
TorgezaktLimburgsDagblad
Ponderdag 27 februari 1992 74e jaargang nr. 49.

] Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,60

Brandenburger
Tor verzakt

OERLIJN - De Brandenburger
*or in Berlijn, het symbool van;?e Duitse eenheid dat tientallenJaren verwaarloosd is geweest,
*Jkt langzaam weg. Minister vanstadsontwikkeling Volker Has-semer heeft gisteren gezegd dat

scheur van 30 cm ontdekt is

* een van de twaalf zuilen onder
°e triomfboog.
Ook in de fijn afgewerkte da-banden bovenop de 200 jaar
oude neo-klassieke poort zijn
scheuren ontdekt.
»-

ABP onderdrukt
bestuurscrisis

HEERLEN - In de
top van het ABP
wordt met man en
macht een nieuwe
bestuurscrisis on-
derdrukt.
Uit angst dat de po-
gingen tot verzelf-
standiging vroegtij-
dig stranden, wordt
de - naar nu blijkt -financieel zeer on-
gunstige samenwer-

king met Rodamco
'stilzwijgend' door
het bestuur geaccep-
teerd. Dat blijkt uit
een artikel in het
vandaag te verschij-
nen weekblad Else-
vier.
De overeenkomst
tussen ABP en Ro-
damco is te danken
aan een tweeman-
sactie van hoofddi-

recteur Goslings en
bestuursvoorzitter
Reijnen, die volgens
ingewijden de ge-
bruikelijke normale
besluitvormingspro-
cedures negeerden.
Blijkens een nog ge-
heime analyse heeft
het ABP bovendien
de waarde van Ro-
damco sterk over-
schat.
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" ABP betaalt veel
teveel voor
Rodamco
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Vrijspraak in
moordzaak

Nico Schormans
- Wegens gebrek

ff 1 bewijs heeft de rechtbank in
_^aastricht gisteren de 35-jarige

""■ uit Brunssum vrijgesproken
_,?!. hem telastegelegde moord, sub-
-diair doodslag, op de 33-jarige

| "perienaar Nico Schormans. Eer-[ r,er had officier van justitie mr H.
tien jaar onvoorwaarde-

| lite gevangenisstraf geëist.
*'e verder pagina 1 5

" Officier tekentberoep aan
tegen vonnis

het weer

S.EER ZON
~en zuid-zuidwestelijke lucht-'«"oming voert zachte en sta-
£'ele lucht aan. Na het optrek-en van de ochtendnevels
wordt het vandaag in Lim-urg een vrij zonnige dag. De«nddagtemperatuur loopt opt 13 graden en daalt van-ac"t naar 5 graden. De wind
waait vanmiddag uit het zui-«en en wordt matig.
y°K de komende dagen blijft
et voorjaarsachtig.

tr°?_ verdere informatie be-zeilende het weer in Limburg*unt u bellen 06-91122346.VANDAAG:
*°nop: 07.31 onder: 18.14
"naanop: 04.28 onder: 12.00

Palestijnen
verwerpen
plan Israël

WASHINGTON - Israël heeft giste-
ren bij de vredesbesprekingen in
Washington een plan gepresenteerd
dat de Palestijnen in de bezette ge-
bieden grotere zeggenschap zou
geven op terreinen zoals gezond-
heidszorg en onderwijs.

Maar veiligheid en beheer van land
en water zouden in Israëlische han-
den blijven. Ook zou Israël het
recht houden om joodse nederzet-
tingen te blijven bouwen. Joodse
bewoners van de bezette gebieden
zouden bovendien een eigen juri-
disch systeem behouden.

De Palestijnse delegatie verwierp
het plan daarom meteen. De Pales-
tijnse woordvoerster Hanan Ashra-
wi noemde het Israëlische voorstel
'belachelijk' en 'een beledigingvoor
onze intelligentie.

„Wij gaan uit van de gedachte dat
wij mensen zijn, met rechten, natio-
nale rechten en rechten op grond",
zei ze onder meer. „De Israëli's gaan
uit van de gedachte dat wy bewo-
ners van de gebieden zijn die ner-
gens recht op hebben."

Het Israëlische plan was een reactie
op een voorstel dat de Palestijnse
delegatie begin deze week presen-
teerde, waarin gepleit wordt voor
wetgevende, rechterlijke en uitvoe-
rende macht voor de Palestijnen in
de bezette gebieden, en een eind
aan het Israëlische nederzettingen-
beleid wordt geëist.

Onderzoek 'Brussel' naar mogelijke concurrentievervalsing

EG wantrouwt akkoord NedCar
Van onze verslaggevers

I ÊRUSSEI_/DEN HAAG - De Europese Commissie
\ pat onderzoeken of er in het in 1991 afgesloten con-l h-act over de verkoop van staatsaandelen Volvo Car

aan Volvo Zweden en het Japanse Mitsubishi,
jsprake is van ontoelaatbare staatssteun. Het is ech-ter nog te vroeg om te denken dat dit onderzoek

zal leiden tot een verbod van de trans-
itie, laat een woordvoerder van de Europese Com-
missie weten.

'Brussel' wil, zo werd gisteren be-
kendgemaakt, vooral bekijken of de
prijs (242 miljoen gulden) die Ja-
panners en Zweden samen moesten
betalen voor ruim 36 procent van de
aandelen Volvo Car niet te laag is.
De EG wil laten onderzoeken of de
waarde van het Nederlandse auto-
concern, dat tegenwoordig NedCar
heet, wel op de juiste wijze is bere-
kend. Er zou sprake kunnen zijn
van een verkapte vorm van ontoe-
laatbare staatssteun en daarmee
van concurrentievervalsing.

Ook heeft de Europese Commissie
er moeite mee dat nu al is vastge-
legd dat de Japanners en Zweden in
1998 de restende staatsaandelen
Volvo Car (eenderde van het totale
pakket) voor 220 miljoen gulden
kunnen kopen. De prijs per aandeel
is dan even hoog als in 1991. „Er
wordt dan geen rekening gehouden
met de eventuele waardevermeer-
dering van het concern door de
beoogde investeringen," laat de EG-
woordvoerder weten. De staat stelt
zich dus mogelijk niet commercieel
genoeg op.

Een laatste hoofdbezwaar richt zich
tegen het feit dat Mitsubishi niet
meedeelt in de verliezen op de lo-
pende 400-serie van Volvo Car. „Dat
is niet normaal. Het is niet deeerste
keer dat de Japanners zo iets probe-
ren", merkt de zegsman van de,E-
uropese Commissie op. Als zij inves-
teren, moeten zij ook de normale
commerciële risico's lopen, rede-
neert de EG.

Zie verder pagina 15

" 'Concurrentie drong
aan op onderzoek'

Steden binden
strijd aan tegen
vervuiling Maas

ARNHEM - Belgische en Neder-
landse gemeenten gaan samen de
strijd aanbinden tegen de vervui-
ling van de rivieren, met name de
Maas en Schelde. Op 18 maart gaan
zij een gezamenlijk actieplan vast-
stellen.

Doel is de nationale overheden te
bewegen 'eindelijk eens de juiste
besluiten te nemen', waardoor er
een einde komt aan de vervuiling,
die 'een directe bedreiging vormt
van de drinkwatervoorziening, de
kwaliteit van het watermilieu en de
waterbodem.

Het initiatief voor de gezamenlijke
actie is uitgegaanvan deVereniging
Nederlandse Riviergemeenten. Di-
recte aanleiding vormt de recente
verontreinging van de Maas met gif-
tige stoffen, waardoor het Water-
winningsbedrijf Brabantse Bies-
bosch wekenlang geen water in zijn
spaarbekkens kon innemen.

Op 18 maart zal een groot aantal
burgemeesters en wethouders van
riviergemeenten tussen Rotterdam
en Maastricht zich verzamelen in
Grave.
Vanuit Grave reizen zij gezamenlijk
af naar de Belgisch-Limburgse ge-
meente Dilsen-Stokkem voor een
ontmoeting met Belgische collega's.

Tijdens deze bijeenkpmst zal het ac-
tieplan worden vastgesteld.

sport
Winst Roda JC
verlies Fortuna
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Gerrit Schutte
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marathon Geleen
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" Gerrit Schutte

Notaris hoeft
boetes niet terug

te betalen
Van onze verslaggever

GELEEN/SWEIKHUIZEN - De
Geleense notaris Emile Huyben
hoeft aan mevrouw Anneke Heme-
laar uit Sweikhuizen geen 50.000
gulden terug te betalen.
De vrouw, die vorig jaar landelijke
bekendheid verwierf, omdat zij
haar grote liefde Huyben constant
hinderlijk bleef achtervolgen en
hiervoor door de Maastrichtse
rechtbank tot forse geldboetes werd
veroordeeld, is gisteren door het ge-
rechtshof in Den Bosch in het onge-
lijk gesteld.
Bovendien veroordeelde het Hof
haar tot het betalen van 4500 gulden
aan procedurekosten.

Zie verder pagina 15

" Liefdesaffaire kostte
vrouw al meer dan ton

Kabinet schuift
energieheffingen
op lange baan

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Er zal voorlopig
geen beslissing worden genomen
over de invoering van energiehef-
fingen onder gelijktijdige verlaging
van de arbeidskosten. In een voor-
lopige reactie op het rapport van de
commissie-Wolfson over dergelijke
regulerende heffingen, concludeert
het kabinet dat zij 'bepaald behoef-
te heeft aan verdere uitdieping van
de problematiek. Volgens het kabi-
net leent het rapport zich niet voor
'snelle beleidsconclusies.
Eerst zal het oordeel worden inge-
wonnen van verschillendeadviesor-
ganen. CDA en VVD zyn het ermee
eens dat voorlopig kalmpjes aan
wordt gedaan. De PvdA vindt ech-
ter dat het kabinet snel moet aange-
ven of en zo ja hoe een energiehef-
fing kan worden ingevoerd.
Volgens het kabinet maakt het rap-
port duidelijk hoe belangrijk het
'internationale aspect' is, en met na-

me het initiatief van de Europese
Commissie om een heffing in te
voeren. De noordelijke lidstaten
voelen daar veel voor, de zuidelijke
echter niet.
Het kabinet gaat er alvast vanuit dat
energie-intensieve industrieën van
een heffing uitgezonderd moeten
worden. Om in deze sector toch
energiebesparing afte dwingen, zou
gedacht kunnen worden aan het
sluiten van overeenkomsten met de
overheid, en aanscherping van mi-
lieuvergunningen.
De commissie-Wolfson heeft ver-
schillende mogelijkheden tot het
invoeren van zogenaamde regule-
rende heffingen onderzocht. Twee
daarvan zouden tot een aanzienlijk
verlies aan werkgelegenheid leiden.
Een derde variant, heffing voor
kleinverbruikers in Nederland al-
leen, lijkt minder in te grijpen in de
economie.

Zie verder pagina 3

" Commentaar

Toch abortus voor
verkracht meisje

LONDEN - Het 14-jarige lerse
meisje dat zwanger is geraakt na
een verkrachting, mag zich toch in
Engeland laten aborteren. Hiertoe
heeft de Hoge Raad in Dublin giste-
ren besloten. Een gerechtshof in de
lerse hoofdstad had het kind eerder
verboden lerland te verlaten.

Het besluit van het gerechtshof
deed vorige week een storm van
protest opsteken. Abortus is in de
lerse Republiek verboden, maar
nooit eerder was een lerse vrouw
belet naar Engeland te gaan voor de
ingreep. Het vonnis van het ge-
rechtshof bracht de lerse regering
zodanig in verlegenheid dat zij de
ouders aanbood de kosten van het
hoger beroep te zullen betalen. Die
belopen ruim 150.000 gulden.
Het betrokken kind was zwanger
geraakt na te zijn verkracht door
een buurman. De man, een goede
huisvriend, zou haar al een jaar lang

hebben laastig gevallen voordat hij
zich aan haar vergreep.
De Hoge Raad verklaarde het von-
nis van de lagere rechtbank om
technische redenen nietig. Het ver-
bod om naar een ander EG-land te
reizen, zo stelde het beroepscollege,
was in strijd is met het Europees
recht.
Premier Reynólds van lerland zei
dat hij de beslissing van de Hoge
Raad 'verwelkomde. De uitspraak
bespaart de pasgekozen premier
waarschijnlijk een nieuw referen-
dum over abortus, een onderwerp
dat de lerse natie tot op het bot
splijt.
In 1983 sprak het volk zich er in
meerderheid voor uit het verbod op
abortus in de grondwet op te ne-
men. Als de Hoge Raad het vonnis
van het gerechtshof bevestigd had,
zou premier Reynólds waarschijn-
lijk gedwongen zijn geweest de
grondwet op dit punt te wijzigen.

Slachtoffers van hervormingen

" De schrijnende werkelijkheid van de Russi-
sche economie is nergens beter te zien dan in de
Moskouse straten. Terwijl een vrouw met haar
kind op schoot bedelt, probeert een echtpaar aan
geld te komen door enkeleflessen drank te slij-
ten. De economische hervormingen eisen nog
dagelijks nieuwe slachtoffers. Foto: EPA

Sportvissers willen
meepraten over Maas
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Recital van
Roger Braun

HOENSBROEK - De jonge Lim-
burgse pianist Roger Braun treedt
vanavond op in de groene kamer
van het Slotgebouw van kasteel
Hoensbroek. Hij voert werken uit
van Handel, Beethoven, Brahms en
Schumann. Het recital begint om
20.15 uur.
Roger Braun studeerde aan het
Maastrichts conservatorium bij Fré-
déric Meinders. Hij nam met veel
succes deel aan enkele pianocon-
coursen, waaronder hetAVRO-Con-
cours in 1984 en het Steinway
Concours in 1987. In dat jaar was hij
tevens prijswinnaarvan het Eduard
Flipse Concours te Rotterdam.
Braun studeert momenteel aan het
Sweelinck-conservatorium in Am-
sterdam by Jan Wijn.
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Streefgetal met enkele tienduizenden overschreden

Ruim 400.000 bezoekers
op Rembrandt-expositie

AMSTERDAM - Als het
Rijksmuseum zondagavond
om acht uur de deuren van de
Rembrandt-expositie sluit, is
het streefgetal van 400.000 be-
zoekers met enkele tiendui-
zenden overschreden. Sinds
een paar weken staan er bui-
ten lange rijen wachtenden
voor het tijdelijk opgetrokken
houten kassagebouwtje. Ook
binnen is het nodige geduld
vereist eer het gezicht op de
getoonde werken vrijkomt
van achter de nieuwsgierige
ruggen.
„Dat was niet te vermijden," zegt
museumwoordvoerder Frans van
der Avert. „We kennen die tendens
ook van andere tentoonstellingen:
vooral op het laatst is het druk om-
dat mensen zich realiseren dat het
nu echt de hoogste tijd wordt om te
gaan." Het bezoek kreeg begin ja-
nuari nog eens een extra impuls
omdat toen de losse verkoop aan de
kassa startte; voordien kon men al-
leen telefonisch terecht bij het
Rembrandt Reserverings Centrum.
Van der Avert ontkent echter dat
het té druk is geweest: „Bovendien
weet je bij zon gebeurtenis tevoren
datje niet alleen bent."

De expositie met 49 schilderijen, 40
tekeningen en 40 etsen van onze
grootste schilder uit de Gouden
Eeuw ging 4 december open en
sluit aan het begin van de Krokus-
vakantie. Van der Avert kan zich
voorstellen dat vakantiegangers het
jammer vinden dat zij de tentoon-
stelling niet alsnog kunnen zien,
maar beroept zich daarvoor op af-
spraken met de National Gallery in
Londen. „De expositie was een co-
produktie met de Gemaldegalerie
Staatliche Museen in Berlijn en The
National Gallery. De Londense ex-
positie gaat op 26 maart open en
voor de inrichting zijn die paar we-
ken hard nodig."

Met tussen de 400.000 en 450.000 be-
zoekers trok de Rembrandt-ten-
toonstelling minder belangstelling
dan de Van Gogh-dubbelexpositie.
Daar kwamen in 1989 in totaal
890.000 mensen op af. Een kwantita-
tieve vergelijking is echter onrecht-
vaardig omdat museumbezoek in
de winter altijd al op een lager pitje
staat en buitenlanders voor deze ex-
positie ook in Berlijn en Londen
terecht konden. Het Rijksmuseum
komt te zijner tijd met een pu-
bjieksrapport waarin ook waarde-
ringscijfers zijn opgenomen.

Kalkoenfilet met
koude kersensaus

DOOR HUUB MEIJER

Dit recept kan over een aantal
maanden, in de zomer, bij de bar-
becue van pas komen bij gegrilld
vlees en spareribs.
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g kalkoenfilet, peper en zout..Voor de saus: 1 pot ontpitte kersen
op sap, 4 el bruine suiker, 1 dl mil-
de azijn, stukje dun afgeschilde
citroenschil, flinke mespunt gem-
berpoeder (evt. flinke mespunt
kaneel).
Maak eerst de saus, zodat deze
goed koud kan worden. Laat ker-
sen uitlekken. Bestrooi de kersen
met suiker en schenk er de azijn
bij.
Voeg stukje citroenschil en gem-
berpoeder toe en breng alles aan
de kook. Draai warmtebron laag en
laat kersen zo 15 tot 20 minuten
zachtjes koken.
Pureer dekersen met het stroperig
geworden vocht. Laat puree afkoe-
len.
Wrijf kalkoenfilet in met peper en
zout. Braad in boter aan beide zij-
den bruin en gaar in ongeveer 30
minuten.

kunst

uit dekunst

Brulboeien
DOOR JOS FRUSCH

Het merkwaardigste krantebe-
richt van afgelopen week was
ongetwijfeld de aankondiging
van de serie van zes concerten in
ons land van het Finse mannen-
koor Huutajat. Merkwaardig
omdat het een koor betreft dat
zijn repertoire - Finse volkslie-
deren, kerkgezangen, kinder-
deuntjes en patriottische marsen— niet zingt maar schreeuwt. Zo
hard mogelijk.
Nu kan ik mij voorstellen dat er
lezers zijn die zeggen: 'Hó eens
even, is dat nu wel zo bijzonder;
moet je het gemiddeldeLimburg-
se mannenkoor eens horen. Toch
gaat die vergelijking niet hele-
maal op. Handelt het zich in het
Limburgse geval meestal om een
onschuldig misverstand omdat
luid en schreeuwend argeloos
worden verward met welluidend
enfortissimo, in het geval van de
Finse brulboeien gaat het om een
bewuste keuze. Om een muzikale
novité, een aparte dimensie bin-
nen de vocale kunst, een artis-
tieke ontwikkeling met nieuwe
mogelijkheden. Tenminste, dat
mag worden afgeleid uit de offi-
ciële status van het koor en de
deelname aan het Tegentonenfes-
tival (alleen die naam al) in
Amsterdam. Nu zijn er in Neder-
land altijd wel vrije geesten te
vinden die onder de indruk ko-
men van zon gedurfde benade-
ring en die om vaak dubieuze
redenen al langer op zoek zijn
naar leven in de brouwerij. Deze
voorzet hoeven ze maar in te kop-
pen. Het zal dus wel weer een
rage worden; naast deKreuners,
Karrespoor en andere schreeuw-
lelijkerds komen de Brullers, de
Marktkramers en de Steuners.
En devrouwen willen natuurlijk
niet achterblijven, dus ook die
verschijnen binnenkort gillend
op de concertpodia. Toonkunste-
naars krijgen compositie-
opdrachten met het verzoek tot
nu toe ongeëxploiteerde kracht-
bronnen aan téboren en deRaad
van deKunst wil niet voor reac-
tionair worden uitgemaakt. Dus
die schreeuwt om een nieuwe her-
verdeling van de subsidiegelden;
het LSO kan het dan wel schud-
den, maar gelukkig hebben de
zangers van de Mastreechter
Staar tijdig ingezien dat ze met
Die zwölfRauber geen stap ver-
der komen en resoluut en defini-
tief gekozen voor de weg, die ze
toch al jaren geleden - zij het
voorzichtig - hebben ingeslagen.
Er zullen concoursen komen
waarbij het aantal decibels be-
slist over winst en verlies. En het
ledenbestand van de door dever-
zamelde Nederlandse KNO-art-
sen gesponsorde Federatie van
Schreeuwende Koren (FSK)
neemt astronomische vormen
aan. Naar analogie van de Fin-
nen, die het geluid van kruiend
ijs in de Noordelijke IJszee heb-
ben proberen te overschreeuwen,
gaat het Volendams Opera Koor
in zee met de complet? Noordhol-
landse vissersvloot, terwijl het
met enkele leden van St. Lamber-
tus versterkte Slavisch koor Can-
tus ex Corde niet achter wil blij-
ven en in Nagorno-Karabach
met origineel Byzanthijnse ge-
zangen de strijd aanbindt met
het plaatselijk wapengekletter.
Enkele wijze geesten zullen hun
waarschuwende stem laten ho-
ren, maar zij worden over-
schreeuwd door de uitzinnige
korenmassa's. En ze worden niet
meer gehoord door de echte mu-
ziekliefhebbers die inmiddels
Oostindisch doof zijn geworden
en slechts via het geschreven
journaal op de hoogte blijven
van de laatste vocale ontwikke-
lingen. Gelukkig is deze situatie-
schets niet meer dan een nacht-
merrie. Maar in een land waarin
alles moet kunnen, weet je het
maar nooit. Al denk ik dat na
Vastelaovend de storm wel weer
gaat liggen.

Orff naar de mesthoop
DOORROBVANDERHILST

Een statige rechtzaal in Amster-
dam, juristen in eerbiedwaardige
toga's en de vice-voorzitter van
de hoofdstedelijke rechtbank die
bloedserieus vonnis wijst in een
kort geding over het gebruik van
delen uit de 'Carmina Burana'
van Carl Orff in een dreunende
hit, 'O Fortuna' geheten, van de
popgroepen Fortuna en Apo-
theosis.

Muziek in de weegschaal van
Vrouwe Justitia. Het kan verke-
ren.

Maar, zo oordeelde de recht-
bank, dat mag niet. De O For-
tuna-hit moet, zowel in de disc-
oversie als in de houseversie, uit
de handel worden genomen. De
Amsterdamse rechtbank meen-
de dat de erfgenamen van de
componist Carl Orff (1895-1982)

volkomen in hun recht staan
wanneer zij beweren 'morele
rechten' te hebben ten aanzien
van Orffs welhaast beroemdste
compositie, die Carmina Burana.
Niemand mag zonder hun toe-
stemming sollen met het pracht-
werk van deDuitse componist.

Orffs Carmina Burana is een
soort van meerdelige cantate
over boertige middeleeuwse (la-
tijnse) studententeksten en ging
in 1937 in Frankfurt in première.
De muziek klinkt nogal mecha-
nisch, staat bol van bonkende
ritmen en is in wezen een primi-
tief aftreksel van Stravinsky's
Les Noces.

Voer voor pop zogezegd.

Maar wat die première betreft,
1937. Dat was dus ten tijde van
het naziregiem.

Was Orff niet de componist die

'Judenfreie' muziek had geschre-
ven bij Shakespeares toneelstuk
Een Midzomernachtsdroom, als
alternatief voor Mendelssohns
weergaloze toonschepping. Een
compositieopdracht a 5000
Reichsmark, waarvoor Orff de
toenmalige Generalintendant
van Frankfurt hartelijk dankte
('Mit ergebenen Grüssen, Heil
Hitler').

Had de componistzijn opera An-
tigone niet in opdracht geschre-
ven van Reichsjugendführer
Baldur von Schirach, omdat hij
met zijn ritmische gebonk uit de
orkestbak de kracht van het 'Ari-
sche' ras zo fraai benadrukte.

En hoe uitte de nazipers zich
over de eerste uitvoering van de
Carmina Burana, op 8 juni 1937
in Frankfurt?
Citaat: 'Diese Kantate ist aus-
drucksmassig ein Hohelied auf
dieKraft ungebrochener Leben-

sinstinkte und musikalisch ein
Zeugnis für die unzerstörbare,
immer wieder hervorbrechende
Macht der Volksweise, ihrer Me-
lodik und ihrer rhythmischen
Gewalt.'

In 1988 dirigeerde de kersverse
chef-dirigent van het Koninklijk
Concertgebouworkest Riccardo
Chailly de Carmina Burana tij-
dens zijn eerste Eurovisie-Kerst-
mantinee. Chailly's voorganger
Bernard Haitink dirigeerde bij
deze gelegenheid in voorgaande
jaren bij voorkeur symfonieën
van Gustav Mahler. De joodse
componist die met Mendelssohn
door de nazi's in de ban was ge-
daan. De kleine proteststorm die
toen opstak, viel als het ware
over de niets vermoedende Itali-
aanse chef-dirigent heen.
De journalist-publicist Martin
van Amerongen pleitte er toen
voor om Orffs Carmina voortaan
maar op de mesthoop van de
muziekgeschiedenis te laten rot-
ten.

Een advies dat de popgroepen
Fortuna en Apotheosis in hun
oren mogen knopen.

Blaasmuziek in Maaspoort
VENLO - Cultureel Centrum V
Maaspoort Venlo en de KRO con»
nueren ook dit jaar de concerto 1,

clus 'Symfonische blaasmuziek'- .
Het eerste concert (28 maart) sW*
in het teken van Dmitri SjostaWf
vitsj. Onder leiding van PierreKuJ*pers speelt de KMK de ballets^De Bout, het Tweede Pianoconce»
de Ouverture op Russische enKi«l
hizische Thema's en de Negenf
Symfonie. Solist is Dmitri Alexe^j
Het tweede concert (28 maart)."?
steedt aandacht aan Franse mU°eaDe Koninklijke Harmonic v~
Thorn voert onder leiding van \9

Cober een programma uit met ow
nele blaasmuziek en arrangem**
ten. Daaronder het Oratorio Olym-
pique van Gotkovsky dat speda
voor de Olympische Winterspelen
geschreven, de Espana Rhaps""
van Chabrier en delen uit de opp
Samson et Dalila van Saint Saé*]
Medewerking verlenen het To"
kunstkoor Utrecht, mezzo-sopr^
Hebe Dijkstra, tenor Robert BrU^
en piccolo-speler Wim Tonnaer. "Op het derde concert (11 april) spj
len De Geiten onder leiding v*j
Heinz Friesen het eerste en laats^dccl uit de Derde Symfonie v*j
Mahler, deKleine Dreigroschenrn.
sik en het Vioolconcert van We^
Vera Beths is de sohste.

Van Gershwin
tot Bernstein

LUIK - Wie komende zondag &* j
carnavalgedruis wil ontvluchten ,
daarbij ook nog een beetje aan <P
tuur wil doen, kan terecht in " >'Théatre Royal te Luik. Daar beg»
zondagmiddag om 17.00 uur e,f(
concert van het orkest van de Ope^
Royal de Wallonië. De titel ervan <J
'Van Gershwin tot Bernstein' en
ondertitel 'Tussen jazzen klassieB|
Op het programma staan delen UJ
Porgy and Bess en Rhapsody.,.
Blue van Gershwin en West Si
Story van Bernstein. Dirigent ■Eduard Rasquin, solistische m^j.
werking verlenen Karin Clarke (S

praan), Christopher Borg (ten?''
Allan Evans (bariton), Patr^Dheur (piano) en Alain Bonnet (K 1

rinet).

Reservering is mogelijk via **,
0932/41235910.

" Ed Rasquin dirigeert 'Vö
Gershwin tot Bernstein'.

puzzel van de dag

Horizontaal: 3. strijdperk; 8. schreeuw,
gil; 10. oude Spaanse munt; 11. minnelijke
schikking; 12. gerookt spek; 14. dieren-
huid; 16. juk, boei, kluister; 18. heilig graf
(Ind.); 21. papegaai; 22. meetlat; 23.
strafwerktuig; 24. zeehond; 25. afge-
scheurd stukje papier; 27. afwezig; 28.
ginds; 30. herrie, lawaai; 33. sleepnet; 34.
rivier in Duitsland; 35. verbruiker; 38. niet
gebogen; 39. Spaans rijpaard; 40. koper.

Verticaal: 1. met genoegen; 2. versie"^,
4. snel; 5. nieuw (in samenst.); 6. oliën
dend gewas; 7. deel van een etma.a'jjri-
deel van een schouwburg; 10. me.ö;-t je;
ger; 13. biljartterm; 15. kermisattrav .
17. ulaan; 18. register, index; 19- sC"hat-sel; 20. juiste gewicht; 25. uitje; 26. se
ting; 28. watergeest; 29. gesloten. .■

plaats in Zwitserland; 32. scheepsuitm»
36. muzieknoot; 37. echtgenoot.

'Vliezen ofvleugels'

" Theater Gnaffel is een jeugdtheatergroep
die twee jaarbestaat. Met de eerste voorstelling
'De Pottekijkster' scoorde de groep meteen heel
hoog: meer dan 350 keer werd ze in het hele
land gepresenteerd. Momenteel is Gnaffel be-

Oplossing van gisteren

Donderdag 27 februari 19922
Limburgs dagblad

—
_̂_________________

gonnen aan een nieuwe voorstelling 'Vliezen of
Vleugels. In Limburg is deze produktie te zien
in het Sirkeltheater van Sittard op zondag 15
maart om 14.30 uur.

Foto: GERARD VERSCHOOTEN.

de tootootjes recept



Minister Bukman zet AID op illegaal handelscircuit

Zwarte vishandel richt
zich ook op België

Van onze redactie binnenland

j^N HAAG/OOSTENDE -,elgische visserijorganisatie
?ebben laten weten dat vis uitAct illegale Nederlandse circuit

'°°k in dit lknd op de markt
! ordt gebracht. Ze zeiden datj^ar aanleiding van berichten
i Jfer 'zwarte vis' in Nederland.

tóserijminister Bukman heeft
(T- Algemene Inspectiedienst

opdracht gegeven uit te
°eken hoe omvangrijk het ille-

ple handelscircuit is in de vis-erij. De bewindsman heeft
j9^-eigen zeggen de AID op-
dragen 'met voorrang aan-apht te besteden' aan het cir-
pj*t van zwarte handel. De

noemde het be-zaan van dit circuit 'een bui-
slechte zaak.

/^leiding voor de opgelaaide dis-
j. ssie over de visfraudes zijn uitla-ssen van voorzitter J. Buys van de
islederatie van Groothandel en In-

J^trie.Die klaagde onlangs by Buk-
j?3'l zyn nood over de toenemendevioeci van criminelen die bonafide

uit de markt drukken__.r ver onder de normale markt-
fiuif te werken-

ukman zei gisteren op korte ter-
/u.n met beleidsvoornemens te ko-en die een eind moeten maken aan
6n_S

i eturele overbevissing door dekotters die Nederland telt. De
ttn eet*e Kamer vroeg de minister vo-
ySe Week haast te maken, omdat ze
0v6611 aar anS niets had gehoorder deplannen van Bukman.
fi'gj^en een of twee maanden komt
o^

n commissie met aanbevelingen
(j_Jr haalbaarheidvan administra-
tj_ e sancties, zoals het aan de ket.
(j£ heggenvan schepen. Een maand

moet een andere commissie
otl Jesultaten presenteren van een
Var.erZOek naar de mogelijkheden
s. >- erPüchte sanering van de vis-Svloot.
l*i-_Haast is oud-Prermer Biesheuvel
ye de sector aan de slag om te be-

** de visserÜ zel^ meer verant-
ov gelijkheid kan nemen om de
&Uk Vissing teëen te _aan> aldus
ËQ^an- Tenslotte moet binnen de
over ■'aar de discussie beginnen
SoJvaar»passing van het huidigevis-
sers Bukman wü dat de vis-
p^ Zeedagen krygen toegewezen in
de p

Van Quota. Dit vereenvoudigt
controle aanzienlijk.

Voedingsbond:
actiekas voor

niet-werkenden
ï,NvEC-HT ~ De Voedingsbond
W- dat er een soort 'actie-uit-
,e inS' komt voor uitkeringsge-
W Net zoals vakbondsle-
d 0 met werk een beroep kunnen
ledt- °P de stakingskasmoeten ook
gevJn met een uitkering in bepaalde
tje-~! n actie kunnen voeren zon-
on }zeer in hun inkomen sterk

gaan en by de bondTj^en aankloppen.
beelHnngsgerechtigden die b«voor-
Hj. gekort worden op hun uitke-
V/ef_ °mdat ze niet passend werk
voor«.en moeten onder bepaalde
do. „aarden een beroep kunnenen op de vakbondskas.

Vrees voor reductie troepenmacht VS

Vertrek Canadezen
verontrust NAVO

Van onze correspondent

BRUSSEL - De aankondiging dat
Canada haar laatste 1100 militairen
uit Europa terugtrekt, heeft de
vrees aangewakkerd dat ook de VS
haar Europese troepenmacht verder
zal inkrimpen. Volgens secretaris-
generaal Wörner van de NAVO kan
het besluit 'gemakkelijkworden op-
gevat als een verkeerd teken.

De opperbevelhebber van de NA-
VO, generaal Galvin, vindt dat de:
Europese landen snel met een dvi-;
delijk signaal moeten komen dat ze
het op prijs stellen als Amerika mi-
litair in Europa aanwezig blijft. Vol-
gens Galvin moeten de Verenigde
Staten minimaal 150.000 man, één
compleet legercorps, in Europa
houden.
De Canadese regering kondigde gis-
teren onverwacht aan dat zrj zich
door begrotingsproblemen gedwon-
gen ziet al haar soldaten uit Europa
terug te trekken. In het kader van
de inkrimping van de NAVO-strijd-
krachten was eerder afgesproken
dat er van de 4000 Canadese militai-

ren na 1994 nog 1100 zouden blij-
ven. Canada zal wel aan al haar
overige NAVO-verplichtingen blij-
ven voldoen.

Tegen Nederlandse journalistenzei
Wörner het besluit te betreuren:
„De Canadese aanwezigheid was
niet alleen van militaire betekenis,
maar ookvan politieke. De stap kan
verkeerd worden uitgelegd, name-
lijk als teken van verminderde be-
langstelling. Dit maakt het er niet
makkelijker op voor de Amerikaan-
se regering om te pleiten voor
voortgezette Amerikaanse militaire
presentie in Europa".

Binnen de NAVO bestaat de vrees
dat de VS zich vrijwel geheel uit
Europa terugtrekken, nu de Russi-
sche dreiging is verdwenen en de
West-Europese landen steeds na-
drukkelijker proberen een geza-
menlijke veiügheidspolitiek te voe-
ren. Vyf jaar geleden waren er nog
326.000 Amerikaanse soldaten in
Europa gelegerd, maar die troepen-
macht zal in het kader van de ont-
spanning worden teruggebracht tot
150.000 man.

Lubbers verrast medewerkers in brief
Spionagedienst IDB

onverwacht opgedoekt
DEN HAAG - Premier Lubbers
heeft gisteren geheel onverwacht
aangekondigd de Inlichtingen
Dienst Buitenland (IDB) op te hef-
fen. De medewerkers van de in
Wassenaar gehuisveste spionage-
dienst hebben het nieuws 's och-
tends te horen gekregen. Doordat
de dienst de laatste tijd in negatieve
zin in de publiciteit staat, kan zij
niet meer verantwoord werken,
vindt Lubbers.

Lubbers schrijft dit in een brief die
de Tweede Kamer vandaag krijgt.

Nog geen maand geleden heeft het
hoofd van de IDB, drs K. Meul-
meester, met klem ontkend dat de
dienst zou worden opgeheven. Bij
de IDB werken ongeveer dertig
mensen.
De geheime activiteiten van de IDB
zijn met onmiddellijke ingang stop-
gezet. Een klein deel van de dienst
blijft onder leiding van Meulmees-
ter nog samenwerken met de Cen-
trale Recherche Informatiedienst
(CRI), maar ook die activiteit wordt
per 1 januari 1994 beëindigd.

De minister-president wilde niet
wachten op het onderzoek dat de
rijksrecherche verricht naar onder
meer de beschuldigingen van twee
medewerkers tegen spionnenchef
Meulmeester, dat hij geld van de
geheime begroting heeft verduis-
terd en dat hij de telefoons van zijn
ondergeschikten heeft laten aftap-
pen.

„Ongeacht de uitkomst van dat on-
derzoek", aldus Lubbers, „hebben
wij geconstateerd dat de noodzake-
lijke vertrouwelijkheid rondom de
IDB is geschaad." Het personeel
van de dienst heeft een zwijgplicht
opgelegd gekregen over de proble-
men in villa Maarheez^ in Wasse-
naar.

Wat er nu met de medewerkers gaat
gebeuren zal het ministerie van Al-
gemene Zaken op korte termijn
bespreken met de dienstcommissie
(ondernemingsraad) van de IDB.

binnen/buitenland

Ronnie Tober dreigt
agenten met aids

Van onze correspondent

TWELLO - De 46-jarige zanger
Ronnie Tober heeft in de nachtvan zaterdag op zondag in Twel-
lo twee agenten met aids be-
dreigd. De zanger zat in de autovan zijn partner en manager Jan
Jochems die werd aangehoudenvoor een drankcontrole.

De bestuurder verzette zich daar
tegen. Op het moment dat de
"""genten de man in de hand-
boeien wilden afvoeren, kwam
Ronnie Tober in actie. De artiest
raakte door het dolle heen en be-

gon in het wilde weg te slaan.
Hierbij raakte hij met zijn vuist
een muur, met als gevolg een
bloedende wond. Direct hierop
besmeurde hij beide politiemen-
sen, terwijl hij riep dat hij met
aids was besmet, zo luidt de le-
zing van de politie.

Tober, die zich maandagochtend

uit eigen beweging meldde bij
de politie, zegt dit zich echter
niet voor te kunnen stellen: „We
hadden 's middags gewerkt in
Duitsland en hadden na afloop
in Almelo gedineerd. Ik geef toe
dat ik een stevige borrel op had,
maar Jan had helemaal niets ge-
dronken en werd toch hardhan-
dig in de boeien geslagen."

Zijn partner Jan Jochemszegt in
de loop van vandaag aangifte te
doen wegens mishandeling: „Ik
ben ronduit schandelijk behan-
deld door de politie, terwijl ik
niets had misdaan. Ik heb alleen
te kennen gegeven een bloed-
proef te willen ondergaan en
geen blaastest, omdat ik geen
vertrouwen heb in die appara-
ten."
Volgens persofficier mr J. C.
Buttinger van het Openbaar Mi-
nisterie in Zutphen is het de
bedoeling dat Tober vervolgd
wordt wegens bedreiging en het
hinderen van agenten bij de uit-
oefening van hun functie.

Doden bij
voedselrellen
in Albanië

TIRANA - Zeker twee mensen zijn
in het zuidoosten van Albanië om
het leven gekomen toen duizenden
hongerende Albanezen voedselop-
slagplaatsen bestormden. Dat heeft
de Albanese radio gisteren bekend-
gemaakt.
De slachtoffers zouden zijn gestikt
toen een grote mensenmassa een
aanval deed op opslagloodsen in
Pogradec, ongeveer 80 kilometer
ten zuidoosten van de hoofdstad Ti-
rana. De opstootjes begonnen dins-
dag en duurden woensdag nog
steeds voort, zo berichtte de radio.
De politie probeerde de mensen-
massa te verdrijven met schoten in
de lucht, maar werd gisterochtend
op devlucht gedreven. Het stadsbe-
stuur heeft de regering gevraagd
onmiddellijk militaire versterkin-
gen naar Pogradec te sturen.
Volgens deradio zijn verscheidene
mensen, onderwie leden van de po-
litie, gewond geraakt. Een verslag-
gever zei dat de menigte eerst een
winkel van een etnische Griek be-
stormde, waarna de mensen door-
trokken naar opslagplaatsen met
voedsel in de industriewijk van Po-
gradec.

Dankert spreekt
over Griekse
boycot met
ambtgenoot

LISSABON - Staatssecretaris Dan-
kert heeft dinsdag in Lissabon de
Griekse boycot van Nederlandse ar-
tikelen/besproken met zyn Griekse
collega Papastankos, zo heeft de
woordvoerder van Buitenlandse Za-
ken gisteren meegedeeld. Die acht
het niet uitgesloten dat minister
Van den Broek zijn Griekse collega
Samaras belt om hem te vragen zijn
invloed aan te wenden om een ein-
de te maken aan de boycot.

Dankert en Papastankos woonden
in Lissabon het jaarlijkse overleg
by van EG-landen en Middenameri-

kaanse staten over economische
samenwerking en hulp. Dit wordt
afwisselend gehouden in het Euro-
pese land dat EG-voorzitter is of in
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua,
Honduras of El Salvador.

Inmiddels heeft het Griekse ver-
bond van supermarkt-beheerders
aangekondigd morgen een algeme-
ne boycot van Nederlandse produk-
ten uit teroepen. Dit heeft het Duit-
se persbureau DPA gisteren ge-
meld.

Een van de grootste ziekenhuizen in
Athene, latriko Kentro, heeft iedere
samenwerking metNederlandse fir-
ma's al stopgezet. De grootste
Griekse supermarktketen Veropou-
los plakte maandag op alle produk-
ten uit Nederland etiketten met het
opschrift: „Voorzichtig. Dit produkt
komt uit een land dat een anti-
Griekse houding heeft aangeno-
men."

Front National
grootste partij
in Marseille

MARSEILLE - HetFront National
wordt mogelijk de grootste party in
de regio Marseille bij de komende
regionale verkiezingen. Volgens een
opiniepeiling die gisteravond door
deFransetelevisiezenderTFI open-
baar is gemaakt, gaat de partij van
Jean-Marie Le Pen ruim 26 procent
van de stemmen halen in het depar-
tement Bouches-du-Rhne.
Het extreem rechtse Front National
dreigt daarmee de rechts-liberale
coalitiepartij UPF van Jean-Claude
Gaudin en de lijst Energie Sud van
Bernard Tapie in hun eigen kiesdis-
trict voorbij te streven. Gaudin en
Tapie zouden respectievelijk op 24
en 21 procent van de stemmen kun-
nenrekenen. Het departementBou-
ches-du-Rhne (Marseille en omge-
ving) is het belangrijkste departe-
ment van de regio Provence-Alpes-
Cote d'Azur (PACA) en levert 49
van de 123 zetels in de regionale
raad.

Troost
Het is een hele troost dat al
vrijwel vaststaat dat de
ideeën van de commissie-
Wolfson, zoals die gisteren
werden gepresenteerd, in
ieder geval voorlopig niet
zullen worden uitgevoerd.
Dat was eigenlijk al duidelijk
vanaf eind jönuari, het mo-
ment waarop minister An-
driessen van Economische

Zaken afstand nam van de plannen van de commissie - die toen
uitlekten — om een energieheffing voor kleinverbruikers in te voe-
ren.
Het nu verschenen definitieve rapport is bijna onthutsend van naï-
viteit. Voornaamste conclusie: 'Een nationale energieheffing op
kleinverbruik leidt mogelijk tot extra werkgelegenheid als een deel
van de heffingen wordt teruggesluisd voor het verlagen van ar-
beidskosten. Dan is het wel nodig dat er maatschappelijk een
groot draagvlak is voor invoer van een dergelijke heffing. Dat
draagvlak, zo blijkt uit de reacties, onbreekt grotendeels en boven-
dien zijn er - en daj geeft het woord 'mogelijk' al aan - geen
harde bewijzen dat er inderdaad extra werkgelegenheid wordt
geschapen en daar was het toch ook om te doen.
Een heffing alleen voor kleinverbruikers waaronder huishoudens
en kleine bedrijven, zoals de Noordlimburgse glastuinbouw, zou
sowieso onaanvaardbaar zijn. De consument wordt geconfron-
teerd met een heffing, terwijl de industrie, die ruim drie keer zoveel
energie gebruikt als huishoudens, wordt ontzien.
Een eventuele inkomenscompensatie voor huishoudens zou bo-
vendien in de meest gunstige variant niet kunnen voorkomen dat
bepaalde groepen er op achteruit gaan, zoals mensen in slecht
geïsoleerde huizen en ouderen. Dergelijke groepen zouden dan
weer extra moeten worden gecompenseerd.
De regering benadrukt in een voorlopige reactie op het rapport-
Wolfson hetbelang van een internationale aanpak en een initiatief
Van de Europese Gemeenschap. Nederland kan dus niet als indivi-
dueel land gaan experimenteren met energieheffingen. Terecht
meent het kabinet dat dat onze concurrentiepositie te veel schade
zou berokkenen. De regering geeft daarbij aan behoefte te heb-
ben aan een 'verdere uitdieping' van de problematiek. En daar-
mee is het plan-Wolfson op de lange baan geschoven, waar het
thuishoort.

P.S.

punt uit
Dossiers

Honderden patiëntendossiers
in het Enschedese ziekenhuis
Medisch Spectrum Twente lig-
gen dusdanig opgeslagen, dat
ze voor iedere bezoeker moeite-
loos ter inzage zyn. De centrale
lift in het ziekenhuis komt
rechtstreeks uit in de kelder,
waar direct naast de liftdeur
stellingen met medische dos-
siers staan opgesteld.

Boerenprotest
Landbouwminister Bukman en
de Vaste Kamercommissie
voor Landbouwzaken kunnen
volgende week een petitie tege-
moet zien, die is ondertekend
door enkele duizenden veron-
truste boeren uit de vier noor-
delijke provincies. Zij proteste-
ren daarmee tegen het ver-
plicht injecteren van mest, een
overheidsmaatregel die sinds 1
februari van kracht is.

Ontucht
Een 61-jarige man uit Buren
heeft bekend dat hij tussen
1979 en 1991 een aantal jongens
sexueel heeft misbruikt. De
rijkspolitie Nijmegen maakte
dat gisteren bekend. Bij de po-
litie zyn inmiddels zes aangif-
tes tegen de man binnengeko-
men. Vorig najaar kwam de
eerste tips binnen. Een speciaal
team van de sectie jeugd- en
zedenzaken van de RP Nijme-
gen begon daarop een vooron-
derzoek.

Brits leger
Ruim 3300 officieren en onder-
officieren van het Britse leger
hebben gisteren een brief ont-
vangen waarin hen wordt mee-
gedeeld dat ze overbodig zijn
geworden. Het betreft hier de
eerste golf ontslagen in een
operatie waarbij de sterkte van
het Britse leger in 1995 moet
zijn teruggebracht van 160.000
naar 116.000 man.

Aanslag
Bij een aanslag met een granaat
op een bus van de oproerpolitie
in Athene, zijn gisteren min-
stens 18 agenten gewond ge-
raakt, van wie drie ernstig.

Toneelprijzen
Willem Nijholt en Pierre Bok-
ma zijn door de jury genomi-
neerd voor de belangrijke to-
neelprijs Theo dOr 1992. Trudy
Labij en Catherine ten Brug-
gencate zijn genomineerd voor
de Louis dOr 1992. Dat heeft
de Vereniging van Schouw-
burg- en Concergebouwdirec-
ties in Nederland (VSCD) be-
kend gemaakt. Nijholt dankt
zijn voordracht aan de rol van
Elyot Chase in Private Lives
van Noël Coward, een vrye pro-
duktie onder regie van Chris-
tiaan Nortier. Bokma onder-
scheidt zich door zijn vertol-
king van T. Keska in Vastgoed
BV van David Mamet in de re-
gie van Johan Doesburg bij
Toneelgroep Amsterdam. Eer-
der al werd André van den
Heuvel voor zijn rol in Helden-
platz genomineerd.

Overleg over Oost-Timor

" Minister Van den Broek
van Buitenlandse Zaken
had gisteren op zijn depar-
tement in Den Haag een
onderhoud met zijn Indone-
sische ambtgenoot Ali Ala-
tas (links). Volgens de
woordvoerder van minister
Van den Broek was het een
'diepgaand en vriendschap-
pelijk gesprek', dat groten-
deels ging over Oost-Timor.
Minister Alatas maakt mo-
menteel een rondreis langs
westerse landen om uit te
leggen wat de Indonesische
regering gedaan heeft en
nog van plan is te doen aan
de kwestie Oost-Timor. In
november vorig jaar vond
in Dili een bloedbad plaats
toen Indonesische militai-
ren begonnen te schieten op
demonstranten. Minister
Van den Broek heeft volgens
zijn woordvoerder Alatas
voorgehouden dat de Neder-
landse regering geschokt is
over het bloedbad in Dili,
maar wel waardering heeft
voor de manier waarop de
Indonesische regering de
zaak daarna heeft aange-
pakt. Nederland zal de ver-
dere handelwijze van de
Indonesische regering ech-
ter kritisch volgen. Foto: ANP
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Afspraken
Hun leiders broeden op plannenom
een eigen Servische staat op te rich-
ten. Servische afgevaardigden in
het Bosnische parlement zouden
daarover dinsdag in Sarajevo achter
gesloten deuren hebben gedebat-
teerd.

De hardnekkige geruchten die al
sinds vorig jaar de ronde doen dat
Serviërs en Kroaten in het geheim
afspraken hebben gemaakt over op-
deling van de republiek, hadden de
sfeer al eerder verziekt. Ook de Eu-
ropese Gemeenschap maakt zich
daarover zorgen. De Duitse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Hans-
Dietrich Genscher waarschuwde
Kroatië en Servië niet toe te geven
aan de verleiding Bosnië onder el-
kaar te verdelen. Kort geleden on-
dersteunde deKroatische Democra-
tische Gemeenschap openlijk het
Servische pleidooi voor verdeling
van de republiek onder de nationa-
liteiten. De moslims verzetten zich

echter heftig tegen deze 'kantonise-
ring'.
Onder toezicht van de EG bereikten
"de drie partijen het afgelopen week-
einde in Lissabon op het nippertje
een compromis, dat het bekende
lont in het kruitvat voorlopig buiten
werking heeft gesteld. Bosnië-Her-
cegovina zal blijven voortbestaan
als 'confederatie van drie kantons,
binnen de huidige grenzen', zo is
daar afgesproken. Het gezag wordt
gedecentraliseerd en de nationale
bevolkingsgroepen krijgen meer
autonomie. Maar bij de uitwerking
van deze plannen in de praktijk zal

moeten blijken of de diverse groe-
pen in deze opzet vreedzaam naast
elkaar kunnen leven, vooral omdat
onduidelijk blijft of afscheiding van
Joegoslaviëvoor de Serviërs nu wel
acceptabel is. Het besloten beraad
van deServische parlementariërs in
Sarajevo is niet geruststellend.

Bosnië-Hercegovina telt liefst vier
belangrijke door Serviërs gedomi-
neerde gebieden, waarvan een deel
wordt gerekend tot Krajina. In het
Kroatische deel van Krajina is on-
der leiding van president Milan
Babic felle slag geleverd door Servi-
sche vrijwilligers, van wie een deel
zich nog steeds verzet tegen de
komst van de vredesmacht van de
Verenigde Naties. Het is niet on-
voorstelbaar dat zij hun terrein naar
Bosnië zullen verleggen. Daar vin-
den ze waarschijnlijk een vruchtba-
re bodem, mocht het referendum
eindigenin een uitspraakvoor onaf-
hankelijkheid, want de Servische
leiders in 'autonome Servische re-
gio's' beschouwen deze als onaf-
scheidelijke delen van het federale
Joegoslavië.

" STIPE MESIC
binnen twee maanden burgeroorlog

Fout
De voorzitter van de Servische De-
mocratische Partij, Radovan Karad-
zic, waarschuwde eind vorig jaarbij
het aannemen van een memoran-
dum over soevereiniteit in het par-
lement (waarbij de Servische afge-
vaardigden de zaal waren uitgelo-
pen) al dat afscheiding tot oorlog
kan leiden. Hij beschuldigde de
moslim- en Kroatische partijen er-
van de republiek 'naar de hel' te lei-
den 'waarin de moslims wellicht
zullen verdwijnen.' Begin deze
maand noemde hij het referendum
over onafhankelijkheid nog 'een
tragische fout.'
De krant Borba wees erop dat de
Bosnische bevolking 'tot de tanden
toe' bewapend is. Volgens de krant
zijn meer dan 300.000 burgers in het
bezit van wapens. Op diverse plaat-
sen, met name langs de Kroatisch-
Bosnische grens, is al gevochten.
Daarbij zouden ook troepen van het
federale leger betrokken zijn. Mos-
lim- en Kroatische functionarissen
hebben maandag uit angst voor het
oplaaien van het conflict opgeroe-
pen tot terugtrekking van de mili-
tairen, hetgeen ongetwijfeld tot een
nieuwe aanvaring met de Serviërs

zal leiden. „Het Joegoslavische
Volksleger moet Bosnië verlaten na
het uitroepen van de onafhankelijk-
heid. Doet het dat niet, dan zullen
we het als een bezettingsmacht be-
schouwen" , zei vice-premier Mah-
mut Cehajic, een moslim.

De spanningen worden nog gevoed
door de rampzalige economische si-
tuatie in de republiek. Het Bosni-
sche presidium zag zich hierdoor
genoodzaakt de EG en de interna-
tionale gemeenschap op te roepen
voedsel en medicijnen te sturen. De

Bosnische vakbonden hebben e^soortgelijk appèl gedaan omdat 'eCJ
embargo op voedselimporten do°'
sommige Joegoslavische republie'
ken (lees: Servië) honger heeft ve?'
oorzaakt onder arbeiders en h^P
families.'

" Als gevolg van de rampzalige economische situatie in Bosnië-Hercegovina tiert de handel op
j.

de zwarte markt welig. Op defoto probeert een Bosniër op een verkeersknooppunt net buite 11 g
Sarajevo benzine te verkopen aan automobilisten. . Foto: EP^ i.

DOOR RUUD DE WIT Aanklager eist weer maximale
straffen in spijsolie-proces

BARCELONA - Onder grote
publieke belangstelling wordt
deze week in Madrid in hoger
beroep het meest spraakmaken-
de proces uit de Spaanse moder-
ne geschiedenis herhaald. Het
gaat hier om het proces tegen
acht personen, die ervan be-
schuldigd worden in 1981 wil-
lens en wetens giftige olie als
spijsolie te hebben verkocht.

Door de consumptie van deze
vergiftigde spijsolie zijn min-
stens 700 personen om het leven
gekomen. 25.000 andere Span-
jaarden hebben jarenlang licha-
melijke klachten ondervonden,
als gevolg van de consumptie
van de gewraakte spijsolie. Ruim
tien jaar later worden nog over-

lijdensgevallen gemeld die in
verband worden gebracht met
deze vergiftigde olie.
Twee jaar geleden, toen de recht-
bank van Madrid na een proces
van vijftien maanden uitspraak
deed over de 38 personen die te-
recht stonden, leidden de von-
nissen bijna tot een volksop-
stand. Want tot grote woede van
de familieleden van de dodelijke
slachtoffers en de andere getrof-
fen Spanjaarden sprak de rech-
ter slechts milde straffen uit.
Vijfentwintig aangeklaagden

werden vrijgesproken en aan de
overige dertien werden straffen
opgelegd van zes maanden tot en
met 20 jaar. Slechts twee veroor-
deelden zitten nu nog in de ge-
vangenis.
De openbare aanklager Eduardo
Fungairino eiste deze week in
hoger beroep opnieuw een aan-
zienlijk hogere gevangenisstraf
tegen de acht overgebleven aan-
geklaagden. Twee jaar geleden
had dezelfde aanklager al voor
een totaal van 60.000 jaar gevan-
genisstrafgeëist. Volgens de spe-

ciaal opgerichte associatie van
slachtoffers van het 'sindrome
toxico' zijn er reeds 953 perso-
nen door de giftige spijsolie om
het leven gekomen, terwijl de
staat het op 605 dodelijke slacht-
offers houdt.
De advocaten van de aange-
klaagden h

#
ebben dinsdag, net

zoals twee jaar geleden, vrij-
spraak geëist. Hun cliënten zou-
den niet hebben geweten dat zij
afgewerkte motorolie hadden ge-
mengd in voor consumptie be-
stemde spijsolie. Ook worden er

door de advocaten en een aantal
deskundigen vraagtekens gezet
bij de bewering van de openbare
aanklager, dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de con-
sumptie van de giftige spijsolie
en het grote aantal dodelijke
slachtoffers.

Naast het hoger beroep loopt er
nog een ander proces. Hierin
wordt de politieke verantwoor-
delijkheid van de toenmalige
regering aan de kaak gesteld.
Omdat het ministerie van Volks-
gezondheid veel te laat ingreep,
veroordeelde de rechtbank in
1989 de Spaanse staat tot het be-
talen van schadevergoedingen
aan de slachtoffers en hun nabe-
staanden. Boze familieleden en
getroffenen vinden deze vergoe-
dingen veel te laag.

Spaargeld
In de vroegere DDR werd altijd
driftig gespaard. De mensen kon-
den hun geld immers niet aan be-
hoorlijke spullen uitgeven. Het
resultaat was dat, volgens het Sta-

tistisch Jaarboek van de DDR 1990,
per huishouden 23.581 mark op het
spaarbankboekje stond. „Maar na-
tuurlijk had lang niet iedereen zo-
veel geld en dus kochten velen een
auto die niet uit de oude kous kon
worden betaald," meldt Günther
Hormann van de consumenten-
bond. Vooral bij auto's liep het lea-
sen als een trein. Hoewel de grote
autoconcerns niets van een slechter
wordende betalingsmoraal willen
horen, staan de parkeerplaatsen van
de handelaars stampvol auto's met
nauwelijkskilometers op de teller.

Maar ook de postorderbedrijven,
die na de invoering van de D-mark
gouden zaken deden, krijgen met
steeds meer wanbetalers te maken.
Ook hier worden officieel moeilijk-
heden ontkend, maar toegegeven
wordt dat er mensen zijn die alleen
maar gekocht, gekocht en nog eens
gekocht hebben. De banken en ver-
zekeringsinstellingen stellen zich
discreet op als er naar problemen
wordt gevraagd. „Wij zijn geen mo-
rele apostelen," meldt de leidervan
een filiaal van de Deutsche Bank.

Slecht geweten
Bij de 'Arbeitskreis Neue Armut' in
Berlijn en het 'Diakonisch Werk'
Berlijn-Brandenburg zijn de proble-
men maar al te bekend. Bij de vele
schuldenadviesbureausis de wacht-
tijd voor een afspraak al opgelopen

tot drie maanden. „Oostdüitsers
met schulden hebben een zeer
slecht geweten. Eigenlijk zouden er
hier al veel meer op de stoep moe-
ten staan. Maar de meesten vinden
het te pijnlijk en schrapen daarom
uit alle mogelijke potjes nog wat
geld bij elkaar om de termijnen te
kunnen betalen," zegt mevrouw
Leiter van het 'Diakonische Werk'
in Oost-Berlijn.

Klara L. is een vrouw die, ten einde
raad, wel is gekomen. „Vroeger had
ik nooit geldproblemen. Eigenlijk
begon alles met die catalogus van
een postorderbedrijf. Ik heb toen al-
les besteld wat een mens nodig
heeft. De wasmachine is mijn
pronkstuk. Volautomatisch." Nu is
de 50-jarige Klara werkloos, krijgt
een uitkering van 650 mark en moet
350 mark per' maand afbetalen.
„Dan kan ik me beter ophangen,"
zei ze tegen de adviseur. De sociaal
werker overtuigde de bank ervan
dat het beter was Klara's schulden
bij de postorderbedrijven voor een
groot deel over te nemen en haar
een overbruggingskrediet te ver-
strekken dat ze met 100 mark in de
maand moet terugbetalen. Klara
kan verder, maar een vetpot zal het
de komende jaren niet zijn.

Zelfmoord
Leven op krediet, dat bestond in
Oost-Duitsland ook voor de vreed-

zame herfstrevolutie van 1989 al.
Gescheiden mannen bleven hun ali-
mentatie schuldig, de stroomreke-
ning werd niet betaald, de huur niet
overgemaakt. Maar aangezien ieder-
een recht op werk had en daardoor
aanspraak op loon kon maken,
groeide het probleem de mensen
niet boven het hoofd. Neem de
doorgedraaide Oostberlijner die in
'87 in een kroeg zei: „Ik haal mijn
spaarbankboekje leeg, vertrek naar
Bulgarije, jaaghet geld er doorheen
en als alles op is, kom ik terug. Ze
moeten me dan toch weer een baan
geven." En hij voegde de daad bij
het woord.

Maar die tijd komt nooit meer te-
rug. Met de zegeningen van de vrij-
heid, kwam ook de verlokking van
het makkelijke, snelle geld.Barbara
Knoll van de schuldenadviescentra-
le in Berlijn waarschuwt vooral
voor de psychologische gevolgen
van de schuldenlast. „Terwijl men-
sen in het Westen die tot hun nek in
de schulden steken, hooguit 'onge-
lukkig' zijn, koesteren veel ex-
DDR-burgers direct zelfmoordge-
dachten."

Een van de redenen waardoor de
sociale nood in het Oosten tot zulke
grote psychische problemen leidt,
is het gebrek aan ervaring. Welis-
waar werd het hele communisme
ook op de pof gefinancierd en redde
het door de Beier Strauss geregelde
miljardenkrediet de DDR in 1983
nog een keer van het faillissement.
Onder de bevolking bestond dit
probleem echter niet. De staat ver-
strekte zelfs forse kredieten aan
pasgetrouwden. Maar dit bedrag
was vooral als 'fokpremie' gedacht:
kwamen er kinderen, dan werd de
schuld kwijtgescholden. De Oost-
duitse staatsbank gaf geen leningen
voor consumptiegoederen. Er
moest dus worden gespaard.

binnen/buitenland

Geheime afspraken Serviërs en Kroaten over opdeling republiek

Burgeroorlog doemt op
in Bosnië-Hercegovina

Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - De voormalige
Joegoslavische president, Sti-
pe Mesic, een Kroaat, voor-
spelt dat binnen 'hooguit twee
maanden' oorlog zal uitbreken
in Bosnië-Hercegovina. Het
dagblad Borba waarschuwt
voor een ontvlambare situatie
in de republiek waar de bevol-
king 'tot de tanden toe' gewa-
pend is. „Een hel waarin de
moslims wellicht zullen ver-
dwijnen", voorziet de leider
van de Bosnische Serviërs als
de republiek tot afscheiding
van Joegoslavië besluit.

Het gesternte waaronder zaterdag
en zondag in Bosnië-Hercegovina
het referendum over de onafhanke-
lijkheid wordt gehouden, is ongun-
stig. Het 'Grote Voorbeeld' in Joe-
goslavië, waar drie belangrijke
bevolkingsgroepen, moslims (44
procent), Kroaten (17 procent) en
Serviërs (31 procent) lange tijd
vreedzaam en in harmonie samen-
leefden, is ook al geïnfecteerd door
het conflict op de Balkan. De splijt-
zwam van radicaal nationalisme,
gevoed door de oorlog in Kroatië,
bedreigt de Bosniërs, tot voor kort
algemeen beschouwd als meesters
in de coalitie-politiek. Velen, de
Bosniërs zelf voorop, vrezen dat de
republiek de volgende brandhaard
wordt die nauwelijks zal zijn te
blussen.

De volksraadpleging van komend
weekeinde moet uitsluitsel geven of
de meerderheid van deBosniërs on-
afhankelijk wil worden van Joego-
slavië. Bij een volmondig 'ja' zal de
Europese Gemeenschap waar-
schijnlijk tot erkenning overgaan.
Maar nu al staat vast dat bijna een
derde deel van de Bosnische bevol-
king, de Serviërs, niet zal meedoen.

Onwetendheid over kopen op krediet wreekt zich

Oostduitsers lenen te veel
DOOR HANS HOOGENDIJK

BERLIJN - Weg met het
waardeloze monopoly-geld, le-
ve de harde mark en de vrije
mark(t)economie. Dat dachten
honderdduizenden Oostduit-
sers bijna twee jaargeleden na
de invoering van de monetaire
unie met West-Duitsland.
Maar zo snel als de D-mark in
de DDR kwam, zo snel heb-
ben miljoenen hem ook weer
uitgegeven, vaak meer dan ze
eigenlijk hadden.
Volgt op het valutahogedrukgebied
nu een schuldendepressie? „Er tikt
een tijdbom," melden de consu-
mentenorganisaties. Nog worden in
de vijfnieuwe deelstaten de meeste
aflossingen op de kredieten be-
taald: voor de auto, de nieuwe meu-
bels, de wasmachine en natuurlijk
voor de. hypermoderne geluidsap-
paratuur. Maar dagelijks verliezen
meer mensen hun banen en werk-
loosheid is nu eenmaal de bodem
waarop schulden het best gedijen.

'Paradijs'
„Het maken van schulden was en is
voor de meeste Oostduitsers een
grote zonde," schrijft de Westber-
lijnse psycholoog Thomas Krauss
in een studie. Maar met de val van
de Muur maakte ook de westerse
slogan 'Buy now, pay later' zijn en-
tree in het Oosten, aldusKrauss. En
de 'ossies' namen dat even letterlijk
als de andere verleidelijke recla-
mes, waarin hen 'voor slechts een
kleine aanbetaling' het paradijs op
aarde werd geboden. Nu is het voor

honderdduizenden een wreed ont-
waken: ze zijn niet alleen werkloos*
maar liggen mede als gevolg daar-
van ook op alle betalingsfronten
achter.

Otmar Bergmann, die al jarenv°o^de Westberlijnse stichting 'ArbeitS'
kreis neue Armut' werkt, ziet he
aantal wanhopigen uit het oosteÜJ1:
deel van de stad dat om raad kom
smeken, dagelijks groeien. „Ma3/
voor de meesten moet het 'boze on£waken' nog komen. Want veel OoSl
duitsers proberen de problemeP,
eerst nog op eigen houtje, zond?
professionele hulp, te regelen. *wordt van oma geleend, vad e
wordt aangesproken, de westers
auto verkocht en de video gaat nas*
de pandjesbaas," vertelt Bergmanf-
in de kranten is het aantal adverten_
ties waarin door dubieuze bedrijve _
schuldensanering wordt aangeb0.!
den, fors gestegen. Maar de 'ossie
die daarin trapt, is meestal een D^hoorlijk bedrag kwijt aan 'BearbeJ^tungsgebühr' om dan te horen ds
hij 'helaas' niet in aanmerking kon1

voor sanering van zijn schulden.

Motief
Sinds de bewierookte D-mark züj1

intocht in de DDR heeft gemaal'
zit de politie met een tot dan to
onbekend fenomeen: als motie
voor roof, diefstal, moord en ~e* \moord duikt steeds vaker ge\dêe'
brek op. „Vanwege mijn schulden
wist ik geen uitweg meer," bekend
een horecabezitter uit Leipzig cc
half jaar geleden. Hij had de ëaS
kraan opengedraaid, de zaak oij£
plofte en hij overleefde zijn z->*
moordpoging zwaargewond.

Een andere man meldde zich by' <*..
politie met de mededeling dat nu
zijn vrouw had vermoord. De re-
den? Ruzie over geld. Het werkloze
echtpaar had zich door de aankooP
van een auto plus bestellingen nU
een postorderbedrijf diep in °J
schulden gestoken. Toen de vrouw
haar man bekende voor 100 mar ►
nog 'een kleinigheid' te hebben ée'
kocht, draaide hij door en sloee
haar de schedel in.

Twee voorbeelden uit een }an%ereeks, die ook aantonen hoe diep a
kloof tussen Oost en West ook °V
dit gebied nog is. Of hoe heet het z
mooi in die grote auto-advertentie.
'Kom, Trabi, kom naar Citroen. w
ruilen alles in. En ze kwamen.
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EG-inflatie in
januari omhoog

V^PSSEL - De gemiddelde infla-
L *n de twaalf landen van de EG is
O-^e maand januari gestegen met
j' Procent. Maar gemeten over een

UF is ze iets gedaald, namelijk van
i 'ö naar 4,7 procent.

In ons land is volgens de Brusselse
gegevens de inflatie in januari met
0,3 procent gedaald. Maar gemeten
over een jaar brengt Nederland het
er niet zo goed van af. Tussen eind
januari 1990 en het eind van dezelf-
de maand in 1991 bedroeg de infla-
tie bij ons 3,4 procent. Maar tussen
eind januari 1991 en eind januaridit
jaar was ze 4,1 procent.

beurs
Vriendelijk

(^[STERDAM - Akzo, DSM en
vo_rj t

ac Waren gisteren de grote fa-
sMe n op een vriendelijk Beur-
enaJ5- Vooral de vooruitzichten
W^*20 gaven de markt vertrou-
dje .' °e CBS-stemmingsindex ein-
H)l* °'6 punt hoger °P 126'4, ter"
Ha ,7 EOE-index een sprongetje
"^te van 302,73 naar 304.

t-eti k
e omzet was met f 2,57 mil-

% benoorl.k. Daarvan nam de
%e r.ehandel f I>B31 >83 miljard in be-
W| resterende f 740 miljoen
'fifth Uit de koker van de aande-nandel Er waren n 2stygerssenover 64 dalers.
At
dali meldde woensdag een winst-en pVan 13 Procent tot f 580 mii-
«elfj t er aandeel viel het resultaat
'*_rst ■ g van f 14-93 tot f 12,62. In
ri<wf lnstantie reageerde de beurs
tot f i^gatief. De koers zakte f 2
V^. 45-Buitenlandse vraag, vooral

100 root-Brittannië, zorgde in
keer T?. Van de dag voor een omme-
fond'- Ult,eindelijk sloot het chemie-
de hoQ

fs f 2-80 h°ger op f 150,50,
°gste koers- van dit jaar.

Hsi epT,
Joen totale omzet van f 117 mil-verhanrf Si^Alczo tevens het meestop 9 Vr, de aandeel- DSM, dat pas

art ci Jfers wereldkundig
ÏJiihn-. Werd in de euforie f 2 meeV°°? getrokken tot f 108,70.dv^iUltschieter op het Dam-S{C. Volmac- De aangekondigde

Znmet CaP Gemini So-

<"
Werd -foed ontvangen. Mede

Kd P
aanleld

t
lng '2eer bevredi-VQ^e resultaten' van Tulip klomstiJ_irfa 6en

Kdf d6r tot f 28-9°. eenvan 5,5 procent.

\_P optiebeurs werd de show ge-v*ti * door Akzo met een omzetVn'400 contracten. Ook in Philips
\» t

druk gespeculeerd. De totaleW«et kwam uit op 47.000 contrac-

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,90 47,10
ABNAmroA.inF. 80,50 80,60
AEGON 127,60 127,90
Ahold 85,20 85,60
Akzo 147,70 f 150,50
Alrenta 192,70 192,80
Amev eert. 56,60 57,00
Bols eert. 47,10 47,20
BorsumijW.cert. 67,20 67,40
Bührm.Tet.c. 44,10 44,30
DAF 24,90 25,00
Dordtsche Petr. 133,40 134,80
DSM 106,70 108,70
Elseviercert. 113,20 112,90
Fokker eert. 32,60 32,40
Gist-Broc.cert. 33,80 34,00
Heineken 171,50 171,50
Hoogovens nrc 55,70 55,60
Hunter Douglas 74,50 74,10
IntMüller 63,40 63,50
Int.Ned.Gr.c. 50,90 51,00
KLM 39,80 40,30
Kon.Ned.Papier 46,20 46,40
Kon. Olie 143,50 144,40
Nedlloyd 59,90 60,70
Océ-v.d.Gr. 73,00 73,30
Pakhoed eert. 51,30 50,20
Philips 32,50 32,40
Polygram 42,90 43,20
Robeco 100,10 100,40
Rodamco 54,20 55,00
Rolinco 99,50 100,10
Rorento 72,10 72,30
StorkVMF 47,50 48,00
Unilevereert 188,40 186,90
Ver.BezitVNU 81,20 81,20
Volmac Softw. 27,40 28,90
VOC nrc 45,50 45,70
Wessanencert 87,70 88,70
Wolters-Kluwer 70,60 71,10

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 150,50-150,70(150,50)
KLM 40,30(40,30)
KonXHie 144,10-144,50(144,40)
Philips 32,40-32,60 (32,40)
Unilever 187,00(186,90)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54,80 54,60
ABNAmroHld.prf. 6,10 6,11
ABNAmroHld.div. 45,10 45,30
ACF-Holdingc. 33,90 33,50
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 129,00 130,50
AsdOptionsTr. 10,70 10.60
Asd. Rubber 3,30 3,30
Ant Verft 420,00
Atag Hold. eert 122,60 121,70
AthlonGroep 48,40 48,00
Athlon Groep nrc 45,50 45,50
Aut.lnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 91,00 91,50
Batenburg 123,50 123,50
Beers 120,00 120,00
Begemann 114,00 108,50 I

Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 304,00 d 309.00
Content Beheer ' ' 74,30 2420
CreditLBN 31,40 32,50
Crown v.G. eert. 123,20 12400
CSM 95,50 9610
CSMdiv.9l/92 84,60
CSM nrc 95,10 95 70
CSMnrcdiv.9l/92 86,30
DAF eert. 18,60 e 18,70
Delft Instrum. 27,80 27,50
Desseaux 43,60 43,90
Dorp-Groep 44,00 43,00
Draka Holding 23,40 23,40
Econosto 30,10 3000
EMBA 214,00 214,00
Eriks Holding 81,00 82,00
Flexovitlnt. 58,50 58,50
Frans Maas eert. 80,00 80,10
Gamma Holding 102,20 102,60
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 34,20 34,70
Geveke 42,00 4180
Gevekediv'92 39,00 39,00
Giessen-deN. 99,00 99,00
Goudsmit 36,50 36,50
Grolsch 186,60 186,50
GTI-Holding 225,00 225,50
Hagemeyer 147,80 148,50
idemdiv'9l 144,20 144,50
HALTrustB 14,60 14,701
HALTrustUnit 14,70 14,50
HBG 212,50 215,00
HCSTechnology 1,05 a 1,05
Heineken Hold. 153,70 154,50
Hoek'sMach. 237,00 239,00
Holl.SeaS. 0,43 0,44
Holl.Kloos 458,00 460,00
HoopEff.bank 7,20 7,40
HunterD.pref. 2,80 2,70
IHCCaland 59,30 61,00
Kas-Associatie 37,30 37,30
Kempen & Co 10,20 10,00
Kiene's Suikerw 1099,00 1099,00
KondorWessels 33,00 32,70
KBB 78,90 79,20
KNP div. . 44,00 44,00
Kon. Sphinx 52,50 53,00
Koppelpoort 389,00 389,00
Krasnapolsky 207,00 206,50
Landré&Gl. 55,00 54,80
Macintosh 43,80 43,90
MaxwellPetr. 115,50 116,00
Moeara Enim 1175,00 1179,00
M.EnimOß-cerl 15200,00 15200,00
MoolenHolding 37,30 37,50
MulderBoskoop 54,00
Multihouse 4,90 4,90
Mynbouwk.Werk. 360,50 360,50
Naeff 525,00 f
NAGRON 51,90 51,90
NIB 605,00 614,00
NBM-Amstelland 9,00 9 00
NEDAP 340,00 34100
NKFHolding ,196,50 197,50
Ned.Part.Mij 57,00 57,20
Ned.Springst. 7000,00 7200,00
Norit 22,30 22,20

Nutricia GB 167,00 166,00
Nutricia VB 173,50 173,50
NutriciaVB div92 168,00
Nijv.-TenCate 101,80 102,20
OcévdGr.div92. 71,60 71,60
OmniumEurope 8,50 a
OrcoBank eert. 70,70 70,50
OTRA 343,00 339,50
Palthe 64,50 64,50
Philips div.'92 32,00 32,10
PirelliTyre 20,10 20,10
Polynorm 142,00 142,20
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 45,10 45,10
Ravast 26,30 26,30
Reesink 76,50f 75,50
Samas Groep 40,20 40,00
Sarakreek 14,20 14,20
Schuitema 1605,00 1605,00
Schuttersveld 49,80 50,50
Smit Intern. 45,90 46,00
St.Bankiersc. 15,60 15,60
StadRotterdam c 43,50 43,00
TelegraafDe 86,70 e 87,00
Textielgr.Twente 89,00 89.00
Tulip Computers 25,00 26,50
Tw.Kabel Holding 123,00 123,00
Übbink 74,00 74,00
Union 70,80 71,20
Un.DutchGroup 2,50 2,50
VereenigdeGlas 528,00 528,00 .
Vertocert. 30,70 31,00
Volker Stevin 59,00 59,00
Vredestein 15,50 15,20
VRG-Groep 43,00 42,90
Wegener 63,50 63,50
WestlnvestF. 17,50 17,50
Westlnv.F.wb 117,00 117,00
WoltersKluwer 276,00 276,00
Wyers 31,50 29,50

Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 79,50 81,50
ABNAmro Amer.F. 69,70 70,50
ABN Amro Eur.F. 74,20 73,60
ABN AmroFarEF. 53,90 54,30
ABNAmro Liq.Gf. 162,10 162,10
ABN Amro Neth.F. 86,10 85,30
ABN Amro Obl.Gf. 176,10 176,20
Aegon Aandelenf. 35,50 35,50
Aegon Spaarplus 5,30 5,30
ABN Beleg.fonds 63,00 62,70
Albefo 48,90 48,90
AldollarßFs 26,50 26,50
Alg.Fondsenbez. 236,00 236,00
AUianceFund 10,60 10,60
Amba 11,40 11,40
AmroNorthAm.F. 69,80 70,00
Amvabel 85,10 85,80
Asian Tigers F. 65,70 65,70
Asian Select.F. 59,30 59,60
AustroHung.F. 5,00 5,30
Bemco RentSel. 56,50 55,80
BeverBelegg. 3,20 3,20
CLNObI.Div.F. 110,30 110,00
CLNObl.Waardef. 113,70 113,80
Delta Lloyd Inv. 30,00 29,80

DPAmericaGr.F. 37,00 37,00
Dp Energy.Res. 40,00
EGFlnvestm. 131,90 132,50
EMFRentefonds 68,10 68,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 53,20 53,20
Esmeraldapart. 34,90 34,90
EurAss. Trust 6,30 6,30
EMS Growth Fund 104,70 104,90
EMS IncomeFund 106,40 106,50
EMS Offsh. Fund 104,10 104,20
EOE Dutch SUF 322,00 321,00
Euro Growth Fund 49,90 49,80
Euro Spain Fund 7,70
FarEastSeLF. 58,10 57,50
Gim Global 53,80 53.80
Groeigarant 1,52 1,53
Holland Fund 72,70 72,70
Holl. Eur. Fund 48,50 48,50
Holl.Obl.Fonds 124,00 124,00
Holl. Pac. Fund 101,50 101,00
HoU.Sel.Fonds 83,70 83,70
Innovest 66,00a 70,00b
Interbonds 505,00 508,00
Intereffekt500 31,30 31,30
Intereffektwt 99,50 100.80
Investapart. 72,60 73,40
ISHimal.Funds 8,50
Jade Fonds 154,10 155,40
JapanFund 18,60 18,70
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.S 9,20
Mal.CapitalF.s 7,10 6,90
MeesObl.Div.F. 117,70 117,90
MexicoIncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 9,00 9,00
Mondibel 76,60 76,60
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 118,00 117,00a
Nedufoß 119,00 119,00
NMBDutch Fund 45,80 45,60
NMBGeldmarktF. 54,33 54,34
NMBGlobal Fund 46,50 46,20
NMBOblig.F. 36,30 36,30
NMBSpaard.F. 102,06 102,08
NMBRentegr.F. 117,70 117,80
NMBVast GoedF. 37,70 37,60
New Asia Fund 6,50
NomuraWarr.F. 0,78 0,75
Obam, Belegg. 256,00 257,50
OAMF Rentefonds 11,15 11,15
OrangeFund 21,60 21,50
Pac.Dimensions 93,50 93,20
Pac.Prop.Sec.F. 31,40 31,40
PiersonRente 113,10 113,20
Postb.Belegg.f. 57,20 57,30
Postb.Verm.gr.f. 53,90 53,90
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 150,60 150,70
RentotaalNV 35,60 " 35,60
RGAmericaF. 107,10 107,00
RGDivirentF. 49,20 49,20
RG EuropeF. 99,00 98,50
RGFlorente 113,80 113,80
RG Pacific F. 96,80 97,10
RG SP Groen 54,50 54,60
RG SPBlauw 51,70 51,70

RG SP Geel 48,80 48,80
RodinP_op.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 79,00 80,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,40
Sci/TechS 14,25 14,25
SuezLiq.Grf. - 180,00
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 200,00 201,00
TransEur.Fund 81,50 81,80
TranspacF.Yen 309,00 309,00
Uni-Invest 15,70 15,70
Unicolnv.Fund 77,60 77,80
UnifondsDM 31,30 31,30
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
Vast Ned 112,50 112,40
VIB NV 56,80 56,70
VSB MixFund 53,10 53,00
VSB RenteFonds 109,50 109,50
WBO Intern. 69,00 68,60
Wereldhave NV 117,30 116,20
Yen ValueFund 82,10 82,20
ZOMFloridaF.s 41,00 a 40,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF 111,10 111,10
Berghuizer Papier 46,30 46,30
Besouw Van eert. 49,20 49,20
BiogrondBelegg. 10,70 10,70
Comm.Obl.F.l 97,90 98.40
Comm.Obl.F.2 98,10 98,50
Comm.Obl.F.3 98,10 98,60
De Drie Electr. 15,00 15,40
Delta Ll.Dollarf. 64,90 65,00
Delta Lloyd ECU 64,20 64.30
Delta Lloyd Mix 61,40 61,30
Delta LloydRent 58,90 58,90
Delta UoydVast 57,20 57,20
Dico Intern. 91,50 91,50
DOCdata 5,90 5,90
Dutch TakeOv.T. 46,00 46,00
Ehco-KLMKleding 40,30 40,30
E&LBelegg.l 68,90 68,90
E_LBelegg.2 74,50 74,60 .
E&LBelegg.3 106,10 106,10
E&LBelegg.4 77,60 77,70
E&LKap.RenteF. 105,10 105,20
FreeRecord Shop 31,80 31,80
GaiaHedgel 103,50
Geld.Papier c. 69,60 69,60
German CityEst. 40,00 39,80
Gouda Vuurvast 77,40 . 77,40
Groenendijk 46,80 46,70
Grontmij 56,00 56,10
HCAHolding 47,40 47,50
Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 40,10 40.10
Homburg eert. 1,05 e 1,05
Inter/ViewEur. 3,80 3,80
Kühne+Heitz 48,00 47,40
LCI ComputGr. 5,80 5,80
Melle.vannrc 39,80 38,80
Nedcon Groep 49,30 50,20
Nedschroef 85.00 85,00
NewaysElec. 7,00 6,90
NewEurMsDM 19,10 19,10
NewtronHold. 1,70 1,70

Pan Pac. Winkel 10,70 10,70
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 13,30 13,40
Sligro Beheer 56,20 56,30
SuezGrFund 53,90 53,90
VHS Onr. Goed 1,40 1,40
Vilenzolnt. 39,80 39,60
Welna 261,00 264,00
Wereldhave 4,30
Weweler 35,90 35;50
Wall Street
alliedsignal 48% 48%
amer.brands 43% 44%
amer.tel.tel 0.4047 37%
amoco corp 45% 45%
asarco mc. 26Ve 26%
bethl. steel 15Ve 15
boeing co 46% 46
can.pacific 173/a
chevron 60% 61V4
chiquita 32% 35
chrysler " 16% 16%
citicorp 17% 17%'
cons.edison 25% 26%
digitequipm. 63% 62V_
dupont nemours 47 46%
eastman kodak 45% 45%
exxon corp 57% 57%
ford motor 35% 36%
gen.electric 79% 79%
gen. motors 36% 36%
goodyear 62% 61%
hewlett-pack. 73 73%
int.bus.mach. 88% 88%
int.tel.teL 60 0.9727
klmairlines 21% 21%
mcdonnel) 68% 67
merckco. 152% 158%
mobiloil 62% 62%,
penn central 26% 26'
philips 17% 17%
primerica 39% 41%
royal dutch 77% 77%
sears roebuck 42% 42%
sfe-south.pac. 11% 12
texacomc. 59% 59%
united techn. 50% 50%
westinghouse 20% 20%
whitman corp 14% 15
woolworth 28% 29%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,800 1,920
austr.dollar 1,33 1,45
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,510 1,630
deense kroon (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
franse frank (100) 31,45 34,20
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 139,00 145,00
joeg.din._m 100 - -noorse kroon (100) 27,20 29,70

oostschill.(lOO) 15,77 16,27
port.escudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,70 1,86■turkse pond(100) 0,0265 0,0400
zweedsekr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr.(100) 121,50 126,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,86325-1,86575
antill.gulden 1,0265-1,0565
austr.dollar 1,3898-1,3998
belg.frank(loo) 5,4695-5,4745
canad.dollar 1,57825-1,58075
deensekroon (100) 29,005-29,055
duitse mark(100) 112,4950-112,5450
engelse pond 3,2435-3,2485
franse frank (100) 33,085-33,135
grieksedr.(lOO) 0,9260-1,0260
hongk.dollar(100) 23,7750-24,0250
ierse pond 2,9970-3,0070
itatlire(10.000) 14,970-15,020
jap.yen(10.000) 143,570-143,670
nwzeel.dollar(loo) 1,0043-1,0143
noorsekroon (100) 28,700-28,750
oostenr.sch. (100) -15,9870-15,9970
port. escudos (100) 1,2890-1,3290
spaanse pes.(100) 1,7915-1,8015
suriagulden 1,0245-1,0645
zweedsekr. (100) 31,035-31,085
zwits.frank(lOO) 123,905-123,955
e.e.u. 2,3005-2,3055
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 204,30 205,00
id excl.kon.oke 201,20 201,60
internationals 204,30 204,90
lokaleondemem. 206,20 207,00

"idfinancieel 147,10 147,60
id niet-financ. 263,50 264,50
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 291,00 291,90
idexcl.kon.olie 270,60 271,10
internationals 303,20 304,00
lokaleondemem. 276,80 277,80
idfinancieel 216,80 217,50
id niet-financ. 334,50 335,80

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 125,80 126,40- internation 138,60 138,90
lokaal 123,40 124,00
fin.instell 129,20 129,70
niet-financ 122,20 122,90
industrie 130,20 130,70
transp/opsl 142,10 142,40

Goud en zilver
GOUD: onbewerkt 20,680-21,280, vorige
20,640-21,240,bewerkt 22,880 laten,vorige
22,840 laten.
ZILVER: onbewerkt 210-280, vorige
210-280, bewerkt 320 laten, vorige 320 la-
ten.

Dow Jones

Industrie 3283,33

+ 25,50

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c mrt 150,00 400 2,10
akzo c apr 150,00 942 3,40
akzo c apr 155,00 302 1,40
akzo c 096 . 120,00 365 39,00 a
akzo pmrt 145,00 313 1,70
akzo papr 150,00 447 4,80
akzo pokt 140,00 319 4,50 a
dsm c apr 105.0- 582 4,10
dsm c apr 110,00 272 1,70
dsm cjan 115,00 680 3,30
dsm papr 100,00 648 1,40
dsm papr 105,00 304 3,50 b
els c apr 115,00 410 2,60
els papr 110,00 430 1,60
els papr 115,00 455 3,90 a
coc c mrt 300.00 608 6,90 a
coc c mrt 305,00 408 3,50
coc c apr 310,00 305 4,20 a
coc cjul 320,00 457 4,00
coc pmrt 300,00 391 2,40
coc pmrt 305,00 251 4,10
coc papr 300,00 261 3,70
coc pjul 290,00 626 3,90 b
coc pjul 300,00 1395 6,80
coc pnov 285,00 446 4,40
coc pjan 300,00 1047 9,50
fokker c apr 30,00 315 3,00
ing cj94 47,80 241 6,90
kim c apr 40,00 445 1.90
nic c aug 102,00 250 1.45 b
nic cnov 104,00 250 1,20 a
nic pmei 102,00 1000 0,60 anlv c nov 102,00 250 1,30 a
nlv pnov 101,00 250 1,20 a
phil c mrt 32,50 569 1,00
phil c mrt 35,00 293 0,40
phil capr 32,50 543 1,50
phil c apr . 35,00 1322 0,50
phil cjul 35,00 3190 1,20
phil c 093 30,00 264 7,10
phil c 095 20,00 371 1510
phil p mrt 30,00 322 0,30 >phil pmrt 32,50 490 0,90'
phil papr 30,00 346 0,50
phil papr 32,50 683 1,20
olie c apr 150,00 333 1,60
ohe cjul 150,00 399 2,90
ohe papr 140,00 427 1,30 b
unil pmrt 190,00 358 3,50
unil papr 180,00 261 1,00

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ei-div.
c en-claim kgedaanth
d=ex-dividend !-gedaan-9
e=gedaan+bieden vk slotkoers vorige dag

I gedaan t laten sk slotkoers gisteren

Sanering
Die eenmaüge afboeking is gedaan
om de kosten van diverse bedrijfs-
saneringen op te vangen. Daarnaast
wordt het aangewend voor milieu-
investeringen en de begin dit jaar
aangekondigdereorganisatievan de
topstructuur. Daarbij zijn ongeveer
duizend leden van het hoger kader
betrokken. Een deel daarvan moet

verhuizen naar Arnhem.
Een ander deel zal het veld moeten
ruimen. Loudon wilde gisteren
geen mededeüng doen over het aan-
tal managers dat zijn baan zal ver-
liezen.
De vezeldivisie, die in het derde
kwartaal een licht verlies het zien
van dertien miljoen gulden, is weer
enigszins aangetrokken. Over het
hele jaar boekten de vezels een
winst van 115 miljoen, 53 procent
minder dan voorgaand jaar.

Handelsactiviteiten moeten worden afgestoten

Fusie Van Ommeren en
Ceteco teruggedraaid

Van onze redactie economie

ROTTERDAM - Het handels- en
transportconglomeraat Van Om-
meren Ceteco (VOC) wordt, mis-
schien zélfs al in de loop van dit
jaar, weer 'gewoon' het scheep-
vaart- en transportconcern Van
Ommeren. Alle handelsbelan-
gen, die na de fusie met Ceteco
in 1988 bij de groep kwamen,
worden afgestoten. Vorig jaar al
beschouwde Van Ommeren de
handelspoot niet meer als haar
kernactiviteit.
Volgens bestuursvoorzitter C.J.
van denDriest zit de meeste per-
spectiefvoor de onderneming in
transport en tankopslag. „Twee
verwante markten waarin wy

een duidelijk herkenbaar, kwali-
tatief hoogwaardig produkt aan-
bieden." Concrete gesprekken
met gegadigden voor overne-
ming van de handelsactiviteiten
voert VOC nog niet, maar Van
den Driest sluit niet uit dat er in
de loop van het jaar al zaken
kunnen worden gedaan, zo zei
hij gisteren bij dé presentatie
van de jaarcijfers.

VOC (met de C van Ceteco dus
er nog in) heeft een goed jaar
achter de rug. De nettowinst
steeg met 36 procent tot 61,7 mil-
joen gulden. Dit betekent een
winst per aandeel van f 4,09 te-
genover f 3,02 over 1990. On-
danks de hogere winst krijgen
de aandeelhouders hetzelfde di-
vidend als over 1990, f 1,95 per

aandeel, waarvan f 0,50 reeds als
interim-dividend is uitbetaald.

Van den Driest doet geen voor-
spellingvoor de winst-ontwikke-
ling in het lopende jaar.
Vooral de scheepvaartacitivitei-
ten droegen bij aan de verbete-
ring van de resultaten. In de
tankopslag waren de uitkomsten
eveneens goed.

Rente
Het VOC-bestuur verwacht dat
de verkoop van de activiteiten
geen geld gaan kosten. Wel zal er
naar schatting 200 miljoen gul-
denaan middelen vrijkomen, die
gebruikt wordenvoor investerin-
gen in voornamelijk tankopslag.

economie

Opnieuw forse meevallers in detailhandel

Winst Macintosh
groeit 66 procent

Van onze verslaggever

Jj^ASTRICHT - Het de-
r^handelsconcern Macin-
ph NV in Maastricht, dat
Mermeer eigenaar is van
p>erconfex, Piet Klerkx,
r^antum en Halfords,
[eeft over 1991 een netto-
Jln-st van 30,5 miljoen gul-
6ti behaald. Dat is een stij-

f^g van 66,2 procent ver-een met 1990 (18
jojoën), toen de winst tot
Wuchting van de beleg-

Ps met 40 procent steeg
6n opzichte van 1989.
bp .
f_.cVlnst per aandeel steeg van
Lr5 tot f5,41. De sterke winststij-
r*§ is te danken aan hogere mar-
P. ïull aSere rentelasten. De aan-
L^üiouders kunnen kiezen tussenPJ dividend van twee gulden per
ta. *of een uitkering in aande-
ür Dat heeft de Raad van Bestuur
"Q het bedrijf gisteren meege-

&e_
l omzet groeide verleden jaar met
ie_6 procent tot ï-07 miljard gul-_ -^ie omzet nam toe door de
oy*n6 van nieuwe winkels, de
e e^name van de wooninrichterPot
$u e hogere verkopen in de al be-

filialen. De sluitingvan een
j^talwinkels en deovername door

r had aan de andere

kant een negatief effect op de om-
zet.

Macintosh, waarvan tot september
verleden jaar DSM meerderheids-
aandeelhouder was, had door de
verkoop van onroerend goed een
boekwinst van 3,3 mih'oen gulden.

2,9 miljoen gulden werd gereser-
veerd voor een toekomstige her-
structurering, zodat een buitenge-
wone bate van 0,4 miljoen gulden
resulteerde. In 1990 moest het be-
drijf nog een negatief buitenge-
woon resultaat boeken van ruim zes
miljoen gulden.

DSM heeft op het ogenblik een be-
lang van 41 procent in Macintosh.
Het chemieconcern verkocht vorig
jaar 15 procent van de aandelenvoor 35 miljoen gulden aan de Ne-
derlandse Participatie Maatschap-
pij-

" Macintosh
realiseerde voor het
tweede
achtereenvolgende
jaareenforse
winststijging. De
directieleden drs
Nijhuis en drs G.
Beijer verhuisden
vorig jaarvan Stem
naar Maastricht.

Archieffoto:
Frits

Widdershoven

Nettowinst met vijfprocent gedaald

Akzo voorzichtig
over de toekomst

Wan onze redactie binnenland

ARNHEM - Het chemieconcern
Akzo is niet optimistisch over de
gang van zaken in 1992. Het con-
cern weigert voorspellingen te
doen, „maar ik kan u wel zeggen
dat we een moeilijk jaar verwach-
ten", aldus Akzo-president jhr. mr.
A.A. Loudon gisteren. Akzo hoopt
vooral op een herstel van de Ameri-
kaanse markt. Dat herstel zal vol-
gensLoudon pas op zijn vroegst de
tweede helft van dit jaarinzetten.

Loudon maakte gisteren bekend
dat het concern het afgelopen jaar
een netto winst heeft behaald van
580 miljoen gulden. Ten opzichte
van 1990, toen de winst nog 663 mil-
joenbedroeg, betekent dat een ver-
lies van bijna negentig miljoen
gulden. De omzet liep terug van
ruim 17 miljard naar 16,85 miljard
gulden, een daling van twee pro-
cent.
De Akzo-president wijt de terug-
gang in winst vooral aan de vermin-
derde omzet in Duitsland en Oost-
Europa. Daarnaast speelt ook dere-
cessie in de Verenigde Staten een
belangrijke rol. Vooral over het laat-
ste kwartaal is een forse teruggang
te noteren met een winst van
slechts 35,7 miljoen. Over het vierde
kwartaal is echter een bedrag van
111 miljoen guldenin mindering ge-
bracht.

Groei
Door reorganisaties verdwenen in
1991 2500 banen in de vezeldivisie.
Loudon verwacht dit jaar opnieuw
een verlies van duizend banen, na-
genoeg alleen in vestigingen in
Duitsland. De pharma-divisie boek-
te een omzetstijging van tien pro-
cent. De komende jaren wordt een
verdere groei verwacht door de in-
troductie van de pil Marvelon op de
Amerikaanse en Japanse markt.
Over de mogelijkheden in Oost-
Europa was Loudon terughoudend.
Op het gebied van verf en medicij-
nen is volgens de Akzo-president
wel degelykeen markt te vinden.

Tulip
De Nederlandse computerpro-
ducent Tulip heeft zijn netto-
winst in 1991 zien dalen met
ongeveer 13 procent van f 18,7
miljoen naar f 16,3 miljoen. In
het resultaat over het afgelopen
boekjaar is echter een bijzon-
dere bate verwerkt van f3,8
miljoen. Zonder diebate zou de
nettowinst met ruim 33 procent
zijn gedaald tot f 12,5 miljoen.
De omzet kon in 1991 stijgen
met drie procent van f391 mil-
joen naar f403 miljoen.Nog duizenden

ontslagen bij
Philips voorspeld

EINDHOVEN - Bankanalist J.van
Beek van Pierson, Heldring & Pier-
son houdt er rekening mee dat Phi-
lips op korte termijn in de produkt-
groep consumenten elektronica nog
eens duizenden werknemers zal
ontslaan. Hij gaat in deze sector uit
van een vermindering van het per-
soneelsbestand met 5 tot 10 pro-
cent. Van Beek zei dit gisteren in
een uitzending van Omroep Bra-
bant.

Philips presenteert vandaag de re-
sultaten over 1991. Het wordt niet
uitgesloten geacht dat het concern
die gelegenheid zal aangrijpen om
nieuwe saneringenaan te kondigen.
Met name in de consumentenelek-
tronica woedt momenteel wereld-
wijd een hevige concurrentieslag,
waarvan ook Japanse ondernemin-
gen de nadelige gevolgen ondervin-
den.
Volgens Van Beek zal de financiële
wereld ongetwijfeld met instem-
mingreageren op een verdere sane-
ring bij Philips. „De beurs reageer-
de ook positief toen Akzo reorgani-
saties aankondigde," aldus de
analist. Bestuurder J.Cuperus van
de Industriebond FNV deelt de ver-
wachting van Van Beek niet. Vol-
gens hem is er geen enkele reden
aan te nemen dat Philips opnieuw
op grote schaal zal overgaan tot ont-
slagen. „Dat zal zeker niet het geval
zijn in Nederland," aldus Cuperus.
Philips zelf onthoudt zich van com-
mentaar.

Geld terug
De KLM is in België naar de
rechter gestapt om de miljard
frank (f55 miljoen) terug te ei-
sen die zij destijds heeft geïn-
vesteerd in Sabena World
Airways (SWA), de joint ventu-
re van Sabena, KLM en British
Airways. Doordat Sabena de
twee miljard frank in 1991 niet
terugbetaalde aan KLM en BA
wist het bedrijf over dat jaar
nog een bescheiden winst te
boeken van 50 miljoen frank.
Het geld had op 31 december
1991 aan KLM overgemaakt
moeten zijn.

Fokker
Luchtvaartmaatschappijen uit
Brazilië, Mexico en Thailand
gaan binnenkort vliegen met
toestellen van vliegtuigfabri-
kant Fokker.

Unilever
De vakbonden en de directie
van Unilever hebben een prin-
cipe-akkoord bereikt over een
nieuwe cao voor 4500 van de
10.000 werknemers van het
concern. Belangrijkste onder-
delen zijn een loonsverhoging
van in totaal 4,25 procent en
handhaving van de volledige
doorbetaling bij ziekte.

munt uit
Volmac

De Volmac Software Groep
(VGS) in Utrecht voert bespre-
kingen met Cap Gemini Bene-
lux over een volledige fusie.
Cap Gemini wil de Benelux ac-
tiviteiten onderbrengen in
VSG in ruil voor een 'aanzien-
lijk' belang in VSG. Een meer-
derheidsbelang wordt niet uit-
gesloten. Hiervoor wil VSG
nieuwe aandelen uitgeven. Een
eventuele transactie zal niet ten
koste gaan van de winst per
aandeel. VSG blijft genoteerd
aan het Damrak. Cap Gemini is
een aan de beurs van Parijs ge-
noteerde onderneming (onge-
veer 23.000 werknemers en
circa drie miljard gulden om-
zet) en is Europees marktleider
met eveneens een sterke posi-
tie in de Verenigde Staten.

Volkswagen
Bij het Volkswagenbedrijf in
hetBelgische Vorst (een van de
19 gemeenten die samen Brus-
sel vormen) moeten tegen het
eind van het jaar 900 mensen
weg. Het banenverlies is geen
gevolg van economische moei-
lijkheden. Het heeft te maken
met het feit dat de assemblage
van het nieuwe type Golf min-
der tijd vergt.

(ADVERTENTIE)

* ïï3MW_J^n_TZ^
\ «f f*_M^ÉMß^

48 maanden (20.000 km per jaar) EXCLUSIEF BTWAUTOBEDRIJF HARRY SCHOBBENTEGELSTRAAT 3, BRUNSSUM, TEL. 045 2S-B7S

(ADVERTENTIE)

Vf\ Kontaktlenzen-LKw studio
Jpmenade 27a 6411 JB Heerlen Wilhelminastraat 33, 6351 GN Bocholtz
!!!^°n (045) 742295 telefoon (045) 444342

CARNAVAL-LENZEN _-set,l9.80!!
Uol( geschikt voor alle sporten, zoals zwemmen, surfen, zeilen
| lachte sportlenzen tot -4.0 Dpt. ’ 97,-
L?achte lenzen +/- 5.0 DPT. va. ’ 157,-
Wü * —" ~' accepteren alle soorten ceditcards. g

6rvice, aanpassing, controle en schoonmakenan zachte en harde kontaktlenzen - startpakket altijd gratis.
sina- door gediplomeerde konlaktlenzenspecialist/-opticien.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenvoor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CoOuco Summo Scanner) Q79

Personeel gevraagd
Voor direkt gevraagd

Metselaars en 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 naareen 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.

39, 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

ADIAKESER
UITZENDBURO

Stadswijnkelder Berns, Geerstr. 26, Heerlen, 045-717632
vraagt nette, vriendelijke

Medewerker
voor de verkoop en licht magazijnwerk, i.b.v. rijbewijs.

Prettige werkkring, vast werk.
PROREST CATERING, een succesvolle organisatie op het
gebied van het exploiteren van bedrijfsrestaurants door
heel Nederland, zoekt

a. Regiomedewerkster C
voor Heerlen en Maastricht

voor minimaal 11 uur per week
b. Cateringmedewerkster B

voor Heerlen
werktijden van 11.00 uur tot 14.30 uur gedurende 5 dagen

per week

De volgende werkzaamheden zullen tot uw taken behoren:- lopen van koffierondes- koffie-automatenbeheer- kassabediening- voorbereiding en uitgifte van de lunch- administratie- plaatsen van bestellingen

Wij vragen van u:- enige ervaring in het werken in bedrijfsrestaurants- een representatief, verzorgd voorkomen- leeftijd tussen de 25 en 40 jaar

Voor regiomedewerkers geldt ook dat zij in teamverband
moeten kunnen werken, zelfstandig een object moetenkunnen beheren en dat zij in het bezit moeten zijn van een
auto.

Wij bieden u:- salaris conform de contract catering CAO- goede secundaire arbeidsvoorwaarden- reiskostenvergoeding (alleen voor regiomedewerkers)- gedegen begeleiding en opleiding

HEEFT U INTERESSE? SCHRIJF DAN NAAR:
Prorest Catering BV, Hooge Zijde 12, 5626 DC Eindhoven,

t.a.v. de heer Van der Mierden.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen metmevrouw America of de heer Van der Mierden via telefoon-nummer 040-623040.

Garage/vervoersbedrijf Hanneman te Kerkrade,
tel. 045-452666 zoekt op korte termijn een

Ervaren all-round automonteur
i.b.v. diploma's. Bekendheid met dieselmotoren is vereist.

Taakomschrijving:
In hoofdzaak onderhoud van eigen wagenpark en

touringcars
Aanm. na-tel. afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Hdnneman.

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Medewerk(st)er
gevraagd voor hulp in de friture, leeftijd ongev. 20 jaar.
Sollicitaties: 't Smulhuis, Brunssum. Tel. 045-252961.

Boetiek Groovy. vraagt voor het nieuw te
openen filiaal te Stem

2 verkoopsters
Tevens voor de vestiging in

Brunssum parttime
verkoopster

Tel. 045-258546/316171.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
BEZORGERS gevr., min.
leeft. 15 jr. voor Heerlen,
voor het weekend. Tel. 045-
-257974.

Bouw- en ingenieursburo 'Catena BV vraagt voor haar !eigen werken in Duitsland, i
betontimmerlieden en MET- i
SELAARS (liefst coll.). Hoog Iloon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties j
na tel, afspraak 045-232100 j
Exclusieve club te Lanaken i
zoekt nette atraktieve jonge;
DAMES, hoge verdienste, ,
werktijden i.0., vervoer aan- <wezig. Tel, ml. 045-729239 l
Gevraagd IJSVENTER,
goede bijverdienste, erva- ■ring gewenst Br.o.nr. i
B-0537, LD, Postbus 2610, ,
6401 DC Heerlen. '■.
Huishoudelijke HULP gevr. .voor 1 dag per week. Tel. ,
045-428894 ,

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.
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.
Gevr. GLAZENWASSERS
als bijverdienste, zeer hoog
loon, mag ook 's zaterdags,
moet op de ladder durven.
Tel. 045-464020 / 461824.

Pas geopend privé-adres
zoekt nog een leuk meisje.
Inl. tussen 10 en 22 uur. Tel.
046-757517.
Energieke VERKOOPER of
verkoopster gevr. voor su-
permarkt, leeft, tot 21 jr. Na
telef. afspr. 045-212381.
Hotel Stijnen Houthem
vraagt voor komend seizoen
KAMERWERKMEISJO
vrouw. Tel. 04406-40967.
Gez. per 1-4-92 OPPAS
voor onze zoon van 6 mnd.
wisselende dagen in buurt
Chevremont 045-752096.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time, part-time, evt.
treintaxi. Tel. afspr. 045-
-215555. Akerstr. Nrd. 132,
Hoensbroek.

Personeel aanbod
Voor al uw bestellingen en
kleine vrachten door geheel
Nederland, bel 043-644172,
ook voor bedrijven.

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kunststof kozijnen, div. oc-
casion ramen en deuren,
isoglas. EUROPLAST tel.
043-632925.

Transacties
Wij vragen voor bemiddeling
Rest. Hotel, Cafetaria's,
Campings. Inl. H.C.R.-be-
middeling 05130-10565.

Hg] DONDERDAG
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Elke donderdag de nieuwste vacatures (M/V) bij ASB.

HEAO Bedrijfsadministrateur. Voor een relatie in Ble-
rick zoeken wij een bedrijfadministrateur met enkele jaren
ervaring. Het betreft een baan met toekomstmogelijkheden.
Leeftijd: 25-30 jaar.

Systeembeheerder/Programmeur. Kandidaten met
kennis van netwerken, datacommunicatie en besturings-
systemen als UNIX, MSDOS en Novell en programme-
ren, kunnen aan de slag in Heerlen.

Horecamedewerkers. Voor een ijssalon in Venlo vra-
genwij horecamedewerkers. Werktijden komen overeen
met de winkeltijden. Periode maart t/m september. Leef-
tijd 17-21 jaar.

Medewerk(st)er reisbureau. Voor een reisbureau in
Weert zoeken wij nog een enthousiaste medewerk(st)er.
SEPR I en II zijn vereist en eventueel lATA diploma en
minstens 2 jaar ervaring. Leeftijd ca. 22 jaar. Het betreft
een full-time functie voor langere tijd.

LTS'ers. ASB is op zoek naar handige knapen met LTS
opleiding, die goed willen verdienen bij het uitzendbu-
reau waar iedereen met plezier werkt. Ben je niet bang
om de handen uit de mouwen te steken, twijfel dan niet
en bel of kom langs.

En zo heeft ASB nog veel meer soortgelijke en andere
functies. Bij de onderstaande vestigingen vertellen ze er
graag alles over. ASB Uitzendbureaus:
Grote Beekstraat 4, Venlo, 077 - 548360
Houtmaas 6, Maastricht, 043 - 218484
Kloosterwandstraat 1-3,Roermond, 04750 - 18400
Emmasingel 89, Weert, 04950 - 43500
Dr. Poelsstraat 15, Heerlen, 045 - 719600
Rosmolenstraat 11, Sittard, 046 - 580150
De overige adressen van de ASB vestigingen staan ver-
meld in de Gouden Gids.-

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur aangeboden

Centrum Sittard
winkel - kantoor - woonruimte
"Voorstad 20: winkelwoonhuis (winkel ca. 80 m2).

*Voorstad winkelruimte 150 m2tot 300 m2, nieuwbouw.
'Hoek Rijksweg/Voorstad 1e en 2e verdieping,

kantoor met event. woonruimte totaal ca. 160 m2.
"Voorstad 6 groot luxekantoor/appartement,

1e en 2e verdieping met groot terras.
"Hoek Brandstraat/Parklaan

kantoor- woonruimte.
INLICHTINGEN: 04492-3920.

Fax: 04492-5232.
KAMER te h. met c.v. voor
oudere heer of dame. Tel.
04406-12875.
MEDEBEWONER gezocht,
man of vrouw (stud. of
werk.) tot 30 jr. te Treebeek,
’4OO,- p.mnd. alles mcl.
04^5-225194.
Te huur goedlopend PRIVÉ-
HUIS in Heerlen. Br.o.nr.
B-0613, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Te huur gezellig apparte-
mentje voor net meisje of
jonge vrouw te KERKRADE
-WEST, telef. ml. 04748-
-2679 na 18.00 uur.

Te huur gevraagd

Jong stel zoekt op korte ter-
mijn woning, omg.
BOCHOLTZ. Tel. 04450-
-2058/045-440756.

O-tr. goed te koop aangeb..gevr.

Geldleningen - financieringen
Van Oppen B.V. Undeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
15 jaarvaste 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.
Spoed. Te koop gevraagd
WOONHUIS tussen Heerlen
M'tricht/Schaesberg. Pr.

’ 120.000,-. Brieven onder
postbus 617, Heerlen.
Gratis taxatie, wanneer wij
Uw hypotheek mogen ver-
zorgen. Rente 9% spaar-
vast WIJMAN & Partners,
045-728671.

Boirwen/Verbouw en
Te koop 55 m2OPRITKLIN-
KERS, kl. donkergrijs, i.z.g.
St. Tel. 045-251053.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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.
Kamers te huur te HEER-
LERHEIDE. Tel. 045-
-463400.
Te h. HEERLEN-C, kamer
in studentenhuis per 1
maart. Tel. 043-251634.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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-
rantie. 045-460471

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
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.
Te k. hooi- en VOEDER-
BIETEN. Tel. 04409-1602.

r "—— ' 1

VERKOOPT DIT NIET
BETER?

Droomhuis
: U wilt uw huis verkopen.

De ligging is uitstekend;
landelijken 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
oppervlaktevan 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 geheet

GRATIS!
Bef nu voor meer informatie;

045-719966
* ' 11

Winkel&Kantoor- —-___._■■■ —: grJsMnnna■ KIIGÖiS
f rTT_W_r9WJ1 L______________________r___ __-i

Faxapparatuur
! Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies/lnstallatie/service.

Tel. 043-68 66 16

Geldzaken
mv! BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.
’30,-. Tel. 045-210931.
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

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

Auto's

Stationcars
Passat Variant blauw 198£. Peugeot 405 Gü beigemetal .' 199.| Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 198£, Opel Omega 1.8 beigemet 198E

" Opel Omega 2.3 diesel blauw 1987Opel Omega 2.0izwartmetal. div. extra's 1987Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987Opel Kadett 1.6D 5-drs. wit 1988Opel Kadett 1.6D 3-drs 1987Opel Kadett 1.2S groen 3-drs 1985Volvo 245GLE D met extra bank 1982Opel Kadett combo 1.6 D 1986 1987Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

O.K. Cars
Opel Corsa 12S '86
Corsa TR 12S '84
Kadett 13S HB '86

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

Kadett HB 13N aut. '82
Ford Escort I.6XR3i '85

Escort 1.6 L '85
Escort 1.1 '83

Siërra 1.6L '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
Ford Fiësta 1100 '78

Inr. en financ. mog. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek

Tel. 04492-5782.
LUCAR Kerkrade, voor be-
taalbare betere auto's mei
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 '85.88
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.
Te k. Ford TAUNES 1600 L,
beige, i.z.g.st, bwj, '78, APK
trekhaak, vr.pr. ’700,-. Tel.
046-751246.
Te k. Ford TAUNES 1600 L,
blauw, i.z.g.st, bwj. '80,
mod. '81, trekh., Ghia vel-
gen, APK 2-93, vr.pr.

’ 1.150,-. Tel. 046-751246.
Te k. Citroen PALLAS C-
matic, wit, bwj. '83, APK 2-
93, inspec. keur. ondergaan
vr.pr. ’ 1.350,-. 046-751246

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

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.
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
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor

' uw auto! 045-411572.
\ Te k. Ford SIËRRA laser,
I bwj. '86, grijsmetallic, centr.
i vergrend., i.z.g.st.,
) ’8.950,-. Tel. 045-724331.

" Autobedr. ENGELBERT Fiat
Tipo 1.4 sept. '91, 5.000 km,

i ’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

i ’10.900,-; Toyota Starlet

" sportief '86, ’9.900,-;
fAustin Maestro '84 ’4.500,-
Aan de Fremme 13 Margra-: ten. Tel. 04458-2918.
Te koop FIAT Ritmo 75 CL,
bwj. '81, 5-drs., APK 8- '92,; pr. ’ 1.500,-. 045-226773.
Te koop FORD Escort 1.6
GHia, bwj. '81, i.z.g.st. Tel.
04498-58261.
Te k. FORD Escort, bwj. '83,
zeldz. mooi, APK mrt.'93,;’4.750,-. 045-218925.
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.
PEUGEOT 205 XE Accent,
bwj. '86, mooie en goede
auto, vr.pr. ’8.750,-.
Tel. 04458-2114.
Te k. BMW 733i, Pullman
uitv. nw.gesp. pas AKP, bwj.
'79, i.z.g.st. ’3.000,-. Tel.
046-745878.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Te koop BMW 320-6, vele
accessoires, bwj. '80. Tel.
045-271870.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
LPG en APK, ’1.950,-. Tel.
045-254598.
BMW 316 1800 cc, wit, LPG,
'85, ’11.750,-. Volvo
VEDERS Sittard, 046-
-510342.
Te koop CITROEN BK 14 E,
bwj. '89, kleur zwart, APK
jan. '93, 80.000 km, 1e eig.,
pr.n.o.tk. Tel. 045-221046 /
212946.
CITROEN BK 1.6 i Mon-
treaux 1989, met veel ex-
tra's, pr. ’15.750,-. Tel.
045-270999.
Datsun CHERRY 1400, bwj.
'81, APK 10-92, techn.
100%, ’1.100,-. V. Borre-
str. 19, Hoensbroek, tel.
045-211908.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA 45, 1985,

’ 4.750,-. Autobedrijf Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen
Tel. 04493-2211.
Te k. Fiat UNO 55 S, bwj.
'83. Tel. 045-220518.
Zeldz. mooie ESCORT 1.3 L
15 inch BBS div. ace, '84.

Kerkraderweg 166, Heerlen.
Ford ESCORT 1.3 L Bravo,
'82, apart mooi, APK 11-92,
’3.250,-. Tel. 045-210911.
Ford Escort 1.6 CL, grijs/
blauwmetallic, RS-pakket,
'89, 54.000 km, ’18.500,-.
Volvo VEDERS Sittard,
046-510342.
Mitsubishi GALANT 2.3 tur-
bo diesel GLX, '84,

’ 4.500,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Nissan BLUEBIRD 2.0 L
SGL, bwj.'Bs, i.z.g.st., electr.
ramen, spiegels, deurvergr.,
schuif/kanteldak, trekh.,
APK '93, elke keur. toegest,
met of zond. LPG, mr. kl.
auto mog., pr. ’ 10.200,-.
045-722067
Te koop Opel OMEGA GL
2.0iautom., bwj. '88, kl. met.
rood, 46.000 km, 1e eig.,
mcl. trekh. en radio/cass., i.
z.g.st, vr.pr. ’24.000,-. Tel.
04498-57937, na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opel KADETT 1.6 Diesel LS
bwj. '88, km.st. 75.000, vr.
pr. ’ 12.850,-. Mgr. Nolen-
str. 86, Hoensbroek.
Te koop Opel KADETT au-
tomaat Bestel, '83, APK '92.
Tel. 045-417980.
Veetra's: 1.8 Gü Sedan au-
tomatiek 45.000 km baikal-
bluemet. '90; 1.6 Gü Sedan
39.000 km Ibizabluemet
'89; 1.6 Gü Sedan 68.000
km bordeauxroodmet '89.
Omega 1.8 SV LS
’21.500,- 69.000 km '89.
Met Bovaggarantie,
LEIJENAARS autocentrale,
Rdr. Hoenstr. 151, Hoens-
broek;
Opel RECORD stat.car '77,
APK '93, ’650,-. 04493-
-2211. Altaarstr. 2, Schinnen.
Opel ASCONA 1.6 S, i.z.g.st
bwj.'B2, km.st. 59.500, vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-425879
Koopje! Opel KADETT bwj.
'78, met APK, ’550,-. Tel.
045-323796.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, vr.pr.
’10.000,-. 045-422870.
Peugeot 505 GL, blauwme-
tallic, LPG, '87, ’11.950,-.
Volvo VEDERS Sittard,
046-510342.
Saab 9000 Turbo 16 HB,
beigemetallic, extra's, crui-
secontroll, airco, trekhaak,
65.000 km, '89. Volvo VE-
DERS Sittard, 046-510342.
Seat MARBELLA GL, bwj.
'88, kl. zwart, Iste eig., i.z.g.
st, ’ 7.900,-. 04405-1569
GOLF XL, roodmetallic, bwj.
'83, ’4.800,-, geen 2e zo
mooi. Tel. 045-724417.
VW GOLF diesel, wit met
striping, spoilerset, bwj. 6-
85, i.z.g.st ’8.500,-. Tel.
045-211908.
VW GOLF I.6CL, bwj. '89,
mod. '90, div. extra's, evt.mr. mog. Pr. ’15.950,-.
Tel. 046-372443.
VOLVO 340 '84, 5-drs. met
of zonder gasinstall.

’ 4.250,-. Tel. 046-512138.
Te koop VOLVO 360 GL Inj.
Sedan, bwj. 16-12-'B6, km.
st. 75.000, zeer goed, vele
extra's, vr.pr. ’ 13.800,-.
Tel. 045-210751.
VOLVO 244 diesel, autom.,
'81, ’3.900,-. 045-211071.
Koopje VOLVO 343 '82,
motor./techn./inter. 100%,
carr. matig, geen APK,

’ 1.750,-. 045-211976.
Volvo 440 Turbo Smoke-sil-
ver metallic, '89, 32.000 km.
Volvo VEDERS Sittard,
046-510342.
Volvo 440 DL, donkergrijs,
'91, 13.000 km. Volvo
VEDERS Sittard, 046-
-510342. -Volvo 480 ES, rood, '88,
84.000 km. Volvo VEDERS
Sittard, 046-510342.
Volvo 440 GLT, wit, '90,
21.000 km. Volvo VEDERS
Sittard, 046-510342.
VO_VO 240 GL 2.3 Estate
automaat, donkerblauwmet
LPG, '90. Volvo VEDERS
Sittard, 046-510342.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Wij bet. ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO,
met/zond. APK. 045-422217
VW GOLF GTi '81, ’5.500,-
Opel Kadett 1.3 '85,
’8.250,-; Ford Siërra '83,
’4.750,-; Ford Escort '83,

’ 3.500,-. Inr. mog. tel. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u: Alfa 33 17 ie
bwj. '89; Siërra 1.6 GL bwj.
'84; Nissan Sunny diesel
bwj. '87; Escort Bravo bwj.
'84; Fiat Croma 2L bwj. '87;
Kadett SR bwj. '81; Kadett
LS bwj. '83; Kadett diesel
bwj. '83; Kadett 1300 bwj.
'80; BK 1400 bwj. '87; Re-
nault Fuego uitbouw bwj.
'81; Opel Kadett bwj. '81;
Datsun Cherry GL bwj. '81;
Samba bwj. '82; Manta 2.0
bwj. '79; Mazda 323 bwj.
'82; Toyota Corolla bwj. '83;
BMW 316 bwj. '81. Inruil-fi-
nanciering mog. Anjelierstr
123 a Heerlerheide. 045-
-231448.
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.
Autocentrum VEENSTRA:
BMW 318 it. '88 ’19.750,-;
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-; VW Golf 1300
CL '87 ’13.900,-; Mazda
323 deluxe '84 aut.

’ 6.250,-; Mazda 626 LX s-drs. '89 ’20.900,-; Mazda
626 GLX 2.0, autom. '88
’18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’11.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-;
Honda Civic 1.5 GL '88
’16.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’13.900,-;
Opel Kadett 1300 Club '87
’13.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Volvo
340 '84 autom. ’4.750,-;
Nissan Sunny 1.6 CLX 5-drs
'87 ’12.250,-; Lada 2105
1.2 '88 ’5.900,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13 Voe-
rendaal. 045-752999

, —_ _ —. ~„,„, ~,,„,—___-£
CPraficictt:/

Proficiat Hedy Parijs
Geslaagd voor de herhalingscursus Apothekersassist^- Een 10 is niet niks!! _
i Proficiat Jan Zjet u dit- met je 25-jarig jubileum Konijn

' Van Jetje en kinderen. ____%

' aP Geef hem dan een

advertenties onder
I BRIEFNUMMER &.

fL Heerlen en vergeet niet I 1
___W,y pf onder op de envelopPe '.

Mit 65 joarBekker. nummer uit de adverte^
Van Kinjer en Kleenkinjer. te vermelden.

Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs. Tel. 045-
-416239.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Ford FIËSTA, bwj. '78, mo-
tor '85, APK 12-92, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 1.150,-. 045-271861
Te k. MAZDA 323 F 1.6i
GLX, bwj. '90, rood, div. ex-
tra's. Tel. 045-352457.
Te k. Toyota COROLLA lift-
back, bwj. '81, APK '93,

’ 1.650,-. Tel. 04492-2059.
Te koop VOLVO 244 GL,
automaat, zilvermetalic, '78,
te.a.b. 045-727731.
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Ford Escort
1.6 CL 5-drs. '90; Opel Ka-
dett 1.2 S 5-drs. '85; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tipo 1.4 DGT '89; Fiat
Panda 1000 CL ie '89; Fiat
Uno 45 '89; Nissan Sunny
1.6 SLX 4-drs. '89; Lada
Sarnara 1.1 '89; Lada 2105
GL '86; Lada 2104 station-
car '87; Lada Sarnara Spe-
cial demo '91. Diverse
goedkope inruilers. Bovag-
garantie, financiering, inruil.
Sibemaweg 1, Maastricht,
043-612310.

Te k. Mitsubishi GAL^stationcar, bwj. '83, LPG.
st, vr.pr. ’2.950,-. '04492-1304. _,
Te koop NISSAN King c!spec. uitv., vaste l

’ 14.500,-. Tel. 04492^
Te koop KADETT Coupé,
opknapper, geen "
f 300,-. Tel. 045-227098^

Sloopauto^»,_
Te k. gevr. loop-, sloop"

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste pnif.
Limburg. Te1.045-25403

Te koop gevr. loop- s"ï
en SCHADE-AUTO'S- '046-525759
Te k. gevr. SLOOP-
schade auto's, tev. i"'-
verkoop gebr. auto-on^
A. Körfer. Tel. 045-2290*,
Te k. gevr. loop-, slooP
SCHADE-AUTO'S de nOJste prijs van Limburg-
-046-519637/046-512924>

Bedrijfswagens^
Te k. FORD Transit di«3
verlengd en verhoogd, *i
bwj. '80, i.z.g.st. *,

’ 2.750,-. Tel. 043-644131
Auto onderdelen en accessoires J
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

Y^BP bv

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. <j—— ■— ruiiH

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

Piccolo's in het LimD"J
Dagblad zijn groot in d
SULTAAT! I3el: 045-715,

Motoren en scooters

" Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van .misdrijf, gepleegd van op 25 febr. en tot temgverWf;
van de Yamaha KT 600, kl. wit/rood, kenteken MJ-4^"
alles ontvreemd vanaf de Promenade te Heerlen.

Inlichtingen welke discreet zullen worden behandeld,
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M

Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,
6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366. 'Te k. HONDA Transalp XL

600V, bwj. '89, z.g.a.n. Tel.
045-326354 na 19.00 uur.

Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966. j

(Bromfietsen J
De winterbeurt voor elk soort fiets, snel en vakkundig

Rijwielenspecialist in 't Station
Heerlen, Stationsplein 2.

Te koop VESPA Ciao met
sterw. Kasteelln 2a, Mee-
zenbroek-Heerlen,
Te koop YAMAHA DTR bwj.
'89, i.z.g.st, prijs ’650,-.
Tel. 045-315825.
Te k. weg. behalen rijbewijs
exclusieve HONDA MTS,
bwj. '88, met verz., t.e.a.b.
045-310749, na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Koop nu nog 3 dagen pj
oude prijs een vcfp|
bromfiets of Giant fiet^Rens Janssen, financ "J
’4O,- p.mnd. Ganze*^54-56 Heerlen. 045-2115^
Te koop VESPA Cia^snorbrommer. Tel- ,
3?123L
Te k. PUCH Maxi speciaj
gen zeer gunstige pr- Ê'rthowerstr. 15, Eygelshoyj!^

MAASTRICHT AIRPO» 1

j^- DIRECT*__-^^U)HVLUCHT~>^_

JVÉÉÉB]
* lotroductietarief geldig t/m lflilE__M|^d * ""'"""J
15 maart 1992.Retour Hfl. 398.- ____ «■* Uitsluitendvoor directe vluchten Slv_____P-6^__^ nist""Zi'
metAir Exel" ■■BB^*^^)!'bel 06-87* 77

AIR E X E L

Vakantie en Rekreatie ____*s
London

met KLM Cityhopper vanaf
Maastricht Beek,

mcl. hotel v.a. ’ 376,-.
Vraag uw reisbureau
de London folder van

Cityhopper Tours
Of bel 020-6493295.

VELUWE en Zeeland Sta-
caravans. Pasen/pinkst./h.
vaart v.a. ’240,-. Voor 4-7
50 plus korting, bezet 25-7
tot 8-8. Inl. 02520-17129.

Te koop SURFZEIL *$
Infinity 4.3. Tel. "H
410395.

——■—

Caravans^
Ook voor uw tentreparj*^
H. STASSAR Heistef^,
78 Hoensbroek 045jg4g-ft
DETHLEFFS Caravans-
lemans Rekreatie, Hae»
19, BrunssumJo4sj7o-->y

Voor Piccolo's
zie verderpagina 1*



Touroperators na bezoek Joegoslavië

'Istrië veilig
voor toeristen'

De Internationale Federatie
van Touroperators (IFTO)
heeft het licht op groen ge-
zet voor gedeeltelijke her-
vatting van vakantiereizen
naar Joegoslavië. Het gaat
daarbij om het noordweste-
lijk deel van de door bur-
geroorlog uiteengevallen
federatie. Met name Istrië
wordt op dit moment al
'veilig' geacht voor toeris-
ten.

°at heeft vice-voorzitter F. Fran-
Sen van de IFTO, die tevens di-
recteur is van Arke Reizen, ge-
2egd na terugkeer uit Joegosla-
vië. Een Nederlandse delegatie
van reisorganisatoren nam de af-
gelopen dagen poolshoogte in
aat land en besprak met de toe-ristenbranche de mogelijkhedenvoor het hervatten van reizen.
Fransen kondigde aan dat Arke
Reizen op korte termijn met eenspeciale Joegoslavië-gidszal ver-
schijnen. Daarin staan reizennaar het kustgebied in het noor-dwestelijk deel. Om het toerisme
te stimuleren gaan de accommo-
datie-prijzen in Istrië en andere

streken fors naar beneden. Arke
verwacht dat de aangeboden ac-
commodaties eenderde goedko-
per uitvallen, dan aanvankelijk
berekend was.

„Het zal in het begin zeker niet
hard lopen, maar ik durf er mijn
hand voor in het vuur te steken,
dat gebieden als Istrië volkomen
veilig zrjn," zegt Fransen. „Alle
andere voorwaarden - goede ho-
tels, voldoende bevoorrade win-
kels en begaanbare wegen - zijn
ook gewaarborgd."
De touroperators vragen het mi-
nisterie van buitenlandse zaken
een 'positief reisadvies voor be-
paalde delen van Joegoslavië.

Record aantal
boten op Hiswa

De belangstelling
van de Nederlandse
watersportindustrie
voor een plaats op
de Hiswa is groot.
Van 7 tot 16 maart
zullen ruim vierhon-
derd exposanten
hun waar aanprijzen
op de grootste wa-
tersporttentoonstel-
hng van Nederland.
Verschillende be-
drijven en instellin-gen hebben nieteens een staanplaats-
jekunnen bemachti-
gen. Er zullen 10
procent meer boten
worden getoond dan
vorig jaar. Het motto
van de 37ste Hiswa
is 'Waar watersport
je wereld wordt.
Een slogan die op de
beginnende waters-
porter slaat.
In het centraal gele-
gen informatiecen-
trum 'Stap aan
Boord' in de Zuidhal
wijzen deskundigen
aankomende vaar-
gasten de weg in

watersportland. Ook
zullen daar de hele
dag toeristische wa-
tersportfilms wor-
den vertoond.
Er is een houtbouw-
paviljoen met klas-
siek en modern ge-
lijnde schepen, waar
vooral houten kano's
een aparte plaats in-
nemen. Opvallend is
de toeloop van sta-
len schepen. De laat-
ste jaren waren deze
jachten eigenlijk uit-
sluitend te zien op
de Hiswa te Water,
de natte tegenhanger
in het najaar.
Ook terug van weg-
geweest is de surf-
sport. De zeilplank-
sport huist in de
Noordhal. Daarin is
een onvervalste bios-

coop ondergebracht
waar de laatste surf-
video's gratis te zien
zijn. Verder zijn er
om het uur mode-
shows en kunnen
surfers hun kapotte
zeilen laten repare-
ren.

De Hiswa is van za-
terdag 7 tot en met
zondag 15 maart da-
gelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag 12 en
vrijdag 13 maart is
de beurs 's avonds
tot 22.00 uur te be-
zoeken. De toe-
gangsprijs is 15 gul-
den per persoon.
Kinderen tot twaalf
jaar en houders van
Pas 65 betalen de
helft.

Toeristische informatiezuilen op Floriade
De wereldtuinbouwtentoonstellingFloriade in Zoetermeer krijgt de primeur van een gloednieuw sys-
teem voor toeristische informatie. Op vijftien plaatsen op het Floriadeterrein worden informatiezuilen
geplaatst waar in woord en beeld actuele informatie kan worden verkregen over uitstapjes, bezienswaar-
digheden en vakanties elders in het land. De opgevraagde informatie kan directworden geprint. De Flo-
riade wordt 9 april geopend door koningin Beatrix.
De speciale infozuilen, zijn ontwikeld door PTT Contest Buisness Service Floriada (BSF), een onderdeel
van PTT-Telecom. Het gaat om een proefproject. Mocht de proef slagen dan zullen de infozuileneen ver-
trouwd beeld worden bij toeristische trekpleisters in Nederland. Het databestand dat in de infozuilen
aanwezig is, wordt gevoed door deWV's Rotterdam, Amsterdam en Den Haag en het NBT. De informa-
tie omvat accommodaties (campings, hotels), uitgaanstips en attracties (pretparken en musea) en evene-
menten. Er zijn zowel teksten als videobeelden te zien op het beeldscherm van de zuil.

ANWB verwacht 'dolle boel' op wegen naar Oostenrijk

Nederland massaal op
duurdere wintersport

Een prijsstijging van skiliften en -passen met ongeveer vijf
procent weerhoudt ruim 350.000 landgenoten er niet van
dit weekeinde af te reizen voor een wintersportvakantie.
Er zoeken nu iets meer Nederlanders de sneeuw op dan
tijdens de Krokusvakantie van vorig jaar. Een verdere stij-
ging van het aantal wintersport-klanten in de Krokusva-
kantie is volgens de ANWB vrijwel onmogelijk, om de
doodeenvoudige reden dat de populaire skigebieden met
dit aantal Nederlanders 'vol' zitten.

Per auto naar Oostenrijk blijft fa-
voriet onder de Nederlandse
sneeuwliefhebbers. Zeventig
procent van het aantal winter-
sporters gaat per auto, zestig
procent gaat naar Oostenrijk.
Oostenrijk - en dan vooral Tirol
en het Salzburgerland - is vol-
gens de ANWB de traditionele
nummer één vanwege de goede
pistes en de uitstekende sfeer,
ofwel de Tiroler gezelligheid.

Na Oostenrijk volgen Duitsland
met vijftien procent, Zwitserland
met tien en Frankrijk met acht
procent. Dat laatste percentage,
is stabiel. Van een Albertville-
effect vanwege de fraaie plaatjes
van de Olympische Spelen is dus
geen sprake. Twintig procent
van de Nederlandse winterspor-
ters neemt ditweekeinde de bus,
acht procent gaat per spoor. Het
vliegtuig blijft met twee procent
een bescheiden positie innemen.
Driekwart van de Nederlanders
vertrekt richting de Alpen om er
het alpine-skieën te beoefenen.
Vyftien procent bindt de latten
onder voor het langlaufen. De
rest heeft wandelen of schaatsen
op het programma staan. Van de
ruim 350.000 landgenoten gaan
300.000 vyf dagen of langer,
50.000 Nederlanders houden een
korte vakantie van twee tot vier
dagen. Qua verblijfplaats kiest
de helft van de winstersporters
voor hotel of pension. Zon veer-
tig procent neemt zijn intrek in
een appartement, tien procent
zoekt andere oplossingen, zoals
de caravan.

De verkeerssituatie belooft wei-
nig goeds. De ANWB verwacht
vrydag en zaterdag 'een dolle
boel. Afgelopen zaterdag stond
er om acht uur 's morgens al een
file van tien kilometer op de
ringweg rond München. Op de
weg tussen Rosenheim in Zuid-
Duitsland enKufstein in Oosten-
rijk, een erkend wintersport-
knooppunt, viel zaterdag al een
file van twintig kilometer te no-
teren, maar daar was hevige
sneeuwval grotendeels debet
aan.

" Ruim 350.000
Nederlanders gaan
volgende week op
wintersport-
vakantie.

Flevohof in
Belgische
handen

Het recreatiepark Flevohof
dat eind vorig jaar na een
faillissement van eigenaar
veranderde, is doorver-
kocht aan de Belgische
pretpark-gigant Walibi uit
Brussel.
Voskamp Vastgoed Ontwikke-
ling bv uit Almelo, besloot het
themapark van de hand te doen,
nadat bleek dat enkele miljoe-
nen guldens nodig zijn om het
park weer aantrekkelijk te ma-
ken.
Hoewel het aanvankelijk de be-
doeling was de Walibi-groep
slechts in te huren om de Flevo-
hofin Biddinghuizen opnieuw in
te richten, zijn beide partijen het
plotseling eens geworden over
overname van het themapark.
De overnamesom is niet bekend-
gemaakt.
Volgens Walibi is over de naam
Flevohof nog geen beslissing ge-
nomen, maar blijft de mogelijk-
heid bestaan dat die zal worden
gehandhaafd.

tijdje vrij

Nederlandse interesse
voor EuroDisney groot
De Nederlandsebelangstellingvoor een bezoek aanEuroDisney is zo groot
dat OAD, met Vrij Uit en Trans een van de drie 'Disney-specialisten' in
Nederland, het aantal reserveringen in de Disney-hotels met 20.000 nach-
ten heeft moeten vegroten. OAD, die voor het eerste jaaraanvankelijk had
gerekend op 20.000 klanten, is daartoe overgegaan nadat half januari alle
geplande Disney-reizen volledig volgeboekt waren. Directeur Rob Bremer
van OAD: „We hebben zelfs even nee moeten verkopen. Maar nu is er weer
voldoende capaciteit."
Ook bij Trans en Vrij Uit worden veel Disney-reizen geboekt. Brj autorei-
zen-specialistVrij Uit datvoor 5.000 passagiers had ingekocht, is de plann-
ningkort geleden bijgesteld tot 9.000 en Trans (trein-reizen) houdt er reke-
ning mee dat het in 1992 bh' elkaar 3.000 belangstellenden naar The Magie
Kingdom zal gaanbrengen. Alle driereisorganisaties melden dat het vooral
voor de maanden juli en augustus 'storm loopt. Dick van Poppel van Vrij
Uit: „Maar daarna wordt het een stuk rustiger."

Overigens verwacht de Disney-company dat in het openingsjaar 600.000
Nederlanders een rondje door het park by Parijs zullen maken. Die komen
echter voornamelijk op eigen gelegenheid en overnachten niet in een van
de op het terrein gebouwdeDisney-hotels. De passagiers van OAD, Trans
en Vrij Uit doen dat in de meeste gevallen wel. In totaal worden in deeer-
ste twaalf maanden twaalf miljoen bezoekers verwacht. " Een impressie van Fantasyland in EuroDisney

ertussenuit

Hotel Efteling
Op 1 juni opent het Efteüng
Hotel Kaatsheuvel. Het me-
rendeel van de 122 kamers is
ontworpen voor gezinnen,
maar er zyn ook vier apparte-
menten voor maximaal acht
personen en kamers voor 1 of
2 personen. De overnach-
üngspryzen liggen rond de
honderd gulden.
Ter gelegenheid van haar
40-jarig bestaan lanceert de
Efteüng op 1 junieen nieuwe
attractie, Droomvlucht, vol el-
fen, blubbertrollen, kastelen
en wonderwouden. De Efte-
üng is dit jaar geopend van 16
april tot en met 2§ oktober.

Belgische kust
De dertien Belgische bad-
plaatse&. :en bet achterland:
staan centraal in de nieuwe
vakantiegids 'De Belgische
Kust. Tien autoroute, leggen
het Vlaams. achterland

leper, Damrne, Ant-
werpen, Gent) open. Aanvul-
lend geven twee gidsen infor-
matie over vakantiewoningenen:: vakantiedorpen in die
_Irefek.s :©e: gidsen: -kunnen
worden aangevraagd bij het
Belgisch Verkeersbureau in
Amsterdam, tel. 02Ü-_24.59.53.
Jeugdvakanties
Cirkel Jeugdvakanties is een
stichting, die op non-profittba-
;:öis vööJkipde-ren en jongeren:vahjgftot; 2ö jaarfactie, e en
educatieve fvakanties in het
biMinehl en■büitêhlar«|ïorgani^
feert::li.l:::^k
begeleid door vrijwilligers.
«Besleiflgngen buiten Neder-
land _ijn: Ardennen,' Ziiid-
Frankrijk, Zuid-Engeland,
Portugal, Polen,; Amerika,
Rusland en Roemenië. Infor-
matie: 08348-:2300. :
Kano-zesdaagse
;Zes;dagenlang'pmkano door
de Noordhollandse wateren
varen: -lat kan van 19 tot en
:i|llill|||i|l!vanuil /kanoeen?
trym Kayaction m Schagen.
Het is dit jaar de tiende keer:
dat dit centrum een geheel:
verzorgde kano-kampeerva-
kantie organiseert. Voor meer::inform atte: 02240-97254.'"VfM

LandroVertocht
De Britse ftrma Eagle Coun-
try organiseert zevendaagse
expedities per Landrover
door d. Schotse 'highland.
and islands'. Begin- en eind-■|islllil|iveri^e&s en erfkan
gekozen worden uit vier ver-:
schillende routes. Het adres
van Eagle Country is: 55 Glen
Nevis. East Kilbride,
Scutland G74 2BJ, ~

korte toer
DONDERDAG 27 FEBRUARI

HEERLEN: IVN Heerlen toont
films gemaakt door 'Filmclub
Wijnandsrade'. Voor de pauze;
het gebruik van de natuur door
voornamelijk vogels én de diver-
se sporen hierin achtergelaten
door menselijk gebruik. Na de
pauze zullen de meest uiteenlo-
pende oude ambachten de revue
passeren. Scouting gebouw,
Benzeraderweg 190, aanvang
19.30 uur.

VRIJDAG 28 FEBRUARI

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.
GENK (B): Limburghal, Jaar-
beurslaan 6. Concert met Nana
Mouskouri, aanvang 20 uur.

ZATERDAG 29 FEBRUARI

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
BEESEL: Boerenbal in de 'Scha-
kel', aanvang 20 uur.
VALKENBURG A/D GEUL: Car
naval Tropical in Pavillon Dan-
cing aan de Oranjelaan 11. Aan-
vang 20 uur.

ZONDAG 1 MAART:

MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade 27 ver-
zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-
ren noodzakelijk, 043-254151.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte. "MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
veer 1 uur.

WOENSDAG 4 MAART

MAASTRICHT: Chalet Ber
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St. Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1
uur.
MAASTRICHT: In het Mccc, Fo-
rum 100 is van 12.30-19.30 uur
'Hieringe Biete' met het Maas-
trichts Salon Orkest onder lei-
ding van André Rieu en met
medewerking van de Koninklij-
ke Zangvereniging 'Mastreech-
ter Staar' en de tenor Wim Stein-
busch. _
# Wij raden onze lezers aan
er rekening mee te houden dat
de in deze rubriek opgenomen
evenementen zonder ons mede-
weten afgelast, verplaatst dan
wel uitgesteld kunnen worden.

sneeuwhoogten De sneeuwcondities in de Alpenlan-
den zijn nog goed, maar in de dalen
wordt het warmer. Het nul-graden-
niveau ligt op ongeveer 2000 meter
hoogte. In de dichtbijgelegen ski-
gebieden in België en Duitsland ligt
geen sneeuw meer. Op korte ter-
mijn is in deze situatie geen verbe-
tering te verwachten.

BELGIË
Ardennen: geen sneeuw.
DUITSLAND
Eifel: geen sneeuw.
Sauerland: geen sneeuw.
Harz: geen sneeuw.
Zwarte Woud: redelijk 40-90 cm
rond Feldberg en Todtnau, geen af-
daling in dal mogelijk.
Duitse Alpen: redelijk tot goed
20-300 cm. Afdalingen tot in dal
vaak niet mogelijk.
OOSTENRIJK:
van redelijk goed op de lage tot uit-
stekend op de hoge pistes, 40-310
cm.
ZWITSERLAND: van redelijk goed
op de lage tot uitstekend op de hoge
pistes, 40-270 cm.
ITALIË: van redelijk op de lage tot
goed op de hoge pistes, 10-140 cm.
FRANKRIJK: van redelijk goed op
de lage tot uitstekend op de hoge
pistes, 50-300 cm.
ANDORRA: goed tot uitstekend,
60-100 cm.

(ADVERTENTIE)

BEL NU GRATIS
DE ANWB VOOR DE JUISTE

REISVERZEKERING
Of ga naar hetANWB-kantoor

06-0503*
*Ook 's-avonds en in het weekend.
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|r^r_T_^?_^^l Eén van e populairste middenklassers in ons land is de Nissan Sunny. keuze uit een economische 1.4 liter, een pittige 1.6 liter en een razendsnelle 2.0 liter GTi (3-deurs).

En niet zonder reden. Doordat de Sunny familie bestaat uit meer dan 40 modellen en uitvoeringen Allemaal voorzien van geavanceerde 16 kleppen tech-

is elke Sunny maatwerk. Zo is er een Sunny 3-, 4-, 5-deurs en Wagon met 2.0 liter dieselmotor, niek en gekoppeld aan een geregelde ~~m^kl

JsSïsl- -s:ÊÈ£_-m ___ I'111 ___W__^_m ... , , ~„,,,_ . i" i i" i i u > U kiest uit soepel. 1.4 en 1.6 benzinemotoren of'de snelle en stille 2.0 liter diesel.___ sünmv El %Wm ü~^___i ze^s ultgeroePen door de ANWB de verscheidenheid aan modellen, t ge- v.a. 28.645,-.

'te
v.a. 24°245".eer

tot beste caravantrekker in zn §| Zelfs zn garanties zijn nauwelijks te evenaren: 3 jaar of 100.000 km
-____t^lLn___ÜlP: -y"_-_-____ ;.i -T_f „Bra^-sbag^

klasse. Zeer indrukwekkend is de Sunny GTi-R die in 5,2 seconden j^^^ '^^^^^^^ W*o> _W______t* fiS£iiV alêemene garantie en maar liefst 6 Jaar carrosseriegarantie. Want al

vanuit stilstand naar 100 km/h sprint. Voorzien van 'n 2.0 liter | i. is er bijna geen Sunny 't zelfde, er zijn nu eenmaal be-
lY^gjaß**^'. Li-'-^^^^^^^"^ J_rïÉ_wB__

'Turbo injectiemotor met intercooler en vierwiel-aandrijving | pP^ langrijke overeenkomsten die alle Nissans kenmerken,

om zn 162 kW (220 pk) op de weg te kunnen brengen. Overigens jf El ejf\m Een bezoek aan de dlchtstbijzijnde Nissan dealer zal 't overtui-

J_____T^^^VMi __■_&. ? f____£____^ VffijufH l____________C Tv /S>.-.-. J-:':-o£388__ ___l^_ _^__B3____l N______l ■ *____.S__s? ____r^^^^^^_L _fl_____^^^^^^^^^^^^_____l _____/ yÏX __' b^___________: *^___* rj^Ka___^r^^^^^^i^___^_____wwßi^^^^^^^^^^"B**F^^^^^"^^^» J__w

De fraaie 4-deurs Sunny is de succesvolle zakenman van de familie. Leverbaar in De grootste klep van de familie is ongetwijfeld de Sunny Wagon.

DE MOTOR/ UNNY SUCCES

I NISSAN 1
Prijzen mcl. BTW, exel. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, 100 NX, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300ZX, Terrano,King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Trade.

Lichtmetalen velgen op 5-deurs en roofrack op Wagon tegen meerprijs leverbaar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V.,
Langheckweg 36, tel. 045-462353.Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht,AutobedrijfAndré Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf
Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

* P" lil- EOSloooZoomFWt*tichtef_corn]s)act AJ 3010 «electronische klokradiomvt II S ~"" f' »^ f(( (( \V^ !Pf3_k.’ \__BSsws_ 'zeereerivoudkjebeciemng'autofocus FM en MG ontvangst'LCDdisplay »_» -jLw_nfffSfl_B r_ n uinKrlhnl \\ )) «__flg fflS____.
WÊr* systeem *programmakeuzeknop 'wekken met zoemer ofradio, ook " f 'l'l'l|f'''''*M|BTW"K|l3fl V#anOn WOrauanK V ■^^T^fel W___ l_%IflfPi :*2 scherpstelmogelijkhedenen :*Jltïherhaald *sluinr^rmes_!ijkheid. „J_KTiY_Tr7l]S_____l JÉll^o *een krachtige vertaal-^■^^"["Q m

WÈÊm JO belichtingsmethoden 'ingebouwde 111. . m g\f%Q WTA ■yllüfift-lli^ computer/organizer 'spelhngs- mi^
flitsercompleet geleverd met kÊSÊm /ïï aWP^£°m>s 'synoniemenlijst etc. m^*"

EF3S-80 mm AF objectief. f f 1^ foonboek. notitieblok, planner etc. °^0-_,a"W

..Tf ff _y Alldio Sonic ÈÉiteliy &* £_rm_..„d p^Vht talen n<w tezè d.m.v. optionele IC
]| \ s Spf radioreCOrder filet CD ÊÈÈF AT l Jr**,*'/^3 kaarter,'.._'door ontstaat een combinatie

CD322*MW/:LWFM stereo'3-byillF "^ . Efnelheid' .'faMMBRam" .Tl 1 „\'. ~ Italiaans. Spaans, Q^^^grafj^he«iyalizer'dubbel , gehe^u, {u,.... |.m_ar tot 32M8) '40 B^TT^___lPw I Nederlands en Zweeds, „r 30.- Per maand

'nrmaa" cass!|^_^*high"s^!4i|l!i?^ MS_ardes(_iijf(l9ms)*3.s"diskdrive _L*l^^^^^^SH '~ ~~\

design *hetkwairtlt- -IÊÊÈSk ÉÜ ES-s 'inci.^s dos s^o^geo- CD-aai^^ling "*^ OP DE EXTRA DAG
F29-35mm garandeert perfecte foto's SSSZg^^ |L works Ensemble beiden Nederlandstalig For IOVerS Omy VAN HEET JAAR!

J mm 11 Star printer viv "3 Polaroid VHSSSBP? 3HMR ï"f 24-20 'nieuwe Star24-naalds printer J>videobanden E 180

W^Ta M wmMm W_wr : JÊf\ .^^^_^! ' [Vl II ■■^«s«ö'^J_i _l 111:?;":

V| !?:■*"' of 30.- per maand [*| %*°J§! !^_^^ f _K_ÉH_______É■H I ''"' I WKt-

__L2p_r_V__^_rv_^_l<l3_] I

Hfijfflß] __________■________■_■_■____! Heerlen Promenade 41,045-713826
VBSTtmSi 3r=s_ißi;:,Iss?'"F*"— jekomt Ogen en Oren tekOtt. Maastricht Grote Staat 50,043-210204___■_____■■ __ zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden. 9 %J

_^___
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ARCAM
BANG&OLUFSEN
BNS
DENON
DRIADE
DUAL
EPOS
KENWOOD
LINN
MAGNAT
MC
MITSUBISHI
MONITOR P.C.
NAD
ONKYO
PANASONIC
PIEGA
ROGERS
ROTEL
SCYLLA
SIEMENS
SONY
SYNTHESE
T+A
TANNOY

LUISTERKAMERS
AANWEZIG

N.B. Wij hebben alle service-
en garantieverplichtingen

m.b.t. Bang&Olufsen
apparatuur van Bemelmans
Heerlerheide overgenomen
Limburgiastraat 41, Heerlen

Tel. 045-720560

Haarprobleme?

Für Damen und Herren
Lichte. Haai oder Glatrenbildung sind pas*
Scriöse Experten Kigen Innen wie es SP',
Auch besonders inlenssanlfür unzuHiW8"
ToupettrSger.

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minderdaneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

M *

'M WÊÊÊbS

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

J&ORTSENZOHDfR ORtHZI"
r
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.25 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
De verborgen schat.

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:

Onder hypnose. Don Diego wordt
door een rondreizende kwakzalver
onder hypnose gebracht en laat de
donkere kant van Zorro zien.

17.20 Star street. Animatieserie. Afl.:
Het verveeldoolhof.

17.30 "" Goud van oud live. Compi-
laties van hits uit de jaren 60 en 70.

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine
met Bart de Graaff.

18.45 "" Top 40. Popmuziek gepre-
senteerd door Erik de Zwart.

19.20 Veronica film & video. Filmma-
gazine. Presentatie: Rene Mioch.

19.50 Empty nest. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De zelfzuchtige dok-
ter. Harry besluit Andrew Elliot, zoon
van een goede vriend, zijn partner te
maken. Alles lijkt goed te gaan, totdat
Laverne Harry op enkele vreemde
zaken wijst.

20.15 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: De nieuwe lichting. Anderson
en Goldman moeten een groep nieu-
welingen op een missie begeleiden.v
Bovendien zal een anti-oorlog journa-
list een verslag maken.

21.05 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre-
sentatie: Hans Emans.

21.35 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-
medyserie. Afl.: De moeder van Lu-
cien. Lucien is in paniek als zijn
moeder komt logeren, want hij heeft
haar nooit verteld over zijn geaard-
heid.

22.05 Indoor Autosportgala. Auto-
cross vanuit ijsstadion Thialf in Hee-
renveen.

22.55 Police squad. Comedyserie.
Afl.: In de ring. Frank gaat under-
cover in de bokswereld om devreem-
de zelfmoord van bokser Mike
Schultz te onderzoeken.

23.25 Stop de persen. Mediapro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

23.55-00.00 "" Journaal.

Duitsland 1
Tagesschau.

"a-03 Der Denver-Clan. Amerikaanse
serie.

Dayan Qigong. Chinese adem-
'echniek en gymnastiek. Les 4.

I_n° Tagesschau.un3 ARD-Ratgeber. Reise, toeristi-
?°ne tips. Vandaag: Luzern, Groen-
land en Sardinië."■35 ZDF-info Verbraucher. Consu-mententips. Vandaag: O.a. Fitness-
studio's en mode gehandicapten.]-00 Tagesschau.

'""03 Die Hütte am Sec. 4-delige se-ne van Georg Tressier.
''"55 "" Die Goldene 1 - ARD-Fem-
sehlotterie. Amusementsprogr.

{«"40 Urnschau.
*.55 Persoverzicht.'J-00 Tagesschau.

{^"05 ARD-Mittagsmagazin.
'MS Wirtschafts-Telegramm.

Tagesschau.
U-i ** Hallo Spencer. Kinderserie.
'"30 Der Trotzkopf. Jeugdserie naar
Qe gelijknamige roman van Emmy

1 _«n Rnoden. Afl. 2: Heimweh.
£°0 Tagesschau.
7"03 Backstage. Reportage over het..peroep jockey.
"30 Traumberufe. Uta König - jour-

-16n' filmPortret-
16_. Tagesschau.

"°3 Mutter & Sohn. Australische
1comedy-serie. Afl.: Die Orden.
<£30 rfr) vale Tudo - urn jeden. 'eis. Braziliaanse serie.punkt 5 . Landerreport.

1. 15 Tagesschau.
'25 WWF-Studio.j35-18.05 Die unschlagbaren

18Ï?-Serie'Ir'_ Hier und Heute- Actualiteiten.
_n'_5 Auch Achse. Serie.
20?c(TT) Tagesschau."1S Unter deutschen Dachern. Der
*|m' geht heim. Reportage over de

2n _ong van de Flint-kazerne-
-21 n Tagesthemen-Telegramm.
21 no (TT) Der 7- Sinn- Verkeerstip.
22 _n Auf der Coucn: SentaBerger.
2.'__ Tagesthemen. Actualiteiten«J.OO 1937-Kunst und Macht. Over
(__.,.. texP°'s in Berlijn 1937.°S°o Tagesschau.
7;u 5 Z.E.N. Winter in der Rhön: Derletzte Schnee.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Lemen los - volle Fahrt vo-
raus. Documentaire serie over de
geschiedenis van de zeevaart.

14.15 Amerika - Eine musikalische
Reise. Muziekprogramma over soul-
muziek uit Memphis, Tennessee Met:
Al Green, Rufus Thomas e.a.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
Regisseur Wessel begint in de die-
rentuin met de opnamen voor zijn
nieuwe actie-film. Hij maakt er een
chaos van en werkt iedereen, inclu-
sief Christoph Hagenbeck, op de
zenuwen.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. Jeugd-

serie. Afl.2: Der verwunschene Prinz
(2). De kinderen krijgen een zeehond
van Moses. Het verzorgen kost ech-
ter veel tijd en moeite. Dan komt Pe-
ter die dezeehond wil kopen voor zijn
zoölogisch instituut.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Pfiff. Sportprogramma voor jon-

geren.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal.
17.50 Ein Heim für Tiere. Serie. Afl.:

Samtpfötchen. Er verdwijnen alsmaar
meer katten in Adelsheim. Verdach-
ten zijn o.a. onbarmhartige dieren-
vangers die in opdracht van een test-
laboratorium werken.

18.20 Ein Heim für Tiere. Vervolg.
Aansl.: Programma-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 Liebe auf den ersten Bliek.
Koppelquiz voor vrijgezellen.

20.00 Der grosse Preis. Quiz.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 Heute-journal.
22.15 Doppelpunkt. Discussie. The-

ma: armoede in Duitsland.
23.15-01.10 Tangos. Argentijnse/

Franse speelfilm uit 1985 van Fer-
nando E. Solanas. Met: Marie Lafo-
rêt, Philippe Léotard, Miquel Angel
Sola, Marina Vlady. Deze film, met
onnavolgzame tangomuziek van As-
tor Piazolla, werd in 1985 in Venetië
bekroond.

TV FILMS VIDEO
RTL 4

2.50 Wanted Sabata. Italiaanse
J^anetti-western uit 1972 van Ro-

Mauri. Slecht verhaal over:~n man, die ten onrechte van
noord wordt beschuldigd. Met

orad Harris en Vassili Karis.

BBC1
dui_ Underwater! Amerikaanse
geL -rsfilm ""< 1955 van John Stur-
naar e amateurduikers op zoek
badnaten schat- Jane Russel' in
film Vormt hoo9tepunt van de

BRT 1
iQoo a"?- Amerikaanse film uit
on J t. ewis M»estone. Vrouwop een klem ertand in de Stille Zuid-Jee heeft problemen met een on-
foM9an9i_. r,? d'kur- Met Joan Craw-'ord en Walter Huston.
RTL Plus
22.15 Three Kinds of Heat. Brits-pmerikaanse thriller uit 1987 van'-eslie Stevens. Interpol op jacht°aar smokkelbende. Met RobertQinty en Victoria Barrett.

BRT 2
22.30 Frances. Amerikaanse film
uit 1982 van Graeme Clifford. Film
naar het tragische leven van de
filmster Frances Farmer die uitein-
delijk in een gesticht terecht kwam.
Met Jessica Lange en Sam She-
pard.

" Marie Laforet in 'Tangos, l'exil de Gardel'. (Duitsland 2- 23.15 uur).

Duitsland 2
23.1S/Tangos, l'exil de Gardel. Stijl-
volle film uit 1985 van Argentijnse
emigrant Fernando Solanas. Ge-
vluchte Argentijnse dansgroep pro-
beert in Parijs het hoofd boven
water te houden. Met Marie Laforet
en Philippe Léotard. Muziek van

Astor Piazzola

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Liegbeesten en apekoppen.
10.00-10.30 De Beer van Bern.
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.
19.00 Binnenland. Actueel wekelijks

magazine.
19.30 Schilderspaletten.
20.00 "" Journaal.
20.25 De mankementenshow. Sati-

risch programma.
21.03 Heren. Engelse serie.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sportjournaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland.
23.15 Kennissystemen.
23.45 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
23.52-00.45 ABN/AMRO-tennistoer-

nooiRotterdam.

" Evert van der Meulen.
(Nederland 1 - 21.55 uur)

RTL4
06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 Nieuws.
07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Am. serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.
10.20 As the world turns.
11.05 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.35 Bios. Film- en videomagazine.
12.10 RTL4Text.
12.50 Wanted Sabata. Italiaanse

speelfilm uit 1972. Regie: Roberto
Mauri. In hoofdrollen: Brad Harris,
Vassili Karis, Elena Pedemonte e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons & daughters. Australi-
sche serie (slot).

15.35 The bold and the beautiful.
Amerikaanse soap serie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Am. serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine met aandacht voor de actualiteit,
interviews, artiesten, de showbizz en
een hoofdgast.

18.00 RTL4zes uur nieuws/weer.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin. Presentatie:

Hans van der Togt.
19.30 Avondnieuws.
19.50 RTL 4weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Surpriseshow. Tweede afleve-

ring van een nieuwe reeks waarin
presentator Henny Huisman gewone
mensen op een gewone manier ver-
rast.

22.00 Life goes on. Tweede afleve-
ring van deze Amerikaanse serie.

22.55 Match: Barend & van Dorp.
Spraakmakend en onthullend sport-
programma.

23.45 Laatste nieuws.
00.00 Booker. Amerikaanse serie.
00.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.15 The Oprah Winfrey Show.
02.00 Wanted Sabata. lt. film. Herh.
03.25 RTL 4Text. Selectie van pagi-

na's uit RTL4-Text.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastiek. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus Engels. 10.10
Schooltelevisie. 11.40 Teletekstover-
zicht. 11.48 Programma overzicht.
11.50 Das Recht zu lieben. Braziliaan-
se serie. 12.15 Mittwochs urn 8. 13.45
Auslandreporter. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Die heilige
Kuh. 15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3
aktuell. 16.05 Jörg Preda berichtet.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
natuurkunde. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Poppenspel van de Augsburger
Puppenkiste. 18.30 Natuurfilmserie.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde met om 19.45 Raampro-
gramma's van de landelijke studio's.
20.00Kölsch-Hannesche-Thiater. Pop-
penspel. 21.45 West 3 aktuell. 22.00
Linie K, cultureel magazine. 22.30
Dempsey and Makepeace. Engelse se-
rie. 23.20 Liederen van Willy Oster-
mann uitgevoerd door de Black Fööss.
23.55 Laatste nieuws. Aansl. Zur
Nacht.

Sat1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30Bezaubemde Jeannie. Am. serie.Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Wenndie Glocken heil erklingen. Duitse Hei-
matfilm uit 1959. 10.45 Booker. Am
krimi. Herh. 11.35 Glücksrad. 12.15Punkt, Punkt, Punkt. Grappig woord-
spel. 12.40 Tip des Tages. 12.45Te-
1e-Börse (met om 13.00 Sat 1 Bliek).
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens,
serie. 14.30 Bezaubemde Jeannie.
14.555at 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest,
serie. 16.00 Rückkehr nach Eden, se-
rie. 16.55 SAT.I Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelshow. 17.45 Regionalre-
port 18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Die Verschwörer -lm Namen der Gerechtigkeit. 'Der Yup-
pie-Killer' (1) Am. krimiserie uit 1991.
21.15 Hunter. Am. misdaadserie (1).
22.15 Spiegel TV - Reportage. 22.50
Sat 1 Bliek. 23.00 Spiegelbild im Gold-
nen Auge. Am. speelfilm uit 1966 met
Marlon Brando e.a. 00.50 AKUT, poli-
tiek magazine. Herh. 01.20 Sat.l
Sport. ATP-hoogtepunten. 02.00 Vor-
schau/Videotext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
natuurkunde. 09.00 Sprache und litera-
tur. 09.30 Musik in ihrer Zeit. 10.00
Crossing borders. 10.20 Arbeiter und
Automaten. 10.50 Non-Stop-Fernse-
hen. 16.00 Cursus Engels. 16.15 Vor
165 Jahren gestorben: Johann Hein-
rich Pestalozzi. 16.30 Cursus Rus-
sisch. 17.00 Cursus natuurkunde.
17.30 Die Sendung mit der Maus.17.59 Tekenfilmserie over het mense-
lijk lichaam. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Das Südwestjournal ausRheinland-Pfalz. 19.00 Service urn sie-
ben. 19.15 Die Sendung mit dem Stier.
Magazine. 20.00 Lindenstrasse. Serie.
Afl.: Gift. 20.30 Deutschhausplatz. Poli-
tiek magazine. Presentatie: Christoph-Michael Adam. 21.00 Journaal. 21.15Sport unter der Lupe. 22.00 Kulturzeit
ET ZETERA. 22.55 Jetzt schlagt'sRichling. Sketches. 23.00 Rollerball.
Engelse speelfilm uit 1974 van Norman
Jewison. Met: James Caan, John Hou-seman, Maud Adams. 01.00 Laatste
nieuws. 01.05 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
2.05 The Asphyx. Engelse film uit
1972 van Peter Newbrook. Negen-
tiende-eeuwse wetenschapper pro-
beert het eeuwige leven te bewerk-
stelligen. Met Robert Powell.

RTL Plus
3.30 Monkey on My Back. Ameri-
kaanse film uit 1957 van André De
Toth. Bokser raakt door drugsver-
slaving aan lager wal. Integer. Met
Cameron Mitchell en Paul Ri-
chards.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
6.00 ""Journaal.
'6-05 Kleuterprogramma/Tom en
Jerry. Tekenfilmserie en Victor en
Maria, animatieserie.""20 (TT) Service salon. Gevarieerd

Presentatie: o.a.Tineke de Groot.
''.30 Wordt vervolgd. Stripprogram-
fria. Presentatie: Judith de Bruijn.

JB.OO Boggle. Woordspel.
'8.23 Forza! Jongerenmagazine. Pre-

sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-bertoTan.
'8.53 (TT) De uitdaging. Programma
daarin Angela Groothuizen een
schijnbaar onmogelijke uitdaging
inneemt die binnen een korte tijd
foet worden gerealiseerd.

«0.00 (""+TT) Journaal.
"25 L.A. Law. Amerikaanse advoca-
'enserie. Afl.: T.V. or not T.V. Mulla-ney is verontwaardigd omdat Gracevan Owen het op zelfverdediging wil
9ooien tijdens de rechtszaak van El-sa Chandler. Deze heeft haar man
Jjermoord na 12 jaar door hem mis-handeld te zijn.21 -15 AVRO Televizier. Actualiteiten-programma. Presentatie: Karel vande Graaf of Ria Bremer.

*'-55 (TT) Hoe voelen wij ons van-
daag? Nederlandse comedy-serie.

Een tevreden roker is geen on-
fuststoker. Bolke, Rudie en Wouter
Paffen er flink op los. Zowel Vikram
*'s Rudie denken de oplossing te we-
ten om van het roken af te komen*2.20 Morgen kan 't beter. Cursusin-
termatie.

«"30 (TT) Vinger aan de pols. Me-
nsch magazine. Presentatie: Ria
Bremer. Vanavond komt de vraag

de orde of een dokter-een ande-
fe dokter wordt als hij zelf ernstig ziek

's of ziek is geweest.«2-55 Hollands decor. Een wandeling

°' fietstocht naan aanleiding van een
°oek. Presentatie: Willem Nijholt. Afl.:

.^utphen. (herh.).
«3.05 Opium magazine. Cultureel
rriagazine.

«3-45-23.50 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie. Met o.m. Mu-

ziek.
15.00-15.30 Geschiedenis. 500 jaar

Latijns-Amerika.
16.15 Ram Amerikaanse speelfilm uit

1932 van Lewis Milestone. Met: Joan
Crawford, William Gargan, Beula
Bondi, Walter Huston.

17.30 Mooi en meedogenloos.
17.55 Journaal.
18.00 Tik tak. Kinderserie. Af1.58.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het ver-

dwaalde eendje.
18.10 Draaimolen. Kinderreeks.
18.20 Prikballon. Kleutermagazine.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie. Nick

geeft de Robinsons reden tot be-
zorgdheid.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
20.45 Het huis van wantrouwen. Te-

levisieprogramma dat wordt uitgezon-
den.

21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Programma van het NCMV-

Middengolf.
23.15 Coda. Clair de lune, van Gabriel

Fauré op tekst van Paul Verlaine.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Het menselijk lichaam.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Lava. Humoristisch programma

rond Kamagurka en Herr Seele.
20.30 Tekens. Kunstdocumentaires

over kunst in Zuid-Amerika.
21.30 Journaal en sport.
22.00 Première Film en video. Film-

magazine.
22.30-00.45 Frances. Amerikaanse

speelfilm uit 1982 van Graeme Clif-
ford. Met: Jessica Lange, Sam She-
pard, Kim Stanley e.a. Seattle 1931.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Met om 6.30 Frühmagazin met om
8.30 Treff am Alex.

08.55 Vater Murphy. Amerikaanse fa-
milieserie.

09.45 Reich und schön. Amerikaan-
se serie.

10.10 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie.

11.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie.

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Amerikaanse serie.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.20 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.05 Dallas. Amerikaanse serie.
15.55 Chips. Amerikaanse serie.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump street - Tatort Klas-

senzimmer. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl.: Der Denunziant.

20.15 Superfan. Show met muziek,
tv-ballet en sterren. Vandaag: gast
Roberto Blanco.

21.15 Notruf.
22.15 Drei abgebrühte Supercops.

Amerikaanse misdaadfilm uit 1987
van Leslie Stevens.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. Amerikaan-

se serie.
00.50 Kampf gegen die Mafia. Ameri-

kaanse serie.
01.40 Twilight zone. Amerikaanse sf-

serie.
02.05 Challenge. Engelse komedie uit

1972 van Peter Newbrook.
03.30 Tedfel im Nacken. Amerikaan-

se speelfilm uit 1957 van André de
Toth.

05.00 After hours. Magazine.
05.15 Elf 99.

Radio 1 radio7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 15.05NOS
Aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws). 19.04 Goal. 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1.02 Zingen in de
nacht. 2.02 Als mensen verande-
ren. 2.30 Mag ik even. 3.02 Go-
spels van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
7.04 Goedemorgen Nederland.
7.53 Het levende woord. 8.04
NCRV's hier en nu. 8.20 Goede-
morgen Nederland. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Ted's lunch-
pakket, met om 13.04-13.20 Hier
en nu. 14.04 NCRV's belspel.
15.04 Beste Beer. 16.04 Disco-
gram. 16.47 lets anders. 17.04
Bart van Leeuwen en Will Luikinga.
19.04 De hits van... 20.04 Erik de
Zwart. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop ofeen envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale tap 100. 18.04 De
avondspits. f 9.04 TROSdancetrax.
21.04 De CD show. 23.04-24.00
Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

(8.00 Nws.) 9.10 Veronica's mees-
terwerken I: Radio Kamerork. met
viool. 10.30 Muziek voor miljoenen.
11.57 Veronica's meesterwerken
11. 13.00 Nws. 13.04 Nederland
muziekland klassiek. 14.00 Metro-
nomium. 15.30 Zeggen en schrij-
ven. 16.00 Debeweging: 16.00Het
portret. 18.00 Nws; 18.04 Muziek-
journaal; 19.00 Concert. Muz. voor
mezzo-sopraan en piano. 20.00
Nws. 20.02 Het podium: 20.02 De
wandelende tak; 21.00 Voorland.
Pianoduo. 22.00 Downbeat.
23.00-24.00 Audio Art. Drie vrou-
wen in klankkunst.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Men neme... 10.00
Dilemma. 11.00 Gezondheid, een
zorg. 12.00 Nws. 12.05Aardewerk.
13.00 Nws. 13.10 Emmastraat 52.
14.00 Gasten van de KRO. 15.00
Ezelsoor. 15.30 Een ijsje op zon-
dag. 15.50 Het levende woord.
16.00 NOS Cultuur. 17.00 De ron-
de tafel van Pam. 17.25 In gesprek
met de bisschop. 17.35 Postbus 51
radio-magazine. 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Pop-Eye. 18.40 Dini-
miz islam. 19.00Nieuws enactuali-
teitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in hetChinees. 20.30 Indone-

sië, taal en cultuur. 21.00 Rus-
sisch, taal en volk. 21.30 Pronto.
22.00-22.30 Computers in het pri-
mair onderwijs.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 La fete a la
maison Am. serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.35 Franse komedie
uit 1946 van René Clément en Noël-
Noël. 15.10 Literair portret van de
schrijver Pierre Mertens. 16.00 Autant
savoir. 16.25 Clips. 16.45 Nouba nou-
ba. 17.35 Force de frappe. Am. serie.
18.25La fete a la maison 19.00Actua-
liteiten. 19.30 Journaal. 20.25 Autant
savoir. 20.55 Year of the dragon Ame-
rikaanse politie-film uit 1985 van Mi-
chael Cimino. 23.10 Filmrubriek. 00.00
Weerbericht. 00.20 Beursberichten.
00.25-00.35 Politieke uitzending.

België/Télé 21
15.55 Porte ouverte. 16.50 Magazine
over klassieke muziek. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Politieke uitzending.
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00
Documentaire over de inwoners van
Kazachstan. 20.55 Reportages. 21.25
Laatste nieuws. 22.00 Franse tekenfilm
uit 1980. 23.20-23.55 Ce soir.

TV5
07.00 Ochtend-/middagprogr. 18.00
Spelprogramma. 18.30 Nieuws. 18.50
Weerbericht. 19.00 Télétourisme.
19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Avon-
tuurlijk magazine. 21.00 Nieuws. 21.30
Wetenschappelijk magazine. 22.40 Au-
tant savoir. 23.00 Nieuws. 23.30 Viva.
00.10-00.30 Documentaire serie.

RAI UNO
06.55 Ochtend-Aniddagprogr. 18.00
TGI flash. 18.05 Vuoi vincere. 18.15
Ora di punta. 19.55 Una storia di Enzo
Biagi. 19.50 Bollettino della neve.
20.00 Telegiornale. 20.40 42 Festiva di
San Remo. 23.00 TGI linea notte.
23.15 Dopofestival. 00.15 TG - notte/
che tempo fa. 00.45 Oggi al parlamen-
to. 00.55 Mezzanotte e dintorni. 01.30
La vita è meravigliosa. 03.35 TGI linea
notte. 03.50 Sangue sulla luna. 05.15
TGI linea notte. 05.30 Divertimenti.
06.05 1915.

BBC 1
07.00 Teletekst-overz. 07.30 BBC
Breakfast news en om 7.30-7.55 Busi-
ness Breakfast. 10.05 Discussieprogr.
10.50 Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05
Playdays. The patch stop. 11.25Bump.
Animatie. 11.35 People today. 12.00
Nieuws. 12.05 Schoonheidstips. 12.30
People today met om 13.00 Nieuws.
13.20Pebble Mill. Talkshow. 13.55Re-
gionaal nieuws. 14.00 Nieuws. 14.30
Neighbours, Austr. serie. 14.50 Quiz.
15.15 Underwater. Am. speelfilm uit
1955 van John Sturges. Met: Jane
Russell, Jayne Mansfield e.a. 16.50
Meivin and Maureen's Music-a-Grams.
17.05Seeing off Uncle Jack. 17.20 Te-
kenfilmserie. 17.30 Dizzy heights.
Jeugdserie. 17.55 Jeugdjournaal.
18.05 Blue Peter. Kindermagazine.
18.35 Neighbours. Austr. soapserie.
19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal
nieuws. 20.00 Top ofthe pops. Muziek-
programma. 20.30 EastEnders. Engel-
se serie. 21.00 Last of the summer
wine. Comedyserie. 21.30 Us girls. Se-
rie. 22.00 Nieuws. Aansl.: Regionaal
nieuws. 22.30 Casualty. Ziekenhuisse-
rie. 23.20 Question time. Discussie.
00.20 Paradise. Serie. 01.10-01.15
Weerbericht. 03.00-03.15 The way
ahead. Informatieve serie.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voor gebruik schudden. 12.00Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03Parkeerschijf metRi-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 Veranstaltungska-
lender). 9.10 Musikexpress. 10.00

Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch (om 12.00 agenda voor Brus-
sel; 12.15agenda voor hetOstkan-
ton). 12.30 BRF Aktuell. 13.00 Fri-
schauf. Volksmuziek. 14.05 Musik-
zeit heute: country & western.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Jazz a la
BRF.

BBC 2
07.45-08.10 Open university. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
Actualiteiten. 10.00 Schooltv. 14.20
Charlie Chalk. Kinderserie. Afl.: Ar-
nold's night out. 14.35 King Rollo. Kin-
derserie. 14.40 Schooltv. 15.00 Nieuws
Aansl.: Schooltv. 15.15 Advice shop.
Consumentenmagazine. 16.00 Nieuws
Aansl.: parlementair nieuws. 16.50
Nieuws. 17.00 Bowls. 18.30 Culinair
magazine.l9.oo Bonanza the next ge-
neration. Am. speelfilm uit 1988 van
Bill Claxton. Met: John Ireland, Robert
Fuller, John Amos e.a. 20.30 Regio-
naal nieuws. 21.00 Reportage over het
architectonische landschap in Enge-
land. 21.30 Automagazine. Vandaag
o.a. aandacht voor de comeback van
de Ford Capri. 22.00 Red dwarf V.
Nieuwe serie sf-comedy. 22.30 Serie
over het hedendaagse Spanje. Van-
daag reportage over de welig tierende
goklust in Spanje. 23.20 Talking to my-
self. Vandaag: Sir Bernard Ingham,
filmportret. 23.30 Newsnight, actualitei-
ten. 00.15 The late show, kunst- en
mediamagazine. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.35 Open university.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Ski special.
09.00 World Sports special. 09.30 Golf.
10.30 Eurobics. 11.00 Voetbal. Win-
naar groep B-tweede van groep A.
12.00 Boksen. 14.00 Paardesport.
Concours Hippique. 15.00 Eurobics.
15.30 Voetbal. Vervolg. 16.30 Skiën
(mannen). 17.00 Watersport. 17.30 IJs-
hockey. 19.30 Argentijns voetbal.
20.30 Voetbal.Winnaar groep A-twee-
de van groep B. 21.30 Ski-verslag.
22.30 Spaans voetbal. 00.30-02.00
Tennis.

Eurosport
09.00 Biathlon en Noordse ski combi-
natie. 10.00 Paardesport. 11.00 Bad-
minton. 14.00 Paardesport. 15.00
Tennis. 17.00 Trans world sport. 18.00
Tennis. ATP R'dam2o.oo Basketball, li-
ve. 21.30 Eurosport nieuws. 22.00
Tennis. ATP. 23.30 Motorsport news.
00.00 Autosport. 00.30-01.00 Euro-
sport nieuws.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 08.00 ITN Nieuws. 08.30
Media Europe. 09.30 Super shop.
10.00 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 13.00 Japan busi-
ness today. 13.30 The travel magazi-
ne. 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. 20.50 Supersports news.
21.00 Beyond tomorrow. 21.30 Eastern
Europe reports. 22.00 BBC world
news. 22.30 Europe reports. 22.45 US
market wrap up. 23.00 I spy. 00.00
Music news. 00.10 Wanted. 01.10 The
mix. 01.30 Super shop. 02.00 The mix
all night.

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. 21.30 The pulse. 22.00 Greatest
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo-
vies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

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 intern, hour. 23.00
World business. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00-09.45 Showbiz
today.

RTL Radio
4.00 Frühschicht Weckdienst. 6.00
Guten Morgen Deutschland. 9.00
Radio-Shop. Muziek en actualitei-
ten. 12.00RTL Mittag. 14.00 RTL
Radio Café. 16.00 Feierabend. die
Abend in den Feierabend. 18.00
Radio Bar. Classic Hits. 21.00 Lie-
be ist. Das zartliche Magazine.
24.00-4.00 Radio-Nacht. Die Nacht
lebt.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.05 Mu-
sikpavillon. 12.00 Nieuws en weer.
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache

(13.00 nieuws). 14.00 Nieuws.
14.05 Stichwort Wirtschaft. Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert.
,16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf, aansluitend Musikex-
press (18 00 en 19.00 nieuws:
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieuws.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 Nachtexpress.

Vogelzang
CO-afdeling.
ruime keus

inbeelden muziek

ï®r.J|f
DE NIEUWSTEVERZAMEL CD VAN DE
GREATESTHiTS'92ISNUUIT!
Zelfs de huidige nr. 1 staat erop. George
Michael& Elton John "Don't let the
sun..." en verder 17 andere knallers: KLF,
Tina Turner, Snap, Ce Ce Peniston, Salt 'n
Pepa, e.v.a. J% Q95

COCKROBIN-BEST OF
De langverwachteverzamel CD van deze
supergroep uit de 80-er jaren.Alles staat
erop: When your heart is weak, El Norte,
Biggest fooi, I thought you were on my
sideen natuurlijk de nummer 1 Promise
you made. *___*_ 95

VIDEO: STARWARS TRILOGIE
De succesvolle bioscoopserie is nu in
3 delen voordelig leverbaar: StarWars,
Return of the Jedi en TheEmpire strikes
back. Beleef de mooiste Steven Spielberg
films nu thuis in uw eigen woonkamer
opnieuw. 0A95SLECHTS O" PST,

M uoGELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN
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Piep enOllie op zoek
■-*^l *___T_r- *^^_ , Ij»- -' j %hSÉ| .^-_oo^^^^^^^_\__twÊÈÈ§hP^^. ■ m _P__s_Ï_«^____F

_______________ J %r .'^V * * _^L^^^ __.' ' ' _x_rafful^__^ _____ _____ *^^_^ *^^^^^^^^^^^ -'.'-TpaWc J J j___________r _____T___^________^____M^__r ■__'Tl^ __■■__.

Hier vast een stukje uit 't nieuwe, spannende avontuur in debrouwerij geweest. We haddenzon dorst en toen dachten !
van Piep en Ollie van deze week. JanLinders biedt u ook dit we, nou dannemen we een lekker glaasjebier/ 7

boekje gratis aan bij 30,- boodschappen (exclusief statiegeld). Hoe zal dit aflopen? Blijven de Dansmariekes altijd door-
dansen? Dat staat in Piep en Ollie en de Doordansende

Piep eilOlKe Op ZOek naar de dansmariekes. Dansmariekes, het boekje van deze week.
Overal ziet Ollie springende meisjes met één been

boven hunhoofd. Hij wordt almoe alshij ernaarkijkt. "Ollie'', Onze alcoholvrije bieren voorKarnaval...
zegt Piep, doe je oorwarmers eens af. Ik wil even met je "RilVaria malt "_! 90 Stender Jl5
overleggen". Ollie doetmeteenwat Piep zegt. Misschien weet 24 x 0,3 liter IASQr JLéhmm Amstel malt -j 095 !

01 _ . "'■*, _- 24x0,3 liter ló*
Piep wel een oplossing. Schutters bierFree XOO B ki

"r_..w/__ "_-*-__>" rviv //, T. 1 malt 12 X 0,3 liter -6r?5-U« 6-packa 0,3 liter 4.7'Ollie", fluistert Piep in Ollies grote oor, " 't is heel erg,

■*____ " !___J_______«i__v $lSf'; _\W%_ \-L. -*'*Wm BL' tfJSPlfflif. "__.________:



naarde dansmariekes*
emmertjea 600 gr *^C/f\_/V_/ , - /-% /^ /^v I W— — Lui I

.-"■ 'ö| Slagers-achterham OOQ ' fc~-^ipp V^^^^W^^^piP
M^M^ :- X _A \ NIEUW: Bar-le-Duc 7Q

* m_ Citron literfles #99 I S

slagerij, paka4x 80gr _h9r_Z_.3U **»3(jga !^^ JU| fe
wggrnmt' Ü| * Sillevoldt spliterwten /~pV(3fiSöBß3"! ■l#_!^7AV'llc_nr_l^^^^ '^'^ pak a 500 gr OrérOL/

, ;#?^^^^. aamS. _0 1 J____frf_-"^__s _^____JÉ___-^___l^S______-Ibi " é*" '^S*!ss_s ;É-_fe-i_^___ï ________¥

doosa 20 stuks 4-65'C_/«c>'\_>/ j|||l Delmonte
fp^ZZ^. ■■■ . Jl ananasschijven 1 CH

"~^"^l^^B »__ -~ £__^H^i9 blikalOschijven = 567 gr irBT I.JU
\^ " .. -iutvia'-ü e» |; melkunie- i V.,, mr^è \fmwiM kipfilet I_r C_r ssmmm

_■ J^^_iï^:'^;-_ -■■''<) v-.. _^ iML/IIIVL M_-^_^ m. I .K_T ... ■, _-.''_____■___: " r""

M _Pfi*>*-^^___^ T ■ " perpota72oml 4t81?~ -L.OU
«I^^W^^^^^^^^ LimOUSin natuurlijk rundvlees:

Km j-jft '^IrEw. kogelbiefstuk 100gr O.T"\J rJ^s^^^

Camavalstaartvan Q Ad van Geloven Saté 1 QfiJan Linders ± 750gr >^."TW Ajam Pakjeaisogr hör I.OU l^--"" ' - 1

Roggebrood van Smiths Crispy Chips Latta halvarine Resi frituurvet Deepßlue Christoffelvlaaii igr Verse champignons
Jan Linders volkoren of naturel, paprika of cheese- pak a 1000 gr Fancy Pink zalm Ah^8*

1 "

balfom,4oogr h55~LUL) onion, 200gr -4t79~L.oJ kuipjeasoogr ■_&_- 1.90 elders 3.49bij ons 2.98 blika2l3gr 2rt9~1.70 met slagr ± 1200gr 11.00 bakjea±2sogr 1.99
Bieze schepsalades: Hoppe mini appel- Schutters bier Goudappeltje of Dash vloeibaar Extra belegen Verse slagers-
haring, farmer, rauwkost flappen pak a 6 stuks + 2 krat a24x 0,3 liter- Appelsientje 3 mini- Goudsekaas knakworsten
ofsellery,perloogr 99 gratisbijverpakt \^T LSÜ flessen _3t95J_2.95 pakjes a 0,2 ltr 2^0^1.90 pak a 1,5 liter *9r8.99 500gr _r_e-6.30 sstuksvoor 3.50
Sense dieet- Cöte duRoussillon Katjadropswieto's, Hero tomatenpuree Vers Frans stokbrood Schwarzwalder- Koude schotel
margarine (statiegeidfles) seltie's of driekantjes, schinken vandeslager
kuipjeaso0 gr 2ri*r 1.90 fles al liter 4t98-4.50 zak a 225 gr j^98~99 dubbelblika 140grO#r69 400 gr -l-9r1.70 100gr -2r9?2.59 1 kilo 8.95
SuperDickmans Zeiler Grafschaft 2ljn ld van don 27 t/m zaterda 29febmari m 2Slagers-boerenzult Verse Hongaarse
negerzoenen Q.b.A. * goulash
doosa9stuks fles 41 liter S^rs.oo aan het stuk, 500 gr 4.50 1 kilo 17.90

'tAllerbeste voor 'nvriendelijkeprijs
HArrf'li,'V _aS?raat 5' B_Ct: Markt ' Bïeken Donk:Heuvelplein 11Beiden: Raadhuisstraat 17Blerick: Albenckstraat 15BoxmeerKloostertuin 44 Brunssum: Wilhelmmastraat 1Cuijk: Molenstraat 43 Deurne: Helmondseweg 65aGeleenLindenheuvel: Ringovenstraat 3 Gennep: Wmkelcenrum 'De Duivenakker' Grave: Mgr Borretweg 15 Groesbeek: Burg Ottenhofstraat 1 Grubbenvoist: Kloosterstraat 14Heerlerheide:Ganzeweide 'O/Wannerstraat Helden-Parmingen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7 Horst: Kloosterhof 3d Ittervoort:Begomastraat 12Kerkrade: Marktstraat 51 Liessel: Hoofdstraat 75 Linne: Maasbrachterweg 23 MUI:Oranieboomstraat 1 Nederweert: Lambertushof 3 ..y-Echt: Chatelainplein 13Roermond: OL. Vrouweplein 17Roggel: Dorpsstraat 11Sevenum: PastoorVullinghsstraat 7

Sittard: Industriestraat 19 Someren: De Meer 21 Stem: Heerstraat Noord 144Susteren: Willibrordusstraat I Tfcgelen:Ketkstraat 2Tienray: Spooistraat 18 Velden: lanVerechurensingel 1 Venlo: Zuidsingel 18Venray: Stationsweg 39Wanroy: Dorpsstraat 25Weert: Maaspoort 52 54 Wijehen: Touwslageisbaan 39.
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Caravans
ADRIA 305 SL 1969 (plm.
450 kg). Pr. ’ 1.250,-. (geh.
gebr.klaar). 045-214079.

(Hulsjd-eren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
BOEMERS, maltezers wit,
teckels, york-terr. Walem
11a, Tel. 04459-1237.
Te k. AIREDALE Terriër-
pups met stamb., ingeënt en
ontwormd. Tel. 046-756103.
Jonge grijze ROODSTAART
papegaaien, ’ 550,- p/st.
Hoofdstraat 52, Kerkrade.
Te koop bontgekleurde
BOOMERHONDJES, pups.
Tel. 040-863946.
SHIHTZU-pups en zeer
mooie mini-yorkshire ter-
riers. Inl. 043-478587.

In/om de tuin
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Nu in Heerlen, uw rijbewijs
in 6 dgn. tot 9 wkn. voor au-
to, vrachtauto en aanhang-
wagen. Ook theorie-opl. AB
en CD en alle chauffeursdi-
ploma's. Bovag erk. ver-
keersschool TH. VAN BEN-
TUM, tel. 045-217487
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, R'dam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).

S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’3.500,- all in, garan-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

HuwJKennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Hallo, ik man 30 jr, zoek
kontakt met VROUW tot 35
jr. voor een fijne relatie, zelf
ben ik een ondernemend,
oprecht, goedgehumeurd,
maar ook wel een slastig ty-
pe. Ik woon zelfstandig en
heb een goede baan, spre-
ken dingen je aan, schrijf me
dan. Een kind is voor mij
geen probleem. Br.o.nr.
B-0542 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Jonge slanke vrouw 45 jr.
zkt. langs deze weg eerlijke
VRIEND. Br.o.nr. B-0606 L.
D. P.B 2610, 6401 DC Hit

Bel de Vakman

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
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.

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.
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.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Foto/Film
Film overzetten op VIDEO
alle systemen v.a. ’ 1,60 p.
min. Studio Creaplan tel.
045-427117.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Moderne grijze hoekkeuken
mcl. schouw en werkblad

normale prijs ’ 11.698,-; Horhprijs ’ 8.998,-

-nu ’ 4.698,-
Zeer mooie houten kunststof

keuken
kompleet met blad en spoelbak

normale prijs ’ 8.827,-; Hornprijs ’ 6.298,-

-nu ’ 2.998,-
Witte softline hoekkeuken

mcl. bak en werkblad
normale prijs ’ 7.436,-; Hom prijs ’ 4.998,-

-nu ’ 1.998,-
Pelgrim solo oven

boven en onderverwarming
van ’ 915,-

-voor ’ 498,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop rustiek eiken
BANKSTEL 3-1-1, losse
kussens, i.z.g.st. Tel. 045-
-714429 na 19.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop BANKSTEL, 2 en 3
zits, gestreepte stof, i.g.st.
Tel. 045-322717.
Te k. massief eiken BANK 3
a 4 zits, met stoffen bekle-
ding, z.g.a.n., pr. ’ 100,-.
Tel. 045-710098.
Te k. prachtig DRESSOIR
Misano zwart, z.g.a.nw.

’ 550,-. Tel. 045-725122.

GOK NIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar.
Industriële gassen en

butaan/propaan.
Kleine en grote vullingen

voor particulier en ondernemer.

mt^tm I v'X'] JL ;] f 1 L-—^i

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen, met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.
Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Zanussi condens droogautomaat

geen afvoer nodig, 4/5 kg inhoud
geen ’ 1.599,- of ’ 1.399,- maar

’ 799,-
Bauknecht koel/vries combinatie

300 liter inhoud, aparte diepvries
geen ’ 1.499,- of ’ 1.299,- maar

’ 798,-
Bosch wasautomaat

800 toeren, 4/5 kg inhoud, aparte temperatuurinstelling
geen ’ 1.448,- fo ’ 1.298,- maar

’ 799,-
Philips/Whirlpoof magnetronoven

AVM-734, 32 liter, geschikt voor 2 borden
geen ’999,- of ’ 799,- maar

’ 498,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS. Opruiming!
Honderden guldens voor-
deel. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

KOLENHAARD Davonete;
gevelkachel Bemraad; keu-
kengeiser Fasto. Tel. 045-
-428499.

Voor Piccolo'szie verder pagina 18
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Goslings en Reijnen trokken eigen plan

ABP betaalt veel te
veel voor Rodamco

Man slapend
achter stuur

Een getuige had gezien hoe de
Belg in de nacht van dinsdag op
woensdag rond het middernach-
telijk uur slingerend door de

MAASTRICHT - De Maastricht-
se politie heeft een 45-jarige in-
woner van Aywaille in België
aangehouden die bijna slapend
in zyn wagen reed. De man wei-
gerde een ademtest en een
bloedproef te laten uitvoeren,
waarna hij ter ontnuchtering
werd ingesloten.

Rechtstraat reed en daarbij een
geparkeerde auto had geramd.
De bestuurder, die even later
langzamer dan stapvoets op de
Wilhelminabrug kwam aangere-
den, negeerde daar het blauwe
zwaailichtvan de politie, waarbij
geconstateerd werd dat de man
met de ogen dicht achter het
stuur zat. Een aanrijding met de
dienstauto kon nog net worden
voorkomen. Pas nadat op het
raam van zijn auto werd geklopt,
opende de bestuurder de ogen.
Een andere getuige had de Belg
over de WilhelmindSingel zien
rijden, waarbrj zrjn wagen meer-
dere malen de trottoirbanden
had geraakt.

Van onze redactie economie

JjtEERLEN - Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
betaalt binnenkort minstens tientallen maar waarschijnlijk

miljoenen teveel voor een belang van 12,5 procent
ja Rodamco. Dat blijkt uit een nog geheim rapport van de
Union Bank of Switzerland. In dat rapport wordt ondermeer
geconcludeerd dat de totale vastgoedportefeuille van Rodam-
co zon half miljard te hoog gewaardeerd is. Het ABP betaalt
veel meer voor de aandelen Rodamco dan het kwijt zou zijn

de stukken gewoon op de beurs waren gekocht. Het week-
blad Elsevier publiceert daarover vandaag uitvoerig.

üe Union Bank of Switzerland ver-
achtte onlangs op aandrangvan de
yorig jaar zo verguisde ABP-onroe-
fend goedafdeling een onafhanke-
sk onderzoek naar de samenwer-
king met Rodamco. Begin februari

het rapport vrrj. Het bleek
r°nduit vernietigend. Ondanks de
ürtslag wil het ABP-bestuur de
°vereenkomst met Rodamco niet
°Penbreken. Met man en macht
*ordt geprobeerd een interne crisis
'..vermijden want dat zou fnuikend
j-Unvoor de verwoede pogingen van
■tet ABP om te verzelfstandigen.

Ondernemers
klagen over
Duitse PTT

DEN HAAG/MAASTRICHT -
De Kamer van Koophandel in
Maastricht is ontevreden over
de inlichtingendienst van de
Duitse PTT. Sinds oktober
1991 klagen Zuidlimburgse on-
dernemers erover dat deze
dienst niet of nauwelijks be-
reikbaar is.
Ook Belgische ondernemers
hebben met dit euvel te kam-
pen. De Kamer van Koophan-
del acht dit in het kader van de
Europese eenwording nietaan-
vaardbaar.
Secretaris P. Haane heeft in
deze kwestie de hulp ingeroe-
pen van Limburgse Tweede-
Kamerleden van de PvdA. De
PvdA-fractie heeft, zo schrij-
ven de leden Marianne Rui-
grok en Monique Quint aan de
Kamer van Koophandel, deze
zaak voorgelegd aan de sociaal-
democratische fractie in het
Europees Parlement. Die moet
de zaak in Brussel aan de orde
stellen in het kader van gelijke
concurrentieverhoudingen.
De PvdA-Kamerleden wijzen
er overigens op dat ook bij de
iPTT inlichtingen kunnen wor-
den gevraagd over buitenland-
se telefoonnummers.
De PPT zal op verzoek van de
Kamerleden de Duitse zuster-
organisatie vragen wijzigingen
in het bestand door aansluiting
van het voormalige DDR-
gebied, sneller door te geven.

DOOR JOOS PHILIPPENSd£EIIMOND - °e vijandelykhe-
Wn '_ Joegoslavië blijven niet al-
ert " eperkt tot eiëen land- Die
vrnarinS heeft sinds gisteren me-
geh Bosch uit Heerlen die als
o_t^ren Joegoslavische, regelmatig
*treedt als tolk.

Tiid
ger hnS de benandeling van een ho-
mR _er°epszaak voor de rechtbank
nie afl. °nc^tegen een urt Macedo-
kreee h Se Amsterdammer,
als tf de tolk, die zowel Kroatisch
ge neiTlsch spreekt, van de 34-jari-
haar „" *genoot' te horen dat 'hij'aar niet verstond',a het aanbod van de zijde van deb5T een en ander wat aan deehoefte van verdachte aan te pas-«S Sls*e de man haar toe 'als ik jou«et Wü verstaan, dan versta ik je

jjlgensmevrouw Bosch gaat de af-.,cer van Macedoniers voor Joegoe-
VprVt? uit andere streken soms heel
gaf ~?a een teken van zijn raadsman
Sm man zlJn verzet °P en bleekPeurende de verdere zitting dever-engen van mevrouw Bosch zon-er moeite te kunnen volgen.

" Ze zijn volop te krijgen, religieuze kostuums voor de carnavalsoptocht, zoals medewerkers
van een Maastrichtse carnavalswinkel laten zien. Maar de meeste optochtcomités, ook in de gro-
te plaatsen, letten er nog steeds streng op dat gelovigen niet gekrenkt worden. Daarbij wordt
niet alleen naar de uitdossing gekeken, maar vooral naar de begeleidende teksten. Met name de
combinatie religie met sex wordt unaniem afgewezen. Afgelopen zondag werd in Sittard een
groep uit de optocht gehaald. Maar even afwachten wat het échte carnavalsweekeinde in dit
Opzicht Oplevert. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

»

zegt dat hij wel degelijk vier uur
met de ouders heeft gesproken. „Ik
heb namelijk veel telefonisch con-
tact gehad. Het bedrag van de kanti-
negelden heb ik gestort op de reke-
ning van de kantine in het huis van
bewaring. Met dat geld konden de
jongens spullen kopen. Sulvaran
heeft de twee alleen in de eindfase
by de terechtzitting begeleid. Ik
heb veel meer uren aan hen be-
steed", verklaart de jurist.
De Windt zegt ook dat zijn contact
met de jongens goed was, tot het
moment dat de moeder hem liet
weten met Sulvaran verder te gaan.
Een gemachtigde van M. Coffie
heeft de aanklacht tegen De Windt
vorige week ingediend bij de Orde
van Advocaten.
De twee Brunssumse jongens zijn
veroordeeld tot drie jaar gevange-
nisstraf. Advocaat Sulvaran heeft
een verzoek om overplaatsing naar
Nederland ingediend. Gezien het
sociale isolement waarin de Bruns-
sumnaren zitten, zal het verzoek
vermoedelijk worden gehonoreerd;

Moeder drugskoerier
klaagt raadsman aan

Binnen het ABP worden met name
hoofddirecteur prof dr J. W. Gos-
lings en bestuursvoorzitter J. Reij-
nen genoemd als degenen die de
ongunstige deal met Rodamco op
hun geweten hebben. De hoogle-
raar en de voormalig burgemeester
van Heerlen bleken absoluut geen
partij voor de geslepen zakenlieden
van Rodamco.

Goslings, in 1988 van Centraal Be-
heer gekomen, heeft volgens ver-
scheidene bronnen de afgelopen
jaren getracht hoofddirecteur Snij-
ders rechts te passeren. In record-
tijd wist hrj de portefeuilles onroe-
rend goed en beleggingen aan
Snijders te ontfutselen. Volgens El-
sevier heeft Goslings in zijn nieuwe
rol blunder op blunder gestapeld.
Bovendien zou hij tot twee keer toe,
door samen met Reijnen de deal
met Rodamco te sluiten, alle be-
sluitvormingsregels brj het ambte-
narenpensioenfonds met voeten
hebben getreden. Zelfs de beleg-
gingscommissie en de afdeling on-
roerend goed van het ABP, inclu-
sief de inmiddels kwaad vertrokken
OG-directeur Bleijenberg, waren
vantevoren niet van deplannen met
Rodamco op de hoogte gebracht.
Sterker nog: een kersvers beleids-
plan van de afdeling onroerend
goed dat in een volstrekt andere
richting wees, werd volstrekt gene-
geerd. Alleen omdat het toch al in
moeilijkheden verkerende ABP
nieuwe negatieve publiciteit niet
kan gebruiken, wordt nu de ongun-
stige deal met Rodamco 'stilzwij-
gend' geaccepteerd en blijft het duo
Goslings en Reijnen zitten waar het
zit.

Het ABP wil de komende tien jaar
minimaal 2,7 miljard en maximaal
negen miljard in Rodamco pompen
als alternatief voor het zelfstandig
beleggen in buitenlands vastgoed.
Volgens de Union Bank of Switzer-
land had het ABP de aandelen Ro-
damco veel beter op de beurs kun-
nen kopen. Daarmee zou het pen-
sioenfonds zon 120 miljoen gulden
goedkoper uit zrjn geweest. Rodam-
co taxeert namelijk zonder blikken
of blozen de intrinsieke waarde van
de eigen aandelen op bijna 65 gul-
den per stuk. Goslings en Reijnen
zouden schouderophalend hebben
toegezegd die intrinsieke waarde te
zullen betalen, ook al kosten de aan-
delen Rodamco op de beurs ruim
een tientje minder: 54 gulden.

Twee dagen
op pad om
onschuld te
bewijzen

HEERLEN - Nog nooit in Heer-..n geweest, maar toch van justi-
**e een schikkingsvoorstel ont-vangen voor hetrijden door rood
«cht.

hy er op stond dat het
*;Cht zou zegevieren, stapte de

Barské.met zijn echtge-
"ote dinsdagmiddag in zyn
r°pnplaats Hengelo in de trein.
jHiim vier uur later arriveerde
Jiet bejaarde echtpaar in Heer-ven- Zij gingen een dag eerder
J*1* huis, omdat zij woensdag-morgen om tien uur by kanton-
to mr J' wynen in Heerlen
pesten verschynen.
'r* moest honderd gulden over-
maken. Maar dat heb ik gewei-
|erd, omdat ik vandaag voor het
,e«"st in myn leven in Heerlen
-5,n". aldus de man uit Overys-
J7 ■..Ik zou op 12 december omwart over vyf 's middags in
J^rlen die overtreding hebben
jrmaakt, maar op dat tijdstip zat
* 'n Hengelo. Als vrijwilliger
jas ik op pad voor HEIM (Hen-
°ei° Educatief Industrie Mu^Seum.)."
. arské vermoedt dat iemand de, entekenplaten van zyn Ronda
"^eft nagemaakt. Zowel de offi-
J-.u van justitie als de kanton-
echter achtten de 'verdachte'

en -er volgde vry-

man uit Hengelo het het daar,enter niet bij zitten: „Bij wiean ik een declaratie indienenoor de gemaakte kosten?" Ver-
vulde hij bij debalie een

hkostenformulier in voor de ge-
naakte reiskosten en hotelover-
l'*11'1-. Inclusief ontbyt en
unch een declaratie van bynaJW gulden.

Curacao aangehouden op verden-
king van drugssmokkel. Zij kregen
aanvankelijkDe Windt als advocaat
toegewezen. Toen de moeder van
een van de verdachten op het eiland
arriveerde, kreeg zij het advies een
andere advocaat in de arm te ne-
men. Daarop nam zij mr E. Sulva-
ran in plaats van De Windt.

De Windt had inmiddels fl 13.000
van de jongens gevraagd en ontvan-
gen. „Toen mijn werk voor de jon-
gens voorbij was, heb ik een norma-
le declaratie gemaakt", zegt de
advocaat. De Windt voert op de no-
ta aan dat hij vier uur met de ouders

heeft gesproken en zestien uur bij
de twee jongens is geweest. Per uur
rekent hij fl 250. Verder voert hij
fl 1500 op aan kantinegelden en an-
dere kosten. In totaal komt hij tot
een bedrag van fl 13.000 dat hij de
Brunssumse jongens in rekening
brengt.

Volgens de Brunssumse moeder
heeft De Windt hooguiteen halfuur
contact met de ouders gehad. „De
Windt heeft helemaal niets voor de
jongens gedaan. Mr Sulvaran heeft
hen geholpen tijdens de rechtzit-
ting. En hij heeft slechts fl 5000
gevraagd", aldus Coffie. De Windt

BRUNSSUM/WILLEMSTAD - De
47-jarige mevrouw M. Coffie uit
Brunssum gaat een zaak aanspan-
nen tegen advocaat J. de Windt op
Curacao. De Antilliaanse advocaatheeft 13.000 Antilliaanse guldens
(een Antilliaanse gulden is iets meer
waard dan een Nederlandse) ont-vangen voor de juridische brjstand
van haar zoon en zyn vriend. Vol-
gens de Brunssumse vrouw heeft
De Windt echter niets voor de jon-
gens gedaan. De strafpleiter be-
strijdt dit.

De twee jongens uit Brunssum zijn
ongeveer twee maanden geleden op

Vertaal-incident
bij rechtzitting

Gesprek bij kop koffie in hulpverleningsbus

Heerlen verbetert
hulp straathoertjes

CBS-weg, waar voornamelijk kan-
toren liggen en een groot braaklig-
gend stuk grond dat bestemd is
voor de nieuwbouw van de Hoge-
school.
Het Consultatiebureau voor Alco-
hol en Drugs (CAD) is in december
op eigen initiatiefbegonnen met de
hulpverleningsbus brj het CBS.

„Ze wordt veel bezocht, de hulpver-
leners kunnen rustiger en langer
met de meiden praten en we kun-
nen de hoertjes ook als groep aan-
spreken, bijvoorbeeld door erop
aan te dringenuit de woonwijken te
blijven," zegt L. Melissie namens
het CAD.

„De eerste successen zijn al zicht-
baar. Sommige vrouwen bezoeken
zelfs ê\ ons kantoor voor diepgaan-
dere gesprekken, eentje is al aange-
meld voor een afkickcursus."

HEERLEN - Een 29-jarige vrouw uit
Heerlen is gisteravond in het De We-
ver ziekenhuis overleden aan ver-
wondingen die ze eerder op de dag
had opgelopen bij een aanrijding met
een bromfietser. De vrouw werd rond
kwart over twee aangereden door
een 21-jarige Heerlenaar nabij de
bushalte op de Heerenweg in de rich-
ting van Heksenberg. De vrouw liep
ernstig hersenletsel op, terwijl de
bromfietser licht gewond raakte in zijn
gezicht. Op het moment dat de be-
stuurder van de brommer kwam aan-
rijden uit de richting van Brunssum,
stak het slachtoffer nabij de bushalte
Heerenweg het fietspad over. De
vrouw was eerder vanuit de Ekster-
straat naar de Heerenweg gelopen.
De politie verzoekt getuigen van het
ongeval - en speciaal de busreizi-
gers die bij de halte hebben gestaan
- om contact op te nemen met
5045-731731.

Arm beklemd
tussen stans
HOENSBROEK - Een 34-jarige
vrouw uit Hoensbroek is gisteren met
haar rechterarm beklemd geraakt tus-
sen het persgedeelte van een stans-
machine, die zij bediende. In het zie-
kenhuis bleek dat amputatie van de
arm noodzakelijk was. Het tragisch
ongeval vond plaats in een fabriek
van isolatiemateriaal aan de Indu-
striestraat op industrieterrein De Kou-
men in Hoensbroek. Politie en Ar-
beidsinspectie stellen een onderzoek
in naar de toedracht van het ongeluk.

Nep-enquête
in Landgraaf
LANDGRAAF - Onder het mom van
een telefonische enquête heeft een
zich Janssen noemende man ge-
tracht intimiteiten te ontlokken aan
een aantal Landgraafse vrouwen. Hij
deelde hen eerst mee namens het
bureau CCL een telefonische enquê-
te te verrichten, maar raakte na enke-
le normale vragen al snel verzeild in
meer intieme zaken. Uit een naar
aanleiding van de klachten ingesteld
politie-onderzoek bleek dat geen en-
kel bonafide bureau momenteel tele-
fonisch enquêteert in Landgraaf.

Hond grijpt
postbode
LANDGRAAF - Op klassieke wijze is
een Landgraafse postbode begroet
door de herdershond van een plaat-
selijk garagebedrijf. De hond greep
de uit Kerkrade afkomstige PTT'er
eerst bij de arm en daarna in het on-
derbeen. Omstanders ontzetten de
man, diezich onder doktersbehande-
ling liet stellen. Bovendien ruïneerde
de hond zijn jack, trui en broek. De
politie heeft tegen deeigenaarvan de
hond proces-verbaal opgemaakt.

Inbrekers
aangehouden
VALKENBURG/MEERSSEN - De
rijkspolitiegroepen Valkenburg en
Meerssen hebben een groot aantal
inbraken in het Mergelland opgelost.
Twee jongens uit Meerssen en een
jongen uit Maastricht werden na in-
tensief onderzoek aangehouden. Het
drietal heeft inmiddels zes autodief-
stallen bekend, die gepleegd werden
in Valkenburg, Meerssen en Maas-
tricht. Verder was het trio aktief bij
inbraken in een fabriek in Wijlre, in vijf
cafés in Maastricht en een school in
Gronsveld. Een deel van de buit heeft
men nog kunnen achterhalenen is in-
middels terugbezorgd bij de eige-
naars. Alle genoemde diefstallen
werden in december en januari ge-
pleegd.

Man laat olie
op straat lopen
BRUNSSUM - Een 25-jarige man uit
Brunssum is gisteren tijdens een mi-
lieu-controle in de wijk Bouwberg
bekeurd, omdat hij in de Slezinger-
straat een motor uit een autowrak
sloopte en de olie op straat liet lopen.
De politie sommeerde de Brunssum-
haar de rotzooi op te ruimen. Boven-
dien kreeg hij een proces verbaal in
hetkader van de milieuwetgeving. De
hoogte van de boete wordt bepaald
door de officier van justitie.

Toezicht politie
op Markt Sittard
SITTARD - De Sittardse politie
houdt vrijdag voor carnaval extra toe-
zicht op de Markt in Sittard. Verleden
jaar was het op carnavalsvrijdag rus-
tig, maar daarvóór moest de politie
enkele keren optreden tegen het zo-
geheten 'scholierencarnaval. Talrijke
scholieren van onder meer scholen
voor voortgezet onderwijs kwamen
bijeen op de Markt om alvast feest te
vieren, maar meerdere malen liep dat
uit de hand. De gemeente Sittard sluit
dit jaar het marktplein weer af, maar
ziet af van verdere voorzieningen die
in voorgaande jaren wel zijn aange-
bracht (zoals een kiosk en glasbak-
ken).

HEERLEN - Twee keer per week
staat een bus by de hoofdingang
van het CBS-kantoor in Heerlen.
Daar kunnen straatprostituées
sindskort terecht voor een kop kof-
fie, condooms en vooral een goed
gesprek met twee CAD-veldwerk-
sters.
De Heerlense politie heeft tot nu toe
steeds opdracht gehad de hoertjes
weg te jagen, waardoor deze ge-
dwongen waren een andere werk-
plek te zoeken. Steeds andere Heer-
lense burgers in het centrum en
directe omgeving kregen de proble-
men op de stoep.

De invloedrijke Heerlense CDA-
fractie gaat er nu mee akkoord dat
de CBS-weg een kans krijgt als
rustpunt voor de hoertjes, in een
omgeving waar ze relatief weinig
overlast veroorzaken. Dus nadruk-
kelijk niet in de woonwijken en
zonder een officiële gedoogzone.
Daarmee moet verbetering komen
in een situatie die al jarenlangvoor

Zie verder pagina 20

" Overlast aan CBS-weg
lijktmee te vallen

onrust zorgt in de stad. Heerlen
trekt sinds de jaren zeventig veel
verslaafden uit de directe omge-
ving, terwijl een derde van de
straatprostituées uit het nabijgele-
gen Duitsland komt, waar de wetge-
ving strenger is.

De nadrukkelijkeaanwezigheid van
op straat rondlopende heroïnehoer-
tjes, hun 'beschermers' en klanten,
zorgt voor veel overlast en irritatie,
vooral in woonwijken.

Ruim een jaar geleden werd in het
directe stadscentrum een tippelver-
bod ingesteld, zodat de politie daar
stringenter kan optreden. De hoer-
tjes verhuisden naar de CBS-weg,
die een paar honderd meter verder-
op ligt en deels ook naar de wijk
Zeswegen. Erzyn in deze omgeving
gemiddeld twaalf vrouwen per
avond actief, maar het totale be-
stand straathoertjes is vele malen
groter.
Het CDA en D66 willen dat ook in
Zeswegen een tippelverbod komt.
Het werkterrein van de prostituees
moet zo beperkt worden tot de
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„De Heer is mijn Herder."
(psalm 23.)

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delenwy u mede dat,
na een liefdevolle verzorging in het bejaarden-
centrum „Heereveld" te Landgraaf, op 87-jarige
leeftyd, toch nog onverwachtvan ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootoma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Hinderkien Setz
weduwe van

Jan Pol
Wij hebben haar dinsdag 25 februari naar haar
laatste rustplaats mogen begeleiden.
Aan allen die, op welke wijze dan ook, met ons
hebben meegeleefd by het overlijden en de uit-
vaart, betuigen wij onze oprechte dank.

Landgraaf: JanPol
TonniePol-Heijkamp

Landgraaf: Annie Pol
en haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Setz
Familie Pol

26 februari 1992
Corr.adres: Burg. Hermansstraat 17
6374 TS Landgraaf

-
Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden, op 65-jari-
ge leeftijd, plotseling overleden, voorzien van
het h. sacrament derzieken, in het ziekenhuis te
Maastricht, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Virgenie Corten
echtgenote van

Frans Borghoms
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

De bedroefde familie:
Limbricht: Frans Borghoms
Limbricht: Nic Borghoms

Wessem: Monique en Guido
Custers-Borghoms

Limbricht: Marij en Guy
Moeskops-Borghoms
Eddy

Obbicht: Theo en Margaret
Borghoms-Demand
Brian

Limbricht: JeanBorghoms
Beek: Francien Borghoms

Limbricht: Ed Borghoms
Bep Biesmans
Familie Corten
Familie Borghoms

26 februari 1992
Bornerweg 29
6141 BJ Limbricht
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 29
februari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Nicolaas te Guttecoven, alwaar gelegen-
heid tot condoleren vanaf 10.10 uur.
Vrijdagavond 28 februari as. om 19.00 uur zal de
overledene worden herdacht tijdens de avond-
mis in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen en zn., Heirstraat
41 te Elsloo; bezoekuren dagelyks van 18.30 tot
19.00 uur.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurige ziekte is, in de leeftyd van 56
jaar,van ons heengegaan mijn lieve zoon, onze
geliefde broer, schoonbroer, oom en neef

Frits Schmitz
Geleen: Nannie Schmitz-Koch

Ransdaal: Hans Schmitz
Annie Schmitz-Meuer
Emmie en Jan

Munstergeleen: Els Niessen-Schmitz
Pierre Niessen
Annette en Marcel
Casto

Limbricht: Rem Schmitz
Tiny Schmitz-Rutten
Peter, Rob
Familie Schmitz
FamilieKoch

Geleen, 25 februari 1992
Corr.adres: Sportlaan 5, 6141 BR Limbricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 29 fe-
bruari om 10.30 uur in de kerk van de H.H.
Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen.
Gelegenheid tot schriftelyk condoleren achter
in de kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwa-
ke gehouden in voornoemde kerk.
Frits is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen. Gelegenheid om
afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.

Met diepe verslagenheid geven wij kennis van
het overlydenvan onze medewerker by de afde-
ling Onderhoud, de heer

F.J.M. Schmitz
Voor de wijze waarop hrj zich bijna40 jaar voor
de Geleense gemeenschap heeft ingezet spre-
ken wij onze grote waardering en erkentelijk-
heid uit.
Wy wensen zyn moeder en familie veel sterkte
toe in het dragen van dit smartelijk verlies.

Burgemeester en wethouders
van Geleen,
mr. J.G.M. Lurvink
De secretaris,
J.H. Glaesmaekers

Met grote droefheid hebben wij kennis geno-
men van het overlyden van onze collega, de
heer

Frits Schmitz
Hij blyft in onze herinnering als een fijne colle-
ga, vooral door zyn bescheidenheid.
Wij wensen zijn moeder en familie veel sterkte
toe.

Personeel gemeente Geleen

I ' "

Na een leven dat gekenmerkt werd door een-
voud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en
liefde is, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, in de leeftyd van 71 jaar, plotseling van
ons heengegaan mijn zorgzame man, vader,
schoonvader, onze opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Wiel Wassenberg
dragervan deeremedaille, verbonden aan de

Orde van Oranje Nassau, in zilver envan
hetErekruis Pro Ecclesia en Pontifice

echtgenootvan

Lena Willen
Geleen: L. Wassenberg-Willen
Geleen: Bert Wassenberg

Julienne
Wassenberg-Wagemans
Veronique
Suzanne
Familie Wassenberg
Familie Willen

6163 BW Geleen, 26 februari 1992
Pastoor Schoenmaeckersstraat 12
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden za-
terdag 29 februari a.s. om 10.30 uur in de kerk
van O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Lin-
denheuvel-Geleen, gevolgd door de begrafenis
aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheidis tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondwake vrydag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.

Wij geven met droefheid kennis van het overlij-
den van onze oud-penningmeesteren erelid

Wiel Wassenberg
Wij wensen zyn familie veel sterkte toe met dit
verlies.

Beschermheer, bestuur,
jeugdbestuur, supportersclub
en leden van RKS V-Lindenheuvel

Enige en algemene kennisgeving

t
Pap, jij hebt als geen ander liefde en geluk
gegeven.
Jij had nog zoveel voor ons willen doen.
Maar die tijd is jeniet gegeven.
Jou te moeten missen zal ons zwaar vallen.
We zullen je nooit vergeten.

Heden overleed, in de leeftyd van 44 jaar,

Thieu Heffels
Dit delen wij u met veel pijnen diepe droefheid
mede.

Ankie Heffels-Pelzers
Wilbert
Cindy
Familie Heffels
FamiliePelzers

6127 CN Grevenbicht, 25 februari 1992
Kuppelkovenderstraat 38
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 29 februari om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Catharina te Grevenbicht,
gevolgd door de crematie in het crematorium
Nedermaas te Geleen.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt voor Thieu de, rozenkrans gebeden en aansluitend de h. mis
gelezen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

Met grote verslagenheid hebben wy kennis ge-
nomen van het overlydenvan onze medewerker

Thieu Heffels
Een fyne collega, die wy niet zullen vergeten.

De medewerkers van
Worms Techniek B.V.
Sittard

Ons bereikte het bericht van het heengaan van
onze medewerker

Thieu Heffels
Zijn inzet, vriendelijkheid en vakmanschap zul-
len wij nooit vergeten.

Directie
Worms Techniek B.V.
Sittard

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belang-
stelling, die wij mochten ontvangen bij het
overlyden van onze moeder, schoonmoeder en
oma

Anjes Brüll-Heijnen
zeggen wy u hartelijk dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Sittard, februari 1992
De zeswekendienst is op zaterdag 29 februari
1992 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Bernadette Baandert Sittard.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condo-
leances, bloemen, h.h. missen en begeleiding
naar de laatste rustplaats van myn levensgezel-
lin, onze moeder, schoonmoeder en oma

Miets Hoffmann
levensgezellinvan,Rinus Smeets

Rinus Smeets
Frans en Claudia
Renato, Christiano

Heerlen, februari 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 1 maart as. om 10.00 uur in de dekenale
kerk St: Pancratius te Heerlen.

Met niet onder woorden te brengen verdriet, delenwij
u mede dat op 67-jarige leeftijd is overleden, mijn lic-—— ve, dappere vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Agnes Jonkers
echtgenotevan

Hens Thelen
Wij zullen haar heel erg missen.

Eygelshoven: J. Thelen
Landgraaf: Cor en Annie

Eygelshoven: Wies en Jeff
en haarkleinkinderen:
Elly en Jack
Patrick
Familie Jonkers
Familie; Thelen

6471 HS Kerkrade, 26 februari 1992
Pastoor van Arsstraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 29 februari as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven-
Hopel, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene,
vrydag 28 februari om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortua-
riüm (gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek), St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, dagelyks
van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

_-__-____________________^_____ a____---__-

Dankbaar voor het vele goede dat wy van hem mochten ontvangen,
delen wy' u mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, mijn lieve man, mijn goede en zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

Theodorus Hubertus
Welters

echtgenootvan

Franciska Beckers
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: F. Welters-Beckers

Heerlen: MarleenFranck-Welters
Frans Franck
Madeion

25 februari 1992
Nieuwstraat 6, 6431 KT Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 29 februari
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Jan Evangelist te Hoens-
broek, gevolgd door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; bezoekgelegenheid dagelyks van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurige ziekte is op 67-jarige leeftijd
van ons heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, myn lieve man, onze vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Wiel Meulenberg
echtgenoot van

TienieKuik
Oirsbeek: T. Meulenberg-Kuik

Kinderen en kleinkinderen.
Familie Meulenberg
FamilieKuik

25 februari 1992
Torenstraat 21, 6438 GT Oirsbeek
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 14.00 tot 15.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur in
de rouwkamer, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal gehoudenworden op zaterdag 29
februari om 11.00 uur in de St Lambertuskerk
te Oirsbeek. .__

t Johannes Weusten,
oud 84 jaar, echtge-

noot van Sophia
Drummen. 6267 EL
Cadier en Keer, St.-
Blasiushof 19. De eu-
charistieviering zal
worden gehouden op
vrijdag 28 februari om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Kruisverheffing te Ca-
dier en Keer. Er is
geen condoleren.

tMarc Pleune, oud
22 jaar. Corr.adres:

Valentijn Clotsstraat
24, 6221 XS Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst is heden, don-
derdag 27 februari,
om 13.30 uur in het
uitvaartcentrum van
Dela, Symphoniesin-
gel 40 te Maastricht.
Er is geen condoleren.

I t 'fHeden is in het De Weverziekenhuis te Heerlen, op 51-jarige leeftyd,
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sa-
cramenten der zieken, onze dierbare broer, schoonbroer, oom en
peetoom

Huub
Hubertus Maria van Eeghem

Hilversum: Finy Diederen-van Eeghem
Lianne

Obbicht: Janvan Eeghem
Brunssum: Jovan Eeghem
Brunssum: Mia en Jan van Beers-van Eeghem

Marleen en Rob
Joanen Mare

Brunssum: Louis enMiavan Eeghem-Hellenbrand
Marie-José en Erik
Jean en Suzanne

Brunssum: Wim enLouise van Eeghem-Lustberg
Monique en Mare
Nicolle en Paul

Lemiers: Jeannieen Hans Labriaire-van Eeghem
Millo

25 februari 1992
Kerkstraat 61a, 6441 BB Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelyks van 17.30 tot 18.30 uur
in het mortuarium van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk. "In de St.-Gregoriuskerk aan deKerkstraat te Brunssum, zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op zaterdag 29 februari om
11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condo-
léanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijke begraaf-
plaats aan de Merkelbeekerstraat.
De vriendenkringvan Huub is zo groot, dat wy bij lange na niet over
alle adressen beschikken. Hierdoor is het mogelijk dat u geen aan-
kondiging heeft ontvangen. Wij vragen u in voorkomend geval deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

-**

Huub van Eeghem
„eene echte Broensummer jong"

Wy zullen hem als vriend en zachtzinnig goed mens in herinnering ]
bewaren. \

Familie Lei en Anna Oberije j

__i^

I t iBedroefd, maar dankbaar voor alles wat hrj voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte, toch nog vrij plot-
seling van ons is heengegaan, voorzienvan de h. sacramenten, op de I
leeftyd van 96 jaar, onze dierbare vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef I

Pieter Paulus Tummers :
echtgenootvan wijlen f

Maria Johanna Hubertina Hermens
c

Doenrade: L. Eggen-Tummers
V. Eggen
Margriet en Victor
Rob en Mar jo >Schimmert: J. Tummers
Familie Tummers ,
Familie Hermens ;

6333 CA Schimmert, 26 februari 1992 \Kampweg 1
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatshebben op zaterdag 29 februari om 10.30 uur in de parochie- "kerk van de H. Remigius te Schimmert. /
Daar wrj overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondmis vrydag 28 februari a.s. om 19.00 uur.
Bezoek Maaslandmortuarium Sittard van 17.30 tot 18.15 uur.

Dankbetuiging
Voor uw oprechte deelneming in welke vorm dan ook, ons betoond F
na het overlijden en de begrafenis van

Hein Huth
betuigen wij u onze oprechte dank. t

Kinderen en kleinkinderen r
Waubach, februari 1992
De plechtige zeswekendienst, waartoe wij u uitnodigen, zal plaats- jt
vinden op zaterdag 29 februari as. om 19.00 uur in de parochiekerk j
van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat. I i

i.
l Ï lWrj allen hebben u mogen begeleiden in uw

laatste levensdagen. Het was een grote vreugde
dit in saamhorigheid voor u te mogen doen. U
was voor ons een lieve man en vader. Wrj kon-
den altijd op u rekenen. Wij zullen u missen.
Heden is, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, in de leeftyd van 72 jaarvan ons heenge-
gaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Wilhelm Rudolf
(Rudie) Koek

echtgenootvan

Maria Elisabeth Hubertina
Strijkers

Geleen: E. Kock-Strijkers
Geleen:. Mieke Houben-Kock

Gerrit Houben
Saloma enKarel
Carmen enLeon

Sittard: AnnieKoek
Pascal enRoswitha
Emiel

Sittard: Bella van Straeten-Kock
Ger van Straeten

6166 AW Geleen, 26 februari 1992
Dohmenstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden za-
terdag 29 februari as. om 13.30 uur in deMarcel-
linus en Petruskerk te Oud-Geleen, gevolgd
door de crematie in crematorium Nedermaas te
Geleen om 15.00 uur.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.00 uur.
Avondwake vrijdagavond om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid is tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.

t
Na een kortstondige ziekte is heden, in de leef-
tijd van 56 jaar, in het St. Laurentiusziekenhuis
te Roermond overleden myn lieve man en onze
zorgzame vader

Pierre Vaessen
echtgenootvan

Jenny Voortman
Heel: J. Vaessen-Voortman

Astrid
Peter
FamilieVaessen
FamilieVoortman

Heel, 25 februari 1992
Dalenbosweg 4 - 6097 ER
De plechtige eucharistieviering wordt gehou-
den zaterdag 29 februari a.s. om 11.00 uur in de
St. Stephanuskerk te Heel, waarna hij begraven
wordt op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar vanaf 10.30 uur
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond wordt tydens de h. mis van 19.00
uur voor hem gebeden in voornoemde kerk.
Mocht u geen persoonlijke kennisgeving ont-
vangen, wilt u dan deze aankondiging als zoda-
nig beschouwen.

Met grote droefheid hebben wy kennis geno-
men van het overlijden van onze collega

Pierre Vaessen
In hem verhezen wy een zeer goed mens en een
gerespecteerd collega. Wij zullen hem missen.
Wy' wensen zijn echtgenote, Astrid en Peter de
kracht toe dit verlies te kunnen dragen.

Directie en team
ABN AMRO bank N.V.
rayon Roermond

I i

t f
Na een moedig en waardig gedragen h_de^ *heeft in wysheid de dood aanvaard en is hed^1 |van ons heengegaan, voorzien van het h. olie^ .;
in de leeftyd van 61 jaar, myn lieve man, ot& \goede vader, schoonzoon, broer, zwager, o° <en neef l

Hans Schmeitz
echtgenootvan i

Mia Laumen !
In dankbare herinnering.'

Sittard: Mia Schmeitz-Laumen
Sittard: Evelyne
Sittard: Eddy enMiranda

Familie Schmeitz
Familie Laumen

26 februari 1992
Corr.adres: Oude Broeksittarderweg 15
6131 HE Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben oP
zaterdag 29 februari as. om 11.00 uur in de dekj
nale kerk van St.-Petrus (grote kerk) te S-ttar*
Aansluitend zal de crematieplechtigheidplaa1*'vinden om 12.30 uur in het crematorium Nede»'
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid to
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worde
herdacht tijdens het rozenkransgebed en °-avondwake van vrijdag 28 februari as. om 18-4
uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het MaaJlandmortuarium Wauben, Heinseweg te SittaT >dagelyks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange^
gelieven deze annonce als zodanig te beschot
wen. .

Vervolg familieberichten
zie pagina 16
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Vermoedens bij NedCar in Helmond:

'Concurrentie drong
aan op onderzoek'

GELEEN/SWEIKHUIZEN
Mevrouw Hemelaar wilde van
Huyben de volgens haar ten on-
rechte opgelegde dwangsommen
terughebben. Om dit te bereiken
tekende haar advocaat mr Th.
Hiddema hoger beroep aan te-gen het laatste vonnis van de
Maastrichtse rechtbank, die de
vrouw op 9 april vorig jaar ver-
oordeelde tot het betalen van50.000 gulden boete.

Op welke gronden het gerechts-
hof mevrouw Hemelaar in het
ongelijkheeft gesteld, is nog nietbekend. Mr Hiddema kondigde
gisteren echter al strijdlustig aan
|n cassatie te gaan bij de HogeRaad, de hoogste beroepsinstan-
tie.
■>In juridisch opzicht herbergt,
deze zaak een aantal erg interes-
sante standpunten waarover de
Hoge Raad zich wat mij betreft
°iag buigen," aldus Hiddema in

Vervolg van pagina 1

een eerste reactie. „Bovendien is
cassatie voor mijn cliënte de
laatste strohalm waar zij zich aan
vastklampt. U begrijpt dat deze
kwestie haar handenvol geld
heeft gekost."

Omdat Anneke Hemelaar de no-
taris en zrjn familie hinderlijk

De notaris daarentegen heeft al-
tijd in alle toonaarden ontkend
een relatie met de Sweikhuizen-
se, die hij omschreef als 'een cri-
minele vrouw', te hebben gehad.
Wel heeft hij Anneke Hemelaar
in eerste instantie geholpen met
haar boedelscheiding. Huyben
beschuldigt de voormalige on-
derwijzeres van het uitoefenen
van psychische terreur op hem
en zyn familie, uit onvrede voor
een onbeantwoorde liefde.

Haar üefde voor deGeleense no-
taris heeft de vrouw al meer dan
100.000 gulden aan boetes en ge-
rechtskosten gekost. De vrouw
beschuldigt Huyben ervan dat
hij haar na een heimelijke ver-
houding van vyf jaar de deur
heeft gewezen.

bleef achtervolgen, stapte hy'
naar de rechter die devrouw ver-
volgens hoge geldboetes opleg-
de. Vorig jaar liet Huyben zelfs■
beslag leggen op de kapitale
bungalow van de vrouw en
dreigde hij die openbaar te laten
verkopen, omdat zij hem in vijf
dagen tijd 200 keer zou hebben
lastig gevallen.

In een interview met het Lim-
burgs Dagblad gaf mevrouw
Hemelaar een aantal van de haar
ten laste gelegde feiten toe, om-
dat ze zei boos en verdrietig te
zijn over de wijzewaarop ze door
Huyben aan de kant was gezet.
Eén van de argumenten waarom
Hiddema hoger beroep aante-
kende, was dat zijn cliënte ten
tijde van de overtredingen vol-
gens hem willoos was en in psy-
chische onmacht verkeerde.
Bovendien zei de advocaat het
juridisch niet aanvaardbaar te
vinden 'dat uit zon hoop zielig-
heid zoveel geld wordt gepeurd.

HELMOND - Bij NedCar wilde de
directiewoordvoerder gisteren niet
reageren op de onheilstijding uit
Brussel. Voorzitter Gerard Korte-
noeven van de centrale onderne-
mingsraad zei 'niet wakker' te lig-
gen van het onderzoek: „Het is
duidehjk dat de Franse en Italiaan-
se autofabrikanten hier op hebben
aangedrongen. Die zrjn bang voor
concurrentievervalsing en toene-
mende Japanse invloed. Op formele
gronden valt misschien best wel
een vinger achter de overeenkomst
te krijgen, maar in praktijk zal er
niks mee gebeuren. Die 90.000
auto's die Mitsubishi hier laat ma-
ken, stellen niks voor vergeleken
met de eigen fabrieken van Nissan,
Toyota en Honda in Europa."Verdachten direct vrij

na nietige dagvaarding

Openbaar ministerie stelt spoed-appel in bij HofDen Bosch

Ook Henk van Rees van de Indu-
striebond FNV vermoedt een opzet-
je van Zuideuropese autofabrikan-
ten. „Als ze de concurrentie een
pootje kunnen lichten, zullen ze dat
zeker niet laten. Ik was er overigens
op voorhand al van uitgegaan dat
de EG kritisch naar deze construc-
tie zou kijken. Niettemin betekent

bijzonder voorzichtig omdat het
hier om de zeer gevoelige auto-sec-
tor gaat waar ook maar de schijn
van concurrentievervalsing door
staatssteun moet worden verme-
den.

Vandaar het nader onderzoek, dat
zeker enige maanden gaat duren.
Een eerdere schriftelijke vragenron-
de heeft de Commissie niet genoeg
gevens opgeleverd om te kunnen
beoordelen of er sprake is van on-
toelaatbare staatssteun.

De EG-woordvoerder benadrukt
echter dat een dergelijk onderzoek
'normaal' is. Over de uitkomsten er-
van en een mogelijk verbod wil hij
nu niet speculeren. Het is zeer wel
mogelijk dat het onderzoek uitein-
delijk tot wijzigingen in het con-
tract zal leiden.

Ook bij het ministerie van Econo-
mische Zaken in Den Haag is het
nader onderzoek geen reden de
alarmklokken te luiden. „Als er een
paar zwaarwegende bezwaren zou-
den zijn, kun jealtijd nog in overleg
met de Commissie en de contract-
partners proberen oplossingen te
vinden."

het een behoorlijke onzekerheid
voor de nabije toekomst. Ik zal
straks toch wel opgelucht ademha-
len als de EG akkoord gaat met
constructie."

Het in augustus vorig jaar gesloten
akkoord hield de oprichting van
een nieuwe gezamenlijke onderne-
ming, NedCar bv, in. De staat, Vol-
vo Zweden en Japanners werden
ieder voor eenderde eigenaar. In
Bom wordt het complex uitgebreid
met een nieuwe fabriek waar vanaf
1995 jaarlijks 180.000 auto's van de
band rollen, 90.000 Volvo's en even-
zoveel Mitsubishi's. Het gaat dan
om nieuw te ontwikkelen modellen.
De totale investeringskosten belo-
pen 3,5 miljard gulden. De staat,
Volvo Zweden en Mitsubishi ne-
men daarvan ieder 700 miljoen gul-
den voor hun rekening in de vorm
van achtergestelde leningen. Dat
geld wordt gebruikt voor de ont-
wikkeling van de nieuwe modellen.
De Europese Commissie heeft ze-
ker geen principiële bezwaren te-
gen de overeenkomst en de komst
van de Japanners, zegt de de
woordvoerder. De investering kan
ook voor de Nederlandse Staat zeer
lonend zijn. De Commissie is echter

Van onze verslaggever
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jïAASTRICHT - Als eerste rechterlijke instantie in Neder-
heeft de meervoudige strafkamer van de rechtbank in

paastricht gisteren vier dagvaardingen nietig moeten verkla-eh wegens onvolledigheid van de aanhef. De verdachten zijn'
'^oor de rechtbank direct in vrijheid gesteld. De dagvaarding
j^aar het hier om gaat is een landelijk model ontwikkeld in het

van de geautomatiseerde parketadministratie. Het
Penbaaar ministerie heeft verklaard een spoed-appel in te
Jellen tegen deze nietigverklaring. Zij wil het gerechtshof in
,en Bosch laten oordelen over de beslissing van de recht-

MAASTRICHT - De rechtbank
achtte wel bewezen dat D. zich in
een Sittardse drogisterij met grof
geweld heeft meester gemaakt van
3100 gulden. Hiervoor werd hij ver-
oordeeld tot een gevangenisstraf
van twee jaar en vier maanden.
Aangezien de man uitsluitend van-
wege de verdenking van moord in
voorarrest was geplaatst, werd zijn
voorlopige hechtenis gisteren opge-
heven en volgde zijn onmiddellijke
invrijheidstelling. Officier mrSmal-
burg heeft inmiddels tegen het von-
nis van de rechtbank beroep aange-
tekend bij het Gerechtshof in Den
Bosch.

Officier tekent
beroep aan

ring. Zrjn cliënt, een 27-jarige van
drughandel verdachte Valkenbur-
ger, was van het Huisvan Bewaring
overgebracht naar het gerechtsge-
bouw, maar weigerde - op advies
van zijn raadsman - in de zitting-
zaal te verschijnen aangezien an-
ders de bepleite nietigheid van de
dagvaarding niet zou worden 'ge-
dekt.

De rechtbank trok zich terug om na
enige tijd, ondanks verzet van offi-
cier van justitie mr Philippart, de
dagvaarding van de Valkenburger
metterdaad nietig te verklaren.
Diens voorlopige hechtenis werd
opgeheven, gevolgd door zrjn on-
middellijke invrijheidsstelling.

Om dezelfde reden werd de dag-
vaarding nietig verklaard van een
30-jarige vrouwelijke verdachte uit
Valkenburg, aan wie eveneens
drugshandel was telastegelegd.

Een derde verdachte, 44 jaaroud en
afkomstig uit Maastricht, was min-
der 'fortuinlijk. Hij was wel voor de
rechtbank verschenen en daardoor
stond niets de behandeling van zrjn
zaak in de weg.

. e verdachten waren opgeroepen. verschijnen 'ter terechtzitting
-j**1 de meervoudige kamer, Min-
erbroedersberg 4 te Maastricht.
°ordat niet was vermeld brj welke

iJchterlijke instantie zy moesten
|? n (in dit geval: 'meervoudige
L:raikamer van de Arrondisse-
mentsrechtbank Maastricht') dron-
jj*n de raadsheden aan op nietigver-

van _e dagvaarding en
Jimiddellijke invrrjheidsstelling
■v^ft de gedetineerde
j°orhun cliënten zou onvoldoende
J^delijk zyn voor welk college zrj

°esten verschijnen. De voorzitter
jjfi het college mr J. Nolet hono-

deze stelling.
J* Th. Hiddema was de eerste die

maakte op nietigverkla-
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Commotie
om drijfjacht

Het bewijs voor moord had de offi-
cier voor een groot deel ontleend
aan verklaringen van kroongetuige
G.J.v.V. In augustus van vorig jaar
had deze de politie op het spoorvan
de moord gezet en daarbij de aan-
dacht op D. gevestigd als vermoede-
lijke dader.
Voor het 'technisch bewijs' voerde
de officier onder meer aan dat op
een deur waarmee het lijk van
Schormans was afgedekt vingeraf-
drukken van D. waren aangetrof-
fen.
Diens raadslieden, mr H. Ruysink
en mr M. Straatman-Sely, beticht-
ten getuige Van V. van leugens en
verweten de Heerlense politie be-
paalde stukken als 'niet-relevant'
uit het proces-verbaal te hebben ge-
houden. Volgens hen was hier spra-
ke geweest van 'Barbertje moet
hangen. Hun verzoek om vrij-
spraakwerd gisteren door de recht-
bank gehonoreerd.

Goedkeuring voor
vervolgopleiding
fysiotherapie RL

Verbouwing Maastrichts
opvangtehuis begonnen

Bewoners Caberg nog woest op gemeente "De bewoners van de
Maastrichtse wijk Caberg
ontkennen dat zij het sport-
zaaltje dat een opvanghuis
voor daklozen moet worden
met stenen hebben bekogeld.
,JDat waren jongeren van
buitenaf, die niets beters te
doen hebben."

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Problemen

brengen in het zaaltje. Afgezien
van het late tijdstip waarop ze
zijn ingelicht, is er algemene
weerstand tegen het idee van
overlast door rondzwervende da-
klozen.

De bevolking had dinsdag de
aannemer belet met zijn werk in
opdracht van de gemeente te be-
ginnen, 's Avonds waren er relle-
tjes waarbij groepen jongeren
het gebouw met stenen bekogel-
den en tot tweemaal toe probeer-
den de sportzaal in brand te
steken.

De wijkbewoners zijn tegen de
komst van het opvanghuis. Ze
voelen zich overrompeld. In de
brief die ze maandag van de ge-
meentekregen, werd hen meege-
deeld datvandaag de eerste thui-
slozen de nacht zouden door-

ojMSTRiCHT - De onderzoekers-
aa ei^ing voor fysiotherapeuten
w de RL gaat komend studiejaar
g start. De raad van de faculteit
djjJ^dheidswetenschappen heeft
Ve-i aS in principe goedkeuring
V- eend aan de tweejarige studie,
ken 311 uit een eerste marktver-
bPlrlng grote behoefte bleek te

staan.

?.i °Pleiding wordt ondergebracht
bewegingswe-

liji Scnappen en is alleen toeganke-
j>e v°or afgestudeerde fysiothera-
itj teri» die zich willen bekwamen
eff_ ?der andere onderzoek naar het
PüKr Van fysiotherapie. Vorig jaar
Uit erde de RL een studie> waar-
ge> geconcludeerd werd dat er een
dat was aan goed onderzoek op

.* de Hogeschool Heerlen '(waar
0-iH opleiding tot fysiotherapeut is
bü lfrgebracht) is nauw betrokken

initiatief. .;
J* Marktonderzoek bleek dat veel1
fJ>estudeerde en al werkende the-

Peuten belangstelling hadden. Er
<jj amenruim honderdvooraanmel-
dir 11 binnen. Volgens faculteits-
erv Cteur mr'L- °p '* Hoog leert de
geJ^ng met soortgelijke opleidin-
P1echter dat het uiteindelijkeaan-

studenten een stuk lager ligt.

OPGLABEEK - Een amateurfilm,
die dinsdagavond werd uitgezon-
denin 'Zeker weten' op de Vlaamse
televisie en in 'Achter het nieuws'
op de Nederlandse buis, heeft voor
heel wat commotie gezorgd. De
amateurfilm toont de praktijken ty-
dens de 'chasse a courre' of de drijf-
jacht, een bezigheid die volgens
ministerieel besluit nog op twee
plaatsen in Vlaanderen is toegela-
ten: In Oudenaarde en in Belgisch-
Limburg, in de streek van Opgla-
beek, As, Meeuwen, Bree, Dilsen en
Maasmechelen.
Op het filmpje was te zien hoe een
ree wordt achtervolgd door de meu-
te honden en hoe het dier, als het
van vermoeidheid ineenstort, door
een van de jagers met een dolk
wordt afgemaakt en door de hon-
den verscheurd.

MAASTRICHT - De bouwwerk-
zaamheden aan de kleine sport-
hal in de Maastrichtse wijk
Caberg, door de gemeente aan-
gewezen als tijdelijk opvangcen-
trum voor dak- en thuislozen,
zijn gisteren van start gegaan.
Gadegeslagen door nog steeds
boze bewoners en agenten in
twee politiebusjes gingen bouw-vakkers aan de slag. Na de carna-
val moet de verhuizing vanuit dehuisvesting aan de Boschstraat
kunnen plaatsvinden.

President Nolet toonde zich niet
bijster ingenomen met dehele gang
van zaken. Het leidt, zo stelde hij
geïrriteerd vast, 'tot gigantische
problemen in de organisatie van de
rechtspleging.
In de middagzitting waren het de
raadslieden mr R. Corten en H,
Ruysink die op hun beurt nietigver-
klaring wisten te bewerkstelligen
voor twee Spanjaarden die in no-
vember van vorig jaar in een loods
te Heerlen waren aangetroffen in
het bezit van 2600 kilogram hashish.

Ingeseind over hetgeen in de voor-
afgaande zaak was gebeurd, over-
handigde officier Ummels beide
Spanjaarden enkele minuten vóór
de zitting een 'volledige' dagvaar-
ding. De rechtbank besliste echter
ook hier tot nietigverklaring en on-
middellijke invrij heidsstelling.
Toen beide Spanjaarden het ge-
rechtsgebouw verlieten, kregen zij
aan de uitgang een door mr Um-
mels inderhaast voor de zitting van
2 juniuitgeschreven dagvaarding in
handen gedrukt.

verslaafden rondhangen," is er te
beluisteren in het groepje dat
staat te kijken bij de verbou-
wing. Slechts een enkeling toont
zich wat toleranter. „leder mens
heeft toch recht op een dak bo-
ven zijn hoofd," zegt een voor-
bijgangster.
Dat boze buurtbewoners met
stenen hebben gegooid, wordt
ontkend. „Dat waren wij niet,
dat waren jongerenvan buitenaf,
die niets beters te doen hebben."
Vandaag vinden er nog gesprek-
ken plaats tussen bewoners en
de Dienst sociale zaken van de
gemeenteMaastricht.

De wijkbewoners ontkennen dat
ze discrimineren. „Juist wij wor-
den weer gediscrimineerd. Op
het gemeentehuis denken ze
toch 'dat zijnvan die asocialen in
Caberg, stop het gespuis maar
bij het gespuis. Maar wij probe-
ren hier onze kinderen fatsoen-
lijk op te voeden en dat wordt
moeilyk als er de hele dag drug-

Limburgse componisten
voor opnamen naar VS

„Frank en ik hebben allebei een
klassieke achtergrond en dat is in
onze muziek terug te vinden. Ik
schrijf bijvoorbeeld songs waar
twaalf of 24 strijkers in meespelen.

In LA, met Hollywood naast de
deur, is het geen probleem om voor
een paar uur een dozijn strijkers in
te huren. Daar heb je zelfs speciale
bureaus voor. Zoiets bestaat hier
niet."

Toernee
Het Limburgse tweetal gaat in Cali-
fornië één week de studio in en één
week wordt besteed aan het leggen
van contacten met muzikanten, pro-
ducenten, platenmaatschappijen
etc.

„Veel van het land zullen we niet
zien," zegt Clemens een beetje spij-
tig. „Maar daarvoor gaan we ook
niet. In de eerste plaats gaan we om
die CD te maken en dan willen we
verder bekijken of we een aantal
popmuzikanten kunnen overhalen
die dan samen met mensen van
hier, zowel in Nederland als in
Amerika, op toernee gaan."

Van onze verslaggeefster

GULPEN - Carnaval zullen
ze dit jaar moeten missen,
maar dat hebben ze er graag
voor over. Frank Giebels (28)
uit Noorbeek en Clemens
Hoffman (29) uit Gulpen, twee
componisten van melodieuze
popmuziek, vertrekken mor-
gen naar Los Angeles, Califor-
nië, waar ze hun eerste CD
gaan opnemen.

„Onze muziek kun je vergelijken
met die van Elton John, Billy Joel,
Paul McCartney. Popmuziek dus,

met klassieke invloeden. Daarvoor
is in Nederland weinig ruimte. Het
is niet zo dat wij perse naar Ameri-
ka willen, maar ons project is hier
gewoonweg niet uit te voeren,"
meent Clemens Hoffman. „Er zijn
hier genoeg goede muzikanten,
maar het probleem zit brj de platen-
maatschappijen.

Conservatorium
Die zijn in de eerste plaats zeer hui-
verig om met nieuwe bands in zee
te gaan en vinden de financiële risi-
co's vaak te groot. Dat is ook wel
logisch, gezien de kleine markt. En
je kunt bijvoorbeeld wel je songs
verkopen, maar dan ben je alle
rechten kwijt. Of je moet zelf alles

betalen. Daar hebben wrj allemaal
geen zin in."
Toen het duo, dat elkaar kent van
het conservatorium in Maastricht,
de kans kreeg om opnamen te ma-
ken in de Verenigde Staten, hoef-
den ze niet lang te twijfelen.
Het idee ontstond tijdens een be-
zoek van Frank aan de succesvolle
Amerikaanse jazztrompettist Tony
Guerrero. „Tony heb ik leren ken-
nen via mijn Amerikaanse leraar in
Den Haag, waar ik na het conserva-
torium lessen heb gevolgd. Ik ben
een paar keer bij Tony in Los Ange-
les op bezoek geweest, waar we ook
samen muziek hebben gemaakt. Zo
heb ik veel verschillende muzikan-
ten leren kennen en onstond ook
het plan om onze muziek daar met
studiomuzikanten te produceren.
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Enige en algemene kennisgeving

t
Vol vertrouwen in het eeuwige leven is heden,
toch vrij plotseling, na een goede verzorging in
het bejaardentehuis Heereveld te Waubach, van
ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, myn zus, onze schoonzus, tante
en nicht

Mia Thimister
echtgenotevan

Hein Peters
Zy overleed, voorzien van de h. sacramenten
derzieken, op 73-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.

Landgraaf: H.Peters
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Thimister
Familie Peters

Landgraaf, 25 februari 1992
Corr.-adres: Gatestraat 4, 6373 LR Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden opgedra-
gen op zaterdag 29 februari om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide. Aansluitend vindt de begrafe-
nis plaats op het kerkhof gelegen aan de Klei-
koeleweg.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrydag 28 februari wordt de overledene bijzon-
der herdacht in een eucharistieviering om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32, alwaar dagelijks
van 18.00 tot 18.15 uur gelegenheid is om af-
scheid van haar te nemen.

*~^B^^H-_______________________H______---________H-__________

Dankbaar voor het vele goede datzij ons tydens
haar leven heeft gegeven, hebben wrj afscheid
genomen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna Catharina
Paffen
echtgenote van

Frans Thomas
Zij overleed op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Frans Thomas

Hans Thomas
Gertie Thomas-Leunissen

Eys: Kitty Derksen-Thomas
EugeneDerksen

Heerlen: Mia de Boer-Thomas
Evert de Boer

Wylre: Agnes-Dumont-Thomas
Wil Dumont
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Paffen
Familie Thomas

6467 EA Kerkrade, 25 februari 1992
Schaesbergerstraat 25
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op vrijdag 28 februari 1992 om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdurende
Bijstand te Heilust, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats Spekholzerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Donderdagavond om 18.00 uur wordt de overle-
dene bijzonder herdacht in de eucharistievie-
ring in de kapel van Huize Firenschat.
De dierbare overledene ligt opgebaard in het
streekmortuarium, St. Pieterstraat 145, gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelyks van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Soomers,
direktie en medewerkers van Huize Firenschat.

Tot ons groot verdriet moesten wij onverwacht
voorgoed afscheid nemen van onze zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Spobeck
weduwe van

Johan Sperth
Zy overleed op de leeftijd van 75 jaar, na een
liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek te
Heerlen, afd. 2 en 4.

Familie Spobeck
Familie Sperth
FamilieLousberg

25 februari 1992
Corr.adres: Kolmondstraat 11, 6291 HK Vaals
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op zaterdag 29 februari as. om 10.30 uur in de
St.-Pauluskerk te Vaals, waarna aansluitend be-
grafenis op het kerkhof aan de Seffenterstraat.
De avondmis wordt gehouden op vrydag 28 fe-
bruari om 19.00 uur in voornoemde kerk, waar-
na gelegenheid tot afscheid nemen in de rouw-
kapel aan de Lindenstraat.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, geheven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

By deze willenwij u bedanken voor de vele blij-
ken van medeleven ondervonden by het overlij-
den en de begrafenis van onze tante

Tien Meurs
Jeanne en Wiel
Familie Meurs

Gulpen, maart 1992
De zeswekendienst is op zondag 1 maart om 10
uur in de St. Gertrudiskerk te Wylre.

Op 1 maart is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn lieve man, on-
ze vader, schoonvader en opa

Pierre Hanssen
De eerste jaardienst zal plaatsvinden zaterdag
29 februari as. om 19.00 uur in de H. Familiepa-
rochie te Schaesberg-Landgraaf.

Lies Hanssen-Kortis
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor devele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen bij de begrafe-
nis van mijn dierbare echtgenote, onze lieve
moeder en oma

Fien Schrans-Helgers
dankenwij u bij dezevan harte.

P. Schrans
Kinderen en kleinkinderen
H. Helgers

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 29 februari a.s. om 19.00 uur in
de St. Martinuskerk te Holturn.

De eerste jaardienstvan mijn vrouw, onze moe-
der en oma

Lies Roberts-Swelsen
zal plaatshebben op 29 februari a.s. in de Lam-
bertuskerk te Oirsbeek om 19.00uur.

P.J. Roberts
Kinderen en kleinkinderen

tHendrika Genders, oud 88 jaar, weduwe van
Adrianus Oskam. Maastricht. Corr.adres: Appel-

laan 17, 6241 AP Bunde. De eucharistieviering zal
worden gehouden op vrijdag 28 februari om 14.00
uur in de basiliek van het H. Sacrament te Meers-
sen.

Si

/# ALARM ~^T~C 06-11m
ALSELKESECONDETELT

Maaker verstandig gebruik van.
r—. : 1 .
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BUURTRUMO&
Doe er iets aan! De Nederlan*
Stichting Geluidhinder helpl bi W

vinden van een oplossing voor
vormen van lawaai in en om "
NSG, Postbus 381, KïQ'l
2600 AJ Delft. ' INo^

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEERINFORMA TIÉ'

O
t terre deshommes
TEL. 070-363 79 $

Doe ookmee!

GIRO 646900J J
■ : r""__. -^1

De HondaConcerto. Standaard met
peuterspeelzaal en hondenkennel.

:■:-■. ■: ■

______ üs_Bß^ ____? Jflß__B_______^^_______w_______^: '^HBm 'jBPBS^B _>!_______

BH PKKryJSBBI j-.JJ; *

Als er iets opvalt aan de Concerto dan is het wel zijn ruimte. Makkelijk met het precieze, zuinige PGM-FI injektiesysteem. Over zijn uitstekende wiel-
Extra aantrekkelijk aanbod t/m 31 maart.

toegankelijk via vijf wijdopenslaande deuren. Nog eens uit te breiden ophanging, zijn perfekteafwerking en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

door de in tweeën neerklapbare achterbank. Of het nu voor twaalf tekkels is of voor uw kroost. Voor Als unu bij ons langskomt voor een proefrit, weet u precies waar we het over hebben. Komt u vóór

34 bakken geraniums ofvoor een paar fietsen. 31 maart, dan kunnen wij u een extra aantrekkelijk aanbod doen. Wel uw kin- r~ï—p|
Daarnaast is-ie ook uiterstkomfortabel. Metzijn prettige, geluidsarme interieurenzijnrustige weggedrag derenen uw hond meenemen natuurlijk. 'n Honda gaat zn eigen weg. 1 I
lijkt zelfs de langste rit niet lang meer. En dan hebben we het nog nieteens over zijn 16-kleppenmotor (De Honda Concerto vanaf f. 31.390,-. Prijs mcl. BTW, exel. afleveringskosten.) HONDA

Kijk zelf hoeruim deConcerto is bij:

GarageKnops 8.V., Crombag Auto's BV, Autobedrijf Rotor 8.V., AutoCentrum Amby 8.V.,
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434; Rijksweg Z 236, Geleen,046-746260; Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900; Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880. [
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SITTARD
Forum: De Johnsons, dag. 20.30
uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur.

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 u^ir.Harley Davidsson and the Marl-
boro Man, dag. 20.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: De Johnsons, do 21.15
uur. The Addams Family, do
21.15 uur. Hot shots, dag. 21.15
uur. Frankie & Johnny, dag.
21.15 uur. Ciné-K: Guilty by sus-
picion, dag. 21 uur. Cinema- Pa-
lace: Shattered, dag. 19 en 21.30
uur. Dead again, dag. 19 en 21.30
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. 18.45 en 21.30
uur. Silence of the lambs, do
20.30 uur. Lumière: Face Value,
dag. 20 en 22 uur. Dangerous
liaisons, dag. 20.30 uur.

HEERLEN
Royal: De Johnsons, do 19en 21
uur. Rivoli: Frankie & Johnny,
do 20.15 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
Momthe babysitter 's dead, dag.
18.45 en 21 uur, do ook 14 uur.
Ricochet, dag. 21 uur. Shattered,
dag. 18.45 uur, do ook 14 uur.
Curly Sue, dag. 14 en 18.30 uur.

bioscopen

in de theaters
MAASTRICHT:
- do. 27/2: Hamlet, toneelstuk van Wil-
liam Shakespeare. Speciale Internatio-
nale Produkties in samenwerking met
de Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Brussel.

SITTARD:
- za. 29/2: Carnavalsconcert met het
Limburgs Symphonie Orkest onder lei-
ding van Pierre Kuypers (20.11 uur).

AKEN:

- do. 27/2: de operette Wiener Blut van
Johann Strauss (19.30 uur).
- vr. 28/2: Die verkaufte Braut, Bedrich
Smetana (19.30 uur).
- za. 29/2: Scherz, Satire, Ironie und tie-
fere Bedeutung (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen alle
voorstellingen om 20 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van tien Poolse grafici. T/m 28/2, open
ma t/m vr 10-12, 14-17en 19-21 uur (m.
u.v. woensdagavond), zo 15-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van de Duitse kunstenaar Frank
Ermschel. Van 6/3 t/m 19/4, open vr
17-20uur, za en zo 14-17uur. Het werk
van Frank Ermschel is ook te zien in
het Raadhuis van Kerkrade. Van 6/3
t/m 27/3, open ma t/m vr 10-17 uur.
Galerie Audi, Hereweg 83. Werk van
Mare Hendriks. T/m 29/3, open do t/m
zo 10-17 uur.

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

NUTH

" Tjeu Klaassen, van de
Landelijke Huisartsen Ver-
eniging: ,Jk hoor vaak ge-
luiden van huisartsen over
verbaal en fysiek geweld."

Foto: PETER ROOZEN

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5.
Expositie van Lex Timmermans. Van
8/3 t/m 29/3. Open za en zo 14-17 uur.
Thermenmuseum , Coriovallumstraat
9. Zoals de ouden bouwden. T/m 17/5,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie 't Wevertje, De Wever
Ziekenhuis. Expositie met werk van
Elly van genuchten en els Janssen.
Van 1/3 t/m 8/4.

streeksgewijs

Waar haalt moeder dan de erva-
ring vandaan om een ziektebeeld
brj de kinderen te herkennen?
Echte spoedgevallen leveren
echter nooit problemen op," al-
dus Tjeu Klaassen.

„Vergeet ook niet dat een huis-
arts na een weekenddienst de
volgende dag gewoon weer aan
de slag moet. Voor het werken
op zaterdag en zondag bestaat
geen compensatie zoals die in

sommige contacten met patiën-
ten als belastend ervaren. Bijna
de helft van de huisartsen is ooit
door patiënten fysiek bedreigd,
een kwart noemt bedreiging van
het eigen gezin. Vooral dat laat-
ste is voor huisartsen moeilijk te
verteren.

Tjeu Klaassen kent de klachten:
„Ik hoor vaak geluiden van huis-
artsen over verbaal en fysiek
geweld. De drugproblematiek in

de Oostelijke Mijnstreek bijvoor-
beeld legt een zware druk op de
huisartsen in die regio."

het bedrijfsleven voorkomen."
Overigens is het zo dat huisart-
sen die zich 'opgebrand' voelen
meer negatieve ervaringen heb-
ben met patiënten dan huisart-
sen die hun werk goed aankun-
nen. Een kwart van de huisart-
sen heeft de indruk dat patiën-
ten hen buitenkantooruren laten
komen voor klachten die ook
wel op een normaal spreekuur of
per telefoon afgehandeld hadden
kunnen worden. Ook worden

Oma
„Tijdens de diensten in het
weekeinde moet de huisarts
vaak opdraven voor klachten die
ook best een dag later op het
spreekuur behandeld kunnen
worden. De kernvraag daarbij is:
wat is medisch dringend? De pa-
tiënt geeft daar soms een andere
interpretatie aan dan de huisarts.
Vroeger kenden wrj de situatie
oma en het jonge gezin met kin-
deren. Oma is er nu niet meer.

Verschillen
Jjarjan Engel, beleidsmede-werkster van de Patiënten Con-
J^entenvereniging Limburg,
jfat weten dat er wel enkelejachtenover huisartsen binnen-
komen zijn maar dat die wei-
{76 te maken hebben met de
reSenomen werkdruk. Het juis-
* aantal klachten kan zij op dit
r°ttient niet noemen. „We heb-
P^n regelmatig overleg met de
, fisartsen over het vestigingsbe-
eid. De resultaten van het on-
?.*zoek zullen bij de volgende
\leenkomst zeker onderwerp

gesprek zijn. Een verminde-
jjl-van het aantal patiënten per
Praktijk biedt een mogelijkheid
J" de werkdruk te verminden,

andere invalshoeken zijn
°k mogelijk. Daarover gaan we
jjraten met de huisartsen en de
semeenten."

metpatiënten ver-
cnillen per praktijk. „In een

OIRSBEEK - „Een huisarts
gemiddeld 2350 patiënten",

*St Tjeu Klaassen, „tachtig pro-
sit van de tijd wordt besteed

slechts twintig procent van
?e patiënten. Een grote groep
Lolr-t dus maar af en toe bij de
«Wsarts terecht."

Landelijke Huisartsen Ver-en Jging heeft lang gestreefd naar
j*l* vermindering van het aantal
Patiënten per praktijk tot 2000,
J^aar tegenwoordig wordt vol-
*pis Klaassen meer gedacht aan

e hulp van een praktijkzuster.

wijk met veel infrastructurele
problemen wordt vaker een be-
roep gedaan op de huisarts dan
bijvoorbeeld in een jonge uit-
breidingswijk," zegt Klaassen.
„De maatschappij is delaatste ja-
ren complexer geworden, denk
maar eens aan de hele WAO-pro-
blematiek en de heisa rond de
gezondheidszorg. Steeds meer
mensen komen op het spreekuur
met problemen die niet zuiver
medisch zijn. Dat roept wel eens
irritatie op, al zal de huisarts wil-
lig zijn oor te luisteren leggen.
Maar hij is er niet om arbeids-
conflicten op te lossen."

„Een huisarts werkt gemiddeld
tien tot elf uur per dag. Dat is
geen ramp want andere mensen
werken ook hard. Maar het moet
geen frustraties oproepen, dan is
het plezier in je werk voorbij.
Een huisartswordt nu ook vaker
geraadpleegd buiten de normale
werktijden. lemand die tot zes
uur 's avonds werkt neemt geen
ochtend vrij om naar dehuisarts
te gaan. Hij probeert in de
avonduren een afspraak te ma-
ken."

Slotgebouw, Kasteel Hoensbroek.
Expositie 'Zilver in Beweging. T/m
23/2. Expositiezolder van het Slotge-
bouw. Tentoonstelling met werken op
papier van Lou Heynens. T/m 28/2,
open dag. van 10-12 uur en 13.30-17
uur.

HOENSBROEK

perpersoon
Gouden paar

De uit Simpelveld afkomstige J.
Sauren promoveerde onlangs
aan de Landbouw Universiteit te
Wageningen op het proefschrift:
'Ammonia'Monitor based on In-
termodulated Photoacoustic
Start Spectroscopy'. De heer
Sauren is als wetenschappelijk
onderzoeker verbonden aan de
universiteit te Kingston in Cana-
da.

Promotie

De heer en mevrouw Meulen-
berg-Orlea, Moltweg 2 te Schaes-
berg, vieren op vrijdag 28 februa-
ri hun gouden huwelijksfeest.
Om 17.30 uur is in de parochie-
kerk van de Kakert een dank-
dienst. Aansluitend houdt het
gouden paar tot 20 uur receptie
in zaal 't Berpke, Moltweg 31.

Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van Harke Kazemier, Kaete van
Breda en Joop Crompvoets. T/m 29/2,
open do t/m zo 14-17 uur.

SCHIMMERT

De Industriebond FNV-afdeling
Eygelshoven huldigde onlangs
de heer Vodicek in verband met
zijn 60-jarig lidmaatschap.

Bondsjubilaris
# Het gouden paar Meulenberg-Orlea.

Foto: KLAUS TUMMERS

Benoeming
De Britse kolonel Peter Pearson
heeft met ingang van 14 februari
de leiding overgenomen van het
Public Information Office bij het
hoofdkwartier Afcent te Bruns-
sum. Hij volgt kolonel John
Nowers op, die drie en een half
jaar het voorlichtingsbureau
heeft geleid.

Geslaagd
Aan het Opleidingsinstituutvoor
Verloskundigen te Heerlenslaagden Mariëtte van Delden,
Marie-José Grandsaerd, Det van
Helvoirt en Irma Schaap.

carnavaria

'Vasteloavend in
ziekenfondspakket'

* Bejaardencarnaval in Douvenrade Foto: FRANS rade

" In 't Pomphuuske te Vaesrade
houdt de CV De Droepnaze za-
terdag en zondag gecostumeerde
dans- en 'springavonden'. Dins-
dag is er vanaf 14.11 uur familie-
dag.

" De Sjelme van Heële houden
vanavond, donderdag, om 21.11
uur Sjelmebal in café La Bamba.

" De Groenstraat in Landgraaf
viert vandaag Ouw-Wieverdaag.
Om 10.30 uur starten acht Ouw
Wiever met een koetstocht door
deregio. Er wachten hen officië-
le ontvangsten in Landgraaf,
Kerkrade en Heerlen. Om 21 uur
wordt het Ouw-Wieverbal ge-
opend in gemeenschapshuis 't
Ströatje.

" In café Donners in Weiten be-
gint zaterdagavond om 20.30 uur
het Nette-Kadettebal.

" De Zaate Hermenie 't Klingelt
houdt op dinsdag 3 maart vanaf
14 uur het derde Karnavadisties
MuziekaalKling Konkoer in café
De Kling, Merkelbeekerstraat 75
te Brunssum.

"In gemeenschapshuis 't
Kloeëster te Schinveld overhan-
digt burgemeester Ritzer vrijdag
tussen 18 en 20 uur de gemeente-
sleutel aan prins René I van de

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van André Wilhel-
mus en Blandina van Rösewijk. T/m
21/3, open di t/m za van 13.30-17.30
uur. GalerieAnny van denBesselaar,
Tafelstraat 6a. Expositie van Carina
Canton. T/m 15/3, open vr t/m ma vart
13-17.30 uur. Galerie In Situ, Aylva-
laan 10. Expositie van Mariene Du-
mas. T/m 4/4, open wo t/mza van 14-18
uur. KCL, Hoogbrugstraat 72a. Werk
van Suet Fun Chan. T/m 26/2,open ma
t/m vr 9-17 uur. Galerie Wolfis, Hoog-
brugstraat 69. Schilderijen en aquarel-
len van Peter Cox. T/m 8/3, open wo
en vr van 14-18 uur, do 18-20 uur, za
10-17 uur en zo 13-17 uur. Galerie
Contempo, Rechtstraat 96. Expositie
met werk van Anton Heyboer. T/m
27/3, open do t/m zo van 11-17 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Ex-
positie van Nicolas Wolkenar. Van
23/2 t/m 23/3,open vr t/m zo 13-17 uur.
Kunsthandel Felix, Wycker Brug-
straat 16. Computer-schilderijen van
Adnan Elmecky. Vanaf 29/2, open ma
14-18 uur, di t/m vr 9-18 uur, za 9-17
uur.

" In gemeenschapshuisTerwin-
selen wordt vanavond de carna-
valsavond van Gehandicapten-
sport Kerkrade gehouden. Zater-
dag is er vanaf 20.30 uur Loeme-
lebal. Zondag begint om 16 uur
het gezinscarnaval. Maandag is
het Gemeenschapshuis dicht en
dinsdag is de jeugd vanaf 17 uur
welkom.

" Dr Schaesbergse Vasteloa-
vends Verein vervult vrijdag, za-
terdag en zondag talloze plich-
ten, waarvan de laatste is het
bezoeken van het Fanfarebal
zondagavond in het Streeper-
kruis. Maandag komen alle car-
navalsvierders om 13 uur bijeen
op de Markt in Schaesberg,
waarna men in feestelijkse stoet
naar Carré gaat voor het kinder-
carnaval.

" In zaal Keulen in Klimmen
wordt zondag van 15 tot 19.30
uur kinderdisco gehouden. Na
19.30 uur is de zaal beschikbaar
voor de tieners. Maandag en
dinsdag zijn de kleintjes van 14
tot 19.30 uur welkom.

" De winkeliers van Hartje
Hoensbroek houden zaterdag
vanaf 11.49 uur op het Gebroo-
kerplein het 'Treutetreffe'. Het
'zaate hermeniekes en sjpaska-
pellen-treffen' wordt ingeluid
met het Limburgs volkslied.

CV Sjilvend Alaaf. Het Hoei-
Hoej-Comité viert zaterdag de
achtste Schrikkelverjaardag. In
gemeenschapshuis 't Kloeëster
vindt van 14 tot 17 uut een kin-
dermiddag plaats. Om 19 uur
begint de receptie, afgewisseld
met carrtavalistische optredens.

" De Blauw Sjuut van Heerlen
verschijnt vrijdag om 21 uur op
het Emmaplein. In het feestpa-
viljoen op het Emmaplein vindt
zaterdagmiddag vanaf 16.15 uur
de finale van de soundmix voor
de Heerlense jeugdplaats. Gedu-
rende de carnavalsdagen is er
van alles te doen onder het mot-
to: Sjpassimiger Voltref. Zondag
vanaf 16 uur is er optochtbal,
maandag vanaf 14.30 uur Eëzel-
kesbal, dinsdag om 12 uur Vaste-
loavesconcert met Andre Rieu
en weer Eëzelkesbal.

" De oud-prinsen van de CV De
Eekheuere reiken zaterdag tij-'
dens het Poeffele Moeffele in het
HKB- gebouw de onderschei-
ding Der Poeffel Moeffel uit aan
Sophie van Bogaert. Zij heeft
zich verdienstelijk gemaakt voor
de gemeenschap Eikenderveld.

" In zaal Amicitia aan de Markt
te Hoensbroek wordt vanavond "

het Ouw-Wieverbal gehouden.
Zaterdag vindt er het Paludabal
plaats.

" De toegangssleutel van Kas-
teel Hoensbroek wordt zaterdag
om 20 uur uitgereikt aan Prins
Maurice I.

" De sleuteloverdracht in Voe-
rendaal is vrijdagavond in het
gemeentehuis. Tussen 19.15 uur
en 21 uur wordt daar een druk
programma afgewerkt met me-
dewerking van CV De Wuif en
de 'Ransdorf Kapelle'. Op het
programma staan: uitreiking or-
de, sleuteloverdracht, proclama-
tie prins Kasper I, optreden trio
en 'Kwatschkoeër'. Tegen 21.15
uur wordt de carnavalsavond
voortgezet in zaal Coumans in
Ransdaal.

" Het Grand Theater in Wau-
bach staat zondag vanaf 14 uur
geheel in het teken van het car-
naval.

" De Voerendaalse CV De Naa-
te begeeft zich zaterdag om 14.33
uur op weg om de Dammer-
scheidstraat om te dopen in
Prinsesjtroat. 's Avonds begint
om 20.33 uur het 22ste Oad-Prin-
sebal in Huize Laurentius.

GELEEN
Galerie llanenhof, Groenstraat 44.
Keramische objecten van Niek Gee-
len. T/m 1/3, open do en vr 17-20 uur,
za en zo 14-17 uur. Liass, Elisabeth-
straat 9. Foto-expositie over hetstraat-
theater van CorWeerts. T/m 2/4, open
tijdens werkdagen van 8.30-17 uur.

SITTARD
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
'De Schepping', tentoonstelling van
Klaas Hoek. T/m 22/3, open di t/m vr
10-17 uur en za en zo 14-17uur.

EERLEN - Met de muzikale
ziek dat 'vasteloavend in het
0p 5"nf°ndspakket moet worden
valisr°men' probeerde de carna-
Ujt J.lsche zanggroep Miesj Masj
het e^ade de bewoners van
i-ri eJaardencentrum Douven-
stek

een "cm onder het hart te
eze zanggroep was een van decic attracties die de vele bejaar-den tijdens de carnavalsavond«gelopen dinsdag kregen geser-

hoogtepunt vormde evenwel® komst van stadsprins Max II£et zijn gevolg die het tot zijn
Sak- vond behoren om prins

I (Odendaal) van Douven-ade en mevrouw Adèle van de

Grint-Kolenburg met de jubileu-
morde te vergulden.

De avond werd geopend door de
dansmariekes 'De Limaro's', ge-
volgd door het duo 'Urn en Um'.
Toen was het de beurt, zij het
met enige technische tegenwer-
king, aan Miesj Masj die de zaal
als het ware opwarmde voor de
komst van de Heerlense stads-
prins.

Max II werd voorafgegaan door
de sjpaskapel de 'Knoevelaere'
van de Heerlerbaan. De Heerlen-,
se zanggroep Klumpkes Blum-

~kes, de sjpaskapel Noëts Nieks
en het Waltina-orkest zorgden er-
voor dat de bejaarden nog lang
zullen nagenieten van dit werve-
lende carnavalsfeest.
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In hetnieuws
DOORJOJEURISSEN

Veel huisartsen zijn na tien tot twintig jaar
praktijk 'opgebrand. Zij voelen zich

overbelast. Ook vinden zij dat veel patiënten
ten onrechte een beroep doen op hunhulp.
Huisartsen in de grote steden raken op deze

manier sneller emotioneel uitgeput dan
huisartsen op het platteland. Veel huisartsen
denken erover hun werk vroegtijdig neer te
leggen. Liefst 94 procent isvoorstander van
een vut-regeling. Dat zijn de belangrijkste

conclusies uit een onderzoek naar
werkmotivatie van huisartsen dat in opdracht

van deLandelijke Huisartsen Vereniging
(LHV) is uitgevoerd doorhet Nederlands

Instituut voor Onderzoek van de
Eerstelijnsgezondheidszorg.

Voor huisarts Tjeu Klaassen uit Oirsbeek,
voorzitter van de Limburgse Huisartsen

Vereniging, zijn deresultaten van het
onderzoek een bevestiging van de

vermoedens die al langer leven in de
huisartspraktijken. „Het is nu zwart op wit

aangetoond."

'Klacht patiënt niet
altijd zuiver medisch'

Tjeu Klaassen overfrustraties bij de huisartsen:

ROERMOND
Royal: Thelma & Louise, dag.
20.30 uur. Royaline: Dying
Young, dag. 20.30 uur. Filmhuis
Roermond: The Sheltering Sky,
do 20.30 uur.

Limburgs dagblad Limburg
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WEEKENDVOORDEEL .

Manual herenshirt Met lange en korte mouw. In uni Maxell VHS 180VX. Uitstekende videoband voor een Europese Grand Foulards. Stijlvolle dessins. Veel toe- Nintendo Action Set Spanning en sinsatie. Complete Damesblouse 100% katoen. Keus uit 2 dessins, mv
en streepdessin, in diverse kleuren. Maten: 38-46 perfecte beeld- en geluidsregistratie. 2 stuks, speelduur passingsmogelijkheden. set mcl.spelcomputer, zapper,Duckhunten Super Mario. schillende frisse tinten. Maten: 38-48. j

«%Q 2x3 uur. Zonder videoheffing. 4r In 3 maten: M.r Incl. draagtasje voor *7QQ /T
2 STUKS -BQr -£7r __L>T Bijv. 180x280 cm. -79r ■§_«■ 10 Nintendo games. Jï&r- AU**? "»'

"~ V&D, UW WARENHUIS\^ *Aanbiedingen geldig _m zaterdag 29 februari ofzolang de voorraad strekt. VV^-^f \_r WW WW# II X___l ~\ U I V*T I *_*

■' ■ — .Te koop gevr.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor a! uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
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 mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Inkoop GOUD tegen contant
geld. Defect of heel geen
bezwaar. Verseveld Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.

Carnaval
Te HUUR frituurwagens
compl. ingericht voor de car-
naval. Tel. 04754-85800.
Majuna b.v. Echt.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
R & B band zoekt SOLO/
SLAGGITARIST. Tel.
04498-53732.
TUBA, trombone, beugel en
trompet, vanaf ’ 150,-, Ge-
bruikt. Tel. 04406-40202.

Diversen
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-310127.
Te koop 2 antieke Brabant-
se KACHELS; antieke was-
machine; Trapnaaimachine;
breimachine; strijkmachine;
alu. hondehok; gegalvani-
seerd hondehok P 5(voor
tentoonstelling). Navolaan
57, Heerlen.
Met een PICCOLO in het, Limburgs Dagblad raakt u

i uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

06-llJnen
Striptease Sexspel

Jij bepaalt wat zij uittrekt -100 et p/m
06-320.322.80

I VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nu nóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, 7l_.x betalen en
voorreuzepiccoto's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

\ BEL NU 045-719966 \
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

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

Nieuw het
Telebordeel

Meisjes doen wat jij wilt en

" geven ook hun geheime tel.
nr. aan je door

06-320.320.85 - 75 Ct p/m
(boven de 18 jr)

Erox-Connection! Livesex
gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de lek-
kerste meiden die alle

standjes met je doen. Wij
helpen je snel 75 cpm nieuw

06*95.06
Frans! Grieks! Russisch!

Lekker smerig ordi! 50 cpm
06-320.320.59

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

Zn strakke broek liet niets te
wensen over

Homo live
06-320.330.12 - 75 et p/m

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....325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

Denk gewoon dat je de
handen van
Monica

voelt
06-320.331.07-75 Ct p/m

Rijpe dame, live neem ik het
lekkerste op. Spaans

standje. We liggen zijwaarts,
jij tegen m'n rug. 75 cpm
06-320.320.38

Rijpe vrouw
Volslank, grote cups, ik heb

altijd zin in sex. Ik draag
dunne lingerie wit of rood.

Durf jij me te nemen. 75 cpm

06-320.320.91
CaN-girls

06-320.325.05 (75 cpm)

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).

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55
Sexlijn 10

Bel de 06-320.320.10
heetste 06-320.321.10
meisjes 06-320.323.10

van 06-320.325.30
Nederland 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

Dame Privé?
Hoe ze je willen verwennen,
hoe ze eruit zien vertellen ze
zelf, ze ontvangen je graag
privé of komen graag naar je
toe, ze geven hun adres en
telefoonnummer.

06-320.322.23 (’ 1,- p/m)

Ik heet Katja.
Ik heb het net ontdekt en
kan er geen genoeg van

krijgen. Bel me!
06-320.350.77 - 75 Ct p/m
Lady Bizar! Meesteres! 75
cpm, 06-320.324.68 De kat

v met 9 staarten en
Handboeien

De man lijdt, de meesteres
geniet. Ga opje knieën SM,

50 cpm
06-320.332.32

GRIEKSE PORNO! Je kunt
kiezen uit 3 meiden, 18 jr.
die gek zijn op een Grieks

standje. 75 cpm.
06-320.320.62

Thais meisje
wil jou beter leren kennen
via een live sexgesprek.
06-320.330.08, 0,50 per

halve minuut.

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
Op zn Frans! Warme lippen
die laten hem niet glippen.

75 cpm
06.96.46.
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)

ALS JE EENMAAL FIRST CLASS GEWEND BENT,
WIL JE NIET MEER ANDERS.

Jm JmÊm ,r~^rwÊ_mÊÊÊÊÊÊÊÊÊ'' _______
__i *Wm w_\

__P^ ________ ____!_- ~~ ci-_B_I.
jMSBBB_BasBa__^_ii_M_______l_______________________M__l f|| K IÏS____ HlII 8 _____V\ VS.
V _■____. iÉi -»_l H-mW \v>.

iffl_rlffi_i_f__fT_-^^^^_~i "',:':,'::_\______
_____9

_ WjjMjiHip Sa * »

w£ J M#lÊ_\ __-BW^B| H_ '/'m

Of je nou een kort tripje maakt Je reist alleen niet bepaald incognito, Toch lopen de reiskosten niet uit
of juist een hele lange reis, er gaat want de First Class is een zeer de hand, mede dankzij het extreem
niets boven de First Class. opvallende verschijning met onder lage benzineverbruik*. En de aan- Br_k_B
Je bent dan verzekerd van een hele meer getint glas, lichtmetalen velgen, schafprijs (vanaf f 19.715,-**) ligt D____V
comfortabele stoel en meer dan brede banden, speciale badge en zelfs op 'economy' niveau. Maar dat ___________
voldoende hoofd- en beenruimte. chique metallic lak. zal je niet betreuren, of wel? ai-hm/^b_ik ■
TOP-TAXATIES BIJ CITROEN VAN 20 FEBRUARI T/M 23 MAART. CITROEN
* Volyens ECE-norm bij 90km/h: 4.7 1/100km. Bij 120km/h: 6.6 1/100km. Bij stadstraject: 7.11/100 km. ** Prijs 3-deurs mcl. BTW, exel. kosten rijklaar maken. 6 jaarcarrosserie garantie.

Wijzigingen voorbehouden.

CITROEN AX FIRST CLASS. TYPISCH lETS VOOR JOU. \m-m*~,".\

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel, 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. 1

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 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

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

vrouwtjes 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)

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).

De Sexmachien
harde porno v. elke smaak
06-320.326.80 - 100 cpm

lesbi hard Porno
06-320.321.99-100 et p/m

320.370.00
voor de heetste meidenv
heel Nederland 06 IQgJ.

300 meiden (
zoeken een heet slipp6?

06-320.321.44 (sQ_gg^

' Sex trek? Anj*
helpt! 100 cpm 06-- __-

**SEX**
Fabriek

doen! 06- lOOctp/"1
320.332.99^.

Sex voor twee
direkt kontakt met m&df

en hete huisvrouwtje»-
-06-320.330.46 (50_g_->

H og e N oof. 06-320.320.89 (750gÜ-

Boys Privé
voor een afspraak vana*'■ nog of voor een sexge»?

(75 cpm)
06- 9 5 sjb

Dewip k r a f
Geen flauwekul, de &fy
vertellen je gewoon ze" fze je te bieden hebben

waar je ze kunt vinden'

" 06-9559 (75 cprnLJ

Wipl i j A
06-955 5

24 uur p/d 75 <%&P
Pornofoo. 06-320.320.76 (75_Cgf5

Robby ziet Elsje heel
ondeugend

bezig. Dan proberen ze
samen. ~j

06-320.323.85 (50^^
Ada, heet, opgewonden
2 mqn, tot ze plots Tam1

Putty willen ,
06-320.326 73 (SOctj*^
Douche kapot'

Kom maar knul, je mafl
buurman in bad. Hon| j

06-320.326.91 (50dJ_->j
Eerst weigert ze. Toch *het waanzinnig

fijn met de knul die h^naaktfoto's in handen U
06-320.326.92 (50 gt-gjy

Vreemde

hometrainer^Als enkels en polsen v 8"

ten geniet Eva. J,
06-320.329.23 (50 d£P

Mevr. wil het
nieuwe meisß

naakt zien. Moet het sHP
ook uit? ~A. 06-320.329.25 (50 <M>P

Als de mooie buurvro 1^

naakt knielt ,. mag Wim voor 't eerst &j
06-320.330.17 i^$JP

Elly naakt éin de mand zonder bo°
aan het plafond. ,a

06-320.340.45 (50_^Bp
Sophie's eerste SM- "

leren tanga's en
de zweep- j

06-350.250.50 (50 ctPJ
Kontakien/Klubs J

Paradiso privé 045-317032 JEuropaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00
Vele nieuwe leui<e dames aanwezig. ___^^

Club Amorosso J
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij °Rijksweg Zuid 105, Geleen, 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20j>g-V

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa „

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets and®
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmecheie<(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje aJtijdwg!!^

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.
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i^ü* I '^^^^SIjJL \/lilll? lF Fl" IFI llxlfn CasioSFAlOO. Digitale agenda metgeheugen van meer Fuji DL-80. 'Drop-in' filminleg. Automatische scherp- Fuji Quicksnap. Gebruiksklare 35 mm. camera die me': j |^^ .Tjr^jj? iiffll V^_r^/I\ l_/L- ___■ ■_. _LI I M\_J dan 32000 tekens. Functies 0.a.: telefoongeheugen, stelling en belichting. Zelfdenkende 't QQ de film geretourneerd wordtvoor ontwikkelen. Gelader
>IP^^L kalender, agenda «f /A flitser. Incl. Fuji negatieffilm. I*2 JT met Fujicolor film <f QCI W^__ en calculator AtJCrT Bijpassende Fuji tas 19.95 24 opnamen J-1!./?

________§________! '—-____!.
"y*' '^^m mh^^^^^^

MÊMÈwÊÊk, Fuji Efteling dubbelpak filmrollen. 24 opnamen Fuji FF-60 videocamcorder. Grote zoeker, 6x power- Fuji DL-8. 'Drop-in' filminleg. Ingebouwde flitser met Laat uw foto's nu afdrukken op extra groot formaai

■^^ 100ISO zoom en macro, ingebouwde groothoeklens en Hifi indicator bij weinig licht. Focus-free QQ (13x18 cm). In maart voor slechts
ÉawPnyß pP"^ *fl ___ QC geluid. Compleet met handgreep iQQQ lens, mcl. Fuji negatieffilm. ✓✓" f} 7QWfffES^^^ II3Q HOS*y en afstandsbediening. 2299.- ___✓^^r." Bijpassende Fuji tas 19.95 °" V.# ✓

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 29 februari ofzolang de voorraad strekt VOcl_/jvJVV VV/iIyL l\l I IU I J TOKt* 11280.

" ,—,—, ——Kontakten/Klubs

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelenül!
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

INieuw 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 .Angel en Boy!

S 045-274587_____
"ook te beluisteren op de radio.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Mystery Escort Service

v?or thuis en hotel, speciaal voor oudere heren. 100% hy-
giëne en vooral discrete service, gehele karnaval geopend
Geen afstand is ons te ver. Open van 20.00 tot 05.00 uur.

Tel. 06-52820714. Tevens assistente gevraagd.

100% Live
"iet de exotische Wendy op
haar privélijn. Bel haar op
06-320.320.84 - 75 et p/m

boven de 18 jr.

**045-326191**
JLEscort all-in *
Uw privé adres.

--J45-232069 of 212570.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma.-vr. 11.00-22.30, wo tot

19.00 uur. Tev. Thaise
JÜgssage. Tel. 046-374393.

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.- Tel. 045-218158

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m. vrijd. 10-22 uur.- Tel. 046-757517.

Sacha's Escort
va. ’ 100,-all in.

Tel. 06-52980255.
Maastricht Privé

Nieuw Monique
Aitijd diverse leuke meisjes

aanwezig.
Deze maand

Sexschommel
als gratis extraatjegeopend van 12.00-o.loou.

-^_*jgnstraat 2, 043-254183
Totale ontsp. massage

door 1 of 2
jonge meisjes- 045-353489

Body massage
Tel. 045-229091

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24 uur. Nieuw:

Didi, a.s. vrijdag alleen
'n blaadje voor 't...

Tel. 045-229091
Meesteres
Katja

043-254183.

Shirley privé
ook zond. 045-727538

Buro
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Wie ons nietkent,
is nooit fijn verwend!!

LYDIA
Discreet en ... ongelooflijk.

11-23 uur. 046-749662.

Kevin's escort
voor heren, tel. 045-225333

La Tropical
geopend ma t/m za. vanaf
14.00 uur. Tevens dames

gevr. Tel. aanm. 045-
-421641. Industriestraat 74,

Kerkrade.

SM-huis

Rachel
Laat al uw fantasieën uit-
komen doorons goedge-
traind team. Pand geheel
SM ingericht. 045-274810.

Uit oud wordt "nieuw" JE^.Met hetPORTAS renovatie-systeem. |5^
Het besle voor oude deuren rfTÖr%<*n keukens. Nieuw: radiatorkasten en - _r^^S_Dadkamermeubels. Vele mogelijkheden - , Jmwaardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, itt_tg*§ ,5^Perfect en voordelig. Kwaliteit waarvan u f^ËÈk^^^°P de duur veel plezier zult hebben. Bel W -ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. *___*_^ ___■■*

J^^nEuropa. PORTÏVS
VVan Wel BV yS&wssJ

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoektmet spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00uur 01272

Privé
* Heerlen-centrum van 11.00

tot 18.00 uur. 045-714707.

Brigi-Chantal
Daar is 't altijd carnaval,
11.00-23.00. 045-254598.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
, @ 045-428849.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

SM Tessa
Met super-slavin Ellen.

Voor kenners een begrip.
Tel. 04498-59513.

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen

CLUB
2000

!!! CARNAVAL GEOPEND!!!
Zond. 18-24 uur, ma-di-wo
11-24 uur. Rijksweg N. 22,

Geleen. 046-742315.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

mm^m,___^m
__________ D© directie wensf op korte termijn over te

■■■"■■■■■■■■l gaan tot deaanstelling van

kepu Orderverzamelaars
■■_■________■■_■ _ parttimeWerktijdvan 17.00 tot 22.00 uur

BV Kepu ZB is een expan-
sieve zeifbedienings- en uit- van zondag t/m donderdag.

" brenggroothandel met een
jood-, non-food- en dran- Gegadigden worden verzocht hunkenassortiment, gevestigd
te Heerlen. Het bedrijf telt telefonische sollicitatiete richten aan:
ruim 50 personeelsleden en
levert grotendeels aan ho- BV KePu ZB - Personeelszaken
reca-afnemers en instellin- Ganzeweide 175- gen.I I 6413 GE Heerlen

Tel. 045-210606 toestel 205

, . _,

WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

Fabrieksstraat 7,5961 PK Horst.| X 7 Postbus 6094, 5960 AB Horsl,
telefoon 047Ö9-84222, __ ' <*_l J fax 04709-84333

SPIRAL

I Is uw Communicatie
£_-

| gebaseerd op
* Horen, Zien en Zwijgen?

Commercieel gezienbent u natuurlijk Effect en Impact
alleen maar gebaat bij Horen, Zien en Daarom ook zijn audio-visuals een
Krijgen! steeds belangrijker onderdeel geworden van
Uw marktbewerking immers is gericht de marketing-mix.
oprespons. Dat is nietverwonderlijk.

Geen andere presentatievorm heeft zoveel
De jaren negentig liggen voor ons, impact, sorteert zoveel effecten biedt zoveel

een tijd waarin het aanbod de vraag veelal verschillende toepassingsmogelijkheden,
overtreft. Niet alleen nationaal maar ook AVS maakt maatgesneden audio-
internationaal moet er stevig aan deweg visuals en pretendeert daarmee zorgen weg te
worden getimmerd om de concurrentie voor halen bij ondernemers die alles op alles
te blijven enkwalitatief en onderscheidend te moeten zetten om hun positie in demarkt te
opereren in een steedsveranderende markt. behouden of te verstevigen, vooral in de jaren

Een audio-visual is een perfect middel negentig,
om dat doel te bereiken. " deze jaren dus!
AVS weet dat en is gespecialiseerd in
resultaatgerichte dia-presentaties, krachtige Gratis en vrijblijvend
produktfilms, indringende commercials en Bel even, ofvraag onze uitgebreide
onderscheidende videoprogramma's. brochure. Wij nemen dan graag vrijblijvend

kontakt met u op en laten u kennis maken
met het verschil tussen 'Horen, Zien en
Zwijgen' en 'Horen, Zien en Krijgen.

Audio VisualServices . JT°^3___
Mauritslaan 111 - Geleen _m ""*-w __

4_SBBHjgS_sS____M___»

Postbus 62 - 6160AB Geleen I
Telefoon 046-787700 a/ 1 " tt- In

Fax 046-750196 JjXlCilO VISU2.I jCfVICCS (AVS behoort tot deADB-Groep).

I KOMPIER - HEERLEN. AKERSTRAAT 150, TEL. 045 - 717 755 KOMPIER ■ MAASTRICHT, GALJOENWEG 45 (BEATRIXHAVEN), TEL. 043 - 632 547 »
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In Heerlen 80 procent
vrouwen onderzocht

Borstkankertest nu naar HoensbroekKerkrade maakt haast
met centrurnplannen

voor het centrumgebied. Het
nieuwe plan moet ongewenste
bouwplannen in het centrum
voorkomen.
„De ontwikkeling van het cen-
trumplan zou eigenlijk samen
moeten gaan met de toekomstvi-
sie van Kerkrade", zei burge-
meester Jan Mans, „maar voorlo-
pig lichten we het centrumplan
eruit. Anders lopen we PNL-gel-
den mis."
Mans benadrukte dat het een-

KERKRADE - De gemeente
Kerkrade gaat haast maken met
de ontwikkeling van het cen-
trumplan. Om nog PNL- en
EFRO-gelden te ontvangen
wordt het centrumplan losge-
koppeld van de grote toekomst-
visie voor Kerkrade. Gisteren
nam de gemeenteraad tevens
een nieuw bestemmingsplan aan

In het centrumgebied en het ge-
bied ten oosten daarvan waren
tien bestemmingsplannen van
kracht. Binnen deze plannen
was het mogelijk nieuwe panden
te bouwen, die de gewenste ont-
wikkeling in het centrum nega-
tiefzouden kunnen beïnvloeden.
Het nieuwe bestemmingsplan-
nen maakt aan die mogelijkhe-
den een einde. „Een belangrijke
voorbereidende stap. Hiermee
kun je het centrum inderdaad
sturen", zo luidde de reactie van
Hans Bosch van de PvdA. Wil
Zeeuwen van de BBK noemde
het 'een goede beschermende
maatregel.

trumplan en de toekomstvisie
wel met elkaar vergeleken wor-
den om tegenstrijdigheden te
voorkomen.

Van onze verslaggever met de resultaten borstkanker in
een vroeg stadium ontdekken en
genezen. Momenteel wordt onge-
veer de helft van alle vrouwen met
borstkanker succesvol behandeld.
Vrouwen die ouder zijn dan 70 kun-
nen meedoen aan het onderzoek op
eigen verzoek. Deelname is gratis.
Voor meer informatie ©043-254059
(IKL).

HEERLEN - Drie bejaarde vrou-
wen in de leeftijd van 63, 68 en 80
jaar, zijn maandag en dinsdag in
Heerlen het slachtoffer geworden
van een jonge tasjesrover op een
fiets. De buit bestond naast geldbe-
dragen van fl 450, fl 60 en fl 2 uit
65+ passen, cheques, bankpasjes,
sleutels en een bril.
In alle drie de gevallen werden de
vrouwen beroofd door een passe-
rende fietser. De politie vermoedt
dat het om dezelfde dader gaat. De-
ze wordt omschreven als een jongen
van ongeveer 16 jaar met een goed
verzorgd uiterlijk en kort krullend
haar. Hij droeg een licht jack. Even-
tuele getuigen kunnen contact op-
nemen met ©045-731731. Man maakt

50.000 buit

"Al enkele dagen wordt onze
fotograaf Frits Widdershoven
in Maastricht gefeliciteerd.
Waar hij gaat en staat, komen
mensen op hem afmet uitgesto-
ken hand. De meesten zeggen
erbij dat ze 'het' op de TV-Gazet
hebben gelezen; die meldde dat
LD-fotograaf Frits Widdersho-
ven door het vakblad De Jour-
nalist een prijs is toegekend.
Frits maakte namelijk de 'Foto
van de maand januari.Een er-
kenning waar een winnende
fotograaf uiteraard dolgeluk-
kig mee is, omdat de jury van
De Journalist nu eenmaal kun-
dig mag worden geacht.

Frits

HOENSBROEK - Tachtig procent
van de Heerlense vrouwen tussen
50 en 70 jaar, is de afgelopen zes
maanden onderzocht op borstkan-
ker. Het Integraal Kankercentrum
Limburg (IKL) gaat het werkterrein
volgende week verleggen naar
Hoensbroek en Heerlerheide.

In totaal zijn 4400 vrouwen tussen
50 en 70 jaar in Heerlen onderzocht.
Volgens Ivonne Plagge van het IKL
is de opkomst van 80 procent pri-
ma. De test is pas geslaagd als mini-
maal 70 procent van de vrouwen in
een testgebied is onderzocht. De re-
sultaten van het onderzoek worden
over enkele maanden bekend ge-
maakt.

In het komende halfjaar ontvangen
ongeveer 5000 vrouwen uit Heerler-
heide en Hoensbroek in genoemde
leeftijdscategorie een uitnodiging
voor het onderzoek. Het IKL wil de
vrouwen zo dicht mogelijk bij huis
onderzoeken. Na de standplaats in
Hoensbroek zal het onderzoek ver-
plaatst worden naar Landgraaf.

Het onderzoek bestaat uit het ma-
ken van röntgenfoto's. Het IKL wil

HEERLEN - Een jongeman(24) uit
Heerlen, die onlangs werd aange-
houden bij een inbraak in een su-
permarkt aan de Heerlense Wander-
straat, heeft een groot aantal inbra-
ken bekend. In totaal maakte de
jongeman ruim fl 50.000 buit door
diefstal en verduistering. De man is
onder meer verantwoordelijk voor
een inbraak in het Corneliushuis in
Heerlerheide, waar hij ruim AB.OOO
ontvreemde. Ook beschikte de
Heerlenaar over valse rijbewijzen
waarmee hij zich identificeerde. Zo
lukte het hem om diverse geldlenin-
gen af te sluiten bij een aantal ban-
ken. De man is ingesloten.

Frits (2)
" De bekroonde foto betreft de
klassieke ontsnappingsmethode
van een Columbiaanse en een
lerse gedetineerde uit de Geer-
horst-gevangenis in Sittard op
14 januari.Daar maakte Frits
een foto van de uitschuifbare
ladder die over de muur stond
opgesteld als simpelevluchtrou-
te. 'Frits Widdershoven legde de
betrouwbaarheid van de Ne-
derlandse gevangenissen even
simpel vast', luidt het lovende
commentaarvan De Journalist.
Een gelukwens waard, ook van
de rayon-redacties Oostelijke
Mijnstreek en Mergelland en
Maastricht.

doen met de extra og-inkomsten.
Als burgemeester en wethouders
het og-tarief willen verlagen, moet
de gemeenteraad dit in de vergade-
ring van 12 maart goedkeuren. De
belastingaanslagen gaan namelijkal
eind maart de deur uit.

Optocht
500 gram hasj
in dashboard

HEERLEN - Twee Utrechtenaren
(33 en 48 jaar) zijn gistermiddag op
de Stationstraat in Heerlen aange-
houden. In het dashboardkastjevan
hunauto zat een pakje met ruim 500
gram hasj.

Het duo, dat in een geparkeerde
wagen zat, trok de aandacht van de
poütie door hun nerveuze gedrag.
Bureau Narcotica heeft zich over de
mannen ontfermd.

De og-belasting is een bepaald per-
centage van de waarde van de pan-
den. Bij een recent afgeronde her-
taxatie is gebleken dat de waarde
van de Heerlense huizen de afgelo-
pen jaren flink is gestegen. En dus
stijgt ook de belastingopbrengst.

Als Heerlen de tarieven van de on-
roerend goed-belasting ongewijzigd
laat, levert dat de gemeentelijke
schatkist een jaarlijksmeevaller op
van drie miljoen.

De voorlopige voorkeur gaat er ech-
ter naar uit om ook de burgers voor
een deel te laten meeprofiteren. De
tarieven voor gebruikers zouden
dan voor 1992 dalen van 6,02 naar
5,80 gulden en die van eigenaren
van 7,52 naar 7,25 gulden.
Voor die tariefdaling levert de ge-
meente een miljoen gulden in van
de extra og-inkomsten. De stuur-
groep bezuinigingen, waarin onder
meer de wethouders Zuidgeest en
Van Gessel zitting hebben, stelt
voor om met de resterende twee
miljoen het grote gat in de begro-
ting te verkleinen.

Het college stelt namelijk dat Heer-
len voor tien miljoen moet gaan
bezuinigen, onder meer door het
wegvallen van PNL-gelden (vijf
miljoen) en rijksbezuinigingen van
de Tussenbalans.

Heerlen maakte eind januari be-
kend die tien miljoen te willen in-
vullen door het afslanken van het
ambtenarenapparaat.

Het Heerlense college zal volgende
week moeten besluiten over wat te

oAls een klein dorp een grote
carnavalsoptocht gaat houden,
kan dat rare gevolgen hebben.
De inwoners vanRimburg kun-
nen dit beamen. Dit jaar doen
zoveel dorpsbewoners zondag-
middag mee aan de optocht,
dat er nauwelijks toeschouwers
over zijn. Prins Bert I, die bang
is dat hij zijn enorme voorraad
sinaasappelen en snoepgoed
aan de straatstenen niet kwijt
raakt, doet een dringend be-
roep op alle carnavalsvierders
in de regio: 'Kom zondag om
14.11 uur allemaal naar Rim-
burg voor de enige optocht in
Limburg, die twee keer voorbij
trekt!', luidt zijn boodschap. U
vraagt zich misschien af waar-
om de optocht twee keer langs-
komt? Het antwoord is simpel:
de eerste keer gaat men het lint-
dorp 'urrop' en vervolgens weer
'urraaf.

Promoveren
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Wethouder Hub Bogman van wel-
zijn heeft vorig jaar toegezegd te
bekijken of voor inwoners van
Kerkrade een regeling kan worden
getroffen. De BBK wil dat Bogman
bekend maakt of dit inderdaad ge-
beurd is.

Glucose-meters
gevonden

HEERLEN - Bij de Heerlense
politie zijn gistermiddag twee
pakketjes met bloedglucose-
meters en toebehoren afgege-
ven. De pakjes lagen op de
Kaldebornweg in Heerlen.

Van onze verslaggeefster

Tiepies TropiesVan onze verslaggever

Entree Botanische
Tuin omstreden

KERKRADE - De fracties Burger-
belangen (BB) en de Belangenbe-
hartiging Kerkrade (BBK) betreu-
ren het als in de Botanische Tuin in
Kerkrade entree zal worden gehe-
ven. Frans Krasovec van de BB
heeft het college erop gewezen dat
ouderen vaak vrij wandelen in de
tuin. Ook de BBK wijst op de re-
creatieve functie die de tuin heeft
voor de inwoners van Kerkrade. Overlast aan CBS-weg

lijkt mee te vallen

Zeswegen ziet échte gedoogzone niet zitten " De CBS-weg, het werkter-
rein van de prostituees.
Links het VSL-gebouw,
rechts op de achtergrond de
eerste huizen van Zeswegen.

Foto: FRANS RADE

" Studeren is leuk. Promoveren
tot doctor nog leuker. Want dan
mag je tien - leuke - stellingen
bedenken. Peter Biessen uit
Voerendaal promoveert over
een maand aan de Universiteit
van Amsterdam in de psycholo-
gie. Zijn stellingen zijn al
klaar. Twee stellingen die Bies-
sen met man en macht zal moe-
ten verdedigenwillen we u niet
onthouden. 'Carnaval viere
kans te neet Here, dat kans te
all va kinks af aa, luidt stel-
ling nummer tien. Probeer dat
maar eens te verdedigen.

ners noemt. Deze haalde met slo-
gans als 'Zeswegen geen Sexwegen'
de media. „Dat is maar een heel
kleine groep, feitelijk zelfs een en-
ling, voor wie het allemaal niet snel
genoeg gaat. Het verwyt dat wij
niets doen om de prostitutie-over-
last te bestrijden, is onterecht."

Wijkbewoners
Verbouwing

Casino
Trèebeek
onzekerin gesprek

HEERLEN - De overlast in de
buurt van het CBS-kantoor lijkt
mee te vallen. De hoertjes staan ter
hoogte van het gebouwaan de rand
van de weg en hun klanten rijden
langs, keren hun auto aan het begin
van de wijk Zeswegen en rijden te-
rug om hun keuze beter te kunnen
bepalen.

zich stilaan ontwikkelt tot een be-
kende afwerkplek.

Het personeel van het CBS lijkt
weinig moeite te hebben met de
aanwezigheid van de hoertjes. Die
voeren hun werk dan ook voorna-
melijk uit na kantoortijd, als de
ambtenaren al lang en breed naar
huis zyn.

„Ik heb nog niets gehoordover inci-
denten," verklaart CBS-directeur
A. Theunissen. „Wel zijn er perso-
neelsleden die het een ongelukkige
toestand vinden."

De bewoners van de wijk Zeswegen
reageren terughoudend. „Het moet
geen georganiseerde tippelroute
worden met veel pooiers, geen ge-
doogzone. Voorlopig houdenwe het
erop dat de huidige situatie van alle
kwaden de minst erge is," zegt een
vertegenwoordiger van de stichting
Wijkbeheer. Oftewel: de straatpros-
titutie moet uit de wijk gehouden
worden, over alle andere oplossin-
gen kan gepraat worden..

De officiële stichting Wijkbeheer
Zeswegen stoort zich aan een actie-
groep die zich Veronruste Bewo-

De wijkbewoners richten hun hoop
nu voor een flink deel op het CAD.
Maar stelt Meüssie: „In 1989 is het
CAD al eens meteen busproject be-
gonnen. We zijn daar op verzoek
van de gemeente al snel mee ge-
stopt. Dat zouden we nu niet auto-
matisch doen. Dan moet eerst maar
eens een discussie op argumenten
volgen."

"De zevende stelling van de
Voerendaalse psycholoog mag
er ook wezen. Even ademhalen!
'Wanneer een vliegreis vanuit
Christchurch (Nieuw-Zeeland)
naar Amsterdam over een af-
stand van 18.813 kilometer uit-
eindelijk resulteert in een ver-
traging van 7 minuten, met als
gevolg de herhaalde excuses
van de gezagvoerder, is het op-
onthoud van 1,5 uur bij een
treinreis van Amsterdam-CS
naar Heerlen over 215 kilome-
ter zonder enige informatiehieromtrent, indicatiefvoor de
produktgerichtheid en de klant-
vriendelijkheid van de Neder-
landse Spoorwegen.' Dat komt
wel goed met deze Voerendaal-
se doctor.

Stadswacht Brunssum
gaat vandaag op pad

Gevolg is wel dat vrouwen uit de
wijk Zeswegen, die op de CBS-weg
wandelen of fietsen, de belangstel-
ling genieten van langzaam rijden-
de auto's met prostituanten. En de
CBS-weg vormt de voornaamste
verbinding tussen de wijk en het
stadscentrum.
Het 'afwerken', zoals de betaalde
geslachtsgemeenschap genoemd
wordt, doen de hoertjes op een rus-
tige plek aan de andere kant van
Zeswegen. Daar staan 's avonds re-
gelmatig auto's op een plaats die

Lastig
Theunissen wijst erop dat telefoon-
enquêtrices en poetsvrouwen, die 's
avonds het gebouw verlaten wel
eens door prostituanten benaderd
worden. „Maar van een onaccepta-
bele situatie is beslist geen sprake",
meent de directeur.

BRUNSSUM - De stichting Casino
Treebeek in Brunssum heeft
A24.500 ontvangen van het Juliana
Welzijn Fonds. De stichting is niet
echt gelukkig met deze finaciële bij-
drage, die is toegekend voor de ver-
bouwing van de sociaal-culturele
ruimte in het gemeenschapshuis.
„Het geld dat we krijgen valt een
beetje tegen. De vraag is wel of we
met deze bydrage alles kunnen ver-
bouwen", zegt secretaris J. Ren-
ders.

Het verenigingsgebouw is acht jaar
geleden voor de laatste keer ver-
bouwd. Voor de nieuwe verbouwin-
gen heeft de stichting ongeveer 2,5
halve ton nodig. Met dat bedrag wil
de stichting het restaurant uitbrei-
den, een nieuwe plafond aanbren-
gen en het hele gebouw een nieuw
kleurtje geven.

„We willen met de verbouwing be-
ginnen als we al het geld binnen
hebben. Zelf kunnen we niet voor
de kosten opdraaien en als stichting
willen we ook geen schulden ma-
ken", meent Renders.

Hy vindt demededelingvan het Ju-
liana Welzijn Fonds over het extra
geld 'te primatuur'. „Het lijktwel of
we nu gaan beginnen met de ver-
bouwing, maar dat is niet het geval.
Het Fonds heeft op dit punt te snel
gehandeld."

de politie. Het is niet de bedoe-
ling dat de wachten de politie
voor de voeten gaan lopen. Vol-
gens R. van Kesteren van de
gemeente, gaat de stadswacht ta-
ken uitvoeren waar de politie
geen tijdvoor heeft. Wel staan de
negen in direct contact met het
politiebureau. „Ze zullen echter
moeten leren inschatten wan-
neer iets belangrijk genoeg is om
de politie in te schakelen", ver-
telt Van Kesteren.

Op één punt zullen de nieuwe
dienders zich gedragen als echte
agenten. Ze hebben een absolute
geheimhoudingsplicht. Informa-
tie op het politiebureau mag
door de stadswacht niet naar
buiten worden gebracht. Wat
vinden de stadwachten van hun
nieuwe functie? „We beginnen
met een positieve instelling",
vertelt een van de negen. „We
zijner om de mensen te helpen."

"Het Latijns-Amerikaans car-
navalsfestival 'Fiësta Mon-
diaal' en het Afro-Carabisch
muziekfestival 'Tiepies Tropies'
worden dit jaarniet in Bruns-
sum gehouden, maar in Heer-
len. Het succes van deze twee
festivals was in voorgaande ja-
ren zo groot, dat het Casino in
Brunssum de bezoekers niet
meer kon herbergen. Op zater-
dag 21 februari vindt voor de
vierdekeer hetFiësta Mondiaal
plaats, ditmaal in deHeerlense
Auberge de Rousch, tegenover
het De Wever ziekenhuis. Kaar-
ten voor deze exotische avond
reserveren via
Wie een 'buitenlandse' carna-
val wil meemaken kan het ba-
nanenhoedje en het stro-rokje
alvast uit de mottenballen ha-
len. Of voelt U meer voor een
ouderwetse boerenkiel?

BRUNSSUM - Vanaf vandaag
wordt het Brunssumse straat-
beeld gesierd door stadswach-
ten. Gisteren zyn op het gemeen-
tehuis in Brunssum negen geü-
niformeerde stadswachten
geïnstalleerd.

„Het is nog vreemd voor de poli-
tie, vreemd voor Brunssum en
vreemd voor ons", legt een pas
beëdigde stadswachter de situa-
tie uit. Hij draagt een korenblau-
we jas met felrode kraag en een
zwarte broek: het uniform van
de stadswacht zoals dat ook in
andere steden in Nederland
wordt gedragen. De pakken zijn
betaald uit de gemeentekas.

Het uniform moet de acht man-
nen en een vrouw onderscheiden
van de gewone burgers en van

Strijthagen
Zoals bij zoveel projecten in Land-
graafis dhr. Heinrichs de drijvende
kracht achter Strijthagen. Hij zet
zich persoonhjk in en meent dat elk
plan gehonoreerd moet worden om-
dat hij zich daarvoor inzet. Projec-
ten zoals de Draf- en Renbaan,
winkelcentrum Op de Kamp, het
sluiten van de zwembaden - pro-
jecten die koste wat het kost door
moesten gaan omdat hij er achter
stond. Het resultaat: de Draf- en
Renbaan doodgebloed, het hoorde
gewoon in.Limburg niet thuis. Op
de Kamp had alleen maar kans van
slagen als de middenstand in de
centra van Waubach, Nieuwenha-
gen en Schaesberg ingedamd wer-
den. Zelfs de markt in het centrum
van Nieuwenhagen moest weg.-Het
sluiten van de zwembaden was no-
dig om de financiën rond te krijgen.
Wat er is teruggekomen is een sub-
tropisch zwembad in een notedop.
Goede zwemgelegenheden zyn in
Landgraaf niet meer aanwezig.
En nu Strijthagen, dat voor een va-
kantiegezin alleen maar een prach-
tig wandelgebied biedt dat veel
beter benut zou kunnen worden.
Het alternatieve plan van de ge-
meente verdient dan ook de voor-
keur, ook al wil men dit niet verder
ontwikkelen. Het voorgestelde is zo
commercieel van opzet dat men in-,
derdaad mag twijfelen of op lange
termyn de huidige beloftes van
kracht blijven.
LANDGRAAF, MJ. Smeets
(door redactie ingekort)

Milde straf voor
drugverslaafden

HEERLEN - Officier van justi-
tie mr P. Frénay week gister-
morgen in het Heerlense ge-
rechtsgebouw af van de stan-
daardtarieven voor onverzekerd
autorijden. In een zaak tegen
twee afkickende drugverslaaf-
den eiste hij bijna geheel voor-
waardelijke geldboetes.

De Heerlense politie hield tij-
dens een verkeerscontrole op 5
december 1990 een 33-jarige
Heerlenaar aan. Hij reed op de
Kloosterweg in een onverzeker-
de auto. Ofschoon hij wist dat de
auto van zyn verslaafde vriendin
(31) niet verzekerd was, kroop de

man toch achter het stuur van
het voertuig.

„Ik was in die periode verslaafd.
Maar inmiddels ben ik van de
drugs af. Ook mijn vriendin is op
de goede weg. Zij zit in een af-
kickcentrum", was het verweer
van de Heerlenaar.
Op een vraag van kantonrechter
mr J. Wynen naar de hoogte
van het inkomen van de vfouw,
antwoordde zij: „Ik ontvang zak-
en kleedgeld. Meer niet."
Onder het motto 'van een kale
kip kun je geen veren plukken'
volgde de kantonrechter de eis
van de officier van justitie, een
voorwaardelijke boete van fl 400
voor de eigenaresse van de auto.
De chauffeur kreeg een boete
van fl 600, waarvan fl 400 voor-
waardelijk. -

Tasjesdief
op fiets

Van onze verslaggever

Extra geld voor verminderen van tekorten

Og-belasting flinke
meevaller Heerlen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het college van Heerlen overweegt om twee mil-
joen gulden extra opbrengst aan onroerend goed-belasting te
gebruiken om het tekort van tien miljoen te verkleinen.

f limburgs dogblad j oostelijke mijnstreek



DOOR HANS STRAUS

- „Het werd tijd dat we weer eens echt goed
gelden," merkte Max Huiberts na Roda JC-FC Utrecht op.

e 21-jarige aanvaller was de held van de avond op Kaalheide,
/^nt hij schoot Roda hoogstpersoonlijk naar de halve finale,aft de bekerstrijd. Twee puntgave doelpunten en een 'versier-

strafschop bekroonden het geslaagde optreden van de
spits. Toch dacht Huiberts niet in eerste instantie

Jln zijn eigen spel, maar meer aan het spektakelstuk dat Roda
S- opvoerde voor eigen publiek. Voor de trouwe fans van de

club kwam de 4-1 zege opFC Utrecht als een ware
na het wat magerevoetbal van de afgelopen weken.

DOORWIEL VERHEESEN
Gerrit Schulte

overleden

Haarhuis
pakt Lendl

Van onze correpondent
HENK HAFMANS

ROTTERDAM - Paul Haarhuis
wordt onder collega's nog wel eens
gedold vanwege het feit dat hij als
enige van de Nederlandse toppers
nog nooit een ATP-toernooi heeft
gewonnen. Maar inmiddels kan de
man van Mars, Manhattan, Eindho-
ven en Monte Carlo wel een over-
winningenlijstje overleggen, waar
geen ander aan kan tippen. McEn-
roe, Becker, Gilbert en Jaite, verke-
ken zich op de underdog-mentali-
teit van de speler, die lange tijd
dacht dat hij er niet veel van kon.
Ivan Lendl werd gisteravond in het
bomvolle Ahoy' op een heel andere
wijze aan dat illustere lijstje toege-
voegd. Met 6-1 7-5 omver gekegeld,'
neergesabeld, een kopje kleiner ge-
maakt.

Roda JC - FC Utrecht 4-1 (1-1) 13. Bijl
0-1, 22. Arnold 1-1, 46. Huiberts 2-1, 55.
Boerebach 3-1 (strafschop), 79. Huiberts
4-1. Scheidsrechter: Van Vliet. Toe-
"schouwers: 6.000. Gele kaart: Van der
Luer (Roda JC), Van der Meer (FC
Utrecht).
Roda JC: Bolesta; Senden (83. Jansen),
Hanssen, Luijpers en Trost; Broeders,
Boerebach en Van der Luer; Huiberts
(87. Romero), Arnold en Ter Avest.
FC Utrecht:Van Ede; Van der Net, Lies-
dek (56. Oosterhuis), De Koek en Van
der Meer (56. Verrips); De Kruyff,
Roest, Bijl en Plugboer; Van derArk en
Smolarek.

" Ontzetting bij FC
Utrecht alsArnold (niet

zichtbaar) 1-1 heeft
gescoord. Uitblinker Max
Huiberts (links) kan het

wel waarderen.
Foto: DRIES LINSSEN

John van 't Schip bezorgt Ajax in tweede helft toch nog zege

Stunt Fortuna blijft uit

,ankzij de prestaties van Huiberts,
benutte strafschop van Boere-

-3-h. en de uiterst nuttige treffer
-51 Arnold hebben de Kerkradena-n meer kans dan ooit op een Eu-
Pees avontuur. Als de loting

J'gszins meezit en Roda niet oppx 0f Feyenoord stuit, is de
j. °fdprijs voor de ploeg van Adrie
oster praktisch binnen. De oefen-

-1 e^ster was na afloop van de be-
-2 braker een tevreden man. „Van
]e n dikke overwinning kun je al-e*ïmaar dromen. Dit bewijst weer
(J^s dat we thuis iedereen aan kun-
vJ 1- Als er zoveel sfeer, karakter en

chtlust in de ploeg zit, krijg jeeen
pt bekerduel. Dan kun je zelfs
J' meer kapot als je op een 0-1
J^terstand komt," aldusKoster.

vroege openingstreffer van FC
.'recht, in de dertiende minuut
<j°or Pieter Bijl, bracht Roda JC in-
®rdaad niet aan het wankelen. Nog

fen vier mjnuten iater liet Graham
Jlold al van zich horen en het was
p ook de Australiër -ploeterend
|J altijd- die de ploegen op gelijke

bracht, 1-1 in de 22ste mi-
tp}' Een kwartier later had Arnold
d 2-1 op zijn schoen, maar hij faal-

"j,e van dichtbij.
1 ch was het vanaf dat moment al-
'sj n nog maar Roda wat de klok
(j eS- De druk van voor rust werd
t_0

0r de Kerkradenaren na de pauze
ihonf_Vat °Pgevoerd en dat gaf de
Jav°'droispeier van het heerlijki ondje Kaalheide de kans zijna>"de te tonen. Al na 25 secondens het prijs. De solerende Hui-

Kessler: „Wij hebben gedaan wat
wij konden, in ieder geval ons niet
ingegraven. Met de middelen waar-
over wij beschikten probeerden wij
de tegenstander een punt te ontfut-
selen. Ik zag zo nu en dan mogelijk-
heden. Wanneer je dan tóch niet
scoort breekt het verschil met een
ploeg als Ajax, die in technisch en
tactisch opzicht gewoon meer dan
Fortuna in huis heeft, je op. Het is
zeker geen verwijt aan mijn spelers,
integendeel."

Rookgordijn
Fortuna Sittard, met Etienne Bar-
mentloo als stuwende kracht, toon-
de vanaf het begin een bewonde-
renswaardige inzet. De energie kon
na enkele minuten nog eens extra
gevoed worden omdat scheidsrech-
ter Blankenstein heel even een rust-
pauze inlaste. Die was noodzakelijk
omdat vanaf de tribune achter Ajax-
keeper Menzo een enorm rookgor-
dijn aangelegd was, dat een nor-
maal verloop van de wedstrijd
onmogelijk maakte.

De thuisclub kon via Richard Snee-

kes, Anton Janssen en Marco Boo-
gers (laatstgenoemde een keer voor-
al na schitterend voorbereidend
werk van Joseph Szalma) enkele
aanvallen creeëren, die de hoop op
een gunstig resultaat lange tijd le-
vend hielden. De Ajacieden, Dennis
Bergkamp voorop, liepen nogal
eens in de buitenspelval. Ander-
zijds bleven zij op scherp staan.
Zowel Bergkamp, als ook VanLoen
en Petterson konden Hesp deson-
danks niet verontrusten.

Louis van. Gaal: „Ik heb Hesp na-
derhand, toen wij reeds op voor-
sprong waren gekomen, óók nog
een paar geweldige reddingen zien
verrichten, onder andere bij inzet-
ten van Petterson en Van Loen."
Kwaliteit

Tijdens de rust voelde de Ajax-trai-
ner, zoals hij naderhand benadruk-
te, dat het gewoon een kwestie van
tijd was alvorens zijn ploeg de ban
kon breken. „Ik zei tegen mijn spe-
lers: 'Als julliezó scherp blijven als
in de eerste helft, zal de individuele
klasse van een van ons gegaran-

SITTARD - Vier jaar achter elkaar was Fortuna Sittard in de thuiswed-
strijd tegen Ajax ongeslagen gebleven. Gisteravond kwam aan dezereeks
een einde. Ver in de tweede helft van het duel knalde John van 't Schip
de bal achter Ruud Hesp: 0-1. De nederlaag van de gastheren, hoe eervol
ook, was des te pijnlijker omdat het eveneens voor lijfsbehoud strijdende
SVV/Dordrecht twee punten rijker werd in Volendam. In ieder geval, de
stunt waarop de aanhang van Fortuna Sittard gehoopt had, vond plaats
aan het IJsselmeer en niet in de Baandert. „Het zat 'm gewoon in de kwa-
liteit", concludeerde zowel Ajax-trainer Louis van Gaal als zijn collega
George Kessler van de thuisclub.

scorebord
eredivisie

Fortuna Sittard - Ajax 0-1
Volendam - SW/Dordrecht '90 2-3

PSV 26 18 7 143 58-22
Feyenoord 26 17 7 2 4144-14
Ajax 26 17 5 439 53-17
Vitesse 26 12 8 632 40-25
RodaJC 26 10 9 7 29 32-29
Groningen 23 10 8 528 33-23
FC Twente 25 10 6 9 26 43-37
Sparta 25 8 10 7 26 38-42
Willem II 26 10 6 10 26 37-31
RKC 25 7 11 7 25 43-38
FC Utrecht 26 6 13 7 25 26-28
MVV 25 8 8 924 26 -34
Volendam 27 8 7 12 23 28-37
SVV Dordr 26 8 4 14 20 35 -53
Fortuna S 26 3 10 13 16 26-43
DenHaag 27 4 8 15 16 25-51
Graafschap 26 3 7 16 13 20-46
WV 25 2 6 17 10 22-59

KNVB-beker, kwartfinale
VW - Sparta (n.v.) 3-4
Roda JC - Utrecht 4-1

Inhaalwedstrijd
Zondag 14.30uur
FC Groningen - Ajax

eerste divisie

NEC - Go Ahead Eagles 5-1
Cambuur Leeuwarden - Zeeland 4-1
Helmond Sport - Heracles 1-0
Wageningen - Telstar 2-1

Cambuur L 28 16 7 539 52-34
Heerenveen 29 16 5 837 68-40
NEC 30 15 7 837 57-36
NAC 28 13 9 635 50-32
RBC 28 13 9 635 52-36
Den Bosch 30 14 7 935 45-36
Haarlem 30 14 6 10 34 47-49
Wageningen 30 12 9 933 33-28
Veendam 30 12 8 10 32 38-40

"Telstar 29 12 7 10 31 64-48
GAEagles 29 13 5 113148-44
Heracles 30 11 9 10 31 49-43
AZ 30 10 8 12 28 47-38
Eindhoven 30 9 10 11 28 36-39
Helmond Sp 30 9 8 13 26 40-56
Emmen 29 7 11 11 25 30-43
Excelsior 30 9 5 16 23 47-66
FC Zwolle 30 6 9 15 2136-58
TOP 30 4 9 17 17 32-60
Zeeland 30 4 4 221230-75
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

Zaterdag, 19.30 uur
Emmen - Cambuur Leeuwarden
Heerenveen - NAC

KNVB-beker, kwarfinale
Zondag, 14.30 uur
Telstar - Haarlem

scoreverloop
EREDIVISIE
Volendam - SVV/Dordrecht '90 2-3 (1-1).
21. Van Watturn 0-1, 36. Clayton 1-1, 82.
Breetveld 1-2, 85. Breetveld 1-3, 89.
Clayton 2-3 (strafschop). Scheidsrech-
ter: Luinge. Toeschouwers: 2300. Gele
kaart: Clayton (Volendam) en Hiele
(SVV).

EERSTE DIVISIE
NEC - Go Ahead Eagles 5-1 (4-0). 2. Van
Wonderen 1-0, 4. Aalbers 2-0, 13. Van
Wonderen 3-0, 29. Lok 4-0, 65. Lok 5-0,
76. Boere 5-1. Scheidsrechter: Lam-
mers. Toeschouwers: 2480.
Wageningen - Telstar 2-1 (1-0). 25. Van
de Weert 109, 50. Oostrom 1-1, 67. Vink
2-1. Scheidsrechter: Janssen. Toeschou-
wers: 1500. Gele kaart: Doesburg (Wage-
ningen), De Roode en Liefden (beiden
Telstar).
Helmond Sport - Heracles 1-0 (0-0). 79.
Koenraadt 1-0. Scheidsrechter: Van der
Herik. Toeschouwers: 1100. Gele kaart:
P. de Vries (Helmond Sp), Steinmann
en Waslander (beiden Heracles).
Cambuur - VCV Zeeland 4-1 (2-0). 41.
Crüden 1-0, 43. Dantuma 2-0, 48. Keizer
3-0, 54. Mols 4-0, 61. Nielsen 4-1.
Scheidsrechter: Meyer. Toeschouwers:
6800.

kaarten
Geel: van de Luer (Roda JC), van der
Meer (FC Utrecht), Clayton (Volendam),
Hiele (SVV/Dordrecht '90), Boogers
(Fortuna Sittard), de Vries (Helmond
Sport), Steinman, Waslander (beiden
SC Heracles), Doesburg (FC Wagenin-
gen), de Roode en Liefde (beiden Tel-
star).

oefenvoetbal
Tunesië - België 2-1

buitenland
Italië: beker, returns kwartfinale: AS
Roma - Sampdoria 1-1, eerste wedstrijd
0-1, Torino - AC Milan 1-1 (0-2).

toto/lotto
Mittwochslotto
Trekking A: 1-3-10-31-39-43. Reservege-
tal: 14.
Trekking B: 3-8-16-38-40-49. Reservege-
tal: 25.
Spel 77: 6 8 9 0 1 3 6.
(onder voorbehoud)

deerd doorslaggevend zijn. Dat het
uitgerekend John van 't Schip was
die kon scoren vond ik nog extra
leuk." Van Gaal wilde met deze
woorden het gewonnen zelfvertrou-
wen van laatstgenoemde onderstre-
pen. Het was overigens het tweede
doelpunt, dat Van 't Schip in deze
competitie scoorde.

Voordat de enige treffer van de
avond tot stand kwam, was Fortuna
eigenlijk nog dichter bij een doel-
punt dan de Amsterdammers. Na
een kwartier in de tweede helft
blunderde namelijk Danny Blind
bij een kopbal, waardoor Richard
Sneekes gevaarlijk kon worden. Hij
bracht vervolgens Marco Boogers
in stelling, die prompt tegen de
grond ging. „Niks aan de hand", zei
scheidsrechter Blankenstein te-
recht. „Penalty", brulde Boogers,
wiens verstandhouding met Kessler
overigens danig bekoeld is naar
aanleiding van eerder gedane uit-
spraken.

Naarmate de tijd verstreek moest
Fortuna naar een lagere versnelling.
„Ajax hield bal beter in de ploeg,
rationeler dan wij", zei Kessler.
„Daardoor verspeelden wij extra
kracht. Ik probeerde het na de te-
gentreffer nog op te lossen door
twee verse krachten in de strijd te
werpen (Driessen en Taihuttu in
plaats van Sneekes en Anton Jan-
sen, red.), maar het was vergeefs."

De uitwedstrijd tegen mededegra-
datiekandidaat Den Haag op 15
maart wordt nu wel héél belangrijk.

Fortuna Sittard - Ajax 0-1 (0-0). 70. Van
't Schip 0-1. Scheidsrechter: Blanken-
stein. Toeschouwers: 7.500. Gele kaart:
Boogers (Fortuna).
Fortuna: Hesp; Maessen, Samuel, Paul
Janssen en Szalma; Barmentloo, Snee-
kes (76. Taihuttu), Mordang en Anton
Janssen (76. Driessen); Boogers en De
Jong.
Ajax: Menzo; Blind, Vink, Jonk en Si-
looy; Van 't Schip, Bergkamp, Winter
en Kreek; Van Loen en Pettersson.

berts werd niet ferm genoeg aange-
pakt en kon van zon twintig meter
aanleggen. Het schot verdween
knalhard in de kruising, 2-1 voor
Roda JC en Carnaval op de tribu-
nes.
Toen Huiberts zeven minuten later
weer aanzette kon alleen Van Ede,
de FC Utrecht-doelman, hem nog
stoppen. Volgens scheidsrechter
Van Vliet was daarbij een overtre-
ding in het spel. Huiberts zelf vond
van niet. „Hij raakte me niet echt,
maar omdat ik de bal niet meerkon
bereiken, viel ik maar. Van Vliet
legde hem prompt op de stip." Boe-
rebach liet zich die kans niet ont-
gaan en besliste de wedstrijd, 3-1.
Daar bleef het niet bij, want Hui-
berts had er nog lang niet genoeg
van. „Als je scoort, kan er daarna
niets meer fout gaan."
De uitsmijter moest dan ook nog
komen. Via de mooiste aanval van
de avond was het René Trost die, na
een lepe bal van Van der Luer, op-
nieuw Max Huiberts richting Ut-
recht-doel stuurde. Huiberts ont-
deed zich achteloos van zijn directe
bewaker en produceerde opnieuw
een onhoudbaar schot. Daarna was
de publiekswissel die Huiberts van
trainer Koster kreeg niet meer dan
logisch.

BOSCH - Gerrit Schulte is
«jsteren op 76-jarige leeftijd inen Bosch aan een hartstilstand
J'erleden. Schulte maakte voorn na de Tweede Wereldoorlog-aam als weg- en baanrenner.
Jnulte verbond zijn naam aan-.e wielersport. Niet alleen door
Jn Prestaties maar ook door deaar hem genoemde trofee, diends 1955 jaarlijks aan de beste. lelrenner van Nederland wordt

chulte, in 1916 in Amsterdam
|eboren, drukte zijn stempel ope Professionele wielersport tus-
J*n 1938 en 1960. 'Le fou peda-

nt' oftewel 'de fietsende dwaas'
srd zijn bekendste bijnaam.

-Jhulte was een krachtmens, be-
j ces hij later nog vele malen.
J 1 zijn lange loopbaan wonchulte ruim honderd wedstrij-
spw. op de weS' °P de piste over-
treed hij het aantal van twee-honderd. In 1948 veroverde hrj

r; wereldtitel achtervolging, zijn
Pecialiteit. In zijn geboorte-

Piaats was hi j te sterk voor de
Fausto Coppi. In '56

hij bij de wereldtitelstrijd
P de weg brons achter de Bel-fen Rik van Steenbergen en Rik

saKLo °y-
reed 73 zesdaagsen,

2 aarvan hij er negentien won en
ventien keer de tweede en der-;

zi\?laats °Peiste- Meestal aan de
JJcie van Gé Peters, later ookgetPeter Post.
«___.* Scnulte wordt zaterdag-

iddag in Vlijmen gecremeerd.

Ontgoocheling in Venlo
_an ° " Driemaal nam VW
de KV?orspronë in net zonderen-
nen ri erduel tegen sParta: bin-'
ver], normale speeltijd, in de
Dpr: nglnë én in de strafschop-
Sna fne' UiteindelÜk kwamrif + "■toen als overwinnaar uit
. _ f "&. omdat VVV haar vierde
znJ_.. £enalty niet wist te ver-Sm \DOUe PrSt ln hetRotter-Ë_ï ■ h mp' grote verslagen-heid in de Venlose gelederen

Welgeteld 63 seconden voor heteinde van de verlenging waande
fin msJS lub ,zlch n°g als halve«nahst. Toen kwam een stormlo-pend Sparta voor de tweede

langszij en plaatste zichnierdoor als 'morele' winnaarde noodzakelijke penalty-
reeks. Ook hier leek VW toch

Henk Rayer plaatste een situatie
voor het voetlicht, nl. toen Gere-
stein met twee ploegmaten bij
een counter nog slechts een ver-
dediger tegenover zich wist,
maar één (mislukt) hakballetje
produceerde. Henk Rayer: „Op
de training zijn dat geheid doel-
punten. Als het toen 3-1 was
geworden (vijf minuten voor

uitgeroepen. Ook trainer Rob Ja-
cobs was in de zevende hemel en
gaf onmiddellijk toe dat zijn
ploeg het geluk aan zijn zijde
heeft gehad. VVV kon slechts
namijmeren over de mogelijkhe-
den die op psychologisch be-
langrijke momenten onbenut
waren gelaten.

nog als de meest gelukkige ploeg
te finishen omdat Driessen,
Smits en Venetiaan zich opti-
maal trefzeker hadden getoond.
Aan Sparta-zyde had Michel van
der Gaag immers over de lat ge-
schoten, hoewel Vurens en Val-
ke toch het goede voorbeeld
hadden gegeven. Sparta dat de
eerste beurt had bij deze serie,
bepaalde door Dennis de Nooyer
en Ron van den Berg hun pro-
duktietotaal op vier. VW liet
het tweemaal afweten: Geert
Braem trof de onderkant van de
lat en Michel Haan vierde recht
op de uitgestoken vingertoppen
van Edward Metgod, die uiter-
aard tot de held van Sparta werd

tijd) was de strijd beslist". Toch
had Henk Rayer geen reden tot
klagen over zijn elftal dat - zeker
in de eerste helft - fris en verras-
send was gestart. De opening-
streffer - Venetiaan tikte een
verre uittrap van Roox op en
klopte zowel Van der Gaag als
Metgod - was daarom terecht.
Sparta kwam fortuinlijk aan de
gelijkmaker toen Michel van der
Gaag uit een vrije trap via het
Venlose muurtje doelman Roox
kansloos liet. Toen VVV in het
begin van de tweede verlenging
door Pieter van Leenders op
aangeven van invaller Gerestein
opnieuw op voorsprong kwam,
begon het zenuwslopende aftel-

FC VVV - SPARTA 2-2 (1-1, 1-1). 13. Ve
netiaan 1-0, 33. Van der Gaag 1-1, 107.
Van Leenders 2-1, 118. Gerard de Nooi-
jer 2-2. Scheidsrechter: Houben. Toe-
schouwers: 3700.
Strafschoppen: Vurens 0-1, Driessen
1-1, Valke 1-2, Smits 2-2, Van der Gaaf
over, Venetiaan 3-2, Dennis de Nooijer
3-3, Braem lat, Van den Berg 3-4, Haan
gestopt.
VVV: Roox; Verberne, Polman (47. De-
rix), Rayer en Braem; Smits, Driessen
en Orie (76. Gerestein); Van Leenders,
Haan en Venetiaan. Sparta: Metgod;
Faber, Van der Gaag, Veldman en Ge-
rard de Nooijer; Sandel (46. Helder),
Van den Berg en Valke; De Getrouwe
(91. Snoei), Vurens en Dennis de Nooi-
jer.

len in De Koel. Nog dertien mi-
nuten moest VVV standhouden
om de halve finale te bereiken,
maar de thuisclub bracht deze
winstgevende marge net niet
over de eindstreep. Gerard de
Nooyer bedierf de vroegtijdige
carnavalspret bij VW dat bij de
penaltyserie op doelman Edward
Metgod strandde.

Spektakel op Kaalheide
Max Huiberts schiet Roda JC naar halve finale bekerstrijd

(ADVERTENTIE)

Schitter""
Schade aan uw auto
showroomnieuw hersteld. I
(alle bekende merken)

♦ I

" Fortunees Marco Boogers probeert het koppend tegen Ajax.
Tevergeefs. Rechts zijn teamgenoot Richard Sneekes.

Foto: PETER ROOZEN
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,-* i n i_f__S Provincie"S?f_S 'wkiiiviv Bureau Bibliotheek
aft__ L imhnrn p°stbuss7oo

___&£) L_ lll l UU I y 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat op
m 66/09-92 4 februari 1992 bij hen is binnengekomen de

aanvraag d.d. 31 januari 1992 (ingeschreven
onder nr. BV 1344)van Maastrichtse Container
Verhuur Weerts 8.V., Bergerstraat 168,6226
BG te Maastricht om vergunning ingevolge de
Afvalstoffenwet voor het oprichten en in wer-
king hebben van een inrichting, bestemd voor
bewaren, overladen, pletten, persen, mecha-
nisch en/of fysisch scheidenvan afvalstoffen
aan het perceel, kadastraal bekend gemeente
Oud Vroenhoven, sectieA, nrs 2585, 2456,
2490 (ged.) plaatselijk bekend Sandersweg
ongenummerd Maastricht. De aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter inza-
ge van 28 februari 1992 tot 28 maart 1992 en
wel: - in het Provinciehuis te Maastricht (bu-
reau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in
stadskantoor I van de gemeente Maastricht,
begane grond, Stadhuisstraat 5, aldaar, van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
16.00 uur, alsmede op donderdag tot 19.00
uur, alsmede tijdens de werkuren na laatstge-
noemde datum op deze plaatsen tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aan-
vraag. Tot uiterlijk 28 maart 1992 kunnen te-
gen het verlenen van de aangevraagde ver-
gunning gemotiveerde bezwarenkenbaar wor-
den gemaakt: - hetzij schriftelijk, bij Gedepu-
teerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht, onder vermelding van het nummer van
de aanvrage; - hetzij mondeling, in persoon of
bij gemachtigde, tijdens de openbare zitting op
16maart 1992, om 10.00 uur in de marktkamer
van het stadhuis. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Alleen dege-
nen, diebezwaren 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 instellenvan beroep gerechtigd._ 1

_________________________________________________________—.——---------------------------------------------------
STEUN DE

ARTSEN ZONDER GRENZEN
Giro 4054 Amsterdam _o*_« onmin

kwaliteitskeukens bij Hom |^~>

4___iHï___h__ilHl_^J^__# N^__# H-Ü '-—l H-m-J L
-___-v^a't-I é* gas-inbouw

GEPRIJSD! &m
voorzien van energiezuinige_

(_._ ; branders en tweedelige pan-

witte nostalgische .. f^lpÜf»Ö|4_ n~ ?QP -hoekkeuken ii^^lNl^feferT: "^Ü_i_Z
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-pnjs:JirWzr" \|.-^__--_,._.i... f—| 160 litery : * '"'" 'v——'-— — inbouw koelkast

luxe fraaie eigentijdse exclusieve witte |r~Tßlf| ""ïïeT9

moderne keuken hoekkeuken hoekkeuken in landhuisstijl 13^.^
kompleet met alle apparatuur kompleet met alle apparatuur kompleet met alle apparatuur ___-S_i Sa"n
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in gemakkelijk te onderhouden kunststof Voorzien van houtkleurige biezen. Met zeer luxe kwaliteitskeuken waarbij de fraaie A / QO
uitvoering. De deuren zijn voorzien van houtkleurige grepen en zijwanden. Geheel landhuisstijl deuren in witte transparantlak 4839'- I "handige beugelgrepen. Kompleet met kompleet met inbouwapparatuur zoals een AEG zijn uitgevoerd. Kompleet met PHILIPS ___
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Afm:2Bocm. kroonlijsten. Afm.: 280x160cm. Afm: 280x160cm. hasselt.b),heerlen,
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HrraPkleaantStUWkeUken9erleelVO'9enSUW ____! M W__ kOrtH-t.
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■ Hom biedt U een keus van meer dan 200 modellen. II ■■ V I sin/IRD showrooms hebben gestaan.
■ Hom biedt u een gratis veraekerings-certifiraat voor êen ■ ■ ■■■■■■■I m\ Bergerweg 51/53 046-511775 Kom nu kijken, het scheelt U

_eo^s.rantie? VanUWnieUWe 9 I V____Z ___fl_T I 11K 7 W7-M8613 guldens!
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Er is een manier om met dan ook niet voor niets de Zaken- Dan de wat ambitieuzere voor de lage kilometer-kostprijs
meer plezier naar uw werk te gaan. auto van het Jaar. 405 Référence. Met alle voorzienin- hebt gekozen.Allebei zijn ze er
Om er op vooruit te gaan, zonder Laten we eens zien wat de gen van de GLX, en. méér: elek- trouwens in benzine en diesel, in
dat er een sollicitatie of een Curri- bovenstaande modellen zoal voor trisch bedienbare voorportierruiten sedan en break,
culum Vitae aan te pas komt. uw arbeidsvreugde kunnen doen. en stuurbekrachtiging. Bent u toe aan 'n plezierige

De Peugeot 405. Een auto Allereerst de 405 GLX. Een Het plezier van zon GLX of manier om vooruit te komen, dan
met 'n aantal eigenschappen die in uiterst gunstig geprijsd model met Référence, hoe legt u dat op de zaak heten wij u van hartewelkom,
het bedrijfsleven van groot belang een ruime standaarduitrusting, tot uit? Ach, u wijst gewoon op 't ttj VOFTT TF T FKKFÏ-DFT.
zijn: economie,betrouwbaarheid en en met getint glas rondom en een- recente autokostenonderzoek van JIVT .TT.M PFTT_^_7oT____^
representativiteit. De Peugeot 405 is trale vergrendeling. deConsumentenbond en zegt dat u l-,£,i^ jvE-U-j__Wl tVJj.

PRIJZEN INCL BTW. EXCL HOSTEN RIJKLAAR MAKEN. AFGEBEELD ZIJN DE PEUGEOT 405 GLX EN DE PEUGEOT 405 RÉFÉRENCE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL.: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
SEEGERSBV., ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL.: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER BV, WINDRAAK 29, TEL: 046-521944.

HPEUCEOT__ __J______ DYNAMISCH OP WEG.

HEMA
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tempo-team
uitzendbureau^
kantoor y

Boekhoudkundig medewerker m/v „
voor een relatie in Nuth. Wij zoeken een kandidaat o
zelfstandig voor de loonadministratieen facturering
zorg draagt. U bent in het bezit van een MEAO-A °'MBA-diploma of ruime ervaring in een soortgelijke
functie. Wilt u part-time werken, reageer dan direct-
Informatie: 045 - 2738 38, Wilma Smaling
Brunssum, Lindeplein 15 >

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectïev
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarre^

5.000 48 mnd. 138,77 H 9 150,95 \*l10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 »■'15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 6,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 p.

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Tn«jL
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief loopje

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 $
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 g
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 °i
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 au
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BAGHERIA - Alex Zulle mocht
nog net een nieuw leiderstricdt
aantrekken in de Siciliaansje
Wielerweek. Het geel-rode tricd,t
van de Zwitser rafelde gisteren
weer, maar bleef met veel losse
naden om zijn schouders. In. cfe
vijfde etappe pikte Morenö Ar-
gentin weer belangrijke bonificé-
ties mee. De 31-jarige Italiaan
egaliseerde de margevan vier se-
conden met de Nederlands spre-
kende aanvoerder van het klas-
sement. In tijd staat het tweet4l
gelijk. De neo-prof behield cUe
eerste plaats echter omdat hij op
punten voorstaat. Argentin voor-spelde in Baghera, waar Leorti
voor Cipollini en Raab zegevier-
de, dat hij op de laatste dag (van-
daag) Zulle definitief zal onttro-
nen. !

GELEEN - Dankzij een stunt van Lammert Huitema in de eersteMarathon van Geleen krijgt de zeventienritten tellende strijd om
j*e nationale schaatscup zaterdag in Amsterdam alsnog een ont-
knoping op het scherp van de ijzers. De wielrenner uit Roden
°ntsnapte halverwege de race over honderd ronden, was vervol-
jjensook de beste sprinter van de vluchtgroep van tien en diende
jtetot dan ongenaakbare leider Richard van Kempen een krasseuk toe. De befaamde 'rietdekker uit Nieuwveen' zag behalve eenaantal pannen ook een fors deelvan zijnvoorsprong in het klasse-
ment van het dak waaien.

VENLO - Het gaat langzaam dte
goede kant op met Carla Beurs-
kens. Op 7 maart is in Alphen dje
klassieke internationale 20 km-
loop, en daar hoopt de Festin4-atlete haar rentree te kunneh
maken.
Ze houdt echter een slag om dis
arm: „Zondag heb ik voor het
eerst tempolopen gedaan. Daar-bij heb ik de achillespees geïrri-
teerd. Ik moet dus weer even op
halve kracht trainen".

Beurskens gokt
op rentree

Z-Afrika weer
in gratie lAAF
JOHANNESBURG - De kansefidat Zuid-Afrika deelneemt aan
de Olympische atletiekwedstrij-
den in Barcelona zijn opnieuw
gestegen. Tijdens een bezoek
aan Zuid-Afrika heeft een dele-gatie van de Internationale Ama-
teur Atletiek Federatie (lAA_f)
aangegeven dat het land op tijd
het lidmaatschap zal terugkrij-
gen. De definitieve beslissing
valt op 7 maart.

Van onze verslaggever

DAMMEN

Mountainbike
Materieel winnaar in Geleen was
Henk Angenent (geen familie van
de legendarische Fortunees). Als
strijdlustigste rijder ontfermde de
schaatser uitWoudbrugge zich over
de mountainbike ter waarde van
vierentwintighonderd gulden. Ro-
bert Vunderink werd in Geleen
'node gemist. De rijwielhersteller
moest zich in zijn woonplaats Raal-
te een olympische huldiging laten
welgevallen.

Marathon Geleen; B-ryders: 1. Thysseling,
2. Fokker, 3. Hopman. A-rijders: 1. Huite-
ma, 2. De Ronde, 3. Marreiros, 4. Stam, 5.
Pieterse, 6. Dijkstra, 7. Kleine, 8. Angenent,
9. Pronk, 10. Van der Hoorn, 11. op eenron-
de: Bozjiev, 12. Van Kempen. Klassement:
1. Van Kempen, 2. Huitema, 3. Bozjiev, 4.
Marreiros, 5. Stam.

even vaak mee met de kopgroep."
Richard van Kempen vindt het zijn
goede recht om zoveel mogelijk
mee te pakken uit de schamele pot,
waarvan de eerste prijs officieel
honderdvhftig gulden bedraagt. De
rest wordt bijgelapt door zijn spon-
sor. „Een paar duizend gulden per
seizoen. Gelooft geen mens, maar
qua verdiensten moet je het marat-
honschaatsen zien als amateurwiel-
rennen. Wy zitten echt op een stuk-
jep.r. te wachten. Alleen dan zijn er
overlevingskansen."

sportkortMakkie voor
Nijssen/Suk

ROTTERDAM - De eerste ronde
van het herendubbel van het 19ë
ABN/Amro Wereldtennis toernooi
heeft Torn Nijssen en Cyril Suk wei-
nig moeite opgeleverd. Het gelegen-
heidsduo Vojtech Flegl en Paul
Wekesa legde Nijssen/Suk amper
iets in de weg om de kwartfinale te
halen. Het commentaar van Nijssen

was kort en krachtig: „Het was erg
gemakkelijk."

In de kwartfinale moeten ze vrijdag
tegen het Nederlandse duo Jacco
Eltingh en Ton Kernpers spelen. Zij
versloegen Steve Devries en David.
MacPherson.
Nijssen geeft zich goede kansen
voor de halvefinale: „Die twee moe-
ten te pakken zijn. In een dubbel
kan een beetje pech echter verlies
van een set en dan ookvan de partij
betekenen."

Uitspraak Tyson
verschoven
INDIANAPOLIS - Rechter P*-
tricia Gifford heeft bepaald d^tzij op 26 maart uitspraak, zal
doen in de verkrachtingszaak
van de bokser Mike Tyson. Dj_
veroordeling van de schuldig be-
vonden oud-wereldkampioeji
was aanvankelijk voorzien vodr
6 maart. De verschuiving ge-
beurde op verzoek van Tysorjs
advocaten. De bokser riskeert 90'
jaar cel.

Nederlands
hockeyteam

op toeren
KARACHI - Floris JanBovelander
heeft de Nederlandse hockeyploeg
woensdag in Karachi de weg gewe-
zen naar een mogelijke troostprijs
in devorm van een nieuwe bronzen
medaille in het toernooi om de

Champions Trophy. Met drie doel-
punten uit evenzoveel strafcorners
had de Bloemendaler een groot aan-
deel in de overwinning van 4-1 op
Groot-Brittannië.
Volgens de gewijzigde formule
speelt Oranje vrijdag om de derde
plaats tegen Pakistan, dat tot teleur-
stelling van de 30.000 toeschouwers
met 3-4 verloor van Duitsland. De
Duitsers, houders van de beker,
treffen Australië, dat de Champions
Trophy al vijfkeer veroverde, in de
finale.

" Erie Vanderaerden verslaat
met duidelijk verschil Etienne de
Wilde (rechts). Peter Pieters (3e
van rechts) neemt de derde prijs
voor zijn rekening. Rechts naast
hem Nico Verhoeven, die als vier-
deeindigt. Foto: ANP

Vanderaerden neemt loopje
met moderne wielerleer

sloeg met de eerste
j*haatsmarathon in Limburg eenJ^ke slag. Achthonderd toeschou-*efs, een aantal dat beduidend ho-
°®r is dan het gemiddelde op ande-j*regionale banen. De onverwachte

betekent, dat Geleen
°k volgend seizoen verzekerd isan een marathon. Volgens Cor
eckers, vice-voorzitter van het Ge-jast Noord-Brabant/Limburg, was
et 'avondjeLimburg een prima op-
«ker' voor een sport die stuk

preigt te lopen op tanende interesseen gebrek aan tamtam.

DolleDries
oor de hoge snelheden en de ploe-

phtactiek heeft het marathon-
Jhaatsen zichzelf voorbijgereden
j 1 de ontwikkeling. Het koersver-,°°P is te voorspelbaar. Cor Bec-.ersi: „Verrassingen zijn uitgeslo-
*l" Het is allemaal te serieus. „HetProton mist een komiek, een Dries'*an Wijhe die het publiek kon be-
Pelen." Dolle Dries is overgestaptaar de veteranen. Richard van, ernpen, toch op en top sportman,eeft zijn rol nooit kunnen overne-_r.en-
j.e beste marathonschaatser van
t herland verloor gisteravond op.wee fronten. Eerst bij het klaver-
Ie^611 " niJ was vee^te vroeg in Ge-en, omdat hij dacht dat zyn wed-
trUd al om halfzeven zou beginnenen daarna op het ijs. Hij handhaaf-,® zich weliswaar in het spoor van
Jn voornaamste rivaal, de Rus
j,

1eg Boqiev, maar moest Lammert
Uitema na twintig kilometer latenbieten.

Sprint
ï*k voelde me niet best," gromdean Kempen. „Maar ik heb mijn
P°sitie goed verdedigd." De Neder-
t<^ Se kampioen op kunstijs met in
/ttaal vierenveertig marathonzeges,arbij alleen al dit seizoen zes_ erwinningen, moest de afgelopenren tweemaal Yep Kramer en re-«ntelijk Oleg Bozjiev laten voor-aan. Steunend op zijn geslepen
c_rint gleea niJ in het huidige cir-
.j " aanvankelijk van de ene naar
jj andere overwinning. Zijn verde-
ht_ enc*e mamer van rijden bezorgdem een hoop kritiek van de colle-sas.
Va _Zet **Ü het anders- »Ik win wel
„JJ* in de sprint, maar ik ben toch

Roeier overlijdt
bij training
LONDEN - De 20-jarige student
John Hebbes is woensdag tij-
dens de training voor de klassie-
ke roeiwedstrijd lOxford-Canj-
bridge overleden. Hebbes train-
de met de ploeg van Oxford op
de Thames voor de jaarlijkse
wedstrijd die op 4 april wordt
gehouden.
Plotseling voelde hij pijn in die
borst en viel voorover. Zijl-
teamgenoten pasten vergeefs
eerste hulp toe.

" AUTOSPORT - Jos Verstappen
maakt in 1992 deel uit van 'Amers-
foort Racing'. De 20-jarige kartkam-
pioen maakt zijn autoracedebuut in
een Opel-Lotus Formulewagen. De
jonge Limburger neemt deel aan
het Benelux-kampioenschap en en-
kele wedstrijden voor de Eurose-
ries.

" ALGEMEEN - De Duitse sport-
kledingfabrikant Adidas heeft het
sponsorscontract met het Gemene-
best van Onafhankelijke Staten ver-
broken. Voor de GOS-atleten valt
daardoor, enkele maanden voor de
Olympische Spelen, een vitale bron
van inkomsten droog.

" WIELRENNEN - De Franse be-
roepsrenner Thierry Laurent is
woensdag tijdens een trainingsrit'
door een automobilist van de weg
gereden. Hij brak een enkel.

" VOETBAL - Hans Galjé, de 35-ja-
rige Haagse reserve-doelman van
-Club Brugge, heeft woensdag voor
een seizoen bijgetekend.

" PAARDESPORT - De dreiging
van acht Nederlandse ruiters In-
door Brabant te boycotten, wanneer
het nationale aandeel niet met twee
startbewijzen zou worden uitge-
breid, is in de kiem gesmoord. De
eis van woordvoerder Jos Lansink
en zijn collega's dat ook Jennie
Zoer en Erik Willemsz Geeroms aan
het deelnemersveld worden toege-
voegd, werd ingewilligd.

" TENNIS - Björn Borg debuteert
vrijdag in Indian Wells in het Ame-
rikaanse veteranencircuit. De
Zweedse ex-toptennisser is op
35-jarige leeftijd speelgerechtigd.

" PORTO - In een training voor de
rally van Portugal is coureur John
Bosch met zijn Nissan gecrashed.
Bosch bleef in de buurt van Porto
ongedeerd, zijn Engelse navigator
Kevin Gormley brak een hand en
mist derace voor de wereldtitel.

" VOETBAL - Het Belgische voet-
balelftal heeft zijn eerste interland-
wedstrijd op het Afrikaanse conti-
nent verloren. In het met 20.000
toeschouwers gevulde El-Menzah-
stadion won Tunesië met 2-1 van de
Belgen.
Tunesië nam een voorsprong door
Rouissi. De anderhalve week gele-
den tot Belg genaturaliseerde Brazi-
liaan Luiz Oliveira, spelend bij
Anderlecht, zorgde in de 58e mi-
nuut voor de gelijkmaker. Het win-
nende Tunesische doelpunt werd
op het conto geschreven van Tlem-
cani.

's-HEERENBERG - Volgens de
moderne wielerleer is rust roest.Mag een renner in de winter niet
stilzitten met de benen op tafel,
zoals men dat vroeger placht te
doen. In de stille periode, zo luidt
het hedendaagse parool, dient de
basis te worden gelegd voor een ze-
genrijk seizoen. Erie Vanderaerden
bewees gisteren in de Grote Prijs
Wieier Revue dat het op de ouder-
wetse manier ook nog best kan. De
Belg nam de Nederlandse seizoen-
opening voor zyn rekening na een
periode waarin hij zich nauwelijks
bekommerde om deracefiets.

Als routinier in het métier kent hij
het klappen van dezweep wel. Daar
komt bij dat Vanderaerden zo
zachtjes aan op leeftijd komt en dan
hoef je je niet meer zo nodig te be-
wijzen. VdA is nog slechts krap
twee weken van de drie kruisjes af
en heeft, als vader van drie kinde-
ren, ook oog voor andere leuke din-
gen gekregen. Zo vloog hij in de-
cember met zijn gezin naar de
States, ging lekker op het strand
van Florida liggen en toog met
vrouw en kinderen naar Dis-
neyland.

In de GP Wieier Revue liet VdA
zien dat oppure klasse nog heel wat
te bereiken is. Na 187 kilometer
bleek hij nog over voldoende lucht
in de longen en genoegkracht in de
benen te beschikken om in een
sprintgevecht snelle jongens als
Etienne de Wilde en Peter Pieters af
te troeven.
Vanderaerden wierp zich in de laat-
ste meters op als exponent van een
slagvaardige Raas-ploeg. Raas com-

Reker verlengt
contract
TILBURG - JanReker blijft mi-nimaal een jaar extra trainer tfij
Willem 11. Het bestuur én de
man, die tussentijds Piet de Vis-ser opvolgde, kwamen een con-tractverlenging met één jaar
overeen. j
Als trainer-coach heeft Reker de
verantwoordelijkheid voor. hit
A-elftal en als technisch direc-
teur is hij verantwoordelijk voijr
de uitvoering van het technisch
beleid.van de club.

Milan-Juventus
in halve finale

J^LAAN- AC Milan moetvoor het
k nnen van deCoppa Italia nog een
Ëcvi Juventus van zich afschudden."de topclubs treffen elkaar in de
j ve finales van het bekertoernooi,
g. ventus plaatste zich door in San
le °.Inter te bedwingen in de ver-
st_*8lng: I_2- Na ac winst in de eer-
Je Wedstrijd, deed AC Milan het in
j return tegen Torino rustig aan:

rJ^erwege de eerste helft nam de
club de leiding via eenggen doelpunt van Bruno. Van

k asten lachte zijn licht ontvlambare
(joWaker uit en werd via een wissel
1o°r Z^n trainer in bescherming ge-
u-^en. Sampdoria onttroonde be-
ef. ,ouder AS Roma via een 1-1
een i

PeL Het eerste duel was inn 1-0 zege geëindigd.

trainerscarrousel
j^A-LKENBURG - Trainer Bob
hpt nolz verlaat aan het einde van
h. s.eiz°en VV lason. Hij wordt op-
|«Voigd doo_

Maastrichtenaar
V\. !_.sen' momenteel trainer vanv Geulse Boys.
J_^,EGDEN " De 30-jarige Leon
sei n uit Bom volSt het komend
v '2oen Piet Vincent op als trainer
vi.-

1YV Beegden, uitkomende in delerde klasse F.

Oefenvoetbal

-Heksenberg (19.15 uur).

De Visser
trainer NAC
BREDA - Piet de Visser keert tj_-
rug als trainer in het betaalde
voetbal. De Visser tekende
woensdag een contract vo£r
twee seizoenen bij de Bredase
eerste-divisieclub.
Bij NAC werd eerder in het sei-
zoen Cor Pot ontslagen. De Vis-
ser neemt in de nieuwe voetbal-jaargang de werkzaamheden bjij
NAC over van Jo Jansen.

sport in cijfers

mandeerde in de finale zijnrenners
(o.a. Maassen, Nijdam, Solleveld en
Zuij derwijk) op kop van het peloton
om jacht te maken op achtmans-
kopgroep, waarin Raas zich slechts
met een pion vertegenwoordigd
wist: Gerrit deVries. De overige ko-
plopers waren Koerts, Van Holen,

Peiper, De Wael, Neskens, Wauters
en Vink. Peiper mocht zich trou-
wens de man de de wedstrijd noe-
men. Hij trok de aandacht met een
solo van bijna 100 kilometer.
Het peloton gaf Peiper maximaal
zes-en-een-halve minuut voor-

sprong, waarna gaandeweg de man-
nen van Raas orde op zaken stel-
den. Eerst deed Jelle Nijdam een
greep naar de macht. Hij kreeg ech-
ter niet de benodigde ruimte, waar-
na Vanderaerden de honneurs maar
waarnaam. Baas Raas was dik te-
vreden.

Van Veen
weer vrij
WAALWIJK - Leo van Veen \s
weer vrij man. De trainer van
RKC was maandag gearresteeßd
op verdenking van belasting-
fraude. Twee dagen en nachten
verbleef Van Veen op het politie-
bureau in Waalwijk. „Ze haddenme nog een nacht kunnen hoii-
den, maar kennelijk was dat niét
nodig", aldus Van Veen gisterejn
toch enigszins opgelucht. Van
Veen kan in theorie nog eeiis
worden opgeroepen voor ver-
hoor. Dat geldt voor alle betrok-
kenen, dus ook de spelers van
RKC die al in de periode '84-'9O
bij de club speelden. Het is over
die tijd dat justitie bewijzen pro-
beert te verzamelen voor hei ver-
moeden dat er bij RKG" een
omvangrijk zwart-geld circuit
heeft gefunctioneerd. ~"«_3

HANDBAL
Ridderkerk. Interlandwedstrijd
vrouwen: Nederland-Zuid-Korea
25-30 (14-12).

lov en Timman 1, 13. Short en Speel-
man 1/2.TENNIS tazar en Bali (Pak). Toeschouwers:

5.000. Nederland: Leistra; Bovelander;
Van Pelt, Crucq en Poortenaar; Mare
Delissen, Brinkman en Klein Gebbink;
Veen (57. Weterings), Robbert Delissen
en Van den Honert.
Pakistan - Duitsland 3-4 (1-2). 8. Tahir
Zaman 1-0 (sb), 12. Michler 1-1, 25.
Blunck 1-2 (se), 39. Khalid Bashir 2-2
(se), 51. Fischer 2-3 (se), 56. Blunck 2-4
(se), 63. Khalid Bashir 3-4 (se).

Eindstand na halve competitie:
Australië 5 4 0 1 8 21- 8
Duitsland 5 4 0 1 8 13- 8
Pakistan 5 3 0 2 6 12- 5
Nederland 5 3 0 2 6 12- 9
Gr.-Britt. 5 10 4 2 9-14
Frankrük 5 0 0 5 0 4-27
Programma vrijdag (slotdag): Om de
vijfde plaats: Groot-Brittannië - Frank-
rijk, om de derde plaats: Nederland -Pakistan, finale: Australië - Duitsland.

TENNIS

Uhlig-Meijer 0-2, Ma'chado-Van der Zee
0-2, Vandeberg-Koyfman 0-2, Clerc-
Hubner 2-0, Borghetti-Jansen 0-2, Boet-
sinksi-Fourman 1-1, Wigman-Marek 1-1,
Issalene-Valneris 0-2, Schwartsmann-
Cordier 2-0, Chmiel-Ribakov 0-2.
Stand: 1. Koyfman en Valneris 4 pun-
ten, 3. Clerc, Fourman, Jansen, Meijer,
Ribakov, Schwartsman en Van der Zee
allen 3, 10. Cordier en Boetsinki 2, 12.
Borghetti, Chmiel, Hubner, Marek, Uh-
lig, Vandeberg en Wigman 1, 19. Issale-
ne en Machado 0.

tWe J,n Wells. Vrouwen, 675.000 gulden,
Whi.. e r°nde: Seles -Reinach 6-1 6-1,
ne? r Ber-Watanabe 2-6 6-1 7-5, Marti-
-62 rT e 6"4 7-°' Grossman-Lindqvist

* °-4, Rinaldi-Milvidskaja 6-4 7-5.

fw. ___*ale" Mar-nen, 500.000 gulden,
60r M„_°"d-ei Emilio Sanchez-Skoff 6-3

6 _.__._, ? 4\6 6"3- Agassi-Clavet 6-2b-1, Champ.on-Muster 4-1. Muster geeft

SCHAKEN

profs: 1.Vanderaerden 187 km in 4.53.52
(gem. 38,180 km/u), 2. De Wilde, 3. Pie-
ters, 4. Verhoeven, 5. Van Brabant, 6
Redant, 7. Baldato, 8. Moreels, 9. Corne-
lisse, 10. Farazijn, 11. Zanoli, 12. Pee-
ters, 13. Sergeant, 14. Koerts, 15. Peters,
16. Hermans, 17. Gröne, 18. Lauritzen,
19. Manders, 20. Hanegraaf, 21. Cordes,
22. Lilholt, 23. Planckaert allen zelfde
tijd als Vanderaerden, 24. Nijdam op
0.10, 25. Adri van der Poel z.t.

Rotterdam. Mannen. 940.000 gulden,
mannen: Eerste ronde: Grabb - Ko-
slowski 6-1 6-2, Apell - Camporese 6-4
6-2, Jarryd - Nargiso 6-2 7-6(7-5), Edberg
- Baur 6-4, 7-6 (9-7). Tweede ronde:
Haarhuis - Lendl 6-1 7-5, John McEnroe
- Prinosil 7-6 (7-1) 6-3. Dubbelspel, eer-
ste ronde: Nijssen/Suk - Flegl/Wekesa
6-2 6-4, Schapers/Vacek - Baur/Saceanu
7-5 6-3.

Programma voor vandaag: Antonitsch -Apell, Nijssen - Prpic, Jarryd - Becker,
Grabb - Volkov, Edberg - Siemerink.
Wuyts - Patrick McEnroe, Grabb/Sieme-
rink - Carbonell/Nargiso.

Van Orsouw z.t., 125. Lubberding z.t.
161.Knuvers 7.30.
Klassement:l. Zulle 21.42.42, 2. Argen-
tin z.t., 3. Anderson 0.42, 4. Sciandri
0.43, 5. Imboden 0.44, 6. Sunderland z.t.,
7. Francois Simon 0.46, 8. Kuum 0.46, 9.
Kvalsvoll z.t., 10. Jerome Simon z.t., 16.
Van Aert z.t., 33. De Koning 1.27, 35.
Den Bakker 1.45,43.Mare Siemons 3.49,
62. Van Orsouw 5.08, 90. Jan Siemons
10.36, 99. Meys 16.48, 111. Jac. van der
Poel 24.54, 128. Lubberding 34.41, 133.
Hoïï'man 36.32, 151. Knuvers 41.51, 152.
Jakobs 43.11.

Aix-en-Provence: 1. Delgado 77 km in
1.48.07, 2. Rué, 3. Caritoux, 4. Capelle, 5.
Guazzini allen z.t. als Delgado.

WIELRENNEN

HOCKEY

W r - S^P1?"8 Trophy, mannen.Austrahe-rrankryk 9-1 (4. 0£ 6 H
40 «DSV'_iS .n' _-' seid5eid 3"°-32- Dav'es7;0, 43. Reid 5-0, 46. Davies 6-0 4Q WilJams 7-0 52. Lewis 8-0, 65. Davies 9-0,"'" Feix 9-1.
Nederland - Groot-Brittannië 4-1 (2 li 2Bovelander 1-0 (se), 15. Bovelander 2-Ó<sc), 29. Clift 2-1, 41. Bovelander 3-1 (se)08. Weterings 4-1. Scheidsrechters: Cor' 's-Heerenberg.Grote Prijs Wielerrevue

Siciliaanse Wielerweek. Vijfde etappe
Capo d'Orlando-Bagheria: 1. Leoni 163
km in 4.20.05 (gem. 37,603 km/u), 2.Ci-
pollini, 3. Raab, 4. Baffi, 5. Fontanelli, 6.
Hoffman, 7. Martinélli, 8. Anderson, 9.
Fidanza, 10. Strazzer, Nederlanders: 14.
Mare Siemons, 31. Van Aert, 39. Jac.
van derPoel, 46. Meys, 48. Jan Siemons,
53. Den Bakker allen z.t. als Leoni, 93.
De Koning 0.20, 120. Jakobs z.t., 123.

Linares Internationaal toernooi: Twee-
de ronde, afgebroken partij: Illescas-
Barejev 1-0. Derde ronde: Ivantsjoek-
Kasparov 1/2-1/2, Gelfand-Timman
1/2-1/2, Barejev-Salov 1-0, Beljavski-
Illescas 1/2-1/2, Joesoepov-Short 1-0,
Ljubojevic-Speelman 1-0, Karpov-
Anand 1/2-1/2. Stand: 1. Joesoepov 3, 2.
Gelfand en Kasparov 2 1/2, 4. Beljavski
2, 5. Barejev, Illescas, Ljubojevic en
Karpov 1 1/2, 9. Anand, Ivantsjoek, Sa-Parthenay. EK mannen: Tweede ronde
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DOOR HARRY MURÉ

Marathon mist komiek
Geleense primeur lichtpunt in kwijnend schaatscircus # De situatie in het Nederlands

marathonschaatsen is donker, al
vormde Geleen qua publiek een
gunstige uitzondering. Lammert
Huitema (rechts) wint vóór Frans
de Ronde (midden) en Fausto
Marreiros. Foto: widdershoven

Leiderstrui
Zulle rafelt

Limburgs dagblad ~jj W sport.



De karretjes vol en dan
met die handjes de lucht in.
_
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