnen slepen zich door een onver-
zettelijke stroom gitaaraccoorden.

Slowdive klinkt zwaar melancho-
liek. Als spleen - om Baudelaire er
maar eens bij te slepen. Dreinend
spleen. Soms doet het geluid den-

ken aan de hele vroege Pink Floyd.
Maar toen die platen verschenen,
waren de vijf Slowdivers nog niet
eens verwekt. Ze zijn amper eenen-
twintig.

„We willen eigenlijk niets speciaals
uitdrukken. In veel opzichten is het
gewoon muziek om de muziek,"
zegt zanger/gitarist Neil Halstead la-
cherig. Rachel Goswell - ook zang
en gitaar - lacht met hem mee. Ze
vormen een stelletje, roken uit het-
zelfde pakje sigaretten en richtten
begin 1990 samen Slowdive op.
„Een accoordenschema produceert
een bepaalde stemming. En die pro-
beer je dan te volgen," tracht Hal-
stead wat meer diepgang aan zijn
antwoord mee te geven. „Je kunt
het wel zien als eenreactie op al die
lieve, brave popmuziek."

Toch is ook de muziek van Slowdi-
ve niet bepaald controversieel, al
ligt de nadruk meer op de atmo-
sfeer dan op de songs. „We gaan
zeker niet op de gebruikelijke ma-
nier te werk," vertelt Neil Halstead.
„De meeste stukken ontstaan pas in
de opnamestudio. Eerst een serie
gitaar-aceoorden. Daar zoeken we
dan een bas- en drumpartij bij. En
de tekst volgt het laatste. Geen erg

efficiënte manier van platen maken
natuurlijk, want het kost veel tijd."

Atmosferen vangen, willen ze met
Slowdive, zegt Neil. En met trage
muziek lukt dat wat hem betreft be-
ter dan met snelle. Rachel kent hij
nu acht jaar. Ze zaten samen op
school en begonnen samen een
band, die met gitarist Christian Sa-
vill, bassist Nick Chaplin en drum-
mer Simon Scott tot kwintet werd
uitgebouwd.

Op het podium klinkt Slowdive rui-
ger dan op de plaat. Vooral omdat
Scott hard slaat en de stemmen van
Neil en Rachel onder de gitaar-lawi-
ne bedolven worden. Ook een band
als The Jesus and Mary Chain is
niet ongemerkt aan Slowdive voor-
bij gegaan. Het imago lijkt wat timi-
de. Diep over de gitaren gebogen
page-hoofden. Rachel als school-
meisje uit een oer-Britse 'soap',
zwaaiend met de tamboerijn. De at-
mosfeer is er zeker. Maar naar wat
volwassen emotie moet wel erg diep
in het gitaargeweld gegraven wor-
den.

" Rachel Goswell en Neil Halstead, onbetwiste blikvangers
van de in eigen land bewierookte Britse cultformatie Slowdive.

Foto: AP

popagenda
FEBRUARI

" 27 Molenbronzaal Limbricht, Fiet-
sefreem

" 28 Exit in G Landgraaf, Mr Potato
Head en Right Direction

" 28 Effenaar Eindhoven, Young
Gods & Treponom

" 29 café Torn Torn Heythuysen, AU
of a Doodah

" 29 ORA Landgraaf, Janse Bagge
Bend

" 29 Don Bosco Heel, Fietsefreem

MAART

" 1 Effenaar Eindhoven, Bim Sher-
man

" 3 Doornroosje Nijmegen, Pearl
Jam

" 4 Paradiso Amsterdam, Ozzy Os-
bourne met Love/Hate

" 5 Ahoy Rotterdam, Little Village
featuring John Hiatt, Ry Cooder
& Nick Lowe

" 6 Exit in G Landgraaf, Djyns

" 7 MECC Maastricht, BB King

" 7De Schakel Reuver, Bintangs en
Colorful People

" 8 café Torn Torn Heythuysen,
Russ Tolman

" 9 Carré Amsterdam, Lou Reed

" 9 Paradiso Amsterdam, Cowboy
Junkies

" 9 Oosterpoort Groningen, Gino
Vanelli

" 10 Congresgebouw Den Haag, Gin"
Vanelli

" 10 Paradiso Amsterdam, Southside
Johhny & the Asbury Jukes

" 12 Effenaar Eindhoven, Teenage
Fanclub

" 12 Westfalenhalle Dortmund (D-).
Simply Red

" 12 Vredenburg Utrecht, Kaoma

" 13 Rock-café Sheltur Brunssum,
Pestilence en Chemical Breath

" 13 B 52 Hulsberg, Bluesrock '»*
met D-Train, Treasures & Gar-
bidge, CC Rider en Plek Bend

" 13 café A gen Kirk Gulpen, No Fu-
se

" 13 Greg Sage Band &. Senseless
Things

" 14 Gimmix Sittard, Colourful Peo-
ple

" 15 café Torn Torn, I'Attentat

" 15 Hanenhof Geleen, Normaal en
D-Train

" 19 Ahoy Rotterdam, Simply Red

" 19 Fenix Sittard, The Levellers

" 20 Theater a/h Vrijthof, World Bea'
111

" 20 Feestzaal Noorbeek, D-Train

" 20 Fenix Sittard, Sniff 'n' the Tears

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

" 21 Willie Bar Echt, WW-Band

" 21 Merwehal Dordrecht, Spr" 1'

grock 92 „

" 23 Fenix Sittard, John Campbell «
Band

" 23 Roxy Amsterdam, Curtis Stigers

" 24 Schouwburg Sittard, The FabU-
lous Thunderbirds

" 25 Beursgebouw Eindhoven, J°
Cocker

" 27 GalaxyLandgraaf, The Spikes

" 27 Effenaar Eindhoven, Prong »
Genestealer

" 27 Ahoy Rotterdam, Joe Cocker
"27/28Thialfstadion Heerenveen, HeS

" 28 Café Torn Torn Heythuysen, D"
Train

" 29 Sjiwa Baarlo, cd-presentatie
Southern Comfort

'Scamrock'
zoekt bands

GELEEN - Vier scholen in de W<^telijke Mijnstreek (Serviam, Col 1

ge, Albert Schweitzer en St Mich-^organiseren op vrijdag 12 juniin °Geleense Hanenhof een groot p°"
festival waaraan amateurpopgrO,
pen uit heel Limburg kunnen dcc
nemen. .
Bands die interesse hebben omf1
te spelen op dit 'Scamrockfestiv^moeten vóór 1 mei aanstaande ef
demo opsturen naar Daalstraat }
6165 TH Geleen onder vermeldH16

van 'Scamrock'.

puzzel van de dag

Horizontaal: 3. schel; 8. nederige onder-
worpenheid; 9. werkplaats; 11. boom; 12.
honingdrank; 13. niet raak; 14. soort
brood; 16. watering; 19. beplanting, aan-
plant; 21. tussenkomst; 23. schrijfgerei;
24. vuur; 25. pi. in N.-Brabant; 26. onrust
tweegbrengend; 30. Jap. gordel; 31.
vruchtbare plaats i.d. woestijn; 33. Sp. ex-
koningin; 35. ondergraving; 37. hengelbe-
nodigdheid; 38. Eng. bier; 39. bevel; 40.
Turkse titel; 41. tennisterm; 43. vermoeid;
45. bep. versvoet; 46. vrl. vorstelijke haar-
tooi; 47. opening.

Verticaal: 1. voertuig; 2. familielid; 3. ,
loop, afsluiting; 4. azijn; 5. mak; 6- °K .
maat; 7. zuiver (met.); 10. benauwd, a'^i .
stig; 15. priester (bijb.); 16. reep stof, 'j ,
telwoord; 18. lust, trek; 19. vlakke scru
of schaal; 20. naamloosheid; 21. vrucn'y
22. echtgenoot; 26. geabonneerd;
streling; 28. vogeleigenschap; 29. Kie" r; .ze vloeistof; 31. gewicht; 32. schrap
33. bijb. figuur; 34. Noorse god- 41.scheepsvloer; 39. natriumcarbonaat, .;
pi. in België; 42. uitroep van aanspo'
44. lofdicht.
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Sociaal-democraten alleen bereid hogere inkomens aan te pakken

CDA en VVD willen
extra bezuinigingen

Van onze parlementaire redactie
ÖEN HAAG -De Kamerfracties van CDA en WD zijn van
lening dat het kabinet extra moet bezuinigen. Op die wijze
.toet een in het vooruitzicht gestelde lastenverlichting in deJaren 1993 en 1994 veilig gesteld worden. CDA en WD verkla-reri dit naar aanleiding van uitspraken van minister Andries-
s^ (Economische Zaken), dat hetkabinet er niet in zal slagen

lastenverhogingen van de afgelopen jaren te compense-ren.
verwijst voor zijn stel-

_name naar de tegenvallende
c°nomische groei. Dit jaar zal die
°§ niet eens op één procent uitko-

-2 ,!fn- Ook de voorspelde groei van
tT Procent in 1993 is onzeker.Jtet CDA-kamerlid Terpstra liet gis-pen weten dat er binnen de 190
jl'fyard gulden die de overheid jaar-
,ks uitgeeft nog best iets te bezui-

den valt. Met name bij subsidies
40 miljard gulden per jaar in

J_aat) zijn nog mogelijkheden.
J:rPstra wees erop dat er tot nu toe
*Ueen gekort is op subsidies volks-
Jüsvesting en openbaar vervoer..e christen-democraat noemde ver-er de volksgezondheid als sectorwaar nog geld te halen valt.

Wens_ ezien de sombere voorspellingen
l

er de toestand van de economieeerde Terpstra zich tegen de in-
°€ring van een energieheffing. Hij

e een dergelijk plan 'een
kef*- 6 dom' als de economie kwak-
h.'t. Het advies van de commissie-Olfson over deze heffing, die deze

' , eek wordt bekendgemaakt, kan
Sb °°^ _erust in de boekenkast

I sezet worden, aldus de CDA'er.

Namens de WD-fractie lietKamer-
lid DeKorte weten het CDA te steu-
nen in de wens de beloofde lasten-
verlichting nog te redden. Snijden
in subsidies en het teruggeven van
een belastingmeevaller van 2 mil-
jard gulden in 1991 zijn dan moge-
lijkheden, evenals het terugdraaien
van de stelselherziening gezond-
heidszorg (het plan-Simons).
Volgens de huidige plannen van het
kabinet moeten de lasten in de ja-
ren 1992-1994 met 6 miljard gulden
dalen, vooral door lagere sociale
premies. Die kunnen omlaag als het
beleid ter bestrijdingvan ziektever-
zuim en ■ arbeidongeschiktheid
slaagt.

De ministers Kok (Financiën), An-
driessen en De Vries (Sociale Za-
ken) hebben de afgelopen weken al
laten weten dat forse bezuinigings-
ronden na de -Tussenbalans niet
meerkunnen.
In PvdA-kring wil men weinig we-
ten van nieuwe bezuinigingen.
Hoogstens als het de hogere inko-
mens treft zou het kunnen. De so-
ciaal-democraten achten een btw-
verlaging wel mogelijk. Die moet.
betaald worden uit êen heffing op
energie.

'rees voor climax tijdens referendum
Spanningen lopen op
in Bosnië na aanslag

sl^LG.RADO - Een bomaan-
y. S Waarbij twaalf gewonden
jjJn gevallen heeft in Bosnië-
Sv.rcegovina tot verhoogde
etn'nningen tussen de diverse
lilt)*16 groePerin_en (mos-

Wri roaten en Serviërs) ge-
iQ. De toenemende onrust
te de Bosnische autoritei-
Sc j\0n_elegen omdat de ver-
*i<-h _.n<*e Dev°lkingsgroepen

_n omend weekeinde kun-
)w. over de onaf-««ikelijkheid van de plurifor-lle republiek.

*v_a^nsiag deed zien rnaandag-
va_i VOOr *n et nooi"dwesten
_la in de
sla. odzak- Volgens het Joego-

persbureau Tanjug was*
Ifj. aanslag gericht tegen een
hi °^tisch cultureel centrum. De:
tw atse .ke politie meldde dat
raakt mensen gewond zijn ge-
tnar,J van wie vier ernstig. Nie-
am. eeft tot °P heden de ver-
sl "-woordelijkheid voor de aan-_ opgeëist.
j0^nië-Hercegovina telt 4,3 mil-
cjen mwoners, grotendeels ver-
rjn over drie etnische groepé-
-44 gen- De moslims vormen met
vO jPTOcent de meerderheid, ge-»
en !- door Serviërs (31 procent)

Coaten (17 procent).

vo jj!Panningen tussen de drie be-
Kr ovgsgroepen namen toe nadat
199]a en Slovenië zich medio

onafhankelijk verklaarden.
Boycotten

t_ e ~ ,
K_t._7- Js van de moslim- en
stiiè {iSche gemeenschap in Bo-
on_f.Ter,Cef?MVina streven naar
vië ??noelljkheid va" Joegosla-__ f f Serviërs in de republiek
*iCh tegen en hebben gedreigd
tnoo_a l̂tono0_n te verklaren,*__^.B°snie-Hercegovina tot af-leiding besluiten.
I_ .
K; _;egenstellingen tussen de par-eL . u-ken komend weekeinde
-v ,°°ëtePunt te bereiken als de

van Bosnië-Hercegovi-
-r_.°h kan uitspreken qver onaf-

De belangrijkstecrvische partij SDP heeft aange-

kondigd het referendum te boy-
cotten.
Servische afgevaardigden in het
Bosnische parlement vergader-
den gisteren in Sarajevo achter
gesloten deuren. Volgens waarne-
mers discussieerden de parle-
mentsleden over de mogelijkheid
een eigen Servische staat op te
richten. Deze zou dan zaterdag,
op de eerste dag van het referen-
dum, worden gecreëerd.

Macedonië en de federale autori-
teiten hebben overeenstemming
bereikt over de terugtrekking van
de Joegoslavische strijdkrachten
uit de zuidelijke republiek. Vol-
gens de overeenkomst moet het
leger Macedonië vóór 15 april
hebben verlaten.

Justitie Westfalen
komt wapenexport
naar Irak op spoor
BIELEFELD - In de Duitse
plaats Drensteinfurt in Westfalen
zijn drie directeuren van een me-
taalbedrijf gearresteerd omdat zij
ervan worden verdacht wapen-
technologie naar Irak geëxpor-
teerd te hebben, zo heeft het
Openbaar Ministerie gisteren be-
kendgemaakt.

In totaal zijn daarmee in de afge-
lopen dagen acht mensen opge-
pakt die illegaal technologie aan
Irak geleverd zouden hebben.

Volgens de openbare aanklager in
Bielefeld, Karl-Heinz Schneider,

zijn de medewerkers van het be-
drijf H + H Metallform maandag
opgepakt omdat zij tussen 1987
en 1989 machine-onderdelen voor
de fabricage van raketten aan
Irak geleverd zouden hebben.

Bij het sinds 1989 lopende onder-
zoek zijn nu 'zaken aan het licht
gekomen die de arrestaties nood-
zakelijkmaken', zo zei Schneider.
Het bedrijf heeft steeds gezegd
met toestemming van de overheid
geëxporteerd te hebben.

Vorige week werden in Beieren
drie managers gearresteerd om-
dat zij materiaal aan Irak geleverd
zouden hebben voor het maken
van ballistische raketten en nu-
cleaire wapens.

Veel huisartsen zien
het niet meer zitten

UTRECHT - Het overgrote deel
van de huisartsen wil niet tot zijn
65ste doorwerken. Ze willen er -gemiddeld - het liefst op 59-jari-
ge leeftijd mee ophouden. De
helft heeft zelf al een regeling ge-
troffen om de praktijk op 60-jari-
ge leeftijd te kunnen neerleggen.

Dat blijkt uit een onderzoek van
het Nivel (Nederlands instituut
voor onderzoek van de eerste-
lijnsgezondheidszorg) naar de-
motivatie en overbelasting bij
huisartsen. Het onderzoek is uit-
gevoerd in opdracht van de Lan-
delijke Huisartsen Vereniging.
Zeventig procent van de 800 aan-
geschreven huisartsen stuurde
een ingevulde vragenlijst terug.
Ook heeft het Nivel een serie ge-
sprekken met huisartsen ge-
voerd.

Uitputting
Het instituut constateert dat
huisartsen vaker emotionele uit-
putting ervaren dan eerder on-
derzochte groepen als artsen op

intensive-care afdelingen en ver-
pleegkundigen. Verschillen in
leeftijd en sekse maken daarbij
niets uit, evenmin als het werken
in een solo- of groepspraktijk.
Wel hebben huisartsen in grote
steden duidelijk meer te kampen
met 'burn-out' dan collega's op
het platteland.
Vooral de door huisartsen erva-
ren werkbelasting speelt een rol:
naarmate die hoger is zijn zij
minder tevreden met hun werk,
hebben ze vaker het gevoel dat
hun verwachtingen niet zijn uit-
gekomen en hebben ze meer last
van tijdsdruk.

Bedreigingen
Situaties die de huisartsen als
zeer belastend ervaren, zijn be-
dreiging van hun gezin (een
kwart zegt dat ooit te hebben
meegemaakt) en zelf lichamelijk
bedreigd worden(bijna de helft).
Verder tillen huisartsen zwaar
aan dreigen met de tuchtraad of
opmerkingen van mensen die
hen de dood van een familielid

verwijten.
Veel ergernis veroorzaken pa-
tiënten die de huisartsen tijdens
de avond-, nacht- en weekend-
diensten laten opdraven voor
klachten die geen haast hebben
(zo werd het uitspuiten van oren
vaak genoemd) of die telefonisch
kunnen worden afgehandeld.

Problemen metpatiënten komen
het meest voor in stedelijke
praktijken. Van de huisartsen in
de drie grote steden gaf bijvoor-
beeld 40 procent aan ooit fysiek
bedreigd te zijn, op het platte-
land was dat 'slechts' 18 procent.

Het Nivel heeft vastgesteld dat
huisartsen die ondersteuning er-
varen van collega's minder snel
opgebrand raken. Ook huisart-
sen die zich aan speciale belang-
stellingsvelden wijden,- kunnen
beter tegen de spanningen van
hun vak. Daarbij valt te denken
aan kleine chirurgie, het aanpak-
ken van psycho-sociale proble-
men, stervensbegeleiding, ver-
loskunde en sportgeneeskunde.

binnen/buitenland

'Filefoon': uitkomst
voor automobilisten

DRIEBERGEN - De Algemene
Verkeersdienst (AVD) in Drie-
bergen geeft vanaf 1 maart com-
putergestuurd telefonisch de fi-
lemeldingen door. Door het
nummer 03438-32121 van de Po-
litie Verkeerscentrale in te toet-
sen treedt het Voice Response
System in werking. Het nummer
van de 'filefoon' wordt officieel
gelanceerdop 13 april bij de ope-
ning van de verkeersbeurs Inter-
traffic in de RAI.

Omdat veel mensen beschikken
over een autotelefoon wordt de
AVD, vaak nog onnadenkendvia
het alarmnummer 06-11, bena-

derd voor file-informatie. Dat
betekent een te grote belasting
op de piektijden. De zeven tot
twaalf politiemensen in Drieber-
gen zijn dan juist druk met het
oplossen van die files.

Als iemand belt, wordt gevraagd
één van de volgende cijfers in te

toetsen: 1 = alle verkeersinfor-
matie; 2 = verkeersinformatie
perregio; 3 = verkeersinformatie
per weg; 4 = algemene waar-
schuwingen; 9 = over en sluiten.

Van Teletekst wordt pagina 730,
waarop alle files en verkeers-
knelpunten in Nederland staan,

het meest bekeken. Uit de reac-
ties bij de NOS en de AVD blijkt
dat weggebruikers, en dan voor-
al het beroepsvervoer, op maat
gesneden informatie willen heb-
ben. Aan die behoefte voldoet de
'filefoon', waarvoor de normale
gesprekskosten gelden.
De AVD streeft in de toekomst
naar vervoersbrede informatie.
Naast meldingen voor het weg-
vervoer, komen uit Driebergen
ook berichten voor het water- en;
luchtverkeer. Verder komt de
dienst met milieuberichten die
gebruikt kunnen worden voor
het vervoer van gevaarlijke stof-
fen.

Dienstverlening
voor ontucht met
voetbalpupillen

DEN HAAG - Honderdtwintig
uur dienstverlening en een ge-
vangenisstraf van vijf maanden
voorwaardelijk met een proeftijd
van twee jaar legde de rechtbank
in Den Haag gisteren op aan de
46-jarige voetbaltrainer J. van V.
uit Voorschoten voor het plegen
van ontuchtige handelingen met
zijn pupillen.
De man zou in de periode januari
tot junivorig jaarmet negen jon-
getjes tussen de 10 en 13 jaar
ontuchtige handelingen hebben
gepleegd. Hij lokte de kinderen
met snoep en videofilms naar
zijn huis. Volgens de verklarin-
gen van de jongens begon de
man hen vaak direct na binnen-
komst al te betasten.
De voetbalclub SVLV had vol-
gens officier van Justitie mr J.
van Ek kunnen weten dat de
aanstelling van de man als trai-
ner niet zonder risico was. Enige
jaren daarvoor was hij ontslagen
na geruchten over ontucht met
kinderen. Het bestuur had Van
V. echter weer aangenomen 'om-
dat hij zo leuk met de jongens
om ging.' Volgens Van Ek was
dat 'de kat op het spek binden.'

Kenianen
hongeren

NAIROBI - Zeker 300.000 mensen
in het noorden en noordoosten van
Kenia worden met de hongerdood
bedreigd als niet snel voedsel naar
het gebied wordt gestuurd. Met na-
me kinderen zijn sterk ondervoed.
Veel kinderen zijn al door voefisel-
gebrek overleden.
De Keniaanse autoriteiten hebben
een spoedvergadering belegd met
internationale hulporganisaties om
naar een oplossing voor de crisis te
zoeken. Unicef, het Kinderfonds
van de Verenigde Naties dat ook
betrokken is bij het noodhulppro-
gramma, stelt dat snel en op grote
schaal hulp geboden moet worden.

Nederland roept tevergeefs hulp in van EG

Griekse regering
betreurt boycot

BRUSSEL - De Griekse regering
heeft gisteren laten weten de boycot
in Griekenland van Nederlandse
produkten te betreuren. Dit heeft
een Nederlandse topdiplomaat ge-
zegd na afloop van een EG-minis-
terraad in Brussel, die Nederland
aangreep om de kwestie voor te leg-
gen aan de Europese Commissie en
aan zijn EG-partners.

Volgens de Griekse delegatieleider,
secretaris-generaal Theofanus van
het ministerie van Economische Za-
ken, zit de regering in Athene niet
achter de boycot. Hij schoof de
schuld in de schoenen van particu-
liere radiostations die aanleunen
tegen de oppositie en uit zijn op
sensatie 'omdat ze ook moeten le-
ven.'
Nederland bracht de- boycot ter
sprake tijdens de lunch van een ver-
gadering van de twaalf ministers
'niet om het vuurtje op te stoken,
maar om de Commissie en Portugal

(tot 1 juliEG-voorzitter, red.) op het
spoor te zetten om de gemoederen
te bedaren.'
EG-commissaris Martin Bange-
mann stelde zich welwillend op,
maar zei dat Brussel bij gebrek aan
officiële klachten van Nederlandse
bedrijven niet kan optreden tegen
de boycot-actie.
Portugal werd gevraagd bij de Grie-
ken 'de indruk weg te nemen dat
Nederland de hand heeft gehad in
de Joegoslavië-verklaring - naar
aanleiding van de discussie over dé
onafhankelijkheid van de Joegosla-
vische republieken - die de EG-
ministers van Buitenlandse Zaken
vorige week in Lissabon overeen-
kwamen. Daarin werd aanvankelijk
verwezen naar de Joegoslavische
republiek Macedonië. Op Grieks
aandringen werd dat veranderd in
'andere republieken.
De naam Macedonië is volgens de
Grieken voorbehouden aan de
streekrond Thessaloniki. Daarnaast
kan in hun ogen geen sprake zijn
van erkenning van Macedonië van-
wege de schending van de mensen-
rechten in die republiek.
De Nederlandse ambassade in Grie-
kenland heeft gisteren via persber
richten in Griekse kranten stelling
genomen tegen de oproep tot de
boycot van Nederlandse produkten,
In de berichten wordt gesteld dat
de oproep 'uitermate is te betreu-
ren' en gevolgen kan hebben voor
de commerciële relaties tussen bei-
de landen. De oproep is daarnaast
in strijd met de geest van de Euro-
pese gemeenschappelijke markt,
aldus de ambassade.

Aids in België
breidt zich uit

BRUSSEL - Het aantal aids-geval-
len in België is vorig jaar met 222
(27 procent) gestegen. Dat meldt
een recent rapport van het Belgisch
Instituut voor Hygiëne en Epide-
miologie (IHE). Vorig jaar nam het
aantal seropositieven met drie per
dag toe.
Eind vorig jaar hadden volgens het
IHE 1.046 mensen aids. Het insti-
tuut wijst er echter op dat het hier-bij om voorlopige cijfers gaat. Het
IHE meent dat nog niet alle geval-
len die in de tweede helft van hetjaarzijn ontdekt al officieelzijn aan-
gegeven.
Vorig jaar is het aantal aids-patiën-
ten sterker toegenomen dan in 1990
toen het steeg met 156.

Milieuwetgeving
genadeklap voor
duizenden boeren
VEENENDAAL - De milieumaat-
regelen van de overheid betekenen
voor duizenden Nederlandse vee-
houders de doodsteek. De kosteh
van de milieuwetgeving zullen door
1.500 tot 7.000 rundveebedrijven en
eenzelfde aantal intensieve veehou-
derijbedrijven niet op te brengen
zijn. Dat blijkt uit een onderzoek
van het DLO-Landbouw-Econo-
misch Instituut in Wageningen.
De extra kosten zullen voor de
rundveehouders tussen 10.000 en
30.000 gulden bedragen, terwijl dè
intensieve veehoudersbedrijven
30.000 tot 80.000 gulden per jaar
méér zullen moeten ophoesten. Dat
is, aldus de onderzoekers, voor en-
kele duizenden vaderlandse vee-
houders niet te dragen. De continuï-
teit van hun bedrijven komt hier-'
door ernstig in gevaar, luidt huh
conclusie.
Veehouderijbedrijven zullen de ko-
mende jaren extra kosten moeten
maken om aan de milieudoelstellin-
gen van de overheid te kunnen vol-
doen.

(ADVERTENTIE)

Wie 2 jaarvooruit kijkt, stapt
vandaag in de Skoda Favorit

Als je gelooft in de kwaliteit van je auto's moet je dat hard Alle reden dus voor een proefrit. Een rit die wat
durven maken óók. Vandaar dat Skoda u tot 2 jaar na uw Skoda-dealer betreft best een paar uur langer mag
aankoop gegarandeerd nog 70% van de aanschafwaarde duren dan gebruikelijk En die bovendien beloond wordt
teruggeeft bij inruil voor weer een nieuweFavorit. met een cheque van 500 gulden, vrij te besteden aan
Een wagen die toch al verrassend veel biedt voor zn pnjs. accessoires bij aankoop van een Skoda Favont. _^ffV

Skoda nieuwe stijl, 'n Heel ander verhaal.vjy
* Incl. BTW. exel. kosten ri|klaar maken, lichtmetalen velgen tegen meerpnjs. Eil: Garage Heemels, Geleen: Garage Central Geleen BV.. Hoens-
broek Garage Fons Arets. Landgraaf: Autoservice GJ. Kempen 8.V.. Maastncht: Garage JanJacob, Venlo/Blenck Autobednjf N. Deinum & Zn.

Februari-staking massaal herdacht

Woensdag 26 februari 1992 "3Limburgs dagblad j

" ln Amsterdam is gisteren
door duizenden belangstellen-
den bij het verzetsmonumentde Dokwerker op het Jonas Da-
niël Meijerplein de Februari-
staking in 1941 herdacht. Het
Amsterdamse gemeentebestuur
en het Comité Herdenking Fe-
bruaristaking stelden de her-denking dit jaar in het teken
van de her en der in de wereld
oplaaiende vreemdelingen-'haat. De algemene werksta-king die in februari 1941 uit-
brak, gold als protest tegen de
vervolging van Joodse mede-
burgers door de Duitse bezet-
ter. Op de foto verlaten overle-
venden van het concentratie-
kamp voor vrouwen in Ravens-
bruck het J.D. Meijerplein,nadat ze bij de Dokwerker
bloemen hebben gelegd.

Foto: ANP
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Cel, °rige week maakte het gerechts-
-01 in Dublin aan de hypocrisieeen
mdc. Op verzoek van de officier

can Justitie verbood rechter Declan, °stello een zwanger meisje het
«nd te verlaten. Ze werd veroor-
6eeld tot een vrijheidsstraf van ne-gn maanden; haar cel was het
P°ene eiland. Voor het eerst was
df\ grondwetsartikel tegen een in-
-IVldu gebruikt.. e lerse rechter had geen slechter

_j°elwit kunnen kiezen. Het meisje
-at naar Engeland hadden willen

reizen voor een abortus, was nog
jjnnderjarig - ze was 14. Ze was niet
' verwachting geraakt door on-

;J -vuldigheid - de buurman had
st
aar verkracht. En op het spel

de?d meer dan alleen het leven van
10 weken oude foetus - de zwan-_ svSCuhap dreigde haar volgens de

Vchiater tot zelfmoord te drijven.

set hypocrisie verdween, de
eip atnte kwam. Schaamte voor het

Sen ianci De Irish Times, 's lands
respectabele krant, schreef:

'1 at i s ac ierse Republiek aange-
s'e an \ Wat voor een staat mobili-
Van in het Jaar 1992 alle or§anen
re_ Z^n macnt. zijn politie, zijn
k .rs' _n gerechtshoven om een

-Jarig kind te veroordelen tot de
yart_lgang van een zwangerschap
e- gevolg van de verkrachting doorn verdorven een kwaadaardige

W 27 Januari was het meisje in de-
van Sleve toestand thuisgekomen
b.iki de n°nnenschool in Zuid-

ublm. Het kind vertelde hoe ze al
.ruime tijd werd lastiggevallen«e_r een DUUrman, de vader van
j. n vriendinnetje. Hoe de vader
C_r Voor Kerstmis had verkracht.
uu1 \n januari de menstruatie was

on_ e daSen die volgden, deden de
Cr?rS aanëifte hij de Politie. Ter-
Urnn merkten ze °P dat ze naar/
j- nden zouden gaan om hun kind
Poli.ten aborteren. Zouden zij de

-wy wehicht een dienst kunnen
liikuIJZen« a's zij dan gelijk de erfe-
stell ld van de vrucht lieten vast-

net .."raad vraag wist de politie wel
de^' en binnen luttele dagen was
het "cier van justitieingelicht over
hanr)v<?°memen tot abortus. Deze
"Wh snel' Terwyl de ouders
verzr?ln kind naar Londen vlogen,
°m a de officier het gerechtshof
W„ n het kind een verbod op te
een tni het land te verlaten. Er ging
oude? Koont- e naar bonden, en des hesloten terug te keren.

en
OVer, van verontwaardiging
Vr0ü p°elde het groene eiland. De
-traayenheweging nam bezit van de
We

,en deregering was zo in ver-
SrneekteiC^gebracht zi J deouders
verH in hoger beroep te gaan.

*iCr. Proceskosten behoefden zij
detl

geenzorgen te maken; die zou-
taaJ- dUlt de staatskas worden be-

tyaaJlaa5schijnlijk vandaag zal de Hoge
Is y.een uitspraak doen in de zaak.

\V ee et meisje wint, zal de storm
.-hi gaan liggen en zegeviert de
*0u _.

heiligheid. Verliest ze, dan
%n regerinë echter wel eens ge-
' ongen kunnen worden tot eenuw referendum over abortus.

Hard
De droom is nu voorbij en de reali-
teit is hard. Kennelijk te hard voor
het CDA-drietal dat de schuld bij
anderen zoekt. Ten onrechte. De
voor 1993-94 voorspelde lastenver-
lichting moest komen uit lagere
sociale premies. En dat kon door
maatregelen ter beperkingvan ziek-
teverzuim en arbeidsongeschikt-
heid.
Dat er tot nu toe weinig van terecht
gekomen is, kan het kabinet slechts
zichzelf verwijten. Wetsvoorstellen

moesten op 1 januari, of uiterlijk 1
juli, ingaan. De eerste wetstekst ligt
nu bij de Eerste Kamer. Het tweede
voorstel werd op eind november ter
advies verzonden en het derde plan
werd afgelopen vrijdag pas geopen-
baard.
Voor de tweede wet wordt als in-
gangsdatum gestreefd naar 1 juli
(tegen beter weten in), voor het laat-
ste wetsvoorstel als 'technische ver-
onderstelling' ook. Vergeet het
maar. Als premier Lubbers dus
spreekt over het 'stroef uit de verf
komen' van maatregelen moet hij
die schoen zelf aantrekken, want
die past hem.

Lonen
Premier Lubbers spreekt bij een in-
flatie van 3,5 procent over cao's met
loonstijgingen van ruim 4 procent.
Ten onrechte. In de Akzo-cao staat
weliswaar 5,2 procent maar die
loopt van 1 februari tot 1 april 1993.
In 1992 komt de loonstijging op 3,9
procent.

In de bouw-cao is een loonsverho-
ging van 2,65 procent plus de infla-
tie tussen oktober 1991 en april 1992
opgenomen. Tot vandaag ging het
om een prijsdaling en uitgaande
van de trend in 1991 komt de infla-
tie tot april hoogstens op één pro-

cent. En dan blijft ook die cao
onder 4 procent.
En dat is binnen de marge omdat
het kabinet zelf in de begroting uit-
ging van een gemiddelde loonstij-
ging van 3 procent plus een fiscaal
pakket dat nog eens 0,75 procent
opleverde.' Let wel: toen werd nog
uitgegaan van koopkrachtbehoud.
Inmiddels levert iedereen in, ook de
minima. In dat opzicht mogen Lub-
bers en co. de handen dichtknijpen
met de nu bekende cao-resultaten.
De schoen wringt ergens anders.
Het kabinet zelf wil geld uitgeven
aan een lager financieringstekort,
investeringen, milieu, onderwijs,
gezondheidszorg, veiligheid. Nobe-
le doelen. Maar zonder economi-
sche groei is er dan geen geld meer
voor loonsverhogingen bij ambte-
naren en trendvolgers, de uitkerin-
gen of lagere lasten.

Nu zijn de nobele doelen vooral
PvdA-wensen. Snijden daarin leidt
dus tot problemen in de coalitie.
Net als alternatieven zoals bezuini-
gen in de sociale zekerheid (CDA)
of het aanpakken van midden- en
hogere inkomens (PvdA). En extra
bezuinigen na de Tussenbalans zit
er niet meer in. Dus leggen de chris-
ten-democraten de schuld bij ande-
ren en houdt de PvdA zich stil uit
angst voor de boemerang.

binnen/buitenland

Ierse republiek in de ban van abortus

Na hyprocrisie de schaamte
DOOR CEES VAN ZWEEDEN

JONDEN - O'Connel Street,
prestigieuze boule-

v^rd, was sinds Pasen 1916
meer zo roerig geweest alsv°rige week. Maar er was één

Destijds hadden re-
tellen onder leiding van Pa-
Jfick Pearse er de lerse Repu-
bliek geproclameerd. Nu
kamen op dezelfde plek hun
tezaten bijeen om tegen die

te demonstreren. Ze
joegen borden met vreemdeleksten. 'Deze staat bezit de

niet', luidde
>*" een. En: 'Verkrachters-bouwen: 1-o'.

/jat was er fout gegaan met de Re-
Publiek? Toen lerland in 1921 onaf-hankelijk werd, erfde het de wetten
,?n zijn vroegere heersers. Een van
?'e wetten verbood abortus. Maar

Engeland in 1967 abortus le-
saliseerde, scherpten de godvruch-
'Be leren de wet nog wat verder
jjn-In 1983 namen zij na een refe-
Jftdum het verbod op abortus op in
"ür< grondwet.

j*et referendum spleet de natie tot
"P het bot. Politieke kopstukken
e*den echter dat de soep nimmer
0 heet werd gegeten als zij werd

"Pgediend. „Déze wet zal nooit te-
*en individuele vrouwen worden
|erjn.ikt," verklaarde een politicus
'e dezer dagen minister is.
e grondwetswijziging was een

.Jercitie van hypocrisie, die zonder
eerga was in de lerse geschiede-rs- Met de grondwet in de hand

i°nden katholieke moraalridders
ettere afvallige genadeloos aan hun
Lf 8 rijgen. Twee hoofdstedelijke
gieken die informatie verschaf-

over abortus in Engeland, wer-
Ken gesloten. Maar tegelijkertijd
£0r«-en jaarlijks 7.000 vrouwen on-
jjehinderd de grens overglippen om
1 den vreemde de ongewensterucht te laten afdrijven.

Kretologie moet realiteit verhullen
DOOR CAREL GOSELING

DEN HAAG - Het CDA is er een
meester in: de toon zetten voor het
publieke, en daarmee politieke de-
bat. De laatste dagen is het weer zo
laat. In eerste aanleg werd de klok
nog niet hard geluid, maar inmid-
dels weet iedereen waar de klepel
hangt. Het ziet er weer donker uit
voor ons landje.

Minister Andriessen (CDA, Econo-
mische Zaken) zegt dat er van enige
economische groei niets terecht
komt. Lastenverlichting komt in
het gedrang.
Zijn CDA-collega De Vries bindt de
strijd aan met de werkgevers. Ze in-
vesteren niet. Tegelijk scholen ze de
verkeerde mensen en frustreren het
beleid om het ziekteverzuim terug
te dringen door in cao's compense-
rende maatregelen op te nemen. Hij
dreigt met het niet algemeen ver-
bindend verklaren van die cao's.
Tenslotte is er de premier, christen-
democraat Lubbers. Die meldt dat
de loonstijgingen in de cao's te
hoog zijn. Gevolgen: minder banen,
een onbetaalbaar wordende koppe-
ling tussen lonen en uitkeringen en
een stijgende inflatie.

Hoe oprecht de verhalen ook mo-

gen klinken, ze rammelen. Bij de
presentatie van de Miljoenennota
1992, mocht het woord 'recessie'
niet gebruikt worden. Moeilijk
werd 1992 wel, maar minder niet.
We moesten elkaar niet de put in
praten, meende Andriessen.
Desondanks werd het kabinet vorig
jaar al gewaarschuwd voor een te
groot optimisme. Zonder effect.
Met enig kunst- en vliegwerk was
een 'netto-koppeling' nog te hand-
haven. Voor de minima was er
koopkrachtbehoud. /Alhoewel de
cijfers een stijging van dewerkloos-
heid aangaven, 'leek' dat in de ogen
van de ministers maar zo. De lasten
stegen wel iets, maar in 1993 en
1994 gingen ze dalen.

Dwaas
De Griekse media zijn door
het dolle heen. In hun gren-
zeloze chauvinisme blijven
ze verbeten uithalen naar
Nederland. De oproep aan
de bevolking geen Neder-
landse produkten meer te
kopen, wordt nu vrijwel da-
gelijks herhaald en de ge-
volgen zijn reeds merkbaar.
In hun tomeloze opwinding

schijnen de Grieken zich geen zorgen te maken over de mogelijk-
heid dateen boycot ook voor Griekenland zelf nadelig kan uitpak-
ken. Vorig jaarbrachten zon 450.000 Nederlanders hun vakantie
in Griekenland door. De vijandige opstelling ten opzichte van ons
land kan er zeer wel toe leiden dat heel wat Nederlanders, be-
ducht voor onvriendelijke bejegening aldaar, worden afgeschrikt
en voorlopig een andere vakantiebestemming kiezen, Turkije bij
voorbeeld.
Naar reeds bekend vinden de Griekse woede-aanvallen hun oor-
zaak 'in de houding van Nederland ten aanzien van 'Macedonië.
Welke houding?
Nog steeds is er geen Griek opgestaan die de grief ten opzichte
van Den Haag exact heeft geformuleerd of duidelijk heeft gemaakt
in hoeverre de Nederlandse zienswijze in de kwestie Macedonië
afwijkt van het offciële EG-standpunt. Zon verschil van inzicht is
er ook niet.
Van onze minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek,
en een aantal van zijn diplomaten is bekend dat zij vaak praten
op momenten, dat het verkieslijker was te zwijgen. En het getuigde
bepaald niet van slimheid van Van den Broek, toen hij vorige week
op de vergadering van de EG-ministers in Lissabon als voorstan-
der van spoedige erkenning van de ('Joegoslavische') republiek
Macedonië publiekelijk van zijn irritatie blijk gaf door op te merken

;dat 'het geduld met de Grieken begint op te raken. Want wie aan
Macedonië komt, komt aan tien miljoen Grieken. Macedonië is
Grieks erfgoed, dus kan er in het vroegere Joegoslavië helemaal
geen onafhankelijke republiek onder die benaming bestaan, luidt
het Griekse axioma. In discussies over andere invalshoeken terza-
ke is men in Hellas hoegenaamd niet geïnteresseerd. Links en
rechts zijn eensgezind in hun opvatting dat, zolang de regering in
Skopje geen afstand doet van de naam Macedonië, er van erken-
ning geen sprake mag zijn. Buiten Griekenland kijkt men daar
gewoon anders tegenaan.

De Griekse ambassade in Den Haag heeft zich tot dusver beperkt
tot de verklaring dat het standpunt van de twee Atheense radiosta-
tions, die tot de boycot hebben opgeroepen, niet dat van de
Griekse regering is. Ronduit zwak was de reactie, gisteravond, van
een hoge Griekse regeringsfunctionaris in Brussel, die zich beperk-
te tot de verklaring dat de regering de boycotoproep 'betreurt.
De schuld ligt volgens hem bij 'radiostations die tegen de linkse
oppositie aanleunen.' Dan te weten dat een van de twee agerende
zenders, Antenna, zo ongeveer de spreekbuis van deregerende,
conservatieve Nieuwe Democratie is. De onlangs uit het kabinet
getreden, rechtse minister Militiadis Evert, ex-burgemeester van
Athene, heeft zich zelfs ostentatief achter de boycot geschaard.
Het is bekend dat op regeringsniveau in Athene al geruime tijd
groot misnoegen bestaatover wat men in die kringen de negatieve
(turkofiele) houding van Nederland jegens Griekenland noemt..
Ook dit aspect lijkt nu in het nadeel van van Nederland te werken.
Begin volgende maand komt de kwestie van de Macedonische
erkenning opnieuw in EG-verband ter sprake. Het is niet uitgeslo-
ten, en zelfs waarschijnlijk dat de Grieken dan elf EG-landen op
hun weg vinden. Zo groot kan de fobie van de Grieken voor de
naam Macedonië toch niet zijn, datzij dan in hun ongeremde woe-
de alles en iedereen boycotten? Dat zou natuurlijk triest zijn, maar
ook ook volstrekt belachelijk en de uitwerking van een boemerang
hebben.
Grieken en Nederlanders hebben altijd goed met elkaar kunnen
opschieten, commercieel, cultureel en toeristisch. Veel Nederlan-
ders hebben een oprechte, diepe belangstelling voor het klassieke
en moderne Hellas en zijn onder de indrukvan de spreekwoordelij-
ke gastvrijheid aldaar. Dat moet zo blijven. Normalisering van de
onderlinge verstandhouding is dringend geboden. Daarvoor is wel
nodig dat in het oververhitte Griekenland het volslagen irrationele,
op pure emotie gegronde anti-Nederlandse optreden wordt ge-
staakt en gezond mensenverstand weer de overhand krijgt.

F.S.

Gorbatsjov wil nieuwe
politieke carrière

DOOR ALAN COOPERMAN (AP)

MOSKOU - Michaïl Gorbatsjov
heeft in de afgelopen dagen een
aantal dingen gedaan waardoor bij
sommigen de indruk is ontstaan dat
hy werkt aan een politieke come-
back. Gorbatsjov bekritiseerde de
GOS-leiders, schreef zijn eerste co-
lumn en bereidt reizen naar Duits-
land, Japan en de VS voor.
Maar zijn naaste medewerkers zei-
den maandag dat de voormalige
president geen plannen heeft om
oppositie te voeren tegen zyn oude
rivaal, de Russische president Boris
Jeltsin. Gorbatsjov 'is niet van plan
een oppositieleider te worden. „In-
tegendeel, hy benadrukt' altijd dat
hij Jeltsin steunt en wil helpen bij
de hervormingen," aldus Gorbats-
jov-adviseurGeorgi Sjachnazarov.
„Indien de huidige regering in el-
kaar stort, wie zal dan aan de macht
komen? Het zou een puinhoop wor-
den en Michaïl Sergejevitsj weet
dat," zo zei Sjachnazarov.
Maandag werd bekend dat Gorbats-
jov een rondreis door de VS zal
maken, waarbij ontmoetingen met
de voormalige Amerikaanse presi-
dent Ronald Reagan in Californië
en bezoeken aan Washington, New
Vork, waarschijnlijk Chicago en
mogelijke een of twee steden in het
Zuiden - Atlanta en Houston wor-
den overwogen - op het program
staan. De twee weken durende reis
door de VS zal gevolgd worden
door een bezoek aan Duitsland en
mogelijk een reis door Japan in
april. Het zullen zijn eerste reizen
zijn sinds hij op kerstdag 1991 af-
trad als president van de toen in
ontbinding verkerende Sovjetunie.
Gorbatsjov is begonnen met het
schrijven van een column voor de
Italiaanse krant La Stampa, die de-
ze aan andere Europese bladen ter
beschikking zal stellen. In de VS
wordt de column overgenomen
door de nieuwsdienst van de New
Vork Times, waardoor ook de rest
van de wereld van de gedachten
van de afgezette leider kennis zal
kunnen nemen.
Na zijn aftreden heeft hij enkele
weken vakantie genomen om zich

vervolgens te richten opzijn nieuwe
stichting voor politiek en econo-
misch onderzoek in Moskou, dieop
3 maart geopend moet worden.
Nu, zo zeggen vrienden en advi-
seurs, heeft Gorbatsjov eindelijk de
tijd om zich te wijdenaan de rol van
staatsman in de Russische politiek,
een nieuw fenomeen in een land
waar voormalige leiders in ambt
stierven, zoals Brezjnev en Stalin, of
in een obscuur bestaan werden te-
ruggedrongen, zoals Chroetsjov.
„De stichting zal verschillende pro-
jecten en onderzoeken doen, maar
voornamelijk zal zij een platform
voor Gorbatsjov zijn om zijn me-
ning te laten horen, niet alleen in
Rusland, maar in de hele wereld,"
zo verklaarde Pavel Palaztsjenko,
Gorbatsjovs vertaler.
Vorige week deed Gorbatsjov een
felle uitval naar de leiders van het
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten. „Het land bestaat. Het is on-
denkbaar voor ons dat wij in ver-
schillende landen leven ... alleen
idioten verdelen ons en willen dat
wy gescheiden worden," aldus Gor-
batsjov in een radio-uitzending ter
gelegenheidvan de augustus-coup.
„Ik ben geschokt door de dikdoene-
rij, de zelfoverschatting en onver-
antwoordelijkheidvan onze huidige
politieke leiders," zo zei Gorbatsjov.
„Zij komen eens per maand bü el-
kaar, alsof er niets aan de hand is.
Zy zouden eens per week bij elkaar
moeten komen - en misschien een
aantal weken bij elkaar moeten blij-
ven totdat zy' een overeenkomst
bereiken. Tenslotte valt ons land uft
elkaar!"
Het is volgens commentatoren iro-
nisch dat nu Gorbatsjov steeds fel-
lere uitspraken doet hij meer de
positie innneemt die Jeltsin had
toen hij zelf nog aan het bewind
was. De Russische president staat
immers voor de opgave het volk te-
vreden te houden terwijl de econot-
mie achteruit holt en zich binnen
Rusland steeds meer nationaliteitea
beginnen te roeren die onafhanke-
lijkwillen wordenvan het centrum.
„Jeltsin begint op Gorbatsjov te lij-
ken en Gorbatsjov op Jeltsin," zo
schreef de Nezavisimaya Gazeta vo-
rige week.

Stukje Nederland in Potsdam

(ADVERTENTIE)

f /2£_j/j£/2 nu zzn nzzL uooxazLLqE. xeli- I
1 vz-zzkzïLnq <jooï msnizn aU uinn£nkorit oh. uakantlz l
■ aaan. _^^Jk I
I ¥$£.[045-760576 of fI 046-595653 dan l±/z£é I
I ZO Q£\£Q£lCi. __^^^^^^

I GELUKKIG HEBBEN WE $LIASS. I
■ _ZL—4<-S-_> 2.i-kUko-ttnu£.xz_k-ilnqsji c^-kzxikiaak 27, 6411 <^W _/. M
■ WiC_E[mina-haat39,6i3jJ(_ïM_Si£ta-id 1

16 Een rij huizen in de oude historische Nederlandse wijk van de Duitse stad Potsdam in Brandenburg, het
voormalige Oost-Duitsland. De huizen worden met Nederlandse hulp gerestaureerd. Foto: epa
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mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 60/08-92 bekend, dat op 23 januari 1992 bij hen is bin-

nengekomen de aanvraag d.d. 21 januari 1992
(ingeschreven onder nr. BV 952/92/3716) van
het gemeentebestuurvan Geleen om een revi-
sievergunning ingevolge de Hinderwet voor
het Sport- en recreatiecentrum Glanerbrook
gelegen aan de Kummenadestraat te Geleen.

ie aanvraag en de andere ter zake zijnde
stukken liggen ter inzage van 27 februari 1992
tot 28 maart 1992en wel: - in het Provincie-
huis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens
de werkuren; - in het gemeentehuis van Ge-
leen tijdens de werkuren en bovendien woens-
dags van 17.00uur tot 20.00 uur, alsmede tij-
dens de werkuren na laatstgenoemde datum
op deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aanvraag. Tot uiter-
lijk 28 maart 1992 kunnen tegen het verlenen
van de aangevraagde vergunning gemotiveer-
de bezwaren kenbaar worden gemaakt: - het-
zij schriftelijk, bij Gedeputeerde Staten, Post-
bus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermel-
ding van het nummer van de aanvrager; - het-
zij mondeling, in persoon of bij gemachtigde,
tijdens de openbare zitting in de Raadzaal van
het gemeentehuis van Geleen op 19 maart
1992 om 14.30 uur. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Alleen dege-
nen, die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen bezwaren tegen de
ontwerp-beschikking indienen en zijn later tot
het instellen van beroep gerechtigd.

I m I
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school inhet kinderdorp

JOAOPESSOABRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenzal InJoaoPessoa de bestaande
kleuter- en lagere school uitbreiden.
In de toekomst isde schoolook bestemd
voor dekinderen uit desloppenwijken
in debuurt van hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de
leefsituatie vandeze kinderen te bren-
gen is veel geld nodig. Het comité
HeerlenvanSOS-Kinderdorpen vraagt
daaromuw hulp.

DOOR ’20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

U kunt dit bedrag overmaken naar
Rabobank Hmtien,nr. 11.99.11.191t_.v.
SOS-Kinderdorpen, schoolactie (giro-
rekening Rabobank: 10.30.856). Inlich-
tingen: Mevr. I. Philips-Leufkens, Co-
mité Heerlen SOS-Kinderdorpen. Tel.:

|045 __736. |

AANKONDIGING
Bij exploot van 16 december 1991 heb ik Johannes
Maria Maassen, belastingdeurwaarder van het
waterschap Roer en Overmaas te Sittard, kantoor-
houdende aldaar Parklaan 10, op verzoek van de
ambtenaar belast met de invordering van het
waterschap Roer en Overmaas te Sittard,

BETEKEND

Aan G. Genders-Goudriaan, geboren 22 november
1913, thans zonder bekend adres binnen en buiten
het Koninkrijk, 3 dwangbevelen met bevel om
binnen twee dagen na gemelde dagtekening aan
voornoemde ambtenaar belast met de invordering
te betalen deverschuldigde belasting en kosten in
genoemde dwangbevelen breder omschreven.
Met aanzegging dat bij gebrekevan betaling
binnen debepaalde tijd zal worden overgegaan tot
inbeslagneming en verkoop van haar goederen
volgens deWet. Een afschrift van voornoemde
dwangbevelen en akten van betekening is verkrijg-
baar ten kantore van ondergetekende te Sittard.
De belastingdeurwaarder
belast met betekening en executie
J.M. Maassen

Roer en Overmaas _9
Parklaan 10, Sittard. .



Grote groei van de verkopen zat vooral in Europa

Winst Unilever stijgt
Van onzeredactie economie

- De nettowinst van Unilever is vorigJaar met 5 procent gestegen tot 3,8 miljard gulden. Per
JaHdeel steeg de winst van f 12,86 tot f 13,55. Bestuurs-. °orzitter F. Maljers is over de winststijging niet onte-I j'eden. „Ondanks moeilijke omstandigheden in een

van onze belangrijkste markten was 1991 voor
1 Miever een jaar van vooruitgang," zo zei hij gisteren bij

6 Presentatie van de jaarcijfers._
\£ °mzet van Unilever (levensmid-
ve ' wasmiddelen en lichaams-

groeide met 4 procentJ f77,44 miljard. Het dividend
K°rdt met 5,5 procent verhoogd
t^r f5,56, waarvan f 1,48 al als in-
■irndividend is uitgekeerd.

'tb rslechterde economische om-j^digheden, met name in de Ver-
CjSde Staten en Groot-Brittannië,
jh'art n we^ neSatieve invloed ge-
|va op de resultaten van Unilever.
!q. omvang van de totale verkopen;jt ' volume) steeg met slechts één
L°Cent. Volgens Maljers was er nog

.rl een behoorlijke groei van de
nsumentengoederen in Europa,

Ita?. recordverkopen in ijs werden
D eikt, en in de overige gebieden.

verkopen aan industriële afne-ers namen wel af, een groep die
L gevolgen van de recessie het
Jrst voelt.

" In Amerika introduceerde Unilever verleden jaarmet succes een nieuwe serie kant-en-klaar-maaltijden. De strategie van de multinational om zich steeds meer te concentreren op voeding,was- en verzorgingsmiddelen heeft ook verleden jaarweer voor meer winst gezorgd. Foto: AP

Positief
k Unilever-topman is voor het lo-
iQnd .aar gematigd positief. „Waar
;. vaak al ecqnomisch herstel te
L?eg Wordt voorspeld, is het moei-
Jp om de vooruitzichten voor 1992
«JT 1 .te geven. We zien nog veel
sjt?eim°gelykheden in de toekomst.
'teri s openen zich nieuwe mark-
V 6r' Unilever is in een goede posi-
(j omrn daarvan te profiteren."
Ver vierde kwartaal was voor Unile-
wln de lyn van het hele jaar: de
f towinst steeg met 4 procent tot
Post mi .oen. De buitengewone
t-hH meven elkaar vorig jaar gro-
tg^eels op. In 1990 was er een bui-
Voq Wone last van f630 milJ°en
ge

r Unilevers programma voor de
rr,a er»schappelijke Europese
Öie 'vo] re°rganisatie in Europa loopt
sch6tns plan' aldus Maljers. „We
'-rf i

en over van een voora^ na"
v a_i naar een Europese dimensie

-^ onze activiteiten. Alleen op die
fl e tJer kunnen we gereed zijn voor
<__ UroPese markt na de eenwor-
rr, j»oegin 1993. Wij zijn in toene-
°ost ï. mate actief in Centraal- en

'-Europa." Vooral de Duitse be-

drijven verbeterden hun resultaten
weer dankzij de grotere (Oostduit-
se) markt.,
Unilever is in de markt om een aan-
tal grote overnemingen te doen in
het voormalige Oostblok. Maljers
vertelde dat het concern in bespre-
king is met vier bedrijven in Cen-
traal-Europa en met twee „hele
grote op het gebied van wasmidde-
len en toiletprodukten" in Rusland.
Maljers verwacht dat met name de
Russische republiek op termijn een
veelbelovende markt biedt. In de
Volksrepubliek China probeert
Unilever ook geleidelijk vaste voet
aan de grond te krijgen. Het con-
cern heeft daar een drietal onderne-
mingen dieveelbelovend draaien.
De belangrijke Noordamerikaanse
markten waren 'statisch', maar de
bedrijven van Unilever wisten zich
goed staande te houden in de strijd
om het marktaandeel.

DOOR HANS ROODENBURG Zelfs het weer kan
Unilever niet deren

ROTTERDAM - De financiële
resultaten van Unilever kunnen
eigenlijk nooit stuk. Daar waar
andere Nederlandse multinatio-
nale ondernemingen als de Ko-
ninklijke/Shell Groep, Philips,
Akzo en DSM uiterst gevoelig
zijn voor economische terug-
gang, groeiende concurrentie
en/of scherpe wijzigingen in de
olieprijs, laat Unilever jaar in
jaar uit een gestage groei van de
winstcijfers zien, met af en toe
uitschieters. Ondanks de reces-
sie, die zich na de Verenigde Sta-
ten en Groot-Brittannië nu ook
op vaste land van Europa goed
merkbaar is, zal het lopende
boekjaar weer een winstgroei te
zien geven.
De belangrijkste oorzaakvoor de
constante kwaliteit van de resul-
taten van Unilever ligt uiteraard

in het soort produkten dat het
concern levert: levensmiddelen,
wasmiddelen en artikelen voor
lichaamsverzorging. Economi-
sche teruggang of niet, de men-
sen zullen zich toch moeten
voeden, verzorgen en wassen.
Zelfs het klimaat heeft geen in-
vloed op de resultaten. In de be-
leggingswereld doet het grapje
de ronde dat het Unilever 'koud'
laat welk weer het in de wereld
is. Immers, is er een hete zomer
dan verdient Unilever als groot-
ste ijsboer van Europa goud op
zijn consumptie-ijs (in Neder-

achtergrond J

land met de merken Ola, Davino
en Caraco), is het koud en/of het
regent pijpestelen dan zit de
winst in de 'verbrandingspro-
dukten' als soepen (Unox, Roy-
co), worsten en vleeswaren
(Unox, Zwan) of de bitterballen
en kroketten van 'Cora van Mo-
ra' (waar het concern ook al een
belang in heeft).

De duurzame winstcijfers van
Unilever zijn uiteraard ook te
danken aan het voortdurende
alerte ondernemersbeleid van
het bestuur, al weer jaren onder
leiding van de stijle, enigszins
cynische Zeeuw F.A. Maljers.
Het concern heeft zich in het af-

gelopen decenniumin haarkern-
sectoren wereldwijd danig ver-
sterkt door een intensief acquisi-tiebeleid (vooral op het gebied
van lichaamsverzorgingzijn mil-
jardenovernemingen gedaan,
onder meer Cheseborough-
Pond's en Elizabeth Arden) en
door nieuwe markten op te zoe-
ken.
De activiteiten, die niet meer
passen in de concernstrategie
werden rücksichtlos afgestoten.
Unilever is een onderneming die
voortdurend herstructureert,
maar anders dan by Philips gaat
dat nooit gepaard met bestuurs-
crises of reddingsoperaties a la
Centurion.
De gedaantewisseling die Unile-
ver sinds het begin van de jaren
zeventig heeft ondergaan is ook
opmerkelijk. Het Brits-Neder-
landse concern had toen nog een
groot aantal activiteiten die niets
te maken hadden met de huidige
kernprodukten levensmiddelen,
wasmiddelen en lichaamsverzor-
ging, die nu voor bijna 90 pro-
cent van de omzet zorgen.

beurs

Reactie
- De 5 procent ho-

gi„ Jaarwinst van levensmiddelen-. ilever is de beleggers gis-
"tesoh ln verkeerde keelgat
'Wp. en' De koers was al enkele
&W S op de resultaten vooruit-
6en

pen en toen het cijfermateriaal
w_ Was verspreid, vond men

_<.r,o tJes- Er werd gretig winst
H men. wat de aandelen op een
il>de reactie kwam te staan die
f 188 ii. lddag uit-?roeide tot f5,70 op
Joen DaarD. ging voor f 107 mil-

rnie^rs was het gesteld by de che-
Jaar^ffarden. Akzo, die varidaag
f 2 2ri zal Publiceren, snelde;Voöju v°oruit naar f 147,70 waarbij
!-iget. "4 miljoen aan stukken van
vo0r

aar verwisselde. DSM, goed
b0 °mzet van f 19,4 miljoen,
BrOo.ft f °iB° by °P f 106'70- De
voo 5.Ie omzet was traditiegetrouw
JO-r, °nink .ke Olie met f 115 mil-

der arl.. gaf in de ochtendureneen
*i_n PnJshoudende stemming te
taaridp ar in de lo°P van de dag
min_l e belangstelling. Winstne-
"tiiddap staken de kop op, die in de
Seri r_f. n'euw voedsel kregen door
W;* openend Wall Street. De
tot 12^ ogsindex kalfde 0,4 punt af, De obligatiemarkt was
SH , Wel tamelijk vast met win-
S°^()d2puïtSleningen

lokaie markt was Bijenkorf
UiW_ g /. ..fmd met een voor-
-0 gang van f 1,70 op f 78,90

*<* f i Parallf lmarkt zag Alanhericon rn ' u _tgaan °P f 28,90. Ned-l--sv °Cht daarentegen zes dubbel-
f 3

S Vooruit naar f 49,30. Welna werdUU':der °P f 261' NedschToefCn de familie Lubbers een be_ 15 Procent bezit, klom f 1
e, ,°Ptlebeurs werd rustig ge--3 _n_ met een dagomzet van'vvo opties.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 46,90 46,90
ABNAmroAJnF. 80,50 80,50
AEGON 127,20 127,60
Ahold 86,30 85,20
Akzo 145,50 147,70 f
Alrenta 192,90 192,70
Amev eert. 56,50 56,60
Bols eert. 47,70 47,10
BorsumijW.cert. 67,30 67,20
Bührm.Tet. c. 44,30 44,10
DAF 25,00 24,90
Dordtsche Petr. 132,40 133,40
DSM 105,90 106,70
Elseviercert. 113,40 113,20
Fokker eert. 32,00 32,60
Gis.-Broc.cert. 34,10 33,80
Heineken 173,50 171,50
Hoogovens nrc 56,20 55,70
HunterDouglas 74,80 74,50
IntMüller 64,30 63,40
Int.Ned.Gr.c. 50,80 e 50,90
KLM 40,10 39,80
Kon.Ned.Papier 46,70 46,20
Kon. Olie 143,40 143,50
Nedlloyd 59,70 59,90
Oc_v;d.Gr. 73,00 73,00
Pakhoed eert. 50,60 51,30
Philips 32,40 32,50
Polygram 42,90 42,90
Robeco 100,20 100,10
Rodamco 54,00 54,20
Rolinco 99,80 99,50
Rorento 72,20 72,10
StorkVMF 47,50 47,50
Unilever eert. 194,10 188,40
Ver.BezitVNU 81,40 81,20
VolmacSoftw. 27,90 27,40
VOC nrc 45,30 45,50
Wessanencert. 89,50 87,70
Wolters-Kluwer 71,10 70,60

A.ondkoersen Amsterdam
Akzo 147,30-148,00(147,70)
KLM 39,90-40,10(39,80)
Kon.Olie 142,90-144,20(143,50)
Philips 32,40-32,50 (32,50)
Unilever 187,00-188,00(188,40)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,00 54,80
ABNAmroHld.prf. 6,10 6,10
ABNAmroHld.div. 45,10 . 45,10
ACF-Holdingc. 34,00 33,90
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 130,00 129,00
AsdOptionsTr. 10,70 10,70
Asd.Rubber 3,40 3,30
Ant. Verft 420,00
Atag Hold. eert 121,80 122,60
Athlon Groep 48,50 48,40
Athlon Groepnrc 45,50 45,50
Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 91,30 91,00
Batenburg 123,50 123,50
Beers 120,00 120,00
Begemann 115,00 114.00

Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delflcert 1230,00 1210,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 345,00f 304,00dContentBeheer 24,30 24,30
Credit LBN 30,90 31,40
Crownv.G.cert. 123,60 123,20
CSM 96,30 95,50
CSMdiv.9l/92 84,60
CSM nrc 96,00 95,10
CSMnrcdiv.9l/92 86,30
DAFeert. 18,90 18,60eDelft Instrum. 28,00 27,80
Desseaux 44,40 43,60
Dorp-Groep , 44,00 44,00
DrakaHolding 23,50 23,40
Econosto 30,30 30,10
EMBA 214,00 214,00
Eriks Holding 81,50 81,00
Flexovitlnt. 58,80 58,50
Frans Maas eert. 80,50 80,00
Gamma Holding 102,90 102,20
Gamma pref. 5,65 5,65
Getromcs 34,10 34,20
Geveke 42,00 42,00
Gevekediv'92 39,00 39,00
Giessen-deN. 98,00 99,00
Goudsmit 36,00 36,50
Grolsch 188,30 186,60
GTI-Holding 226,50 225,00
Hagemeyer 148,50 147,80
idem div'9l 145,50 144,20
HALTrustB 14,60 14,60
HALTrust Unit 14,50 14,70
HBG 213,00 212,50
HCSTechnology 1,05 a 1,05a
Heineken Hold. 155,50 153,70
Hoek'sMach. 237,00 237,00
Holl.SeaS. 0,42 0,43'
Holl.Kloos 460,00 458,00
HoopEff.bank 7,20 7,20
HunterD.pref. 2,80
IHCCaland 59,50 59,30

Kas-Associatie 37,10 37,30
Kempen &Co 10,20 10,20
Kiene's Suikerw 1099,00
Kondof Wessels 33,20 33,00
KBB 77,20 78,90
KNPdiv. 44,50 44,00
Kftn. Sphinx 52,70 52,50
Koppelpoort 390,00 389,00
Krasnapolsky 207,00 207,00
Landré&Gl. 55,00 55,00
Macintosh 43,60 43,80
MaxwellPetr. 115,50 115,50
Moeara Enim 1180,00 1175,00
M.EnimOß.ert. 15400,00 15200,00
Moolen Holding 36,90 37,30
MulderBoskoop 54,00
Multihouse 5,00 4,90
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50
NaefT 525,00 f
NAGRON 51,00 51,90
NIB 600,00 605,00
NBM-Amstelland 9,30 9,00
NEDAP 341,00 340,00
NKFHolding 197,00 196,50
Ned.Part.Mij 57.00 57.00

Ned.Springst. 7000,00
Norit 22,40 22,30
NutriciaGB 166,50 167,00
Nutricia VB 174,10 173,50
Nutricia VB div92 - 168,00
Nijv.-TenCate 102,90 101,80
OcévdGr.div92 71,60 71,60
OmniumEurope 8,50 a
OrcoBank eert. 70,50 70,70
OTRA 343,00 343,00
Palthe 64,60 64,50
Philips div.'92 32,00 32,00
PirelliTyre 20,10 20,10
Polynorm 141,00 142,00
Porcel.Fles 146,00 146,00
Randstad 45,30 45,10

■ Ravast 26,50 f 26,30
Reesink 76,50 f 76,00 a
Samas Groep 40,30 40,20
Sarakreek 14,10 14,20
Schuitema 1605,00 1605,00
Schuttersveld 50,00 49,80
Smit Intern. 47,00 45,90
St.Bankiersc. 15,60 15,60
StadRotterdam c 43,80 43,50
TelegraafDe 87,00 86,70 e
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 24,60 25,00
Tw.KabelHolding- 124,00 123,00
Übbink 74,50 74,00
Union 70,50 70,80
Un.DutchGroup 2,50 2,50
VereenigdeGlas 532,00 528,00
Vertocert. 30,50 30,70
VolkerStevin 60,00 59,00
Vredestein 16,10 15,50
VRG-Groep 43,10 43,00
Wegener 63,50 63,50
WestlnvestF. 17,50 17,50
Westlnv.F.wb 118,00 117,00
WoltersKluwer 277,00 276,00
Wyers 33.00 31.50

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 79,00 79,50
ABN Amro Amer.F. 71,00 69,70
ABN AmroEur. F. 74,40 74,20
ABN AmroFarEF. 53,60 53,90
ABN AmroLiq.Gf. 162,10 162,10
ABN Amro Neth.F. 87,10 86,10
ABN AmroObl.Gf. 176,00 176,10
Aegon Aandelenf. 35,50 35,50
Aegon Spaarplus 5,30 5,30
ABN Belegfonds 63,10 63,00
Albefo 48,90 48,90
AldollarßFS 26,60 26,50
Alg.Fondsenbez. 234,00 236,00
AllianceFund 10,60 10,60
Amba 11,40 11,40
AmroNorthAm.F. 70,30 69,80
Amvabel 85,90 85,10
Asian TigersF. 66,00 65,70
Asian Select.F. 59,30 59,30
AustroHung.F. 5,35 5,00
BemcoßentSel. 56,50 56,50
BeverBelegg. 3,20 3,20
CLN Obl. Div. F. 110,20 110,30
CLNObl.Waardef. 113,70 113,70

Delta Lloyd Inv. 30,00 30,00
DPAmericaGr.F. 38,00 37,00
Dp Energy.Res. 40,00
EGFlnvestm. 131,30 131,90
EMFRentefonds 68,10 68,10
Eng-Holl.Bel.Tl 10-20 10,20
Envir.GrowthF. 53,20 53,20
Esmeraldapart. 34,90 34^0
Eur.Ass. Trust 6,30 6,30
EMSGrowth Fund 104,80 104,70
EMS IncomeFund 106,50 106,40
EMSOfTsh. Fund 104,20 104,10
EOE Dutch SUF 323,00 322,00
Euro GrowthFund 50,00 49,90
Euro Spain Fund 7,70
FarEastSelF. 57,10 58,10
GimGlobal 53,80 53,80
Groeigarant 1,52 1.52
Holland Fund 72,80 72,70
Holl. Eur.Fund 48,00 48,50
Holl.Obl.Fonds 124,00 124,00
Holl. Pac. Fund 101,20 101,50
Holl.Sel.Fonds 83,60 83,70
Innovest 73,00 66,00 a
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 31,30 31,30
Intereffekt wt 100,00 99,50
Investa part. 72,80 72,60
ISHimal.Funds 8,50
Jade Fonds 155,30 154,10
JapanFund 18,50 ' 18,60
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,20
Mal.CapitalF.s 7,10 7,10
MeesObl.Div.F. 117,90 117,70
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 9,00 9,00
Mondibel 76,60 76,60
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 118,00 117,00 a
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 46,10 45,80
NMBGeldmarkt F. 54,32 54,33
NMBGlobal Fund 46,30 46,50
NMBOblig.F. 36,20 36,30
NMBSpaard.F. 102,04 102,06
NMBRentegr.F. 117,70 117,70
NMBVast Goed F. 37,60 37,70
New AsiaFund 6,50
NomuraWarr.F. 0,80 0,78
Obam, Belegg. 256,50 256,00
OAMFRentefonds 11,15 11,15
OrangeFund 21,60 21,60
Pac.Dimensions 92,40 93,50
Pac.Prop.Sec.F. 31,40 31,40
PiersonRente 113,20 113,10
Postb.Belegg.f. 57,20 57,20
Postb.Verm.gr.f. 53,90 53,90
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalen! Bel. 150,60 150,60
Rentotaal NV 35,60 35,60

,RGAmericaF. 107,60 107,10
RGDivirentF. 49,20 49,20
RG Europe F. 98,50 99,00
RGFlorente 113,80 113,80
RG Pacific F. 96,60 96,80
RG SP Groen 54,40 54,50

RG SPBlauw 51,60 51,70
RG SP Geel 48,80 48,80
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 79,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,00 29,20
_e_Techs 14,25 14,25
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 200,00 200,00
Trans Eur.Fund 81,90 81,50
TranspacF.Yen 300,00 309,00
Uni-lnvest 16,00 15,70
Unicolnv.Fund 77,60 77,60
UmfondsDM 31,30 31,30
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
Vast Ned 112,40 112,50
VIBNV ' 56,70 56,80
VSB MixFund 53,10 53,10
VSB Rente Fonds 109,50 109,50
WBO Intern. 69,20 69,00
Wereldhave NV 117,00 117,30
Yen ValueFund 83,20 82,10
ZOMFloridaF.s 41,00 a 40,00 a
Parallelmarkt
Alanhen 31,10 29,80
ABF 111,10 111,10
Berghuizer Papier 46,00 46,30
Besouw Van eert 48,90 49,20
Biogrond Belegg. 10,70 10,70
Comm.Obl.F.l 97,90
Comm.Obl.F.2 98,10
Comm.Obl.F.3 98,10
De Drie Electr. 14,90 15,00
DeltaLl.Dollarf. 65,20 64,90
Delta Lloyd ECU 64,00 64,20
Delta Lloyd Mix 61,40 61,40
Delta LloydRent 58,80 58,90
Delta Lloyd Vast 57,20 57,20
Dico Intern. 91,50 91,50
DOCdata i 6,00' 5,90
DutchTakeOv.T. 46,00 46,00
Ehco-KLMKleding 40,30 40,30-
E&L Belegg. 1 69,00 68,90
E_LBelegg.2 74,60 74,50
E_LBelegg.3 106,10 106,10
E&LBelegg.4 77,70 77,60
E&LKap.RenteF. 105,10 105,10
FreeRecord Shop 31,90 31,80
GaiaHedgel 103,50
Geld. Papier c. 69,50 69,60
German City Est. 40,00 40,00
Gouda Vuurvast 77,40 77,40
Groenendijk 46,80 46,80
Grontmij 55,70 56,00
HCA Holding 47,40 47,40
Heivoet Holding 38.80 38,80
HesBeheer 40,20 40,10
Homburg eert. 1,05f 1,05 eInter/ViewEur. 3,80 3,80
Kühne+Heitz 47,50 48,00
LCI Comput.Gr. 5,70 5,80
Melle, van nrc 39,40 39,80
Nedcon Groep 48,70 49,30
Nedschroef 84,00 85,00
NewaysElec. 7,10 7,00
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
NewtronHold. 1,70 1,70

Pan Pac. Winkel 10,70 10,70
PieMedical 4,90 4,90
SimacTechniek 13,40 13,30
SligroBeheer 56,20 56,20
SuezGr.Fund 53,90 53,90
VHS Onr. Goed 1,40 1,40
Vilenzolnt. 39,80 39,80
Welna 258,00 261,00
Wereldhave 4,30
Weweler 35,70 35,90

Wall Street
aJlied signal 49._ 48
amer.brands 44% 43%
amer.tel.tel 37% 37
amococorp 45% 45%
asarco mc. 26 26.s
bethl. steel 15% 15%
boeing co 47 46%
can.pacific 17%
chevron 60% 60%
chiquita 31% 32%
chrysler 16% 16%
citicorp 17'/. 17
eohs.edison 25'/. 25%
digit.equipm. 65% 63%
dupont nemours 47 Vt 47
eastman kodak 46 Vs 45%
exxoncorp 57% 57Vs
ford motor 36% 35%
gen. electric 80% 79%
gen. motors 37% 36%
goodyear 64 62
hewlett-pack. 74Vi 72%
int. bus.mach. 89% 88%
inttel.tel. 60'/_ 60
klmairlines 21% 21%
mcdonnell 67% 68%
merck co. 149% 152
mobile- 60% 62%
penn central 26% 26%
philips 17% 17%
primerica 39 39%
royal dutch 77% 77%
searsroebuck 43 % 42%
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 58% 59'/s
unitedtechn. 50% 501/.
westinghouse 20% 20%
whitman corp 15 14%
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,795 1,915
austr.dollar 1,33 1,45
belg.frankUOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,500 1,620
deensekroon (100) 27,50 30.00
duitse mark(100) 109,80 113,80
engelse pond 3,10 3.35
finse mark (100) 39,65 42,15
fransefrank (100) 31,45 34,20
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
itaLlire(10.000) 13,80 15,50
jap.yen (10.000) 139,00 145,00
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100) 27,20 29,70
oost.schiU.(loo) 15,77 16,27

portescudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turksepond (100) 0,0265 0,0400
zweedse.kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,75 126,25

Wisselmarkt
amerikdollar 1,85295-1,85043
antill.gulden 1,0210.1,0510
austr.dollar 1,3871-1,3971
belgfrank(lOO) 5,4685-5,4735 'canad.dollar 1,56125-1,56375
deense kroon (100) 29,010-29,060
duitse mark(100) 112,4850-112,5350
engelse pond 3,2380-3,2430
franse frank (100) 33,065-33,115
gneksedr.(lOO) 0,9260-1,0260
hongk.dollar(100) 23,6750-23,9250
iersepond 2,9960-3,0060
itaUire(10.000) 14,965-15,015
jap.yen (10.000) 143,330-143,430
nwzeel.doUarllOO)' 0,9981-1,0081
noorse kroon (100) 28,685-28,735
oostenr.sch.(loo) 15,9850-15,9950
port. escudos(100) 1,2890-1,3290
spaanse pes.(100) 1,7885-1,7985
surin.gulden 1,0190-1,0590
zweedsekr. (100) 31,015-31,065
zwits.frank(loo) 124375-124,425
e.e.u. 2,3000-2,3050

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l_B_=loo)
algemeen 205,20 204,30
idexcl.kon.oUe 202,50 201,20
internationals 205,50 20430
lokale ondemem. 206,70 206,20
id financieel 146,80 147,10
id niet-financ. 264,50 263,50
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 292,10 291,00
idexcl.kon.ohe 272,30 270,60
internationals 305,00 303,20
lokale ondemem. 277,40 276,80
id financieel 216,40 216,80
id niet-financ. 335,90 334,50

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 126,20 125,80
internation 139,20 138,60
lokaal 123,80 123,40
fin.instel) 129,00 129,20
niet-financ 122,70 122,20
industrie 130,80 130,20
transp/opsl 141,60 142,10

Goud en zilver
GOUD: onbewerkt 20,640-21,240,
vorige 20,620-21,220, bewerkt
22,840 laten, vorige 22,820 laten.
ZILVER: onbewerkt 210-280, vo-
rige 205-275, bewerkt 320 laten,
vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3.257,84

- 24,59

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamro cjul 47,50 246 1,00 1,20
abnamro cokt 47,50 199 1,60 1,50
aegn c apr 125,00 200 5,00 4,90
aegn papr 115,00 300 0,30a 0,20
ah papr 80,00 203 0,30 0,30
akzo c mrt 150,00 367 1,20 2,10
akzo c apr 140,00 196 7,90 10,00
akzo c apr 145,00 361 4,50 6,10
akzo c apr 150,00 199 2,20 3,40
akzo cjul 150,00 248 3,30 4,30
akzo c 093 150,00 318 10,30 b 12,00
akzo pmrt 145,00 449 2,20 1,70
akzo papr 145,00 313 3,10 2,70
d/fl c mrt 190,00 269 1,60 1,00
dsm c apr 105,00 246 3,60 b 4,10
els papr 90,00 300 0,30a 0,20
coc c mrt 295,00 194 11,50 10.70a
coc c mrt 305,00 594 4,10 b 3,50
coc c mrt 310,00 539 2,30 1,70
coc pmrt 295,00 526 1,10 1,10
coc pmrt 300,00 727 2,00 2,40
coc pmrt 305,00 644 3,50 4,10
coc p mrt 310,00 572 6,70 7,50
coc papr 295,00 449 2,20 2,20b
coc papr 300,00 431 3,50 3,70
coc pmei 300,00 320 6,30 5,50
fokker c apr 30,00 439 2,90 3,00
fokker c apr 32,50 196 1,30 b 1,40
hoog c apr 55,00 269 330 2,90
hoog papr 50,00 237 0,60 0,80
ing c apr 55,00 214 0,40 a 0,30
kim c apr 35,00 222 5,30 b 5,50
nlv c nov 99,00 600 2,65 a 2,85
phil c apr 32,50 375 1,40 1,50
phil c apr 35,00 713 0,60 0,50
phil c 093 30,00 245 6,70 7,10
phil c 095 20,00 813 14,90 15,10
phil pmrt 32,50 260 1,10 0,90
phil papr 30,00 403 0,50 0,50
phil papr 32,50 288 1,30 1,20
phil pokt 32,50 457 2,10 2,10
phil p093 30,00 238 2,50 2,40
oüe c mrt 150,00 240 0,70 0,60
ohe c apr 140,00 264 6,30 6,80
olie pjul 145,00 381 6,20 6,00btops pmrt 570,00 458 4,00 4,00
unil c apr 175,00 332 22,00 16,50aunil cjul 180,00 626 18,00 13,50a
unil pmrt 190,00 285 1,60 3,50
unil papr 165,00 200 0,30 a 0,20

a laten g=bieden + ex-div.
b bieden h laten-e«-div.
c^--ei-claim k gedaan tti
d er-dividend I gedaan-g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag

t gedaan t laten sk slotkoers gisteren

economie

Shell neemtproefmet beleggingsplan

Aandeel als premie
Von onze redactie economie

ÖEN HAAG - Shell is bezig met
proef om klanten van zijn

tankstations via het sparen van
zegeltjes in 'certificaten' die de
oliemaatschappij uitgeeft te la-
ten beleggen. Bij vyf pompen inRotterdam en omgeving kunnenklanten per vijf liter benzine een
zegelyan 50 cent kopen. Een vol-le spaarkaart met 56 zegels levert
een waardecertificaat van 35 gul-
den op. Shell legt er dus een pre-

roie van 25 procent op.

In de folder waarin Shell het

spaarplan aanprijst heeft het
olieconcern het over een rerJde-
ment „dat u normaal gesproken
in zon korte tijd alleen op de
beurs zou kunnen evenaren, met
alle risico's die daaraan verbon-
den zijn." Vooral voor grootge-

bruikers van benzine, zoals be-
roepschauffeurs en zakelijke
rijders, kan de premie aardig
aantikken. De premie die over
de certificaten na het eerste jaar
wordt uitgekeerd, bepaalt Shell
jaarlijks. Een woordvoerder zegt

dat het bedrijf uitgaat van de
rente die de banken hanteren.
Het bedrijf legt er de nadruk op
dat het om een proef gaat, die
nog een aantal maanden zal du-
ren. Het sparen met zegeltjes
voor handdoeken en aanverwan-
te artikelen wordt zeker niet van
het ene op het andere moment
overboord gezet. Enkele weken
geleden geleden lanceerde Al-
bert Heijn een spaarplan voor
trouwe klanten. De consument
kan bij de grootgrutter zegeltjes
kopen en sparen en tegen inleve-
ring van een volle spaarkaarteen
deelneming in een beleggings-
fonds verkrijgen.

Nog geen schot in
overleg metaal-cao

UTRECHT - In de cao-onderhan-
delingen in de metaalnijverheid
(280.000 werknemers) zit geen
schot. „Vergeleken met de vorige
keer zijn we geen meter opgescho-
ten. Het is nog wat vroeg om over
acties te praten, maar als het zo
doorgaat komen we er niet uit", al-
dus een woordvoerder van de Indu-
strie en Voedingsbond CNV giste-
ren na afloop van de derde onder-
handelingsronde.
Vergeleken met de tweede ronde
een week geleden hadden de werk-
gevers niks nieuws te bieden. Ter-
wijl bij de cao-onderhandelingen
elders sancties bij ziekte van tafel
gingen, houden de werkgevers in de
metaalnijverheid nog steeds vast
aan het inleveren van maximaal
vier vakantiedagen per jaarbij ziek-
te en verlaging van de ziekengeld-
uitkering naar 85 procent.

Ook willen de werkgevers nog
steeds een tweejarige cao met
loonsverhogingen van drie procent
in juni '92. en nog eens drie in juni
'93. De vakbonden vinden dat ver
onder de maat. Ze eisen 4,5 procent
loonsverhoging, maar dan in een
eenjarig contract.

Cao-overleg
Akzo toch
voortgezet

UTRECHT - Het overleg over de
cao bij Akzo (22.500 werknemers)
wordt hervat.De vakbonden gaan
in op de uitnodiging van Akzo-
topman dr A. Van Es om zaterdag
te komen praten, zo hebben ze
Akzo gisteren in een brief laten
weten.

Maandag kondigde de Industrie-
bond FNV aan zijn leden te gaan
raadplegen over acties tenzij het
chemisch concern zich voor het
weekeinde bereid verklaarde de
cao-onderhandelingen te herope-
nen over de vut en de lonen.

Akzo-onderhandelaar Van Es ver-
klaarde daarop bereid te zijn tot
een „toelichtend gesprek" maar
van hernieuwde onderhandelin-
gen kon er volgens hem geen
sprake zijn. Wel was Van Es gene-
gen eventuele onduidelijkheden
„weg te nemen" en „schoonheids-
foutjes" te ondervangen.

puntuit
Recessie

De stemming onder de onder-
nemers in het westen van
Duitsland is duidelijk omgesla-
gen, maar er zijn geen tekenen
dat de economie van Duitsland
afglijdt naar een recessie. Dit
blijkt uit een enquête die de
Deutsche Industrie- und Han-
delstag (DIHT) heeft gehouden
onder 25.000 bedrijven in het
westen en het oosten van
Duitsland.

Invoerrechten
Japan wil voor ongeveer dui-
zend produkten de invoerrech-
ten geheel afschaffen. Voor in
totaal 6500 produkten zal het
de invoerrechten verlagen met
gemiddeld vijftig procent, zo
heeft de Japanse minister van
handel, Kozo Watanabe, ge-
zegd. Japan wil met de vermin-
dering van de invoerrechten
beginnen in 1993.

Koffie
Veel koffieplantages in Latrjns-
Amerika liggen er verlaten en
verwaarloosd bij en de koffie-
bonen verrotten aan de strui-
ken. De koffieprijzen zijn te
laag. Ze liggen momenteel op
het laagste niveau van de afge-
lopen zestien jaar. De meeste
Latijns-Amerikaanse koffie-
exporteurs hebben hun hoop
gevestigd op een nieuwe over-
eenkomst binnen de Interna-
tionale Koffie Organisatie
(ICO), de organisatie van kof-
fieproducerende en -consume-
rende landen. De koffieprijzen
zijn sterk gedaald sinds in juli
1989 de overeenkomst voor re-
gulering van de internationale
koffiehandel van de ICO werd
opgeschort.

Overheid wil
invloed bij

KLM niet kwijt
DEN HAAG - Minister Maij-
Weggen (verkeer en waters-
taat) is vooralsnog niet van
plan de invloed van de Staat
der Nederlanden bij KLM op
te geven als de onderneming
fuseert met Britisch Airways
(BA). Een zegsman van de mi-
nister noemde berichten als
zou zij bij een fusie BA-KLM
niet al te moeilijk doen over de
overheidsinvloed „prema-
tuur".

Volgens de woordvoerder van
Maij-Weggen is er door haar of
vanuit het ministerie „geen en-
kele uitspraak gedaan" die
erop kan wijzen dat de over-
heid het belang in KLM zou
willen prijsgeven. De Staat der
Nederlanden heeft nu 38,2 pro-
cent van de KLM-aandelen in
handen.
Op elk gewenst moment kan
de Staat via preferente aande-
len het belang op 50,1 procent
brengen.
De staatsaandelen worden be-
heerd door minister Maij-Weg-
gen. Zij benoemt ook zes leden
in deraad van commissarissen
brj KLM. De totale raad bestaat
uit elf mensen zodat de Staat
altyd een meerderheid heeft.

Software
De programmatuurbedrijven in
de Verenigde Staten, verenigd
in de Business Software Allian-
ce (BSA), hebben Carla Hills,
de bijzonder handelsgezantvan
de regering in Washington, ge-
vraagd om maatregelen te ne-
men tegen het illegaal copiëren
van hun produkten in Duits-
land. Deze „vergaande pirate-
rij" heeft de software-industrie
over de hele wereld vorig jaar
1,9 miljard dollargekost.

Gas
Rusland heeft zrjn gasexport
naar Polen weer vergroot, na-
dat het land de leveranties aan
Warschau ongeveer twee maan-
den op veertig procent had
gehouden. De gasleverantie is
nu weer toegenomen tot 6,6
miljard kubieke meter op jaar-
basis. Rusland is de enige gas-
leverancier van Polen. Oor-
spronkelijk waren de Polen en
Russen met elkaar overeenge-
komen dat Moskou in 1992 8,1
miljard kubieke meter zou le-
veren. Die afspraak draaiden
de Russen destijds eenzijdig te-
rug.
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Tas met boodschap als
wapen tegen afvalberg

Een stevige, katoenen, gebroken witte boodschappentas
met een orginele vorm moet de consument binnenkort
gaan verleiden de plastic tas definitief de rug toe te keren.
Alleen het vignet in de rechterhoek, een zonnetje in het
groen met daarom heen de woorden 'de Groene Tas', ver-
raadt dat het om een tas met een boodschap gaat.

De man achter de tas, Alexander
Blom van Tasmania Milieupro-
jekten, wil mensen een aantrek-
kelijk alternatief voor het plastic
bieden. „De meesten blijken niet
gevoelig te zijn voor de aanhou-
dende waarschuwingen dat als
ze door blijven gaan met het aan-
nemen en vervolgens weggooien
van plastic tassen het niet goed
komt met de aarde, om het maar
even overdreven te stellen. Ik
heb me daarom voorgenomen
om het anders te proberen. Ik
wil er niet continu op wijzen hoe
slecht wegwerp-artikelen zijn. Ik
wil uitdragen hoe leuk, mooi en
handig duurzame artikelen zijn."
Het eerste produkt waarmee
Blom zijn stelling wil bewijzen,
is 'de Groene Tas. De tas is ont-
worpen door de bekende Haagse
ontwerper Donald Janssen. Hij
loopt van boven iets scheef en
heeft een apart afsluitbaar vakje
voor een portemonnee. Je kan
'm in de hand en over de schou-
der dragen en er is gemakkelijk
eenklein pakketje van te maken.

Supermarkt
De Groene Tas moet volgens de
initiatiefnemer op plaatsen wor-
den aangeboden, waar ook de
plastic tas wordt verkocht of uit-
gedeeld. Dus bijvoorbeeld bij de
kassa van de supermarkt. De tas
gaat f 4,95 kosten en verschijnt
in april in de winkels, riërend
van supermarkten tot drogisten.
Tot nu toe heeft Blom samen
met twee collega's (Tasmania Mi-
lieuprojekten bestaat ondertus-
sen uit drie personen) al ruim
1000 winkels in het hele land we-
ten te interesseren voor zijn pro-
jekt. En het aantal zaken dat de
tas wil verkopen groeit weke-
lijks.
Ook het ministerie van Vrom, de
Stichting Milieu-Educatie, de
Stichting Natuur & Milieu en de
Vereniging Milieudefensie lopen
warm voor het initiatiefvan Tas-
mania Milieuprojekten. Het mi-
nisterie en de milieuorganisatie
hebben toegezegd Blom te hel-
pen met het maken van een wer-

vende brochure. De Groene Tas
wordt in de folder als voorbeeld
aangedragen als leuk alternatief
voor een milieu-onvriendelijk
wegwerpprodukt.
„Want het verspreiden van de
Groene Tas is voor mij geen doel
op zich. Het is een manier om de
boodschap 'wegwerpartikelen
zijn slecht voor het milieu' uit te
dragen. Naast het affiche dat bij
de tas hoort, laten we ook een al-
gemene affiche maken dat men-
sen net als de brochure wijst op
het belang van duurzame goede-
ren. Dat willen we laten ophan-
gen in openbare gebouwen,"
vertelt Blom.
Hij peinst al jarenover mogelijk-
heden waarop hij zelf iets kan

doen voor een beter milieu. „Ik
hèb van huis uit meegekregen
om me daar voor in te zetten.
Twee jaar geleden kwam ik op
het idee met de plastic tas te be-
ginnen. Wekelijks verdwijnen
nog 20 miljoen plastic tassen in
de vuilnisemmer en het is toch
eigenlijk te gek voor woorden
dat er maar zo weinig mensen de
moeite nemen een duurzame
boodschappentas te gebruiken."
In eerste instantie dacht Blom
alleen aan voorlichting. „Pas la-
ter kwam ik op het idee dat ik
mensen misschien beter over de
drempel kon trekken wanneer ik
ze een aantrekkelijk alternatief
kon bieden op de plek waar ze
naar de plastic tas grijpen."

Keukengerei dertig jaar alleen verkocht op 'party's'

'Mijn moeder kocht haar
Tupperware ook al zo'

Dertig jaar al zijn de bussen, dozen en schalen van Tup-
perware op de markt en nog steeds is er geen winkel
waar ze te koop zijn. Geen Ster-commercials en geen
advertenties en toch weet iedereen die kookt, bakt en
braadt wat Tupperware is.
En in iedere keuken schijnt wel iets van Tupperware te
zijn. Het geheim is 'directe verkoop. Tupperware wordt
uitsluitend rechtstreeks aan de klant verkocht in parti-

DOOR JANVAN KOOIJ

„Ik kan het niet ontken-
nen," zegt Hans van de
Leur aarzelend. In de direc-
tiekamer van het stijlvolle
Tupperware-huis in Loenen
aan de Vecht, wordt het
even stil. „Bijna elke ver-
koop komt inderdaad tot
stand onder enige sociale
druk."Erg vindt hij het niet.
Zo werkt 'directe verkoop'
nu eenmaal en iedereen
weet dat.

„De consument van tegenwoor-
dig is toch wel wat gewend,"
verdedigt Monique Nooteboom
deze vorm van colportage. Zij is
mede-auteur van Culinair met
Tupperware, de jubileumuitgave
van de 30 jaar oude onderne-
ming, en stafmedewerkster van
het bedrijf. „Elke supermarkt is
boordevol verleidingen. Dan valt
het op onze demonstratie-avon-
den nog wel mee. Niemand
wordt verplicht iets te kopen
maar de dames doen het omdat
ze 't al van planwaren."

En Mieke van Sprang, ook van
de Tupperware-top en vroeger
jarenlang demonstratrice, voegt
eraan toe dat vrouwen tegen-
woordig steeds mondiger zijn.
Wat ze niet willen, kopen ze niet,
is haar ervaring. En koopver-
plichting is er niet: wie bestelde
artikelen toch maar liever niet
heeft, is vrij om er van af te zien.
Uniek is tenslotte de 'levenslan-
ge' garantie van het bedrijf. Bij
normaal gebruik gaat een Tup-
perware-doos tientallen jaren
mee. Ontstaat ér toch een defect
dan is kosteloze inruil altijd mo-
gelijk. Tijdens een demonstratie-
avondje uiteraard.

culiere woningen waar op gezette tijden groepen bij
elkaar gebelde vrouwen - vriendinnen en verwanten
van de gastvrouw - bijeenkomen voor een Tupperware-
demonstratie. Steeds vaker is er ook een man bij. „Nie-
mand is verplicht maar de meesten kopen dan voor
gemiddeld 50 tot 70 gulden," meldt directeur Hans van
de Leur, kenner van de branche want voorzitter van de
Vereniging Directe Verkoojp.

Geen klachten
Dat allesverklaart waarschijnlijk
waarom bij de service-medewer-
kers van Libelle en Margriet
nimmer klachten over Tupper-
ware-aankopen binnenkomen,
terwijl men daar toch wel wat
gewend is. „Ik denk, dat sommi-
gen zich wel eens moeten afvra-
gen of ze een bepaald artikel ook
hadden gekocht als er geen ken-
nissen bij waren geweest," filo-
sofeert 'Margriet Weet Raad'
hardop, „maar er is nog nooit
iemand geweest die zich bij ons
is komen beklagen."

Kennelijk zit niemand ermee.
Sinds 1962 wordt jaar in jaar uit
op steeds grotere schaal Tupper-
ware via 'homeparty's' verkocht.
Het bedrijf hoopt dit jaar in Ne-
derland een omzet van 80 mil-
joen gulden te bereiken. „De
laatste jaren zitten we elke keer
op 15 tot 20 procent groei."

3500 freelancers
Wekelijks trekken de 3500 free-
lance-demonstratrices van het
bedrijf daartoe een of twee avon-
den erop uit, evenals hun colle-
ga's in 40 andere landen. Wereld-
wijd worden er zo zaken gedaan,
sinds de Amerikaan Tupper be-
gin jaren vijftig doosjes van
kunststof maakte, die luchtdicht
konden worden afgesloten.
„Sinds kort verkopen we ook al
in de vroegere DDR en in Polen
en Hongarije," zegt Hans van de
Leur. „Er is een enorme vraag
naar de minder luxe artikelen uit
ons assortiment."
Waarom is Tupperware zo duur
als er geen cent aan reclame
wordt uitgegeven? Directeur
Van de Leur wijst op de bijzon-
dere kwaliteit van het artikel, op
de levenslange garantie, op de
milieuvriendelijke verwerking
van alles wat afgedankt of terug-

gebracht wordt. „En wij steken
veel geld in opleiding en begelei-
ding van onze demonstratrices."

Drie generaties
Als ik 's avonds met Mieke van
Sprang een 'party' bijwoon, waar
Ank Severins twaalf vriendinnen
en familieleden van Angelique
inwijdt in de nieuwste Tupper-
ware-geheimen, blijken de
kunststof bussen en dozen soms
zelfs al drie generaties lang te
worden gebruikt. „Mijn moeder
had ze ook al," zegt Angelique's
schoonmoeder. Ze heeft een
paar van die voorraadbusjes 'ge-
ërfd', keukengerei dat al 28 jaar
meegaat, en ze heeft ook een
fraaie koffiekan die ze van Tup-
perware kreeg nadat ze eerder
dit jaar een demonstratie-avond-
je had georganiseerd. De kan is
haar trots en de dames in de
kring begrijpen dat best. Zon
cadeau willen ze allemaal wel en
de pas getrouwde Vanessa geeft
zich dan ook prompt op als gast-
vrouw voor een nieuw avondje.
„'t Is een tsneeuwbaleffect, die
bal rolt telkens weer door," weet
de demonstratrice. „De deskun-
dige toelichting die je zo krijgt,
daar kan geen winkel tegenop,"
vult Vanessa aan. Ze gaat gere-

geld naar een demonstratie-
avond en breidt zo geleidelijk
haar keukenuitzet uit. Volgens
Mieke van Sprang is afgezien
van de gezelligheid de deskun-
digheid van de demonstratrice
de kracht van de verkoopmetho-
de. „Onze artikelen kun je niet
zomaar gebruiken, je moet we-
ten hoe het deksel werkt, wat je
er wel mee kan doen en wat niet.
Daarvoor zijn deze avonden."

# Als een vriendelijke huishoudschoollerares geeft demonstratrice Ank Severins uitleg

consument

Wintersport vraagt om goede voeding
Veel Nederlandse gezinnen trek-
ken volgende week de Zwitser-
se, Oostenrijkse of Franse ber-
gen in voor een weekje winter-
sportvakantie. Zoals de naam al
zegt gaat het om een sportieve
vakantie. Zes of meer dagen ach-
tereen zullen lichamelijke pres-
taties worden geleverd. Omdat
goede voeding een noodzaak is
voor iedere lichamelijke activi-
teit, is het voor mensen die van
plan zijn sportieve prestaties te
leveren, raadzaam een aantal
voedingsadviezen in acht te ne-
men.

De gemiddelde Nederlander is
niet gewend om zes dagen ach-
tereen, vijfuur of langer per dag,
lichamelijk actiefte zijn. Tijdens
de wintersportvakantie doet
men dat echter wel en dat vergt
een heleboel extra energie. Een
uurtje skiën kost vrouwen van
60 kg gemiddeld360 keal, terwijl
een uur heel rustig wandelen de
helft (180 keal) kost. Mannen van
75 kg verbruiken tijdens een
uurtje skiën 490 keal en tijdens

een uur wandelen ongeveer 290
keal. Langlaufen kost zelfs nog
meer energie dan skiën.
Het lichaam haalt deze energie
weg uit de voeding, voomame-

lijk uit vetten en koolhydraten
(zetmeel en suikers). Ook be-
schikt het lichaam over reserve-
voorraden ia de vorm van glyco-
geen (koolhydraten) in de spie-

ren en de lever en in de vorm
van vetweefsel. De verbranding
van vet verloopt moeizamer dan
de verbranding van koolhydra-
ten. Het is daarom belangrijk
voor voldoende koolhydraten te
zorgen-.
Koolhydraatbronnen zijn: zet-
meelrijke produkten zoals
brood, rijst, macaroni, spaghetti
en andere deegwaren, aardappe-
len en peulvruchten en fruit
(vooral banaan). Het zetmeel uit
deze produkten wordt in het li-
chaam omgezet in 'suiker' (glu-
cose), dat in de spieren wordt
verbrand. Het verdient aanbeve-
ling om tijdens de wintersport
deze produkten in ruime mate te
gebruiken.
De koolhydraatvoorraad die het
lichaam kan opslaan, is voldoen-
de voor anderhalf uur. Wie tij-
dens een skitocht langer denkt
weg te blijven, moet voor onder-
weg iets meenemen, bijvoor-
beeld brood, fruit of koek. Heel
belangrijk is ook om na het skiën
of langlaufen de voorraad weer
aan te vullen voor de volgende

dag. Zo kan spiermoeheid op de
beruchte derde dag worden ver-
minderd of zelfs' voorkomen.
Denk ten slotte ook aan een goe-
de voorziening van vocht. Door
de extra inspanning die het li-
chaam levert, verliest het ook
extra vocht. Bovendien is de
luchtvochtigheid in de bergen
vaak laag, zeker als het vriest,
waardoor je nog gemakkelijker
vocht kwijtraakt. Als je dorst
krijgt is het eigenlijk te laat en
een gering gebrek aan vocht
leidt al tot concentratieverlies.
Drink daarom regelmatig, liefst
elk uur. En wacht met alcohol
drinken in ieder geval tot ria het
skiën.
Meer over voeding en sport staat
in het boekje Sport en Voeding
van het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding. Het is te bestel-
len door f 7,70 (inclusief ver-
zendkosten) over te maken op
gironummer 4323700 ten name
van het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding in Den Haag
ondervermelding van de titel en
het bestelnummr (110).

" Skiërs doen er verstandig aan om goed te eten en te
drinken. Met alcohol kan men beter wachten tot na het
skiën.

'Lentebier': Grolsch Meibok
Na het herfstbierkomt
er nu een nieuw gerste-
nat voor het lentesei-
zoen: Grolsch Meibok.

Grolsch is deeerste
grote bierbrouwer in
Nederland diemet een
meibokbier komt, enke-
lekleine brouwerijen

hebben al een dergelijk
bier.
Grolsch Meibok is net
als het bokbier (voor de
herfst) een ondergis-
tend bier. Het alcohol-
percentage ligt met 6
procent net iets boven
dat van pils. Het nieu-
we bier is iets bitterder

danpils en ookwat
donkerdervan kleur.
Grolsch noemt het mei-
bok een doordrinkbier.

Meibokbier wordt vol-
genseen woordvoerder
van Grolsch één keer
per jaar gebrouwen.
„We maken het voor de

lente. En daarvoor geldt
net als bij het bokbier:
op is op." Het nieuwe
produkt gaat in de
week van 6 april bij
Grolsch de deur uit en
is danzowel opfust als
in flesjes verkrijgbaar.
InDuitsland is meibok--
bier erg bekend.

Doe-avond
Demonstratrice Ank Severins
maakt er een 'doe-avond' van,
zoals er ook magnetron-avondjes
zijn of diepvries-demonstraties.
Onder het toeziend oog van An-
gelique's gasten bakt ze drie
stokbroodjes, snel en gerouti-
neerd, en zonder moeizaam kne-
den van het deeg doordat van
een speciale gesloten Tupper-

ware-kom gebruik wordt ge-
maakt. Een weegschaal is ook
niet nodig want op de artikelen
staan maatstreepjes.
„Goed he," klinkt het bewonde-
rend. In de woonkamer is vervol-
gens de artikelenshow, waar
Ank Severins als een vriendelij-
ke huishoudschoollerares alle
mogelijke toelichtingen geeft,
een soort spoedcursus modern
keukenbeleid. Wat kan wel en
wat kan niet? Hoe moet je om-
gaan met rauw vlees? Hoe moet
je een hermetisch sluitend dek-
selbehandelen? Moetje ontluch-
ten of juist niet? En hoe raak je
uieluchtjes kwijt? „En dan heb
ik nog een bijzondere tip: als je
vleeswaren of fruit gaat kopen,
neem dan je Tupperware-bakjes
mee en laat de verkoopster daar
dan de plakjes worst of de aard-
beien indoen. Dat spaart verpak-
kingsmateriaal en alles wat je

koopt wordt onder ideale om-
standigheden vervoerd."
Op de bestelbon, die iedereen
tussen de bedrijven door invult,
staat datvoor bestellingen boven
de 75 gulden een koopovereen-
komst verplicht is ingevolge de
colportagewet. „Ik heb de for-
mulieren altijd bij me," zegt
Ank, „Er heeft nog nooit iemand
naar gevraagd. Met de afreke-
ning heb ik ook nog nooit moei-
lijkheden gehad. Een koopver-
plichting kennen we niet en
niets kopen mag dus ook."
Maar de animo deze avond is als
vanouds en er komen na verloop
van tijd zelfs limonade en snacks
op tafel, al was dat niet de af-
spraak. „Moet je een Tupper-
ware-avondje met Surinaamse of
Antilliaanse vrouwen meema-
ken," zegt Mieke van Sprang-
„Dat is één groot feest met volop
eten en drinken."

Disney-gekte
Met de komst van Disney naar
Parijs duiken de stripfiguren
steeds vaker op in Europa. Do-
nald Duck en Mickey Mouse bij-
voorbeeld gaan sinds kort ook
door het leven als theepot. Er
moet weliswaar bijna f 100 voor
worden neergeteld, maar dat zal
voor echte fans geen bezwaar
zijn.

Nederlander eet
weer meer brood
De Nederlander eet weer méér brood. De consumptie van
brood was de laatste jaren vrij stabiel; in 1991 viel een lichte
stijging te constateren. Vergeleken met tien jaar geleden is de
consumptie per persoon met drie kilo toegenomen tot onge-
veer zestig kilo. Dat meldt de Stichting Voorlichting Brood.
Een opmerkelijke ontwikkeling is dat er steeds meer brood en
broodjes buitenshuis worden gegeten. Deze markt, waartoe horeca-

bedrijven, broodjeswinkels, croissanterieën, bedrijfsrestaurants en
instellingen gerekend worden, maakt ongeveer een vijfde deel van
de totale broodconsumptie uit.

De stichting vindt dat de bedrijfsrestaurants en de horeca goed in-
spelen op het gedrag van de consument, die een groeiende behoefte
heeft aan gezond, vers en gevarieerd eten. Broodjes-gezond en ver-
wenbroodjes zijn hierop het antwoord. Gebleken is, aldus de stich-
ting, dat steeds minder mensen een broodtrommeltje meenemen
naar het werk.
Broodconsumptie thuis heeft nog steeds het grootste aandeel. Maar
ook hier treedt een verandering op in het eetpatroon. De vraag naar
gezond voedsel doet de consumptievan bruin- en volkorenbrood stij-
gen.

j " Met name broodjes-gezond zijn erg populair
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Delen
..Al die spullen staan nu in mijn
huis," zegt Ria Alberti. „Ik wil ze
graag met mensen delen. En dan
is er nog iets: ik wil niet drama-
tisch doen, maar ook ik ben een
mens van een dag. En wat ge-
beurt er dan met die verzame-
ling? Het zou zonde zijn als hij
uit elkaar viel. De kinderen heb-
ben geen tijd om hem goed te
beheren en bovendien: ik zou
graag willen dat meer mensen er
plezier aan zouden beleven."

..Ik heb weleens aan het Toneel-
museum of zoiets dergelijks ge-
dacht, maar dan ligt een klein
gedeelte in een vitrine. Ik ben
nog niet helemaal uitgedacht.
Misschien dat diezondag iets op-
levert. Zodat Willy Alberti bij de
Amsterdammers, waar hij thuis-
hoort, kan blijven."

Door de jaren heen heeft me-
vrouw Alberti 'alles' bewaard.
Tot voor kort zaten ze in dozen:
de knipsels, de foto's, de recen-
sies, de partituren, de brieven.
Mede dankzij de hulp van fans
zoals Nel van den Broek en Ro-
nald van den Ancker, die mede
de dag organiseren, komen nu
de zaken in plakboeken. Het
Worden er vele.

..Vlak nadat ik hem had ont-
moet, ben ik van alles over hem
gaan uitknippen. Eerst deed zijn
moeder dat voor hem. Ik heb
hem ontmoet toen hij optrad in
°ellevue. Het was oorlog en ik
vond dat hij er zo minnetjes uit-
zag. Toen heb ik hem gevraagd
of hij wentelteefjes bij me kwam
eten. We zagen elkaar daarna va-ker. Hij zwom altijd in het bad
°P de Heiligenweg en ik werkte
daar in een boekhandel. Ik
zwom ook in dat bad. In '44 zijn
we getrouwd. Toen was hij acht-
tien."

Filmster
jjiaAlberti was eigenlijk vanuit
Nijmegen naar Amsterdam ge-
komen, omdat ze zelf graag zan-geres wilde worden en als het
eventjes kon, filmster. Maar de
oorlog dwarsboomde haar plan-
den. „En daarna was ik zo blij
dat het met Willy zo goed ging.
£k wilde hem steunen. En wehadden al gauw een gezin. En
dan de pannen erwtensoep, die
»k heb gemaakt. Hou op. Hoemeer succes hoe meer mensen er
°ver de vloer kwamen. ledereenw.as altijd welkom."j^ind jaren vijftig lagen de ope-ette, de revue en de opera in°nelermeer het Asta-theater ach-
"J" hem. Alberti had toen het ook
"'geleerd om Italiaans te simule-ren, maar sprak de taal echt. Hijgmg naar het Festival van San
Kemo en zong Piove en Li per li.kn natuurlijk Marina. Dat bleekeen wereldhit avant la lettre. In
o=_ „V_renigde Staten werden_.00" , e*emPlaren verkocht.Max Tak haalde de zanger naarNew Vork en Alberti zong inLarnegie-hall. Van het jaar 1959
is het plakboek heel dik.

Meer festivals volgden. Knokkebijvoorbeeld, samen met CorryBrokken, Rita Reys, Teddy
Scholten en Ton van Duinhoven.De officiel erkenning bleef niet

uit. Ria Alberti: „Hij heeft twee
Edisons gekregen. Een in 1960
voor Marina, uitgereikt door Ca-
ro van Eyk. Die Edison is nu in
Het Dorp. Heeft-ie geschonken
bij de actie Open het Dorp. De
andere kreeg hij in '68, voor de
elpee 'Zo zingt de Jordaan."

Hierbij bleef het niet. In wille-
keurige volgorde vielen hem ten
deel: de Gouden Tulp van Pho-
nogram, een ridderorde van
Oranje Nassau, de Speld van de
Stad Amsterdam. En natuurlijk
al die gouden platen voor zn nog
steeds bekende liedjes, solo ge-
zongen of samen met Willeke.

Het zal allemaal te zien en te ho-
ren zijn op de 22ste. Inmiddels
zijn zon vijfhonderd liedjes op-
genomen op banden. Ook de
brieven raken geordend en de fo-
to's van ontmoetingen met men-
sen zoals Caterina Valente,
Rudolf Schock en Timmy Yuro.
Nog staan al die herinneringen
bij mevrouw Alberti in huis.

Wordt ze er niet naar van?
„Er is wel eens eën dag dat ik het
te kwaad heb. Maar, en dat zeg ik
ook tegen de kinderen: we mis-
sen hem, maar we zijn niet zielig.
Want wij profiteren van wat hij
heeft gedaan. En als ik dan zo bij
ons op het pleintje kom: er zijn
altijd gabbertjes. Er is een Itali-
aans restaurantje en daar ga ik
ook nogal eens heen. Daar vind
je lieve mensen. Maar je moet
wel zelferop uitgaan. Als jeblijft
zitten, komt er heus geen mens
naar je toe. Je leven is met ande-
ren samen."

" Willy Alberti: grootste sucessen Marina en Volare

" Wijlen
Willy

Alberti in
zijn

glorietijd
tijdens een

show met
Caterina

Valente en
dochtertje

Willeke.

Terugslag
„Natuurlijk is het een voordeel
dat we zoveel aardige mensen
hebben gekend. Willy zei wel
eens: 'Wees aardig op je weg
naar de top, want als je een te-rugslag krijgt, kom jeze allemaal
weer tegen.' En de echte vrien-
den blijven. Ik weet zeker: wie ik
nu heb, heb ik echtvoor mezelf."

„En ik ben dankbaar dat zo veel
mensen hem trouw blijven. Ik
was vanochtend in de Wester-
kerk. Daar stonden bij zijn steen
vierentwintig bloemstukjes.
Echt waar, ik heb ze geteld. En
hij was helemaal niet jarigof zo.
Dat is toch verbazingwekkend.
En daarom denk ik dat er best
mensen zijn die belangstelling

hebben voor die dag. Het wordt
echt Zijn dag."
Met zijn vrouw en zijn kinderen,
Willeke en Tony. En met al die
boeken vol indrukken en uit-
spraken, zoals: 'Beroemd zijn wij
niet. Een beroemd iemand heeft
iets gepresteerd dat altijd blijft.
Wij zijn populair, 't gaat voorbij.
't Duurt bij mij al angstig lang.'

show

Weduwe Ria: 'Mensen vragen nog steeds naar hem'

Dag voor bewonderaars en
fans van Willy Alberti

DOOR ELS SMIT

AMSTELVEEN - 'In Rosé Marie dat op het ogenblik
in Carré gaat, trad tot vrijdag Nederlands jongste te-
nor Willy Alberti op. Hij zong in deze operette het
liedje van een kleinen zwerver 'Ik ben zo alleen' van
Chris Reune. De knaap die volgens zijn zeggen vijf-
tien jaar oud was, had met dit liedje veel succes en
meermalen kreeg hij geschenken uit de zaal.'

Het jaar was 1939 en de knaap
was dertien jaar oud. En hij heet-
te nog geen Willy Alberti. Hij
heette Careltje Verbrugge. Maar
over een ding kon geen misver-
stand bestaan: hij wilde Zingen.
Op het Toneel.

..Ik ben trots op hem," zegt nu
nog steeds zijn weduwe Ria Al-
berti. Ruim veertig jaarwaren ze
getrouwd. „En natuurlijk mis ik*
hem nog steeds. Hij was zon fa-
milieman." Er zijn er meer die
hem missen. „ledereen mocht
hem, mensen vragen nog steeds
naar hem."

Mede daarom leek het Ria Alber-
ti een goede gedachte om een
dag te organiseren waar Willy Al-
berti nog eens in het middelpunt
zou staan. Ze sluit niet uit dat
het druk wordt op zondag 22
maart in het café-restaurant Slo-
tana aan de Slotermeerlaan 133
in Amsterdam. Van elf tot vijf
uur zal het een en al Al di La en
Volare zijn en Edisons en Gou-
den Tulpen en lintjes en spelden
en videofilms en foto's en zeldza-
me platenopnamen en...

'Ik ben een actrice, die óók zingt'
Mankementenshow met

Josine van Dalsurn
DOOR ALE VAN DIJK

HOEVELAKEN - „Ik ben
"een actrice, die ook zingt.
Dat wordt in Nederland ab-
soluut niet begrepen. Wille-
ke Alberti als actrice. Dat
mag ook niet," zegt Josine
van Dalsurn.
Vanaf donderdagavond is
Josine 13 weken lang als
vaste bezoekster van het
buurthuis van de Manke-
mentenshow op Nederland
3 te horen en te zien. Ze
zingt op speciaal voor deze
serie gecomponeerde mu-
ziek teksten alleen, of sa-
men met Aart Staartjes,
Wieteke van Dort of André
van den Heuvel. Een hele
generatie tv-kijkers weet al
niet meer, dat de actrice Jo-
sine 20 jaargeleden zelf een
langspeelplaat produceer-
de, waarop ze haar zelfge-
schreven liedjes zong. Ze
schreef er toen zelfs de mu-
ziek bij.

Josine, die nét van de Maas-
trichtse toneelschool op slag lan-
delijk beroemd werd via haar rol
van Let in de goed bekeken tv-
serie 'Een mens van goede wil _
„Die langspeelplaat hebben we
in 1973 met als titel 'Ik ben er zo-
maar' uitgebracht in een oplaag
van 5000 exemplaren. En de hele
oplaag'is nog uitverkocht ook."
Op de toneelschool heeft ze geen
zangles gehad.

Josine: „Neen. ledereen kan zin-
gen. Jij ook. Ik ben ook geen
zangeres bij uitstek. En dat zal ik

ook nooit worden. Ik weet al-
leen, dat ik zuiver kan zingen. Ik
zing, ook voor publiek, omdat ik

vind, datjealles een keer meege-
maakt moet hebben. Ik wil een
actrice zijn, die alles gedaan
heeft, 't Is als in het gewone le-
ven. Ik schreef die liedjes des-
tijds zelf. Ik schreef ook een
boek, „Ik, Mata Hari," een lucht-
ige streekroman."

" Josine van Dalsurn: „Ik wil een actrice zijn, die alles een
keer gedaan heeft."

Notenbalken
Josine: „Vier jaar geleden heb ik
ook in de musical 'Nonsens' ge-
zongen en vrij recent nog samen
met Jo de Meyere in een serie
van zes programma's voor de
BRT. Daarin zongen we op mu-
ziek gezette gedichten. Noten-
balken zijn geen geheim voor
mij. Van jongsafaan heb ik thuis
pianoles gehad."

4
Josine is dagelijks zowel vóór als
achter de schermen actief in de
drie tv-studio's, die haar man
John van de Rest in Hoevelaken
exploiteert. De Mankementen-
show is één van de vele tv-pro-
dukties van John van de Rest
Theater- en TV-produktiebedrijf.
Samen met haar zoon was Josine
ook te zien in een aflevering van
de NOS-serie 'Suite 215', die ko-
mende herfst wordt vervolgd
met nog eens 13 nieuwe afleve-
ringen.

Josine trots: „Onze zoon is nu 16
jaar en hij wil ook acteur wor-
den. Over twee jaar, als hij de
middelbare school achter de rug
heeft, wil hij in Amerika verder
gaan studeren. Steven Spielberg
is zijn grote voorbeeld. Hij wil
aan de universiteit gaan stude-
ren waar Spielberg de colleges
heeft gevolgd."

Reclame voor
BRTN-journaal

BRUSSEL - In een aantal
Vlaamse weekbladen en op het
BRTN-scherm is een campagne
gestart waarin reclame wordt ge-
maakt voor het BRTN-journaal.
De slogan van de campagne
luidt: 'Als het er op aankomt,
kijkt iedereen naar TV I. Een re-

clamebureau maakte drie ver-
schillende advertenties waarin
o.a. de vroegere Sovjetunie, een

Belgisch thema en de Golfoorlog
aan bod komen.
Kris Borms, hoofdredacteur van
het BRTN-journaal, zegt dat de
campagne accenten legt op twee
belangrijke pijlers van het jour-
naal: vertrouwen en kwaliteit.

Van Leeuwen
tijdelijk
manager bij
Veronica
HEERLEN - Met ingang
van vandaag is Karel van
Leeuwen benoemd als inte-
rim-manager van Veronica.
Van Leeuwen zal - voorlo-
pig - de zakelijke kant van
de omroep beheren. Alge-
meen directeur Rob Out zal
de creatieve kant voor zijn
rekening nemen.

De nieuwe interim-manager is
afkomstig van Tijdelijk Manage-
ment Groep bv uit Utrecht. Vol-
gens een woordvoerder van
Veronica is hij ingehuurd voor
een periode van minimaal een
halfjaar. Het internationale orga-
nisatie-adviesbureau KPMG, dat
op dit moment onderzoek doet
naar de organisatiestructuren
van de omroep, heeft bij het aan-
trekken van de nieuwe interim-
manager bemiddeld.
Geruchten als zou de komst van
de interim-manager het einde
van het tijdperk van tv-directeur
Daalmeijer inluiden, worden
door Van Leeuwen ontkend.
Volgens hem blijft de televisie-
directeur gewoon bij Veronica in
dienst. De' laatste tijd kwamen
allerlei conflicten in de top van
Veronica naar buiten.

'Hobbyvitaminen'
met The Peanuts

KERKRADE - De formatie The
Peanuts is vrijdagmiddag te be-
luisteren in het AVRO-program-
ma 'Hobbyvitaminen', van 12.15
tot 13.00 uur op Radio 5. De
Kerkraadse muzikanten en hun
bandleader Jo Smeets brengen
drie nummers: Sauna, Ummer
zoëe en Roda op Kaalhei.

Bas Westerweel presenteert
Nationaal Songfestival

HEERLEN - De nationale voorronde van het Eu-
rovisie Songfestival wordt gepresenteerd door Bas
Westerweel.
De verkiezing van het lied dat op 9 mei tijdens het
Eurovisie Songfestival in Malmö voor Nederland
zal meedingen naar de hoogste eer, wordt op 29
maart rechtstreeks door de NOS uitgezonden.

AVRO-presentator Westerweel zal dan achtereen-
volgens Justian, Laura Vlasblom, Ferry van
Leeuwen, Tony Neef en Hella Koffeman, Rob
Janszen, Fantasyx, Lisa Boray, Bob van Niekerk,
Sigi en Humphrey Campbell aankondigen. Alle
deelnemers zingen één lied, begeleid door het Me-
tropole Orkest ónder leiding van Harry van Hoof.

► Bas Westerweel presenteert op Station 3, zeg maar Ra
io 3, óók de programma's Basta en Rockcity.
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/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 schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cetxjco SummoScanner) Q79 I

Vermist/Gevonden Personeel aanbod
Verloren HOORAPPARAAT Voor al uw bestellingen en
I-oor, Centrum Molenberg, kleine vrachten door geheel
Tegen bel. terug te bezor- Nederland, bel 043-644172,gen. Tel. 045-715029. ook voor bedrijven.

Personeel gevraagd

Uw toekomst in de groensector
geen seizoenswerk

Hoveniersbedrijf gespecialiseerd in groot en klein
schalig groen zoekt met spoed full-time

leerling hoveniers
hoveniers

ervaring vereist en liefst rijbewijs BE
Gebr. Swinkels Heistraat 68, 6136 BE Sittard.

Tel. 046-520594
Reacties tel, of schriftelijk binnen 10 dagen.

Voor direkt gevraagd
Metselaars én klinkermetselaars

Voor div. langdurige objecten in Duitsland.
Goede sociale voorzieningen.

Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.
Adia Keser Uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v,

textielbewerkers
Voor diverse afdelingen binnen een modern textielbewer-
kend bedrijf in Kerkrade. Je werkt in 3 ploegendienst en je

bent op zoek naar een baan voor lange tijd met uitloop naar
een vaste aanstelling. Verder ben je bereid hard te werken,

ook op zaterdag. Eigen vervoer is vereist.

Interesse? Neem voor informatie of inschrijving contact op
met Sylvia Otten van onze vestiging in Kerkrade, Hoofdstr.

38, 045-463700, of met een van de andere vestigingen.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120

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

ADIA KESER
UITZENDBURO

Wij vragen voor
onze nieuwe juwelierszaak

in Kerkrade
Verkoopster

part-time, bij voorkeur
met vakkennis.

Juweliershuisvan
CLEEF en DELON.

Tel. 4492-3842.

Jaspers
Transformatoren bv

vraagt produktie medewer-
ker voor het monteren van

transformatoren. Graag
schriftelijke soll.: Pb. 1106,
6201 BC Maastricht. In te
dienen voor 28 febr. 1992.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
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
Exclusieve club te Lanaken
zoekt nette atraktieve jonge
DAMES, hoge' verdienste,
werktijden i.0., vervoer aan-
wezig. Tel, ml. 045-729239
Leuke BIJVERDIENSTEN
meisje v.a. 17 jr. gevr. voor
restaurant tussen Klimmen
en Valkenburg in weeken-
den, vacanties en feestda-
gen. Inl. 04498-55255, na
17.00 uur 04405-1542.
! Vlijtige ! student voor zater-
dag-donderdagavond (evt.
vakanties) in BLOEMEN-
ZAAK. Br.o.nr. B-0590 LD.,P.B 2fim R4m nr. mh

Bouwbedrijf BORGER
Brunssum vraagt ervaren
Col., metselaars en beton-
timmerlieden. 045-250930.
Gevr. TAXICHAUFFEURS
part-time en avonddiensten.
Persoonlijk aanmelden:
Grootveld, Haefland 18,
Brunssum van ma t/m vrij:
Aannemersbedrijf Belo

.vraagt voor Duitsland, erv.
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250930/250238.
Revueshow "Le Soir Mysti-
que" zoekt DANSERS voor
revueshow, leuke werksfeer. goede toekomstmogelijkhe-: den "stijl Lido Paris". Tevens
talenten gezocht zoals: zan-
geres (stijl Viola Wills) komi-
sche act; breakdancers. Tel.
045-211514.

■ TELEFONEERT u graag en
heeft u een prettige stem,
dan vragen wij een dame die
voor ons thuis plaatselijke
bedrijven wil opbellen. Beta-
ling is ’B,- netto per uur
plus onkosten en bonus. Inl.
Berendsen Kartografie,
045-244877.
U kunt bij ons meteen aan
de slag! Bent U tussen 18 en
65 jaar, in staat goede kon-
takten te leggen dan bent U
de aangegeven persoon als
VERKOPER(STER) van on-
derhoudsprodukten in
Vlaams België. Tot uw ge-
varieerde taak behoort het
bezoeken van partikulieren,
bedrijven, scholen gemeen-
tes enz. Wij vragen geen
enkele investering. Wij bie-
den gratis vervoer en oplei-
ding door bedrijf. Telefo-
nisch aanmeldingen ver-
wachten wij op nr.: 0932-
-11223612.
Pas geopend- privé-adres
zoekt nog een leuk meisje,

ilnl. tussen 10 en 22 uur. Tel.
046-757517.

Onr. goedte koop aangeb..gevr.
Snel en goed Uw huis verkopen?

JosStorms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550
Geen Verkoop! Geen kosten

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015

t

I Piccolo's in het Limburgs \i Dagblad zijn groot in RE- ;
SULTAAT! Bel: 045-719966. _:

Te koop

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

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550, 15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
Duitse makelaar zoekt voor
duitse kandidaat-kopers
WOONHUIZEN in grensge-
bied. Aan. Wijman & Part-
ners, 045-728671.
Te k. per 1 juni Maaseik zeer
luxe APPARTEMENT. Ind.:
woonkamer, studie/logeerk.,
slpk, badk. met ligb., douche
toilet, keuken, 2 bergings,
garage. Zeer goede ligging,
bouwj. 1989. Prijs op aan-
vraag. Tel. afspr. 04742-
-9222 of 09-3211568830.

Te huur gevraagd
Leraar 51 jr. zoekt
appartement
1-2 slpks te Heerlen.

zo sp. mog. (plm ’ 650,-).
Br.o.nr. B-0586 L.D., Post-

bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Te huur gevr. woonruimte
anex kantoor-, bedrijfs-,
praktijkruimte in HEERLEN
of omgev. Tel. 045-231564.

Kamers
KAMERS te huur in pension
v. alleenst. mannen. Tel.
045-214804.
Kamer te huur aan de markt
in SITTARD. Direkt te aan-
vaarden, tel. 045-724690
Ruime gemeubileerde. KAMERS te huur, eigen in-: gang. Tel. 045-458329.
MAASTRICHT-C, kamer te
huur in studentenhuis per 1
maart. Tel. 043-251634.

OG te huur
HEERLEN, Stationstraat, te
huur app., woonkamer, keu-
ken, 1 slpk., badkamer, ber-
ging. Inl. 046-743275.
KAMER te h. met c.v. voor
:oudere heer of dame. Tel
04406-12875.
Te h. halfvrijst. woonhuis in
GREVENBICHT. Huurpr.
min. ’750,-. 04498-57215.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part) !Geen voorrijkosten met ga- I
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.: .Toenbreker Wasautomaten. i
045-325819, gespee. Miele. |
ONDERDELEN wasmach. .
drogers en centrif. Europa- Iwg Nrd 191 Übach o Worms I
Diepvries en KOELKAST- 'REPARATIE zonder voorrij- 'kosten. Bel Geleen, 046- ;
745230 service binnen 24 v.

Geldzaken
BELASTINGAANGIFTE A- Inv. BELASTINGFORMUE-T-B invullen. Snel, correct LIEREN per computer vagoedkoop. Tel. 045-216431. ’30,-. Tel. 045-210931.

... I Ballonnen,
100 stuks
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!__ Oe normaalste zaak van de wereld.Jll

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

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines
Koppelbazen die ’ 1.000,- in de week betalen zijn er ge-noeg, de problemen zijn voor u, later. Bij ons echter niet.
Wij betalen geen ’ 1.000,- per week, maar wel vast en
constant werk. Wij vragen voor nu en later voor binnen- en
buitenland:
LASSERS MIG-MAC-TIG en electr. m. geldige certificaten
1e PIJPFITTERS die zelfstandig kunnen werken en bank-
werkers. Telefonische aanmelding van maandag t/m vrij-

dag van 8.30-17.00 ugr.
Sagebiel & Steffens GmbH

Wilgensingel 85, 3181 XX Rozenburg "Zuid Holland"
Tel. 01819-19744 / 18182.

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

MOBIELE Aggregaten ben-
zine en diesel 50 HZ, 5- 85
KVA, 220/380 V ex-leger
’1.500,- tot ’8.500,-. Fa.
v.d. Biggelaar, Gemert. Tel.
04923-61953.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wlnkei & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen exel. BTW. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Te koop uit Faillissement

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in div_rse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening laden kasten A 1en A 0v.a.
’595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ’75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen metzeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraadleverbaar. Ook verhuur bedrijfsinventaris.

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

Massief eiken
. Winkelinterieur

uit juwelierszaak te koop.
Bijzonder voordelig

Ook goed te gebruiken
door particulier.

Inl. 04492-3842.
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.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Weideslopen 4/5/6 m. ook
met banden gegalvaniseerd
en hydr. opklapbaar of pal-
letten. Div. modellen mest-
schuiven. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem as. Gegalvaniseerde
weidehekken 3 t/m 5 m.
Grondfrezen 1.40 en 1.60
m. Twee-rijige aardappel-
poter. Tractor Alliechalmers
50 PK diesel. Koopje! Alle
typen vaste tand cultivato-
ren. LMB J. SPONS, Eijsden
Tel. 04409-3500.
Te k. alle soorten DRIJF-
MEST en vaste mest; tev.
uitrijden-transporteren en
onderwerken v.d. mest, ook
emissie-arm aanwenden.
Loon- en mesthandelbedr.
Gebr. Brouwers, Oude
Kerkstr. 7, Papenhoven. Tel.
04498-57614.
Over het bijvoeder SAVITA
kunnen onze klanten en wij
U heel wat aardigs vertellen.
Bel: Custers b.v., Dicteren,
04499-1341. Allen prod. v.d.
intensieve veehouderij.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kuntu uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966

Transacties

Horeca Bureau
Nederland BV

Landgraaf
Bekend fast-food restaurant
eventueel met appartement

Omzet: plm. ’ 250.000,-
-per jaar

Vr.pr. inventaris ’ 59.000,-.
Huurprijs ’ 950,-.

Maaseik (B)
Goedlopende taveerne/café/

restaurant met woning,
groot terras en golfbaan.

Zeer geschikt voor bruiloften
en partijen.

Vr.prijs ’ 550.000,- k.k.
Kerkrade

Friture met boyenwoning
gelegen aan drukke verbin-
dingsweg. Goede lokatie!
Vr.prijs ’ 210.000,- k.k.
Hoensbroek

Voormalig cafépand met
mooie woning in uitgaans-

buurt; goede staat van
onderhoud. Ook uitermate
geschikt als bedrijfspand.
Vr.prijs ’ 229.000,- k.k.

Limburgs
Heuvelland

Apartotel met restaurant en
groot terras. Prachtige toe-

ristische omgeving met vele
recreatiemogelijkheden .
Vr.prijs ’ 475.000,- k.k.

Met spoed
gevraagd:

Ondernemend echtpaar
voor café in gemeente

Margraten. Horecapapieren
vereist. Geen overname,

i wel borg. Representatieve
damesvoor cafébedrijf met

boyenwoning, horeca-
papieren vereist. Leeftijds-

indicatie: 30-45 jaar.
Voor informatie:

Horeca Bureau
Nederland BV

Postbus 3051
6460 HB Kerkrade

Telefoon: 045-427777
Fax: 045-41.->. 1. . . - --■■■ .~--.w..-._l^^-/w\_-. I t VA.. . v/-rW -r ■ _>_!__ 1

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

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's

Bijna nieuwe inruilers
Ford Siërra Sedan 2.0 CL 60.000km 1987 ’ 17 500 -Suzuki Jeep Hard-top 1300cc 1988 ’ 13 500'-Opel Kadettstat.car. 1355-drs. wit 1987 ’ 14500-Opel Kadett stat.car. 16S 5-drs. rood 1987 ’ 15 500'-Toyota Starlet 1.0 3-drs 1988 ’ 11 500'-Citroën BK 14 E 1986 ’ 8.50o-! Fiësta XR2 1988 ’ 14.000-VW Passat stationcar 5-drs 1986 ’ 14 500 -Citroen AX 1.1 3-drs 1989 ’ 12 500'-Peugeot 205Ace. 13S5-bak 3-drs. rood .. 1988 ’ 12.500,-

Diverse goedkope inruilers
Opel Ascona 1.6SEX 1983 ’ 4750-Ford Fiësta ’ 1.350'-Ford Escort automaat ’ 1000--ss^a

q
ni«a '"se f 7ooo'--,aL316 1982 ’ 6.000,-

LPG-mstallatie, bwj. '90 voor nieuw type BMWi ’ 1.000 -Autobedrijf Luijten, In de Cramer 50, Heerlen.
Naast Meubelboulevard. Tel. 045-719335.

Inruilauto's
10x Fiat Panda, alle type's vanaf 1985
15x Fiat Uno, diverse type's vanaf 1986Uno automaat donkergrijsmetalic 1989
Uno diesel beige 19862x Fiat Ritmo 3-drs. en 5 drs. : 19873x Fiat Tipo 1989Fiat Croma 2.0 S grijsmetal .„ 1986Fiat Croma turbo diesel blauwmetal 1987Fiat X 1/9rood, alum. velgen
Citroen 2CV6 Club grijs 1985
Opel Corsa 1.0S wit 1983Opel Kadett 1.2LS rood 1985Skoda 105S koopje!!! 1988

Inruil-Financiering-Bovaggarantie tot 2 jaar

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

ir Peugeot 405 GRD Break '89 1e eig. ’22.750,-; 405 GRi
v 1.9 '88-'9O 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig.
g ’22.500,-; 205 1.4 GReen 12-'BB ’14.750,-; Renault 19
j. GTR/GTXi '89 1e eig. v.a. ’17.500,-; 19 GPR Chamade

'90 1e eig. ’ 18.750,-; 21 TS/GTL/RX '87-'B9 v.a. ’ 9.000,-;
I 21 GTD/GTS Nevada '88-'B9 v.a. ’16.500,-; 25 GTX '85--'9O v.a. ’8.750,-; Citroen AX 1.0 E '88 1e eig. ’ 10.750--- BK 1.4/1 .6/1.9 D'83-'B9 v.a. ’3.750,-; Visa '85-'B6 va
*■ ’3.750,-; CX GTi '84 ’7.750,-; Alfa 164 TD '89 1e eig.!t- ’34.500,-; 75 1.6/1.8 '86-'B9 v.a. ’11.500,-; Sprint '80!" ’2.750,-; Fiat Tipo ie '90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda '88 1en eig. ’8.750,-; Croma CHT '87 1e eig. ’12.500,-; Opel

Veetra 1.8 GLS Hatchback '89 1e ieg. ’23.750,-; Kadett1 1.6i combi '89 1e eig. ’19.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6D'84-'B9 v.a. ’ 5.000,-; Kadett Cabrio '81 ’ 9.750,-; Ascona
Hatchback '87 ’10.750,-. Corsa '84-'B7 v.a. ’7.000,-;
Omega Combi '88 1e eig. ’19.750,-; Omega 1.8/2.0i/2.0Gü aut. '88-'9O v.a. ’ 14.000,-; Senator '84-'B9 v.a.
’8.000,-; Ford Scorpio 2.8ighia/2.9i '87-'B9 va ’16.500,-
Scorpio 2.0i/2.4i sedan '90-'9l v.a. ’ 24.500,-; Scorpio 2.0 i_ sedan '90 v.a. ’ 20.000,-; Siërra 2.0/2.3D/2.3D combi '84--- '90 v.a. ’ 5.500,-; Escort 1.8 D combi '88 1e eig. ’ 13.750,-

-5 Escort 1.3/1.6/1.6D/1.6 aut. '82-'B9 v.a. ’3.000,-; Capri 2 3
!r '78 ’3.750,-; Audi 80 turbo D '88 1e eig. ’22.750,-; 80 S
i. '88-'B9 v.a. ’19.750,-; BMW 524 TD '88-'B9 1e eig. v.a.
I. ’37.500,-; 525i/525E '82-'B4 v.a. ’7.000,-; 316 '84-'B6

v.a. ’9.500,-; 728i '82 ’6.750,-; Mercedes 190 D m. '89- 1e eig. ’34.500,-; 240 TD combi '82 ’ 12.500,-; VW Pas-s sat combi/combi TD '86-'BB v.a. ’ 13.500,-; Golf GLD '85-- '89 v.a. ’10.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’8.250--" Passat D '84 ’ 7.250,-; Kever '74 orig. st. ’ 4.250,-; Volvo- 440 GL/GLT '88-'B9 1e eig. v.a. ’18.750,-; 480 ES '87’20.750,-; 740 GLE '84-'BB v.a. ’11.000,-; 240 GL '82-- '85 v.a. ’ 4.000,-; 345 GL 2.0 '85 ’ 8.500,-; Honda Accord
2.0 '86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelude EX/aut. '84-'B6 v.a.’9.750,-; Civic aut. '86 ’11.750,-; Nissan Sunny LXD '88’13.500,-; Colt GLX '85-'B7 v.a. ’8.500,-; Micra '85’6.500,-; Sunny combi D '85-'B6 v.a. ’7.000,-; Bluebird'88-'B9 v.a. ’12.500,-; Mitsubishi Galant TD '85-'B7 v.a.-’8.250,-; Galant GL '88 ’16.750,-; Starion EX '83

’ 7.500,-; Lancer D '87 ’ 8.750,-; Tredia GL/GLX aut. '85
v.a. ’4.000,-; Hyundai Sonata 1.8 Gü '89 1e eig.

r ’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift GLX aut. '88
i 1e eig. ’13.750,-; Mazda 929 2.2iaut. airco '88 1e eiq.- ’17.500,-; 626 GLX/GLXD/GLX 2.2i '88-'9O va ’14.500-»- 323 GLX '85-'B7 v.a. ’ 7.000,-; RX7 '80 ’ 7.750,-; Toyota ,
s Camry '84 ’8.500,-; Celica '83-'B4 v.a. ’7.000,-; Lada- Samara 1.3 '88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750 -X Skoda 105 '87 1e eig. ’3.500,-; Saab 900 '84-'B6 va ■. ’6.000,-; Nissan Patrol/turbo D '85-'B6 v.a. ’20.500-- ■. Suzuki Jeep z. en w. kap '84 ’ 9.750,-; Isuzu Trooper DLX :I. '88 1e ieg. ’ 22.500,-.
it Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-.

Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.
Han van Sintmaartensdijk I

i. Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080. ,<
*d _».._,_»O.K. Cars

Opel Corsa 12S '86_ Corsa TR 12584
Kadett 13S HB'B6

Kadett 12S station '81
Kadett HB 13N '82

Kadett HB 13N aut. '82
Ford Escort 1.6 XR3i '85

Escort 1.6L '85
Escort 1.1 '83

Siërra 1.6 L '83. Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
Fiat Panda type 34 '85

Honda Civic 1.3L 5-bak '84
Suzuki Samorai '88

Talbot Rancho X '83
Volvo 343 GL aut. '81

Mazda 323 1.3 Sedan '84
Fiat Panda 750L'86

i Ford Fiësta 110078
Inr. en financ. mog. Verl.
ündelaan 23, Oirsbeek
i Tel. 04492-5782.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
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.
Fiat PANDA 750 L Fire, bord
rood '86 i.st.v.nw. ’6.450,-;
Fiat Uno 45, i.g.st., '83, 3-
drs., ’3.250,-; Fiat 131 Su-
per Mirafiori 2000, i.z.g.st.,
'83, ’ 1.950,-; Mazda 323
HB, 3-drs., '81, ’2.350,-;
Mazda 323, '81, lak schade,
’1.650,-; Mazda 626, '80,
4-drs. mooie auto ’1.650,-;
Sapporo 2000 GLS, '81 rood
i.g.st., ’1.850,-; Volvo 340
1400 CC, '83, wit, ’2.450,-;
Merc. 280 SE type 78, LPG,
opknapper, ’2.250,-. Alles
vr.pr. Div. auto's van ’ 400,-
-tot ’ 1.000,-. Alles APK ge-
keurd. Tel. 04498-54319.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,

f tel. 046-510655. Mercedes
500 spec, aut., '86; Merce--1 aes 230 CE aut., '88; Mer-
cedes 200 TE aut., '86; Mer-
cedes 260 SE aut., '88; Mer-
cedes 190 D 2x '88; Merce-. des 190E, aut., 2x '87; Mer-

j cedes 190E2.6 aut.'B6; Vol-
-1 vo 740 GLD station, '88;

Nissan 3.0 ZX T/bar '85;
Audi 80 LS 2x '88-'9O; Audi. 100 CD aut., '83; BMW 730 i. aut., '87; BMW 520iaut., 2x. '83-88; Bmw 316 i'88; Opel. Kadett Cabriolet 2x '87-'9O;. Opel Veetra 1.6 i '90; Ford. Escort 1.6 D '88; Ford Es-. cort 1.4 Bravo 2x '87-88;.Ford Fiësta Finesse '87; To-. yota Celica 1.6 ST '87; VW I. Golf 1.3 S '90; Porsche 944 |
'82; Jaguar 3.6 aut., nieuw- :
st., '84; Mitsubishi Pajero
2.5 TD LB '88; Caddilac El- '■ dorado Cabriolet '75. j
Te koop Fiat RITMO 60 L,
bwj. 1.0-'B3, APK tot 10-92,
3-drs., 1e eig., ’3.750,-. -Tel. 04454-2092.
Te koop Opel ASCONA 19 .
S, bwj. 6-'BO, APK 6-92, 2- :

' drs., ’ 1.350,-. 04454^2092. :
Te k. weg. omst. Opel D KA- |
DETT, zeer mooi, pr. (’2.500,-. Maastrichterstr. :
155, Brunssum.
Te k. BMW 316, bwj. '80, !
’ 1.750,-. Maastrichterstr. ,
142, Brunssum. -SUZUKI Jeep te koop gevr., |
schade, defect of sloop |
geen bezw. 045-422217.
Te koop Opel KADETT, bwj. ,
'79, APK 11-92, sunroof en ,
stereo, zien is kopen, -’ 1.600,-. Tel. 04499-4529.
Te k. KADETT 12 LS bwj. -'86, 83.000 km, in nw.st. -APK, schadevrij, 1 ste lak, h
vr.pr. ’ 9.250,-. 045-273743 t

Te k. Opel CORSA Joy sport
bwj. '91, 9.000 km. 045-
-228651 b.g.g. 045-210889.
Te k. Toyota CAROLLA 1.3
XL, 2-drs., bwj. '88, vr.pr

’ 14.750,-. Tel. 04405-3783
Te k. MITSUBISHI Colt GL,
bwj. '80, APK gek., 5-drs.,
vr.pr. ’ 950,-. 045-423199.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
UW auto! 045-411572.
Te koop SKODA 105 S, mei
'84, in prima staat, pr.

’ 850,-. Tel. 045-326506.
Te k. Ford SIËRRA laser,
bwj. '86, grijsmetallic, centr.
vergrend., i.z.g.st.,
’8.950,-. Tel. 045-724331.
LUCAR Kerkrade, voor be-
taalbare betere auto's met
eerste-klas service: Opel
Kadett 5x GSi, GT, Combi
enz. bwj. '85 t/m '90
’8.750,- of ’175,- per
mnd.; Ford Siërra Sedan '91
Sedan '89, Coupé Combi
'85 5-drs., Combi '89 5-drs.
vanaf ’7.950,- of ’170,-
-per mnd.; Ford Escort 4x '85/
'89; Escort XRi '89 alle ace.
vanaf ’7.750,-; VW Polo
GT rood '85; VW Polo zilver
'86; VW Golf 4x '84/'B9 vanaf

’ 7.750,-; Mitsubishi Colt 3x
'85/'9l; Suzuki Alto '85/'BB
vanaf ’5.750,-; Mazda 323
GT '86; Mazda 323 4-drs.
autom. '85; Fiat Uno 65 '87;
Uno '86; Panda '87 vanaf
’5.750,- of ’l6O,- per
mnd.; Honda Civic '86 zilver;
Accord 4-drs. Sedan '86 an-
traciet; Daihatsu Charade
GT Ti '88 Turbo Intercooler;
Nissan Sport 300ZX '85 an-
traciet; Volvo 360 GLS '87
antraciet; Nissan 100NX ty-
pe '92 Targa; BMW 316 '86
wit alle ace. ’ 12.750,-;
Peugeot 205 GTi '85/'B7
vanaf ’7.750,-; Audi 80 '89
1.8 S rood; BMW 635 CSi
coupé '82; Jeep Suzuki '87
metaltop; Renault R 5au-
tom. ’ 2.250,-; Triumph
Spitfire rood '72. Diverse
oldtimer cabrio's. Afleve-
ringsbeurt gratis, APK ge-
keurd, inkoop contant, ga-
rantie 6 maanden tot 2 jaar.
Alle reparaties onder garan-
tie. Lucar, Holzstr. 67, Kerk-
rade. Tel. 045-456963.
Opel KADETT 1.3 S '86, kn).
st. 83.000 wit, sportieve uitv.
pr.n.o.tk. Tel. 045-444418.
Autobedr. ENGELBERT Fiat
Tipo 1.4 sept. '91, 5.000 km,
’23.900,-; Golf 1600 okt.
'89, 60.000 km, LPG,
’17.500,-; Opel Kadett E
1.3 Sedan '86, ’ 10.900; Ci-
troen AX 1.1 E wit '89,

’ 10.900,-; Toyota Starlet
sportief '86, ’ 9.900,-;
Austin Maestro '84 ’4.500,-
Aan de Fremme 13 Margra-
ten. Tel. 04458-2918.
Te k. directie auto RE-
NAULT 25 GTX V 6inj., div.
extra's o.a. electr. ramen en
stoelen, autom. LPG, stereo
mod. '85, vr.pr. ’10.750,-.mr. mog. 045-226433.
Te koop FIAT Ritmo 75 CL,
bwj. '81, 5-drs., APK 8- '92,
pr. ’ 1.500,-. 045-226773.
Te k. FORD Escort, bwj. '83,
zeldz. mooi, APK mrt.'93, f’4.750,-. 045-218925. 1
DAIHATSU Rocky T.D.
1988; Daihatsu Rocky LPG
1985. 04702-1566.
PEUGEOT 205 XE Accent,
bwj. '86, mooie en goede
auto, vr.pr. ’ 8.750,-.
Tel. 04458-2114.
Te koop Honda PRELUDE,
bwj. '79, APK 9-92, pr.n.o.t.
k. Grensstr. 21, Kerkrade.
Te k. BMW 733i, Pullman
uitv. nw.gesp. pas AKP, bwj.
'79, Lz.g.st. ’3.000,-. Tel.
046-745878.
Weg. omst. te k. BMW 324
D bwj. '86 4-drs. kl. wit, aut.
Na 18.00 uur 04493-3389.
Te k. Citroen VISA bwj. '82,
APK 9-92, ’950,-. Tel.
045-713165.
Te k. Citroen VISA Super E,
bwj. '83. Bln. na 18 uur:
Tel. 04492-1276.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

tf*SSii-i\ _^ __-»-_-_*_~_/r.-_'-/ _^_!____**

ANNIE ziet SARAH Hartelijk Gefeliciteerd

70 jaar
rrOTlCiai Mam (Oma) We hebbeni«

en een fijne dag, wenst je heel erg lief, want je ben
Ho hfslo Hi ih n°9 steeds onze harted!Ufc? il-ltj UUU Van ons anemaa| met
Eindelijk volwassen vele xxxx —H
dat is toch klasse ProflCJat _J>

W- ■ fl___

PrnfiHat Dees Klein van toen z „'r i ui iuicu vandaag SARA. Dien 8
Mam, pap, Ad en Claudia. zösters en diene broor-

Opel KADETT '81 ’ 2.500,-;
Ford Taunus Bravo '82
’2.900,-; Taunus Bravo '81
’2.200,-; Mazda 323 '81. ’3.500,-; Mitsubishi Colt

" '80. Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-311078.
Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs.,
60.000 km, pr.n.o.tk. Tel.
045-255784.

' Ford SIËRRA 1.6 Combi,
bwj. sept. '83, i.z.g.st., vr.pr.
’6.500,-. Tel. 045-414601.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford Escort CABRIOL^XR3i, kl. zwart/wit, verlaag
alleen serieuse gegadijr
tel, na 12 uur 045-31025&.
Zeldz. mooie ESCORT J3i
14 inch BBS div. ace,
Kerkraderweg 166, Heejg^
HYUNDAI Pony II 1200 &
bwj. '84, APK juni '92, vT£
’2.250,-. Tel. 046-3702'"
na 17.30 uur. ___^
MERCEDES 200 T jjj
combi, div. opties, IJ.J:’13.500,-. Volvo Jac. *0
Kerkrade. Strijthagen* 11.
123. Tel. 045-458000._^

Voor Piccolo's zie verder pagina 20
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 Matinee Klassiek. Met van-

daag Tsjechische muziek uit de 17e
en 18e eeuw.

15.00 TROS/Telearchief. Serie pro-
gramma's met beelden uit oude Poly-
goon-journaals. Afl.4.

16.00 "" Journaal.
16.05 (TT) Stopwatch. Terugblik op

gebeurtenissen uit het verleden. Pre-
sentatie: Wim Bosboom, (herh.).

16.35 Bekijk het maar met Holly-
wood Boulevard junior. Casper and
his friends, tekenfilmserie.

17.11 De tv-dokter. (herh.).
17.12 Santa Barbara.
18.00 "" Journaal. .
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 Candid Camera. Amewrikaan-

se grappen met de verborgen came-
ra, gepresenteerd door Dom DeLui-
se.

19.26 Dierenmanieren. Dierenmaga-
zine. Presentatie: Léonie Sazias en
Martin Gaus.

20.00 Binnenlandse zaken. Actuele
satire op alledaagse zaken.

20.30 Aktua nieuws.
20.32 (TT) Love letters. Spelpro-

gramma voor aanstaande bruidspa-
ren met Linda de Mol.

22.02 Sjans. Comedyserie. Afl.3: Ver-
leden tijd. Vier vrijgezellen die alle-
maal iets beters, iets mooiers willen.
De ex-man van Pamela heeft een
nieuwe vriendin. Pamela doet wel of
ze het naar haar zin heeft met Sjaak,
maar is eigenlijk vreselijk jaloers en
besluit het tweetal op te zoeken om
eens goed te vertellen waar het op
staat. Ook Willem kan zijn verleden
niet vergeten.

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

22.32 TROS Aktua. Actualiteitenpro-
gramma.

23.02 Eenmaal andermaal. Veiling-
programma. Jan Pieter Glerum
maakt de kijkers wegwijs in de vei-
lingwereld, met o.a. taxaties, advie-
zen en de Veilingagenda.

23.57-00.02 "" Journaal.

Duitsland 1
jj-J-OO Tagesschau.
jj9-03 Der Denver-Clan. Serie.°9-45 Dayan Qigong. Chinese adem-
techniek en gymnastiek.

10.00 Tagesschau.
'0.03 Geliebt und lastig. Reportageover seniorenzorg.
'0.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.Jl.OO Tagesschau.
'1.03 Winnetou und das Halbblut
Apanatschi. Duits/Joegoslavische
speelfilm uit 1966.

J2.30 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.4.00 Tagesschau.
4-02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.
4.30 Der Trotzkopf. Jeugdserie.

'5.00 Tagesschau.
5.03 Pjng Pong. Kinderclub.5.30 Traumberufe. Headhunter.6.00 Tagesschau.

'6-03 Mutter & Sohn. Australische
comedyserie.
p . 0"0 Vale Tudo " Urn JedenPreis. Braziliaanse serie.

Punkt 5 - Landerreport.
i,5 Tagesschau.
'£25 WWF-Studio.
£35 Das Nest. Serie. Afl.: Der

«"30 Hier und Heute. Actualiteiten.
45 Praxis Bülowbogen. Serie.

WWF.
■58 Programma-overzicht.

2n
0o O". Tagesschau.

2q^5 ARD-Brennpunkt.
2i "n Ta9estnemen"Tele9ramm--2^-00 Das Trio. Misdaadkomedie.
ff-30 Tagesthemen. Actualiteiten.

J;°o Nachschlag. Satire met Bruno
23_.as-■°5 Supermann auf sowjetisch.
Russisch/Finse speelfilm uit 1990ar> Valerij Chartschenko. Bij een

ontmaskert commissaris Rus-Ij"1 de partijbons Gabarow als hoofd"an een drugbende. Hij laat zich nietomkopen.
00 _5 Ta9esschau."40-00.45 Zuschauen - Entspan-en - Nachdenken. Chinesische

*ostbarkeiten: lm herbstlichen Walder|eichtert pfeifen.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 (TT) Grossvater und Halbbru-

der. Toneelstuk van Klaus Höring.
15.58 ZDF-lhr Programm. Pro-
gramma-overzicht.

16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. Jeugd-

serie.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Achterbahn. Serie voor kinde-
ren.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal.
17.40 Hotel Paradies. Serie.
18.05 Lotto am Mittwoch - Ziehung
A und B. Midweeklotto.

18.20 Hotel Paradies. Serie.
19.00 Heute.
19.20 (TT)Die Pyramide des Son-

nengottes. Duitse/Franse/ltaliaanse
avonturenfilm uit 1965.

20.55 Abenteuer Forschung. Weten-
schappelijk magazine. Onderwerpen:
in hoeverre kunnen hersenen als
computers worden beschouwd; nieu-
we technologieën om de luchtvervui-
ling tegen te gaan. Presentatie: Joa-
chim Bublath.

21.45 Heute-journal.
22.15 Köpfe. Portret van de Oostduit-

se dirigentKurt Masur en de kapitalist
Gerd Gerken. Presentatie: Wolfgang
Herles.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Rolverdeling: Derrick: Horst Tappert,
Klein: Fritz Wepper, Achim Schenke:
Horst Frank, Schenkes vriendin: Bar-
bara Nielsen. Afl.: Auf eigene Faust.
De rechercheur Horst Winterstein
wordt voor het politiebureau ver-
moord. Derrick stuit bij zijn onderzoek
op een bende die goud namaakt,
(herh.).

00.00 Mem lieber John. Amerikaanse
comedyserie. Rolverdeling: John La-
cey: Judd Hirsch, Kate: Isabella Hof-
mann, Louise: Jane Carr, Ralph:
Harry Groener. Afl.: Pablo. John vindt
een hond en brengt die mee naar de
alleenstaandenclub. Hij vraagt of
iemand erop wil passen tot de eige-
naar zich meldt. Niemand wil het,
zodat John zelf de klos is.

00.25 Heute.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1 en 2
'1.03 Winnetou und das Halbblut

fiiWf natschi- Duits-Joegoslavische
HaL.Ult 1966 van Harald PM'PP-

meisje erft goudmijn.
s»'nnetou en Old Shatterhand be-
Mo*eirmen haar te9en bandieten.

161 Lex Barker en Pierre Brice.

Duitsland 2
gotte Pyramide des Sonnen-
-196 .S' uroPese co-productie uit
Droh Van Robert Siodmak. Vrouw
een samen met misdadiger
van wetenschapper het geheiman een oude Indianen schat teontfutselen. Slechte Karl May-ver-gming met Hans Nielsen en Lex

Nederland 1
£0-28 The French lieutenant's wo-nan. Engelse film uit 1981 vanReisz. Film over een verfil-van een liefdesverhaal uit hetn9eland van de vorige eeuw ZouMeryl streep het dit keer kunnen

zonder tranen? Jeremy Irons,naar tegenspeler, is goed.

BBC 2
22.00 The Good Wife. Australische
film uit 1986 van Ken Cameron.
Eenzame vrouw raakt in de ban
van een nieuwkomer in het dorp.
Trage film, maar goed gespeeld
door zeer aantrekkelijke Rachel
Ward en Bryan Brown.

Super Channel
23.00 Dr. Kildare's Strange Case.
Amerikaanse film uit 1940 van Ha-
rold S. Bucquet. Arts maakt gebruik
van radikale behandelingsmetho-
den. Degelijke verhaal met Lew
Ayres en Lionel Barrymore.
Duitsland 1
23.05 Supermann auf sowjetisch.
Russische actiefilm uit 1990 van
Valerij Chartschenko. Agent bindt
de strijd aan met de corruptie in
een stadje in het zuiden van Rus-
land. Interessant. Met Uldis Weis-
pal en Klara Belowa.
RTL Plus
2.05 Joyride. Amerikaanse film uit
1977 van Joseph Ruben. Twee
echtparen ontpoppen zich in Alas-
ka tot criminelen. Met Robert Car-
radine en Melanie Griffith.
RTL Plus
3.35 Guns, Girls and Gangsters.
Amerikaanse film uit 1959 van
Edward L. Cahn. Nachtclubzange-
res raakt betrokken bij roofoverval.
Met Mamie Van Doren en Gerald
Mohr. " Meryl Streep en Jeremy Irons in 'The French lieutenant's

woman'. (Nederland 1 -20.28 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00 Liegbeesten en apekoppen.
09.30 De beer van Bern.
10.00-10.30 Landen in Europa.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.15 Open Universiteit. «
19.20 Van gewest tot gewest.
19.54 Uitzending van de politieke

partijen. Vandaag: D'66.
20.00 "" Journaal.
20.20 Film van het Leger des Heils.
20.30 Studio sport.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sportjournaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. (Met om
23.00 Den Haag vandaag).

23.15 Monarchie of republiek? Uit-
zending van De Vrije Gedachte.

23.25-23.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" 'Alle vijf
met Nathalie Demedts.
(België/TV 1 - 22.00).

RTL 4
06.55 Journaal.
07.00 Cartoon.
07.25 Journaal.
07.30 Cartoon.
08.00 Journaal.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse serie.
08.30 Journaal.
08.35 M.A.S.H, Amerikaanse serie.
09.05 Journaal.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.
10.20 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.05 De 64.000 guldenvraag. Quiz.
11.35 Mag het iets meer zijn? Neder-

landse comedyserie.
12.00 RTL4Text.
12.20 Heimatmuseum.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Talkshow.
15.05 Sons and daughters. Australi-

sche serie. ,
15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse serie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days. Amerikaanse se-

rie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine.

18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rescue 911. Documentairese-

rie.
21.20 Geburtstag. Duitse film.
22.25 Carol & Company. Amerikaan-

se comedyserie.
22.50 Journaal.
23.05 Onopgeloste mysteries. Ame-

rikaanse serie.
23.55 M.A.S.H. Amerikaanse serie,

(herh.).
00.20 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
01.05 Geburtstag. Duitse film.
02.05 RTL4Text. Selectie uit pagina's

van RTL4-Text met het geluid van
RTL4Radio.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet (4), gym-
nastiek. 09.10 Schooltelevisie. 09.40
Cursus wiskunde. 10.10 Schooltelevi-
sie. 11.40 Teletekst-overzicht. 11.48
Programma overzicht. 11.50 Das
Recht zu lieben. Braziliaanse serie.
12.15 Report. 13.00 Geschichte eines
Engels, documentaire. 13.45 Plus 3,
economisch magazine. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25
Westpol. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Jörg Preda be-
richte!, serie. 16.30 Schooltelevisie.
17.30 Cursus Engels. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Sesamstrasse. 18.30 Es
war einmal... der Mensch, tekenfilmse-
rie. 18.57 Programma-overzicht. 19.00
Aktuelle Stunde, regionaal magazine.
19.45 Raamprogramma's van de lan-
delijke studio's. 20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Wissen-
schaftsshow, wetenschappelijk maga-
zine. 22.30 John Steinbeck, portret van
deze schrijver. 22.45 Bilder aus der
Schweiz: Das vergessene Tal, Zwitsers
tv-spel. 00.23 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik.oB.3o Cursus
Engels. 09.00 Brasilien. 09.15 Autun
en fete. 09.30 Sprache und Literatur.
10.00 Bergbaugebiete. 10.20 Beitrag
zu informationstechnischen Grundbil-
dung. 10.50 Non-Stop-Femsehen.
16.00 Family Album, USA. 16.30
Schulfernsehen im Test. 17.00 Mit Te-
lekolleg II zur Fachhochschulreife.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Zeit der
Rosen, serie. 18.26 Das Sandmannc-
hen. 18.30 Das Südwestjournal aus
Rheinland-Pfalz. 19.00 Service urn sie-
ben: Fit. 19.15 Lander-Menschen-
Abenteuer: Sambische Safari, docu-
mentaire van Verena en Ulrich Nebel-
siek. 20.00 Gonsbachlerchen, ade,
documentaire over een carnavalsgroep
die ermee stopt. 21.00 Journaal. 21.15
Die Schwestern, tv-film naar een ro-
man van Georges Simenon. 22.15
ökoropa, driedelige serie. 23.00 Som-
mergewitter, familieserie. 23.45 Re-
port. 00.30 Laatste nieuws. 00.35
Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,
08.55 Vater Murphy (Father Murphy).
09.45 Reich und schön (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.10 Dr. mcd. Marcus Welby
11.00 Lieber Onkel Bill
11.30 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogramma.
12.30 Der Hammer
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Familie
13.30 California Clan (Santa Barba-

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

ding light), Amerikaanse serie.
15.05 Dallas, Amerikaanse serie.
15.55 Chips, Amerikaanse serie.
16.45 Riskant!, spelprogramma.
17.10 Der Preis ist hêiss, spelpro-
-17.45 Durchgedreht, video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit
20.15 Die Heimatmelodie, volksmu-

ziek. Presentatie: Marianne en Mi-
chael.

21.15 Gottschalk, personality-show
met als gast: Jule Neigel Band en
Slade. Presentatie: Thomas Gott-
schalk.

22.20 Stern tv, tv-magazine met als
gast Elke Heidenreich. Presentatie:
Günther Jauch.

23.00 Weiber von Sinnen, vrouwen-
magazine. Presentatie: Hella von
Sinnen.

23.30 Benny Hill, comedy-show.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam
00.55 Kampf gegen die Mafia
01.45 Twilight zone, Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Rendezvous mit dem Tod.
02.05 Joy ride - ein gefahrlicher

Trip, Amerikaanse actiefilm uit 1977
van Joseph Ruben. Met: Melanie
Griffith, Desi Arnaz jr., Robert Carra-
dine.

03.35 (ZW) Gangster, Gin und
scharfe Hasen (Guns, girls and
gangsters), Amerikaanse thriller uit
1958 van Edward L. Cahn. Met: Ma-
mie van Doren, Geradl Mohr, Lee van
Cleef.

04.40 After hours, magazine uit Ame-
rika.

05.15 Elf 99. (herh.).

" Les Barker in 'Die Pyra-
mide des Sonnengottes'.
(Duitsland 2 - 19.20 uur).

televisie en radio woensdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.16.05 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
16.20 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.
Mieke Lamers.

17.30 Factor twee. Engelse jeugdse-
fie. Afl.2. Lee maakt het zijn nieuwe
pleegmoeder Varity niet makkelijk.
Leah's adoptie-ouders nemen een
Psychiater in de arm, omdat zij
ineens angstaanjagende nachtmer-
ries heeft.18.00 Boggle. Woordspel.

18.30 De Ver van mijn bed-strijd.
Programma waarin jonge Nederlan-
ders strijden om een reportagereis
haar Latijns-Amerika te kunnen ma-
ken. Presentatie: Han van der Meer.

'9.00 Woensdagavond met Van Wil-
'igenburg. Praatprogramma met
9asten uit binnen- en buitenland, uit
de wereld van show, televisie, film,
theater, muziek en literatuur, gepre-
senteerd door Hans van Willigen-
burg.

20.00 (""+TT) Journaal.'0.28 The French lieutenant's wo-
"lan. Engelse speelfilm uit 1981 vanKarel Reisz. Met: Meryl Streep, Jere-
i. Irons e.a. Engeland, 19e eeuw:°e bioloog Charles Smithson is ver-loofd met de dochter van een rijke
handelaar. Maar dan raakt hij geob-
sedeerd door de geheimzinnige ex-
9ouvernante Sarah Woodruff...*2.35 Reporter. Actualiteitenprogram-ma waarin telkens een verslaggevereen keuze maakt uit de maalstroomvan het nieuws.

'3-10 Mancuso FBI. Amerikaanse po-
'itieserie. Afl.: Voorbarige felicitaties.
Er dreigt een bende-oorlog wanneer
een dochtervan een mafia-leider vlak
voor haar huwelijk met de zoon van
de leider van een andere bende
Wordt vermoord. Mancuso jaagt op
de moordenaar om de oorlog te voor-
komen. Summers wordt gecharterd
°rn undercover te gaan om een
9roepje rovende prostituees te be-
happen.

°0.00-00.05 "" Journaal.

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma
voor leerlingen van de zesde klas.

16.30 Samson. Gevarieerd kinderpro-
gramma.

17.30 Mooi en meedogenloos.
17.55 Journaal.
18.00 Tik tak. Af 1.57.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de radio.
18.10 De snorkels. Amerikaanse te-

kenfilmserie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
21.30 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. 'Al loses his
cherry'. Peggy en Al hebben ruzie
wanneer Peggy naar het trouwfeestje
van haar nichtje Harriet wil, terwijl Al
niet erg enthousiast is. Al wil Peggy
een lesje leren.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poortere. Afl.B. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 Incredibile. Talkshow rond Feli-

ce. Centraal in het programma staat
de actualiteit.

23.25-23.30 Coda. Mark Insingel leest
voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Vakwerk. Informatief program-

ma rond arbeid.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie. In dronken toestand beslissen
Sam en Trey enkele anonieme brie-
ven te schrijven. Jordy oppert dat of
Sam Clegg of Baxter McCandless
wel eens Amy's vader zou kunnen
zijn.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Sportavond. Gevarieerd sport-

programma.
21.30-22.00 Journaal en sport.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05
Der Adler ist gelandet, Engelse oor-
logsfilm uit 1976. Herh. 11.15 Die gol-
dene Hitparade der Volksmusik. 12.05
Glücksrad. Herh. 12.45 Tele-Börse.
(13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniëns. Amerikaanse fami-
lieserie. 14.30 Bezaubemde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 14.55 Sat 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se familieserie. 16.00 Booker. Ameri-
kaanse misdaadserie. Herh. 16.55 Sat
1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze. Prij-
zenspelprogramma. 17.45 Regionalre-
port.lB.ls Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Wenn die Glocken
heil erklingen, Oostenrijkse Heimatfilm
uit 1959. 22.05 AKUT. Politiek magazi-
ne. 22.35 Schreinemakers live. 23.40
Sat 1 Bliek. 23.45 Bedroom Eyes 11,
Amerikaanse erotische film. 01.20 Golf,
samenvatting. 01.50 Programma-over-
zicht/Teletekst.

Radio 1 radio7.07 VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot. 1.02 Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd." 15.04
Nederland muziekland. 17.04
NCRV's hier en nu. 18.04Geloven
in muziek. 19.04 Water en vuur.
20.04 Country style. 21.04Lefte da-
te. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00

Operafragmenten. 11.20 In de
schaduw van de meesters. 12.00
Barokmuziek. 12.30 Stemmen.
13.00 Nws. 13.044-Luik. 14.00 De
oratoria van G.F. Handel. 14.30
Jazzspectrum. 15.30 Moet je ho-
ren. 16.00 Jacco's keus. 17.00
Forum. 19.00 Kleine zaal: Pianok-
wart. 20.00 Nws. 20.02 Forum.
20.15 AVRO-Concertavond: Ko-
ninklijk Concertgebouwork. met
viool. 22.00 Opera magazine.
23.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 De schatkamer. 10.00
Oud plaatwerk 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Bonnefooi.
HV: 12.30 De spiegel. 13.00 Nws.
13.10 Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderhedep-nieuws-
overzicht. 15.00 De sterren. 15.30
Stoppen met roken. 16.00 TROS
Schlagerfëstival. 17.00 TROS Die-
renmanieren. 17.40 TROS Kamer-
breed extra. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Basicode 3 - magazine.
18.20 Uitzending van CD. 18.30
TROS Perspectief. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Grieks voor beginners. 21.00 Britse
en Amerikaanse literatuur. 21.30
Pronto. 22.00 ca va? 22.30-23.00
De sterren.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.25 La fete a la
maison, Amerikaanse serie. 12.55
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.35 Une
fille pour l'été, Franse dramatische
speelfilm uit 1959. 14.55Le point de la
médicine. 15.55Autant savoir, magazi-
ne. 16.20 Clips a la une. 16.45 Nouba
nouba, kinderprogramma. 17.35 Force
de frappe, Amerikaanse serie. 18.25
La fete a la maison, Amerikaanse se-
rie. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Strip-tease. 21.15
De si tendres liens. 22.45 Coup de film.
23.05 Weerbericht en laatste nieuws.
23.30 Bourse. 23.35 Le coeur et l'e-
sprit.

België/Télé 21
15.50 Vidéothèque. 16.45 Cargo.
17.40 Nouba nouba. 18.30Le coeur et
l'esprit. 19.00 Radio 21. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.00 Challenge. 21.30
Laatste nieuws, weerbericht en beurs-
berichten. 22.00 Pierre Mertens, portret
22.55-23.20Ce soir.

TV5
07.00 Nieuws. 07.35 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Objectif Europe. 09.30
Euro 3. 10.00 Reflets - images d'ail-
leurs. 11.00 Nord/Sud. 11.30 Feu vert.
11.50 Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15
Strip tease. 17.15 La vérité est au fond
de la marmitte. 17.40 Cursus Frans.
18.00 Questions pour vn champion.
18.30 Nieuws. 18.50 Weerbericht.
19.00 Montagne. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Temps présent. 21.00
Nieuws en Europees weerbericht.
21.30 Adorable Julia. 23.40 Nieuws.
00.10 Ex-Libris. 01.10 1,2,3 Théatre.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.00 TGI mattina.
07.30 Da milano tgr economia. 10.00
TGI mattina. 10.05 Unomattina econo-
mia. 10.15 Ci vediamo. 11.00 Da mila-
no tgl. 11.05 Ci vediamo. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 Piacere raiuno 1 parte.
12.30 TGI flash. 12.35 Piacere raiuno
2 parte. 13.30 Telegiornale. 13.55 TGI
tre minuti di. 14.00 Piacere raiuno 3
parte. 14.30 L'albero azzurro. 15.00
DSE. 15.30 Lavoro news. 16.00 Big.
17.55 Oggi al parlamento. 18.00 TGI
flash. 18.05 Vuoi vingere. 18.30 Ora di
punta. 19.35 Una storia di enzo biagi.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 42 Festival di San Remo.
23.00 TGI linea notte. 23.15 Dopofes-
tival in diretta dal teatro centrale di San
Remo. 00.15 TGI notte 0 che tempo
fa. 00.45 Oggi al parlamento. 00.55
TGS mercoledi sport. 03.05 TGI linea
notte. 03.20 II Bianco, il giallo, il nero.
05.05 TGI linea notte. 05.20 Diverti-
menti. 06.05 1915/sceneggiato/6 epi-
sodio.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 Schooltelevisie. 11.40
Around Scotland. 12.00 Schooltelevi-
sie. 14.20 Pigeon Street. 14.35 King
Rollo. 14.40 Schooltelevisie. 15.00
Nieuws en weerbericht. 15.15 World
Bowls. 16.00 Nieuws en weerbericht.
16.50 Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht. 17.00 World bowls. 18.10
(TT) Horizon. 19.00 Star Trek: The
next generation. 19.50 Def II: Reporta-
ge. 20.30 Def II: Rapido. 21.00 The day[
the world changed. 21.10 Timewatch.
22.00 The good wife. 23.30 Party politi-
cal broadcast by the 5DP.23.35 New-
snight. 00.20 The late show. 01.00
Weerbericht. 01.05 Open university.

BBC1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.25 Bump. 11.35 People to-
day. 12.00 Nieuws. 12.05 (TT) Holiday.
12.30 People today. 13.20 Pebble Mill.
13.55 Regionaal nieuws. 14.00 Nieuws
en weerbericht. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Going for gold. 15.15 Hawaii
Five-O. 16.05 Help your child with
science. 16.15 Primetime. 16.50Cater-
pillar trail. 17.05 Fiddley foodle bird.
17.15 Seeing off Uncle Jack. 17.30

The new Yogi Bear show. 17.35 Bucky
O'Hare. 18.00 Newsround. 18.10 (TT)
A likely lad. 18.35 (TT) Neighbours.
19.00 (TT) Nieuws en weerbericht.
19.30Regionaal nieuws. 20.00 Wogan.
20.30 (TT) Tomorrow's world sport
special. 21.00 (TT) Only fools and hor-
ses. 21.55 Uitzending politieke partijen:
De SDP. 22.00 (TT) Nieuws. 22.30
(TT) QED. 23.00 Sportsnight. 00.30
Spenser for hire. 01.20 Weerbericht.
03.00 The way ahead.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Watersport.
09.00 Spaans voetbal. 09.30 Interna-
tionale danswedstrijden. 10.30 Euro-
bics. 11.00 Voetbal. 12.00 Snooker
league. 14.00 NHL IJshockey. 15.00
Eurobics. 15.30 Voetbal. 16.30 Bok-
sen. 18.00 Go, Nederlands auto- en
motorsportmagazine. 19.00 Skiën voor
mannen. 19.30 Paardesport. 20.30
Voetbal. 21.30 Ski special.+ 22.00
Spaans voetbal. 22.30 Golf. 23.30 NHL
IJshockey.

Eurosport
09.00 Rodelen. 10.00 Paardesport.
11.00 Badminton. 12.00Kunstrijden op
de schaats. 14.00 Paardesport. 15.00
Tennis. 18.00 Badminton. 19.00 Ten-
nis. 20.00 Eurofun. 20.30 Paardesport.
21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Eurotop
event. 23.00 Voetbal. 00.30 Eurosport
nieuws.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 24.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World today. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg op woens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 12.30 Hie-
ringebiete-Konzèr. Rechtstreekse
reportage van het traditionele as-
woensdag-concert door het Maas-
trichts Salon Orkest 0.1.v. André
Rieu, met medewerking van de
Mestreechter Staar en Wim Stein-
busch. 14.00 Overname Radio 1,
nieuws- en actualiteitenzender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium. Program-
ma over kunst.

België/Radio 2
.6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many. Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux. 14.00 Villa Musica, mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
voor een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkaffee.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 agenda). 9.00

Nieuws. 9.05 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch (met om 12.00 agenda voor
Duitstaligen in Brussel; 1215
agenda voor het Ostkanton; 12.30
BRF Aktuel). 13.00 Frischauf.
14.00 Nieuws. 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons & Folk.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
BRF-International. 17.05 Oldiekis-
te. 18.10 BRF Aktuell. 18.40-20.05
Orgel- en koormuziek.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Morgenmagazin. 9.00
Radio-Shop. 12.00 RTL Mittag.
14.00 RTL-Café. 15.00 Feiera-
bend. 18.00 Neues aus Kmo, Vi-
deo, Musik. 21.00 Je t'aime. Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und traurnen.
24.00-4.00 Radio Nacht.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht;
elk uur nieuws). 8.55 Overpeinzing.
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws. 12.05 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en Stichwort
Wirtschaft. 14.07Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert. 16.00
Nieuws 16.05 Oude en nieuwe
carnavalsschlagers. 17.00 Nieuws;
Det Tag urn fünf. 17.07 Musik-
Express (18.00 nieuws; 19.00 Auf
ein Wort; 19.30 Ohrenbar). 20.00
Nieuws. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen (22.00 nieuws).
22.30-04.00 ARD Nachtexpress.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. QB.OO ITN Nieuws. 08.30
Hello Austria Hello Vienna. 09.00 The
mix. 09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Touristic magazin. 13.00 Japan
business today. 13.30 The science
show. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 The travel magazi-
ne. 21.30 Business weekly. 22.00 BBC
world news. 22.30 Supersports news.
22.45 US market wrap up. 23.00 (ZW)
The Wednesday thriller. 00.30 Music
news. 00.40 Blue night. 01.10 Super
shop. 01.40 The mix all night.
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" 'Die aannemers
lachen zich rof

De coalitiepartijen CDA en WD
steunden het voorstel, de Lokaal
Demokraten, Nieuw Meerssen
en PvdA wezen de regeling af.
„Het kan niet zo zijn dat men ons
benadeelt voor zes ton en het
dan goedmaakt met de helft van,
dat bedrag," aldus Wil Lamers
van deLokaal Demokraten.
Burgemeester Majoor is pijnlijk

getroffen door de bewoordingen
waarin Lamers' partij oppositie'm
voerde. „De suggestie wordt 'op-
geroepen dat .wij het op een ak-
koordje hebben gegooid met de
aannemers èn dat hoeven we
niet te nemen. We hebben nu
naast een ingewikkeld gevecht
-ook nog te maken met een ver-
deelde raad. Dat maakt de zaak

'Daar is volgens-Lamers dan ook
geen sprake van: „Tot drie, vier
keer toe is Majoor maandag-
avond bezig geweest met wan-
trouwen te zaaien. Hij splijt de
raad en dat moet een voorzitter
niet doen, die moet bindend op-
treden."
De fractie verlangt van de burge-
meester dat hij in het openbaar
terugkomt op zijn uitspraken.

Raad Meerssen akkoord
met afkoopsom Stevin

Majoor overhoop met Lokaal Demokraten
MEERSSEN - De gemeente-
raad van Meerssen is maandag-
nacht met tien tegen acht stem-
men akkoord gegaan met het
voorstel van B en W om driehon-
derdduizend gulden van wegen-
bouwer Stevin BV te accepteren,
in. ruil voor de belofte aan Stevin
af te zien van een strafklacht
over de aanbesteding van de
aanlegvan het stamriool, in 1985.
Oe gemeente mag ook geen vor-
deringen indienen bij de andere
inschrijvers op dat project. WD-
fractievoorzitter Schepers: „Wij
willen geen procedure van ze-
ven, acht jaar waarvan het posi-
tieve resultaat nog maar moet
blijken."

er niet eenvoudiger op. Ik begin
het moeilijk te vinden positief
ingesteld te blijven tegenover de
oppositie."

Van onze verslaggever School wacht advies
over vervolging
aannemers af

SITTARD - De scholengemeen-
schap College Sittard laat het sterk
van het ministerie van Onderwijs
afhangen of vervolging ingesteld
moet worden tegen vijfLimburgse
aannemers. Volgens officier van
justitie mr J. Laumen kan de
school.of het ministerie gemakke-
lijkeen procedure beginnen om ille-
gaal verdeelde opzetgelden terug te
krijgen. Het bestuur van de Sittard-
se school heeft inmiddels besloten
om met het ministerie hierover te
overleggen.

Bouwbedrijven uit Sittard, Heerlen,
Landgraaf en Weert spraken des-
tijds in het geheim met een al jaren
geleden failliet verklaarde aanne-
mer in Sittard de offerteprijzen af.
Bij de aanbesteding van de bouw
van de Sittardse school verdeelden
de aannemers onderling vermoede-
lijk zon 800.000 gulden aan opzet-
gelden.

Uitlekken nieuws zou kandidaat-burgemeesters afschrikken Twee jaar geleden werd de aanne-
mer die de school in Sittard bouw-
de, al door derechter in Maastricht
veroordeeld voor oplichting. De
toenmalige aannemer diende in
1985 een offerte in voor een bedrag
van ’ 8,3 miljoen, een prijs die hei-
melijk was afgesproken met de vijf
andere aannemers.

Het schoolbestuur wil over een
eventuele vervolging praten met
Onderwijs, omdat het ministerie
tachtig procent van de nieuwbouw-
kosten betaalde. „Het is wel zaak
om dit juridisch te bekijken. Maar
we moeten eerst overleggen of er
een procedure ingesteld moet wor-
den en zo ja, op welke manier," zo
lichtte bestuursvoorzitter mr F.
Heuts gisteren toe.

Heerlen ziet af van
vertrouwenscommissie Voorzitter Heuts sluit niet uit dat

een derde deskundige erbij gehaald
wordt om de kwestie te onderzoe-
ken. Het ministerie van Onderwijs
moet nog schriftelijk op de hoogte
gebracht worden van het standpunt
van het bestuur.

Hoewel het al twee jaar geleden is'
dat bewuste aannemer werd veroor-
deeld, heeft het schoolbestuur
steeds een afwachtende houding
aangenomen. Tegen het vonnis in
Maastricht was immers beroep aan-
getekend bij het gerechtshof in Den
Bosch. Dat beroep is onlangs, te elf-
der ure, ingetrokken door zowel de
aannemer zelf als Justitie. Daarmee
trad het vonnis van de Maastrichtse
rechter na bijna twee jaar pas in
werking. Mr Laumen, de toenmali-
ge officier van justitie, beschouwt
dit onherroepelijke vonnis als be-
wijsmateriaal waarmee de school en
het ministerie uit de voeten kun-
nen.

Landgraaf zet
accountant op
Streekgewest

en wapen in woning
HEERLEN - De politie van Heerlen
heeft in de woning van een 34-jarige
inwoner van de gemeente een gas-
alarmpistool met munitie, tien gram
heroïne en cocaïne, twee kilo hasj en
tientallen XTC-pillen gevonden. De
man werd maandagmiddag aange-
houden door de spoorwegpolitie. Oe
Heerlenaar bleek in het bezit van een
geringe hoeveelheid harddrugs. Tij-
dens het verhoor van de man kwam
naar voren dat hij in zijn woning een
vuurwapen en nog meer drugs had
liggen. Daarop werd zijn huis onder-
zocht.

Politie vindt drugs

Watervoorziening
even in gevaar
HEUVELLAND - Door een storing in
een pompinstallatie dreigde gister-
middag de continue watervoorziening
in het Heuvellandin gevaar te komen.
Bedreigd werd het gebied ten zuiden
van de lijn Maastricht, Cadier en
Keer, Margraten en Gulpen. Via Om-
roep Limburg vroeg de Waterleiding
Maatschappij Limburg de afnemers
het gebruik van water zo veel moge-
lijk te beperken. Rond half vier was
het euvel verholpen en was er weer
voldoende pompcapaciteit zodat de
beperking in het watergebruik kon
worden opgeheven.

HELDEN - De Duitse autoriteiten
hebben gisteren opnieuw de 37-jarige
P.Z. in het plaatsje Schwelm aange-
houden. De man, echtgenoot yan de
39-jarige Duitse vrouw wier stoffelijk
overschot onlangs in de bossen bij
Grashoek/Helden werd gevonden,
was vorige week al eens aangehou-
den en weer op vrije voeten gesteld.
De verdachte heeft inmiddels voor de
onderzoeksrechter bekend dat hij zijn
vrouw door wurging om het leven
heeft gebracht. Het recherchebij-
standsteam onderzoekt sinds 8 fe-
bruari jongstleden de zaak in Gras-
hoek/Helden, waar op die dag het
stoffelijk overschot van de vrouw
werd aangetroffen. Uit het onderzoek
is gebleken dat zij in een bungalow-
park in de nabijheid van Eindhoven
heeft gelogeerd, samen met haar
man en 4-jarig kind. Het echtpaar
kreeg vermoedelijk ruzie. Kort daarop
werd de vrouw als vermist opgege-
ven.

Verdachte moord
weer aangehouden

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf heeft haar nieuwe ac-
countantsbureau VB Accountants
opdracht gegeven ook te kijken de
doeltreffendheid waarmee Land-
graafs geld wordt ingezet door re-
gionale instituten als het Streekge-
west en de GGD. Gemeente en VB
Accountants sloten gisteren een
contract af voor een periodevan vijf
jaar.

„We kunnen niet meer volstaan met
de wetenschap dat alles klopt. We
willen weten of het ook doelmatig
is", motiveerde wethouder Thei Gy-
bels (financiën). Daarbij wil Gybels
niet alleen naar de gemeente zelf
kijken, maar ook naar grotere ver-
banden waarin de gemeente betrok-
ken is.
Gybels herhaalde zijn al eerder ge-
dane boodschap dat Streekgewest
en GGD zich niet aan de discussie
over taken en middelen kunnen
onttrekken. „Het kan en mag niet zo
zijn dat we op één plaats die worste-
ling volbrengen, terwijl we op een, andere plaats dezelfde hoge reke-
ning als altijd gepresenteerd krij-
gen", aldus Gybels.

Voerendaal vol van
Russische kunst

" Vladimir, Olga en orga-
nisator Huub Sensen inven-
tariseren de werkstukken
voor de expositie in Voeren-
daal.

Foto: CHRISTA HALBESMA

veertien dagen moest verschui-
ven door alle problemen rond de
visa van de kunstenaars. Sensen
verwacht de andere twee Russen
enkele dagen voor de sluiting
van de expositie, die over pre-
cies een maand volgt.

Olga: „Ondanks de schaarste aan
materialen proberen we mooie
dingen te maken. Werken met
een diepere bedoeling, die ieder-
een kan begrijpen. De taal van
de kunst moet immers univer-
seel zijn."

rende 'smeedijzeren' engel van
Vladimir Sokhonevitch is het
symbool van de perestroika en
de huidige 'zwevende' tijd.

kopen. Met de opbrengst willen
ze materialen voor hun kunst-
werken aanschaffen, die in het
GOS (Gemenebest van Onafhan-
kelijke Staten) schaars zijn. Vla-
dimir Sokhonevitch: „De om-
wenteling in het voormalige
Rusland heeft dan wel gezorgd
voor geestelijke vrijheid, het nor-
male leven wordt steeds zwaar-
der." "

Comité let
streng op
priesters

in optocht

VOERENDAAL - Met man en
macht wordt gewerkt aan de
laatste voorbereidingen voor een
'tentoonstelling van vier Russi-
sche kunstenaars, die vandaag
begint in het Voerendaalse ge-
meentehuis.

De woning van gastheer Huub
Sensen in Klimmen is veranderd
in één groot atelier. Smeedobjec-
ten van Vladimir Sokhonevitch
versperren de bezoeker de weg
naar de trap. In de woonkamer
staan ruim dertig kleurige batik-
doeken her en der verspreid.
Deze werkstukken van Olga Ki-
seliova moeten opnieuw opge-
spannenworden en voorzien van
een lijst. Een hels karwei, zo vlak
voor de opening van de exposi-
tie.

Pas een kleine week geleden
kregen twee van de vier Russen
het groene licht voor hun trip
naar Nederlarfd. Tot opluchting
van organisator Huub Sensen,
die de tentoonstelling eerder al

Olga en Vladimir - in het dage-
lijks leven docente Kunst theore-
tica in Sint Petersburg en hoofd
van de afdeling metaal op de
Moehina Hogere Kunst Acade-
mie - hebben het meerendeel
van alle werken meegebracht in
de trein. De batikdoeken en de
zware smeedijzeren objecten wa-
ren verpakt goed voor zon 450
kilo bagage.

De kunstenaars werken tegen de
verdrukking in. De objecten van
het tweetal zijn dan ook omge-
ven door symboliek. Het werk-
stuk Bloedgroep van Olga bij-
voorbeeld, met vele verschillen-
de kleuren rood, beeldt de
geschiedenis en de strijd van het
Russische volk uit. Een ballance-

Het tweetal hoopt een deel van
de werken in Nederland te. ver-

De werken van het viertal zijn
vanaf vandaag te zien in het ge-
meentehuis van Voerendaal op
werkdagen van 9-12.30 uur. Op
dinsdagmiddag ook van
13.30-16.30 uur. Aansluitend aan
de officiële opening om 20 uur
vindt een thema-avond plaats
over de Russische kunst en cul-
tuur onder leiding van Wim En-
gelen.

Albanees gezin uit land gezet
ervaring die Bibi Panis ook,
heeft opgedaan: „Het is inder-
daad zo dat het ministerie ab-
soluut niet bereid is om ook
maar enige informatie in deze
kwestie te geven."

men met een heroverweging.

„Men was daar absoluut niet
toe bereid. Volgens Justitie is
het gebied rond Belgrado vei-
lig, ook voor de etnische Alba-
nezen. In de gegeven situatie
oordeelde men het dus als ver-
antwoord om deze mensen te-
rug te sturen", aldus een
woordvoerder.

In het geval van de etnische
Albanezen ligt echter een ad-
vies van het Hoge Commissa-
riaat voor het Vluchtelingen-
werk v voor waarin melding
wordt gemaaktvan de dreigen-
de situatie die voor deze men-
sen bestaat bij terugzending.
Over deze situatie zijn ook vra-
gen gesteld in de Tweede
Kamer. Door justitie werd
daarop gereageerd met de me-
dedeling dat toch uitgezet zou
worden, alleen werd de toezeg-
ging gedaan dat in voorkomen-
de gevallen eerst een zorgvul-
dige toetst zou plaatsvinden.

SITTARD - Het optochtcomité in
Sittard is kritischer op deelnemers
in de optocht waarin geestelijken
worden uitgebeeld, dan bij andere
onderwerpen. Dat zei J. Paques, se-
cretaris van het optochtcomité, gis-
teren over het schrappen van een
carnavalsgroep in de kleine optocht
afgelopen zondag in Sittard.

Als het vóórkomen van een geeste-
lijke niet functioneel is, aldus Pa-
ques, wordt de betreffende groep
van deelname uitgesloten.
In de groep uit de Sittardse wijk
Ophoven, die uit de optocht werd
gezet toen de stoet al trok, liepen
enkele als geestelijken uitgedoste
mensen mee met kinderwagens. Ze
droegen een bord mee met de tekst:
„Bij Ophoven achter het klooster
slaan ze pp de trom."
Een lid van het optochtcomité dat
de groep voorbij zag trekken, ver-
bood de deelnemers om verder te
lopen. Volgens secretaris Paques is
de combinatie geestelijkheid en
kinderwagens, met de erbij beho-
rende tekst, zó suggestief dat dit
niet door de beugel kon.
Secretaris Paques verklaarde dat
extra op de uitbeelding van geeste-
lijken wordt gelet, om mensen niet
onnodig te krenken. „Dit zijn toch
zaken van hogere waarde. Er zullen
wel weer mensen zijn die nu zeggen
dat wij als optochtcomité niet bij de
tijd zyn, maar het is hier nog altijd
een katholieke regio."

VALKENBURG - Met de aanhouding
van een 44-jarige man uit Margraten
is een einde gekomen aan een serie
overvallen in diverse Zuidlimburg.se
gemeenten. De man wordt ervan ver-
dacht in de afgelopen maanden tien
overvallen te hebben gepleegd op
modewinkels en sigarenzaken in Sim-
pelveld, Landgraaf, Gulpen, twee-
maal Valkenburg, Vaals, Maastricht,
Lanaken en Sittard. Het onderzoeks-
team van de rijkspolitiegroepen Val-
kenburg en Krijtland was het opgeval-
len dat bij de overvallen steeds
vrouwen die in de winkels werkten,
het slachtoffer werden. Onder het
mom van 'geld wisselen' of het met
niet gepast geld kopen van sigaretten
openden de dames de kassalade.
Vervolgens werden zij met een alarm-
pistool bedreigd en deed de overval-
ler een greep in de kassa. De buit
bedroeg telkens enkele honderden
guldens.

Overvaller
aangehouden

MAASTRICHT - Terwijl een mede-
werker van de ANWB gistermiddag
tegen half een op de Brusselseweg in
Maastricht druk bezig was met de
wagen van een gestrande automobi-
list, zag deze plotseling iemand met
zijn voertuig wegrijden. Een patrouille
van de gewaarschuwde politie zag de
opvallend gelewagen van de Wegen-
wacht even later over de Noorderbrug
rijden, richting'Qeusselt. Na een korte
achtervolging kon de dader worden
aangehouden. Het was een 21-jarige
inwoner van Maastricht, die na aan-
houding werd ingesloten.

Aan de haal met
auto Wegenwacht

Koeriersdiensten
De Peel van de baan
VENLO/HEERLEN - De kans dat mi-
nister van defensie van Voorst tot
Voorst toestemming zal geven aan
koeriersdiensten om 's nachts gebruik
te maken van vliegbasis De Peel is
uiterst klein. Dit verklaart een woord-
voerder van het ministerie. Militaire
vliegvelden kunnen in de regel alleen
overdag voor civiel gebruik worden
opengesteld. De woordvoerder meent
dat het niet te verwachten is dat in de
BeleidsvisieKleine Luchtvaart van de
ministeries van defensie en verkeer
en waterstaat een uitzondering wordt
gemaakt voor De Peel. Volgens een
recente studie van de Kamer van
Koophandel van Venlo zou De Peel
een reële optie zijn voor commercieel
medegebruik, zeker nu Maastricht
dreigtweg te vallen als serieuze part-
ner voor de Europese en Amerikaan-
se expressvervoerders.

VAALS - Een etnisch-Albane-
se gezin uit Vaals is op het
vliegtuig gezet en terugge-
stuurd naar Joegoslavië. Het
gezin, bestaande uit vader,
moeder en twee kinderen,
woonde sinds een aantal maan-
den in Vaals in het kader van
de ROA-regeling, in afwach-
ting van een uitspraak over de
asielaanvrage.
Het kort geding dat het gezin
eind vorig jaar aanspande om
in Nederland de uitspraak over
de asielaanvrage te mogen af-
wachten, werd verloren. Vol-
gens Bibi Panis van het regio-
bureau Vluchtelingenwerk Ne-
derland in Den Bosch is 'het
dan in principe mogelijk om de
betrokken mensen het land uit
te zetten.

Volgens een medewerker van
het Bureau Rechtsbescher-
ming van Vluchtelingenwerk
Nederland is op de valreep nog
geprobeerd om Justitie in deze
zaak te bewegen om in te stem-

Volgens een woordvoerder van
de Werkgroep Vluchtelingen
in Vaals, en als zodanig ook
belast met de begeleiding van
het gezin, is het enorm teleur-
stellend om te ervaren hoe
zoiets uiteindelijk in zijn werk
gaat. „Ik heb daar eigenlijk
geen woorden voor. Dat grijpt
je echt naar de keel en is ook
moeilijk te verwerken. Ik wil
wel alles in het werk stellen
om te achterhalen wat er nu
verder* met het gezin gebeurt.
Dat is het minste wat ik nog
voor ze kan doen", aldus de
woordvoeder.

Bij het regio-bureau Vluchte-
lingenwerk denkt men daar
echter anders over. Bibi Panis:
„Ons zijn gegevens bekend
waaruit blijkt dat mannelijke
etnische Albanezen het risico
lopen te worden opgepakt bij
terugkeer in het land." Bij het
ministerievan Justitie was nie-
mand bereid om in deze kwes-
tie commentaar te geven. Een
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| - Heerlen ziet
van het instellen van een

die
*lch bezig zou houden metcle opvolging van burge-
meester Van Zeil.

o 6 gemeenteraad vreest unaniem
*' respectabele kandidaten afzien

,*n een sollicitatie uit vrees dat die. oortijdig) in de publiciteit komt.
|. °k betwijfelt de raad dat een ver-, °üwenscommissie veel invloed
|ati uitoefenen.
ju _emeester Piet van Zeil gaat op
j.SePtember met pensioen en al op
1 'naart komt gouverneur Masten-

°ek de profielschets voor de nieu-e burgemeester ophalen. Dat
r,5rdt vrijwel zeker opnieuw een

2
e Heerlense gemeenteraad kan,

tfcf dat gebruikelijk is, een ver-
IbetUWenscomrnissie instellen, dietrokken wordt bij de sollicitatie-

ocedure voor de nieuwe burge-meester.
rj ouverneur Mastenbroek legt aann commissie een lijst met burge-
1-*jesterskandidaten voor. De raads-
v^en in e commissie vergaderen

rvoigens een aantal keren onder
v pootste geheimhouding. Dat le--- 'uiteindelijk een voorkeurslijst
aan aan de gouverneur wordt
eej^koden. Deze kan de nummer
arid Van °^e st overnemen °f een
reg re kandidaat voordragen bij de

'e_ _ e meest recente burgemees-
Va i 6 noemingen in Brunssum,
va_? ien Weert kwamen de namen.(jj; kandidaat-burgemeesters, on-

Id 6 de geheimhoudingsplicht, in
Ih6

openbaarheid. Deze ervaring
aan hde gemeenteraad van Heerlenn «et denken gezet.

'Ek„ 'S Jammer» maar. in Heerlen
dat Z0 veel stukken> dat kandi-
ee en met een goede reputatie wel
tyo afgeschrikt zouden kunnenI . reten," omschrijft Arie Kuijper
ye^otivatie van de PvdA om af te
sic Van een vertrouwenscommis-

r heerst in de Heerlense raad te
<w*VS een sfeer van vertrouwen
*ern f burgemeestersbenoeming in-
besi " " houden. Bovendien valt de
itivi g toch m Den Haag, onze
Jin ud is zeer beperkt," stelt Wil°üben van de WD.

Offi grootste Part«. het CDA> neemt
L c ieel op 5 maart een besluit.
laat

ar woordvoerder Hans Gorjen
<je weten zeker rekening te hou-
van nmet et negatieve standpunt

°-e rest van de gemeenteraad.

Üju " oolc de oppositie is zeer duide-g-_m haar afwijzing. „Wie de bur-
l_n ster van Heerlen wordt, bepa-
vertre Straks toch in Den Haag' Die
6e_ °,Uwenscommissie is slechts
ftei democratisch' alibi," vindt
-H<-<-ii Hummel van de Groeperingleerlen-Noord.
hebbde Socialistiese Party en D66
Vertr_n er §een fiducie in dat een
Soed U^ensco"rnmissie in Heerlen
Links , functioneren. Groen
rn eest aat weten een goede burge-
vert

r te willen, mèt of zonder
ouwenscommissie.

(ADVERTENTIE)
""*■ SW.SSPIU3«-

E____^^^^
i Ve*antwoord slaapcomfort

Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324V Geleen, Raadhuisstr. 8, 04Ó-743030

Van onze verslaggeefster

Van onze correspondent
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Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in de
leeftijd van 73 jaar, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, mijn lieve man, onze vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Hens Hendriks
echtgenootvan

Anna Degens
Heerlen: A.M. Hendriks-Degens

kinderen en kleinkinderen
Familie Hendrik-
Familie Degens

6415 ED Heerlen, 24 februari 1992
Goselingstraat 62
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
denop vrijdag 28 februari as. om 10.00 uur in de
parochiekerk van St.-Martinus te Kerkrade-
Spekholzerheide, waarna aansluitend de crema-
tie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene, donderdag 27 februari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Hens Hendriks
generaal kon. erk. schutterij

St.-Sebastianus Spekholzerheide

Zijnverdiensten voor de schutterij zullen steeds
in onze gedachtenis blijven en wij wensen zijn
nabestaanden veel sterkte toe.

Namens bestuur, ledenen
damescomité
kon. erk. schutterij
St.-Sebastianus
Spekholzerheide

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en de begrafenis van mijn onvergetelijke
vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Antoinette
Kessen-Meulmeester

zeggen wij u hartelijk dank. Uw warme belang-
stelling was en is voor ons een grote steun en
troost.

S jefKessen, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hoensbroek, februari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 29 februari as. om 18.00 uur in
de Christus-Koningkerk te Hoensbroek-Zuid.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den en de crematie van mijn lieve man, onze
goede vader en lieve opa

Rieks Bening
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Lieske Bening
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, februari 1992

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis, dat
heden geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, mijn opa, onze broer, schoon-
broer, oom en neef

Hubert Cobben
echtgenootvan

Lieske Knubben
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, op
74-jarige leeftijd.

Landgraaf: A.J. Cobben-Knubben
Landgraaf: Lou en Antoinette

Cobben-Vreuls
Heerlen: Martin en Angelina

Cobben-Voncken
Andy
Familie Cobben
Familie Knubben

6372 SL Landgraaf, 24 februari 1992
Achter den Winkel 2
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 28 februari om 10.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in het crematorium, alwaar vanaf
10.10 uur gelegenheid is tot schriftelijke condo-
leance.
Avondwake tot intentie van de dierbare overle-
dene donderdag 27 februari om 19.00 uur inde
H. Michaëlkerk van het Eikske-Schaesberg.
De overledene is opgebaard in derouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32, alwaar dagelijks
van 18.30 tot 18.45 uur gelegenheid is om af-
scheid van hem te nemen.
Voor diegene die geen vervoer hebben naar het
crematorium staat een bus gereed op het adres
Achter den Winkel 2. Vertrek om 10.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor al het goede dat hij ons schonk
en de zorgen die hij aan ons besteed heeft, ge-
ven wij met droeiheidkennis, dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan mijn dierbare
man, onze vader, schoonvader, opa, schoon-
zoon, broer, zwager en oom

Berend Hendrik
Sulmann

echtgenoot van

Elsiena Groen
Kerkrade: E. Sulmann-Groen

kinderen en
kleinkinderen
Familie Sulmann
Familie Groen

6463 CX Kerkrade, 24 februari 1992
St. Pieterstraat 114
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op vrijdag 28 februari om 11.00 uur in
de parochiekerk H. Pastoor van Ars in Eygels-
hoven, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis donderdag om 19.00 uur in eerderge-
noemde kerk.

In de overlijdensadvertentie van

Frits Knoors
is abusievelijk een regel vergeten. Dit had moe-
ten zijn:
Mochten wij nog iemand zyn vergeten of niet
hebbenkunnen bereiken, dan hopenwij dat de-
ze annonce als kennisgeving wordt beschouwd.

I Volstrekt
enige en algemene kennisgeving

"' —— >fJe ne meurs pas,
j'entre dans la Vie".
Ste Thérèse deLisieux
Zeer verdrietig berichten wij dat, gesterkt door het
heilig sacrament der zieken, van ons is heengegaan,
op 24 februari 1992,

dr. Jacques van den Berk
geboren 23 mei 1919 te Holtum-Born,
echtgenootvan

Marie Mertens
Marie van den Berk-Mertens
Familie Van den Berk
Familie Mertens

6096 BW Grathem, Lindestraat 7a
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrij- .dag 28 februari as. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Severinus te Grathem, waarna wij Jacques
terusten leggen op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst en gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.00 uur in de kerk.
Donderdag om 19.00 uur avondmis in voornoemde
kerk.
Jacques is opgebaard in huize Sterrebosch, Onder de
Bomen 4 te Thorn, alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen van 18.00 tot 18.45 uur op donderdag 27 fe-
bruari.
Wij danken allen dieons in de lange, zware strijd heb-
ben omringd met hun liefde, vriendschap en steun.
GEEN BLOEMEN, maar op uitdrukkelijke wens van
de overledene kunt u een gift storten op gironummer
1024156 par. missiecomité Heerlen, t.b.v. Père Antoi-
ne ten Have C.S.Sp. „De vader van de Amazone".

. Hl—_ ' 1
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Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wü u mede, dat na
een moedig en waardig gedragen lijden van ons
is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten,
S__v_k„aen °_f goede en zorgzame vader'

Herman Hoedemaker
echtgenootvan

Mia Schmetz
op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Mia Hoedemaker-Schmetz

Kerkrade: Thei en Anja
Hoedemaker-vanLieshout
Linda, Meike, Frank

Nuth: Annie enLoet
Franssen-Hoedemaker
Cindy

24 februari 1992
Donatusstraat 77, 6361 TK Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrrjdag 28 februari om 11.00 uur in de St. Bavo-
kerk te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de
begraafplaats Daelderveld.
D.. . 4-jiii i _. _ _Bijeenkomst inde kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag a.s. om 18.30 uur avondwake in
voornoemdekerk.
TT , . e . " , , .U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
yan De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
?-*. c__

ezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen-

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■!-___________________________—__—_-_-_——_,_—_.

t._ .Mariëtte Welters, oud 69 jaar,weduwevan Jean
Peree, echtgenote van Hub van Kessel. 6224 JL

Maastricht, Heerdergroenweg 3. De uitvaartdienst
zal worden gehouden vrijdag 28 februari om 11.00
uur in deparochiekerk van St. Pieter op de Berg te
Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in de
kerk.

t_____««___________.____««_______aiaaa___.______|

Groot is de leegte die hij achterliet,
mooi de herinneringen.

Voor de steun, deelneming en medeleven ons
betoond bij de ziekte, het overlijden en de cre-
matie van onze vader, schoonvader en opa

Marinus Verboort
danken wy u all"n hartelijk

Kinderen enkleinkinderen.Beek, februari 1992
■
t^m*m^^m^^m^m-m________________________ mmm

. "J __ I-______________________---Mfcp_________---Ba«_--i^"^^*
*i* Dr- Jacques van den Berk, 72 jaar, echtgenoot
* van Marie Mertens, Lindestraat 7A, 6096 BW

Grathem. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden vrijdag 28 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Severinus te Grathem.
4* Maria Wulms, 79 jaar, weduwevan Lei Bongers.
* Corr.adres: Meidoornlaan 12, 6068 AL Roggel.

De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den donderdag 27 februari om 10.30 uur in de St-
Petruskerk te Roggel.
,
T Ple* Rijks, 79 jaar, weduwnaar van Hendrika

' Sonnemans. Corr.adres: Wingerdstraat 7, 6093
AG Heythuysen. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden donderdag 27 februari om 10.30
uur in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen.
-r Thei van Montfort, 67 jaar,echtgenootvan Toosf van de Laar, Oranjestraat 31, 6101 HW Echt. De
plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
heden, woensdag 26 februari, om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Pius X te Echt.
4. Johannes Maes, oud 71 jaar, weduwnaar vanf Helena Mak. 6218 ER Maastricht, Alde Caerteru-
we 46. De uitvaartdienst zal worden gehouden op

J donderdag 27 februari om 11.00 uur in de basiliek
van O.L. Vrouw te Maastricht. Schriftelijk condole-
ren in dekerk.
4" Lou Beekwilder, oud 56 jaar, echtgenoot van' Mia Verjans. 6221 BK Maastricht, Wilhelmina-
singel 44.H. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den donderdag 27 februari om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Martinus te Wyck-Maastricht.
Er is geen condoleren.

t________-a_______aa_-__-a___________a___________i

I ~. 1In diepe droefheid nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze dier-
bare zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom

Durk Braad
* 22 november 1953 t 23 februari 1992

die dooreen tragisch ongeluk, voor ons allen uit ons midden is gerukt.

In liefde en dankbaarheid:
Steckenborn (Dld.): Gabriëlle Braad-Witpen

Landgraaf: Roelof enFettje Braad-de Boer
Malden: Frans en Jeanne Witpen-Woutersson

Zijn broers en zusters, vrienden en famüie
5107 Simmerath-Steckenborn,Auf der Held 20
Rouwadres: Wieeher Braad, 5100 Aachen (Dld.) Venn 5
De uitvaartplechtigheid tot crematie wordt gehouden op vrijdag 28 fe-
bruari 1992 om 14.30uur in derouwzaal van het crematorium te Heerlen.
Eventuele bloemen en kransen bij het crematorium te Heerlen.

Enige en algemenekennisgeving j

t !
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde e" 5
zorg waarmede zij ons gedurende haar leve"
heeft omringd, geven wij u kennis dat hede"
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra'
menten, in de leeftijd van 92 jaar, onze li^moeder, schoonmoeder, groot- en overgrool' t
moeder, zuster, schoonzuster en tante <

Maria Tummers !
weduwevan

Pierre Janssen 1
In dankbare herinnering: ,

Sittard: A. Janssen |
L. Janssen-Habets

Sittard: T. Wolffs-Janssen t
W. Wolffs

Sittard: M. van Essen-Janssen (
M. van Essen t .
en al haar klein-
en achterkleinkinderen ;
Familie Tummers 1
Familie Janssen <

25 februari 1992
Corr.adres: Ophoven 84, 6133 XX Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door <je
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 28 '*bruari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk val 1

de H. Antonius van Padua te Ophoven-Sittard'
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid t°
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacb
worden tijdens de avondwake van donderdag
27 februari a.s. om 19.00 uur in bovengenoernde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Ma*j'
landmortuariumWauben, Heinseweg te Sittard'
dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.

Dankbetuiging
De vele kaarten, bloemen en brieven die vM
mochten ontvangen bij het overlijden van onz
moeder

Corrie
Weijers-van Dorssen

zijnvoor ons een grote steun geweest. Mede *&
mens pap willen wij iedereen langs deze wre*
hartelijk danken.

Rob en Elsbeth
Joyce en Ben
Alex, Marjo en Angie
Peter en Armemarie

De zeswekendienst voor onze lieve moeder z*
worden gehouden op zondag 1 maart om lO-0"
uur in de St.-Bavokerk te Nuth.

■^Hll^HHH_____________HB_Ha
DIT IS DE GROOTSTE CARNAVALSKNALLER VAN HEEL NEDERLAND

TOTALE OPHEFFING
Perzische & Oosterse tapijten tegen echte

bodemprijzen GALERIJ IRAN GELEEN
Hier enkele voorbeelden:

GULDSTA loper 302x85 995,- NU 495,-
TALMA super 150x94 625,- NU 250,-
HERATI 343x250 3.975,- NU 1.195,-
BELOUGHOLD 193x119 1.275,- NU 595,-
KIRMAN-AFSCHAR 390x284 5.625,- NU 2.325,-
NEPAL super 247x181 3.575,- NU 1.025,-
AFSCHAR 165x216 3.275,- NU 1.450,-
Te veel om op te noemen, kom vlug, alles moet weg!!!

GALERIJ IRAN Rijksweg Zuid 209, Geleen, 046-755003
LET OP!!! JUISTE ADRES

Bedrag in terug te mnd. bedrag eftektieve mnd. bedragvolgens effeklieve
handen betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8%

Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor.
limiet per maand per maand eff jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd

6.000,- .2-,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

VLOTGEREGELD. Ook bezorgen wijhet geldkosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen
lopen?Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hierbovenvindt uenkele voorbeelden van min. en max. tarievenvoor pers. leningen en
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk.
Leningen vanaf ’. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijkZÓNDER onderpand of borg.
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1ehyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x-|20x

10.000,' ~ 117,- Ï27> 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
Enz.
EU jaarrente 1ehyp. in voorbeeld 9,2 %, 2een 3e Hyp. 13.5%
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S.^nPT^KET : omgeving. Deze is persoonlijk en
uiNitt. i_.t_t I direktaanspceekbaar en zorgt bij scha-
Veel mensen brengen hun verzeke- de voor een snelle, soepele afwikke-
ringen het liefst onder op één ver- ling.
trouwd adres. Dat is gemakkelijker en "De dekkingen zijn kompleter dan
het geeft een veiliger gevoel. De LLTB gebruikelijk en sluiten naadloos op
speelt hier perfekt op in met het elkaar aan.
PRIVÉPAKKET. Hierin, zijn de drie " De premies zijn laag door de
meest voorkomende polissen gekom- pakketformule.
bineerd tot één pakket: aansprakelijk- "Je krijgt bovenop nog 10% korting
heid, inboedel (en woonhuis indien je voor jeautoverzekering als je de drie
eigenaar bent) en je auto. hoger genoemde verzekeringen bij
Dit zijn de voordelen van het PRIVÉ- Interpolis onderbrengt.
PAKKET : Zo verzekert het LLTB-PRIVÉPAKKET je
"Je sluit alle polissen af bij één en van minder rompslomp voor een
dezelfde vertrouwde adviseur in je lagere premie.

\m\Boerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

Een nieuwe vorm

.""'' ISÊ Ji <^il____f____SH _____ ___ 'yÊÊiI
rTv _____ _____ __f r/lff/

Beosystem 2500. In niets lijkt het op deaudiosystemen die u ge-
wend bent. Zelfs niet op die van Bang&Olufsen. Eén speelse vorm
kombineert een krachtige AM/FM radio, een CD-speler en een su-
perieure cassetterecorder. Plus - en dat is het bijzondere - twee
nieuw ontwikkelde aktieve luidsprekers, die zorgen voor een in-
drukwekkend ruimtelijk geluid. Het Beosystem 2500 is pure magie.
Als u daar niet zomaar in gelooft, is er maar één oplossing. Bij ons
komen kijken en luisteren naar deze nieuwe vorm van geluid.

Bang&Olufsen nrifl3 jaargarantie 111 II IAAA/ tf 7-
radio en televisie
gijs de jong

t^^ sunplein 48 Landgraaf, telefoon 045-312508^



Van onze verslaggever Twee personen werden ter plaatse
aangehouden, gevolgd door nog een
tiental anderen later op de dag.
Daarmee kwam een einde aan een
periode van maanden waarin poli-
tiemensen tezamen honderden uren
hadden geïnvesteerd in het afluiste-
ren van telefoongesprekken en het
bemannen van observatieposten,
zowel rond de woningen van een
aantal verdachte personen als op
spoorwegstations, vliegvelden en
parkeerplaatsen in Nederland en
daarbuiten.
Evenals op de eerste procesdag
hadden de verdedigers van de zes
verdachten ook gisteren kritiek öp
de manier waarop in deze zaak tele-
foongesprekken zijn afgeluisterd.
Zij drongen bij de rechtbank aan J>p
een technisch onderzoek onder toe-
zicht van de rechter-commissaris.
Officier Nabben legde een en ander
uit als 'op zijn minst de boosaardige
suggestie' dat politie-ambtenaren
gemanipuleerd hebben met zowel
de afluisterbanden als het proces-
verbaal. Na intern beraad wees de
rechtbank het gevraagde onderzoek
'in dit stadium van het onderzoek'
van de hand.
Vrijdag 6 maart wordt het proces
voortgezet. De zitting begint dan
onmiddellijk met het requisitoir
van mr Nabben.

MAASTRICHT - Doordat Schin-
veldenaar Albert P. en zijn vijf
medeverdachten ook op de tweede
dag van hun amfetamineproces ver-
kozen te zwijgen, was gisteren in de
Maastrichtse rechtszaal urenlang
het woord uitsluitend aan president
mr J. Wortmann. Uit het dossier
van vele honderden pagina's las de-
ze al datgene voor dat nodig is voor
een goede procesgang en van nut
kan zijn voor bewijsvoering of ver-
dediging.
De president ging daarin zover dat
hij aan het einde zelfs uit de rappor-
tage van het Gerechtelijk Laborato-
rium een volledig recept voorlas
voor het bereiden van de drug am-
fetamine. Het was geheel opgesteld
in huishoudelijke trant, met termen
als 'men neme' en 'men voege toe....

Naar de mening van officier van
justitie mr J. Nabben hebben de
zes uit Schinveld, Nuth, Brunssum
en Landgraaf afkomstige verdach-
ten volgens dat recept op grote
schaal amfetamine geproduceerd
en deze later, in versneden vorm,
naar het buitenland doen verdwij-
nen. Extra belastend is de toevoe-
ging, dat zij de hen aangewreven
feiten hebben gepleegd binnen een
speciaal voor dat doel opgezette
'misdadige organisatie.

De politie kwam de clandestiene
productie van amfetamine op het
spoor toen zij op 18 oktober vorig
jaar binnenviel in een loods aan de
Pater Beatusstraat te Heerlen. Daar
stootte men op een laboratoriumdat volledig in bedrijf bleek te zijn.

WVC geeft geld
voor nieuwe

projecten AZM
het AZM voor 1992 bovendien
een bedrag van een half miljoen
gulden toegekend voor de uit-
breiding van de intensive care
voor te vroeg geboren baby's.

Dat heeft de staatssecretaris aan
de Tweede Kamer bericht. De
middelen voor deze nieuwe pro-
jecten komen uit het budget

Ravage op A2

DEN HAAG - Staatssecretaris
Hans Simons van Volksgezond-
heid heeft voor dit jaar één mil-
joen gulden toegekend aan het
Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht (AZM) voor een nieuw
gebouw waar volgens een
woordvoerder op termijn een zo-
genoemde 'lineaire versneller'
moet worden geplaatst. Dat is
een radiotherapeutisch apparaat
voor de bestraling van kankerpa-
tiënten. De uitbreiding geschiedt
in samenwerking met het Radio-
therapeutisch Instituut Lim-
burg, zo laat de woordvoerder
van het AZM weten.

Het ministerie van WVC heeft

voor de topklinische zorg. In to-;
taal wordt dit jaar 8,6 miljoen-
gulden uitgetrokken voor nieu- j
we projecten in de topklinische
zorg bij de academische zieken- 1
huizen, terwijl 12,4 miljoen naar;
al bestaande voorzieningen gaat. -
De nieuwbouw voor de radiothe-
rapie zal vlakbij het ziekenhuis
plaatsvinden, zo laat de woord-
voerder van het AZM weten. Het
project vergt meerjarige finan-
ciering. Verdere gegevens kon--
den gistermidddag niet meer
worden verstrekt. Het AZM'
heeft zelf nog geen bericht ont-
vangen van het ministerie van
WVC.

Medezeggenschapscommissie eist 'periode van bezinning'

Afslanking bij provincie
stuit op verzet personeel

Vervolg van pagina 1

Duitse justitie
rolde bende op

Belgisch project
langs de Maas

DILSEN/STOKKEM - In het toe-
ristische natuurproject 'Maaspark-
Hegenaard' in het Belgische Dilsen-
Stokkem zal ruim 70 miljoen Belgi-
sche frank worden geïnvesteerd.
Dat gebeurt door IML, de Intercom-
munale Maatschappij voor Ruimte-
lijke Ordening in Limburg. IML
beheert de gelden die Limburgse
grindbedrijven in de 'grindpot'
stoppen.
Maaspark Hegenaard moet een
complex in een park worden, op
een terrein langs de Maas. De be-
doeling is een kwart miljoen bezoe-
kers per jaar te trekken en werk te
verschaffen aan een tiental mensen.

De vrachtwagen veranderde van koers door een klapband.
De bestuurder van een personenauto die de truck aan het
inhalen was werd door het ongeval uit de wagen geslin-
gerd en kwam aan de andere kant van deA2in de berm
terecht. De automobilist raakte slechts lichtgewond. De ra-
vage was echter aanzienlijk. Zeker drie uur was het ver-
keer ter plekke gestremd. " Foto: JAN-paulkuit

" Enkele automobilisten op deA2in Echt kregen gisteren
de schrik van hun leven toen een truck met oplegger plotse-
ling dwars door de afrastering van de middenberm de
andere weghelft opreed-
Het voertuig schoofzeker driehonderd meter door. Twee te-
genliggers raakten door de brokstukken van de vrachtauto
beschadigd.

Hotel Simenon
mag blijven

' - Het perso-
jjsel van de provincie Lim-

i u _ heeft van Gedeputeerde
i onvoldoende inspraak
i S^kregen in de ophanden zijn-
jr, afslanking van het ambte-

-1 Jjjk apparaat. Bovendien, zijn
Jje in dit verbandverrichte on-derzoeken niet alleen 'oneven-
wichtig' van opzet en uit-
komst, maar zijn ze ook hetre sultaat van een onverant-
woord grote tijdsdruk. Dat
"teeft de medezeggenschaps-
c°mmissie (MC) van het pro-
yinciaal apparaat in een ver-
trouwelijke notitie te kennen
§_even aan het college van
Gedeputeerde Staten (GS).
Z*" 1 al deze zwaarwegende redenen
«ist de commissie dat GS terstondeeti periode van nadere bezinning'
Wassen. Die is volgens de MC drin-
*end noodzakelijk, omdat alleen op
?le manier zowel de uitgangspun-
'eri als de uitkomsten van het reor-
püsatie-onderzoek nog eens kri-
lsch tegen het licht kunnen worden

°ehouden. De MC vindt zon pas op
£e Plaats te meer gerechtvaardigd,
.^dat zij in haar ogen door GS te
jat is betrokken bij de onvermijde-
"Jke reorganisatie.

aarbij geeft de commissie GS op
oorhand te verstaan geenszins uit
* sluiten dat de geëiste bezinnings-
Periode tot alternatieven zal leidenpavoor het personeel 'evenwichti-
?er' zijn. „Hieraan zou de mogelijk-
heid gekoppeld moetenworden van

I,etl adequate inbreng van de be-
i tai_hebbenden."

' e MC laat het dagelijks bestuur
j an de provincie dan ook weten dat
rÖ zich onthoudt van een advies
°ver de reorganisatie-voorstellen
Jan de Werkgroep Bezuinigingso-
peratie. Die is onlangs door GS spe-

in het leven geroepen om hen
311 advies te dienen over de aard

etl uitvoering van de afslanking.
°als deze krant reeds eerder heeft

serrield, is de voorgenomen decime-
ring van het ambtelijk apparaat een
I e£htstreeks gevolg van de drasti-cne bezuinigingen die het rijk de
P-vincie heeft opgelegd. Op advies
r3! l genoemde werkgroep hebben

o eerder deze maand besloten dat
* circa 54 van de 707,5 formatie-; taatsen zullen worden geschrapt.
Jf. 11 en ander zal zijn beslag moeten

aan de hand van zowel pri-
atisering, samenvoeging als
..r°omlijning van de provinciale
Jjensten. Verantwoordelijk gedepu-
„ er<ie J. Bronekers heeft overi-
ge!}8 verzekerd dat er daarbij geen
iin i ongen ontslagen zullen vallen,
"clusief parttimers heeft de pro-
j ncie momenteel 750 werknemersln dienst.
j.p medezeggenschapscommissie
a , eft haar eerste succesje overigens. geboekt. Het voor gisteren aange-! ?ndigde GS-besluit over de ma-; er waarop de reorganisatie moetordeti ingevuld, is tot medio vol-, f^de maand uitgesteld. Dat heeft. n Woordvoerder van de provincie

esgevraagd bevestigd.

LUIK - Het bordje met de zwierige
letters 'Hotel Simenon' mag aan de
gevel van het gelijknamige hotel
aan de Boulevard de LEst in Luik
blijven hangen. Dat is de uitkomst
van het kort geding dat de erven
van George Simenon hadden aan-
gespannen tegen de hoteleigenaren

Drie overvallen
binnen half uur

aar van enigverband met de reac-e van de medezeggenschapscom-
is volgens hem geen sprake.

"A°t het uitstel hadden GS even te-oren al besloten. Maar de hoofdlij-n van de reorganisatie liggenoor GS vast. Het gaat nu alleen
°g om de concrete uitwerking er-an in concept-besluiten. Die zullen

£s eén pakket aan Provinciale Sta-
; n worden aangeboden. Inderdaad,
«clusief het aandeel dat de aan de

wovmcie gelieerde instellingen
moeten leveren. En dat heeft nogeven tijd nodig."

LUIK - In Herstal bij Luik hebben
drie mannen in een half uur tijd
drie overvallen gepleegd. Het trio
was gewapend en vermomd met bi-
vakmutsen. Twee overvallers wer-
den gegrepen, de derde is nog
voortvluchtig.
De eerste overval gebeurde op een
postbode. Zijn posttas niet een aan-
tal cheques werd hem, onder be-
dreiging van een pistool, afhandig
gemaakt.
Het drietal pleegde vervolgens een
overval op een wedkantoor. De buit
bestond uit de kassa-inhoud: enkele
duizenden franken.
Tenslotte werd opnieuw een post-
bode overvallen. Hij werd beroofd
van een tas met pensioengeld, zon
170.000 frank.

Arme en Pierre Hendrichs. Na drie
maanden procederen verklaarde de
rechter de argumenten van de er-
ven, die eisten dat het naambord
onmiddelijk van de gevel moest
verdwijnen, ongegrond. Hotel Si-
menon mag blijven en ook de na-
men van de verschillende kamers,
die allen de titel van een roman van
Simenon hebben meegekregen en
overeenkomstig zijn ingericht, hoe-
ven niet worden veranderd.
De erven waren ontstemd over het
feit dat het hotel, gelegen op steen-
worpafstand van de plaats waar
George Simenon in 1903 werd gebo-
ren, zonder hun toestemming naar
de bekende schrijver was ver-
noemd.
Maar de rechter achtte bewezen dat
de naam van de bekendeBelg in dit
geval geen schade werd aangedaan.
„Met ons hotel willen we een hom-
mage brengen aan de schepper van
commissaris Maigret." zegt Piere
Hendrichs opgelucht, „Meer dan
twee jaar geleden heb ik schriftelijk
om toestemming gevraagd bij het
secretariaat van George Simenon,
maar nooit antwoord gekregen."
Daarna heeft hij zijn hotel zonder
officiële toestemming geopend. Die
toestemming heeft hij na twee jaar
dan toch gekregen. " 'Trois chambres dManhattan', een van de hotelkamers genoemd naar een roman van George

Simenon. Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

de winter bekend werden, in ac-
tie en gingen zelfs tot de Raad
van State om schorsing van het
collegebesluit. Hun beroep-
schriften werden echter afgewe-
zen. Als argumenten voerden zij
aan dat zij niet vooraf bij de
plannen betrokken waren en dat
de leefbaarheid van de omgeving
geschaad zou worden doordat
vele zwervers drugverslaafden
zijn met alle gevolgen vandien.

College bezoekt
bewoners Caberg

'Wij willen geen gespuis bij ons huis'
MAASTRICHT - De aan-
nemer, die het gebouw in
de Maastrichtse wijk Ca-
berg moet aanpassenaan de
tijdelijke voorziening, acht-
te het gisteren raadzaam
nog even te wachten met de
aanvang van de werkzaam-
heden. 'Geen gespuis bij
ons huis', en 'Weg met dat
volk' waren teksten op
spandoeken die de bewo-
ners bij het gebouw hadden
aangebracht.

Het college van B en W besloot
gistermorgen . het huisvestings-
plan van daklozen ondanks het
protest door te zetten. „Waar
men het slaaphuis ook plant, er
komt altijd wel weerstand. We
zullen daarom niet zwichten
voor de druk uit de woonwijk,"
aldus wethouder Raymond
Leenders na afloop van het be-
raad.
Maar toen 's middags het protest
bleefaanhouden, besloot het col-
lege naar Caberg te gaan om met

ROERMOND - „Plotseling zag ik
de man, die was aangewezen als de
Franse bankier die de valse 500 en
100 DM-biljetten van ons zou over-
nemen, terug in het politiebureau in
Frankfurt. Hij was er kind aan huis.
getuige de manier waarop hij te
werk ging", dat zei gisteren de van
handel in vals geld verdachte Nico
H.(37) uit Schijndel. De rechtbank
van Roermond behandelde de Veii-
lose valsgeldaffaire. H. stond samen
met de autohandelaren Jaap van _>.
uit Nijmegen en Bep S. uit Arnhem
terecht voor het overdragen en in
bezit hebben van de valse bankjes
met een 'tegenwaarde' van 1,25 _r>_--
joen gulden aan de Duitse Renate
K. in Venlo cq Kaldenkirche.
Op 20 augustus plofte de transactie
omdat de Venlose politie op ver-
zoek van het Bundes Kriminal
Ambt(BKA) ingreep. Zowel in Ne-
derland als Duitsland werden tege-
lijkertijd alle deelnemers aan -&e
transactie ingerekend. In Duitsland
waren dat de zakenvrouw Renate
K. en de geheimzinnige opdrachtge-
ver. Raadsman mr G. Knoops yaji
Van D. en S. had al op 19 november
informatie gevraagd over een even-
tuele inzet van een Duitse under-
cover-agent, maar geen respons
gekregen. Hij riep na een eigen .on-
derzoek dan ook Nico H. in de ge-
tuigenbank om het vermoeden te
bevestigen.
Officier van justitie mr Dethmers
eiste tegen D. twee jaargevangenis-
straf. De zaken tegen de autohande-
laar Van D. en Nico H. zijn verscho-
ven naar 16 april omdat mrKnoops
nog getuigen wil horen. Het gaat
daarbij onder andere om Cor G. de
man die de contacten had met de
twee Belgen die in Aalst op hun
kleurencopieerder de duizenden
bankbiletten hebben gedrukt. G.
bood de biljetten aan via een kennis
van Van D., die gisteren na eerder
zijn aandeel ontkend .te hebben,
openlyk toegaf dat hij de transactie
had geregeld met Nico H. die via
zijn slagersbedrijf zaken deed meft
de Duitse Renate.
De officier van justitieverzette zich
tevergeefs tegen het horenvan weer
rlieuwe getuigen. Cor G. is boven-
dien opgenomen in een kliniek na
een zelfmoordpoging en ookRenate
die in een Duitse gevangenis zit,
heeft tot nu toe geweigerd haar
mond open te doen. De rechtbank
wees echter de vordering van mr
Knoops toe en zet over twee maan-
den de behandeling voort.

Overlast
Op hun beurt zijn nu bewoners
en omwonenden van de Pres-
tantstraat en de Bazuinstraat in
de wijk Caberg in actie geko-
men. Zij nemen geen genoegen
met de brief van de gemeente die
de vestiging van het opvangcen-
trum aankondigde en vrezen
grote overlast van de gebruikers
van het opvangcentrum.

Een persvoorlichter van de ge-
meente het gisteravond weten
dat Boschstraat 69 niet vóór car-
naval zal worden ontruimd. De
verhuizing van de thuislozen
naar de Prestantstraat zal pas
woensdag of donderdag na car-
naval plaatsvinden.

wijzen van een pand, bij voor-
keur aan de rand van de binnen-
stad tot definitief onderkomen
voor dak- en thuislozen. Dat zal
nu zo spoedig mogelijk gaan ge-
beuren, aldus wethouder Leen-
ders.
Het gemeentebestuur heeft zich
genoodzaakt gezien in allerijl
een tijdelijk slaaphuis voor da-
klozen in te richten, omdat de
huidige accommodatie aan de
Boschstraat per 1 maart op slot
moet. In dit gebouw zal de Inter-
nationale School voor de Journa-
listiek worden gevestigd.

Ook de Boschstraat kwam in
protest. Drie groepen bewoners
en winkeliers uit de binnenstad
kwamen, toen de plannen vóór

de mensen te spreken. Morgen
zal een vervolggesprek plaats-
vinden en vervolgens op 14 april,
waarbij de veiligheid van de
buurt besproken zal worden.

Een van de toegezegde maatre-
gelen is dat het opvanghuis 's
morgens niet vóór negen uur
open zal gaan, zodat de bewo-
ners van het opvangcentrum niet
vóór dat tijdstip buiten kunnen
komen. De bewoners vrezen on-
der andere onveilige situaties
voor de schoolgaande jeugd in
de vroege ochtend.

Deiininief
De gemeenteraad heeft zich on-
langs uitgesproken voor het aan-

(ADVERTENTIE)

De „lekkerste" KARNAVAL
begint VANDAAG al!

EXTRAVOORDEEL: van woensdag 26 t/mzaterdag 29februari '92

Koude schotel van de slagers 1kilo 8.50
Verse slagers-laiakworsten 5 voor 3.50
Grote slagerskroketten 5 voor 5.00
Verse Hongaarse goulash 1kilo 17.90
Verse slagers-loempia's per stuk 1.75
Dikbevleesde varkenshielen 1 kilo 6.50
Versekalkoenrollade ± 800 grpst 11.95_ _ tta". eLimburgsecervelaat>9?nu4.99

In alle 40 ambachtelijkeslagerijenvan

fan linders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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President leest 'recept' voor

Amfetamineproces
verloopt traag

DOOR LAURENS SCHELLEN
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toe op het standpunt staat dat col-
lectieve contracten niet passen in
het kostenonderzoek. De bewinds-
man geeft toe dat het niet zo kan
zijn dat die contracten een afzon-
derlijk thema in het onderzoek wor-
den. Er kan volgens hem echter wel
enige aandacht aan geschonken
worden, zeker gezien de stellingvan
ook het KLOZ dat de onderste
steen boven moet komen.

In de brief aan de Kamer schrijft
Simons dat hij nu de reactie van het
KLOZ op zijn idee rond de collec-
tieve contracten afwacht. Daarna
wil hij de Kamer weer informeren.
De Kamer wil de collectieve con-
tracten bezien omdat men ver-
moedt dat premiekortingen hier
betaald worden door extra hoge
premies bij individuele contracten-
Dat zou ook één van de redenen
kunnen zijn dat de verzekeraars
weigeren premies te verlagen.

zijn gedwongen mee te werken. De
meisjes zouden soms ook op bei
zijn vastgebonden. Volgens een
zwager van de slachtoffers, wiens;
verklaring tegenover de rechter- j
commissaris op videoband werd
vastgelegd, zouden de zusjes soms
met de dood zijn bedreigd als zii
niet meewerkten.

De raadslieden van twee ooms en
de moeder wilden de zwager als ge'
tuige horen. Deze beriep zich echter
op zijn verschoningsrecht.

Vandaag wordt de zitting voortge-
zet. Dan zullen onder meer de ver-
klaringen van de slachtoffers, opge' j
nomen op video, worden vertoond-

Simons legt zich neer bij wens TweedeKamer

Kostenonderzoek
wordt uitgebreid

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) legt zich
neer by de eis van de Tweede Ka-
mer een lopend onderzoek naar de
kosten in de gezondheidszorg uit te
breiden. Dit blijkt uit een brief van
de bewindsman aan de Kamer. Hij
heeft tegelijk de organisatie van
particuliere ziektekostenverzeke-
raars KLOZ gevraagd medewerking
te verlenen.

De Kamer eiste vorige week dat in
het onderzoek ook gekeken zou
worden naar de kosten bij zieken-
fondsen en ambtelijke ziektekos-
tenverzekeringen. Bovendien moest
gekeken worden naar collectieve
contracten die particuliere verzeke-
raars tegen een premiekorting aan-
bieden.
In een schrijven aan het KLOZ stelt

Simons dat deze organisatie zich
nooit heeft gekeerd tegen de idee
om in het kostenonderzoek ook zie-
kenfondsen en ambtenarenverzeke-
ringen 'als referentiekader' mee te
nemen. De bewindsman wil nu aan
de onderzoekers, de bureaus Beren-
schot en Moret, vragen dat ook te
doen. Hij wil echter niet dat het on-
derzoek zelf daardoor wordt ver-
traagd:
Wat de collectieve contracten be-
treft stelt Simons het KLOZ nu

voor om samen aan de onderzoe-
kers te vragen daarover een kwalita-
tieve beschouwing te maken. Daar-
toe zouden de onderzoekers ten
minste op directie-niveaumet enke-
le verzekeraars moeten kunnen pra-
ten. Met de beschouwing in de hand
kunnen Simons en KLOZ dan, als
het onderzoek klaar is, bij het be-
spreken van beleidsconclusiesreke-
ning houden.
Simons verklaart zijn voorstel door
erop te wijzen dat het KLOZ tot nu

haar achtste tot haar twaalfde jaar
incest zou hebben gepleegd.

Volgens de president van het Hof,
mr J. Gerbrandy, zou de moeder
een centrale rol in de hele incestaf-
faire hebben gespeeld. Zij zou de
menstruatiedata van haar dochters
hebben doorgegeven aan haar vijf
broers (ooms van haar dochters).
„Het lijkt wel of u uw kinderen ter

beschikking heeft gesteld", aldus
mr Gerbrandy. De vijf ooms en één
zwager zouden regelmatig incest
hebben gepleegd met hun vier
nichtjes. Eén oom zou zelfs een
nichtje tien jaar lang hebben mis-
bruikt.

Zodra deslachtoffers tegenstribbel-
den zouden ze door hun eigen moe-
der - soms met behulp van oma -

ARNHEM - De verdachten in de
Rhedense incestzaak hielden giste-
ren voor het Hof in Arnhem vol
onschuldig te zijn. De negen staan
ook in hoger beroep terecht voor ja-
renlange incest, vernedering en ter-
reur tegen vier minderjarige zusjes.

Vorig jaarwerden de negen door de
Arnhemse rechtbank veroordeeld
tot celstraffen variërend van één tot
en met zeven jaar. Een oom werd
evenals later de oma vrijgesproken.

Volgens de 56-jarige vader zou alles
ontsproten zijn aan de fantasie van
de meisjes. „Allemaal gelogen", zei
hij voor het Hof op de beschuldi-
ging dat hij met een dochter van

Verdachten Rhedense
incestzaak ontkennen

VAN
HARTE!

WINNENDE
STAATSLOTEN

FEB. 92
826eStaatsloterij, winnende staatslotenfebruari 1992

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.

De prijzen zijn albij elkaar opgeteld Wanneer op
een lot meer dan éénprijs is gevallen,

staat achter hetnummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaalprijzen-
eindigendop: lotnummer(s): bedrag:

»

1 . 11 ~~50
61 50

mi Loop

2~ 2 20
02 70

026022 5.020
5652 1.020
472 120_ 071272 25.020

3 3 25
723 525

Extra prijs serie BC 080593 500.025
Troostprijs andere series 080593 5.025
4 14 50

654 100
64 50

5 013805 100.000
115 250

088765 2.000
6 6 25

16 75
826 275

043026 50.025
7~ 907 100

637 100
847 100

092567 20.000
9177 1.000
8887 ..000

Extra prijs serieAK 044087 250.000
Troostprijs andere series 044087 2.500
8 508 100

488 100
9 09 50

929 250
49 50
79 50

' 054879 25.050
ö~~ 020 100

075050 2.000

«

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 28 FEBRUARI WORDEN GEÏND.

Geen prijs. Geen nood. Speeldan mee in het
Herkansingspel. En maak de volgende maandkans

op een ton in de Staatsloterijshow. Bel voor deelname
en verdere informatie met: 06-9595 (50 et. p/m).

Aanmelden vóór9 maarta.s.

De Staatsloterij keert allesuit wat u wint: op de prijs
wordt geen kansspelbelasting in mindering

gebracht Ukrijgt het volle pond. Volgende maandis
eropnieuwruim 36 miljoen gulden in depot

en worden er bij 2,2 miljoenverkochte loten 1,1 miljoen
■ prijzen uitgeloofd. Ukunt voornieuwe staatsloten

terecht bij de bekendeverkoopadressen-
Deze vindtu in de Gouden Gids onder 'Staatsloterij.

Of bel 06 ■ 9595(50 et. p/m). Dit nummerkunt u ook
gebruikenvoor het opvragen van de trekkingsuitslagen.

Ukunt trouwens ookautomatisch via uw
bank- of girorekeningmeespelen in de Staatsloterij.

Inlichtingen daaroverkunt ukrijgen opnummer
070-3498798.

GEEN MOOIER LOT
DAN *N STAATSLOT.

officiële mededeling
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
De burgemeester van Schinnen
maakt ingevolge artikel 31 van de
Wet op de ruimtelijke ordening, be-
kend dat met ingang van 20 februari
1992 ter gemeentesecretarie ter in-
zage ligt het bestemmingsplan „Bo-
venste Puth, herziening 90/1".
Het bestemmingsplan is reeds bij
besluit van 5 november 1991, nr.
91/21224 R, door Gedeputeerde Sta-
ten goedgekeurd.
Tegen het besluit zijn geen bezwa-
ren ingediend bij de Kroon, zodat
het plan met ingang van 5 januari
1992 onherroepelijk is geworden.
Schinnen, 26 februari 1992.

De burgemeester van Schinnen,
F.I.J. Loefen.

" Je hjiis in de krant brengt mensen over de vloer. ]
En de makelaar weetvanwanten enkranten.

I "*VERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Amstenrade Sigarenspeciaalzaak
Twan Senden

Hoofdstraat 2a, tel. 04492-4169
Ook voor fotokopieën, lotto en toto

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Cor Hermans

Rumpenerstraat 5, tel. 045-252624
Lotto - spoorwegen - strippenkaarten -lectuur en wenskaarten

Eygelshoven Sigarenmagazijn Eygelshoven
Veldhofstraat 71, tel. 045-351499

's maandags gesloten

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29, tel. 045-714164Tevens alle topmerksigaren en exel. tabakspijpen

Heerlen Sigarenmagazijn A.P.J. Evers
Nobelstraat 54, tel. 045-717272

Ook voor lektuur, accessoires en lotto/toto

Heerlen Tabakspeciaalzaak
Gösgens-Gehlen CV

Limburgiastraat 39, te1.045-721037
Ook voor wenskaarten en buskaarten.

Heksenberg wim's Winkel
Mgr. Hanssenstraat 9, tel. 045-232041

Ook tijdschriften, wenskaarten en tabak

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212445
Annex kado- en bijouxshop

Kerkrade Tabakzaak J.F. Fuchs
Bleijerheidestraat 122, tel. 045-452001

Tevens verkoop van kantoor-
artikelen, lotto en toto

Landgraaf Kantoorboekhandel
Bruna

Raadhuisplein 9, tel. 045-326518
Winkelcentrum Op deKamp

Tevens uw adres voor strippenkaarten,
postzegels en telefoonkaarten

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

Inlichtingen over adverteren in deze advertentie

045-739380

■^^-___P_-------I>^MHB

officiële mededeling

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 23 van de Wet op
de ruimtelijke ordening, bekend,
dat met ingang van 27 februari 1992
gedurende één maand ter gemeen-
tersecretarie, afdeling ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting (ka-
mer 2.06), voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp-bestemmingsplan
„Beschermd dorpsgezicht Amsten-
rade".
Het plangebied ligt globaal ingeslo-
ten tussen de Hoofdstraat en de Al-
lee, de gemeentegrensmet Heerlen,
de Holterweg en de Heiberg.
Gedurende de periode waarin het
ontwerp-bestemmingsplan ter inza-
ge ligt, d.w.z. tot en met 26 maart
1992, kan een ieder bij de raad van
deze gemeente schriftelijk bezwa-
ren indienen tegen dit plan.
Bezwaarschriften dienen gericht te
worden aan de gemeenteraad van
Schinnen, postbus 50, 6365 ZH
Schinnen.
Schinnen, 26 februari 1992.

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen.

Maastricht Heerlen Roermond

OPEN DAGEN
29 FEBRUARI EN 28 MAART

om 11.00 en 13.00 uur

KHO BEDRIJFSKUNDE EN
MANAGEMENTOPLEIDINGEN

aan de Lambertuslaan 9, Maastricht

SECRETARIËLE EN
TOERISTISCHE OPLEIDINGEN

aan de Stationsstraat 17, Maastricht
Laat even weten wanneer jekomt;
tel. 043-218095 of 043-250303.

Rijkserkend door het Ministerie van Onderwijs enWetenschappenI Studiefinanciering WSF 18+
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Ontdek bij ons
dat Miele keukeru

de mooidte en de bed te zijn
Het kopen van een P^^SJh_^^__r de vaak onzichtbare en exclu-

keuken is een keus voor vele ■ j sieve details.
jaren. Daarbij is de betrouw- i* .- Ook zal door onze vak-
baarheid van het merk, dus I kennis en adviezen een uniek
de kwaliteit, levensduur en f en puur persoonlijk keuken-
design, een uiterst belangrijke U-J koncept ontstaan, waarin al uw
zaak. Om die reden vindt vin Sp wensen werkelijkheid worden,
onze gastvrije showroom uit- ■jpu) (l |||| Het grote Miele Keuken-
sluitend Miele keukens en I " boek ''S 1ove _ens gratis bij
Miele inbouwapparaten. K- -^__^k^^^~W^M ons voor u klaar.

prachtige designs, kleuren en __N_.r9_*Vl¥¥__¥_)___
materiaalkeuzen, maar ook uit % _I|__ B-___y--______iJl___lMßlil

ITTffITTI r_P.lf__._.l_&y_-_.i
Miele-Keuken-Centrum "HeerlenJ Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".

Beersdalweg 958, Stationsstraat 58,
tel. 045 - 729098 tel. 043 - 252578

1 Pak me
Sweater. JEE

M„e„ 98-146. J I O\\Q 1f± l^"1 __
22,90 J WÊ dlb IC JXdll

_______

HP Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz. Mode waarin je jezelf herkent. !
1 leniics 8. Mauricz vind jein Heerlen, Saroleastraat 14, tel. 045- 71 69 08.

Km
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

het kinderdorp
JOAOPESSOA |

BRAZILIË
Het comité Heerlen va"
SOS-Kinderdorpen /al '"Joao Pessoa de bestaan^kleuter- en lagere schoO'
uitbreiden.
Inde toekomst isdeschoo'
ook bestemd voor deki"
deren uit de sloppcP'
wijken in debuurt van he
kinderdorp.
Teneinde ooit een veraf'
dering in de lccfsitua"c
van deze kinderen te

brengen is veelgeld nodig
Het comité Heerlen va" \
SOS-Kinderdorpen vraag' j
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE 'MAKEN, KOOP" \

U SYMBOLISCH (
EEN STEEN

VOOR Je
DE SCHOOL: -

3QT-T ;lD' t

;* .' t V_Ki^*^ 1:x=3GZ_ja____/
r_-j !i___c_D_Z3u t
U kunt dit bedrag over' i

maken naar Rabobafl
Heerlen, nr. 11.99.11-l9' d
t.a.v. SOS-KinderdorpCI-: t■ schoolactie(girorekeni nB! Ji
Rabobank: 10.30.856). ! t ]
Inlichtingen: Mevr. ' ,
Philips-Leufkens, Corni'"
Heerlen SOS-Kindet" g
dorpen.Tel: 045-41273JJ

_J__tw&l

STEUN Dt
ARTSENZONDERGRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

J^ARTSENZONDER <W*"ZÏ

Limburgs Dagblad



Van onze redactie economie

'Big Brother' bestuurt
auto's transportbedrijf

BEEK - Waar de chauffeurs vanRoberts Express ook rijden, ze
Weten dat ze in heel Europa con-
stant in de gaten gehouden kun-

i nen worden. Het doet even
j denken aan 'Big Brother is

us', het beroemde the-■na uit de toekomstroman '1984'van George Orwell. Maar vol-gens directeur John Callf is dat
I Schrikbeeld absoluut niet opzijn

vracht- en pakjesbezorgbedrijf
van toepassing.

i Als een van de eerste express-
vervoerders in Europa gebruikt
de in Beek gevestigde onderne-
ming een satelliet om zo goed
hogelijk contact te kunnen on-
derhouden met haar chauffeurs.Na twee jaar marktverkenning

', SaatRoberts Express dit jaareenhalf miljoen gulden investerenI om zon 50 trucks in heel West-I Europa van satelliet-ontvangst
] en -zendapparatuur te voorzien.

ROTTERDAM/HEERLEN - „Ne-
derland loopt achter in de discussie
over nachtvluchten. In ons omrin-
gende landen is het aantal nacht-
vluchten, zeker van en naar regiona-
le vliegvelden, veel meer aan beper-
king onderhevig."

De Rotterdamse wethouder ruimte-
lijke ordening J. Linthorst gokt
erop dat, wanneer het nieuwe vlieg-
veld ten noorden van Rotterdam in
het beginvan de volgendeeeuw een
feit zal zijn, het aantal nachtvluch-
ten minimaal is.
Hij zei dat gisteren tijdens een ver-
gadering van de gemeentelijke
commissie ter voorbereiding op een
besluit van de gemeenteraad. Dat
besluit wordt eind maart, begin
april verwacht.

Zoals bekend is er in Rotterdam
veel oppositie tegen de bouw van
een nieuw vliegveld, juist omdat de
exploitanten ervan, Rotterdam en
Schiphol, 5 procent nachtvluchten
(of 2.000 per jaar) noodzakelijk ach-
ten voor een rendabele exploitatie.

In 1993 moet er een landelijke norm
zijn voor nachtvluchten, gebaseerd
op de situatie rond Schiphol, zo

staat genoteerd in het plan van aan-
pak van die luchthaven.

Schiphol zal ongetwijfeld zn nacht-
vluchten houden maar in met name
het vakantievervoer verwacht Lint-
horst een fikse beperking. Nu is het
nog zo dat chartermaatschappijen,
willen zij de lage prijzen naar de po-
pulaire vakantiebestemmingen
kunnen handhaven, drie maal per
dag heen en terug vliegen. Juist die
charters heeft Rotterdam Airport
nodig voor een exploitatie zonder
verlies.
Linthorst hield de commissieleden
nog de mogelijkheid voor de nacht-
vluchten eventueel af te kopen.
„Daar is dan wel jaarlijks vier tot
vijf miljoen gulden voor nodig, zo
bereken ik op de achterkant van
een sigaredoosie."
Het CDA in de raad blijft ernstige
bezwaren tegen nachtvluchten hou-
den, Groen Links is in het geheel
tegen de bouw van een nieuw vlieg-
veld en wil bovendien sluiting van
het huidige Zestienhoven. In de
PvdA zijn de stemmen verdeeld, de
grote meerderheid van die fractie is
voor het vliegveld maar wil ver-
scherping van de nachtvluchtnorm.
Drie leden van diefractie zijn tegen.

Regionale omroepen
willen introductie
nieuwsuitwisseling

Zenuwcentrum

HEERLEN - De regionale omroe-
pen willen op korte termijn met de
landelijke radio en de Wereldom-
roep komen tot een systeem van
nieuwsuitwisseling. Dat heeft Jack
Kroes, hoofdredacteur/directeur
Radio West, gisteren verklaard op
een symposium van de koepelorga-
nisatie van regionale omroepen
ROOS.

Volgens Kroes moeten de Wereld-
omroep, de landelijke radio en de
regionale omroepen hun journalis-
tieke activiteiten op elkaar afstem-

men. Met de Wereldomroep heeft
ROOS daarover overeenstemming
bereikt. Zij zullen de landelijke om-
roepen binnenkort uitnodigen een
nieuwscentrale op te richten.
Via dat instrument kunnen de drie
niveaus van publieke radio elkaar
van nieuwsitems voorzien en kun-
nen zij volgens Kroes optimaal van
eikaars specialismen profiteren. De
NOS zou voor de landelijke radio
een coördinerende rol moeten spe-
len. Voor Kroes is het vanzelfspre-
kend dat de twee regionale omroe-
pen (Radio West en Radio Rijn-
mond) die zelf het nationale en
internationale nieuwsaanbod ver-
zorgen, dan met die activiteit stop-
pen.

Volgens John Callf werkt het
systeem prima. Een autotelefoon
werkt slechts tot de Duitse
grens, de satelliet daarentegen
reikt van Noord-Afrika tot Mos-
kou. De vrachtwagens kunnen
veel efficënter worden ingezet.
Op het aantal kilometers dat een
wagen zonder vracht rijdt, wordt
25 procent bespaard. Dat levert
een brandstofbezuiniging op van

bijna 10 procent.
Volgens Callf vinden ook de
klanten het satellietsysteem erg
prettig. Roberts Express houdt
ze steeds op de hoogte van het
transport en kan met een nauw-
keurigheid van 97 procent pre-
cies melden wanneer de vracht
aankomt. Enkele vaste klanten
zijn DSM, NedCar, 3M en Phi-
lips.

In de Verenigde Staten werkt
Roberts al jaren met het satelliet-
systeem. Het bedrijf ontstond 47
jaar geleden als een koeriers-
dienst in Ohio. Pas de laatste
tien jaar heeft het zich ontwik-
keld tot marktleider in het snelle
vervoer van zware ladingen. In
Europa denkt John Callf pas na
1996 met winst te kunnen
draaien.

Aanvankelijk was men bang dat
de chauffeurs zich teveel op hun
vingers gekeken zouden voelen,
maar die angst blijkt nu overbo-
dig. Chauffeurs blijken het pret-
tig te vinden dat ze niet meer
steeds hun auto uit moeten om
het thuisfront te bellen.

Basel of desgewenst via zijn ei-
gen schoteltje op het dak van de
truck meteen antwoord geven.

Rn Beek, in een kantoor aan de
fand van de luchthaven, staat
"et zenuwcentrum van de onder-
neming. De chauffeurs wonen
Verspreid over heel Europa met
nun truck naast de deur. Op de
computer in Beek kan de leiding
daar in één oogopslag zien waar
alle trucks zich op dat moment
°evinden. De positie van iedere
*agen wordt door de satelliet■ieder kwartier gepeild.

AJs bijvoorbeeld de centrale een
truck op de terugweg net voorbij
Basel wil vragen om nog even

retourvrachtje op te halen,
hoeft niet te worden gewacht tot
ue chauffeur eens contact op-
neemt met de thuisbasis. Via de
satelliet wordt een boodschap
naar de betreffende wagen ge-
buurd. De chauffeur kan de
°Pdracht op het schermpje van

_n draagbare computer ontvan-gen en direct omdraaien naar

Goed jaar voor
varkenshouderij

Bedrijf in Deventer levert 'wereldvinding
NieuwsThermo-car voorkomt

afkoelen van pizza's

SITTARD - Pizzeria-uitba-
ter 'Mylene' in Sittard hoeft
niet meer bang ite zijn dat
pizza's die besteld worden,
tezeer afkoelen tijdens de
bezorging. De zaak bezit
sinds kort een bestelautoo-
tje, waarin een oven is geïn-
stalleerd dieeen trits pizza's
warm houdt. Het is een
nieuwe vinding van een be-
drijf in Deventer, dat het
idee onlangs presenteerde
op de in Maastricht gehou-
den horeca-vakbeurs 888.

Mede-uitbater Weijgertse van de
Sittardse pizzeria zag de vinding
in Maastricht en was er meteen
van onder de indruk. De auto
met 'oven', omgedoopt in de
thermo-car, betekende niet al-
leen een oplossing voor het pro-
bleem met koud geworden piz-
za's. „Dr wordt bij het bezorgen
van de pizza's nogal eens hard
gereden. Dat hoeft nu niet
meer," aldus Weijgertse.

Samen met zijn zakenpartner
kocht hij deauto, waarvan alleen
al de warmte-installatie meer
dan tien mille aan investering
vergde. Hij heeft echter zoveel
bestellingen dat hij denkt de
kosten er wel uit te kunnen ha-
len.

Weijgertse begon zijn zaak pas
anderhalf jaar geleden in het
winkelcentrum van de Sittardse
wijk Limbrichterveld. Dat cen-
trum kampt al jaren met een
groot verloop onder de winke-
liers, van wie er diverse niet in
slaagden om het hoofd boven
water te houden. Zo niét bij de
nieuwe pizzeria-uitbaters.

De warmte-oven in de auto
werkt op een elektrischekachel,
die bovendien warmte van de
automotor terugwint. Een con-
stante temperatuur van minstens
100 °C garandeert dat de pizza's

jAEXEM - Ondanks de onbeken-. Vlrusziekte die vorig jaar onder
n Varkensstapel uitbrak, was 1991

hnancieel opzicht, 'geen slecht
lip Voor de varkenshouderij. Tot
} Vaststelling kwam gisteren tij-
ie v e algemene vergadering van,a hereniging van Varkenshouders. n de Limburgse Land- en Tuin-
.^ ,bond voorzitter Frans de
s°nd.
jneuwevirusziekte wordt geken-

!en door verwerpingen bij zeu-
Je en verminderde deklust bij
c j en alsmede door blauwe ver-
Us r nSen- Vandaar de naam Abor-
% i auw- Het leidde tot een hoge
,^,,a* bij zeugen zowel als bij vlees-
la ens en daardoor tot een tekort
le varkens. Mede daardoor wor-
)e. niomenteel prijzen voor biggen
>iet e varkenshouders allang
g l meer hebben gebeurd.er.oerd' noemde De Rond de si-
s "e in devarkensslachterijen. „Er
:er_en overcaPaciteit aan slachtha-
[e ' Een verdergaande efficiency

' Paard gaande met een teruggang

inplaats van een stijging van het
aantal slachtingen, laat een chao-
tisch beeld zien op de markt. Toch
mag dit gebrek aan eenheid bij de
slachterijen de varkenshouder niet
worden verweten."

Uitgebreid stond De Rond stil bij
de mest- en milieuproblematiek. Hij
verweet de overheid onduidelijk-
heid en onevenwichtigheid en
noemde het 'onrechtvaardig' om
het deel van de mestproductierech-
ten dat de afgelopen drie jaar niet
werd benut, in te tr.ekken.
Bezwaren heeft het bestuur van de
Vereniging van Varkenshouders
van de LLTB ook tegen de aan-
scherping van maatregelen ter voor-
koming van uitbraken van varkens-
pest en mond- en klauwzeer. Als het
wetsvoorstel van de minister wordt
aangenomen, zal behoorlijk worden
gekort op de uitbetaling van de te
ruimen dieren. Bij grove nalatig-
heid kan zelfs niets worden ver-
goed. Tot nu toe werd voor 100
procent gerestitueerd.

Kroes meent dat de samenwerking
tussen landelijke en regionale om-
roepen ook kan bestaan uit het aan-
bod vanuit Hilversum van complete
blokken binnen- en buitenlands
nieuws. Basisvoorwaarde voor zon
oplossing is dat de landelijke om-
roepen voor Radio 1 één zenderre-
dactie vormen.
Het ministerie van WVC heeft tij-
dens het symposium nogmaals een
pleidooi voor het eigen karakter van
de regionale en lokale radio gehou-
den. Regionale omroepen zijn naar
de' mening van het departement
niet vergelijkbaar met regionale
kranten. De redenering dat regiona-
le omroepen ook landelijk nieuws
moeten bieden gaat volgens mr Y.
Kramer, hoofd van de directie me-
dia van het ministerie, flink mank.

Aangezien de luisteraar via de om-
roepbijdrage al betaalt voor lande-
lijke omroep mag niet worden
verwacht dat via de provinciale op-
slag (het 'omroeptientje') nog eens
voor landelijke omroep wordt be-
taald. Betrokken omroepen zijn vol-
gens Kramer daarom in het belang
van de luisteraar verplicht hun pro-
gramma's op elkaar af te stemmen.
WVC verwacht van de NOS en de
regionale omroepen de komende
maanden voorstellen voor samen-
werking.

Staking in
mijn Zolder

terrepair, spreekt van een we-
reldvinding. Na de vakbeurs in
Maastricht staat de telefoon er
roodgloeiend. In Zuid-Limburg

ook gedurende langere tijd
warm en vers blijven.
Het Deventer bedrijf dat met het
idee op de markt is gekomen, In-

HEUSDEN/ZOLDER - In de mijn
van Zolder, de enige steenkoolmijn
die nog open is in België, is een sta-
king uitgebroken. Een aantal mijn-
werkers trok naar Hasselt. Daar
werden voetzoekers gegooid en
werd een bezoek gebracht aan het
directiegebouw van Kempische
Steenkoolmijnen. De directie on-
derhandelde daar op dat ogenblik
met de vakbonden over de eisen
van de mijnwerkers.

is het produkt al aan pizzeria's in
diverse plaatsen verkocht, waar-
onder ook Maastricht en Kerkra-
de.

" „Dr wordt bij het bezorgen van de pizza's nogal eens hard gereden. Dat hoeft met deze
thermo-car nu niet meer," aldus.pizza-uitbater Weijgertse. Foto: PETER ROOZEN

Kwart patiënten blijkt ondervoed
Maastrichtse arts raadt voedingstherapie aan

(ADVERTENTIE)

VERKOOPT DIT NIET
BETER?

Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.

De ligging is uitstekend; landelijk en vooral toch
dicht bij het centrum.

Het pand heeft 5 mooie, ruime slaapkamers en een
gezellige hobbyzolder.

Een luxe badkamer ontbreekt natuurlijk niet.
De living heeft een oppervlakte van 60 m° en de

keuken is compleet met luxe installaties.

Zaterdag 29 februari plaatsen wij
een foto of tekening van uw huis

in een Reuze-piccolo geheel

GRATIS!
Bel nu voor meer informatie:

045-719966
-

deling of operatie via een sonde
of infuus kunstmatige voeding.
Uit gegevens van de chirurgi-
sche afdeling van het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht
blijkt dat de voedingstherapie
leidt tot een belangrijk korter
verblijf in het ziekenhuis. „Door
voor de operatie de juiste voe-
ding te geven, loopt het aantal
complicaties terug. En de patiënt
kan eerder naar huis. Dat loopt
soms op van zeven tot tien da-
gen", aldus dr M. van Meyen-
feldt.

Volgens voorzitter S. Weijers van
de Nederlandse Vereniging van
Zorgverzekeraars kan met deze
voedingstherapie flink bezui-
nigd worden. „Als de gegevens
juist zijn, kunnen vele honder-
den miljoen guldens worden be-
spaard."

Een aantal ziekenhuizen heeft
daarom zogenoemde voedings-
teams opgericht. Bij binnen-
komst worden patiënten niet
alleen medisch gescreend, maar
wordt ook naar hunvoedingstoe-
stand gekeken. „Artsen leren dat
niet tijdens hun opleiding. Gedu-
rende hun hele studie van zes
jaar krijgen ze zeggen en schrij-
ven twee uur voedingsleer. Dat
is niets", aldus prof. Wesdorp.

Als bij de patiënt een tekort aan
voedingsstoffen wordt geconsta-
teerd, krijgt deze voor de behan-

plicaties na chirurgische ingre-
pen. Vooral op de intensive care
zijn er al positieve resultaten ge-
meten.

De chirurgische afdeling van de
Vrije Universiteit in Amsterdam
hield onlangs een onderzoek
naar de voedingstoestand van
patiënten. Volgens prof. dr R.
Wesdorp, verbonden aan de VU,
was bij de opname 25 procent in
zekere mate ondervoed. „Na één
week liep dat op tot 62 procent
en na twee weken 85 procent. We
hebben het dan over patiënten

DEN HAAG/HEERLEN - On-
dervoeding.in ziekenhuizen
komt vaker voor dan wordt aan-
genomen.Uit onderzoeken blijkt
dat een kwart van de patiënten
op de chirurgische afdelingen
van ziekenhuizen lijdt aan een
zekere mate van ondervoeding,
of een tekort aan bepaalde voe-
dingsstoffen. Volgens dokter
Von Meyenfeldt van het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht
zou voedingstherapie, in verge-
lijking met bijvoorbeeld chemo-
therapie, goede resultaten boe-
ken bij het bestrijden van com-

die er het ergst aan toe zijn", al-
dus Wesdorp.

Een patiënt is medisch gezien
ondervoed als in korte tijd tien
procent of meer van het li-.
chaamsgewicht is verloren. Een
slechte voedingstoestand heeft
belangrijke medische conse-
quenties. Zoals verminderde
weerstand, complicaties en in-
fecties, en vertraagde wondgene-
zing na een operatie. Vaak is een
onnodig lange opname in het zie-
kenhuis dan het gevolg.
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Nederland loopt
achter in beperking

nachtvluchten
" Roberts Express zal
een halfmiljoen
gulden investeren om
zon 50 trucks
van satelliet-ontvangst
en -zendapparatuur te
voorzien.
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Vraag

Onder zware druk werd de deal
begin deze maand toch openbaar
gemaakt. Wil Lamers: „Ik vond
het geen goede afspraak, maar
we waren wel afvan een heel on-
prettige zaak."

Stel, jewilt een gemeentehuis bouwen, een
riolering leggen ofeen nieuw politiebureau

neerzetten. Dat kun je niet alleen, daar huur je
een aannemer voor in. Voorafrekenen mensen
die het weten kunnen uit wat het allemaal moet

kosten en jemaakt een rondgang langs de
aannemers om uit te vinden wie het

goedkoopste kan werken; wie dat streefbedrag
het dichtste benadert of erzelfs onder duikt.

Helaas, moetje al snel concluderen, ze zitten er
allemaal een flink stuk boven. Niet getreurd

echter, er is er altijd eentje het goedkoopste en
diekrijgt dus de opdracht.

Achterafblijkt dat de opdrachtgever in het
miljoenenspel voor twee, vier of acht ton getild

is. De aannemers, de loodzware concurrentieslag
moe en ook niet gek, zijn eerst maar eens bij

elkaar gaan zitten, voordat ze hun
rekensommetjes inleverden. De buit wordt in
alle rust verdeeld: dit keer is meneer X aan de
beurt. X maakt een offerte, een paar ton hoger
(het opzetgeld) dan het door de opdrachtgever

geschatte bedrag en derest gaat daar een fractie
boven zitten. Xkrijgt inderdaad de opdracht en
verdeelt de extra tonnen onder zijn genereuze

vrienden. De volgende keer is het feest voor een
ander, maar elke keer wordt iedereen rijker.

Behalve de opdrachtgever.

DOOR GEERT DEKKER

in de theater
HEERLEN:
- wo. 26/2: Koninklijk Ballet van
Vlaanderen brengt de Nederlandse
première van hetsprookjesballet 'Cin-
derella'.

MAASTRICHT:
- wo. 26/2: Hamlet, toneelstuk van
Shakespeare, Speciale Internationale
Produkties i.s.m. de Koninklijk 6
"Vlaamse Schouwburg Brussel.

WEERT:
- wo. 26/2: 'Vastenaovundjkonsert.
door het Limburgs Symphonie OrkeS'
(20.11 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

MEERSSEN - Het werken met
opzetgelden is verboden, het is
fraude. Tot groot verdriet van
burgemeester, wethouders en
gemeenteraad van Meerssen is
het echter moeilijk te bewijzen.
De gemeente werd maandag,
toen de kruitdampen van de eer-
ste affaire rond de bouw van het
gemeentehuis nog nauwelijks
waren opgetrokken, getroffen
door een tweede geval. De aan-
besteding van het stamriool in
1985 bleek niet helemaal zuiver
op de graat. Totrechtzaken is het
in beide gevallen niet gekomen,
er is geregeld dat de aannemers
ongeveer de helft van het veron-
derstelde opzetgeld terugbetaal-
den. Niet als schuldbekentenis,
zeggen ze, maar om van het ge-
zeur af te zijn.
Nieuw is het allemaal niet. De
verschillende kwesties slepen al
jaren.Alleen in Meerssen? „Ooit
moet er hier iemand iets gezegd
hebben, wat hij niet moest zeg-
gen," veronderstelt gemeente-
raadslid Wil Lamers van de
Lokaal Democraten. „Want laten
we elkaar niets wijsmaken, deze

Heel anders denkt Lamers, en
met hem de hele oppositie in de
gemeenteraad, over de tweede
zaak, rond de aanleg van het
stamriool door de Rotterdamse
wegenbouwer Stevin.

Vlak voor het weekeinde werden
de fractievoorzitters bijeengeroe-
pen, volgens Lamers met .de
vraag om in het geheim het aan-
bod van Stevin te bespreken.
Het werd echter een bijeen-
komst van de gemeenteraad,
maandagavond.

„Dachten we er met de regeling
rond het gemeentehuis vanaf te
zyn, blijkt daarmee juisteen mo-
del geïntroduceerd te zijn voor
de toekomst. Die aannemers la-
chen zich rot: jekunt hier rustig
iemand voor zes ton benadelen,
want het goedmaken kost maar
drie ton. We worden gedwongen
mee te doen aan handjeklap,"
concludeert Lamers.
In november 1990 had het colle-
ge de raad nog laten weten bijna
een akkoord met Stevin te heb-
ben bereikt, maar in maart '91
was er toch weer sprake van
rechtsvervolging. De zaak was
aan het rollen gekomen door de
rechtzaak die een van de aanne-
mers die het riool niet had mo-
gen aanleggen (Kunicon) had
aangespannen tegen de gemeen-
te.

Zaak nummer drie is (nog) geen
echte zaak. De nu failliete aanne-
mer Schreurs bouwde een nieuw
bureau voor de rijkspolitie, in
opdracht van (vooral) de Rijks-
gebouwendienst en de gemeente
Meerssen. In juni 1990 heeft de
gemeente en klacht ingediend
bij justitie over de aanbesteding.
Over de stand van zaken rond
dieklacht kon gisteren geen van
de betrokkenen uitleg geven.

Vers fruit-verrassing

Het gemeentebestuurvan Meers-
sen klaagde bij justitieen wacht-
te af. Justitie aarzelde over de
bewijslast en onderhandelde.
Meerssen dreigde af en toe met
een strafzaak en de aannemers
suggereerden dat de gemeente
boter op zijn hoofd had: men zou
op de hoogte zijn geweest van
het gesjoemel. November vorig
jaar werd men het toch eens: de
vijf bij de aanbesteding van het
gemeentehuis betrokken aanne-
mers stortten van de twee ton
opzetgeld honderdduizend gul-
denterug in de gemeentekas.De
afspraak werd geheim gehou-
den, trots was men er blijkbaar
niet op.

Boter

praktijken spelen in heel Neder-
land, elke dag."
De zaak kwam aan het rollen
toen de Sittardse aannemer
Schreurs, bouwervan gemeente-
huis en politiebureau in Meers-
sen, in 1987 failliet werd ver-
klaard. De curator kwam betalin-
gen van Schreurs tegen, aan
collega-aannemers voor goede-
ren die nooit geleverd waren.
Dat bleek de methode voor het
verdelen van opzetgeld.

" Toenmalig gouverneur Cre-
mers plantte in april 1988 een
boom ter gelegendheid van de
opening van het nieuwe ge-
meentehuis van Meerssen. Jan
Mans (links) was toen burge-
meester. Het gebruik van opzet-
gelden bij de aanbesteding van
het gemeentehuis en andere
projecten in Meerssen is door
de rechter nooit vastgesteld.
Meerssen heeft inmiddels wel
tot twee maal toe een schikking
met de betrokken aannemers
getroffen.

Archieffoto: Limburgs Dagblad

HEERLEN
Royal: De Johnsons, wo en do
19 en 21 uur. Rivoli: Frankie &
Johnny, wo en do 20.15 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland,
wo 14 uur. Maxim: Hot Shots,
dag. 19 en 21 uur. H5: Dead
again, dag. 14.30 19 en 21.30 uur.
The Addams Family, dag. 14.15
19.15 en 21.15 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag.
18.45 en 21 uur, do ook 14 uur.
De Notenkraker, wo 14 uur. Fie-
vel in het Wilde Westen, wo 14
uur. Ricochet, dag. 21 uur. Shat-
tered, dag. 18.45 uur, do ook 14
uur. Curly Sue, dag. 14 en 18.30
uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: The Field,
wo 20 uur.

bioscopen

Mabi: De Johnsons, wo en da
21.15 uur, wo óok 14.30 uur. Dej
Reddertjes in Kangoeroeland<
wo 14.30 uur. The Addams Famit
ly, wo en do 21.15 uur. Hot shots,
dag. 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.
Frankie & Johnny, dag. 21.15
uur, wo ook 14.30 uur. Ciné-K:
Guilty by suspicion, dag. 21 uur.
Cinema- Palace: Shattered, dag.
19en 21.30 uur. Dead again, dag-
-19 en 21.30 uur, wo ook 14 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.45 en 21.30 uur, wc
ook 13.45 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, wo 14 uur. Silence ol
the lambs, wo en do 20.30 uur.
Lumière: Face Value, dag. 20 en
22 uur. Dangerous liaisons, dag
20.30 uur.

MAASTRICHT

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur
Harley Davidsson and the Marl
boro Man, dag. 20.30 uur.

Forum: De Johnsons, dag. 20.3C
uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur
wo ook 14 uur. De Reddertjes ir
Kangoeroeland, wo 14 uur

„Filmhuis Sittard: The Shelte,
I ring Sky, wo 20.30 uur.

SITTARD

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag
20.30 uur. De Reddertjes in Kan
goeroeland, wo 14.30 uur. Roya
line: Dying Young, dag. 20.3(
uur. Filmhuis Roermond: Th«
Sheltering Sky, do 20.30 uur.

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisple"1

19. De Collectie, keuze uit de kunst:
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open o'
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur-
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf *Expositie van Lex Timmermans. Van
7/3 t/m 29/3. Open za en zo 14-17 uur-
Thermenmuseum , Coriovallumstraa1

9. Zoals de ouden bouwden. T/m l7'ft'
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-1
uur.

exposities

" De kinderclubs van SCEW te
Kerkrade-West houden vandaag,
woensdag, van 14 tot 17 uur kin-
dercarnaval in gemeenschaps-
huis Heilust.

" Tot nieuwe prinses van de CV
De Spinneköpkes in Nieuwenha-
gen werd Bianca Louppen-
Hoogmoed uitgeroepen. Prinses

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Wer*
van tien Poolse grafici. T/m 28/2, open
ma t/m vr 10-12, 14-17en 19-21 uur(nl-

v.v. woensdagavond), 2o 15-17 uur.

LANDGRAAF
"De Kinderoppascentrale is
van 2 tot 6 maart gesloten. Wie in
die periode een oppas nodig
heeft, kan zich tot vrijdag 28 fe-
bruari melden. Wegens tijdelijke
verhuizing is het telefoonnum-
mer gewijzigd in ©323636. Het
kantoor is maandag, woensdag
en vrijdag van 15 tot 17 uur open.
HEERLEN

" Het Heerlens Citykoor start
met een ledenwervingsaktie.
ledereen die het koor eens bezig
wil zien, is welkom op de repeti-
ties die 's maandags van 20 tot 22
uur gehouden worden in de bo-
venzaal van café De Bongerd,
Bongerd 21. Voor informatie: J.

van As, ©710314.

"In verband met carnaval
wordt de eerstvolgende oefen-
loop Telematica niet op 1 maar
op 8 maart gehouden. Start om
10 uur vanaf het Emmaplein.

" De oecumenischie viering, die
vrijdag om 19.30 uur gehouden
wordt in Huize De Berg, heeft als
thema: 'Blijf niet staren op wat
vroeger was.

" In verband met carnaval zal
de expositie De Collectie op za-
terdag 29 februari niet in het
Raadhuis te bezichtigen zijn. De
Stadsgalerij is op die dag wel
open. Op 1, 2 en 3 maart zijn bei-
de locaties gesloten.

ONDERBANKEN

HOENSBROEK
Slotgebouw, Kasteel Hoensbroek-
Expositie 'Zilver in Beweging. Tl"
23/2. Expositiezolder van het Slotge-
bouw. Tentoonstelling met werken °P
papier van Lou Heynens. T/m 28/»'
open dag. van 10-12 uur en 13.30-1'
uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposl

ßtic van de Duitse kunstenaar Fran
Ermschel. Van 6/3 t/m 19/4, open *}
17-20 uur, za en zo 14-17uur. Hetwer*
van Frank Ermschel is ook te zien "j
het Raadhuis van Kerkrade. Van bl'
t/m 27/3, open ma t/m vr 10-17 "UV;
Galerie Audi, Hereweg 83. Werk van
Mare Hendriks. T/m 29/3,open do W"
zo 10-17 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraa
282. Schilderijen van Gerda Haag'
mans en beelden van Rini Dado. T'nj
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9-J
uur.

HEERLEN - Optochtcomité De
Schacht in de Heerlense wijk
Rennemig werd twee jaar gele-
den overstelpt met positieve
reacties naar aanleiding van de
eerste kinderoptocht door de
wijk. Vrijdagmiddag krijgt de
bonte stoet een vervolg. De op-
tocht wordt volgens de organisa-
tie 'nog mooier' omdat carna-
valsvereniging De Bokkeriejesj
en prins Thei V hun medewer-
king hebben toegezegd. Vertrek
vanaf 13.30 uur vanaf gemeen-
schapshuisDe Schacht. Een uur
wordt daar de stoet weer ontbon-
den.

Vrijdag reeds
kinderoptocht

0 Kisten vol vers fruit stonden in het ge-
meentehuis van Heerlen te wachten op de
leerlingen van de basisscholen St.-Martinus
V/elten en Meezenbroek. Deze scholen waren
dit jaar door marktkoopliedenvereniging
De Maatbülle uitverkoren om gratis appels
en sinaasappelen in ontvangst te nemen.
„Een traditie die al twaalf jaar stand-
houdt", zegt de scheidende oppermaatbuul
Jacob Keppels. „Inmiddels. zijn alle Heer-
lense basisscholen een maal aan de beurt

HEERLEN - De informatie-
avond over ecologische tuin-
bouw heeft afgelopen maandag
plaatsgevonden. De aankondi-
ging van de avond voor aan-
staande maandag om 20.00 uur
in café De Nor is daarom niet
correct.

Info-avond

" In het gemeentehuis van On-
derbanken wordt tot 27 maart
een tentoonstelling gehouden
van recent werk van de Bingel-
raadse beeldend kunstenaar Gui-
jio Ancion. De tentoonstelling is
op werkdagen te bezichtigenvan
9 tot 12.30 uur en bovendien op
maandag van 14 tot J.7 uur.

Galerie Artisart, Grote Gracht 43-
Expositie met werk van André Wilhe"
mus en Blandina van Rijsewijk. T/nj
21/3, open di t/m za van 13.30-17--»"
uur. Galerie Anny van denBesselaa''
Tafelstraat 6a. Expositie van Carina
Canton. T/m 15/3, open vr t/m ma van
13-17.30 uur. Galerie In Situ, Ayjva;
laan 10. Expositie van Mariene Du'
mas. T/m 4/4, open wo t/m zavan 14-1
uur. KCL, Hoogbrugstraat 72a. Wer»
van Suet Fun Chan. T/m 26/2, open ma
t/m vr 9-17 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
brugstraat 69. Schilderijen en aquarel-
len van Peter Cox. T/m 8/3, open w«
en vr van 14-18 uur, do 18-20 uur, za
10-17 uur en zo 13-17 uur. Galen»
Contempo, Rechtstraat 96. Expositie
met werk van Anton Heyboer. In
27/3, open do t/m zo van 11-17 uur-
Galerie Fah- Brusselsestraat 80. *"*positie van Nicolas Wolkenar. va
23/2 fm 23/3, open vr t/m zo 13-17 uui-
Kunsthandel Felix, Wycker Brug
straat 16. Computer-schilderijen vai
Adnan Elmecky. Vanaf 29/2,open "J*14-18 uur, di t/m vr 9-18 uur, za »-*
uur.

MAASTRICHT

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5-
Werk van Harke Kazemier, Kaete van
Breda en Joop Crompvoets. T/m 29'»'
open do t/m zo 14-17 uur.

Spoor-bios in korte tijd erg populair
# Kerkelijk zangkoor Harmonia
voert zondag 1 maart om 9.30 uur
in de parochiekerk van Simpel-
veld de mis van Stehle op.

SIMPELVELD

geweest en zijn we aan de tweede ronde be-
gonnen." Het uitdelen van fruit is een on-
derdeel van het jaarlijkse ontvangst van de
Maatbülle op het stadhuis. 'Vaste prik' is
ook het onderscheiden van mensen, die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor het
marktwezen. Sjaak Lemmens (openbare
werken) en slager Frans Macrander ontvin-
gen afgelopen maandag de Maatbülle-orde.
Ook zij hielden vast aan het motto 'Snoep
verstandig, eet een appel.'

Foto: CHRISTA HALBESMA

" CDA-raadslid en fractieleider
Wiel Weijers viert vrijdag een bij-
zonder carnavalsjubileum. Als
d.j. Willem de Zwijger verzorgt
Weijers al 22 jaar het carnavals-
gebeuren in het Simpelveldse
jeugdcentrum aan de Irmstraat.
Voor al zijn verdiensten wordt
hem van 19-20.30 uur een recep-
tie aangeboden.

Bianca I en haar gevolg houden
zaterdag 29 februari van 19 tot
20.30 uur receptie in zaal Bel-
vauer, Hereweg 91 te Nieuwen-
hagen.

" De CV De Lotbroekers houdt
zaterdag om 20.11 uur het carna-
valsbal in het MFC Gebrook te
Hoensbroek.

" De buurtvereniging en de
jeugdclub van Musschemig hou-
den zaterdag om 14.11 uur kin-
dercarnaval in zaal In Den Heug-
den. Er is ook een ballonnen-
wedstrijd.

" In het Open Huis te Heerlen
wordt zaterdag vanaf 21.11 uur
carnaval gevierd. Voor informa-
tie: Harry Lahaije, 5717535.

" De Karnavalsraad van Bruns-
sum houdt donderdag Ouw Wie-
verbal in gemeenschapshuis In 't
Ven. Vrijdag om 12.30 uur ont-
vangt men de Blauw Sjuut aan
het gemeentehuis.

" In café Oud Molenberg wordt
vrijdag vanaf 20 uur Ouw Wie-
verbal gehouden.

" Dr Kirchraotsjer Vasteloa-
vends Verain houdt donderdag
om 20.11 uur de Vetdonnesjdieg-
zietsong in de Rodahal. Zondag
vindt daar dr Kirchroadsjer
Treff plaats.

" Het Fluit- en tamboerkorps
Gertrudis Jabeek houdt zaterdag
het 3-1lde Appelmoosbal in het
Ontmoetingscentrum aan de
Gaasstraat. De zaal is om 20 uur
open.

" De gemeenschap van Spek-
holzerheide houdt zaterdag om
20.11 uur in gemeenschapshuis
Heidsjer Treff het Tünnes-bal.
De entreekaarten doen tevens
dienst als lot.

" De Blauw Sjuut van Heerlen
brengt vrijdag om 18 uur een be-
zoek aan de gemeenteKerkrade.

" In het Ora treedt zaterdag de
Janse Baggeband op. Helaas is
de voorstelling uitverkocht.

" De CV BlauwWit Mariarade
houdt zaterdag, zondag en maan-
dag om 20.11 uur carnavalsbal in
't Gemeinsjapshoes Mariarade.
Zondag is er om 14 uur kinder-
carnaval en woensdag is 'hie-
ringbiete'.

HEERLEN - Nadat de Nette
Kadette 's middags in Genk de
optocht hebben opgeluisterd,
zijn zij 's avonds vanaf 20.30 uur
in café Donners in Weiten de
gangmakers van het Nette Ka-
dette-bal.
Naast de Waltina-kapel is er ook
een muzikale bijdrage van Ger
Prickaerts. Met Ans Veneken en
Tonnie Toussaint brengt hij de
nieuwe Heerlense schlager ten
gehore. Van de partij zijn ook de
Winkbulle en de Vlavreters.

Eerst naar Genk,
dan naar Weiten

delspoorliefhebbers, zijn deze
ZLSM-filmavonden in korte tijd
populair geworden.

Ditmaal wordt de filmavond ver-
zorgd door de heer Raymond
Naber en zijn assistenten. Onder-
werpen zijn een film over het
openbaar vervoer op het eiland

SIMPELVELD - De Zuid-Lim-
burgse Spoortram Maatschappij
(ZLSM) houdt vrijdagavond
weer een spoor/cinema-avond in
de oude harmoniezaal van café
'Oud Simpelveld', aan de Irm-
straat 23 in Simpelveld. Aanvang
20.00 uur.
Door de brede belangstelling
van velen, bij wie diverse mo-

Man (voor de echte liefhebbers
een feest), een gefilmde rit met
de Ooievaar-8 tusden Den Haag
en Delft, en tot slot een film over
'stoom, rook en sneeuw in de
Harz'. Tijdens deze film-avond is
er een bemande stand van de
ZLSM aanwezig. De toegangs-
prijs is 5 gulden per persoon en
de zaal is open vanaf half acht.

GELEEN-mw —.-_»-__._—_—.
_

Galerie Hanenhof, Groenstraat 4 "Keramische objecten van Niek *-*
len. T/m 30/2, open do en vr 17-20 iW"
za en ze 14-17 uur.
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Stevin koopt Meerssense rust voor drie ton af

'Die aannemers
lachen zich rot'

LimburgLimburgs dagblad j

in het nieuws

carnavaria

streeksgewijs
kort



Tentfeesten Schinnen
aan regels gebonden

Gemeente kijkt kritischer bij afgaven vergunning

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
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Nuth krijgt tegenstrijdige informatie van NS

Verwarring compleet
rond overslag station

Van onze verslaggever

I %TH - In Nuth is de ver-
warring rond de komst vanhet huisvuil-overslagstation

de Geitenweg com-pleet nu verschillende NS-
tegenstrijdige

verstrekken aan
« en W. De Dienst Infrabe-heer van de NS is er nog

van Overtuigd dat
het afvalverlaadcentrum
J^edio september gereed
*omt. NS-Goederen, meldtechter dat een en ander be-
fast op een slechte onder-
{jfige communicatie en
kwalificeert de aanleg vaneen los- en laadplaats als 'te
Voortvarend.
?urgemeester Elly Coenen-Vaessens niet te spreken over de tegenstrij-

berichten die Nuth de afgelo-
P^n dagen van de NS heeft ontvan-
v^- „Voor ons was de zaak duide-

Jk. Maar na de brief die deewoners van de Geitenweg on-
"Jftgs hebben ontvangen, waarin
'aat dat de laad- en losweg wel ge-

Jaliseerd wordt, is er opnieuw gro-
onrust ontstaan. Kennelijk moet. de NS het licht nog gaan bran-

.eri", aldus Coenen gisteravond tij-ens deraadsvergadering.

e brief van de Dienst Infrabeheer
3,1 de bewoners was voor B en W

om meteen contact op te
r ernen met NS Goederenvervoerutrecht.
Nog geen uur later ontving het col-
j-&e per fax een brief waarin NS-
?edewerker C. Doornenbal aan de
flenst Infrabeheer kenbaar heeft
*>ernaakt dat het geplande vervoer
**& afvalstoffen uit Zuid-Holland
v°orlopig blijft lopen via Heerlen.

!~e geraamde begroting van VA
gulden die gemoeid zijn

/Jet de aanleg van de laad- en los-
eS in Nuth is te hoog om ons con-

jugerendop tekunnen stellen."
J^-Goederen moet er volgens

oomenbal eerst in zien te slagen
j^n acceptabel vervoersvolume via

ut-h aan te trekken.

aantal bezoekers opeengepakt op
een relatief kleine ruimte in geval
van paniek of calamiteit desastreu-
ze gevolgen kan hebben. Daarom
zal de gemeente het verlenen van
een vergunning in het vervolg laten
afhangen van de vraag of de betref-
fende organisatie kan voldoen aan
diverse criteria. Zo wordt het bezoe-
kersaantal gelimiteerd aan de capa-
citeit van de accommodatie en moet
de inrichting de beschikking heb-
ben over een vereist aantal brand-
blussers, nooduitgangen, tafels en
stoelen.

De gemeentewaarschuwt alvast dat
zij het evenement zal verbieden of
vroegtijdig beëindigen, indien de
voorschriften niet worden nage-
leefd. Tevens moeten organisaties,
die dit jaar een tentfeest in hun
agenda hebben staan hiervan mini-
maal drie maandenvantevoren mel-
ding maken bij de gemeente. Zij
moeten dan ook aangeven hoeveel
bezoekers zij over de vloer willen
hebben. De gemeente wil hiervan
op de hoogte zijn voordat met de
voorverkoop van toegangskaarten
wordt begonnen.

SCHINNEN - Verenigingen en in-
stellingen in Schinnen, die bh' het
gemeentebestuur aankloppen voor
een vergunning in verband met
feestdoeleinden, worden bij de or-
ganisatie strenger in de gaten ge-
houden door de gemeente.

In de toekomst gaat de gemeente
kritischer kijken naar het maximale
aantal bezoekers dat bij een evene-
ment naar binnen mag en ook zal
strenger worden gelet op de voor-
schriften ten aanzien van de brand-
preventie.

Burgemeester en wethouders heb-
ben hiertoe besloten op advies van
rijkspolitie en brandweer. „We zijn
behoorlijk geschrokkenvan een op-
treden dat de Janse Bagge Bend
een tijd geleden gaf in sporthal In
de Pollack in Oirsbeek", zegt
woordvoerder J. Maes van de ge-
meente Schinnen. „Daar werden in
de voorverkoop al meer dan 1100
kaarten verkocht".
De gemeente vreest dat een groot

Actievoerders voor
Strijthagen mikken

op massale inspraak

# Tegenstanders van de aanleg van een bungalowpark in Strijthagen vergaderden gister-
avond in het Streeperkruis in Schaesberg. Foto: FRANSrade

Baur. „En wat gebeurt er als er na
de bouw van de eerste zestig huisjes
nauwelijk belangstelling voor blijkt
te zijn?"

Heinrichs, de drijvende kracht ach-
ter de plannen, liet zich niet van dewijs brengen. „Meneer, moet u luis-
teren. Tien jaar geleden was Strijt-
hagen nog een zooitje. De steenberg
lager nog, het kasteel was vervallen
en wandelen kon je er nauwelijks
want paden waren er niet. Strijtha-
gen is er alleen maar op vooruit
gegaan."

kennen en gingen grif de discussie
aan, zeker toen wethouder Wiel
Heinrichs arriveerde. „Waarom
moet dat mooie stukje Landgraaf
verdwijnen?", hield een oudere
Landgravenaar de wethouder reto-
risch voor. „Dat moeten we juist in
stand houden."

Natuurbehoud Strijthagen is er ech-
ter van overtuigd dat er geen vakan-
tiepark in het Strijthager beekdal
komt.
Voorzitter Baur: „De belangstelling
voor onze actie is overweldigend. In
tegenstelling tot wat de gemeente
denkt, is de Landgraafse bevolking
tegen een bungalowpark. Als de
burgers dat de gemeenteraadsleden
duidelijk laten weten, kan ik me
niet voorstellen dat ze de wil van de
kiezers naast zich neerleggen."

Overweldigend

Postcode Loterij schenkt
Heerlense stichting geld

HEERLEN - De stichting Natuur-
verkenners Heerlen heeft van de
Nationale Postcode Loterij (NPL)
fl4OOO subsidie gekregen voor het
uitvoeren van een herfstproject
voor basischolen in Heerlen. De
stichting gaat het geld gebruiken
voor een voorlichtingsactie aan kin-
deren over afval in natuur.

„We zijn heel blij met de prijs. We
ontvangen alleen gemeentelijke
subsidie, maar dat zal in de toe-
komst door de bezuinigingen min-
der worden", vertelt secretaris
W. Meijs van de Stichting Natuur-
verkenners Heerlen. De stichting,
die al tien jaar bestaat, organiseert
regelmatig wandeltochten in de na-
tuur voor kinderen uit de basison-

derwijs. Meijs: „We willen de kinde-
ren vertrouwd maken- met de
natuur en het milieu. Het extra geld
van de NPL gaan we gebruiken
voor het herfstproject."

In kader van het project 'Afval' zal
de stichting voorlichtings-en lesma-
teriaal verstrekken aan Heerlense
basischolen. Ook worden aan de
hand van verschillende opdrachten
wandeltochten gehouden, waarbij
de kinderen op een speelse manier
in aanraking komen met afval en de
gevolgen daarvan voor het milieu.
Meijs: „Met onze budget hadden we
dit project nooit in het leven kun-
nen roepen. Nu kunnen we de wan-
deltochten nog beter aanpakken."

Commotie

De meeste belangstellenden leken
de inhoud van de plannen al wel te

Inspreken
Enige tientallen Langravenaren
maakten eerder op de dag en ook 's
avonds nog gebruik van de moei-
lijkheid om in te spreken - terwijl
Natuurbehoud Strijthagen alweer
aan het actievoeren was. In het
Dorpscentrum aan het SUN-plein
gaven ambtenaren van de afdeling
Ruimtelijke Ordening tekst en uit-
leg.

LANDGRAAF - De stichting Na-
tuurbehoud Strijthagen doet een
beroep op Landgraafse milieu-, ac-
tie-, buurt- en politieke groeperin-
gen om voor 6 maart zoveel moge-
lijk protest tegen de bouw van een
vakantiepark teweeg te brengen.

Van de 23 groeperingen waarop Na-
tuurbehoud Strijthagen al een be-
roep heeft gedaan, waren er giste-
ren op een door de stichting belegd
actieberaad 22 aanwezig. Slechts
één vereniging vond de actie tegen
het bungalowpark niet onder haar
doelstelling vallen, steldePaul Baur
van Natuurbehoud Strijthagen te-
vreden vast.
Natuurbehoud Strijthagen blijft
zich ernstig zorgen maken over de
vraag of de 251 bungalows die pro-
jectontwikkelaar Meyers uit Sim-
pelveld in het Strijthager beekdal
wil bouwen, ook daadwerkelijkeen
vakantiebestemming krijgen zoals
in de plannen staat.
„Als particuliere investeerders zon
huisje kopen, kan je ze het toch
moeilijk verbieden om er perma-
nent te gaan wonen. Dat is dan
gewoon hun eigendom", stelde

Hij verweet het gemeentebestuur
o,ok de exploitatiekosten van het
kasteel en de hoeve, die nu bij ont-
stentenis van baten geheel ten laste
komen van de Landgraafse begro-
ting, als argument te gebruiken om
de gemeenteraad achter het vakan-
tiepark te krijgen. „Terwijl er altijd
wel belangstellenden voor het kas-
teel zijn geweest", zei Baur, „maar
die hield de gemeente steeds af om
een bungalowpark niet dwars te zit-
ten."

(j slotalineavan de brief schrijft
(jj NS-medewerker dat naar aanlei-
hetS Van e ontstane commotie bij

1college van Nuth en de buurtbe-
(j 'in de toekomst terughou-
gen in acht moet worden
tip^ornen' zeker D - zaken die poli-

eK gevoelig liggen.

in__ ■ Woners van e Geitenweg, die
ijjj^ddels worden gesteund door
j-^oners van het aangrenzende
te e^sbroek, laten de zaak niet rus-'

"" Woordvoerder J. Dijkstra: „Wij
en officieel niet meer dan die
b. h nare Drief van de Dienst Infra-

Daarin staat duidelijk dat
jy. overslagstation in aantocht is.aar zover laten wij het niet ko-

Of denkt NS dat het emplace-
(je nj- kan worden gebouwd zonder

benodigde (hinderwet)vergun-urigen?".

Insluiper steelt beurs en pasjes
MEERSSEN - Een onbekende man heeft maandag uit een woning aande Markt in Meerssen een beurs met geld en bankpasjes gestolen. De dief
kon de woning ongehinderd binnenkomen, omdat de bewoonster de
voordeur open liet staan terwyl ze haar auto parkeerde op de Markt.
De man was circa veertig jaar, had grijs haar en was gekleed in een groe-
ne jack. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de rijkspoli-
tie in Meerssen, ®043-642555.

In 'De Geerhorst7 heerst ondemocratische mentaliteit'

Advocaten werken aan
bijstandsteam gevangenen 9 Johnvan Dijk schuift zijn opvolger Hennie de Boer-Schuurman bij aan decollegetafel.

Foto: CHRISTAHAI^BESMA

" De Olympische Winterspelen
zijn achter de rug. Ze hebben
niet zo veel Nederlands goud
opgeleverd, maar wel de nodige
gespreksstof. Zeker ook in de
flat aan de Edisonstraat, waar
een aantal ouderen zondag
naar de sluitingsceremonie op
tv keek. Daar vertelde me-
vrouw Gerardu, geboren in
Stettin toen dat nog op Duits
grondgebied lag, dat ze een heel
oude zakdoek heeft. Die werd
uitgegeven door de organisatie
van de Olympische Spelen van
1940 in Helsinki. Spelen die
nooit doorgingen, de reden is
bekend. Mevrouw Gerardu
heeft de zakdoek al 52 jaar be-
waard en in dit Olympische
jaar kwam het stukje historie
weer tevoorschijn.

Spijbelen (1)
"De gemeente Herzogenrath
heeft een onderzoek gehouden
onder de scholen in de gemeen-
te. De Duitse stad wilde weten
wat er in depauzes op dediver-
se scholen aan drank en eten te
koop is. Hier volgen enkele re-
sultaten. Op basisschool Herzo-
genrath-Mitte kunnen de scho-
liertjes kiezen uit melk, cacao
en 'milch-mixgetrank'. Op de
school in Kohlscheid kan geko-
zen worden tussen appelsap,
jus d'orange, karnemelk, yog-
hurt, 'marmorkuchen', crois-
sants, mueslirepen en kaassta-
ven. Limonade en cola serveert
de directie bewust niet. In
Merkstein schaft de pot 'taglich
frische Baguettes mit Kase-
Gurkenbelag und fettarmerWurst'.

Spijbelen (2)
" Ook buiten de eigen gemeen-
tegrenzen werd gekeken. Zo
ontdekte men dat op de Real-
schule in Übach Palenberg een
complete Bistro .is ingericht,
waar onder andere pizza's ver-
krijgbaar zijn. De pizza's mo-
gen echter niet in de les worden
opgegeten. Ook is men verplicht
de handen te wassen alvorens
het lokaal te betreden. En vet-
vlekken in het schrift beteke-
nen: nablijven. Heeft u school-
gaandekinderen, wilt u dat uw
kinderen niet spijbelen en heeft
u geen zin om voor lastige eters
te koken? Doe dan net als vele
Duitse gezinnen in Kerkrade en
stuur de jeugdnaar een Duitse
school.

Virusdag
" Michelangelo Buonarotti, die
beeldhouwen geen kunst vond,
'omdat het beeld al in dat blok
marmer zit, ik hoef het er alleen
maar uit te hakken', zou bij een
computer toch met de mond vol
tanden staan. Zeker bij de
vraag: hoe verhinder ik dat een
naar mij genoemd virus op
mijn verjaardag, 6 maart, de
programma's en bestanden van
enige duizenden modale PC-
gebruikers vakkundig sloopt?
Gelukkig zijn computers altijd
eenvoudiger dan je aanvanke-
lijk verwacht.Van onze verslaggever

Virusdag (2)

DOOR GEERTJAN CLAESSENS
Van Dijk neemt afscheid als wethouder

'Brunssum moet
blijven veranderen'

Van Dijk hield de Brunssumse
gemeenteraad tot slot de Noorse
Olympische ploeg voor ogen. De
eendrachtige uitstraling van de
Scandinaviërs en 'alle neuzen
die dezelfde kant opwezen', wa-
ren de reden dat de ploeg zo veel
medailles had geoogst. „De bur-
gers zitten daarentegen niet te
wachten op raadsleden die voor
het oog van"de camera ruzie ma-
ken, spelletjes spelen en elkaar
wantrouwen. Dat leidt tot een
degradatie van het openbaar be-
stuur en tot cabaretesk volksver-
maak. We moeten in dat geval
niet opkijken als investeerders
ons niet serieus nemen", aldus
Van Dijk.

.ti^^RD/ROERMOND - Een aan-
!t6 a°v°caten in de arrondissemen-
ten oermond en Maastricht ëaat
re ? sPecialiseren in 'gevangenis-
hne (Penitentiair recht), om de be-
kui. 6n van gedetineerden beter te
eind?- behartigen. Zij moeten uit-
vorn. een bijstandsteam gaan
een h

n' waar gedetineerden altijd
vocat

r°ep °P kunnen doen. De ad-
CarU mr L' Hameleers en A.

te ca - Zegden gisteren toe de zaak
Van di1 aanzwengelen bij de Orde

Advocaten in Zuid-Limburg.

<i__. *_. 1!. daartoe is genomenÏ.V d* N^,dfrlandse Belangenver-£__. g (NBG) en deond van Wetsovertreders (BWO).el organisaties voerden gisteren
c
«n eerste overleg me. beide advo-

P^ecte aanleiding vormden de'^"-ructurele problemen bij de ge;angenis 'De Geerhorst, aldusfeitter mr P. Vleeming de~ö<_. in de Sittardse gevangenis
eerst volgens hem een 'ondemo-cratische mentaliteit. Aanleiding°°r deze zware beschuldiging

vormt de overplaatsing van gedeti-
neerde J. D„ daags nadat een inter-
view met hem in het Limburgs
Dagblad stond.
Ook over het voedsel in 'De Geer-
horst' hebben Vleeming, die zelf in
deze gevangenis heeft gezeten, der-
tig klachten bereikt. Om tegen het
slechte eten te protesteren was een
voedselweigeringsactie georgani-
seerd, maar die is opgeschort voor
overleg met de directie van de ge-
vangenis. Wel houdt Vleemings or-
ganisatie een protestmars rond de
muren van 'De Geerhorst' op zater-
dag 7 maart.

De directie heeft al meerdere malen
laten weten dat de klachten niet
duiden op een 'structureel pro-
bleem. De overplaatsingvan D. zou
niets te maken hebben met zijn in-
terview. Over de kwaliteit van het
eten is regelmatig overleg met een
door 'De Geerhorst' ingestelde voe-
deselcommissie. De gevangenis
vindt dat de discussie daarover niet
in de krant hoort te worden ge-
voerd.

Binnenkort zal ook een kort geding
plaatsvinden dat Vleeming tegen
'De Geerhorst' heeft aangespannen.
Dat deed hy omdat de directie geen

zing, op burgemeester Louw
Hoogland en wethouder Gerrit
Boumans, wier vertrek nog vers
in het geheugen ligt.BRUNSSUM - 'Veranderingen

moeten niet als een bedreiging
worden gezien. Want alles wat
star en onveranderlijk is, sterft
op den duur af.' Met woorden
van deze strekking heeft John
van Dijk gisteren afscheid geno-
men als bestuurder van de ge-
meente Brunssum.

"De oplossing van het pro-
bleem is dus: sla 6 maart ge-
woon over. Jammer van de
verjaardag van de beeldhou-
wer/schilder, maar verander op
de avond van 5 maart de da-
tum van de interne klok van
uw PC in 7 maart. U gaat rus-
tig slapen en herhaalt op 7
maart dezelfde procedure, met
dien verstande dat u de compu-
terklok (die dus een dag voor-
loopt), een dag terugzei naar 8
maart. En daarmee is het ge-
vaar omzeild, naar verluid.

De Graaf bleef, evenals Servië
L'Espoir en de progressieven
Ger Luit en Paul van Betuw, ge-
kant tegen de invulling van de
vacante wethouderstroon. Maar
in hetkader van 'samen staan we
sterker' legde het CDA zich neer
bij een handhaving van het tradi-
tionele aantal collegeleden.

Klaas Overdijk
nieuw raadslid

BRUNSSUM - Klaas Over-
dijk heeft gisteren voor de
Partij van de Arbeid zitting
genomen in de Brunssumse
gemeenteraad. Hij bezet de
stoel die is vrijgekomen na de
overgang van Hennie de
Boer-Schuurman als wethou-
der naar het college.

Van Dijks opvolger wordt de
42-jarige Hennie de Boer-
Schuurman. Met zeventien stem-
men voor en drie blanco werd zij
aangenomen als eerste vrouwe-
lijke wethouder in de gemeente
Brunssum.

V^n Dijk reageerde daarmee op
de woorden van CDA-er Tjeerd
de Graaf. De christen-democraat
had kort tevoren het Brunssum-
se college vergeleken met een
duiventil. „In drie maanden tijd
is zestig procent van het college
vervangen", aldus De Graaf. Hij
doelde, naast Van Dijks verhui-

overleg zou toelaten tussen gedeti-
neerdencommissies van verschil-
lende afdelingen (inrichtingen). De
directie heeft schriftelijk laten we-
ten dat ze niet bereid is met Vlee-
ming over deze eis te overleggen.

Het 'bijstandsteam' van advocaten,
dat het resultaat moet worden van
het gisteren gehouden overleg,
wordt gevormd naar het model van
het 'A-team' voor asielzoekers. Zo-
wel op het gebied van recht voor
asielzoekers als voor gedetineerden
zijn maar weinig specialisten be-
schikbaar.Dat komt volgens E. van
der Maal van de BWO omdat er
voor advocaten weinig eer is te be-
halen aan het bijstaan van gedeti-
neerden bij klachten. Het gaat om
een klein, specifiek en onoverzich-
telijk onderdeel van het strafrecht,
dat veel studie vereist.
De bijstand is wel hard nodig, con-
stateerde hij. „Veel gevangenen
weten nauwelijks welke rechten ze
hebben, laat staan dat ze er gebruik
van kunnen maken. Dat wordt hen
soms ook moeilijk gemaakt door
gevangenissen." De BWO heeft in
veel arrondissementen al contacten
met advocaten die voor hen 'zaken'
doen. Ook in Zuid-Limburg moet
het nu zover komen.

Margraten
wordt beter
bereikbaar

MARGRATEN - De bereik-
baarheid van het gemeente-
huis van Margraten wordt
verbeterd. Het is de bedoeling
dat de bestaande telefoonin-
stallatie met zes nieuwe lijnen
wordt uitgebreid. In totaal gaat
deze uitbreiding f.6250 kosten.

De slechte telefonische bereik-
baar geeft regelmatig aanlei-
ding tot klachten. De geplande
verbetering past in de plannen
van de gemeente Margaraten
om in de toekomst klantvrien-
delijker te werken.

Andere plannen daartoe zijn
onder meer de inrichting van
een info-hoek, inspraakavon-
den, het verkorten van de om-
looptijd en het gebruik maken
van de stichting Lokale Om-
roep.

Olympia
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SBV-Ri DS SiSrra GT iS Wat Je vijfbak of met automaat. Al die power

''S_Bg"S?| noemt een Big Deal. PJ__.___o^F _F I_#%^% W_W ___f^^^^JF "___#" _#%^P h°Udt U makkellJk onder controle

__Sr-^"~~" Want voor de prijs __\_________\\+£_____\\___\\ » »»_E%^fc als u achter het bekrachtigde sport-

van een gezmswagen heeft ünu een _^^^B_W^^ — — .________F + * /| stuur zit. Uw sportstoel is ;
- topsportieve GT. Met alles erop en er- J_f \_^^__wJ_[ W_H XP' wJJL IËêêJP J-f % \JL mSm^S£f in hoogte verstelbaar

aan. Een Philips HiFi radio/CD-speler. £ '^^^^S, voor een ideale njpositie.

Een achterspoiler in de kleur van de CJCSftï %JÊClS___M___C___K_C_l^ ~ De middenconsole met armsteun ver-

carrosserie op de Hatchback en de hoogt het COmfort. De instrumenten

Sedan. Volledig in kleur /fc@fc^ spreken voor zich. Met name de toe-

" gespoten bumpers met 3£MjU rentelier, die toont noe relaxed de :DEaYzwarte inleg. Gekleurde motor reageert op de zwaarste 'buitenspiegels. Lichtmetalen velgen P^jil \\W^ l^Sv omstandigheden. Een ,]
op de driedeursversie. Een transparant ___wr _____ '-_^r !__. Big Deal. De nieuwe \I P^s__«L. 'schuif/kanteldak. Een aërodynamisch JÊ \____________m ÉBSÜ ___<ffll§__S___ Sierra GT Met zon \lAï*Bl-!^ '__________§! _§ v^m

____■ __dti_f__ _______«_ „m___3_^'- __ÜJ_É' ____■
i^aa^My-a_!aafl_J^4^^_

rijgedrag dat past bij een GT /^pï!f!__ïl!l||!^ "'"' ""^bui" ,''"" ’ JS^J (P l| f_VV Tourismo klasse. En dat voor de !
/ «fe^^^^p B|||gS B|L' i -__T~ ip !__________ \

JBjBJJmÉÊBÉjÏÉJB^ ii-_i__i_m»é«m«_i_^^ j;.iZn"'»i"??rr^"£' ■'■" ■ ■'■ *■■ iJW.n/.in.iuj;j'[_Moa-i ii£aaas&ss^^ Is >a_fl_________l

____-___n_9__-___L^^B I IVI _P__H _P _JHSs__ ¥5.:-:': . l_Ha__- ':;:^B:::: "-^3_r^È_^___i B_^_^.__________B________SHm IIÜn 11:-_ 8_» ~ k wÈÊ_U _________________________ i.. Tt"HSP' -___P_____f____i W_W*m>;- ■ ':^_m _____

'_DbM___fiSl keuze leverbaar met l^^Uli^^v^£f^^^^^^f£^l#£^^v('A I Ford weetwat ubeweeat\^!___________i______',1..-.'"'l' >HM________^__nßaM-________________aM__________i7-^
Zes jaar garantie tegen doorroestenvan binnenuit.Over de gunstigeFord Creditfinanciering en GarantieExtra zal deFord Dealer u graag informeren.De Sierra GT 3-, 4-èn 5-deurs-uitvoeringen zijn er vanaff 39.910,-.De Stationwagon iser vanaff 43.090-. ï

' Genoemde prijzen zijn mcL BTWen exel.f 580,- kostenrijklaar maken.Wijzigingen voorbehouden. .- * ' ]

I Auto r~ r ~i i Te ;
LAUTENSLAGERb.v. KONINGS B.V. Automobielbedrijf MlTn_?c__r« Automobielbedrijf _fi^

Breukerweg 201 h\ JOS BOGMAN B.V. "„£2._!v. JOS BOGMAN BV" FEWTS^.V.
■I©©l_©___ Roatrivhauon

Tel. 045^232030 Mgr. VrancKenstraa. 20 Wethouder Sangerss.raat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 KfSkSaHF MAASTRICHTSITTARD BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT

| Telefoon 046-516046 Telefoon 046-375353 Telefoon 046-515200 Telefoon 045-423030 Te1^n'043^2555 J
Au

■: - —INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3- Maastricht. 043-634978.
Te koop Datsun CHERRY
Coupé bwj. 7-79, 5-versn.,
APK 21-7-92, motor 100%,
pr. ’ 1.450,-. 04455-2108.
NISSAN Patrol GR 2.8 Tur-
bo D, bwj. '91, vele extra's.
België Tel. 0932-11867663
Opel KADETT 1.6 Diesel LS
bwj. '88, km.st. 75.000, vr.
pr. ’ 12.850,-. Mgr. Nolen-
str. 86, Hoensbroek.
Te koop PEUGEOT 205 KR
bwr: _7, blauwmet., 3-drs.,
met APK. Tel. 045-274040.
RENAULT 25 TS, 1985,
wijnrood, i.nw.st. zien is ko-
pen, ’8.750,-. Volvo Jac.
Klijn, Kerkrade. Strijthagen-
weg 123. Tel. 045-458000.
Witt^ CARINA liftback, '88,
in nw.st, pr. ’ 18.000,-. Tel.
045-740041/751632.
Te k. weg. omst. VW POLO
Fok 1-31, net 2 jr. oud, in pr.
sLr met div. extra's, vr.pr.

’ 14.750,-. Te bevr. tussen
18 én 19 uur: 046-378469.
GOLF XL, roodmetallic, bwj.
'83, ’4.800,-, geen 2e zo
mooi. Tel. 045-724417.
VW GOLF GLS bwj. '78, ve-
le extra's o.a. alarm, pr.n.o.t.
k. Tel. 045-229870.
VOLVO 240 GL Sedan, wit,
nov. 1987, LPG, i.nw.st.
’18.750,-. Volvo Jac. Klijn,
Kerkrade. Strijthagenweg
123. Tel. 045-458000.
VOLVO 240 GL 2.3 combi,
1a eig. blauwmet. 1987.
Volvo Jac. Klijn, Kerkrade.
Strijthagenweg 123. Tel.
045-458000.
VOLVO 340 GL 1.7, 5-drs.
wit, 1987, zeer goed onder-
houden, ’ 14.750,-. Volvo
Jac. KLijn Kerkrade. Strijt-
hagenweg 123. 045-458000
VOLVO 360 GLE bwj. '84,
mcl. LPG, km.st. 138.000,
pr.n.o.tk. Tel. 045-323029.
VOLVO 340 '84, 5-drs. met
of zonder gasinstall.
’4.250,-. Tel. 046-512138.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-men. Tel. 04405-2896.

tos
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 2.0 GLX aut. met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX met div. opties
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
met stuurbekr. '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met LPG
'88; Mazda 626 HB 1.8 GLX
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
9-10-'B7; Mazda 626 HB
2.0 GLX diesel '86; Mazda
626 coupé 2.0 GLX '87/88;
Mazda 929 coupé 5-11-82;
Mazda 323 F coupé 2 x '90;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '87; Mazda 323
HB 1.3 LX autom. 5-drs. '89;
Fiat Uno 45 '87; Lancia VlO
touring '86; Mitsubishi Ga-
lant 1.8 GL '88; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 '89; Peugeot
405 SRI 9-10-'B7; Peugeot
309 XE '88; Peugeot 205
GR 1.6 autom. met stuur-
bekr. en schuifdak 6-11-'B7;
Toyota Corolla 1.3 '86; VW
Golf 1.386; VWGolf 1.687
VW Jetta I.Bi 4-drs. 13-10-
-'B9; Volvo 340 L '85; Volvo
340 GL '88; Ford Fiësta 1.1
'86; Ford Fiësta 1.6 diesel
'86; Ford Siërra 2.0 User
'85; Ford Scorpio 2.0 i met
LPG '87; Opel Kadett 1.2 S
'85.86; Opel Kadett 1.3 S
'86. Diverse goedkope in-
ruilauto's: Honda Civic 1.3
autom. '82 ’6.750,-; Hyun-
dai Pony 1.4 '82 ’2.750,-; ]
Mazda 323 HB autom. '78
’1.500,-; Mazda 626 1.6 LX
Sedan '84 ’4.950,-; Mazda
323 HB 1.3 5-drs. 82

’ 5.950,-; Opel Kadett 1.3 N
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG '80 ’ 2.750,-: VW Golf
Diesel '83 ’5.750,-. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.
Wij bet. ’5OO,- tot :’20.000,- voor uw AUTO,
met/zond. APK. 045-422217
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs. Tel. 045-
-416239.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; div. Citroëns BK 14,
'87 t/m '89; Citroen BK 16
TRi '87; div. Lada Samara's
'87 t/m '90; Lada 2105 1.5
'88; Lada 2104 Combi 1.3
'86; Ford Escort 1.6 D '86;
Renault 5 TR 5-drs. '87; To-
yota Celica 2.0 KT '82.
Autobedrijf CHIARADIA
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122 Brunssum.
Tel. 045-212843.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Rekord 2.0S
4-drs roodmet. '84; Opel
Ascona 1.6 5-drs rood '84;
Kadett Caravan Van grijs
kent. wit '86; Opel Kadett
Caravan Diesel 5-drs. rood
'83; Opel Kadett 1.3 LS 3-
drs. rood '88; Opel Kadett
1.6 5-drs. bruin '83; Golf CL
div. extra's antr. '88; Golf
GTi-look wit '86; VW Jetta
Diesel wit '85; VW Passat
Combi Diesel 5-drs. wit '86;
VW Passat 4-drs. groenmet.
'84; Mercedes 190 E div. ex-
tra's wit '87; Mercedes 190
E div. extra's blauwmet. au-
tomaat '84; Ford Siërra 2.0
GL Sedan div. extra's wit '87
Ford Siërra Combi beige '83
Ford Escort XR3 1.3, 1.6,
'83-'B5-'B6-'B7; Ford Orion
1.3 4-drs. wit '84; Fiësta 1.0,
1.1 '83-'B4; Ford Fiësta 1.6
Diesel blauwmet. '86; Maz-
da 626 GLX 2.0 12V groen-
met. '88; Volvo 360 GLE s-
drs. wit '88; Volvo 340 auto-
maat rood '83; Fiat Ritmo
blauw '84; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
11 GTX 5-drs. blauwmet.
'84; Citroen Axel 1.2 TRS
rood '86; Nissan Kingcab
Diesel '86; Nissan Sunny
Diesel 4-drs. zilvermet. '88;
Nissan Cherry blauwmet.
'82; Talbot Solara 1.6 SLX
rood '82; Renault Fuego
GTL blauwmet. '81; Ford
Escort Van grijs kenteken,
wit '82. Div. inruilers va.

’ 1.000,-. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski Locht
38, Kerkrade. 045-420209.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te koop FORD Capri 1.6 GL
78, APK gek. tot 4-9-92,
zilver, i.z.g.st., prijs

’ 1.500,-. Bilderdijkstr. 3,
Molenberg-Heerlen.

Te koop Ford ESCORT 1.1
L, bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs., 5-bak, ’5.800,-. Tel.
04454-2092.
Hoensbroekse Autocentrale
Wijngaardsweg 62a,
Hoensbroek (voorkant Car-
glas) biedt te koop aan:
GOLF diesel turbo '88; Golf
diesel '83; Kadett GSi '85;
Ford Escort 1.6i '88 Volvo
340 autom. '86; Citroen

'GSXi '84; Fiat Croma 2.5
diesel '88; Horizon GLS '82;
Talbot Samba 1.1 GL '82;
Subaru 1600 combi '86; Vol-
vo 240 combi diesel '86; VW
Caddy diesel '85; Mazda
323 1.5 HB '85; Mitsubishi
CFolt '85; Alfa Giulietta 2.0
'85; Fiat Uno 45 S '85; Opel
Corsa 1.0 '85.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: BMW 524 TD div.
extra's '89; Nissan Bluebird
2.0 LX '86; Opel Rekord 2.0
GLS LPG '86; Audi 100 CC
5 E aut. m. '84; Ford Siërra
2.3 DL 5-drs. '84; BMW 525
E 5-bak '84; Rover 3500
Van der Plas '83; Citroen
Axel 12 TRS '85; VW Jetta D
'81; Fiat Regatta 70 S '86;
Ford Capri 20S RS-uitv. '80
Honda Accord 1.6 EX '83;
Ford Escort 1.6 D '85; Saab
900 GLS sedan autom. '81;
Ford Siërra 2.0 GL autom.,
'83; Datsun Stanza 1.8 GL
autom., '83; Lada 1200 S
'85; VW Passat '80; 2x Vol-
vo 343 GL '80/'B2; Nissan
Sunny '83; Renault 18 GTL
'78; BMW 316 LPG '82; VW
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Opel
Ascona 1.9 LPG '80

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Van Bovagbedrijf 2x Kadett
1.3 S Berlina 3-drs. en s-
drs. '81 va. ’ 2.400,-; Kadett
Diesel '84; Renault 11 GTL
5-bak 1e eig. ’3.900,-; Ci-
troen Visa '84 ’ 2.950,-; Ci-
troen BK 1.9 TRD '84
’5.750,-; BK 1.6 TRS '84
’4.900,-; Peugeot 205 s-
drs. '84 ’6.500,-; Citroen
CX Athena '83 ’ 2.950,-. Al-
le auto's garantie en APK
93. Tel. 045-244947.
MAZDA 20008, pick-up,
1988, enkel cab., hi-lux mo-
del 1200kg laadv.’ 11.000,-
-excl. BTW. 04702-1566.

KOOPJE! Alfa 33 13S, d.bl.,
bwj. '88. Tel. 045-426676/
410056 na 16.00uur.
M.B. 190Daug.'BB 135.000
km. Serviceboekje ti.
’28.500,-04702-1566.
Te k. Mitsubishi GALANT,
stationcar, bwj. '83, LPG, i.g.
st, vr.pr. ’2.950,-. Tel.
04492-1304.
Te koop Opel OMEGA 2.0i,
bwj. '87, kl. antr., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-227763 na 17.00u.
Te k. zeer mooie Opel
KADETT 1200, bwj. '81,
APK 2-93, vr.pr. ’2.650,-.
Asterstr. 26, Heerlerheide.
Te koop VOLVO 244 GL,
automaat, zilvermetalic, 78,
t.e.a.b. 045-727731.

Bedrijfswagens
Te k. FORD Transit diesel,
verlengd en verhoogd, APK,
bwj. '80, i.z.g.st. Vr.pr.
’2.750,-. Tel. 043-644172.
MAZDA bestel E 1600, bwj
'82, APK sept. '92, verlengd,
dubbel lucht, grijs kent,

’ 3.750,-. 045-323830.

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

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

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Aanhangwagens

Te koop kleine AANHANG-
WAGEN, zeer goed onder-
houden. Tel. 045-226019.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Wintersporters opgelet !
Weissenfels sneeuwkettingen met de magnetische

snelsluiting.
Thule skiboxen in verschillende uitvoeringen.
Ski- en allesdragers in diverse uitvoeringen

voor elk type auto!
Voor de vakantie eerst even naar

|<^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Te koop MOTORBLOK VW
Golf GTi, bwj. 78, geh. ge-
reviseerd, 300 km. mee ge-
reden. Tel. 04454-4427.
Te k. voor liefhebber onder-
delen van VOLVO 142, bwj.
73, tel. 04406-16099.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

,
Motoren;

Te k. HONDA Transalp XL
600V, bwj. '89, z.g.a.n. Tel.
045-326354 na 19.00 uur.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

v _-o_*i Met een P|CCOLÖ in het
vaKarroe Limburgs Dagblad raakt u————- 1* uw oude spulletjes 't snelstLUXEMBURG prachtig gel. kwijt Piccolo's doen vaakvak. woningen te huur te wonderen... Probeer maar'Wilwerwiltz. Inl. 045-410071 Jel. 045-719966.

M A ASTRICHT AIRPOR t|
j^l- DIRECTE —-_-—UJHVLUCHT-

PÉIPI* Introductietarief geldig t/m ■! * Reserveer nu
15 maart 1992.Retour Hn. 398.- via uw
* Uitsluitend voor directe vluchten reisbureau,

AIR E X E L
~

Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Huur uw nieuwe tourcara-
van bij Limburgs grootste
ANWB bondsverhuurder,
va. ’325,- per wk. mcl.
voortent en verzekering.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade-Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.
Te huur in MAASTRICHT bij
centr. mooi vakantieappar-
tement, 100 m2, goed ge-
meub., all-in p.wk/mnd. Tel.
0932-41810359.
Tourcaravan MUNSTER-
LAND 430 Deminant '91,
2-3 pers. Nw.pr. ’22.000,-.
Te k. voor ’ 15.000,- 043-
-470328 na 18u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Watersport
Te k. Griffin RUBBERBOOT
z.g.a.nw., L. 3.60 mtr.,
draagverm. 550 kg., zelfloo-
send, geh. compl., gesch.
voor b.b. motor tot 25 PK, pr.

’ 1.950,-; Vega polyester 4
pers. tourboot op trailer met
15 PK Yamaha b.b. motor
en afstandsbediening, pr.
’3.250,-, alies in prima st.
Tel. 04498-55255.
Te k. SURFPLANK (begin-
ners) plus toebehoren, i.z.g.
st., te.a.b. 046-527667.

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgt door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C H
045-741102.

In en om de tuin

Sierbestrating
Vijver- en tuinmaterialen.

Gebr. CREUGERS, Economiestraat 46, Hoensbroek
(station). Tel. 045-213877.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK mt.3Bm. sleep, gekocht bij Hoen-
jet 045-463511 na 17.00uur

(Bromfietsen
NIEUW!!! Yamaha BW 50
bromscooter met trike-wie-
len, 2-pers. ’3.999,-; Tev.
gebr. Peugeotscooter, 11
mnd. oud, met div. ace.
Tweewielercentrum Jan Re-
kers, Kouvenderstraat 181,
Hoensbroek. 045-212537.
Nieuw, Nieuw!!! Yamaha
BWSO BROMSCOOTER, 2-
pers. ’3.999,-; Vespa Ciao
va. ’ 1.350,-; Puch Maxi va.
’1.599,-; gebr. Zündapp
600 km. ’1.500,-. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
Te koop YAMAHA DTR bwj.
'89, i.z.g.st, prijs ’650,-.
Tel. 045-315825.
Te koop VESPA Ciao. M.
Trompstr. 24, Landgraaf.
Tel. 045-410754.
HONDA 750 Nicht Hawk
1984, i.nw.st ’6.200,-
-04702-1566.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel, 045-242602.
Te koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS c.g.
beurskeukens in modern en
klassiek voor de helft van de
prijs. Te bevr.: Plan Keu-
kens bv Rijksweg 21 Gulpen
Tel. 04450-2490.
Te koop schitterende EET-
HOEK (voor keuken of
woonkamer) maat 250x90 in
modern gepostformeerde
uitvoering (kleur zacht grijs)
met 6 stoelen. Meeneem-
prijs ’1.250,-. Te bevr.:
Plan Keukens bv, Rijksweg
21 AB Gulpen. 04450-2490.
Te koop diverse AAN-
RECHTBLADEN in r.v.s.
voor meeneemprijzen. Te
bevr.: Plan Keukens bv,
Rijksweg 21, 6271 AB Gul-
pen 04450-2490.
Te koop 4 luxe KEUKEN c.g
kamerstoelen in modern
zwart voor de helft van de
prijs (van ’250,- voor
’125,-). Te bevr.: Plan
Keukens bv, Rijksweg 21,
6271 AB Gulpen.

' Te k. weg. sterfgeval nog ',
gepakte KEUKEN wit m»
Bruggeman, 3.80 mtr., **,

1’12.000,- voor ’6.000'
Na 17.00 uur 043-63j8gg_^
Voor al uw 2e hands MÉ ~BELS ook antiek (veel keu. Kouvenderstr. 208 H'broeK>

(Huls^lereri^,
I VOGELS, eenden, faZ^ten, raskippen, duiven 9

papegaaien. Alle hoender'
hofdieren. Klein Ameflc"

Achel(B) 09-32-11644489^
De grootste KENNEL if
Limburg. Alle jonge ra, hondjes. Meer dan 60 &
sen plus gar. en tatoeaiy
Kl.America, Th.Watsonln £
Achel(B). 09-32116444Ö'
Zond, open maand. 9 _li--^
Te koop GEVRAAGD V*„
park. p.p. ’25,-; witte f; andere kleuren Valk pan"

' ten p.p. ’ 35,-; rosé Colli0!
p.p. ’ 20,-; Zebra vinken P*. ’7,-; Japanse meeuwir>
p.p. ’4,-; Grijze roods»*,
en Amazone papegaa^»
Vogel & Zaadh. "Lavonje;
Indusstrieterrein Weerte
veld 37, Meerssen. '*'043-650563. Open: Ma*
dag t/m Zaterdag. ___,-<
Te koop HONDE-KENNÊ^af fabriek ’5B,- per %
"Lavome", Indusstrieterre
Weerterveld 37, Meersse';
Tel. 043-650563. Opo''maandag t/m zaterdag:__J^
PERZICHE katjes, 1^
kl. Tev. Boemers. Walern 'A, Shin op Geul 04459^2^
Te k. BERNER-SENNÉN 5
pups en Dobermannpup
met stamb. Tel. 08866_24g^
BULL-TERRIER pups, '*®1
ontw., stamb., V.Z.G.
stamming. 045-224932:_^;
Jonge grijze ROODSTAAP
papegaaien, ’ 550,- P
Hoogstraat 52, Kerkrade^-Dierenartsenpraktijk Nü .'
cocktailent ’ 34,-; sfPOES ’ 60,-. 045-24424/^

Campers^^^,
Te k. mooie RENAULT &%
'86, mr. 1990, 2 volw. en
kind. Jacobs, Motorhome*-
Tel. 04492-2942. __^-^
Wat VERKOPEN? Adve''
teer via: 045-719966^.^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22
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Torn Nijssen blijft stunten
Uitschakeling Masso levert Limburger vijftienmille op Dubbelfunctie

Vermeulen rond
VILT - Ex-international Pierre
Vermeulen gaat vanaf de start
van het nieuwe voetbalseizoen
definitief aan de slag als trainer
van de c-jeugd van Fortuna Sit-
tard. Daarnaast wordt de oud-
speler van Roda JC, Feyenoord,

MVV, Paris Saint Germain,
Tours en Angers oefenmeester
van vierdeklasser Vilt. Vermeu-
len kwam met betrekking tot
deze dubbelfunctie gisteren defi-
nitief tot overeenstemming met
beide clubs. Per 1 juni treedt hij
bij Fortuna als jeugdtrainer in
dienst. Bij Vilt, de huidige lijst-
aanvoerder in de vierde klasse
A, volgt hij Willy Mares op. Ma-
res wordt trainer van SVME.

Van onze sportredactie

'ROTTERDAM - Wie niet sterk is moet slim zijn. Tennisser
*?m Nijssen is niet het beste jongetjevan de Nederlandse ten-lsklas, maar wel een bijdehandje. Hoewel hij als middelmati-
r enkelspeler weinig inkomen geniet, is zijn boterham dik°elegd. Dikker dan vele collega's die zich over de hele wereld

en weinig verdienen. Met zijn Tsjechische partner
j^fü Suk slaat de Limburger momenteel de tonnen bij elkaar.set5et succesvolle duo behoort in het dubbelspel tot de wereld-*P en verdiende in deze categorie vorig jaar alleen al drie ton

prijzengeld. Afgelopen weekeinde schreven ze nog het
°emooi van Stuttgart op hun naam.

Duitse hockeyers
sterker dan Oranje
KARACHI - Met lede ogen heeft
Hans Jorritsma gisteren in Karachi
op de bank naar 'zijn' nationale hoc-
keyploeg zitten kijken. Voor de
tweede keer in het toernooi om de
Champions Trophy speelde Oranje,
dat onder zijn leiding twee jaar gele-
den in Lahore de wereldtitel ver-
overde, een bedroevend slechte
wedstrijd. Na Australië legde Euro-
pees kampioen Duitsland de vele
zwakke plekken in de zonder enige
overtuiging spelende Nederlandse
ploeg genadeloos bloot. Dat het bij
slechts 0-2 (treffers voor rust van
Blunck en Meinhardt, die een straf-
bal benutte) bleef, mocht gerusteen
wonder heten.

Basketbalteam
Weert kansloos
tegen Den Bosch

WEERT - Tegen Selex BSW uit
Weert had Pro Specs Den Bosch
welgeteld dertien minuten nodig
om in sporthal Boshoven de finale-
plaats in de strijd om de Nederland-
se basketbalbeker veilig te stellen.
Na de 20-punts nederlaag eerder de-
ze week in de eerste halve finalepar-
tij, waren de kansen voor Selex
BSW minimaal, gezien het gemis
van Kennedy en Van Poelgeest. Nu
werd het 85-97 voor de ploeg uit
Den Bosch.

Maffia

KNWU en Majuna BV aansprakelijk gesteld

Profwielrenners eisen
achterstallig startgeld

Hotel La Tartaruga in Capo d'Orlan-
do, waar de wielerploeg van Pana-
sonic maandag en gisteren verbleef,
is omgetoverd in een vesting. Zes
zwaar bewapende poltiemannen
met kogelvrije vesten bewaken dag
en nacht het etablissement, 's
Nachts krijgen zij versterking van
agenten in burger. De eigenaar van
de herberg voelt zich bedreigd door
de maffia. Hij heeft geweigerd geld
af te dragen aan de mafiosi die de
meeste hotels aan de Noordkust in
handen hebben. De eigenaar heeft
de afpersing en bedreiging bij de
politie gemeld. Een aantal maanden
geleden werd een aantal ongehoor-
zame hoteliers in Capo d'Orlando
geliquideerd.

op 21 maart. Eerst wil hij morgen
voor de tweede keer in zijn loop-
baan als eindwinnaar van de Sici-
liaanse Wielerweek worden gehul-
digd. In 1984 won hij de eerste
uitgave. Gisteren zette hij weer een
paar stapjes in de richting van zijn
doel. De viervoudige winnaar van
Luik-Bastenaken-Luik schreef de
vierde etappe van Tindari naar San-
t'Agata di Militello op zijn naam.
Vóór klassementsleider Zulle en de
Italiaan Colaga.
Het drietal bezette zondag in Monte
Pellegrono ook al het podium. Toen
had Argentin zijn zinnen al op de
dagprijs gezet, maar diende hij de
Zwitser en de Italiaan voorrang te
verlenen. Gisteren liep hij weer vier
seconden in op de koploper van de
rangschikking. Hij boekte de winst
door bonificaties onderweg en aan
de finish. Zijn achterstand op de
vloeiend Nederlands sprekende
neo-prof is teruggebracht tot vier
tellen. „Het zal niet gemakkelijk
worden Zulle van de troon te sto-
ten. Het is een taaie rakker", gaf
Argentin toe. „Hij rijdt bovendien
zeer attent. Houdt me steeds in de
gaten", aldus Argentin.
Greg Le Mond heeft de Siciliaanse
Wielerweek verlaten. De Amerikaan

l 0 totaal incasseerde Nijssen in zijn
,j°Pbaan al ruim een miljoen gul-

' |)6ri» waarbij de dubbels als voor-
Ja mste inkomstenbron fungeer-
v ft- Niet gek voor een speler die in
y6derland vaak werd afgeschilderds een 'bom loser' omdat hij nooit
31 aansprekend resultaat boekte
/) Weinig talent zou hebben. Maar_ n geboren verliezer kan Nijssen
°eilijk worden genoemd.

Vunderink in
schaatsmarathon

Geleen
vfiLEEN - Robert Vunderink zal
sta Vond hoogstwaarschijnlijk
w^en in de KNSB-schaatsmarat-
h ft op de baan van Glanerbrook.
t^ nummer vier op de olympische
j. meter van Albertville
2

eft zijn komst naar Geleen toege-

Argentin nu al vooraan
SANT'AGATA DI MILITELLO -
De eerste wereldbekerkoers Milaan-
Sanremo is nog ver weg voor More-
no Argentin. De 31-jarige Italiaan
piekert nog niet over de klassieker

stapte gisteren veertig kilometer
voor de aankomst af. De drievoudi-
ge Tourwinnaar had de afgelopen
drie dagen een achterstand van
bijna een halfuur opgelopen op lei-
der Zulle. „Het is geen kwestie van
een slechte conditie, die is voor de
tijd van het seizoen naar behoren.
Deze ronde ligt mij niet. Ik denk
ook niet dat ik volgend jaar hier
weer rijd", zei Le Mond.

" Henri Leconte beleefde in Rotterdam een treurige uit-
tocht. De Fransman ging in de partij tegen Patrick
McEnroe zwaar door zijn enkel, toen hij zich verstapte
bij een poging het rechterveld te dekken. Hij speelde de
bal nog wel terug, maar rolde tegelijkertijd schreeu-
wend van pijn over het tapijt. Aan beide zijden van de
rechterenkel vormde zich direct een zwelling. Fysiothe-
rapeut Leo Staal constateerde een zware kneuzing aan
de buitenkanttVan de enkel en wellicht een scheurtje aan
de binnenkant. Met blessures als deze is men gewoonlijk
drie tot vier weken uitgeschakeld. Foto: REUTER

b

l
8&

_
Senaatsprogramma begint om

.-oO uur met de rit van de B-rij-
« s.- Om 20.00 uur is derace van de
'r-ders, van wie het klassement

vol aangevoerd door achtereen-
jj 'Sens Richard van Kempen, Oleg
>JJev, Lammert Huitema, Yep
vetarner en Fausto Marreiros. Bij de
JJt-_anen, die om 21.15 uur vertrek-
,j n> staat Dries van Wijhe op dee«iemerslijst.

Leo van Veen
gearresteerd

____Van onze sportredactie

Dit betekende winst voor Nijssen
van de eerste set. In de tweede set
ging het nog gemakkelijker. „Vanaf
het begin was ik dominant. Het
ging steeds beter. Masso kwam niet
meer in zijn spel."
Zijn volgende tegenstander is mor-
gen de Kroaat Goran Prpic. Tegen
deze als vijfde geplaatste speler is
Nijssen zeker niet kansloos. „Ik sta
op dit moment goed te spelen.
Prpic is meer een gravelspeler. Het
centre-court is echter niet echt snel.
We zullen zien."
Vandaag moet Nijssen rond 12.00
uur met Cyril Suk de eerste ronde
van het dubbelspel spelen tegen de
Joegoslaaf Vojtech Flegl en de Ke-
niaan Paul Wekesa. Nijssen en Suk
zijn in Rotterdam tweede geplaatst
achter de wereldkampioenen An-
ders Jarryd en John Fitzgerald. Op
papier ontmoeten zij deze combina-
tie, die zij afgelopen zondag in
Stuttgart versloegen, in de finale.
Op de individuele ranglijst van het
dubbelspel staat Nijssen op dit mo-
ment zeventiende. Als combinatie
nemen zij dit jaarvoorlopig de der-
de plaats in.

Nijssen: „In het begin ging het nog
wat stroef. Ik had niet op het cen-
trecourt kunnen trainen. Tot 3-3
ging de strijd gelijk op. Masso had
daar op 15-40 twee breekpunten.
Die hield ik echter vast. In de vol-
gende game brak ik zijn service."

Gisteren bewees de 27-jarige speler
uit Sittard - op de lijstvan enkelspe-
lers inmiddels gezakt naar plaats
232 - tijdens het wereldtoernooi in
Rotterdam dat hij ook in het enkel-
spel nog een aardig balletje kan
slaan. De met een wild card verblij-
de 'dubbelkoning' won verrassend
in twee sets (6-3, 6-1) van de Belgi-
sche Argentijn Eduardo Masso, die
bijna 150 plaatsen hoger staat. Dat
leverde vijftienduizend gulden op.
Niet slecht betaald voor een bij-
baan.

Moreno Argentin, ritzege. Archieffoto: AP

Becker en McEnroe
schakelen Schapers
en Koevermans uit

ROTTERDAM - Boris Becker is
weer helemaal de oude. Met
dank aan Jan Siemerink, die de
Duitser vorige week vroegtijdig
uit het toernooi van Stuttgart
mepte en hem daarmee een
week vrijaf gunde. Michiel Scha-
pers was er niet blij mee en werd
gisteren in Rotterdam door een
topfitte Becker genadeloos afge-
serveerd: 6-3, 6-1.
Hij kreeg later op de avond ge-
zelschap van Mark Koevermans,
die een soortgelijke afstraffing
kreeg van John McEnroe (6-3,
6-2). Gelukkig hadden eerder op
de dag Paul Haarhuis (6-2, 6-2 te-
gen Mare Goellner) en Torn Nijs-
sen tegen Eduardo Masso) hun
plaats in de tweede ronde wel
veiliggesteld. Daardoor bleven er
tenminste nog drie van de zes
Nederlanders in het hoofdtoer-
nooi

He^ALwUK - Leo van Veen, trai-
Het Van zit sinds maandag op
öe Politiebureau in Waalwijk vast.
ver_ recntse oefenmeester wordt
'_v van belastingfraude. Het
h 0 erzekering stellen van Van VeenJ'jq^ bij het onderzoek van de
s. o - isca^e Inlichtingen en Op-
'9i rings Dienst), die al sinds begin
cjr °P zoek is naar een zwart-geld
i^'t bij RKC. De afgelopen
b_Sf

den werden meerdere (oud-)
ger Uursleden voor kortere of lan-
In ? tijd vastgezet.
oor_ Werd Van Veen al eens ver-
jUi pcld voor het 'opzettelijk on-
stJjlnvullen' van het biljet inkom-
gg/1belasting-: Dat was aan het licht
?w omen bij een onderzoek naar
'ien geld bi-> FC utrecht Met veer"vJ? anderen werd Van Veen toen
kre°rdeeld- De toenmalige speler
ge

eg twee weken voorwaardelijke
U ___gemsstraf en een boete vanHj°oo gulden.
Ve' Hendriks, raadsman van Van
varw.' rekent erop dat zijn cliënt
t_n -g nog WOl"dt vrijgelaten. „Ik
it!-? 11} Waalwijk geweest, ik heb de
-Op!. gekregen dat het verhoor zo
kar J als. afgerond is. Ik acht de
(Ja s nihil dat hij voor nog eens zes

ëen in bewaring wordt gesteld."

2. A. Sanders (Montreux) 3. S. Cuyk (Mr
Jackson).

Strobl 1.19,56, 3. Helman en Ryder
1.19,65, 11. De Man 1.20»18, 29. Avis
1.21,40, 42. Wareman 1.23,50. Vrouwen:
1. Tatwyler, 2. Maisnitzer, 3. Novikov.

SCHAKEN
no ïlres' SPanie. internationaal toer-
d ol'afgebroken partij uit tweede ron-=. lllescas-Barejev 1-0. Stand: 1. Ka-
"rjov. Gelfland en Joesoepov 2 pun-
t_.' BelJavski, 1 1/2 p, 5. Salov, Illes-
s°s en Karpov 1 p, 8. Barejev, Short,
vPeelman Anand, Ivantsjoek, Ljuboje-

Le" Timman, allen 1/2 p.

HOCKEY
Karachi. Champions Trophy, mannen.
Nederland - Duitsland 0-2 (0-2). 8.
Blunck 0-1 (se), 17. Meinhardt 0-2 (sb).
Scheidsrechters: Waterman en Cortazar. Toeschouwers: 400. Groot-Brittannië -
Frankrijk 5-2 (3-1). Stand: Pakistan 4-6,
score 9-1; Australië 4-6, score 12-7;
Duitsland 4-6, score 9-5, Nederland 4-4,
score 8-8, Gr.Britt. 4-2, score 8-10,
Frankrijk 4-0, score 3-18. Programma
vandaag: Australië - Frankrijk, Neder-
land - Groot-Brittannië, Pakistan -
Duitsland.

Kijimuta 7-6 6-0, Reinach-Po 7-5 5-7 6-0,
Wantanabe-Toleafoa 6-1 6-3, Coetzer-
Henricksson 6-4 6-1, Graham-Stubbs 3-6
6-4 6-1, Kelesi-Keller 6-0 6-7 6-2, Rehe-
Sloane-Lundy 6-1 6-1, Kohde-Kilsch -Ludloff 4-6 6-3 7-5, Lindqvist-Javer 6-2
2-6 6-3, Shriver-Harper 6-4 6-1, Alter-
Hiraki 6-3 6-1, Dechaume-Hummel 6-3
6-1, Santrock-Daniels 4-6 6-2 7-6, Ri-
naldi-Wood 6-4 0-6 6-1, Gavaldon-Durie
6-2 6-7 6-2.

Parthenay. EK mannen, eerste ronde:
Borghetti-Uhlig 1-1, Jansen-Clerc 1-1,
Hubner-Vandeberg 1-1, Koyfman-
Machado 0-2, Van der Zee-Meijer 1-1,
Chmiel-Boezinski 1-1, Ribakov-
Schwartsman l-l.Cordier-Issalene 2-0,
Marek-Foerman 0-2.

DAMMEN SQUASH
Cardiff. Open kampioenschappen van
Wales, finales. Mannen: Jansher Khan -
Dittmar 15-4 11-15 17-15 15-6. Vrouwen:
Devoy - Le Moignan 15-11 15-9 17-14.

Gonnelien Gordijn
nog kandidate
voor Barcelona

WEERT - Ook na detweede selec-
tiewedstrijd van de vereniging van
dressuurruiters in Weert, zit Gonne-
lien Gordijn nog volop in de race
voor een' plaats in de olympische
dressuurequipe. In haar woonplaats
startte zij weliswaar niet met haar
kandidaat Olympisch-paard Ideaal
(deze wordt nog door haar vriend
Sven Rothenberger uitgebracht)
maar met Olympic Ambush. Hier-
mee veroverde zij in de Grand Prix
toch de zesde plaats.
Mits hun paarden vormbehoud to-
nen zijn Tineke Bartels, Anky van
Grunsven en Ellen Bontje reeds ze-
ker van een equipeplaats. Voor de
vierde plek is de strijd echter nog
volledig open.

VOETBAL
Engeland. Inhaalwedstrijden: Crystal
Palace - Luton Town 1-1, Notts County
- Wimbledon 1-1.
Spanje. Kwartfinales beker, tweede
wedstrijd: Valencia - Real Madrid 0-0.
Eerste wedstrijd 1-2. Real Madrid naar
halve finales.

WIELRENNEN
Tmri anse Wielerweek. Vierde etappe
g 'ran -Sant'Agata di Militello: 1. Ar-
krn/,i. . 74 km in 5.08.38 (gem. 35,965
029 i 2-Zulle, 3. Colage z.t, 4. Sciandri
cois'c-' Den Bakker, 6. Zanini, 7. Fran-
Van a n'8- Sunderland, 9. Kuum, 10.
ScianVf ' 35' De Koning, allen z.t. als
Si. _? ' 50' Van Orsouw 3.32, 58. Mare
lil v S zt> 104- Jac- van der Poel 5.29,
Si«rn;nuve,rs 958- 113- Meys z.t, 115. Jan
163 iT.'k 14,0. Lubberding, beide z.t,ReLen _.* 1707' 166-Hoffman z.t. Al^
Wnt.n nSn_m^nt: !" z««e 17.22.37,2.ScfanHri. t \ A"derson 0.43, 4.
land n ï . 7

solmbod^n5 oImbod^n 0.44, 6. Sunder-
9K. ? 'm t n°,n °-46- 8- Kim" z.t.
vKyalsvoll z.t ia Jerome Simon z.t, 16.
Baku 6r ZA' 4_ K°S lnS 107.35. Den"akker 1.45,44. Mare Siemons 349 61van Orsouw 4.48, 94. Jan Siemons 103ö'103^ Meys 16.48, 113. Jac. van der Poel132. Knuvers 34.21, 133. Lubber-d'ng 34.21, 1.7. Hoffman 36.32, 157 GertJakobs 42.51.

SKI
Waribor, Slovenië. WK junioren: Afda-lng, mannen: 1. Marker 1.19,48, 2

TENNIS
Rotterdam. Mannen, 940.000 gulden-
toernooi. Mannen, enkelspel, eerste
ronde: Nijssen-Masso 6-3 6-1, Volkov-
Larsson 6-7 (7-9) 6-4 6-3, Haarhuis-Goell-
ner 6-2 6-2, Patrick McEnroe-Leconte
6-6 (7-6) opgegeven door Leconte, Bec-
ker-Schapers 6-3 6-1, McEnroe-Koever-
mans 6-3 6-2. Dubbelspel eerste ronde:
Carbonell/Nargiso - Oosting/Wibier 5-7
6-4 6-1, Grabb/Siemerink - Prpic/Svens-
son 6-7 (5-7) 6-3 6-2. Programma van-
daag, vanaf 10.30 uur: Koslowski-
Grabb, Apell-Camporese, Jarryd-Nargi-
so, Edberg-Baur. Vanaf 19.00 uur:
Lendl-Haarhuis, John McEnroe ofKoe-
vermans - Prinosil, Backman/Melville -Davids/Pimek.
Scottsdale. Mannen, 500.000 gulden,
eerste ronde: Caratti-Javier Sanchez 6-3
7-6, Pescariu-Fontang 7-6 2-6 6-4, On-
cins-Prades 7-5 6-4, Markus-Frana 6-3
7-6, Layendecker-Dunn 6-1 6-3, Was-
hington-Furlan 7-6 6-3, Tsjesnokov-
Shelton 4-6 6-4 6-2, Rosset-Keil 7-6 6-4,
Champion-Muster opgave bij 4-1.
IndianWells. Vrouwen, 675.000 gulden,
eerste ronde: Emmons-Kamstra 6-3 6-0,
Whitlinger-Magers 6-3 6-1, Grossman-

BASKETBAL
Madrid. Europa Cup I, mannen, halve
finale, tweede wedstrijd: Real Madrid -
Verona 74-72 (35-38). Eerste wedstrijd:
79-71. Real Madrid naar finale.

PAARDESPORT
Weert, dressuurwedstrijden. Zwaar 1:
1. A. Derks met Barok, 2. C. Oversteeg
(Céylon), 3. W. Strijbos (Sabein). Zwaar
2: 1. V. Linders met Bockmanns Dako-
ta, 2. J. Rensen (Durban), 3. W. Strijbos
(Sabein). Intermediaire 1: 1. G. Gordijn
met Conquistador, 2. B. Gelissen (Ur-
landie), 3. J. Haazen (Barichta). Inter-
mediaire 2: 1. K. Vliegen met Zantos, 2.
B. Hoogeboom (Parcival). Grand Prix:
1. A. v. Grunsven met Olympic Bonfire

Rush weer
geopereerd

LONDEN - lan Rush wordt voor
de derde keer dit seizoen aan zijn
knie geopereerd. De verwachting is
dat hij zes weken niet kan spelen.

VALKENSWAARD - De Vereni-
ging van Beroeps Wielrenners
(WBW) overweegt juridische stap-
pen tegen de Koninklijke Neder-
landse Wielren Unie (KNWU) of
tegen Majuna BV uit Echt, de orga-
nisator van het criterium in Val-
kenswaard. Aanleiding is het ach-
terwege blijven van betaling van'
startgelden aan Nederlandse ren-
ners bij de wedstrijd op 26 augustus
1991. Het gaat om een bedrag van
ongeveer 70.000 gulden.

Bestuurslid Johan Lammerts van
de WBW werd pas vorige week tij-
dens de Ronde van Valencia door
collega's, onder wie John Talen en
Nico Verhoeven, van de wanbeta-
ling op de hoogte gebracht. De ren-
ners waren vorig jaar gecontrac-
teerd via Gerrie van Gerwen van de
Stichting Bevordering Beroepswiel-
rensport (SBB).
Bij navraag van de WBW beaamde
Van Gerwen dat het geld inderdaad
nog niet is uitgekeerd en dat de
KNWU daarvan al geruime tijd op
de hoogte is. Volgens Majuna-orga-
nisator Huub Engelen heeft
KNWU-directeur Buddels uitstel
van betaling toegestaan. Zijn op-
merking staat haaks op uitlatingen
van KNWU-directeur Zevenbergen,
die zegt dat het Uniebureau niet
wist van de zaak.
Na een bestuursvergadering op

maandag besloot de WBW de
KNWU ter verantwoording te roe-
pen, omdat de wedstrijd onder aus-
piciën van de bond plaatsvond. De
vakbond eiste dat de KNWU zich
dinsdag voor 17.00 uur garant zou
stellen voor de uitbetaling. In plaats
daarvan beloofde voorzitter Zeven-
bergen een onderzoek in te stellen.
Tevens liet hij weten dat de verant-
woordelijkheid eigenlijk bij de SBB
van Van Gerwen ligt. Het VVBW-
bestuur, waarvan ook Frans Maas-
sen deeluitmaakt, is niet tevreden
met de reactie. Vixseboxse: „Met
ons wordt een kat-en-muis-spelletje
gespeeld. Er zitten mensen te lie-
gen. Een onderzoek kan wel een
jaar duren. We willen snelle uitbeta-
ling."
____—"--—-—————*-—-—-*-—_—————_——————,

Bekersucces
Beenhakker

VALENCIA - Leo Beenhakker
heeft met Real Madrid de halve fi-
nales van het bekertoernooi in
Spanje bereikt. De technisch direc-
teur zag zijn club 0-0 gelijk spelen
bij Valencia. Thuis hadReal met 2-1
gewonnen. De wedstrijd in het uit-
verkochte Luis Casanova-stadion
werd bekeken door 50.000 toe-
schouwers, goed voor een recette
van drie miljoen gulden.

Woensdag 26 februari 199221

sport
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Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen
100watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.
NIEUW!! Cleosun super
plus zonnehemels 10-12
lamps, verhuur-koop-huur-
koop va. ’ 12,50 p/wk. Tel.
04749-4695. ,
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huur pr. ’ 50,- p/wk. Bez. en
pi. ’20,-. Inl. 045-312956.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Uw RIJBEWIJS (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, Rdam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).
S.D.L biedt u aan: RUBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- ali in, garan-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

Computers
PD-SOFTWARE voor MS-
DOS, Amiga en Atari-ST
v.a. ’ 5,50 per disk. Verzen-
ding door geheel Nederland!
Bel voor gratis katalogus:
VS-center; 01880-19481

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Goede KLEUREN TV's,
zeer grote sort met gar.
Philips grootb. v.a. ’ 125,-.
Reeds 25 jr. TV-occ.cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-: zaamheden aannemen. Tel.
045-210020. .
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
BOY HOEN Schoonmaak-
bedrijf, specialist in ramen
wassen, gevelreiniging,
graffiti verwijderen (milieu-
vriendelijke techniek),
schoorsteenvegen. Tel.
045-226309. Fax. 227327.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.
APK, carwash, cleaneren,
alle reparaties, redelijke prij-
zen. Auto Services GOOI-
KER, Apollolaan 154, Heer-
len. 045-740041/751632.
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Te k. OPENHAARDHOUT

’ 30,-, ’ 55,-, ’ 80,- per m3
Gratis bezorgd. 04459-1675
KACHELS. Opruiming!
Honderden guldens voor-
deel. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-: gasforn. ’95,-
-diepvr. ’150,-; wasautom.
’175.-. 045-725595.

Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Karnavalisten opgelet !!
Marstrom ’ 135,-; paradetrom ’ 195,-;
paukentrom ’ 195,-; dikke trom ’ 295,-

-trompet mcl. koffer ’ 249,-; tuba mcl. koffer ’ 550,-;
tamboerijnen; toeters; signaalhooms enz. enz.

Donderdag koopavond
GELUIDSBOXEN BNS 482
verm. 30 tot 100 W, 4 weg-
systeem, ’3OO,- per paar.
Tel. 045-452063.
R & B band zoekt SOLO/
SLAGGITARIST. Tel.
04498-53732.
Te koop: diverse gebruikte
GITAARVERSTERKERS
ate nieuw w.o. Marshall,
Sessionette 75, Musicman
112RD, Peavey, Mesa Boo-
gie en enkele gitaren en
basgitaren w.o. Fender Strat
USA, Kramer Baretta, Iba-
nez, Epiphone, Yamaha.
Ook diverse multieffectapp.
te koop w.o. Digitech DSP2I
Pro, Yamaha Rex 50. Tel.
04760-75870.
Erv. LEADGITARIST-bas-
sist-zanger (40-plus), zoekt
met spoed prof. c.g. semi-
prof. orkest 04760-71349.
Met spoed gezocht zanger
e/o BASSIST voor hard-rock
band, oefenruimte in K'rade.
045-416794 na 17.00 uur.
Te koop PIANO, pr.

’ 1.475,-. Tel. 045-318742.

Foto/Flim
Voor liefhebber allerlei foto-
en FILMMATERIAAL. Tel.
04459-1928.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. GOUD en rnpn-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Hoogste prijs voor POST-
ZEGELS, goud en munten.
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.

Diversen
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Gebit gebroken? Tandtechn
HOONHOUT voor nwe. ge-
bitprothese en rep. Ook 's
avonds na afspr. Akerstr. N.
328, H'broek, 045-228211.
Te k. electr. ROLSTOELEN,
handbewogen rolstoel en
doucherolstoel. 045-231709
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
04,-310127. !■
Te k. 14 K DAMESRING m.
diamanten, 0,50 K. Vr.pr.

’ 875,-. Certif. 045-750587.

Carnaval
Te k. 2 IJSBERENPAKKEN
samen ’200,-. Tel. 045-
-318480.

W~- ' " ■ ■■ i i .ii

Kontakten/Klubs
ALAAf ---.........._..,.,......,...,„................ ALAAp

Club Merci
Wij laten ons weer gaan! Vrijdag 28 februari hebben wij al-
leen slipjes aan. Rijksweg Zuid 241, Geleen, 046-745814.

Voor iedere gast een leuke attentie.
_^

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

[SET ME
FREE

■ |;|||||||v:!: ■ :.-: Wm

-Jé! I ÉÉ ■ÉÉBr
'** i_l_____ ___üü^

■ÉiÉ^ttt^H ÜÜI _ÜHi
.; ■ ■,;. ■;.:;'.J>:J: '■.-■ '' ■'■''■.■■, ■■■■■■ -■■ ■■■ ■ ■ .. :-- ■ ■ . ':;J

Nog zelden heeft een auto vóór zn sec; top 215 km/h beloven op zich al een starre as en onafhankelijke achter-
introductie zo veel pennen in beweging 't nodige. Liever stellen wè voor: test wielophanging. Bovendien SIPS.
gezet. De vakpers in binnen- en buiten- die 850 GLT, ondergahem. Dit Side Impact Protection System
landkwam bijna lettergrepen tekort om Mogen we u daartoe adviseren een beschermt u optimaal tegen zijdelingse
deze nieuweVolvo te beschrijven. bochtig traject te kiezen? Nu is het botsingen. En automatische gordel-
Lovende woorden betroffen bijvoor- natuurlijk niet zomaar een dynamische hoogte-verstelling waardoor de gordel
beeld de motor. Een 125 kW (170 pk) auto. Het is wel een Volvo. altijd op de juiste wijze de borst
lichtmetalen 5-cilinder met 20 kleppen Zo heeft de nieuwe 850 GLT liefst 4 (!) omsluit. De nieuwe Volvo 850 GLT
en een variabel inlaatsysteem. wereldpatenten aan boord. Mogen we staat klaar om door ute worden getest.
Resultaat: ongekende souplesse en een even? 's Werelds meest compacte ver- Daag hem uit.
katachtig reactievermogen. snellingsbak. Dan de Delta-link con- Vergeleken met uw huidige auto kon _^ y_r__nr ■»"

y_r__ fi-__ii^g». ,^0
Zeker, cijfers als van 0 tot 100 in 8.9 structie. De ultieme combinatie van. dat wel eens heel bevrijdend werken... "» \_wM_JL\i %_W JlßJfe^

Volvo 850 GLT v.a. f 65.950,- mcl. B.T. W„ exel. f 545,- kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Volvo NederlandPersonenauto B. V., Postbus 16, 4153 ZG Beesd, 03458-8888.
Voor informatie over Volvo Leasing, kunt u terecht bij de Volvo-dealer, ofbel de Volvo Leaselijn 03458-8222.

ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERSECHT B.V, VOLTAWEG 17(IND.PARK "DE BERK"), TEL: 04754-87555 " GELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-742719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERTKLIJN, DEKOLJME^
HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-61^.
SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERSBV, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 046-510342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V,RIJKSWEG 24,BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574. s

Nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!
Jacky's escort

Heren wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame,
bel ons dan, wij hebben wat u zoekt,

voor een vriendelijke prijs.
S 045-21 88 42

ook voor striptease en trio.
Tevens leuke assistente gevraagd.

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

i

!Nieuw bij Angel!
Travestiet en Transsexueel

"Simpley the Best"
!Bij Angel! privé en escort

met 3 nieuwe meisjes v.a. 20 jaar met (D-cup).
Wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,

trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.
iGespierde boy!

4 knapperige mooie bi-jongens vanaf (24 jr). Wij zijn voor
alles in, o.a. voor dames, heren en (echt)paren

en nog véél méér!!!!
Bel voor info bij lAngel en Boy!

S 045-274587
"ook te beluisteren op de radio.

**045-326191**
* Escort all-in *
Nieuwe meisjes

Peggy Privé en Escort ma.-
vr. 11.Q0-22.30, wo tot
19.00 uur. Tev. Thaise

massage. Tel. 046-374393.

CLUB
2000

5 nieuwe meisjes. Rijksweg-
Nrd. 22 Geleen 046-742315

"Club La Belle"
iedere dag open van

20.00-04.00 uur met Regina
Ria, Claudia, Biggy, Irene en

Chantal. Kerkrade, Spek-
holzerheide, Graverstr. 13.

Tel. 045-416143.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m. vrijd. 10-22 uur.
Tel. 046-757517.

Knappe sexy meisjes in
nylonkousjes bij

Yvonne
Kapelweg 4, K'rade. 045-

-425100 7 dgn. open 11-24
uur, zond. van 15-23 u.

Buro
SITTARD___ 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.
Wie ons niet kent,

is nooit fijn verwend!!

LYDIA
Discreet en ... ongelooflijk.

11-23 uur. 046-749662.
Totale ontsp. massage

door 1 of 2
jonge meisjes

045-353489

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Privé Anita
Tel. 045-352543

Patricia
v.a. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Escort
All night servicev.a.

22.00-6.00 u 045-462257

SM-huis

Rachel
Laat al uwfantasieën uit-
komen door ons goedge-
traind team. Pand geheel
SM ingericht. 045-274810.

Maastricht Privé
Nieuw Monique

Altijd diverse leuke meisjes
aanwezig.

Deze maand
Sexschommel

als gratis extraafleGeopend van 12.00-o.loou.
Jodenstraat 2, 043-254183

Body massage
Tel. 045-229091^^

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24 uur. Nie^

Didi, a.s. vrijdag allee"1
'n blaadje voor 't-
Tel. 045-22909JL^
Videoclub

uw vertrouwd adres v°°*o',

een leuke film en een leu*
045-718067, meisje aan^/

06-li]neri^
Een rijpe dame geeft se*J
aan haar buurmeisje 50 w

06-320.3203^
Meisje 18 -^je kunt van meisje op ""'Kies maar! 75 cpm

06-320.3205^
Voor Piccolo's

zieverder paginj^fZ--^
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maand geleden na
een val met zijn fiets
zijn arm gebroken.
Gistermiddag meld-
de de pechvogel
zich telefonisch af
voor de middagtrai-
ning wegens een
auto-ongeluk.

pSv 26 18 7 1 43 58-22
..yenoord 26 17 7 2 4144-14
$ax 25 16 5 437 52-17, nltesse 26 12 8 632 40-25
P°daJC 26 10 9 7 29 32-29
inningen 23 10 8 528 33-23| 'Wente 25 10 6 926 43-37Sparta 25 8 10 7 26 38-42
J'Uetnll 26 10 6 10 26 37-31c 25 7 11 7 25 43-38

recht 26 6 13 7 25 26-28iïy 25 8 8 924 26-34"Plendam 26 8 7 11 23 26-34
;S vv/Dordrecht '90 25 7 414 18 32-51JMtunaSittard 25 3 10 12 16 26-42

27 4 8 15 16 25-51"eGraafschap 26 3 7 16 13 20-46vv 25 2 6 17 10 22-59
Vandaag
f,°rtuna Sittard - Ajax (20.00 uur)
"°lendam - SW/Dordrecht '90 (19.30 uur)

{^VB-beker, kwartfinale
ÏVV - Sparta (19.30 uur)
H°da JC - Utrecht (20.00 uur)

VENLO - Trainer
Henk Rayer wijkt
niet af van discipli-
naire afspraken.
Eerder zegde hij toe
dat Rob van der
Kaay vanavond zijn
come-back zou ma-
ken in het kwartfi-
nale bekerduel te-
gen Sparta (19.30
uur). De Tilburger
in Venlose dienst
had ruim een

Henk Rayer: „Hij
schijnt geen letsel te
hebben geleden, maar
zijn auto zat behoorlijk
in dekreukels. Wie ech-
ter op de laatste trai-
ning voor een wedstrijd
om welke reden dan
ook niet present kan
zijn, stel ik niet op".

Erwin Vanderbroeck
ontbreekt door een
schorsing. Zijn plaats
wordt ingenomen door
Pieter van Leenders.

Ook de Nigeriaan Ba-
bangida heeft zich nog
niet gemeld in De Koel.
Henk Rayer over de
kansen van VWom de
halve finale te bereiken:
„Het wordt beslist een
happening. Mijn ploeg
staat op scherp en Spar-
ta is ook traditioneel
een cupfighter. Wij ach-
ten ons beslist niet
kansloos. Een tip: 3-1
voor VW".

Definitieve speeldata Eaters
GELEEN - De definitieve speel-
data voor de ijshockeyfinale
Meetpoint/Eaters-Pro Badge
Utrecht zijn bekend. Aanstaandje
vrijdag wordt het eerste duel in
Utrecht gespeeld, aanvang 20.00
uur.
De volgende wedstrijden:
woensdag 4 maart, Geleen-
Utrecht, 19.30 uur; vrijdag 6
maart Utrecht-Geleen, 20.00 uur;
zondag 8 maart Geleen-Utrecht,
16.00 uur; vrijdag 13 maart Ut-
recht-Geleen, 20.00 uur.
De voorverkoop van de eerste
uit- en thuiswedstrijden is op
woensdag 26 en donderdag 27 fe-

bruari in Glanerbrook van 19 00
tot 20.00 uur. Voor Eaters-sup-
porters zijn in Utrecht geen toe-
gangskaarten verkrijgbaar.
Supporters worden verzocht zo-
veel mogelijk georganiseerd te
reizen. Zij die toch op eigen gele-
genheid gaan, worden geadvi-
seerd niet vroeger dan een half
uur voor aanvang van de wed-
strijd aanwezig te zijn. De kaar-
ten voor de overige wedstrijden
zijn te koop bij manager Harry
Loos, Peschstraat la in Geleen.
Entreeprijzen voor de wedstrij-
den in Utrecht bedragen vijfen-
twintig gulden.

Verdediger René Trost over bekerduel tegen FC Utrecht:

'Unieke kans voor Roda JC'eerste divisie

ZEIST - De landelijke competitie
voor B-junioren, die het volgend
seizoen had moeten beginnen, lijkt
problematisch. Gisteravond weiger-
de de vergadering betaald voetbal
akkoord te gaan met vier van de
oorspronkelijk twaalf amendemen-
ten die door het amateur-voetbal
waren ingediend.
De amateurs wilden, nu jeugdspe-
lers twee jaar eerder bij BVO's
komen, de periode waarin een ver-
goedingssom verplicht is van vijfop
zeven jaar brengen. De BVO's zou-
den, bij invoering van de B-compe-
titie, een vergoedingssom van
10.000 gulden moeten betalen voor
A-junioren, tegenover de 8.000 gul-
den die nu vastligt.
In de vergadering werd ook gespro-
ken over een verbetering in het sys-
teem van de toegangskaarten. JSTa de
persconferentie van een jaar gele-
den, waar Feyenoord, Ajax, PSV-en
Groningen hun plannen bekend
maakten, is er nog niets geconcreti-
seerd. Het ministerie van economi-
sche zaken heeft ruim 400.000 gul-
den toegezegd voor onderzoek naar
het project electronische kaartver-
koop, de KNVB stelt ook 450.000
gulden beschikbaar. De kosten voor
een club als Ajax bedragen rond de
400.000 gulden, wanneer het sys-
teem tussen nu en drie jaar zou
kunnen worden ingevoerd.
Een commissie van de UEFA zal
volgende week inspectie houden
naar de stadions, al dan niet be-
staand, die Nederland voorstelt
voor het Europees kampioenschap
1996, voor het geval dat Nederland
als organisator wordt aangewezen.
De KNVB schermt met acht steden,
Amsterdam, Rotterdam, Eindho-
ven, Arnhem, Utrecht, Nijmegen,
Den Haag en Groningen. Er wordt
rekening gehouden met de moge-
lijkheiddat het aantal deelnemende
landen van acht op zestien zal wor-
den gebracht.
Na de ingelaste oefenwedstrijd van
het Nederlands elftal tegen Portu-
gal heeft de KNVB nog een duel
met Wales (27 mei) op het program-
ma geplaatst in de voorbereidings-
periode op het Europese kampioen-
schap. De laatste wedstrijd van het
Nederlands elftal vóór Zweden is
op vrijdag 5 juni tegen Frankrijk,
over vijf weken komt Joegoslavië
naar Nederland. Sectievoorz-itter
VanRooijen maakte bekend dat'Ita-
lië ook nog als tegenstander hvde
oefencampagne kan worden ihge-
past. De Duitse voetbalbond heeft
Nederland gepolst voor het spelen
van oefenwedstrijden ten tijde van
de voorronde voor het wereldkam-
pioenschap van 1996.

Competitie voor
B-junioren
nog ver weg

DOOR WIEL VERHEESEN

den, maar ik hoop toch dat de men-
sen begrijpen dat wij hun steun
nodig hebben."
Roda JC-trainer Adrie Koster ver-
wacht tegen FC Utrecht een kei-
hard duel. „Twee ploegen die om
een hoofdprijs strijden, Europees
voetbal, zullen op het scherpst van

de snede strijden. De Utrechtena-
ren zullen :dat vanuit een gesloten
verdediging doen, in de hoop tekunnen counteren. Voor ons is het
dus zaak achterin niets weg te ge-
ven. We zijn op alles voorbereid en
hebben zelfs op strafschoppen ge-
oefend, al hoop ik dat die niet nodig
zullen zijn."

EK honkbal
in Nederland
SANTPOORT - Het Europees
kampioenschap honkbal in 1995
wordt in Nederland gehouden.
Het jaarlijkse congres van de Eu-
ropese honkbalbond (CEBA)
heeft de organisatie toegewezen
aan de Koninklijke Nederlandse
Baseball en Softball Bond
(KNBSB). Bij de noodzakelijke
stemming werd Frankrijk met
één stem verslagen. Het EK
dient tevens als kwalificatietoer-
nooi voor de Olympische Spelen
van 1996 in Atlanta.

mijn stijl. Ik ben er lang niet aan toe
gekomen, omdat je je vaak in het
ploegbelang moet schikken. Die rol
ligt me wel, want ik heb toch al me-
nig goaltje meegepikt."

De Kerkradenaren rekenen er op
dat FC Utrecht met twee spitsen,
Van de Ark en Smolarek, zal spelen.
Dan is Trost op links de vrije man.
Toch zal hij niet alleen aan aanval-
len kunnen denken. „We hebben in
het begin van de competitie onshoofd gestoten met nederlagen te-
gen Volendam en MVV. Daarna
hebben we onze spelstijl -tot ver-
driet van het publiek- aangepast.
Natuurlijk mpeten wij eerst goed
spelen om de toeschouwers te bin-

Maradona valt FIFA aan
NEUSS - Diego Maradona heeft
verbaal de aanval geopend op de
wereldvoetbalfederatie (FIFA). De
Argentijn, tot 1 juli geschorst we-
gens dopinggebruik, zette in een
interview met het Duitse blad
TOOR zijn vraagtekens bij het fi-
nanciële beleid van voorzitter Joao
Havelange c.s.
„Wie kan mij vertellen waar de
winst van het wereldkampioen-
schap in Italië naartoe is gegaan?",
vraagt Maradona zich af. „De FIFA

zegt dat met dat geld nieuwe spor-
taccommodaties worden gebouwd.
Nou, ik heb er nog niets van gezien.
Wat doet men met al het geld dat
Schillaci, Gullit, Van Basten, Voller
en al die anderen bijeen hebben ge-
bracht? Laten Havelange en Blatter
(secretaris-generaal van de FIFA)
hun kaarten maar eens open op ta-
fel leggen en mij antwoord geven."
Maradona voelt zich door de hoog-
ste voetbalbobo's in de steek gela-
ten.

Fortuna zoekt evenwicht
Manager Opgenoord: 'Nederlaag bij Sparta scheelt duizend man tegen Ajax'

Jeugd Limburg
tegen Nijmegen
ROERMOND - De jeugdselectie
van de afdeling Limburg van de
KNVB onder 16 jaarspeelt in het
kader van de voorronden om het
Nederlands kampioenschap
maandag 9 maart om 19.30 uur
tegen de afdeling Nijmegen. Dè
wedstrijd is op het sportpark 'De
Stadsweide' in Roermond.
Coach Paul Stijnen heeft de vol-
gende spelers geselecteerd: J.
van Lier, I.Pfennings, B.Meulen-
berg, R.Dassen en A.Jeurissen
(Fortuna Sittard); M.v.d. Essen,
R.Janssen, A.Bonfrère en M.
Cauberg (WM'88); G.Emerencia
en M.Kubben (RKBSV); R.Gorts
(PSV); L.van Spijk en P.van
Boekei (VW'B6); R.Doornen en
F.Ricksen (Roda JC). Reserves:
J.Steinhauer (WM'88); S.Vries
(Swalmen); R.Lanckohr (Bek-
kerveld); B.Rosaria (Heerlen);
R.Keulen en G.Klamerek
(VW'B6).

SITTARD - Soms had het er schijn van, dat Fortuna Sittard bezig was
om uit het dal te klauteren waarin men al kort na de competitiestart te-
rechtkwam. Amper werd echter puntenwinst behaald, of er volgde weer
een dreun, die zelfs bij de vurigste supporter alle hoop reduceerde tot het
minimale. Dat was enkele weken geleden het geval, toen de ploeg door
Willem II met 5-0 van de kaart werd geveegd. Zo was het óók voorbije
zondag bij Sparta. Daar werd door het team van George Kessler in de
slotfase zodanig gestunteld, dat een 0-2 voorsprong alsnog in 3-2 veran-
derde. Zeker met het oog op de wedstrijd van vanavond tegen Ajax (20.00
uur in de Baandert), kwam genoemde afstraffing extra hard aan.

timmert, vindt eerder geldschieters
dan een club in de degradatie-zone.
Toch kun je de emotie, die het voet-
balspel nu eenmaal teweeg brengt,
evenmin loskoppelen. Ik bedoel: als
het goed gaat metFortuna Sittard is
men ook zonder het puur zakelijke
aspect eerder geneigd om tot de
sponsorkring toe te treden. In dit
verband zie ik ook het gemor, dat
wel eens uit een bepaalde komt,
niet direct negatief. Het heeft name-
lijk óók te maken met betrokken-
heid op het sportieve vlak."

toto/lotto

MVV oefent
MAASTRICHT - MVV oefent don-
derdagavond tegen RKVCL. De
wedstrijd wordt gespeeld op het
RKVCL-terrein en begint om 19.00
uur.

MVV gelijk
tegen koploper

EINDHOVEN - MW 2 behaalde in
de wedstrijd tegen koploper PSV 2
een verdiend gelijkspel:l-l. Beide
ploegen speelden de bal goed rond
waardoor het een open wedstrijd
werd. MW was in de eerste helft
weliswaar iets meer aanvallender
maar treffers bleven uit waardoor
de rust dubbelblank inging. De
tweede helft was nauwelijks een
minuut oud of MW kwam door
John Franssen op voorsprong. De
strijd bleef gelijkopgaand en in de
75e minuut moest de MW-verdedi-
ging capituleren en Kattenstart
bracht de partijen op gelijke voet
1-1. Er deden zich voor beide doelen
weliswaar nog kansen maar in de
stand kwam geen verandering
meer. Scheidsrechter Eykhoudt.
OSS - In de wedstrijd TOP 2 - For-
"tuna Sittard 2 kwamen de ploegen
uiteindelijk tot een terechte punten-
deling 1-1. TOP was in de beginfase
iets agressiever en nam in de 7e mi-
nuut doorKeurentjes de leiding 1-0.
Fortuna nam hierna het heft in han-
den, kreeg ook de beste kansen
maar verzuimde deze te benutten.
Na de wissel hetzelfde spelbeeld.
De gelijkmaker voor de Fortunezen
kwam tot stand doordat Van de
Heuvel in de 85e minuut goed door-
ging en op fraaie wijze deverdiende
gelijkmaker scoorde 1-1. Scheids-
rechter De Graaf. Toeschouwers
150.

„Het is duidelijk", zegt manager
Jacques Opgenoord. „De ploeg is
nog steeds op zoek naar zichzelf.
Stabiliteit ontbreekt. Toch zal déze
groep de club in de eredivisie moe-
ten houden. Welke maatregelen
anderszins te treffen zijn? Op de
transfermarkt kunnen wij ons niet
meer melden. Volgend jaarzien wii
wel verder." '
Trainer/coach George Kessler, die
enkele maanden geleden het com-
mando overnam nadat Han Berger
vroegtijdig de laan uitgestuurd was,

Nürnberg op
de bedeltoer
NÜRNBERG - FC Nürnberg zit
op zwart zaad. De nummer zeven
van de Bundesliga heeft een
schuld van bijna 23 miljoen gul-
den en klopt nu aan by de bevol-
king om een dreigend faillise-
ment te voorkomen. Penning-
meester dr. Horst Pittroff, die al
vier weken (vergeefs) van Pon-
tius naar Pilatus rent om het
bedrijfsleven te mobiliseren,
heeft een rekening geopend
waarop de inwoners van Nürn-
berg geld kunnen storten. Voor
liefhebbers: het nummer is
1369850 van de Stadtsparkasse
Nürnberg. Wie geinteresseerd is
in de transferrechten van voet-
ballers als Eckstein, Dorfner of
Golke kan eveneens bij de club
terecht. In ruil voor zon slordige
vijftien miljoen gulden mag de
sponsor zich dan eigenaar noe-
men van een fiks aantal spelers.
Zo hoog is de nood in Nürnberg
inmiddels gestegen.

Toto 8: eerste prijs: 1 winnaar, bruto f.
18.611,90, tweede prijs: 8 winnaars, f.
1550,90, derdeprijs: 185 winnaars, f. 167,60.
Cijferspel 8: 6 cijfers goed: 1 winnaar, bruto
f. 100.000,-, 5 goed: 3 winnaars, f. 10.000,-,4
goed: 22 winnaars, f. 1000,-. 3 goed: 219 win-
naars, f. 100,-, 2 goed: 2427 winnaars, f. 10,-.

" Jacques Opgenoord, extra
werkuren.

heeft voor vanavond dezelfde selec-
tie opgeroepen waarmee hij in het
voorbije weekeinde naar het
Sparta-kasteel trok.

Jacques Opgenoord rekent op ze-
venduizend toeschouwers. Er zijn
betere tijden geweest. Hij is de eer-
ste om dit te bevestigen.
„Zeker wanneer je de nederlaag te-
gen Sparta in aanmerking neemt,
hoeven wij over de voorverkoop
desondanks niet te klagen", zegt hij,
„al scheelt zon recente verliespost
naar schatting toch gauw duizend
toeschouwers. De resultaten heb-
ben uiteraard ook elders een min-
der gunstig effect. Je merkt het
vooral bij het zoeken naar nieuwe
sponsors."

Jos Hermens garandeert marathontoppers
£-_?_?.?. -B«va„Vlaa„de.v^Ss_vs?s-nor, d_

gï._x__ssa_itl_
nog geen namen bekend maakte,

VaaffHS H r̂«eni bLjken dat deRotterdamse marathon« sterke internationale bezettingkrijgen. s

Hermens is de afgelopen twee we-
ken volledig in beslag genomen
door de doping-affaire rond de drie
Duitse atletes Katrin Krabbe, Grit
Breuer en Silke Möller, voor wie hij
als manager de zakelijke belangen
behartigt. Gisteren kondigde hij in
Rotterdam de komst van enkele
Mexicanen aan, die minimaal onder
de 2 uur en 10 minuten zullen moe-
ten lopen om uitzending naar Bar-
celona af te dwingen. Verder staat
de komst van nog een aantal sterke

Duitsers naast de reeds aangekon-
digde Jörg Peter en een aantal Itali-
aanse lopers vast. Uiteraard zullen
ook dit jaar in Rotterdam de Etio-
piërs niet ontbreken.

Voor de Nederlandsevrouwen is de
richttijd voor Barcelona 2.34.00. Met
uitzondering van de nog van een
blessure herstellendeen niet in Rot-
terdam startende Carla Beurskens
heeft geen van de Nederlandse
loopsters aan die eis voldaan.

Sponsors
In devoorbije jaren steeg dat aantal
van honderd naar om en nabij hon-
derdzeventig. Aan het getal twee-
honderd durft Opgenoord alleen in
een optimistische bui te denken.
„Sponsors en zij die het willen wor-
den, hebben op de eerste plaats
uiteraard zakelijke belangenbij hun
inbreng", zegt hij. „Het is het oude
liedje. Een ploeg die aan de weg

Datum-perikelen
Overigens, de wedstrijd Fortuna
Sittard-Ajax was aanvankelijk ge-
programmeerd op een later tijdstip
dan vanavond. Het vinden van een
nieuwe datum kostte Opgenoord
menig extra-werkuur. Overleg met
burgemeester en gemeentepolitie
was in dit kader niet eens de enige
bezigheid. Er moest ook rekening
worden gehouden -met belangen
van het Nederlands elftal, Olym-
pisch team en Europacupverplich-
tingen van de tegenstander, die op
aswoensdag tegen AA Gent aan-
treedt.
Het houdt tevens in, dat Fortuna
Sittard niet alleenvolgend weekein-
de vrijaf heeft (er zou immers op 6
maart tegen Ajax worden gespeeld),
maar ook nog op zoek moet naar
een datum voor de eerder reeds uit-
gestelde ontmoeting met RKC.
Jacques Opgenoord: „Zodoende
zullen wij in maart slechts twee
competitiewedstrijden spelen: 15
maart uit tegen FC Den Haag en
vrijdag 28 maart thuis tegen Roda
JC. Allicht, dat wij voorafgaande
aan deze opdrachten een goede ver-
richting tegen Ajax wel érg goed
kunnen gebruiken."
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Van onze
correspondent

RUUD -CAMPSfiriTf^^rrr,
Sittard Heerlen

OPRUIMING
LAATSTE DAGEN

LAAGSTE PRIJZEN
op ski's en
ski-kleding

Vele NIKE
aanbiedingen!

DOOR HANS STRAUS' J-ambuurL. 27 15 7 537 48-33
fjeerenveen 29 16 5 837 68-40
R AC 28 13 9 635 50-32
SS£ 28 13 9 635 52-36
ftfC 29 14 7 835 52-35SVVDen Bosch 30 14 7 935 45-36"aarlem 30 14 6 10 34 47-49

30 12 8 10 32 38-40
r.lstar 28 12 7 931 63-46g°Ahead Eagles 28 13 5 10 3147-39

29 11 9 931 49-42
r^geningen 29 11 9 9 3131-272f 30 10 8 12 28 47 -38ï'ndhoven 30 9 10 11 28 36-39

29 7 11 11 25 30-43; S«'mond Sport 29 8 8 13 24 39-56
SXcelsior 30 9 5 16 23 47-66TY^lle 30 6 9 15 21 36-58
?P 30 4 9 17 17 32-60beland 29 4 421 12 29-71
t>
«facies, Cambuur en Go Ahead Eagles

'■wiodekampioen.

V^C 5 5 0 0 10 15- 3t<*ridam 6 4 2 0 10 9- 4
_WondSP°rt 6 3 2 18 9-6pvv Den Bosch 6 3 2 18 6-4
jambuurL. 4 3 10 7 6-2leerenveen 6 3 1 2 7 14- 7
RD..en 6 2 3 17 7-4SpS -422066-3
l£l 5 3 0 2 6 10- 8«facies 6 2 2 2 6 10- 8

6 2 2 2 6 10-12rvJSeningen 6 13 2 5 3-5
E .° Ahead Eagles 420245-4
.'odhoven 6 12 3 4 4-5
2£ 6 12 3 4 3-5i^elsior 6 1 2 3 4 6-10
yj^ 5 113 3 6-9trf'and 5 1 0 4 2 5-13
_7*\ 6 0 2 4 2 4-12
WoUe 6 0 1 5 1 5-19

Xandaag mo uur- Go Ahead Eagles
>-ambu_rLeeuwarden - Zeelandae'mond Sport - HeraclesAageningen - Telstar

fortuna sittard - ajax
anavond 20.00 uur«-neidsrechter: Blankenstein_ _San!Una sittard (selectie): Hesp, Maessen,

dar. Uel' Barmentloo, Paul Janssen, Mor-
j^ë, Sneekes, Szalma, Boogers, De Jong,_<_. "Janssen, Van Zwam, Duut, Driessen,Usta. Taihuttu.

H_l. (se'ectie): Menzo, Blind, de Boer,
"lon.S<_?' Sil°°y. Vink, Alflen, Groenendijk,

fett reek' Winter, Bergkamp, Petersen,
lerson, Roy, van 't Schip, van Loen.

roda jc- fc utrecht
««avond 20.00 uur'-"eidsrechter: Van Vliet

S6S?JC (selectie): Bolesta, Smits, Hanssen,
Luc n' Luypers, Trost, Ter Avest, Van der
b 6 Boerebach, Broeders, Janssen, Hui-as. Arnold, Romero, Kamps.
B_
Lf. utrecht (selectie): Van Ede, De Koek,
VP dek-. Van der Meer, Plugboer, Roest,
ter?1?8, De Kru'Jff. BjJl- Van derNet- °os'„ nuls, Cooke, Achterberg, Lindenaar,

■"olarek, Van der Weert.

vvv -sparta
S-h ônd 19-30 uur«teidsrechter: Houben

man (sJ:lectie): Roox, Verberne,Rayer, Pol-
ken-, raem' Smits> Driessen, Orie, Van
ty„ J?ers. Haan, Venetiaan, Custers,

"*' Gerestein, Minten, Derix.

berm*a (select'e>: Metgod, Kooiman, Bvb-
Sn__ani van der Gaag. Van Leeuwen,
Valk Geldman, Van den Berg, Sandel,
fi-’_" G- en D. de Nooyer, De Getrouwe,n°drigues. Vurens.

res. divisie c

£fV2-MVV2 1- 1£tesse2-RBC2 5- O
E_n__"Fort-sittard2 1- 1'idhoven 2-Willem 112 1- 3

vf.Y 2 15 11 4 026 38-11
ïwle 215 9 6 024 39-16
Roh ,!ï,tard2 16 10 3 323 48-14RKp\JC2 12 9 2 120 32-15lVrvvt 14 8 1 5 17 39-33
Win! „ 17 5 6 616 37-31
Vvv? 112 17 5 3 9 13 19-28
Top, 14 5 1 811 18-23H_ri 15 3 5 7 11 18-29
Einrtu 16 3 5 8 11 22-42j_ncihoven2 17 3 4 10 10 22-38
Hein,. 112 16 4 111 9 16-47lm°ndSp.2 12 2 1 9 5 15-36

Ei__i.mina:donder<'ag 27 febr. 19.30 uur:h2°Teonp22ROda,C2
*lell»»oiidSp.2-Vite__e2
Wv 2*»5? a:d°nderdag 5 maart 19.30uur:Roda-C.5. _.2"VV2Top r̂tSittard2
Den BoSch 2-HelmondSp.2

KERKRADE - Aan motivatie
geen gebrek. De spelers van
Roda JC realiseren zich als
'geen ander dat er vanavond
om 20.00 uur op Kaalheide
heel veel op het spel staat voor
hun club. In de kwartfinale
van het toernooi om de
KNVB-beker is niet alleen de
kans opEuropees voetbal heel
reëel, maar ook die op eerher-
stel. Want al is het alweer een
seizoen geleden, de uitschake-
ling -na strafschoppen- in de
halve finale door BW Den
Bosch, staat bij René Trost
nog in het geheugen gegrift.
Voor de verdediger van Roda
JC telt dan ook maar één ding:
„De kans grijpen die we toen
hebben laten liggen."
Kerkradenaar Trost (27) loopt al
lang genoeg mee om het belang van
de beker op waarde te schatten.
„Het is voor een club als Roda JC
de gemakkelijkste weg naar Euro-
pees voetbal. Om bij de eerste drie
te eindigen in de competitie is voor
ons vaak niet weggelegd. Dan moet
je dus alles op de beker zetten. Van-
daar ook dat de trainer de spelers
niet heeft moeten motiveren. leder-
een weet wat er te verdienen is te-
gen FC Utrecht."

Ondanks alle goede voornemens zal
het niet makkelijk worden om het
taaie Utrecht op de knieën te krij-
gen. De Domstedelingen gokken
net als Roda op Europees voetbal
en kunnen daarbij -in tegenstelling
tot Roda- nog maar op één paard
wedden, de beker. Toch vreest Re-
né Trost de tegenstander van van-
avond niet. „We hebben het thuis-
voordeel en zijn geladen, want
nogmaals, het is een unieke kans
voor Roda JC."

Blessures
Het ontbreken van de geschorste
René Hofman en de geblesseerden
Verhagen, Ogechukwu, Jansen en
Diliberto zal in de kwartfinale
zwaar wegen. „Natuurlijk is het een
aderlating als je een speler in vorm
als Hofman moet missen, maar dan
geven de anderen maar meer. We
hebben vervangers genoeg, dus zijn
schorsingen en blessures geen ex-
cuus."

Trost rekent,niet op een directe te-
genstander in het duel met FC
Utrecht. De gasten spelen met twee
spitsen en dan mag de Kerkraadse
apotheker zijn geliefde spelletje
spelen. Langs de lijn opkomen en
het vijandelijke doel op de korrel
nemen. „Dat is toch nog het meest

" René Trost (derde van
links) scoort voor Roda JC.
Daar hoopt de verdediger van-
avond ook aan toe te komen.

Foto: DRIESLINSSEN

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

VVV staat
op scherp
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06-ltjnen
Rijpe donkere vrouw! Witte
lingerie. Grote cups! Volte

dijen! Nu 50 cpm
06.320.323.46

Lesbische meisjes 18 jr. Na
de les wordt haar lijfje door
mevrouw verwent. 75 cpm. 06-320.330.92

Hard, wild en ruig!
Russisch standje? 75 cpm.

Lekker tussen m'n....
06-320.320.53

Je kan al je sex wensen kwijt
bij de kleine sexy Angel, bel

haar privé op
06-320.320.86

( 1 Gld p/m boven de 18 jr.)
Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

Wil je dan ook graag telefo-
nisch kontakt en een adres

weten, bel dan:
06-320.320.87 - 75 et p/m

(boven de 18 jr.)
Claudia 38 jr. live

opgenomen toen ze alleen
bezig was op bed. 50 cpm.
06-320.323.56

Ruige straatsex!
Vuurrode lippen! 75 cpm
06-320.320.77

Kort wachten,
dus goekoper!

24-uurs sex
live de lekkerste

intiem en apart, 75 cpm, 06-

-320.370,07

f Bel Lenie op
voor een wild sexgesprek op

haar privé-nummer via
06-320.324.96 (75 cpm)

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et).

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)
Wie durft er een stripspel te

spelen met

Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid

vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 (75 cpm)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Meisjes
willen sexervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 et.p/m)

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay dating
06-320.330.95 (50 cpm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje
06-320.320.44 (50 cpm).

Gewillige meisjes en
vrouwrtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me mee?

(75 et p/m)
06-340.320.80
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Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm).

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwljes.
06-320.330.46 (50 cpm)

HogeNood
06-320.320.89 (75cpm)

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)
06- 9 5 5 6

Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames

vertellen je gewoon zelf wat
ze je te bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Lesbische
vrouwen 30

75 cpm - 06-320.320.37
50 cpm Volslanke meiden
18 jr. Lief, zacht en heet.

Willen door jou uitgekleed
worden. 06-

-320.320.22
Vandaag heb ik een body-
stocking onder m'n uniform.

Je ziet 'm er dwars
doorheen. 75 cpm

06-320.330.93
Tante Nel!

houdt het liefst van Grieks!
Ze is rijp en ervaren! 75 cpm

06-320.327.17
Hot/Lips Livetapes! Ruw,

vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

06-340.340.40
245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je door en willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45

Wipl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

Porno f o o n
06-320.320.76 (75 cpm)

Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

(75 et p/m)
06-340.340.95

Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

Dominique, Anita en
Dolores? (75 et p/m)

06-340.340.50
Live/Tele Piepshow! Wil jij
dat Nora, Mieke, Tinga of

Nikki zich live uitkleden door
de tel.? Draai dan: (75 cpm)

06-340.340.25
Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

ree, Carla, Inge of Joyce
door de telefoon? Draai dan:

(75 et p/m)
06-340.340.11

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live
/vrijen met Debby, Myra of

Joan?Bel dan snel (75 cpm)
06-340.340.10
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm
06-320.320.14

Grieks Intiem
Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
Dame privé?

Ze wil je verwennen, ze ont-
vangt privé of komt langs, ze
geeft haar adres en tele-
foonnummer via 06-96.85
(’l,-p/m) .
Ga liggen, ontspan je en doe
met je handen wat Wendy je

vraagt...
Wendy

06-320.331.03- 75 et p/m

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

om jou klaar te maken.
50 et p/m 06-

-320.330.73
TopSex!

Volle Bolle! 06-
-320*325*25

*** 50 cpm ***

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00
S&M Bizarbox
Dien live je meesteres!

ze is er tussen 13.00 u. en
17.00 u. 's middags

75 cpm 06-320.320.65

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.T9

Studenten-sex.. .327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

Blondje uit Ede
life.

Ze laat echt alles met zich
doen. Grieks.

06-320.321.32 (50ct.p 1/_m)
Robby ziet Elsje heel
ondeugend

bezig. Dan proberen ze het
samen.

06-320.323.85 (50 ct.p.V_m)
De blonde vrouw.

De knul
in het natte slipje. Ze knielt..
06-320.330.51 (50 Ct.p1/_m)

De vrouw keurt
een naakte knul. Dan knielt

ze. Toe, laat me..
06-320.340.22 (50 ct.pVzm)

Lesb. Naakt onder haar jas
verrast Lia haar

jarige vriendin
06-320.340.69 (50 et.p 1/_m)

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

■■'■ i ——■——^IMI W ■ i i_————

"^l^l GEMEENTE MARGRATEN
U. ih) OPENBARE BEKENDMAKING

RECTIFICATIE
De Burgemeester van de gemeente Margraten
maakt bekend dat:
ter voldoening aan artikel 72a in verband met de ar-
tikelen 63 en 10 van de Onteigeningswet, een com-
missie uit Gedeputeerde Staten van de provincie,Limburg, bijgestaan door deskundigen en het hoofd
van het bestuur van de gemeente Margraten in het
gemeentehuis zitting zal houden op 19 maart 1992
om 10.00 uur.
Belanghebbenden kunnen mondelingof schriftelijk
bezWaren indienen tegen het plan van het werk en/
of tegen de voorgenomen onteigening ten name van
de Provincie Limburg ten behoeve van de onteige-
ning van onroerend goed ten behoeve van de verbe-
tering van fietspaden langs deweg Maastricht-Vaals
(529) tussen km 3.254 en km 5.827 met bijkomende
werken in de gemeente Margraten;
de stukken, bedoeld in het eerste en laatste lid van
artikel 12 van de Onteigeningswet ter inzage wor-,
den gelegd op de secretarie, afdeling grondgebied-
zaken (kamer 025) van de gemeente Margraten van
28 februari 1992 totdat de commissie haar werk-
zaamheden binnen de gemeente heeft volbracht;
deze bekendmaking in de plaats treedt van de pu-
blicatie van 19 februari 1992.
Margraten, 24 februari 1992

De Burgemeester voornoemd,
w.g. drs. H.J. Kaiser

Tandtechnische praktijk

WU(O. HOONHOUT w
Voor reparaties en nieuwe gebitsprotheses
Bij inleveringvan deze advertentie, GRATIS controle aan uw
gebitsprothese en GRATIS gebitsprothesereiniger.
Akerstraat Nrd. 328, 6431 HW Hoensbroek Tel. 045-228211
Tijdens het carnaval geopend

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Eflec,i^ein handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarren^,
5.000 48 mnd. 13877 ~9 150,95 18,7

10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 I£J15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16.1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 "

Krediet u betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Thej'jjlimiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief loopje
11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 J*18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 %25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 «
35.000 700 1.09 13,9% 72mnd. 16,5 au
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