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Gevolgen
In hoeverre de boete die enkele we-
ken geleden werd opgelegd aan het
Nederlandse aannemerskartel aan
de eisen van het Hof voldoet, was
gisteren nog niet duidelijk. Dat
geldt ookvoor de boete die deCom-
missie vorig jaar oplegde aan de
Europese verpakkingsindustrie.
Bij de Commissie breekt men zich
het hoofd over de gevolgen van de
uitspraak. Een officiële reactie was
niet te krijgen, omdat men de 50
bladzijden dikke tekst van het von-
nis van het Hof eerst grondig wil
bestuderen. „Dit is een klap voor de
werkwijze die de Commissie 25 jaar
lang heeft gevolgd", zei een Com-
missie-jurist gisteren wel. De Com-
missie zal vrijwel zeker in beroep
gaan.

Nederlandse soldaten
naar Joegoslavië

DEN HAAG - Nederland stelt 277
militairen beschikbaar voor VN-
vredesactiviteiten in Joegoslavië.
De legermacht, die in april zal ver-
trekken en zes maanden blijft, be-
staat uit 200 dienstplichtigen, die
vrijwillig voor het karwei hebben
gekozen, en 77 beroeps.
Het kabinet maakte djt gisteren na
afloop van de ministerraad bekend.
Of de militairen daadwerkelijk zul-
len afreizen naar het gebied waar de
burgeroorlog woedt, is nog niet be-
kend. De Verenigde Naties moeten
daarvoor nog een officieel verzoek
aan de Nederlandse regering rich-
ten.
De Nederlandse militairen maken
deel uit van het 108eVerbindings-
bataljon uit Garderen. In Joegosla-
vië zal de eenheid zich bezighouden
met het onderhouden van de ver-

binding tussen het centrale VN-
hoofdkwartier in Sarajevo, het lo-
gistieke hoofdkwartier, de regionale
kantoren en de twaalf VN-bataljons
elders in Joegoslavië.

In totaal zullen naar verwachting
zon 140.00 militairen toezicht gaan
houden op de handhaving van het
bestand in de burgeroorlog.
De kosten van de operatie zal De-
fensie zelf moeten betalen. Voor dit
jaar is daar 29 miljoen gulden voor
beschikbaar. Hoe hoog de kosten
uiteindelijk zullen worden, is nu
niet bekend. Het zal de zevende
keer zijn dat Nederland meedoet
aan een VN-vredesoperatie.

Door uitspraak Hofkunnen duizenden besluiten ongeldig worden

Chaos dreigt in EG
Van onze correspondent

BRUSSEL - De Europese
Commissie vreest een be-; stuurlijke chaos in de EG,
waardoor duizenden besluiten
van de laatste vijftien jaar on-
geldig zouden kunnen wor-
den. Dat is het gevolg van een
besluit van het Europese Hof
van Justitie, dat donderdag
bepaalde dat veertien Europe-
se chemische concerns een
door de Commissie opgelegde
boete van totaal 54 miljoen
gulden niet hoeven te betalen.
Bij deze bedrijven is ook
DSM.

De Commissie zal haar besluitvor-
ming anders moeten gaan organise-
ren. Ook hangt haar een golf van
processen voor het Hof in Luxem-
burg boven het hoofd. Het Europe-
se Hof vernietigde de boete (opge-
legd wegens kartelvorming) niet om
de inhoud maar om de gevolgde
procedure. Het was de derde maal
in een maand dat een besluitvan de
Commissie wegens procedurefou-
ten werd vernietigd.
Hoofdpunt van kritiek was dat het
besluit om de boete op te leggen
niet in elk van de negen officiële
EG-talen was opgesteld en door de
voorzitter van de Europese Com-
missie ondertekend. Nu blijkt dat
ditbij duizendenCommissie-beslui-
ten nooit is gebeurd. Als dit de
norm wordt, kunnen veel besluiten
van de Europese Commissie van de
laatste jaren voor het Hof in Lu-
xemburg worden aangevochten en
wellicht ongeldig verklaard.
Normaal staat voor een beroep te-
gen een Commissie-besluit (het gaat
meestal om concurrentiezaken) een
termijn van twee maanden open.
Maar juristen denken dat dit niet
geldt, als een besluit helemaal niet
kon bestaan, omdat het juridisch,
niet deugde. Dat kan leiden tot gro-
te financiële gevolgen voor de EG
en tot een bestuurlijke wanorde. De
Commissie zou besluiten opnieuw
moeten indienen of nieuwe voor-
stellen moeten doen.
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LD-puzzelactie
HEERLEN - Ruim 2400 puzzelaars
zonden de oplossingvan puzzel 11 van
de grote Limburgs Dagblad-puzzelactie
in. Dat betekent wederom een donatie
van ettelijke duizenden guldensvoor de
béide goede doelen, het Franciscu-
soord in Valkenburg-Houthem en de
Stichting Jo Hansenprijs in Meerssen.
Langzamerhand begint de 100.000 gul-
den in zicht te komen.

Vandaag staat puzzel 13 in dekrant. De
oplossingen daarvan moeten uiterlijk
donderdag 12 maart in ons bezit zijn,
wilt u meedingen naar een van de tien
weekprijzen, waaronder de prijs van
duizend gulden en de hoofdprijs, na
twintig puzzels, van vijfduizend gulden.
De oplossingen van puzzel 12, uit de
krant van zaterdag 22 februari, kunnen
nog worden ingestuurd tot donderdag 5
maart.

ZIE PAGINA 9

Weg wintergevoel.
Een zonnetje, heerlijk

zacht lenteachtig
weer en een
maximum

temperatuur van 16,2
graden verdrijven

elke gedachte aan de
winter. Op tal van

plaatsen kon gisteren
dan ook buiten op het
terras al een drankje
en een hapje worden
genuttigd, zoals hier

in Heerlen.

Foto: KLAUS TUMMERS
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Nü twee weken
Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! P*^l t**^__*!_*iiNoteer mij als abonnee. I fr a^f^ f'
Naam: .« f|.. >

Adres: 1 |l |i \ jl
Postcode/woonplaats: ï\\ _r\
Telefoon: (voor controle bezorging) I
giro/banknummer: 29-2
De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. I
O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,

ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
D automatisch per kwartaal ’ 82,35
D automatisch per maand ’ 27,45
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(ADVERTENTIE)

Waarschuwing:
Carnavalsfluitjes.
De afgelopen weken heeft Duyvis

carnavalsfluitjes cadeau gedaan
bij De Cracks van Duyvis en
Duyvis Noten. Tot onze spijt
bleek een gering aantal van deze
fluitjes ondeugdelijk te zijn. Om
elk risico uit te sluiten, wordt
u geadviseerd deze fluitjes niet

te gebruiken en weg te gooien

Duyvis Consumentenservice
(ADVERTENTIE)

r VEER ZIENDEDrÊ.^^
CARNAVALSDAOG GESLOTE

Veer winse uuch vaöl plezeer!

uuoonkultuur
zutcndool

§ CARNAVAL CARNAVAL
CARNAVAL

OOK VANDAAG NOG VOLOP KEUS,
o.a. DAMESDISCOBLOUSE EN Q Qn
JURKEN NU y ,yu
CLOWNS vanaf £.9, #3
AMERICAN FOOTBAL ü9, f 3

90 7Rkindermaten m\Zf9 ff *J

MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN
NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER 4 fc
HENDRIKS cJSéTEXTIEL
GttAWTISQ. GROOT INKWALITEIT EM LACE PRIJZEN! Ifl

Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

(ADVERTENTIE)

Woonboulevard Heerlen
is, in verband met de

carnaval,^Vgesloten

op D
maandag 2 LJ Jm
en dïnsdaa Woensdag 4 maarten unisuay y staan onze
3 maart a.S. deuren weer voor u open.

16,2°: lekker op terras



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.
Thermenmuseurn . Coriovallumstraat
9. Zoals de ouden bouwden. T/m 17/5,
open di t/m vr 10-17uur, za en zo 14-17
uur. Galerie 't Wevertje, De Wever
Ziekenhuis. Expositie met werk van
Elly van Genuchten en Els Janssen.
T/m 8/4. NMB-bank , Bongerd 13.
Werk van H. Kuypers. Van 4/3 t/m 1/5,
open op werkdagen van 9-16 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Gli-
cias, fotocollages van Glicia Rodri-
gues. Van 8/3 t/m 29/3, open ma t/m vr
10-12, 14-17 en 19-21 uur, 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
17-20 uur, 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 Gaudi, Hereweg 83. Werk van
Mare Hendriks. T/m 29/3, open do t/m
zo 10-17 uur.

" Schilderij van Frank
Ermschel te zien in de Ipo-
mal Galerij in Landgraaf

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van André Wilhel-
mus en Blandina van Rijsewijk. T/m
21/3, open di t/m za van 13.30-17,30
uur. Galerie Anny van den Besselaar,
Tafelstraat 6a. Expositie van Carina
Canton. T/m 15/3, open vr t/m ma van
13-17.30 uur. Galerie In Situ, Aylva-
laan 10. Expositie van Mariene Du-
mas. T/m4/4, open wo t/m za van 14-18
uur. Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat
69. Schilderijen en aquarellen van Pe-
ter Cox. T/m 8/3, open wo en vr van
14-18 uur, do 18-20uur, za 10-17 uuren
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. Expositie van Ni-
colas Wolkenar. T/m 23/3, open vr t/m
zo 13-17 uur.Kunsthandel Felix, Wyc-
ker Brugstraat 16. Computer-schilde-
rijen van Adnan Elmecky. Vanaf 29/2,
open ma 14-18 uur, di t/m vr 9-18 uur,
za 9-17 uur.

GELEEN
Liass, Elisabethstraat 9. Foto-exposi-
tie over het straattheater van Cor
Weerts. T/m 2/4, open tijdens werkda-
gen 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 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Tentoonstelling 'Alle gekheid
op een stokje. T/m 3/5, open di t/m vr
13-17 en za en zo 14-17 uur. Tevens
vaste presentatie volksgeneeskunde,
religieuze volkscultuur, levensloop en
carnaval. Exlibris galerie. Allee 1.
Exlibris op het thema religie. T/m
22/3, open do en zo 14-23 uur, andere
dagen 17-23 uur, ma gesloten.

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex-
positie met recente schilderijen en
werken op papier van Gerbrand Vol-
ger. T/m 5/4, open wo t/m za van 11-17
uur en zo van 14-17 uur.
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Bfr. 30

Poort
Er is niet veel onderzoek nodig om
vast te stellen dat het Waalse cul-
tuurgebied een duidelijke eigen
identiteit heeft, met meer verbin-
dingen veraf dan dichtbij. 'Paris-
Liège' is uiteraard een begrip. Saint
Luc schermt met de namen van
Klee en Kandinsky.

Een relatie met Pierre Alechinsky
lijkt voor de hand te liggen, met
Dotremont en via hem met Cobra,
maar dan met het francofone deel:
de beweging werd misschien niet
toevallig in Luik ten grave gedra-
gen.

Nicolas Wolkenar, geboren in Herve
in 1954 is een Waal van niet al te
dogmatisch patriottisme; hij hield
het jarenlang uit in Maastricht, dat
hem dierbaar werd naar de mening
van dezelfde Ad Himmelreich. Hij
zou aan zijn Maastrichtse beeldwe-
reld de vorm van een poort ontle-
nen die in veel van zijn composities
wordt aangetroffen.

Niet alleen door een verblijf in
Maastricht maakte Wolkenaar zich

uit zijn omgeving los, de eenkennig-
heid daarvan weersprekend: hij
woonde vaak op de eilanden van de
Griekse archipel en van de Caraïbi-
sche. Een zon-aanbidder.

Zijn recente collectie bij Fah vindt
voor een deel haar oorsprong op de
Maladiven: er plakt koraalzand op
ten bewijze. Het heet - hij zal zelf
verklaren dat de verwerking van
het licht de verworvenheid is van
zijn schilderijen van de Maladiven
- dat het karakter van landstreken
de beeldtaal hebben beïnvloed van
de man uit de heuvels van het land
van Herve - zowaar ook het vlakke
land van Holland.

Men zal er mogelijk vaker terugke-
rende vormen in herkennen, aan
graftombes toe te schrijven of aan
architectuur, zoals de Maastrichtse
poort.
Belangstelling voor architectuur
danktWolkenaar misschien aan zijn
leermeester Raymond Julin, een
grootheid op het gebied van wand-
en glasschilderkunst. Zij speelt een
duidelijkerol in de opbouw van zijn
beeldvlakken.

Consistentie
Niettemin, voorzover men dat van
de getoonde 23werken afkan lezen:
de schilderkunst van Wolkenar
heeft een grote consistentie. Meer
dan door indrukken van buitenaf
schijnt zij bij voortduring door een
innerlijke wereld te worden gevoed,
die poëtisch lijkt en zachtaardig.

Zijn documentatie gaat vergezeld
door dichterlijke teksten van vrien-
den en vriendinnen in gebrekkige
vertaling - van soms onthutsende
subtiliteit. Maar meer nog lijkt de
consistentie te berusten op de prik-
kelingen van een groot en in de hui-
dige kunstwereld zeldzaam vak-
manschap. De mogelijkheden van
olieverf en later van acrylverf heb-
ben voor Wolkenar. geen geheimen.

Hij doet er alles mee, zonder zicht-
bare aarzeling. Hij bouwt er even-
wichtige structuren mee op, zowel
in zijn grote als in zijn kleine forma-
ten; tegelijk vult hij de vlakken
daarin op in kleuren van grote
transparantie, laag over laag opge-
bouwd, vol schakelingen van licht
naar donker.

Er is geen handbreed die niet be-
werkt is met verfijningen en een
soort decoratie dat zijn opvallende
fraaiheid ondergeschikt houdt aan
het totale concept.

Er schijnt ooit in Luik onder de
rook van Saint Luc een tentoonstel-
ling te zijn geweest waarop het
Luikse instituut zich presenteerde
in gezelschap van de Jan van Eyck-
academie. Wat de confrontatie aan
bevindingen heeft opgeleverd is
niet bekend, maar het loont de
moeite na te gaan in hoeverre de
Belgische en de Nederlandse insti-
tuten verschillen op het stuk van
traditioneel ambachtelijk onder-
wijs.

Bij die vergelijking zouden dan ook
de befaamde Vlaamse instituten in
Antwerpen kunnen worden betrok-
ken. Het zou kunnen blijken dat in
Nederland het accent al sinds jaar
en dag meer op de vrije expressie
ligt dan op het metier.

Men staat niet dagelijks tegenover
een oeuvre als dat van Wolkenar.

Het mist iedere heftigheid of provo-
catie. Soms is dat weldadig. Ook de
zorgvuldigheid van het procédé
geeft het een zachtzinnigheid die
appelleert aan een meditatieve in-
stelling.
Het suggereert wat dat betreft de-
zelfde verwantschap met oosterse
vormen van schilderkunst die wij
nog kort geleden vermoedden in
het oeuvre van Marianne van der
Heijden.

Regels uit een tekst van José Strée
als proeve van de woordkunst uit
de documentatie tot slot: 'Het leven,
waargenomen als een komedie, is
voor voor hem een gelegenheids-
schouwspel, waarvan hij vooral de
kleurschakeringen, de beweging, de
geur en de architectuur onthoudt, al
het overige wordt overgelaten aan
de gulzige

%
wind van de materiële

eeuw, geproefd en leeggezogen van
haar bedwelmende en waanzinnige
sappigheid.

Galerie Fah, Brusselsestraat 80.
Nicolas Wolkenar. Tot en met 23
maart.

" Monotype van Nicolas Wolkenar, te zien in galerie Fah.

Nominaties AKO
Literatuurprij s

De jury van de AKO Literatuur-
prijs heeft gistermiddag de na-
men van 21 voor dezeprijs geno-
mineerden bekendgemaakt.

De uitreiking van de prijs, die
bestaat uit een bedrag van 50.000
gulden, wordt op 12 mei recht-
streeks op televisie uitgezonden.
Er waren 188 inzendingen, maar
de jury heeft nog één titel extra
aangevraagd: 'Het volgende ver-
haal', het boekenweekgeschenk
1991 van Cees Nooteboom.
De genomineerden zijn
Nico Dros met 'Noorderburen',
G.L. Durlacher met 'De zoek-

tocht', Nelly Heykamp 'Wande-
len op zee', Theo Joekes 'De
Thuisvaart', Erie de Kuypers
'Grandhotel Solitude', Margriet
deMoor met 'Eerst grijs, danwit,
dan blauw', Helene Nolthenius'
'Babyion aan de Rhöne'.

Van Nelleke Noordervliet 'Het
oog van de engel', Leo Pleysiers
'De kast', 'Brieven aan mijn lij-
farts' van Gerard Reve, Stephen
Sanders' 'Ai Jamaica', Laura Sta-
rink met 'Een land van horen
zeggen', Jacques F. Vogelaar

met 'De dood als meisje van
acht', Joost Zwagermans 'Vals
licht', Cees Nootebooms 'Het
volgende verhaal', Pieter Nou-
wen met 'De god in de machine',
Rasja Peper met 'Oesters', F.
Springer met 'Teheran, een zwa-
nezang', Louis Ferron met 'Sper-
gebied', Jean Paul Franssens
met 'Een gouden kind' en
Adriaan van Dis met 'In Afrika.
Op 31 maart maakt de jury be-
kend, waarin Elrud Ibsch, Wim
Duisenberg, Maarten 't Hart,
Gerda Meyerink en Jos Boré zit-
ten, wievan deze 21 op 12 mei de
prijs krijgt uitgereikt.

pezige peekah

(C) Standaard Uitgeveni Antwerpen

kunst.
Galerie Fah onderhoudt contacten met Luik

De zachtaardige wereld
van Nicolas Wolkenar

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - De markt van Luik moest afgelopen zijn,
zoals gewoonlijk, nauwelijks nog een mens te zien in de rom-
mel van kramen dozen en afval. ledereen teruggetrokken ach-
ter zwarte ramen in hoge huizen met veel Naamse steen. Het
wekelijkse evenement dat met flarden Waals, Vlaams en Duits
even de illusie geeft dat er zoiets bestaat als een Euregio. Om-
streeks dat uur was op de Brusselsestraat in Maastricht in de
ruimte van galerie Fah een buitenlands ogend gezelschap te
gast dat een afspiegeling vormde van het Maastrichtse markt-
bezoek; kennelijk met een cultureel doel voor ogen.

GalerieFah moet ervoor worden ge-
prezen dat zij op kleine schaal -maar alles wat nieuw is heeft een
incubatietijd no<Jig, zoals Ad Him-
melreich met optimisme stelde bij
de opening van een eerdere ten-
toonstelling van Nicolas Wolkenar
waarbij de Maastrichtenaren ook
niet stonden te dringen - een cultu-
reel contact met een zo anders ge-
aard cultuurgebied als dat van 'de
zusterstad Luik' nu al minstens een
halfjaar in stand houdt.
Een tentoonstelling van Charles Ni-
houn ging aan de huidige van Wol-
kenar vooraf, die daar nu duurt tot
23 maart.

Er was een francofone inleidingvan
de docente kunsthistorie van het
Institut Saint Luc, dat de basis
vormt van de Luikse activiteiten
van Fah. Zowel Nihoun als Wolke-
nar zijn of waren eraan verbonden.
De inleiding — zo lang als ze was -
werd herhaald in het Duits. Een le-
raar Nederlands stond erbij. Zokon
de illusie van een functionerende
Euregio nog een uurtje in stand blij-
ven.

recept

Peper-entrecóte
met cognacsaus

DOOR HUUB MEIJER

Entrecóte heeft nogal de neiging
om snel droog te worden wanneer
het te dun gesneden is. Zijn ze
klein en dik reken dan op 1 entre-
cóte per persoon of 250-300 g vlees
per persoon.
Benodigdheden voor 4 personen:
1-2 tl zwarte peperkorrels, 2 of 4
stukken entrecóte, 40 g boter,
scheutje olie, 2 dl bouillon, 1 dl
cognac, 1 afgestreken el pijlkruid.
Stamp peperkorrels in een vijzel.
Druk gekneusde peper daarna in
het vlees. Verhit boter en olie en
schroei hierin de stukken entrecó-
te aan beide kanten dicht.
Schuif het vlees over de bodem
van de pan heen en weer en braad
het vlees op de gewenste 'rood-
heid. Neem het daarna uit de pan
en leg het afgedekt met alumi-
niumfolie op een vleesplank.
Blus braadvocht af met de bouil-
lon waarin het pijlkruid is opgelost
en laat dit enkele minuten doorko-
ken. Roer alle aanbaksel los met
houten lepel. Schenk de cognac er-
bij, verwarm goed door en kook de
saus in tot de gewenste dikte. Ser-
veer saus apart bij entrecótes.

exposities

Frank Ermschel
in Kerkrade
en Landgraaf

KERKRADE/LAND-
GRAAF - In de Burgerzaal
van het Raadhuis in Kerk-
rade en in de Ipomal Galerij
aan de Kerkberg 2 in Land-
graaf beginnen vrijdag 6
maart twee exposities van
de Duitse, thans in Kerkra-
de wonende kunstenaar
Frank Ermschel. De ope-
ning in Kerkrade heeft
plaats om 18.00 uur, die in
Landgraaf om 19.30 uur.

Frank Ermschel bouwt zij"
schilderijen, van middelmatig en
groot formaat, op met gebruik
van transportpaletten of ver-
schillende lagen van latten,
waaroverheen doek of linnen
wordt gespannen. Hierdoor ont-
staan de strukturen van het te
schilderen oppervlak. De kun-
stenaar maakt verder vaak ge-
bruik van een laag gladgestreken
beton, waarop het raamwerk van
het schilderij gelegd wordt. Met
dunne olieverf brengt hy ver-
schillende verflagen na elkaar
op, steeds in monochrome lagen
in kleurstellingen van zand- tot
olijfkleur en van grijs tot geel.

De schilderijen van Ermschel
worden met grote lichamelijk6inspanning gemaakt. Met de soli-
de betonnen ondergrond als ba-
sis betreedt de kunstenaar zijn
werken, waardoor de profielen
van zijn onvermijdelijke sport-
schoenen als onderdeel van de
oppervlakstruktuur te herken-
nen zijn. Krassporen leggen de
dieper gelegen verflagen bloot.
De expositie in het Raadhuis i*o
Kerkrade kan bezocht worden
tot en met 27 maartvan maandag
tot en met vrijdagvan 10.00-17.00
uur.

In de Ipomal Galerij is het werK
van Ermschel te zien tot en met
19 april en de galerie is open op
vrijdag van 17.00-20.00 uur en op
zaterdag en zondag van
14.00-17.00 uur.

'Le Cadavre' duikt
op in Berlijn

HEERLEN - Het project Le Cada-
vre Repris, waarmee het roemruch-
te kunstenaarscollectief Het Bassin
in Maastricht afscheid nam van de
Limburgse kunstscene, is vanaf
morgen tot en met 19 april te zien in
Galerie M in Oost-Berlijn. Hier zul-
len zes k:\instenaars - drie uit Oost-
en drie uit West-Berlijn - een vier-
kante meter aan de wand toevoe-
gen. Naast Le Cadavre Repris zul-
len er ook werken te zien zijn van
Gilbert de Bontridder, Willo Gon-
nissen, Fons Lemmens, Twan
Lendfers, Pierre Mertens en Jacek
Sroka. Alle in het Cadavre vertegen-
woordigde kunstenaars zijn uitge-
nodigd een werk op papier te expo-
seren. Onder het motto 'Het Bassin
ontmoet II Ventuno' werd in de-
cember 1987 aan de Bogaarden,-

straat in Maastricht het eigenzin";
ge kunstproject 'Le CadavreRePL
ten doop gehouden. Le Cadavre, j**
staande uit zevenentwintig pane 1
van één vierkante meter, die sam
een wand van drie meter hoog ■negen meter lang vormen, werd ê
maakt door vijftien Belgische ,fNederlandse kunstenaars. Bij
wand werd een kettinggedicht ë.
maakt door zes Nederlandse en e*
Belgische dichter. a
Een jaar later, in januari 1988 ha"
het kunstwerk in Kraków in P°,.,»
uitgebreid met circa tien pane 1
van Poolse, Franse en Duitse k**
stenaars. In Polen vormt het de "
sis voor een uitgebreide uitwi"*3
ling van kunst en kunstenaars
onder de naam 'De Stand Van/1.
ken/Terug Naar Polen', met suD.
die van de Provincie Limburg »
realiseerd wordt. |
In 1990 hing het Cadavre in TS
cho-Slowakije in Uherske HradiS^,
Na Berlijn zal Le Cadavre Repris e(!ieder geval nog in Barcelona ~Antwerpen te zien zijn. Ook he "een museum in het Armeense Je'
van interesse getoond.

verder...
... exposeren in Galerie 't Wever-
tje, De Wever Ziekenhuis in
Heerlen, Elly van Genuchten en
Els Janssen hun werk vanaf
morgen tot en met 8 april.

... wordt in, de etalages en de
wachtruimte van Liass aan de
Elisabethstraat 9 in Geleen tot
en met 2 april een foto-expositie
gehouden van Cor Weerts. De
tentoongestelde collectie gaat
over het straattheater. De expo-
sitie kan bezichtigd worden op
werkdagen tijdens kantooruren
van 8.30-17 uur.

... is in Galerie Hanenhof, Groen-
straat 44 in Geleen, vandaag en
morgen tussen 14 en 17 uur een
tentoonstelling te zien met mo-
numentale werken en kerami-
sche objecten van de Limburgse
keramist Niek Geelen.

cryptogram

Horizontaal: 1. Platvloerse eterij te I en
nog bijna bloot ook; 4. We zijn altijd tegen
carton geweest; 6. Met deze heb je ook
wat te zeggen; 7. Er is tocht hier; 9. Raapt
de een het los van de ander?; 10. Rokende
draden bij een noot; 13. Wond zich op in
Ede; 15. Geen Engelse boom vragen; 17.
Dat is een vrolijke vis, zo te horen; 18. Een
dier op uw weg; 19. Zon karakter moet je
met raad en daad bijstaan; 20. Deze pro-
beert tegenwoordig de dienst uit te maken;
22. Het adviseren van leed kan nog veel
meer leed veroorzaken; 24. Het terrein is
prima, wat we ontvangen hebben; 27. Zon-
der knip in het zeil; 29. 't Dier verplaatste
zich hiermee; 30. Zwart spul in 't eten; 31.
Op het schoolplein aan de piano; 32. Keu-
rige mensen? Voor de vangst.

Verticaal: 1. Ontvangsten in de kan
voor de schuit; 2. Het doen verliezen i;
groente; 3. Zing eens een a, meisje.^.
Want Frans en Anton staan vrolijk op (
plaatje; 5. Die bar verkrijg je door har
werken; 6. Zo gaan we ondanks alles o
8. Vleeslolly? 11. Ook wel genoemd- .
meisje van de rest; 12. Ze dwingen .«
geen Engels schrijfgerei te gebruiken,
Gokken zonder en met uw salaris; 14-
der druk D je lichaamsdeel toekeren, p
Weg uit de vorige, zo blijft dit over; WKp,
je het insect hierheen vliegen, dan "°^\even adem scheppen; 21. lemand
schrikkelijk ophemelen kan je kwaaa
ken; 22. Een zoen van een Rus ler'3ri'£ je ;rKweek dit anders op je huid; 25. in J
richting woont Toos; 26. De vogels w»
goed lopen; 28. Die vertellen we vou
101.

Oplossing van gisteren
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Burgemeester van
diefstal verdacht

DE WIJK - De voor-
zittershamer van bur-
gemeester L. de Beij
van de Drentse ge-
meente De Wijk zaait
tweedracht onder de
burgervaders in die
provincie. Het zo be-
langrijke instrument
werd gestolen tijdens
een expositie van fa-
voriete kunstwerken
van Drentse burge-
meesters in het ge-
meentehuis van De

Wijk. Mr K. de Boer,
burgemeester van
Ruinen, maakte een
dag later bekend dat
hij had gezien hoe een
van zijn collega's de
hamer in zijn zak had
gestoken.

Burgemeester De Beij
heeft laten weten dat
hij aangifte zal doen
als zijn hamer niet
binnen een week te-
rug is. „Een groep
burgemeesters is toch
iets anders dan een

carnavalsvereniging
en het is toch wel heel
treurig als zelfs burge-
meesters voorwerpen
uit openbare gebou-
wen gaan ontvreem-
den", zo verwoordt de
gemeentesecretaris de
gevoelens van burge-
meester De Beij.
De hamer is er overi-
gens een van het huis-
tuin-en-keuken-soort
dat in iedere winkel te
koop is.

Lastendruk
l extra inkomsten door versnelde
'qü^stingafdrachten (de primache-maatregel) beüepen geen 3,2 mil-
te/~ gulden, zoals geraamd in sep--gmber 1991, maar 6 miljard gulden.
Som. l weer tot lagere belastin-ntvangsten in het lopende jaar.

p c°llectieve lastendruk kwam uit
kor». 3'7 procent van het nationaal in-
(je^en, eentiende procent meer dan
l procent waar het regeerak-
jej?rd vanuit gaat. Het fïnancierings-
prKort kwam vorig jaar uit op 4,25

°cent van het nationaal inkomen,
V? vol procent minder dan in 1990.
ko e doelstellingvan het regeerak-
Pro f<^ Van een verlaging met een half
SokCent per jaar is derhalve ruim-

voldaan.
e verder pagina 5

** h
0lt: 'Webalanceren

Sassen hoopen zorg'

Snelheidspiraat
mag te dure
auto houden

- Een Duitse auto-
Iheiri st ' die gisteren met een snel-
'riilr Van 211 kilometer per uur over
«en eg Al6reed- is er met hechts
j^ vinke boete afgekomen. De

4lo '\ kreeg een schikking van elf-
«Hi t

rd <=ulden voorgelegd, omdat
"i-Pl-iSSen M°erdijk en 's-Graven-
kil toegestane snelheidvan 120orneter ruim overschreed.

wrri
aut° van de snelheidspiraat

<jat
d niet in beslag genomen, om-

f>0O
waarde van het voertuig te

(je 8 was: een kwart miljoen gul-
va_i T

VolSens de Dordtse officier

■^ Justitie mr J. van Zon is het
recyoorstelbaar' dat een kanton-
t>riii u een wagen in een dergelijke
krii .asse verbeurd verklaart. „Dat
*lu« v.^ no°rt v°c>r elkaar. De wet is

eperkt in dit soort gevallen,"
"iat Zon' die er aan toevoegt

?r geen grens bestaat wanneer
ge ° s wel of niet in beslag worden
vai °men. „We moeten dat van ge-

tot geval bekaken."

Mislukt contact
in Belgische

ontvoerin£szaak
heeft\ ' De familie De Clerck
actie kend gemaakt dat de trans-
m0 het losgeld, dat betaald
van h Vvorden voor het vrijkrijgen
;ge Auf11 ontvoerd zoontje, de 5-jari-

nt°ny, mislukt is.

iti <) *^°-transactie moest gebeuren
VoerH

urt van Eindhoven. De ont-
sCh^rs werden nochtans afge-
kwa omdat ze aan de weet
SD^ d^ de politie hen op het
leWF Wff\ Ze hadden vanuit een te-bu?° ncel langs de autoweg, in de
ëeh.LVan Leuven, naar de familie
<W:r\ telefoontje kon vrijwel""ddelrjk gelokaliseerd worden.

VVD wil snel actie tegen Griekse boycot:

'Van der Stoel moet
bemiddelen in Athene'

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - De Nederlande rege-
ring moet oud-minister van Buiten-
landse Zaken mr M. van der Stoel
vragen naar Griekenland te gaan
om een einde te maken aan de boy-
cot van Nederlandse produkten al-
daar. Het WD-Kamerlid Weisglas
zei gisteren dat de situatie met de
boycot dermate uit de hand gaat lo-
pen 'dat er snel iets moet gebeuren.

„Als er iemand is die het proces kan
keren", is het de huidige minister
van Staat Van der Stoel, meent de
liberaal. De oud-minister van Bui-
tenlandse Zaken reageerde in eerste
instantie terughoudend op het voor-
stel van Weisglas. „Ten eerste hoop
ik dat er snel een einde komt aan de
acties in Griekenland door de stap-
pen die minister van Buitenlandse
Zaken Van den Broek neemt. Maar
mochten die geen direct resultaat
opleveren en het kabinet overweegt
dan mij te vragen naar Griekenland
te gaan, dan wil ik zon verzoek se-
rieus in overweging nemen."
Van der Stoel wijst er echter op dat
er niet te veel van hem mag worden
verwacht. „Men moet mijn moge-
lijkheden niet overschatten. Ik weet
niet of ik in deze situatie wel een
dramatische wijziging zou kunnen
aanbrengen. Het is echter voorlopig

nog niet aan mij maar aan het kabi-
net om stappen te nemen. Ik wacht
af."
Griekse journalisten verklaarden
gisteren dat de oorzaakvan het con-
flict ligt bij deNederlandse minister
Hans van den Broek van Buiten-

landse Zaken, die een 'anti-Griekse
houding' heeft aangenomen. De be-
windsman heeft inzake de Macedo-
nische kwestie weinig begrip ge-
toond voor het Griekse standpunt.
De Grieken willen de erkenning
door de EG van de Joegoslavische
republiek onder de naam Macedo-
nië tegenhouden. Athene noemt
deze republiek consequent 'Repu-
bliek van Skopje.
De naam Macedonië behoort vol-
gens de Grieken tot het Griekse erf-
goed en houdt aanspraken in op het
Griekse Macedonië, de streek rond
Thessaloniki. Maar Van den Broek
toonde zich ongevoelig voor dit
Griekse probleem.

Zuidafrikaans
leger leidde
Inkatha op

JOHANNESBURG - De voormali-
ge secretaris van Inkatha-leider
Buthelezi heeft gisteren toegegeven
dat het Zuidafrikaanse leger de trai-
ning van 200 Inkathaleden voor zijn
rekening heeft genomen. Deze man-
nen zouden na hun opleiding zijn
ingezet in de machtsstrijd tussen
Inkatha en het ANC. Zes van hen
zouden zich daarbij schuldig heb-
ben gemaakt aan moord op ver-
scheidene ANC-leden.

De opleidingvond plaats in 1986 en
heeft het leger miljoenen gekost, al-

dus M.Z. Khumalo gisteren tijdens
zijn verhoor ,door ,de Goldstone-
commissie in Pretoria. Deze com-
missie onderzoekt de beschuldiging
dat het leger via mantelorganisaties
het geweld in de zwarte woonoor-
den heeft aangewakkerd. Deze
mantelorganisaties zouden de be-
ruchte 'derde macht' zijn.

Khumalo verklaarde dat hij toen
niet geweten had dat het geld af-
komstig was van het leger. Hij deed
zaken met een zekere meneer
Swart, die zei te werken voor een
particulier beveiligingsbedrijf. Pas
een jaar later, in 1987, werd voor
hem de relatie met het leger duide-
lijk.

De 200 man waren opgeleid tot lijf-
wachten voor Inkatha-kopstukken
en zouden ingelijfd worden bij de
politie van KwaZulu, het Zulu-
thuisland in de provincie Natal.

Dat gebeurde pas in 1989, drie jaar
nadat de opleiding was voltooid.
Ook daarna, tot maart 1990, was het
leger hun salarissen blijven betalen.

Bagdad weigert medewerking wapenvernietiging

V-raad protesteert
bij regering Irak

NEW VORK - De Veiligheidsraad
zal bij Irak protesteren wegens de
vermeende gebrekkige medewer-
king bij het vernietigen van Iraakseinstallaties voor het maken van
Scud-raketten. Dat heeft de Ameri-
kaanse ambassadeur bij de VN,
Thomas Piekering, bekendge-
maakt.
„Ik ben door de raad gevraagd on-
middellijk de diepe bezorgdheid
over te brengen aan de Iraakse di-
plomatieke vestiging hier", aldus
Piekering.
Hij zei dat tot het protest is besloten
nadat Rolf Ekeus, het hoofd van
een VN-commissie die is belast met
de vernieting van Iraks wapens
voor massavernietiging, heeft ge-
meld dat Irak weigert mee te wer-
ken aan de vernietiging van 'onder-
delen voor bepaalde ballistische
raketten.

Ekeus heeft zelf tegenover journa-
listen verklaard dat woensdag een
begin had moeten worden gemaakt
met het vernietigen van installaties
voor Scud-raketten. Toen de Irake-
zen dat weigerdenkregen zij 24 uur
uitstel. Bagdad vroeg donderdag
opnieuw om een volle dagrespijt en
heeft die ' ook gekregen. Als Irak
niet snel begint met het vernietigen
van de installaties zal Ekeus op-
nieuw overleg voeren met deVeilig-
heidsraad.

De installaties bestaan uit een koel-
cel, een computer en diverseandere
zaken, verspreid over drie lokaties,
aldus Ekeus. Irak weigert tot nu toe
de installaties te vernietigen omdat
deze ook zouden kunnen worden
gebruikt voor niet-militaire of door
de VN-toegestane militaire doelen.

Over 1991 nog belastingmeevaller van 700 miljoen gulden

Kok voorspelt bezuinigingen
Van onze parlementaire redactie

;^EN HAAG - De tragere eco-logische groei zal ertoe leiden
", at de overheid in 1993 voor«eker enkele miljarden gul-|5er»s' extra moet bezuinigen,
j ® ingreep komt bovenop be-''üriigingen die al in de Tussen-balans stonden. Over 1991 ech-r kan de minister nog op eenplastingmeevaller van 700 mil-joen gulden rekenen.

I^ster Kok (Financiën) zegt dit in
tyj interview met deze krant. De be-

keert zich tegen plei--Wlen extra te bezuinigen om zo een
te bereiken. Dat, aakt het probleem alleen maar gro-gr> aldusKok.

Be, Meevaller over 1991 blijkt uit de
Vali arinota van Kok- of die mee-«Uer eenmalig of bhjvend is, is vol-
y"Js de nota nog niet duidelijk.
jegens de bewindsman zit in de to-
t e meevaller bij de ontvangsten
Qr 1991 iets büjvends zit. Naast de
bii h

ingen zat de grootste meevaller
K*l de ontvangsten in de aardgasba-
■^r'- 163 miljoen gulden. In totaal
L. Tü aan niet-belastingbaten een
-(^evalier van 300 miljoen gulden ge-

binnen/buitenland

Hondje koningin
Beatrix gestikt

DEN HAAG - Het hondje van
koningin Beatrix, de borderter-
riër Miss Pepper, is gestikt in
een konijnehol in de buurt van
Paleis Huis ten Bosch. Het stof-
felijk overschot van het altijd zo
vrolijke diertje werd gisteroch-
tend gevonden. De koningin
jnoet ontroostbaar zijn; zij en
Miss Pepper leken bijna onaf-
scheidelijk.

De bijna twee jaar oude Miss
Pepper werd al sinds donderdag-
ochtend vermist. Ze verdween
tijdens een wandeling door de
paleistuin. Er werd ogenblikke-
lijk een grote zoekactie op gang
gebracht, waarin hofpersoneel,
marechaussee en brandweer sa-
menwerkten.

Een borderterriër is een soort
jachthond,en dat zou volgens de
Rijksvoorlichtingsdienst verkla-
ren dat het nationaal bekende
beestje in een konijnehol is ge-
kropen.

Nederlander
ontvoerd in
Colombia

DEN HAAG - Een hovenier uit
Boskoop is op 15 februari in Colom-
bia ontvoerd. Bij de Nederlandse
ambassade in de hoofdstad Bogota
is inmiddels een losgeldeis binnen-
gekomen. Dit heeft een woordvoer-
der van de Centrale Recherche
Informatiedienst (CRI) gisteren be-
vestigd.

De eigenaar van het hotel waar de
hovenier verbleef, had de Neder-
landse gast gewaarschuwd niet al-
leen op pad te gaan. De Nederlan-
der trok er toch op uit om nieuwe
planten te zoeken voor zijn verza-
meling. Tijdens die speurtocht
moet de man zijn ontvoerd.
Een vertegenwoordiger van de CRI
in Venezuela heeft over deze zaak
contact opgenomen met de Neder-
landse ambassade in Colombia en
de plaatselijke politie. Volgens de
CRI wordt de zaak wordt nu verder
onderzocht door de Colombiaanse
autoriteiten.
De CRI houdt er rekening mee dat
de ontvoerders de hovenier hebben
aangezien voor een medewerker
van een vermogend buitenlands be-
drijf. In februari 1988 werden twee
Nederlanders ontvoerd in Colom-
biaanse hoofdstad Bogota. Zij kwa-
men later vrij.

'Honecker
is gezond'

MOSKOU - Het is met de gezond-
heid van de voormalige DDR-leider
Erich Honecker 'nagenoeg goed' ge-
steld. Dat heeft de plaatsvervangen-
de chef-arts van de Botkin-kliniek
in Moskou, Aleksandr Borodoelin,
verklaard, zo meldde het onafhan-
kelijke persbureau Interfax giste-
ren.

„Erich Honecker betrad het zieken-
huis in nagenoeg goede gezond-
heid. In die situatie is tot op heden
geen verandering gekomen. Wij
gaan door met de onderzoeken", zo
zei Borodoelin. Honecker werd
maandag naar de Botkin-kliniek
overgebracht.
De arts sprak tegen dat de diagnose
van de voormalige Oostduise leider
om politieke redenen zou zijn ver-
valst. „Er is geen enkele druk uitge-
oefend op ons artsen", zo beklem-
toonde hij. Volgens hem is het dan
ook niet nodig dat buitenlandse me-
dici overkomen om een goede dia-
gnose te kunnen stellen.

Bank: groei
lager door

plan-Simons
DEN HAAG - De sterkere te-
rugval van de economische groei
die dit jaaroptreedt wordt vooral
veroorzaakt door de stelselher-
ziening gezondheidszorg: het
plan-Simons. Het plan heeft ne-
gatieve koopkrachteffecten die
doorwerken in de bestedingen.
Dit stelt de Credit Lyonnais
Bank Nederland in zijn maande-
lijkse beschouwing van de eco-
nomische ontwikkeling. De
bank wijst erop dat door het
plan-Simons het laagste belas-
tingtarief stijgt terwijl ook enke-
le sociale premies oplopen. Deze
lastenstijgingen worden niet ge-
compenseerd waardoor de koop-
kracht daalt.
Volgens de bank leiden de lagere
bestedingen ook tot een geringe-
re toename van de produktie.
Van de andere kant kan de infla-
tie nu lager uitvallen en wordt
een groter overschot op de han-
delsbalans mogelijk. Eventueel
kan dit nog dit jaar leiden tot een
rentedaling.

punt uit
Keeltabletten

Keel- en hoesttabletten van het
merk Strepsils kunnen nu voor
rekening van de ziektekosten-
verzekering bij de apotheek
worden betrokken. De tablet-
ten hebben de zogeheten WTG-
status gekregen toen een nieu-
we soort Strepsils werd gere-
gistreerd. Dit betekent dat
vergoeding volgens de Wet Ta-
rieven Gezondheidszorg moge-
lijk is. Strepsils onderscheiden
zich niet van alle, zonder recept
verkrijgbare, middeltjes, waar-
van de indicatie luidt 'bij be-
ginnende keelpijn.'

Geschorst
Het Gerechtshof in Den Bosch
heeft een anesthesist in hoger
beroep veertien dagen ge-
schorstwegens nalatigheid met
dodelijke afloop. De arts was
betrokken bij een operatie van
een 23-jarige patiënte die haar
borsten liet verkleinen. Hij
werd geholpen door een uit En-
geland afkomstige assistent die
onvoldoende Nederlands
sprak. Toch verliet de anesthe-
sist de operatiekamer. Tijdens
de operatie ging er van alles
mis. De chirurg heeft verklaard
dat zijn waarschuwingen door
taalproblemen b_ de assistent
tot grote verwarring leidden.
Volgens het Hof valt niet pre-
cies na te gaan wat er fout as
gelopen met de zuurstofvoor-
ziening - het meisje overleed
aan zuurstofgebrek - omdat
het aan verslaglegging tijdens;
de operatie - een verantwoorde-i
lijkheid van de anesthesist -
volledig heeft ontbroken. Maar
vast staat dat er sprake was van|
ernstig falen, aldus het Hof. ' '

Kindermoord
Een parlementaire commissie.
in Brazilië die onderzoek heeft \
gedaan naar de moord opl
straatkinderen en jongeren,
heeft een rapport gepubliceerd;
waarin zij adviseert om in to--
taal 128 personen juridisch te;
vervolgen. De verdachten zyn*
afkomstig uit Rio de Janeiro en i
Sao Paulo en worden in het;
rapport beschuldigd van \
moord in koelen bloede op;
minderjarigen.

Drugs-top
De Amerikaanse president
George Bush en de leiders van!
vijfLatijnsamerikaanse landen'
hebben hun 'drugs-top' beslo-!
ten met een belofte tot nauwere J'agressieve' samenwerking. De'
zeven landen zeggen in hun!
Verklaring van San Antonio;
pogingen in het werk te zullen!
stellen om Europa en Azië nau-',
wer te betrekken bij de strijd'
tegen drugshandel. Europa en!
Japan worden 'uitgenodigd tot;
actieve deelname.'

Overleden
Tijdens een vakantie op Ibiza is!
de acteur Dries Krijn overle- ]
den. Hij werd 82 jaar. Krijn'
begon zijn loopbaan bij de re-!
vue. Na de oorlog verwierf]
Krijn bekendheid als hoorspel-1
acteur. Zo was hij te horen inj
het legendarische 'Negen heit'
de klok.

Moord
De 56-jarige Anna DietersJon-!
ker uit Alteveer (gemeente;
Stadskanaal) is door haar man!
om het leven gebracht. Het ge-;
beurde in de woning van het-
echtpaar. De politie de 59-jari-i
ge dader in overspannen toe-;
stand aan bij het stoffelijk-
overschot van zijn vrouw. Wat
de aanleiding tot het misdrijf is
geweest, staat nog niet vast. > i

Versterking
Frankrijk heeft 120 paratroÖ-
pers vanuit de Centraalafri^kaanse Republiek overplaatst
naar Tsjaad, waardoor het to-
taal aantal Franse troepen daar"
op 1.370 man komt. Het kabi^
net van Tsjaad, dat een militair
bijstandsverdrag met Frankrijk
heeft zegt dat er pogingen zijn
geweest om de regering omver
te werpen. Na de laatste po-
ging, waarbij een politiebureav^
in de hoofdstad werd aangeval,
len, zou het leger 50 opstande-
lingen, die de premier als 'on-
gelukkige en gefrustreerde
soldaten' had omschreven,
standrechtelijk hebben geëxe-
cuteerd.

Deeltijd
Minister De Vries van Sociale
Zaken heeft de Sociaal-Econo-
mische en de Emancipatieraad"
advies gevraagd over de wensè-;
lijkheid om in het Burgerlijk
Wetboek te bepalen dat deel-
tijdwerkers recht hebben op
hetzelfde uurloon als mensen,
met een volledige baan. Uit een,
recent onderzoek'van deLoon-
technische Dienst bleek dat
circa 16 procent van de deel-1
tijdwerkers minder verdient
per uur. Vooral vrouwen zijn;
daarvan de dupe.

(ADVERTENTIE)
TeKoop Te koop in Petten aan Zee. Luxe recreatiebun-
j4^2s"_!_sf. galows. Voor een uitgebreide folder kunt u bel-J^üttilM |en De watersnip" 02268-1432.

" Bij een bomexplosie in een station in het cen-
trum van Londen zijn gisteren ongeveer 20
mensen gewond geraakt. De bom ontplofte in
een van de toiletten bij een perron van het sta-
tion London Bridge. Sommige gewonden zou-
den er ernstig aan toe zijn. De ontploffing deed
zich voor tijdens de ochtendspits om 8.26 uur
plaatselijke tijd (9.26 onze tijd). London Brid-
ge is zowel een treinstation als een metrosta-
tion en ligt ten zuiden van de Theems. Op het
moment van de ontploffing in de buurt van
perron vier verlieten passagiers juist de trein
waarmee zij waren aangekomen. Over wie
voor de bomontploffing verantwoordelijk is
bestaat geen duidelijkheid. Geen enkele groe-
pring heeft tot nu toe de verantwoordelijkheid
opgeëist. Maar de verdenking richt zich op de
IRA- Foto: AP

(ADVERTENTIE)

I Topform H I
' meubelen ■( HU KwiP

——I Woonboulevard Heerlen " In de Cramer 168
tel: 045-754292
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Een enkele blik op de 605 van Je zou kunnen zeggen dat de een ophanging met 26 in plaats van de Nu zit 'm dat natuurlijk niet louter Neem zn alleszins kalmerende
Peugeot is genoeg om te zien dat dit 'n Peugeot 605 gebouwd is om wat vaker te gebruikelijke 4 "silentblocs". in zn ophanging of in zn veringssysteem kilometer-kostprijs. Kortom: neem de tijd
auto is waarmee ü andere weggebruikers kunnen ontspannen. Dit alles vervolmaakt met een of in het bijna spreekwoordelijke comfort voor een afspraak met de Peugeot-dealer
makkelijk voorbijgaat. Een "voorbeeld daarvan zijn de ingenieus systeem, waardoor de achterwie- van een Peugeot. en maak een proefrit.

Dat is wel waar, maar niet uniek. stabilisatorstangen. Die liggen niet in har- len zonodig fractioneel meesturen. Neem de besturing, die behalve Want als uw werk veel inspanning
Pas tijdens het rijden in de 605 de, maar in rubberen lagers. Zo komt het dat de 605 'n ideale erg direct, ook erg licht is. Zodat harder rij van u vraagt, verdient u dan niet af en toe

ontdekt u dat het een auto is waarmee Een van de vele innovaties in 't plek is om de oneffenheden van het den niet meteen harder werken wordt. wat ontspanning?
u vooral uw dagelijkse beslommeringen veringssysteem dat werkelijk iedere hob- bestaan even te vergeten. Neem zn zorgeloze degelijkheid. ttc \7OFTT TF T FK'K'FRnFR
heel snel achter u laat. bel op uw pad gladstrijkt. Zo komt het dat u zich simpelweg Neem zn rustgevende dieseltechniek. t^t t^-p-tvt pey TrcnTf^Cï^

En dat nu, is wel degelijk uniek. Daarbij wordt 't geassisteerd door lekkerder voelt in een Peugeot 605. Neem zn aanschafprijs (vanaf f 50.970,-).

PRIJS INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN AFGEBEELD IS DE PEUGEOT 605 SV3 0

m PEUGEOT J
E_E_l DYNAMISCH OF WEG.



Boek
Gisteren verscheen een boek van
de journalisten Max van Weezel
en Leonard Ornstein van het
Weekblad Vrij Nederland. Van
Weezel is zo langzamerhand een
bekend PvdA-lid omdat hij vaak
discussies leidt over de toekomstvan de partij.

Ornstein en Van Weezel hebben
zich er niet gemakkelijk van af-
gemaakt. Ze hebben, om het
ooek te kunnen schrijven, een
Zeer groot aantal personen ge-
sproken. Van ministers tot gewo-
ne kiezers en van Kamerleden
tot politieke strategen. Het resul-
taat is een zeer leesbaar en le-
zenswaardig boek, vooral voor al
diegenen die op een of andere
manier verantwoordelijkheid
dragen voor het uit het moeras
trekken van de PvdA.

Het beeld dat uit de 200 pagina's
tellende weerslag van de ge-

sprekken opdoemt is vrij eens-
luidend: de afstand tussen de
politici en de achterban van de
PvdA is zo groot geworden, dat
het onmogelijk is om die kloof
nog te overschreeuwen. Kiezers
en partijbonzen verstaan elkaar
eenvoudig niet meer, ook al om-
dat de beroepspolitici van de
PvdA niet de moeite nemen om
brj de 'gewone' mensen te gaan
luisteren.

De Rotterdamse burgemeester
en vroegere partijstrateeg Bram
Peper beschrijft de sfeer van 'in-
tellectuele luiheid' en de 'geeste-
lijke onvrijheid' die jarenlang de
dienst uitmaakte in de PvdA.
„Bijna alles was taboe. Als je een
afwijkende mening had, werd je
meteen voor rechts uitgemaakt".
Het zouden woorden kunnen
zijn van een gefrustreerde een-
ling, maar na lezing van 'De Ver-
loren Erfenis' van de beide VN-
journalisten doemt een heel an-
der beeld op.

Wim Kok
Over Wim Kok bijvoorbeeld zijn
bijna alle geïnterviewden het
eens. Die man is niet in staat of
niet bereid te luisteren naar wat
er in het land gebeurt, naar
ideeën die in de partij nog best
voor handen zijn. PvdA-bestuur-
ders als Van Thijn, Meijer, Pe-
per, Van Kemenade en Van der
Louw zijnroependen in de woes-
tijn. Zij hebben ook in het verle-
den gewaarschuwd voor het
dogmatische in de partij, zonder
dat daarnaar werd geluisterd.

Dat is overigens niet alleen een
verwijt aan Wim Kok. Ook in de
tijd van de nu al legendarische
Joop denUyl liepen zij tegen een
muur van onbegrip of onwil op.
Maar van hem accepteerden ze

dat, omdat hij een charismatisch
leider was, die grote aantrek-
kingskracht op het electoraat
uitoefende. Maar ook hij krijgt
het verwijt te benauwd geweest
te zijn voor grote koerswijzigin-
gen, ook al zag hij soms dat die
noodzakelijk waren.

Het hoofdstuk in het boek van
Ornstein en Van Weezel, dat
Wim Kok zeker moet lezen, is
het eerste. Daarin komen de 'ge-
wone' kiezers aan het woord. De
mensen die zich nog net niet of
al wel gefrustreerd van de PvdA
hebben afgewend. Uit die ge-
sprekken doemt het beeld op
van een partij die vroeger een
gezelligheidsvereniging was,
waarin ook heftig over politieke
onderwerpen werd gediscus-
sieerd. Tegenwoordig wordt in

de partij alleen nog maar door
enkele halve en hele beroepspo-
litici gepraat, waarbij gezellig-
heidverboden is.

Verjaagd
De vroeger zo actieve gewone
PvdA-leden voelen zich bijna
verjaagd uit de partij. Zij komen
niet meer aan de bak. Maar dat
niet alleen: de partij laat zich ook
niets meer aan hen gelegen lig-
gen. Een voorbeeld. Een partij-
veteraan kreeg van de vakbond
toen hij vijfentwintig en veertig
jaar lid was een speldje. „Ik ben
ook al langer dan veertig jaar
partijlid, maar van de PvdA heb
ik nooit iets gehoord. Ik geloof
dat er wel een speldje bestaat,
maar d&pr ga ik niet om vragen".
Het zijn juist dit soort kleine din-

gen, waarvoor de PvdA geen be-
langstelling heeft, terwijl ze een
belangrijke rol kunnen spelen in
de binding tussen partij en le-
den.

Van Weezel en Ornstein hebben
een geslaagde poging gedaan om
de oorzaken van de ellende van
de PvdA te beschrijven. Het is
voor de partij te hopen dat de
beslissers vóór het congres van
maart het boekje gelezen zullen
hebben. Aan hen is het dan om
een oplossing voor de proble-
men te bedenken, want dat heb-
ben de schrijvers niet voor hen
gedaan.

Vice-premier tevreden over overheidsfinanciën van vorig Jaar
1

Kok: 'We balanceren tussen hoop en zorg
DOOR CAREL GOSELING

achtergrond

DEN HAAG - „Heel tevreden"
ls minister Wim Kok (Financiën)
°ver de financiële resultaten van
°-e rijksoverheid in 1991. Het fi-
nancieringstekort bleef niet al-een binnen de taakstelling van
**>'5 procent, maar kwam zelfs
"°g een halfprocent lager uit.
fen voordeeltje van zon 2,5 mil-
jard gulden, al bestrijdt Kok
meteen dat hij er rijker van ge-
morden is en er nu geld is om uit

delen. „De staatsschuld is nietmet 21 maar met 19 miljard gul-
den gestegen", reageert hij lako-niek. „Dus warmpjes zit ik ern°g niet bij".

van de goede gang vanzaken in 1991 is vooral een mee-vier bij de belastinginkomsten.
Jj-en eerder besluit om belastin-gen bij bedrijven sneller te in-nen, leverde niet alleen meer
geld op, de centen kwamen ook
eerder binnen. Een deel van de
"aten die voor 1992 in de boeken
'ond, vloeide vorig jaar al in de

hielden de bewind-
sneden in het kabinet hun uitga-en door de bank genomen bin-nen de gestelde grenzen. „En dat

bij de overheid in de jaren '80
el anders geweest", herinnert*°k zich.
met al een goed financieel re-

'taat dat ons land een besteuitgangspositie biedt om het
"meilijke jaar 1992 door te ko-
"em Want dat het dit jaar alle-
j^aal lastiger wordt, staat voor

ok als een paal boven water.
uit

e economische groei valt lager
ni -n we dachten. Die wordt

et één procent maar een half
Pla CKnt volSens het Centraal
jaar eau' WiJ ondervinden dit
Co met onze open economie de
de ?ec"lUenties van de recessie in
Britt renigde staten en Groot-
ri, l}annië en de lagere groei in*-mrtsland".

" WIM KOK
geen koopkrachtbehoud

Balanceren
nWe balanceren nu tussen hoop
.« Z°r|V .f00P> omdat we in 1991en so ide financiële basis heb-ben gelegd. Zorg omdat een tra-gere groei in 1992 en 1993 leidt'ot financiële problemen. Dangunnen winsten onder druk ko-nen te staan, dalen inkomsten,

stijgt de werkloosheid en krijg ik
minder belastingen en premies
binnen".
„Maar het positieve blijft over-
heersen. Als we een ongezonde
financiële startpositie hadden,
was dat een extra handicap. Nu
hebben we een gezonde positie
om de problemen aan te pak-
ken".
Somber is Kok dus niet, al wil
hij ook niet het zonnetje in huis
uithangen. Wel noemt hij het
„een belangrijke vaststelling"
dat de economische groei zich
zal herstellen, al gebeurt dat la-
ter danvoorzien. Kok: „We zitten
dus niet in een diepe put. Er zit
een dip in de ontwikkeling. Dat
is heel iets anders dan een reces-
sie of economische neergang. Op
middellange termijn bestaat er
een betrekkelijk positief beeld
over de economie".

De minister spreekt dan ook lie-
ver over „een overgangspro-
bleem" dat er desondanks wel
om vraagt datwij de feiten onder
ogen zien en het hoofd erbij hou-

den. Daarbij hanteert Kok devolgende uitgangspunten. De so-liditeit van het financiële beleid
mag niet worden losgelaten. De
reductie van het financieringste-
kort en de staatsschuld moetenonverkort doorgaan. De discipli-
ne moet daar worden vastgehou-
den. „We moeten de lijn die we
nu hebben, vasthouden. De bur-gers hebben er geen belang bijdat wij de problemen naar mor-
gen schuiven", klinkt het.
Ten tweede wil Kok investeren
in de economische structuur om
de Nederlandse kracht en aan-trekkelijkheid voor investeer-
ders te behouden. „We moeten
bij de top van Europa horen,
maar daar voor zijn we nog niet
'af genoeg voor", meent hij. In
rap tempo noemt de bewinds-
man de hoge snelheids- en de
Betuwespoorbaan, de ontwikke-
ling van de Rotterdamse haven
en Schiphol, stedelijke vernieu-
wing, bodemsanering en de ont-
wikkeling van regionale speer-
punten ook in het Noorden.
Daaraan wil hij een meevaller
besteden van een paar honderd
miljoen gulden die dit jaar op.
treedt bij de export-gasbaten.

Het derde 'credo' van Kok is het
beheersen van de inflatie en het
niet laten oplopen van de werk-
loosheid „in onderlinge samen-
hang". Hij waarschuwt voor de
neiging stijgende kosten van le-
vensonderhoud op te vangen via
hogere looneisen in cao's, waar-
door kosten stijgen en de inflatie
omhoog gaat.

„Een loon-prijsspiraal is heel
snel op gang gebracht maar veel
moeilijker te remmen", stelt hij.
Kok wil in dit verband nog dit
voorjaar met werkgevers en vak-
bonden gaan praten over maatre-
gelen die de banengroei moeten
stimuleren en de inflatie dem-
pen. Om de banengroei aan te
moedigen, denktKok aan eenre-
ductie van arbeidskosten voor
werkgevers.

Alles bij elkaar is Kok weliswaar
bezorgd over de economische
ontwikkeling maar meent hij
toch dat „wij er met verstandige
beleidsreacties" doorheen kun-
nen komen. Die keuzen moeten
dan wel nu gemaakt worden
voor de begroting 1993.

Paar miljard
Sprekend over die begroting,
waarvan het kabinet binnenkort
de hoofdlijnen gaat bepalen,
noemt Kok extra bezuinigingen
van „zeker een paar miljard gul-
den" nodig, ook al gedraagt
iedereen zich netjes en claimen
ministers geen extra geld.
De extra bezuinigingen zullen
bovenop de besluiten uit de Tus-
senbalans moeten komen, ingre-
pen die voor een deel nog uitge-
werkt moeten worden in maatre-
gelen voor 1993 en 1994, Kok
erkent dat dit „niet eenvoudig"
zal zijn. „Bedrijfsmatig wordt het
moeilijk om in de tweede helft
van de periode nog verder te be-
zuinigen. De citroen heeft bijna
geen sap meer".
De bewindsman blijkt echter
wel genegen enkele lastenverho-
gingen dienog voor 1993 en 1994
in de Tussenbalans waren aange-
kondigd, nader te bezien.. Hij
spreekt in dit verband over
„marges" en „beleidsvarianten".
Kok: „We moeten absoluut niet
naar lastenverhogingen. Dat is
de verkeerde medicijn voor de
patiënt". Van de andere kant is
het voor hem echter niet denk-
baar de Tussenbalans-operatie
fundamenteel bij te stellen. Dat
zou immers het financiële beleid
aantasten.

Nog een extra bezuiniging voor
lastenverlichting blijkt Kok niet
erg te zien zitten. „Dan wordt de
moeilijkheidsgraad nog hoger. Is
dat wel een prioriteit die wij wil-
len? Je moet wel eerst de heuvel
over voor jeaan de berg kan be-
ginnen. Sommigen die nu over
lastenverlichting praten, onder-
schatten dat".
Desalniettemin sluit de bewinds-
man een selectieve lastenverlich-
ting binnen het totaalpakket niet
uit. Hij spreekt over een „her-
schikking van lasten" gekoppeld
aan een beleid gericht op meer
werkgelegenheid, beheersing
van de overheidsfinanciën, be-
houd van koopkracht en een re-
delijke inkomensverdeling.

Be<>T.>tmü
Pratend over 1993 wil Kok de nu
lopende begroting 1992 niet ver-
geten. Hij noemt dat „geen gelo-
pen race" gezien de ontwikkelin-
gen in 1991. Wel meent hij dat
het financieringstekort op de ge-
dachte 4,25 procent kan uitko-
men „als we niet te veel pech
hebben en ons gedisciplineerd
blijven gedragen".
Daarbij wordt Kok ook iets ge-
holpen door de doorwerking van
een deel van de belastingmeeval-
ler uit 1991 in dit jaar. De effec-
ten van de mindere economische
groei denkt Kok pas in 1993 in
financiële zin te zullen merken.
De inflatie zal dit jaar iets mee-
vallen, terwijl Kok nog niet te
veel geloof wil hechten aan be-
richten dat de werkloosheid
weer stijgt. „Bij het CPB is er
wel meer een lelijkekloof tussen
raming en resultaat op ditpunt".

opinie

'De verloren erfenis': handboek voor gefrustreerde PvdA-politici

Kloof met achterban te groot
DOOR HENRI KRUITHOF

politiek objectief

DEN HAAG - Het grootste probleem waarmee de PvdA
Worstelt is de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen
dat we de helft van ons electoraat zijn kwijtgeraakt? Het is
een belangrijke vraag omdat een oplossingvan de malaise
alleen maar gevonden kan worden als het probleem duide-
lijk in kaart is gebracht.

Velen in en buiten de partij heb-
ben daar de afgelopen maanden
hun zegje over gedaan. 'We zijn
niet links genoeg meer' of 'we
zijn te links voor de veranderde
kiezers. 'We praten te weinig
■"net de achterban' of 'we praten
teveel met onszelf. Het zijn alle-
maal uitingen, waarin velen zich
kunnen vinden, maar een sa-
menhangendbeeld van de oorza-
ken van de rampspoed die zich
"n de PvdA heeft voltrokken,
°ntbrak bijna volledig.

Er zijn rapporten en nota's ver-
Schenen. Zowel over de inhoud
van het PvdA-beleid als over de
structuur van de partij wordt tij-
dens het congres in maart ge-
sproken en besloten. Maar of het
aHemaal tot een oplossing zal lei-
den, weet nog niemand en meni-
geen twijfelt daar ook sterk aan.

Winsl
Bang voor begrotingsoverschrij-
dingen is de miniêter van finan-
ciën niet. „Die hebben we achter
ons en ik hoop dat dat zo zal blij-
ven. De discipline en de gedach-
te dat wij ons aan de begrotings-
maxima moeten houden, zit er
nu in. Dat is winst. De kans dat
we de doelstellingen in de ko-
mende jaren halen, is daardoor
ook groter".
Eén doelstelling haalt het kabi-
net met Kok voorlopig nog niet:
koopkrachtbehoud in 1992. Cij-
fers van Sociale Zaken geven
een daling aan. Kok: „Het is te
vroeg voor stellige uitspraken
dat de koopkracht in betekenen-
de mate teruggaat". Over com-
pensatie wil hij dan ook nog niet
praten.

Nederland-EC
Terwijl in alle delen van de we-
reld, landen vechten voor hun
vrijheid en proberen zich te ont-
doen van hun uitbuiters, doet
Nederland alle moeite om zich-
zelf de das om te doen. O ja, men
spreekt van vrede en eenheid,
maar deze bestaat alleen zo lang
er iets te plukken valt. Op de
EG-top in Maastricht werd dat
heel duidelijk, de kleinen beta-
len en de groten halen.
Juist voor het begin van de
bijeenkomst in Maastricht maak-
te Lubbers de pensioengelden
vloeibaar, wat betekende dat
driehonderd miljard gulden in
het buitenland belegd konden
worden, natuurlijk kan elk land
dat geld gebruiken, maar terug-
betalen doet niemand.
Wij Nederlanders moeten ons
dan ook niet verwonderen als we
bericht ontvangen dat de reser-
vegelden van de pensioenkas
verdwenen zijn en onze pensioe-
nen minder moeten worden.
Ook de verschillen ten aanzien
van de btw bleven gehandhaafd.
MaarLubbers vond dat helemaal
niet erg. hij zou de Nederlanders
wel plunderen, als men hem
maar een baantje bij de EG zou
geven en Kohl heeft ja geknikt.
Hoe reageert de EG als er in
Frankrijk weer een soort Napo-
leon aan de macht komt, of in
Duitsland een Kaiser Wilhelm,
dan spreek ik maar niet over een
adept van Hitler? Gaan onze kin-
deren of kleinkinderen vechten
zoals in Joegoslavië of Rusland
om weer hun vrijheid terug te
krijgen? De door onze regering'
zo geroemde EG wordt in werke-
lijkheid een soort toren van Ba-
byion.
In Maastricht probeerde Lub-
bers de scheuren die zeer duide-
lijk te zien waren met geld te
verdoezelen. Ook sprak men er
niet dezelfde taal, want Duits-
land ging zijn eigen weg, en er-
kende Kroatië, logisch als men
bedenkt dat Duitsland zijn verlo-
ren gebieden in Polen via de EG
hoopt terug te krijgen.
Kohl zelf heeft de partij vrienden
opgeroepen om niet zo hard met
hun laarzen te stampen anders
konden hun buren wel eens
wakker worden. Ik hoop maar
dat de kleine landen in Europa
dat doen, wakker worden.
KERKRADE J. Vreuls

Crossen
Wat is het toch mooi als je door
je werkgever, op je werk, in de
gelegenheid wordt gesteld de
krant te lezen. Zo kom je nog
eens iets te weten.
Mochten wij eerst via de krant
vernemen dat er in de Schin-
veldse bossen een 'gatenmuur'
wordt gebouwd voor de oever-
zwaluw, zo lazen wij in het Lim-
burgs Dagblad van 20.februari jl.
dat er ook door de Brunssum-
merheide een route wordt aange-
legd voor de mountainbikers
onder ons, dit vergezeld van een
prachtige kleurenfoto met daar-
op twee mountainbikers diezich
met hun fiets buiten de aangege-
ven paden bevinden. En dat nog
wel met de medewerking van de
heer 'routeplanner en natuurbe-
schermer' Ingo Spica. Een man
die nog niet zolang geleden nota-
bene een internationale wandel-
route plande, dwars door een
natuurreservaat in de Schinveld
se bossen heen.
Nu dan een route voor moun-
tainbikers, want er was de keuze
tussen 'verbieden' of een 'alter-
natief bieden.

In het LD van 22 februari jl. be-
nadrukt de heer Spica dan ook
dat er tegen de mountainbikers
'niet opgetreden kon worden.
Ze luisteren toch niet, wat

ook zegt. Als jeze verbiedt over
de paden te rijden, doen ze het
toch".
Laat het nu echter zo zijn dat de
aangegeven paden binnen de
Brunssummerheide en de Schin-
veldse bossen, voor het open-
baar verkeer openstaande wegen
zijn, met dien verstande dat zij
verboden zijn voor gemotori-
seerd verkeer, hetgeen door mid-
del van borden wordt aangeduid.
Dit betekent dat men op deze
aangegeven paden mag lopen en
fietsen. Nu zijn er echter groe-
pen(jes) mountainbikers die van
mening zijn dat deze paden niet
voor hen bedoeld zijn en zonodig
dwars door de heide 'biken'. Dan
kan er door de bosopzichters wel
degelijk opgetreden worden.
Men loopt dan kans op een pro-
ces-verbaal. Om dan te zeggen
dat er maar een mountainbike-
route moet worden aangelegd
omdat men zich anders toch niet
aan de regels houdt, gaat mij te
ver.
Laten we dan ook routes aanleg-
gen voor crossmotoren, want
daar heeft men op de Brunssum-
merheide en in de Schinveldse
bossen ook veel last van en deze
lieden houden zich ook niet aan
de regels. Honden hoeven we
dan ook niet meer aan te lijnen,
want als wij de verhalen mogen
geloven dan heeft toch niemand
zijn hond aangelijnd. Zo kunnen
we dan nog wel even doorgaan.
Onderling overleg blijkt ook bin-
nen een relatief kleine organisa-
tie, zoals de onze, niet mogelijk.
Maar gelukkig mogen de bosop-
zichters nog (even) blijven bij
het Streekgewest. Ook dit verna-
men wij uit de krant, nadat er
eerder in had gestaan dat de bo-
sopzichters bij het Streekgewest
weg moeten.
Er kan dus nog opgetreden wor-
den tegen overtreders. Daarna
zien we wel verder.
HOENSBROEK

J.J. v. d. Heuvel
Bosopzichter(wachter) bij het

Streekgewest
Oostelijk Z-Limburg

lezers schrijven

Vliegtoerisme
In het LD van 24 februari wordt
verslag gedaan van een actie van
de Vereniging Milieudefensie te-
gen vliegtoerisme vanwege de
enorme milieuschade van vlieg-
verkeer. Overeenkomstig de be-
doeling werd kleinschalig op
dertig plaatsen in Nederland be-
gonnen met een bewustmaking-
sactie. Grootschalig, landelijk
geconcentreerd bij Schiphol,
vindt op 16 mei een manifestatie
plaats. De constatering in de
krant dat de actie 'een flop ge-
worden' is, omdat 'welgeteld elf
milieu-activisten' aanwezig wa-
ren, is dus niet terecht. Bij de
organisatie was uitgegaan van
tien tot vijftien actievoerders.
Deze elf personen hebben op za-
terdagmiddag bij diverse reisbu-
reaus in Maastricht aan veel
mensen informatie verstrekt
over de milieuschade door vlieg-
verkeer. De kern van milieupro-
blemen is vaak dat geen reke-
ning wordt gehouden met alle
gevolgen van het menselijk han-
delen. De milieubeweging wil
dat wél doen. Als Milieudefensie
stelt dat bij een vliegreis per per-
soon bij voorbeeld honderd keer
meer CO2 wordt uitgestoten dan
oij een treinreis, dan wordt daar
alles bijgeteld, ook de uitstoot
bij de energiecentrales. Er wor-
den dus geen appels en peren
met elkaar vergeleken, zoals de
heer Van Hulst volgens dat arti-
kel gezegd zou hebben. In onze
informatie naar de krant stond
onder andere dat bij een vliegva-
kantie naar Spanje per persoon
evenveel energie wordt ver-
bruikt als nodig is om een jaar
lang een eensgezinswoning te
verwarmen. Dergelijke informa-
tie lijkt ons relevanter dan het
aantal actievoerders.
MAASTRICHT,

Els Derks-Van derWiel
Milieudefensie-groepen

Maastricht en Meerssen.

Wao-plannen
Zoals jl. vrijdag 21 februari is be-
kendgemaakt door de uit de vak-
beweging afkomstige staatsse-
cretaris mevrouw ter Veld, gaan
de aanvullende voorstellen op de
reeds geplande wao-veranderin-
gen er voor zorgen dat 190.000
wao'ers voor tenminste een deel
in de bijstand terecht komen. Nu
reeds staat vast dat van de
400.000 wao'ers er 190.000 moe-
ten worden afgeschat. Dumpen
is. hier beter op zijn plaats dan
herkeuren.
Het eerste voorstel van Lubbers/
Kok hield in dat allewao'ers een
uitkering zouden krijgen van 70
procent van het minimumloon.
Het zou echter wel een wao-uit-
kering blijven, waardoor de
wao'ers uit de bijstand zouden
blijven. Met deze laatste voor-
stellen komen 190.000 wao'ers
dan toch in de bijstand terecht!
Men maakt het zich bijzonder
gemakkelijk door niet meer te
kijken naar de handicaps die
iemand heeft, en de negatieve
gevolgen hiervan op zijn arbeids-
geschiktheid.
In NOS-laat liet men een bouw-
vakker zien wiens rug verbrij-
zeld was na een val van een stei-
ger. De staatssecretaris merkte
hierover op dat bij een volgende
herkeuring over vijf jaar er best
gesteld zou kunnen worden..dat
deze man dan werk zou kunnen
doen waarbij hij afwisselend 10
minuten zou kunnen zitten en 10
minuten zou kunnen staan!
Het gaat er kennelijk in de toe-
komst zo uitzien dat men zich zo
goedkoop mogelijk van die men-
sen gaat afmaken die een beroep
moeten doen op de verzekerde
sociale voorzieningen.
Ik zie dit alles dan ook als het
einde van een beschaafde sa-
menleving! Indien men nog niet
helemaal arbeidsongeschikt is
dan zorgt dit kabinet er wel voor
dat men het alsnog wordt.
Toen men enkele jaren geleden
de wao met tien procent wilde
verlagen, hebben de bonden in
het begin ook hevig geprotes-
teerd. Na een afkoelingsperiode,
toen iedereen uitgeraasd was,
heeft Lubbers op een geruisloze
manier de verlaging op lopende
contracten er toch doorgedrukt.
Dit dreigt er nu ook te gebeuren.
Vorig jaar, bij de eerste wijzi-
gingsvoorstellen over de wao,
stond heel Nederland op zijn
kop. De bonden zouden met ac-
ties doorgaan tot alle plannen
van tafel zouden zijn.
Er zijn vorig jaar stemmen opge-
gaan dat de PvdA geen bestaans-
recht meer zou hebben. En te-
recht! Ditzelfde gaat nu ook op
voor de bonden indiener niet se-
rieus iets wordt ondernomen te-
gen deze a-sociale plannen.
Naam en adres
bij redactie bekend
(door redactie ingekort)
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~i Limburgs Dagbladgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

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

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade vanj/velke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezendoor
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Ceooco Sum.no Scanner) D79

Personeel aangeboden

Confectie- loonbedrijf
vraagt LOONARBEID. Info 04454-2225.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

Jonge dame 28 jaar met er-
varing zoekt werk als TELE-
FONISTEreceptioniste. Br.
o.nr. B-0605 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Voor al uw bestellingen en
kleine vrachten door geheel
Nederland, bel 043-644172,
ook voor bedrijven.

Communie
Te k. kort eenvoudig COM-
MUNIEJURKJE, wit, mt. 146
schoentjes mt. 33, en alle
verdere ace. samen ’ 150,-.
Tel. 04492-2680.
Te k. lang wit COMMUNIE-
JURKJE mt. 140, met alle
toebeh ’ 350,-. 045-254792
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel gevraagd
I■:■ —■: —

Bouwvak personeel

De Kloe Dakbedekkingen B.V.
zoekt

11./erv. bitumineuze dakdekkers
erv. pannendekkers

snelle plaatsing. Werkzaamheden in binnen- en buitenland
Schriftelijke sollicitaties:

De Kloe Dakbedekkingen b.v. t.a.v. Personeelszaken,
De Koumen 146, 6433 XE Hoensbroek.j Vakwerk in Dakwerk

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.

Met spoed gevr. all-round
DAKDEKKERS, salaris n.o.
tk. Loodgieters- en dakdek-
kersbedrijf Schins, tel. na
18.00 uur 045-723174.

Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Bouwbedrijf BORGER
Brunssum vraagt ervaren
Col., metselaars en beton-
timmerlieden. 045-250930.

Chauffeurs

Buschauffers
gezocht, voor direct. Wij bieden u een interessante gere-
gelde lijn-wisseldienst interne scholing. Schloemer-Reisen

Maurerstr. 37, 5110 Alsdorf, tel. 09-49-2404-21036.

Lastechnische groothandel
vraagt

chauffeurs/techn. medewerker
eventueel parttime

Reacties telefonisch 045-326701
CHAUFFEUR voor het Int. TAXICHAUFFEURS gevr.
vervoer Duitsland, België, full-time, part-time, evt.
Frankrijk, Italië, Spanje, treintaxi. Tel. afspr. 045-
Liefst met ervaring gezocht. 215555. Akerstr. Nrd. 132,
Tel. 0949-2403-31537. Hoensbroek.

Horeca personeel

______________t_t_Lf>^^

___t fc .'!I li .
Buffetbediendes

v.a. 25 jaar, zonder ervaring onnodig te reflekteren.
en zelfstandig werkende

Friturekracht
Aanmelden: tel. 045-415794.

Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd voor enkele uren per
week. Friture de Ziepe,
Nuth. Tel. 045-245473.
Wat VERKOPEN? Adve,
teer via: 045-719966.

Huish.pers. Oppas
Gevr. POETSVROUW voor
1 dag per week, Molenberg
Heerlen. Tel. 045-423954.

Kantoorpersoneel

Groothandel in kaas en
zuivelprodukten

zoekt op korte termijn
administratief medewerker(ster)

Leeftijd 20-22 jaar.
Opleiding: MAVO-HAVO-MEAO

Schriftelijke sollicitaties (met pasfoto) binnen 8 dgn.
Br.o.nr. B-0684, L.D. Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Technisch personeel
Garage/vervoersbedrijf Hanneman te Kerkrade,

tel. 045-452666 zoekt op korte termijn een

Ervaren autospuiter
Aanm. na tel. afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Hanneman.

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Ervaren metaalvaklieden en gemotiveerde halfwas-bank-
werkers zijn bij ons steeds welkom! Wij bieden interessant
en gevarieerd vast werk in moderne werkplaatsen, met
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Neem kontakt met ons op!
Staalbouw Permeca B.V.

Galjoenweg 19, 6i222 NS Maastricht.
Tel. 043-632569 (Dhr: Lieben).

Lasser A en E, pijpfitters iso,
bankwerkers, zelfst. met
erv. en rijbewijs. Las- en

montagebedrijf

W. Verstegen
Zadelmaker 14, 6444 KJ
Brunssum, 045-272661.

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

Medisch pers.
Gesucht ab sofort KRAN-
KENGYMNASTIN mit 2-ja-
riger berufserfarung in
Deutschland. Über tarifli-
ches gehalt und umsatzbe-
teiligung. Zuschriften an
Massagepraxis Saad, Gra-
benstrasse 76, D-5180
Eschweiler/Dtschl.

Uitzendbureaus

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Medewerker stadsreiniging m/v
voor het ophalen van huisvuil in de gemeente Heerlen. De
werkzaamheden zijn uitsluitend op maandag van 8.00-
-16.30 uur. Leeftijd: vanaf 17 jaar. Hebt u interesse voor
deze bijverdienste? Neem dan contact met ons op.

Informatie: 045 - 71 83 66, Germaine Petit
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Winkelpersoneel

Lampenpaleis Beek B.V.
zoekt gegadigde voor de functie van

Ass. bedrijfsleider
welke belast zal worden met de dagelijkse gang van zaken

en de begeleiding van de medewerkers.
FUNKTIE-EISEN:

* Opleiding op HAVO-niveau
* Leidinggevende capaciteiten

* Stressbestendigheid
* Ervaring in de detailhandel

* In bezit van diploma NIMA A
Wij bieden U een zelfstandige werkkring, een goed salaris

en dito secundaire voorwaarden.
Schriftelijke sollicitatieste richten aan:

Lampenpaleis Beek BV, Postbus 36, 7160 AA Neede.
Voor meer informatie kunt U bellen

046-376982 en vragen naar Dhr, van Beek.
Wij zoeken per 1 april (liefst nog eerder)

'n enthousiaste en vakbekwame
bloembinder M/V voor 20 uur

Schriftelijke of telefonische reacties: Bloemenhuis Habets,
Lichtenbergerstr. 49, 6371 AT Landgraaf. Tel. 045-324384

Wij vragen voor
onze nieuwe juwelierszaak

in Kerkrade
Verkoopster

part-time, bij voorkeur
met vakkennis.

Juweliershuis van
CLEEF en DELON.

Tel. 4492-3842.
Voor kleine supermarkt zoe-
ken wij 2 VERKOPERS
part-time, Ift. 17-20 jaar,
erv. niet vereist. Lijkt het jou
wat, bel dan tussen 9.00-
-13.00 uur 045-324784.

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.

Gevraagd WINKELHULP
met spoed, liefst full-time.
Slagerij Luja Nuth. Tel. 045-
-241319.

Diversen personeel

Uw toekomst in de groensector
geen seizoenswerk

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

leerling hoveniers
hoveniers

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

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

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.
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. Hanneman.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Wij zoeken voor ons BENZINESTATION een
Medewerker

in vast dienstverband. Br.o.nr. B-0369, LD,
Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Unique Uitzendbureau
zoekt m/v met ervaring voor de navolgende functies:

Secretaresse
met tekstverwerking W.P. 5.1 en Wang.
Managementassistente

met kennis van W.P. 5.1 en notuleren, part-time baan.
Verkoopsters

voor part-time banen in zowel de meubelbranche als bij
een beddenspecialist.

Produktiemedewerksters
voor het bewerken van printplaten.

Verpleegkundige-A
met intensive care- of recovery aantekening.

Draaier/frezer
die met een normale conventionele bank kan werken.

Administratief medewerkster
met MEAO-BE/BA, ervaring met debiteurenadministratie

en kennis van Engels, Duits en Frans.
Inpakker

voor het inpakken van vlees.
Unique Uitzendbureau, Emmaplein 2, Heerlen.

Tel. 045 - 71 81 70.
Gevr. ervaren

Rij-instructeur
voor vrachtwagens C en E.

Voor info.: 046-332012
Bola KINDEROPVANG,
Achter de Kerk 6a, Schinnen
Geop. ma. t/m vr. van 8.00
tot 13.00u., kosten opvang
’3,- per uur, bij aanname
2e kind ’ 2,50. 04493-4212.
Gevr. TAXICHAUFFEURS
part-time en avonddiensten.
Persoonlijk aanmelden:
Grootveld, Haefland 18,
Brunssum van ma t/m vrij.
Je weet wat je wilt! Je kunt
WERKEN! Je kunt met
mensen omgaan! Br.o.nr.
B-0594, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.
Exclusieve club te Lanaken
zoekt nette atraktieve jonge
DAMES, hoge verdienste,
werktijden i.0., vervoer aan-
wezig. Tel. ml. 045-729239

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 ’ 8,- netto per uur
plus onkosten en bonus. Inl.
Berendsen Kartografie,
045-244877.

Woningruil
Grt. part. benedenwoning te
ruil tegen kleine FLAT, liefst
omgeving Kerkrade. Tel.
045-463127.
Te ruil eengezinswoning te
GELEEN, 3 slaapk. en zol-
der, tegen eengez.won. te
Brunssum. Tel. 046-744569
na 17.00 uur.
HUIS te ruil tegen eenge-
zinsflat Brunssum Noord.
Tel. 045-259774.. . _ . 1

Kamers

Student zkt. kamer in
HEERLEN/Kerkrade i.v.m.
stage, van maart tot juni.
Tel. 01620-27064.

Te h. HEERLEN-C, kamer
in studentenhuis per 1
maart. Tel. 043-251634.
Te h. te HEERLERHEIDE
zit/slaapk. in bungalow, met
gebr. van keuk., douche en
eig. opgang, ’llO,- of

’ 125,- p. wk., info tuss
21-22 uur 045-223482
50-jarige ambtenaar zoekt
in LANDGRAAF bij een net-
te hospita een gemeubileer-
de kamer (met gebruik bad).
Br.o.nr. B-0681 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen

Reparaties
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

Hobby/D.h_z.
MODELBOUW op afstands-
bediening. Nw.pr. ’BOO,- vr.
pr. ’250,-. 046-516047.
BILJART-SNOOKERCEN-
TRUM Matchpoint, Apollo-
laan 9, Heerlen. Wilt u ge-
zellig biljarten of snookeren
dan kunt u alle carnavalsda-
gen bij ons terecht. Reser-
veren mog. Tel. 045-741929

Geldzaken
mv. BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.
’30,-. Tel. 045-210931.
AANGIFTEBILJET A-E-T-B
invullen. Snel, correct, voll.
verzorgd. Tel. 045-216431.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

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

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

Nieuw en gebruikt kantoor- en directief-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening laden kasten A 1en A0v.a.
’595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ’75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur bedrijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.
Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te k. professionele TEKEN-
TAFEL compleet, pr^3oo,-
Tel. 045-230932.

Massief eiken
Winkelinterieur
uit juwelierszaakte koop.

Bijzonder voordelig
Ook goed te gebruiken

door particulier.
Inl. 04492-3842.

Restanten
Tapijttegels

Winkel/horeca/kantoor
A-kwaliteiten.

Piet van Heugten, fabrikant
tapijttegels, Roermond.
Pr, Bernhardstr. 34-34a.

Tel. 04750-15188.

Transacties
Te koop

6 Stauffer
Toningtafels

voor afslankstudio. Voor
volledige info Br.o.nr.'
B-0496, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Ter overname aangeboden
CADEAUWINKEL op goede
lokatie. Br.o.nr. B-0665,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.

I VOORJAARS-
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nu nóg voordeliger!

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

\ BEL NU 045-719966
Landbouw en Veeteelt

Tuinbouw trakteren
NIEUW: Ferrari "SystemßS"

26 pk 2 cylinder diesel, 4-wielaandrijving, 2 aftakassen,
hydraulischebesturing, 3-punt installatie, rolbeugel.

Nu ter introduktie ’ 19.985,-
Freesmachines:

Ferrari is van kleur veranders. Wij kochten 45 2-wielige
trekkers in de lichtgroene kleur, zowel in benzine als diesel,

deze bieden wij aan tegen sterk gereduceerde prijzen.
Informeer naar de prijzen.

Diverse gebruikte machines:
o.a. 20 freesmachines, 3 tuinbouwtrekkers, 7 zitmaaiers.

Bezoek onze showroom.
Lozeman Tuinmachines B.V.

Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341.
Steeds te koop:

Melkquotum op pachtbasis
van 4,06% tot 4,35% vet, afkomstig uit Brabant, Gelder-

land en Limburg! Voor informaties:
Van Willigen Vuren

Tel. 01830-30066 en 30345.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
HOOI te koop. Lenoir, Over-
geul 2A, Mechelen. Tel.
04455-1795.
Te koop VOEDERBIETEN.
Te bevr. tel.nr. 046-516893.
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.
Te koop KEMPER opraap-
wagen. J. Starmans. Aal-
beek-Nuth. 04405-3219.
Heren landbouwers, als u
aan loonwerk denkt: loon-
bedr. G. VAESSEN & Zn.
Landgraaf. Tel. 045-324167
of 045-312516. Bonen, bie-
ten, aardappelen, planten
en aanaarden, maïs, gras
en granen.
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 koop WATERKAR op
luchtbanden, 750 liter. Wolf-
hagen 121, Schinnen.
Te huur of te koop gevraagd
WEILAND voor paarden. Tel
na 19.30 uur 04454-5130.
Te k. hooi- en VOEDER-
BIETEN. Tel. 04409-1602.
Diverse gebr. trakteren: Ze-
tors vanaf 45 Pk t/m 70 Pk;
Renault 651; Case 644;
John Deere 2120 en 1030.
Diverse gebr. mengmest-
tonnen 2.500 ltr; 4.500 ltr.
5.000. Tevens Uw adres
voor Renault en Zetor trak-
teren. COLLÉ Susteren. Tel.
04499-3030.
WEIVEE te koop gevraagd,
ook stieren en zoogkoeien.
F. Weerts, Wijlre, tel.
04450-1577.
Te k. HOOI en stro, Geulle.
Tel. 043-641584.
Aangeboden: VARKENS-
en kippendrijfmest ver-
spreidt over het land. Loon-
bedrijf J. Scheren Schinveld.
Tel. 045-253499.

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

Auto's

Alfa
ALFA 33 1.3 Junior '87. Ga-
rage Swentibold. Susteren.
Tel. 04499-3300.
ALFA 75 Twin Spark, cham-
pagnemet., m.'BB,
’23.000,-, zeer mooie auto.
Tel. 045-713791. Bekker-
veld 21, Heerlen.

GIULIA super 1.6 lusso, bwj.
'77, APK gek., pr.n.o.t.k..
Tel. 045-252301.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Audi
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

verderop in deze rubriek en let ook
op onze advertentie op maandag en woensdag!

St. Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

AUDI 100 cc Avant, 8-'B4,
schuifdak, beigemetallic,
’9.950,-. Tel. 04906-1387.
AUDI 100, 5-cyl. 3-'B4, LPG
met.blauw, 140.000 km.
’7.950,-. Tel. 04906-1387.
Audi 80 diesel november '88
blauw, veel extra's, als
nieuw. AUTOGARANT, tel.
045-725588.
Te k. AUDI 100 5-cyl. inj. 86
LPG, in perfecte st. 115 PK,

’ 10.750,-. Tel. 04959-3203

Te k. AUDI 80, bwj. aug. '87,
kl. azuriblauw, pr. ’ 16.500,-
Tel. 045-317516.

AUDI 100 CD 2.3 E, bwj. B-
'Bs, duurste uitvoering. Tel.
045-228469.

Austin
Te k. Mini MAYFAIR, bwj. 7- ''88, i.z.g.st, 35.000 km., pr.
’8.200,-. Tel. 045-464330
Of 09-49^240718333. I

BMW
komt binnen

BMW 520 i
1989 (mei)
77.000 km

’ 39.950,-
Alpine wit
Fiat

Schobben. Brunssum
Tegelstraat 3
045/250675

Te k. BMW 733i, Pullman
uitv. nw.gesp. pas AKP, bwj.
'79, i.z.g.st. ’3.000,-. Tel.
046-745878.
Te koop BMW 316, bwj. '85,
alpinewit, verlaagd, sport-
velgen, i.z.g.st. Moet gezien
worden, inruil kleinere auto
mogelijk, vr.pr. ’9.900,-. Inl
043-649968. ,
Te k. BMW 520i, m '83, in z.
g.st. Nwe 2.3 motor, vele
extra's, vr.pr. ’5.900,-. Tel.
045-324708.
BMW 316 1800 cc, bwj. '84,
gek. t/m mrt. '93, vr.pr.

’ 9.500,-. mcl. radio, box en
alarm. 045-254039.
Weg. omst. te k. BMW 324
D bwj. '86 4-drs. kl. wit, aut.
Na 18.00 uur 04493-3389.
BMW 316, nieuw model, bw
'83, bordeaux-rood, pr

’ 7.950,-. Tel. 046-526047.

Te k.'BMW 525i, bwj. '88, i.
z.g.st, kl. zilvermet., licht
metalen velgen, nwe. ban-
den, Kenwood stereo, vr.pr.

’ 34.000,-. Inl. 046-522965.
Te koop BMW 320, bwj. '78,

’ 750,-. Tel. 045-255922.
BMW 316 1800 cc, wit, LPG,
'85, ’11.750,-. Volvo
VEDERS Sittard, 046-
-510342.
Te koop BMW 320 6-cyl.,
met div. extra's, ’4.000,-.
Jan de Witplein 8, Land-
graaf-Kakert.
BMW 635 CSI m.'Bs, Alpina
pakk. ’28.750,-. ANWB-
gek. en tax.rapp., als nw, al-
le extra's. 046-527945.
Te koop BMW 316, bwj. '81,
blauwmetal., alu. sportvel-
gen. APK 11-93, auto roest
schadevrij, techn. 100%.
113.000 km. Zien is kopen.
Vraagprijs ’ 2.950,-. Tel.
045-221808.
Te k. BMW 320irecaro-int.
zeer mooi, bwj. '84, APK '93,
goudmetalHc, ’12.950,-.
Beukstr. 15,Passart/Hrl.

Chevrolet
Te koop CHEVY Pick-Up, ''54, belg. pap. prijs ’ 5.500,-
Tel. 043-640898 na 19 uur.
Te koop CORVETTE bwj.
'72, APK 2-93, mr. mog.
Tel. 045-224225.

Citroen
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
Te k. Citroen PALLAS C-
matic, wit, bwj. '83, APK 2-
93, inspec. keur. ondergaan
vr.pr. ’ 1.350,-. 046-751246
Te koop CITROEN CX GTi
2400, bwj. '82, kl. zilvermet.
Tel. 045-324977.
Te k. Citroen VISA bwj. '82,
APK 9-92, ’950,-. Tel.
045-713165.
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.

Te koop BK Break bwj. '88,
diesel, wit, grijs kent., verbr.
1:18, ’ll6,- belast, p. 3
mnd., pr. ’9.500,-. Tel.
043-258226.
Citroen VISA Club, bwj. '81.
APK 2-93, i.z.g.st. ’1.450,-
Tel. 045-726112.

Te k. CITROEN BK 16 TRI
bruinmetal., multipoint inj.,
108PK, bwj. nov. '86, APK
t/m dcc. '92, vr.pr ’ 11.000,-
Tel. 043-255358.
Te koop CITROEN GSA
special break, bwj. '84, vr.pr.
’400,-. Tel. 045-462467 na
14.00 uur.

Daihatsu
DAIHATSU Rocky fl5.
1988; Daihatsu Rocky LPG
1985. 04702-1566.
Te koop Daihatsu CUORE
TS 850, '87, i.z.g.st. Tel.
045-417081.
DAIHATSU Rocky 2800 TD.
1988; Daihatsu Rocky 2000
LPG 1985; Isuzu Trooper
2800 T.D. 1988; Mazda Piek
Up 2000 B Hi-Lux modek,
enkel cab. '88. 04702-1566.
Daihatsu CHARADE diesel,
bwj. '89, grijs kent, 73.000
km, weg. bel. ’ 97,-, verbr. 1
op 23, vr.pr. ’ 12.000,-. Tel.
045-463573 na 15.00 uur. *

Te k. Daihatsu CUORE TX
bwj. '86, rood, 53.000 km
APK 10-92, i.z.g.st. Vr.pr.
’6.100.-. Tel. 046-511143.

Ford

Te k. Ford SIËRRA 1800
Laser, bwj.'Bs. Swier 31,
Wijnandsrade. 045-243546
ESCORT XR3i juli '86, 105
pk, vr.pr. ’13.750,-. Plata-
nendreef 48, Brunssum. Tel.
045-273684.
Te k. Ford SIËRRA laser,
bwj. '86, grijsmetallic, centr.
vergrend., i.z.g.st,
’8.950,-. Tel. 045-724331.
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. FORD Escort, bwj. '83,
zeldz. mooi, APK mrt.'93,
’4.750,, 045-218925.
Ford ORION 1.6 Ghia '87.
garage Swentibold. Suste-
ren. Tel. 04499-3300.
Unieke Ford SIERRA 2.3
Ghia autom. KR 4i Look bwj.
'83, LPG 15" velg. en 220
bnd. v.v. alle denkbare ace.
’6.800,-. Tel. 046-757123.
Te koop Ford ESCORT 1.3
L, bwj. '81, kl. wit, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 3.500,-, sportieve
uitvoering. Tel. 045-254589.
Te koop Ford TAUNUS Sta-
tionwagen, i.z.g.st. ’2.400,-
Tel. 046-745828.
Te k. Ford FIËSTA 11 CL
'86. APK, 79.000 km, in
pracht staat, ’8.450,-. Tel.
04959-3203.
Ford SCORPIO 2.0 GL kat,
zwartmet, bwj.'B9, schuifd.,
pr. ’ 15.950,-. 046-372443

FORD Escort CL diesel, B-
'B7, 70.000 km. 5-bak, wit,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
FORD Siërra 1600 CL, 8-'B5
LPG, 115.000 km. ’6.950,.
Tel. 04906-1387.
FORD Siërra 2.3 CL diesel,
8-'B5, blauw, 120.000 km.
’6.950,-. Tel. 04906-1387.
Ford ESCORT 1400 CL
3-'B9 metgrijs, 40.000 km,

’ 15.950,, Tel. 04906-1387
Te k. Ford FIËSTA 1.8 die-
sel, bwj. '91, kl. zwart, spec.
uitv. o.a. get. glas, trekh. en
CD-speler etc. pr. t.e.a.b.
Info. 04498-59602.
Ford FIËSTA 1.1 CL bwj.'B7
kl. wit, APK dcc. '92, pr.

’ 8.000,-. Anjelierstr. 69,
Heerlen-(Nieuw-Einde).
Ford ESCORT 1.3 L Bravo,
82, apart mooi, APK 11-92,
’3.250,. Tel. 045-210911.
Te koop i.v.m. auto v.d. zaak
Ford ESCORT 1.6 CLX, mei
'91, zilvermet., 22.000 km,
met garantie, pr. ’ 25.250,-.
Tel. 04459-2378.
Te koop Ford SIERRA 2.3 D
bwj. '89, km.st. 55.000, i.z.g.
st., div. extra's. Tel. 046-
-338815 of 046-334853.
Te k. Ford FIËSTA 1.1 S
bwj. '77, pr. ’ 750,-. W. Ba-
rentsweg 6, Heerlerheide.
Ford Escort 1300 BRAVO
5-drs., bwj.'B3. Te bevr. O.L.
Vrouwestr. 117, Kerkrade
Ford SIËRRA XR4i, m. '85,
inruil mogelijk, pr. ’ 13.250,-
Tel. 046-525489.
Te koop Ford SIËRRA 2.3
D, bwj. '84, i.z.g.st. Tel. 045-
-352786.

J9&9*_l_wr *~g >_^_—___"* " _t_ t I£&&i_%_}''*

Proficiat , Hoera Hoera
Blauw Druiventrosje onze Robbie, Janclaes

HHKI

BPm \W'<,

_^^» ______r^^^^ _»^^B
WmWZ Hm I _jr v

en de leive jong, Kevin, Je ex-vrienden
Michel, Claudia. en vriendinnen ____.
Ahraham Reageren op
MUI <X\ lal 1 1 advertenties onder
np7ipnl BRIEFNUMMER

" Stuur uw briet (voldoende

SQtLfc^ \_W'.--'■'■' \*—- Vt_M I ' It^lVJCl I .
*■** wonderen... Probeer ma^

Tot vanavond, je vrienden, jel. 045-719966.

Ford ESCORT 1.3 Laser Te koop FORD Siërra 2.0i&
bwj. febr. '86, 5-bak, APK i.z.g.st. prijs ’12.500,-. Tel
'93, ’ 6.250,-. 045-454087. 043-640898 na 19 uur. ..
S'lnch^S^^.,l^ £"?* jg* «ËRRA^Kerkraden^ 166, Heerten. T^XAl'lFord Escort 1.6 CL, grijs/ Tel. 046-375448 / 752581.
blauwmetallic, RS-pakket, ',
'89, 54.000 km, ’ 18.500,-. Te koop Ford TAUNUS, M-
Volvo VEDERS Sittard, '80, ’850,-. Maastrichters^
046-510342. 155, Brunssum. %

Fiat

Inruilauto's
10x Fiat Panda, alle type's vanaf 19jj$
15x Fiat Uno, diverse type's vanaf 19°g
Uno automaat donkergrijsmetalic 19^Uno dieselbeige l9a72x Fiat Ritmo 3-drs. en 5 drs 19°ó
3x Fiat Tipo 19°?
Fiat Croma 2.0 S grijsmetal 19°SFiat Croma turbo diesel blauwmetal 198
Fiat X 1/9rood, alum. velgen a.Citroen 2CV6Club grijs 19S
Opel Corsa 1.0 S wit 19£Opel Kadett 1.2 LS rood 19S
Skoda 105 S koopje!!!

Inruil-Financiering-Bovaggarantie tot 2 jaar

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

Fiat UNO 455, rood, bwj-8;
extra's, pr. ’7.250,-. Tel'. 046-526047. __^>

#3FJFWJPÏW____M__T Rat CROMA Diesel, bwj. 'èl
___r_____r___T___f_r__: Ml Tel. 045-225229 van 9-0"'wmmmmmmmm 18.00 uur. __^

Te k. Fiat UNO 555, bwj. '&
5-versn., 5-drs, i.z.g.st., vr'Fiat Klankstad pr- ’3.800,-. 045-723341^,

k*or!/rarlo Te k. zuinige Fiat PANDyr\er ludae 1000 s (super) bwj .88, ki-
Kaalheidersteenweg 185 wit div extr vrpr ’8.000.'Tel. 045-413916 Tel. 04450-3384.

Extra Honda _^

_onKiö/.inn Te k- Honda CIVIC, nw. typ*aanDieaing Bi, 5 versn, sdrs, ®
_~. nw, ’ 2.350,-. 046-522689^Bij aankoop van Te ■_ Honda acclaim^

f*f*n nrfPl .inn in licentie Engeland. Als n*'een occdbion f2 250 Ap(
y

12 mnd Ach-
bOVen ’ 7.500,- ter de Heggen 51, Hulsbe^

1 iaar Te k. Honda CIVIC, bwj.'^
i jaai APK 3..93 izgst., p'

bovaggarantie /1.250,-. Tei. 046-sio64g^
Te koop Honda PRELUDJ, , automaat, bwj. '81, i.z.gs

Inruilauto s Tel- 046-377235. .^
Diverse Fiat Panda's type Hyundai

34 en 45 '85/'B6 -^Diverse Fiat Panda's 750 en HYUNDAI Pony 1200 'T
1000van'B6 t/m'9o 10-'B2, 3-drs. 90.000 kn

Diverse Fiat Unos 45 van ’ 1.650,-. Tel. 04906-1387^
'83 t/m '90 HYUNDAI Pony II 1200 Gls

Fiat Uno 60 S 3-drs. '88 bwj. '84, APK juni '92, vr.pr
Fiat Uno 60 S 3-drs. 1 2.250,-. Tel. 046-37027.

automaat '88 na 17.30 uur. _>Fiat Uno 5-drs SX '88
Diverse Fiat Ritmo's 3- en Jeep

5-drs. van '85 t/m '87 — <*Fiat Tipo 1.4 DGT'9I DAIHATSU Rocky 2.8 £Tipo Base 1.4'88/'B9 grijs kent. 10-'B7, ’''Fiat Regatta stationcar t.'Bs 90.000 km. ’21.950,-. >ei

bwj. '88 04906-1387.
Austin Mini 1000 E zwart '89 NISSAN Patrol diesel, 198*4*Citroen 2 CV6 *85 gri js kenteken, ’14.950"Opel Corsa 1.2 S'B3 Tel. 04906-1387. _^Renault 11 TXE '85 ~,,■„., - , _

M„ ~ r^to,
Suzuki Swift 1.3GL '88 SUZUKI SJ 413 Hard-T*
Lada 1500combi'B3 f** - ,"£22!?f%%
Jaguar 4.2 6-cyl. '85

, ’ 12.950,, Tel. 04906-13gL
Seat Marbella '89 TOYOTA Landcruiser die^'Fiat PANDA CLIE, rood mei 5' T }a"9___ ,W

'90, 1e eig., km.st. 18.500, ’ 12.950,, Tel. 04906-1SgL
i.z.g.st, tel. 045-751314. TOYOTA Landcruiser die^
Te k. Fiat UNO 55 S, bwj. BJ-42 8-'B4 blauw, 90^'83. Tel. 045-220518. __ Jm. ’ 14.950,-. Tel. 0490"
Fiat UNO 60 S bwj. '86, 5- : 'versn., nieuw mod. '87, Lada .
APK, ’ 5.500,-. 045-751387 -^v)
Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs., f S
fi°^.okm..-£ r* /B*so°'- 37.0$ prloJkV^
Tel. 045-255784. 452159

Mazda ,
Te k. MAZDA 626 GLX au-
tomaat, bwj. '86, met stuur-
bekr., elektr. ramen, radio-
cass., trekhaak. Zeer goed
onderh. Vr.pr. ’ 15.000,-.
Inl. 046-519825. Mgr.
Vranckenstr. 17, Sittard.
MAZDA 323 1.5 GLX HB,
nw. mod. bwj. '86, pr.

’ 8.950,-. 046-525489.
MAZDA 20008, pick-up,
1988, enkel cab., hi-lux mo-
del 1200kg laad-.’11.000,-
-excl. BTW. 04702-1566.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. Mazda 323 SEDW
bwj. '85, div. extra's. |e'
046-332505. ___<-"
Te koop MAZDA 626, kl.^V
bwj. '84, pr. ’6.000,-. ie
045-410348. ___^
Te koop MAZDA 323, W&
'79, vr.pr. ’1.400,-, Afp
'93. Tel. 045-223788. ✓

MAZDA 323 GLX diesel sta*
tion, 10-'B9, metallic gf'

’ 14.950,-. Tel. 04906=l3g^
Te k. MAZDA 323 F if.GLX, bwj. '90, rood, div. «**
tra's. Tel. 045-352457.

Mercedes —tTJï
MB 280 S aut. '78, techn.
100%, nw. banden en uitl.
trekh. ’ 3.500,- 045-754254
MB 200 TD VAN, in nw.st.,
bwj. '86, 130.000 km, cham-
pagnemet., met electr.
schuifdak, stuurbekr. enz.,

’ 29.000,-. Tel. 04454-3206

MB 190 D 2.5, 8-ö';
160.000 km. wit, ’ 29.95"'*
Tel. 04906-1387. ___-^
Te k. MERCEDES 190 &
prachtige auto, 132.000 k"'
m. '84, verl. sportvlgn., ei^j
dak, cv en radio/cass. ’■*na 14.00 uur: 045-254660^

VoorPiccolo's zie verder pagina 8
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Lager rendement op premie-huurwoningen door belastingmaatregel

Verzekeraars staken bouw
van duurdere huurhuizen

Van onze redactie economie

HAAG - Veel verzekeringsmaatschappijen
2lJn gestopt met het investeren in premie-huurwo-

wat duurdere huurhuizen waarvoor zij een
Subsidie van 10.000 gulden kunnen krijgen. Redendaarvoor is dat de vrijstelling voor vennootschaps-
belasting op gesubsidieerde woningbouw per 1 ja-
nuari is geschrapt. Het rendement voor de verzeke-raars op deze woningen is daardoor te laag gewor-
den.

Lloyd laat in zijn jaarverslag
"eten niet meer te beleggen in de
Premie-huursector. Amev en de le-

van Centraal
«eheer waren daar, vooruitlopend
°P debelastingmaatregel, vorig jaar
**. toe overgegaan. Interpolis gaat
J êt zover, maarblijft volgens direc-
*Ur beleggingenC. Roorda wel 'kri-

op het rendement.'
g°lgens adjunct-directeur mr R.
"tteets van Amev leidt het verdwij-en van de belastingfaciliteit - een

sevolg van de Brede Herwaardering, tot een lager netto-rendement vanö procent. „Dat betekent dat je
°or een woning van 160.000 gulden

een huur van meer dan 1.000 gulden
per maand moet vragen om renda-
bel te kunnen exploiteren. Zon
woning raak je niet kwijt."

Verwachting
Dit jaar kunnen volgens het subsi-
dieprogramma van staatssecretaris
Heerma (Volkshuisvesting) 5.000
premie-huurwoningen worden ge-
bouwd. Nu de verzekeraars zich te-
rugtrekken zal dat programma bij
lange na niet meer worden gehaald,
luidt de verwachting. Vorig jaar
werden van een programma van
eveneens 5.000 woningen nog 4.500
subsidiebeschikkingen afgegeven.
De pensioenfondsen worden niet
geraakt door de maatregel uit de
Brede Herwaardering, omdat zij
geen vennootschapsbelasting hoe-
ven te betalen.
De pensioenonderneming van Cen-
traal Beheer gaat dan ook door met
beleggen in de premie-huursector.
Hoofd acquisitie W. Elenbaas van
Centraal Beheer verwacht echter
niet dat pensioenfondsen in het gat
zullen duiken dat de verzekeraars
laten vallen.

Markt
Elenbaas vreest dat de premie-
huurmarkt verder onder druk komt
te staan door de decentralisatie van
de woningbouwsubsidies die op 1
januari van kracht is geworden. De
gemeenten beschikken sinds die
datum over een eigen woningbouw-
fonds, waarmee ze naar behoefte
premiehuur- of premie-koopwonin-
gen kunnen bouwen.
Volgens Elenbaas is het voor ge-
meenten aantrekkelijker koopwo-
ningente bouwen, omdat huizenko-
pers bereid zijn een hogere grond-
prijs te betalen dan beleggers. Het
verschil bedraagt gemiddeld wel
10.000 gulden perkavel, aldus Elen-
baas.

Vervoerders
eisen einde

douane-acties

DEN HAAG - Er dient opkor-
te termijn topoverleg tussen
EG-ministers te komen om een
einde te maken aan de voort-
durende acties van douaneper-
soneel aan de Europese bin-
nengrenzen. Bovendien moe-
ten gedupeerde vervoerders uitEG-fondsen schadeloos wor-
den gesteld.
Dat stelt het Koninklijk Neder-
lands Vervoer (KNV), een orga-
nisatie van internationaal ope-
rerende beroepsgoederenver-
voerders. Aanleiding voor de

oproep van het KNV is een sta-
king van Spaanse en Franse
douane-agenten, waardoor
sinds 24 februari duizenden
vrachtwagens aan de Frans-
Spaanse grens vastzitten. De
afgelopen maanden hebben di-

verse stakingen plaatsgehad
aan de Europese binnengren-
zen.
Volgens het KNV dienen de
autoriteiten juistmet het nabij
komen van de interne EG-
markt op 1 januari 1993 te zor-
gen voor een vrije doorgang
van het internationalevervoer.
Acties van douanepersoneel
moeten verboden worden, ter-
wijl een oplossing gevonden
moet worden voor het verlies
aan werkgelegenheid in deze
sector, aldus de organisatie.

Zonnig
- De Amsterdamse

ectenbeurs liet zich vrijdag op-
Nan W an de zonni*=e kant zien.
tlrri ciJfers van achtereenvolgens
g"liever, Akzo en Philips de voor-

ande dagen voor forse omzetten
st.rSven' was er vri Jdag opnieuw
"■"lein6 van een geanimeerde han-
1_ *"■" Door winstnemingen bleven de
in(frsstiJ gingen beperkt. De koers-, Oex sloot uiteindelijk 0,4 punt
itiler °P 205,80, terwijl de EOE-
snu x van 304,61 naar 305,56 op-
snoof.

W. _,aanwezigheid van Philips was
opvallend. Nadat donder-

e- 8 ruim zes miljoen 'flippen' van
a-?enaar verwisselden, steeg dit
rriil vri->dag zelfs naar ruim acht
o .oen. Omgerekend komt dit neerp een omzet van bijna 300 miljoen.

Soeri"166 was net elektronicafonds
total Voor ruim één derde van de
*m 6 omzet in aandelen, die 845
slechfn bedroeg- Dat de koers
36 40 tacntig cent aandikte op
rr_ï n ' Was het gevolg van winstne-
lips gdn" In New Vork bereike phi"

van ?di_derdag zelfs even een top
de Vr B>3o. In Amsterdam koelde
af aag naar het aandeel weer wat

ly-r kielzog van Philips werd Po-
■poiv mee omho°g getrokken.
_e_^gram' Voor tachtig procent ei-«dom van Philips, was goed voor

resul". " helft van het bedrij fs-
elßui at.in de sector consumenten-
me* T°a* Dat is ruimschootsj^er dan het bedrijfsresultaat vanoiygram in 1990 van f 457 miljoen.

Qö
lyfg*.^ trok dan °°k f 1,30 aan

totai 4,6°- Uiteindelijk mocht de
U- ate omzet van f 2,3 miljard er op-
Wali oZvin- Een h°gere opening van
v^p street zorgde tegen het slot

nog voor een eind-

Hoofdfondsen v.k. s.k
ABN Amro 47,30 47,50 f
ABNAmroA.inF. 80,80 80,70
AEGON 128,00 127,80
Ahold 85,80 86,40
Akzo 150,50 149,80
Alrenta '93,00 192,90
Amev eert. 57,60 57,70
Bols eert. 47,00 46,80
Bors.mijW.cert. 67,30 68,80
Bührm.Tet.c. 44,80 44,00
DAF 25,90 26,30
Dordtsche Petr. 134,20 134,00
DSM 107,20 107,70
Elseviercert. 112,60 112,90
Fokker eert. 31,80 31,70
Gist-Broc.cert. 34,20 34,00
Heineken 170,30 168,90
Hoogovens nre 54,90 55,10
Hunter Douglas 74,00 74,00
IntMüller 63,50 62,50
IntNed.Gr... 50,90 51,30 f
KLM 38,20 38,60
Kon.Ned.Papier 46,50 46,60
Kon. Oüe 143,60 143,10
Nedlloyd 61,80 64,20
Océ-v.d.Gr. 74,40 74,50
Pakhoed eert. 49,70 49,40
Philips 35,60 36,40
Polygram 43,30 44,60
Robeco 100,80 100,20
Rodamco 54,30 53,90
Rolinco 100,40 99,70
Rorento 72,30 72.20
Stork VMF 48,00 47,70
Unilever eert. 186,40 187,00
Ver.BezitVNU 81,20 81,00
Volmac Softw. 29,20 28,80
VOC nre 45,90 45,00
Wessanen eert. 88,90 88,80
Wolters-Kluwer 71,70 72,60

Avondkoersen Amsterdam
Int.Ned.Gr. 51,10(51,30)
Kon.olie 142,20-143,40(143,10)
Philips 36,40-36,70(36,40)
Unilever 185.70-187,00(187,00)

Binneni. aandelen
Aalbertslnd 54,50 54,00
ABNAmroHld.prf. 6,11 6,11
ABNAmroHld.div. 45,50 45,70
ACF-Holdingc. 33,60 33,80
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 131,50 132,00
Asd OptionsTr. 10,50 10,50
Asd. Rubber 3,40 e 3,50
Ant.Verft 420,00
Atag Hold. eert 121,50 121,00
Athlon Groep 48,00 48,00
Athlon Groepnre 45,50 45,50
Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 91,00 90,50
Batenburg 123,50 122,50
Beers 120,00 120,00
Begemann 109,50 108,50
Belindo 355,00 355,00

Calvé-Delft eert 1196,00 1190,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 310,00 3095)
Content Beheer 24,40 24*20
CreditLBN 32,50 32,30
Crownv.G.cert. 123,70 12520CSM 95,70 93 20.
CSMnre 95,60 9280!
DAFeert. 18,90 18*90Delft Instrum. 27,60 27^20Desseaux 44,40f 43J00Dorp-Groep 42,00 4200
Draka Holding 23,70 23^50Econosto 30,10 3010
EMBA 214,00 21400
Eriks Holding 81,50 79*50
Flexovit Int. 57,50 57^50Frans Maas eert. 80,00 79,00
Gamma Holding 103,00 b 105^50
Gammapref. 5,65 5,65
Getronics 35,60 35^0Geveke 41,90 41,90
Geveke div'92 39,00 38*80
Giessen-deN. 101,00 102*00
Goudsmit 36,50 3690
Grolsch 186,00 187*50
GTI-Holding 225,00 224,00:
Hagemeyer 150,70 14930
idemdiv'9l 146,00 14500
HALTrust B 14,50 1400HALTrust Unit 14,50 14*20HBG 214,00 21500
HCSTechnology 1,00 1,001
Heineken Hold. 152,50 152*00
Hoek'sMach. 239,00 24000
Holl.SeaS. 0,49 0^45Holl. Kloos 460,00 45500Hoop Eff.bank 7,70 770
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 62,00 62,30
Kas-Associatie 37,30 37*10
Kempen &Co 10,00 10*00
Kiene's Suikerw 1099,00 10965)
KondorWessels 33,00 3300
KBB 79,20 7900
KNP div. 44,00 44,00Kon. Sphinx 53,50 53*00
Koppelpoort 389,00 389'(X)
Krasnapolsky 205,00 20550
Landré & Gl. 54,80 . 545)
Macintosh 43,00 4300
Maxwell Petr. 116,00 116$
MoearaEnim 1179,00 1173$
M.Enim 08-cert. 15200,00 1520ü!oOMooien Holding 38,00 38,80
MulderBoskoop 54,00
Multihouse 4,90 5,00
Mynbouwk. Werk. 360,50 36050
Naeff 525,00 f
NAGRON 53,00 e 52,50
NIB 614,00 614,00
NBM-Amstelland 9,00 8,90
NEDAP 342,00 34400
NKFHolding 197,50 197,00
Ned.Part.Mij 57,20 57,10
Ned.Springst. 7200,00
Norit 22,20 22,20
NutriciaGB 166,00 165,50

Nutricia VB 173,50 174,40
NutriciaVB div92 168,00
N|jv.-TenCate 103,00 103,40
OcévdGr.div92 72,90 73,10
OmniumEurope 8,50 a 7,50 b
OrcoBank eert. 70,20 70,80
OTRA 341,00 340,50
Palthe 64,00 a 64,00 a
Philips div.'92 35,00 36,00
Pirelli Tyre 20,10 20,10
Polynorm 142,20 143,00
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 45,90 46,30
Ravast 26,50 26,50
Reesmk 75,30 75,30
Samas Groep 39,20 39,60
Sarakreek - 14,20 14,00
Schuitema 1610,00 1610,00
Schuttersveld 50,00 50,00
Smit Intern. 46,00 46,00
St.Bankiersc. 15,50 15,50
Stad Rotterdam c 41,80 42,50
TelegraafDe 86,80 86,70
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 26,60 26,00
Tw.Kabel Holding 122,30 123,00
Übbink 74,00 73,80
Union 71,30 71,40
Un.Dutch Group 2,50 2,50
VereenigdeGlas 526,00 520,00
Vertocert. 31,50 30,50
Volker Stevin 58,50 59,50
Vredestein 15,20 15,50
VRG-Groep 43,80 44,30
Wegener 63,50 64,50
West InvestF. 17,50 17,50
Westlnv.F.wb 116,50 117,00
WoltersKluwer 279,00 280,00
Wyers 29,20 29,20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 82,00 81,50
ABN Amro Amer.F. 70,50 70,30
ABN Amro Eur. F. 74,20 74,30
ABN Amro Far EF. 54,10 53^80ABN AmroLiq.Gf. 162,20 162,20. ABN AmroNeth.F. 85,90 86,00
ABN AmroObl.Gf. 176,40 176,50
Aegon Aandelenf. 35,70 35,50
Aegon Spaarplus 5,40 5,40
ABNBeleg.fonds 63,30 63,00
Albefo 49,10 49,00
AldollarßFs 26,50 26,50
Alg.Fondsenbez. 236,00 236,00
AllianceFund 10,60 10,60
Amba 11,40 11,50
AmroNorthAm.F. 70,50 69,60
Aimabel 85,00 84,50
AsianTigersF. 65,60 65,40
Asian Select.F. 59,60 59,50
AustroHung.F. 5,30 5,30
BemcoßentSel. 55,80 55,80
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLN Obl. Div. F. 110,00 110,20
CLNObl.Waardef. 113,90 114,00
Delta Lloyd !nv. 29,90 29,90
DPAmericaGr.F. 37,00 37,00

DpEnergy.Res. 40,00
EGFlnvestm. 131,80 132,10
EMFRentefonds 68,40 68,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 52,80 52,60
Esmeraldapart. 35,00 35,00
EurAss. Trust 6,50 6,50
EMS Growth Fund 105,00 105,10
EMS IncomeFund 106,70 106,70
EMS Offsh. Fund 104,30 104,60
EOE Dutch SUF 325,00 324,00
Euro Growth Fund 49,80 50,00
Euro SpainFund 7,70
FarEastSel.F. 57,50 57,50
Gim Global 53,70 53,70
Groeigarant 1,53 1,52
Holland Fund 72,40 73,00
Holl. Eur. Fund 48,50 49,60
Holl. Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl. Pac. Fund 100,20 100,20
Holl. Sel.Fonds 83,70 84,00
Innovest 70,00 69,00
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 31,30 31,20
Intereffektwt 100,00 100,00
Investa part. 73,20 73,50
ISHimal.Funds 8,50
JadeFonds 154,70 154,10
JapanFund 18,30 18,30
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,20
Mal.CapitalF.s 7,10 6,90
MeesObl.Div.F. 117,50 118,20
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 9,00 10,10b
Mondibel 76,60 76,60
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 118,00 117,00 a
Nedufoß 119,00 119,00
NMBDutch Fund 45,60 46,00
NMBGeldmarkt F. 54,35 54,36
NMBGlobal Fund 46,60 47,00
NMBObhg.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 102,11 102,13
NMBRentegr.F. 117,90 118,00
NMBVast Goed F. 37,70 37,70
NewAsia Fund 6,50
NomuraWarr.F. 0,70 0,73
Obam, Belegg. 257,00 257,30
OAMFRentefonds 11,25 11,30
OrangeFund 21,60 21,60
Pac.Dimensions 93,20 93,20
Pac.Prop.Sec.F. 31,20 31,20
Pierson Rente 113,30 113,40
Postb.Belegg.f. 57,30 57,40
Postb.Verm.gr.f. 53,90 54,00
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 150,80 150,90
RentotaalNV 35,70 35,70
RGAmericaF. 107,40 106,70
RGDivirentF. 49,20 49,30
RG Europe F. 99,30 99,70
RGFlorente 113,90 113,90
RG Pacific F. 97,10 96,30
RG SP Groen 54,70 54,70
RGSPBlauw 51,90 51,80
RG SP Geel 49,10 48,90

RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,30 80,10
Schrod.lnt.Pr.F 29,10 29,60
ScuTechs 14,25 14,25
SuezLiq.Grf. 180,00 180,00
TechnologyFund 1920 19,20
TokyoPacHold. 201,00 201,00
TransEur.Fund 82,80 83,60
Transpac.F.Yen 310,00 308,00
Uni-Invest 16,00 15,00
Unicolnv.Fund 77,90 77,90
UnifondsDM 31,60 31,60
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
VastNed 112,40 112,50f
VIBNV 56,70 56,60
VSB MixFund 53,30 53,40
VSB Rente Fonds 109,50 109,60
WBO Intern. 69,00 68,80
Wereldhave NV 117,00 117,00
Yen VakeFund 82,30 82,30
ZOM Florida F.s 41,00 a 39,00

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF 111,10 111,50
'Berghuizer Papier 46,30 45,10
BesouwVan eert. 49,50 49,30
Biogrond Belegg. 10,60 10,80
Comm.Obl.F.l 98,50
Comm.Obl.F.2 98,60
Comm.Obl.F.3 98,70
De Drie Electr. 16,60 16,20
DeltaLl.Dollarf. 65,60 64,60
Delta Lloyd ECU 64,40 64,60
DeltaLloydMix 61,60 61,60
DeltaLloyd Rent 59,10 59,20
Delta Lloyd Vast 57,20 57,40
Dicolntern. 91,50 91,50
DOCdata 5,80 5,70
DutchTakeOv.T. 46,00 46,10
Ehco-KLMKleding 40,30 40,30
E&LBelegg.l 69,00 69,80
E_LBelegg.2 74,80 74,90
E_LBelegg.3 106,10 106,10
E&LBelegg.4 77,90 77,90
E&LKap.RenteF. 105,30 105,40
FreeRecord Shop 31,70 31,80
GaiaHedgel 103,50 103,50
Geld. Papier c. 70,00 70,50
German CityEst. 39,80 39,80
Gouda Vuurvast 77,00 77,50
Groenendijk 47,00 46,50d
Grontmij 56,00 56,00
"HCA Holding 47,70 47,70
Heivoet Holding 38,80 38,80

'Hes Beheer 40,60 41,30
Homburg eert. 1,05 1,05
Inter/View Eu.. 3,80 3,70
Kühne+Heitz 47,50 47,50
LCICompuLGr. 5,70 5,80
Melle, vannre 38,20 38,20
Nedcon Groep 50,20 50,10
Nedschroef 85,00 85,00
NewaysElec. 6,70 7,00
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
NewtronHold. 1,70 1,70

Pan Pac. Winkel 10,70 10,70
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 13,30 13,30
SligroBeheer 56,00 56,00
SuezGr.Fund 54,00 54,00
VHS Onr. Goed . 1,40 1,30
Vilenzolnt 39,60 39,50
Welna 264,00 263,00
Wereldhave 4,30 4,30 e
Weweler 35,10 35,00
Wali Street
allied signal 48% 49%
amer.brands 44% 44%
amer.tel.tel 37 37V»
amoco corp 45% 447/a
asarcoinc. 27% 27%
bethl.steel 14% 14%
boeing co 45'/. 46
ean.pacific 17%
chevron 61 7/s 61%
chiquita 34Vs 34%
chrysler 16V4 17
citicorp 17'/. 16%
cons.edison 26Vs 25%
digitequipm. 61% 61%
dupont nemours 46'/_ 46%
eastmankodak 45 Vt 44%
exxoncorp 57 V. 57' A
ford motor 35% 37
gen. electric 78% 78%
gen. motors 36 Vs 37%
goodyear 61Vs 64%
hewlett-pack. 74% 73
int. bus.mach. 87% 86%
int.tel.tel. 64% 64%
kim airlines 20V 221
mcdortnell 65% 63%
merekco. 158 157%
mobiloi) 62% 61%
penn central 25% 25%
philips 20% 19%
primerica 41V2 41%
royal dutch 77% 77%
searsroebuck 43% 43%
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 58% 58%
unitedtechn. 50% 50%
westinghouse 20 20
whitman corp 15'/b 14%
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amerik.doUar 1,780 1,900

-austr.dollar 1,33 1,45
belg.frank(loo) 5,31 5,61
canad.dollar 1,500 1,620
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 109,80 113,80
engelsepond 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
itaUire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 139,00 145,00
joeg.dm.fm 100 _ -
noorse kroon (100) 27,20 29,70

oostschül.(100) 15,77 16,27
poitescudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
turkse pond (100) 0,0265 0,0400
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,25 125,75
Wisselmarkt
amerik.doüar 1,84255-1,84505
antilLgulden 1,0150-1,0450
austr.dollar 1,3861-1,3961
belg.frank(loo) 5,4680-5,4730
canad.dollar 1,55925-1,56175
deensekroon (100) 29,010-29,060
duitsemark (100) 112,5050-112,5550
engelse pond 3,2425-3,2475
franse frank (100) 33,075-33,125
gneksedr.(lOO) 0,9250-1,0250
hongk.dollar(100) 23,5250-23,7750
iersepond 2,9980-3,0080
ital.lire (10.000) 14,965-15,015
jap.yenÜO.OOOK 142,495-142,595
nwzeeLdollar(iOO) 1,0036-1,0136
noorse kroon (100) 28,680-28,730
oostenr.sch.(loo) 15,9880-15,9980
port. escudos(100) 1,2900-1,3300
spaanse pes.(100) 1,7865-1,7965
surin.gulden 1,0130-1,0530
zweedse kr. (100) 31,020-31,070
zwits.frank(loo) 2,30050-2,30550
e.e.u. 2,3005-2,3055

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l983=100)
algemeen 205,40 205,80
idexcl.kon.oüe 202,70 203,60
internationals 205,60 205,70
lokale ondernem. 207,00 207,70
id financieel 147,70 148,40
id niet-financ. 264,40 265,20
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 292,90 293,00
idexcl.kon.oUe 272,60 273,80
internationals 305,10 305,20
lokale ondernem. 277,90 278,90
idfinancieel 217,70 218,70
idniet-financ. 335,70 336,60

CBS-stemmingsindex (1990=1001
algemeen 126,60 126,60
internation 141,00 141,60
lokaal 124,00 123,90
fminsteU 130,20 130,60
niet-financ 122,80 122,60
industrie 130,70 130,50
transp/opsl 141,10 141,90
Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur:
Goud onbewerkt 20,690-21,290,vonge
20,530-21,130,bewerkt 22,890 laten,
vorige 22,730laten.
Zilver onbewerkt 205-275, vorige 205-275,
bewerkt 320 laten,vorige 320 laten.

Dow Jones
Industrie 3.267,67

-1,78

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k

akzo papr 140,00 251 0,90 0,80
daf capr 25,00 253 1,70 1,90
d.fl cjun 200,00 315 1,80 1,65
dsm capr 105,00 1063 5,10 a 5,00
dsm c okt 115,00 1018 2,40 2,20
coc c mrt 305,00 702 4,60 4,40 b
coc c mrt 310,00 241 2,20 2,20
coc pmrt 305,00 269 2,90 2,70
hein c apr 170.00 271 5,70 a 4.30
hoog capr 55,00 319 2,50 2,50
ing c apr 50,00 350 1,90 2,00
ing cj94 47,80 589 7,00 7,00
mg CJ9S 47,50 654 8,50 8,60
ing pj9s 47,50 567 3,30 3,20
kim capr 37,50 853 2,50 2,50
kim capr 40,00 241 1,10 1,20
kim cokt 40,00 231 3,40 3,70 a
kim papr 37,50 366 1,00 1,00
kim papr 40,00 246 2,30 2,10
kim pjul 37,50 350 1,70 1,70
nedl capr 55,00 365 8,20 9,10
nedl c apr 60,00 349 4,20 a 5,70
nedl capr 65,00 673 1,90 2,70
nedl cjul 65,00 332 4,00 4,70
nit c mei 100,00 5000 1,15a 115
phil cmrt 32,50 310 3,20 4,00
phü cmrt 35,00 532 1,20 1,60
phil c mrt 37,50 604 0,40 0,50
phil c apr 32,50 1702 3,60 4,40
phü capr 35,00 3932 1,70 2,20
phil capr 37,50 1963 0,60 0,90
phil cjul 32,50 252 4,40 5,20
phil cjul 35,00 4923 2,90 3,30
phil cjul 37,50 2363 1,50a 190
phil cjul 40,00 632 0,80 0,90
phil cokt 35,00 331 3,50 4,20
phil c okt 37,50 3786 2,40 2,70
phil c okt 55,00 326 0,10 0,10
phil c 093 30,00 4319 9,10 9,50
phil c094 45,00 1752 3,20 350
phü c 095 20,00 6878 17,70 18,20
phü cO% 35,00 2742 9,40 10,00
phü papr 32,50 1091 0,20 0,20
phü papr 35,00 229 0,90 0,70
phü papr 37,50 1650 2,90 a 1,70
phü pjul 37,50 2074 3,00 a 2,00
phü pokt 35,00 475 1,50 1,50
phü p093 30,00 541 1,60 1,40
phü p096 35,00 464 4,20 3,80b
polyg c mei 45,00 527 1,20 a 2,10

a laten g bieden - exdiv.
I b bieden h laten " ex-div.

c ei-claim k=gedaan+h
d el-duidend l=gedaan + g
e gedaan-bieden vk~ slotkoers vorige dag

I gedaan - laten sk slotkoers gisteren

economie

'Jaarcijfers van
Philips deugen niet'

DEN HAAG - De jaarcijfersvan
Philips, zoals die donderdag
door de Raad van Bestuur zijn
bekendgemaakt, deugen niet.
„De winst die Philips heeft ge-
maakt over het jaar 1991 is niet
1,2 miljard, maar hoogstens 300
miljoen gulden", aldus Pieter
Lakeman, financieel adviseur en
voorzitter van het bedrij fsonder-
zoeksbureau Sobi. Philips wil
geen commentaar leveren op de
aantijgingen van Lakeman.
Volgens hem heeft Philips onder
meer het verlies van 600 miljoen
gulden dat het bedrijf heeft gele-

den met de videoketen Super-
club in België, weggewerkt. Dat
zou gebeurd zijnvia dereserves.

Het Philipskapitaal bestaat voor
73,5 procent uit geleendkapitaal,
zo stelt Lakeman. Dit is slechts
een geringe verlaging ten opzich-

te van 1990. „Uit dc cijfers kun je
halen dat een aantal banken zich
terugtrekken. Ze willen het be-
drijf geen geld meer lenen. Daar-
om heeft Philips een lening op
dc beurs geplaatst."
Volgens de financieel expert is
'Philips in deze vorm niet meer

te handhaven. Hij voorspelt dat
het concern 'binnen enkele jaren
uiteen zal vallen.'

Een woordvoerder van Philips in
Eindhoven zegt dat de opvattin-
gen van Lakeman 'geheel voor
de verantwoordelijkheidzijn van
de spreker en van het televisie-
programma die de gast heeft uit-
genodigd.' „Wij geven er ook
geen commentaar op. Ook bij
eerdere gelegenheden toen La-
keman kritiek op Philips had,
hebben wij dat niet gedaan", al-
dus de woordvoerder.

Decentralisatie moet dit jaar vruchten afwerpen

Verlies Vredestein
naar 45,5 miljoen

VELP - Bandenfabrikant Vrede-
stein is over 1991 uitgekomen op
een nettoverlies van f 45,5 miljoen.
In 1990 bedroeg het verlies f 15,7
miljoen. Het hogere verlies wordt
veroorzaakt door een eenmalige bij-
zondere last van f 41,7 miljoen. Er
wordt over 1991 geen dividend be-
taald.

Op basis van de doorgevoerde af-
boekingen en voorzieningen, de la-
gere rentelasten, de kostenbespra-
ringen en een intensievere marktbe-
werking, alsmede efficiëntieverbe-
teringen door de decentralisatie
verwacht Vredestein over 1992 een
positief nettoresultaat.

De normale uitkomsten van Vrede-
stein hebben vorig jaar een verbete-
ring te zien gegeven. Het bedrijfsre-
sultaat na belastingen laat een

negatief bedrag zien van f 3,9 mil-
joen. In 1990 bedroeg het verhes f
15,3 miljoen.

De verbetering van het resultaat
komt voort uit een daling van de
rentelasten en indirecte kosten en
door een margeverbetering, vooral
bij het autobandenbedrijf, geduren-
de de tweede helft van het jaar, al-
dus Vredestein.

De omzet heeft vorig jaar f 496,5
miljoen bedragen. In 1990 was dat f
596 miljoen. Dit cijfer wordt f 509,9
miljoen als de omzet wordt gecorri-
geerd voor het wegvallen van de
produktgroep schuimen en matras-
sen, PL Automotive en Ramix.

De na de overneming van het
staatspakket in Vredestein door Vi-
co (Vredestein Investment Consor-
tium) benoemde commissarissen en
directie hebben besloten tot een be-
langrijke afboeking van de mate-
riële activa per eind 1991.

Bovendien is besloten de kosten
van een in 1990 afgesloten sociaal
plan niet ten laste van het resultaat
uit de gewone bedrijfsuitoefening
te brengen, maar in een bijzondere
voorziening onder te brengen. Deze
besluiten leiden tot de eenmalige
bijzondere lastvan f 41,7 miljoen.

Meer dan één
miljard winst

voor Rabobank
UTRECHT - De Rabobank Neder-
land heeft het afgelopen jaar nau-
welijks last ondervonden van de
stagnerende economische groei. De
nettowinst kwam met een stijging
van 4,2 procent voor het eerst uit
boven de één miljard gulden, zo
heeft de bank gisterochtend be-
kendgemaakt. Voor dit jaar ver-
wacht de directieeen verdere groei.

Het balans-totaal steeg het afgelo-
pen jaar met 7,5 procent tot ruim
217 miljard gulden. In totaal leende
de bank het afgelopen jaarruim 137
miljard gulden uit, 9,6 procent meer
dan in het voorgaande jaar.

Er werd vorig jaar ruim 81 miljard
gulden (plus 5,6 procent) aan spaar-
gelden bij de Rabo ingelegd. Het
voorgaande jaar groeide de hoeveel-
heid ingebracht spaargeld nog met
bijna 9 procent.

De teruggang die de Rabobank be-
gin vorig jaar merkte bij de afzet
van woninghypotheken als gevolg
van de Golfoorlog, de hogere rente
en de discussies over het huurwaar-
deforfait, is in de tweede helft van
het jaar tenietgedaan. Over het ge-
hele jaar was er een lichte toename
in de afzet van hypotheken.

De brutowinst van de Rabobank
bedroeg bijna 2,2 miljard gulden.
Dat de nettowinst uiteindelijk op de
helft uitkomt wordt veroorzaakt
door de fiscus die 500 miljoen wilde
hebben. Bovendien stortte de bank
670 miljoen in de zogeheten 'strop-
penpot', een potje waarmee de bank
onvoorziene tegenvallers kan op-
vangen.

Ford
Ford Genk wil op 9 maart be-
ginnen met de wervingen die
een tijd geleden, in het kader
van de bouw van de nieuwe
wereldwagen, zijn aangekon-
digd. Daar zouden tussen de
500 en 2.500 nieuwe arbeids-
plaatsen mee gemoeid zijn. Het
nieuwswerd door Ford niet be-
vestigd, maar de voorzitter van
de vakbondsdelegatie verklaar-
de dat die datum inderdaad
vooropgesteld is.

munt uit

Budelco
De Australische onderneming
Pasminco, de partner van de
Kempensche Zinkmaatschap-
pij (KZM) in de gezamenlijke
deelneming Budelco in Budel,
heeft laten weten de activitei-
ten in Europa te willen verko-
pen. Dit heeft Billiton Interna-
tional (Koninklijke Shell), het
moederbedrijf van KZM, giste-
ren meegedeeld. Pasminco en
KZM hebben ieder een gelijk
belang in de electrolitische
zinksmelter Budelco, waar on-
geveer 700 mensen werken.
Billiton buigt zich momenteel
over de juridische constructie
van Budelco om de gevolgen
van het besluit van Pasminco
in kaart te kunnen brengen.

Auto's
Het Amerikaanse General Mo-
tors gaat een assemblagefa-
briek opzetten in Polen. GM
bereikte hierover gisteren over-
eenstemming met het Poolse
auto-concern FSO. Het is de
bedoeling dat de fabriek, waar
Opel-modellen van de band
zullen lopen, volgend jaar in
bedrijf komt.

Kolenterminal
Het stuwadoorsbedrijf Kruwal
wil in Europoort een grote ko-
lenterminal bouwen voor de
aan- en afvoer van cokeskolen
voor de Duitse staalindustrie.
De bouw van de kolenterminal
vergt een investering van 190
miljoen gulden. De bouw moet
volgens de plannen begin 1994
starten.

Databank
De Nederlandse defensie-
industrie kan zich vanaf ko-
mende week via een databank
snel informeren over aanschaf-
fingen die het ministerie van
Defensie in de toekomst zal
doen. Het gaat om aanschaffin-
gen die een bedrag van 250.000
gulden te boven gaan.

Inlijving
De poging tot volledige inlij-
ving van de Vereenigde Glasfa-
brieken door het Franse BSN-
concern is mislukt. BSN, die al
jaren 66 procent van de aande-
len in haar bezit heeft, had een
bod uitgebracht op deresteren-
de stukken van f 520 per aan-
deel, inclusief het dividend
over 1991 van naar schatting f
18. Slechts ongeveer drie pro-
cent van de uitstaande aande-
len is aangemeld.

Nieuwe generatie chips

" De computerindustrie maakt dezer dagen moeilijke tijden door, maar dat neemt niet
weg dat de technische ontwikkeling van de computers onverdroten doorgaat. Deze week
werd in Boston een nieuwe generatie microprocessors, de 21064, gepresenteerd. Bijna even
groot als een gummetje op een potlood kan de 'chip' 400 miljoen berekeningen per seconde
uitvoeren. Foto: Reuter

(ADVERTENTIE)

■■■■jliH
Wij ADVISEREN

EXACT!

W^__ _^—xr^\-C~^ ' ,
e.„.kk»»e"ïo<" \

l . lt,.i>.,d»»' w""i \

mïïto^ser-.n8\
«orenong^f \6468 EP
teietoon 0*^55.31 fa* _——-^~. " fiaf!

Zaterdag 29 februari 1992 "7r limburgs dogblad



_________________________—_—_£i ____________________________■ mmw^
Auto'sI I

Mercedes
Te k. MERCEDES 300D,
bwj. '89, div. access., i.z.g.st
Tel. 06-52117824.
MERCEDES Benz 190 D
aug. 1988, 135.000 km,
serv.boekje t.i., ’ 28.500,-.
Tel. 04702-1566.
Te koop MERCEDES 190 E,
bwj. '83, veel extra's, vr.pr.

’ 16.750,-. Tel. 04405-3744
M.B. 190Daug.'BB 135.000
km. Serviceboekje t.i.

’ 28.500,- 04702-1566.
MB 300 diesel autom. 8-'B6,
beige-metallic, schade,

’ 23.950,-. Tel. 04906-1387

Te koop MERCEDES 300
Diesel automaat, bwj. '82,
DM 1.100. Tel. 045-322828.
Alleen voor de liefhebber.
MERCEDES 190D, bouw-
jaar eind 1985. Kleur zwart,
1e eigenaar. Auto heeft al-
leen grote afstanden gere-
den. Mahoniehouten inte-
rieur Sheelstoel, sportstuur.
Mooie, perfecte en APK ge-
keurde auto. Alleen serieuze
liefhebbers ’19.500,-. Al-
leen na tel. afspraak.
04493-2048.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan/Datsun
Datsun CHERRY 1400, bwj.
'81, APK 10-92, techn.
100%, ’1.100,-. V. Borre-
str. 19, Hoensbroek, tel.
045-211908.
Nissan Sunny 1.4 SLX juni
'91, groen, slechts 9.000 km
Nissan Prairie, 4-WD, wit,
bouwjr. '88, i.z.g. staat.
AUTOGARANT, tel. 045-
-725588.
Te koop Nissan MICRA,
bwj. '85, 2-kleurig rood/zilver
Tel. 045-316419.

Wegens omstandigheden te
koop PRIMERA stationcar
■16V, bwj. 6-'9l, 3 jaar ga-
rantie, ’ 10.000,- onder
nieuwwaarde. 045-464099.
Te k. Nissan LAUREL, 4-drs
'82, ’ 2.250,-. Autobedrijf,
toek Schaepkens, Klim-
menderstr 110, Klimmen.
Tel. 04405-28%.

Te koop NISSAN King Cab/
spec. uitv., vaste prijs

’ 14.500,-. Tel. 04492-1047

Mitsubishi
Mitsubishi COLT 1.5 GLXi,
30.000 km, Pioneer stereo,
bwj. 5-'9O, 15 mnd. fabr.gar.

’ 19.750,-. Tel. 045-272558
Te k. Mitsubishi GALANT,
stationcar, bwj. '83, LPG, i.g.
st., vr.pr. ’2.950,-. Tel.
04492-1304.

Morris
Austin MINI Metro, bwj 7-'BB
37.500 km, in goede staat,
rood, pr.n.o.t.k. Tel. 09-
-492407.18333 / 045-464330

Oldtimers
Te koop VOLVO Amazone
met overdrive, motorisch
100%. Tel. 04406-16639.

Opel.
Welling Opel biedt aan:

'Alfa 75 2.0iTwinspark, '90; Audi 80 I.BS 1.8 inj., '90; Ford
"Escort 3-drs. XR3i, '89; VW Jetta 4-drs. 1.6 D, '88; Citroen
;BX, '88; Hyundai Pony 1.5 GLX, '88; Opel Senator 3.0iCD

" '88. Opeis in alle maten en kleuren. Inr. en financ. mog.

/ OPELe

I iMJCI/ifWiJ
' Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.
Te k. Opel CORSA Joy sport
bwj. '91, 9.000 km. 045-
-228651 b.g.g. 045-210889.
Te k. Opel KADETT 13rT
pwj. '81, APK 10-92, pracht
auto, ’3.000,-. Eikstr. 74,
Heerlen. Tel. 045-212817.
Je k. ASCONA 18 LS Se-
dam, '87, trekh., rechter-
■spiegel. Tel. 045-224071.
Te koop Opel KADETT, s-
drs., Hb., 13 N, bwj. '81, i.z.
g.st., vr.pr. ’ 2.450,-. L. Del-
ruellestr. 21, Sittard.
OpeT KADETT 1.6 GT, bwj.
!86, 5-bak, ’9.950,-. Tel.
046-526047.
Opel KADETT C Coupé
"1600 Rallye, wit/geel, '79,
1900 CC, vr.pr. ’1.500,-
-bpknapper. 04455-2308.
Opel CORSA TR 13-LS, 10-
-"84, 55.000 km. ’6.950,-.
Tel. 04906-1387.
Opel KADETT 12S, 6-'B5,
3-drs. 70.000 km. ’6.950,-.
Tel. 04906-1387.
Opel KADETT 13S, 5-87,
'rood, 3-drs. LPG, ’ 11.950,-
Tel. 04906-1387.
Opel REKORD 2.0 GLS sta-
tion, 12-'B5, LPG, onderb.
antraciet, ’ 8.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. KADETT 1.2 S, '84,
zonnedak, trekhaak. T.e.a.b
Tel. 04498-54144.
Opel KADETT 1.6 Diesel
Stationcar, bwj. 3-'B7, div.
accessoires, 78.000 km.
Tel. 045-210685.
Opel Omega 2.0i automaat
'89, blauw, 66.000 km, als
hieuw; Kadett 1.6i, 11-'B9,
wit, 64.000 km, nieuwstaat;
Kadett 1.3 LS 09-'B7, dege-
lijke auto. AUTOGARANT,
tel. 045-725588.
Opel KADETT 1800 GTE,
bwj. '84, APK, kleur wit, pr.n.
o.t.k. Tel. 04459-2712.
Bovagbedr. 2x ASCONA 4-
*s. 78, APK 3-93, goede
auto's. Hunnecum 38, Nuth.
Opel KADETT 1.6 Diesel LS
bwj. '88, km.st. 75.000, vr.
pr. ’12.850,-. Mgr. Nolen-
str. 86, Hoensbroek.
Opel KADETT 1.6 S sedan
'87. Garage Swentibold Su-
steren. Tel. 04499-3300.
Te koop Opel KADETT au-
tomaat Bestel, '83, APK '92.
Tel. 045-417980.
Te koop nieuw type Opel
ASCONA 16 S bwj. '82,
goed onderhouden, APK,
weinig km's, pr. ’ 2.750,-.
Tel. 04450-4145.
Veetra's: 1.8 GLi Sedan au-
tomatiek 45.000 km baikal-
bluemet. '90; 1.6 GLi Sedan
39.000 km Ibizabluemet.
'69; 1.6 GLi 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 ASCONA 1.6 S, i.z.g.st
bWj.'B2, km.st. 59.500, vr.pr.

’ 4.750, . Tel. 045-425879

Te koop Opel KADETT, bwj.
'79, APK 11-92, sunroof en
stereo, zien is kopen,

’ 1.400,-. Tel. 04499-4529.
Te koop KADETT 1.4iexpr.
uitv., 7-'9l, 11.000 km, dia-
mantzwart, ’ 18.750,-. Tel.
046-516678.
Opel OMEGA bwj. '87, 1.8,
pim. 90.000 km, ’12.500,-.
Tel. 045-741360.
Te k. 2x OPEL Ascona,
schakel en aut. bwj. '80, pr.

’ 1.250,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
Opel ASCONA 19 S aut.
bwj. '80, i.z.g.st. 1e lak, pas
APK, vr.pr. ’1.800,-. Tel.
04492-4534.
Opel KADETT stat.car m.
'90, 1.6 i autom., 37.000 km,
i.z.g.st. pr. ’ 17.500,-. Tel.
045-427289. Tev. sportvlgn.
15"x 7 J. banden 195/50 VR

’ 750,-, voor Opel, BMW en
VW.
Opel RECORD 2.0 N, bwj.
'81, autom., stuurbekr., cv.,
en schuifd. tel 045-226136
Te koop D KADETT, diesel,
bwj. '83; Kadett E 1300 LS
bwj. '88. Tel. 045-258080.
Te koop KADETT 1.6 Diesel
Combi, bwj. '86, in uitst. st,
elke keur. toegest, APK '93,
vr.pr. ’ 9.200,-. 04492-5392
Te koop KADETT 1.2 bwj.
81, 1 jaar APK. Dr. Schaep-
manstr. 12, Brunssum. Tel.
045-255304
Te koop Opel ASCONA, aut.
1979, APK 3-93, ’1.000,-.
Reukenderweg 29, Nuth.
Tel. 045-241874.
Te koop Opel OMEGA 2.0i,
bwj. '87, kl. antr., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-227763 na 17.00u.
Te k. Opel MANTA 2.0 GTE,
bwj. '79, APK tot '93, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04405-1339.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan 1.6 diesel, 3-drs., bwj.
10-'B4, pr. ’7.900,-. Veld-
str. 10, Jabeek, vrijd. na
17.30 en zat, tot 13.00 uur.

Rally KADETT SR, '81, nw.
APK, zeldz. mooi. Te bez.
Jurastr. 3, Hrl-(Zeswegen)
KADETT 1200 HB, '81, nw.
APK, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-726175
Te k. Opel KADETT '81,
voor op te knappen, mcl. uit-
bouwset, min. pr. ’ 1.500,-.
Na 18.00 uur 045-414747.
Te koop Opel REKORD 2.0,
bwj. '78, Lz.g.st. Tel. 045-
-258860.
Opel KADETT Life 1.4i, wit,
april '91, 3-drs. HB. Tel.
045-452532.
KADETT GSi bwj. '85, vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-223472
Zeer mooie Opel REKORD
2.0 E, bwj. '83, sportvlgn.,
sunroof, gar. tot april '92,
pr.n.o.tk. Tel. 045-414793.
Te k. Opel KADETT 16i Club
bwj. '88 kl. staalgrijs, km
53.000, schuif/kanteldak,
045-440663.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

Peugeot

Autobedrijf
Jasper B.V. off.
Peugeot Dealer
biedt aan met Leeuwekeur

garantie
Audi 80 2.0 E '90

Citroen BK 1.4E '88
Citroen CX 2.0 '85

Fiat Panda 1000 CL '89
Fiat Uno 45 '88

Fiat Tipo 1.6 ie '88
Ford Fiësta 1.1 sept. '88

Ford Escort 1.6 Bravo '84
Ford Siërra 1.6Laser '87

Mazda 323 1.3LX'BB
Mercedes 190 Diesel '85

Mitsubishi Galant 1.6 GL '88
Nissan Bluebird 2.0 HB '88

Opel Corsa 1.3 HB '88
Opel Kadett 1.6 D'Bs
Opel Kadett 1.8 E '88
Opel Ascona 1.8 E '88

Omega 2.0 station aut. '89
Renault 9 GTS '83

Renault 18 combi '82-'B4
Renault 21 GT diesel '88

Rover 213 S '89
Seat Ibiza 1.5 GLX'BB

Saab 90 '85
Toyota Corolla 1.3 XLi '90

Toyota Camry Diesel Turbo
'87

Volvo 340 1.7 GL '85/'B7
Volvo 360 2.0 '85

Volvo 244 GL autom. '83
VW Golf 1.6 D'B2

Golf 1.6 CL '89
Golf 1.8 CL'B7
Jetta 1.6 CL'B6

Eigen merk Peugeot 205
Accent '86-'B7

Peugeot 205 1.3KR '89
Peugeot 205 1.8 XLD '86

Peugeot 205 1.4 XS
'87-'BB-'B9

Peugeot 309 1.4XL Prof
89-'9O

Peugeot 309 1.3 GL Prof
'86-'B7

Peugeot 309 1.3 GR '87
Peugeot 309 1.5 GR '83-'B5
Peugeot 405 1.6 GL '88-'B9
Peugeot 405 1.6 GR '89-'9O
Peugeot 405 1.9 GR Break

'89
Peugeot 405 1.9 SRi '89-'9O

Peugeot 405 Mi 16 '88
Peugeot 505 autom. '85-'B6

Talbot Samba GL '83
Talbot Horizon 1.3LS '84

Talbot Samba cabriolet '83
Demonstratie-auto Peugeot

106 XN '92
Peugeot 205 XL '92
Peugeot 106KT '92

Peugeot 405 1.9 GRi Break
'92

Peugeot 605 3.0 SV '92
Dit alles alleen bij
Autobedrijf
Jasper B.V.
Windraak 29

6153 AC
Munstergeleen
S 046-521944
Off. Peugeot-
Talbot dealer.

Te koop PEUGEOT 504
bouwjaar '79. Tel. 045-
-324641.

Te k. PEUGEOT 205 XE
met boekjes en APK, vr.pr.

’ 8.200,-. Burg. Franssen-
str. 66, Kerkrade.
PEUGEOT 305 GL bwj. '83,
blauwmet., ’ 3.000,-. Tel.
045-254434.
Peugeot 405 GL 1.4 bwj. '88
slechts 44.000 km, bekje;
Peugeot 505 Break GL 10-
-'B5, zilver, in prima staat.
AUTOGARANT, tel. 045-
-725588.
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.
Peugeot 305 DIESEL, '84,
5-versn., APK gek., vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 04455-1626.
Te koop PEUGEOT 405 Gü
1e eig., 1990, LPG, in pracht
staat, ’ 18.750,-. Tel.
04959-3203.

Porsche
PORSCHE 944-S Coupé
automaat 8-'B4, wit, 80.000
km. ’ 31.950,-. 04906-1387
Porsche 911 Carrera 3.2
Targa '84, rood, airco etc,
aparte auto. AUTOGARANT
tel. 045-725588.

Renault
RENAULT 18TS, stationcar,
bwj. '80, APK 1-93, i.g.st.,
vr.pr. ’ 1.000,-. 046-510646
RENAULT 21 GT diesel Ne-
vada station, 12-'BB, wit,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 5 TL, bwj. '83,
APK 2-93, ’3.250,-. Tel.
045-255784.
RENAULT 25 TS 10-'B5 an-
traciet, LPG, 118.000 km.

’ 6.950,-. Tel. 04906-1387.

Rover
Te k. ROVER 2600, bwj. '80,
nw gespoten, nw banden,
vr.pr. ’ 1.500,-. 045-272503

Saab
Saab 9000 Turbo 16 HB,
beigemetallic, extra's, crui-
secontroll, airco, trekhaak,
65.000 km, '89. Volvo VE-
DERS Sittard, 046-510342.
Te k. SAAB 900 turbo autom
bwj. '82, eindprijs ’ 1.250,-.
Tel. 04450-4034 na 18 uur.

Seat
Seat MARBELLA GL, bwj.
'88, kl. zwart, Iste eig., i.z.g.
St, ’7.900,-. 04405-1569

Suzuki
Wegens omstandigh. SU-
ZUKI Swift 1.6 GLX sedan,
bwj. sept. '91, met radio/cd-
speler. Inl. na 16.00 uur
045-274791.

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

Subaru

@SUBARU
EEN RELATIE DIE NIET STUK KAN.

Subaru KT Turbo 4-wd. '86; Subaru RX Turbo 4-wd. '85;
Subaru Justy 1.0 S '86, '87, '89; Subaru Mini Jumbo SDX

4-cyl. '89; Subaru E 10 bus, grijs kent. '88; Suzuki Swift 1.3
GS '89; Suzuki Aito 3-drs. GL '87; Opel Rekord 2.0 S '85;

Mazda 323 1.7 D '87; Nissan Micra 1.2L '89; Toyota Corol-
la 1.6 Xü '90; Ford Escort 1.6iRS-uitv. '91; Toyota Starlett
1.0 DX '86; Automaten: Subaru Legacy Combi 4-wd. '89;

Subaru Justy 1.0 S 5-drs. '89; Suzuki Aito GL '88, '91; Peu-
geot 505 GTD '86; Volvo 340 '82 Toyota Starlett 1.3 DX '86

Garage Coenen & Zn.
Prinsenbaan 65, Koningsbosch. Tel. 04743-1574.

Te k. Subaru JUMBO Mini- Met een PICCOLO in het
Bus High roof, type '84, Limburgs Dagblad raakt u
pers.verv. 4x4-aandr. uw oude spulletjes 't snelst
’3.250,-. Autobedr. Loek kwijt. Piccolo's doen vaak
Schaepkens, Klimmenderstr wonderen... Probeer maar!
110, Klimmen. 04405-2896. Tel. 045-719966.

Toyota
Te k. Toyota CAROLLA 1.3 Toyota LANDCRUISER
XL, 2-drs., bwj. '88, vr.pr. FRP-top, 4.2 diesel, grijs

’ 14.750,-. Tel. 04405-3783 kent., bwj. '92, striping, km.
Te koop Toyota COROLLA I^.,3°?°' f**ooo-" ■"£"
1300 DX, bwj. '85, 12 V, BTW. 045-271072, na 19.00
goudmetal., getint glas, T k Tov__. COROLLAHen^L'S' _l7

rf
5 ".f*. APKk7-'92°yS. %%£*.Vr*Pr*f 1-250. 045-223^9

Te k. Toyota CELICA 1.6 ST Nieuw!! Toyota COROLLA
bwj.'B6, div. extra's, pr. HB 1.3 XL, bwj. '88, rood

’ 18.750,-. Tel. 045-429070 met extra's, wegens omst.
Te k. Toyota STARLET Si / 15-750,-!!Tel 04409-3574
bwj. juni '91, km.st. 13.500, Te koop Toyota CARINA
alle extra's, vr.pr. ’23.500,- 1978, automaat, ’1.250,-.
Tel. 045-326820. , Tel. 045-426519.

Volkswagen

GOLF DIESEL
bwj. '89, kl. wit, 65.000 km., groen getint glas, 5-gang, GTi-

grill, electr. Recaro interieur, 16 V-antenne, verlaagd,
15 inch, nieuwe ATS velgen met banden. Auto is in nieuw

staat. Zien is kopen. Vr.pr. ’ 19.750,-. Inruil mogelijk.
Ammonieterf 260, Heerlen. Tel. 045-221808.

Te k. VW GOLF GTi, 5-bak.
Motor en uitvoering '82,
’3.500,-. Tel. 045-210713.
VW GOLF diesel, '79, APK
9-92, vr.pr. ’2.400,-, mr.
mog. Tel. 045-224676.
Te k. VW CADDY turbo die-
sel, bwj. '83, motor '88, ver-
laagd, kl. rood, vr.pr.

’ 7.500,-. Tel. 04405-1339.

VW GOLF I.6CL, bwj. '89,
mod. '90, div. extra's, evt.mr. mog. Pr. ’15.950,-.
Tel. 046-372443.
Te koop GOLF GLD diesel,
ATS, t. '82, ’3.750,-. Tel.
046-581649.
Te koop PASSAT Stationcar
model '87, veel ace, pr.

’ 15.500,-. Tel. 045-244314

Te koop VW JETTA bwj. '80,
automaat, inruil mog., vr.pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-465417.
Te k. weg. omst. VW GOLF
Manhatt. 1600, kent. juli '89,
1e eig., kl. signaal zwart,
m. vele extra's. 046-525031
Te k. GOLF 1600 bwj. '84,
GTi-uitv., schuifd., sportvel-
gen ATS 7VJ-15-195, met
alarm, vr.pr. ’ 9.750,-.
Vloedgraafstr. 23, kerkrade.
Te koop VW GOLF GTi, bwj.
'79, 2-kleurig gespoten, 15"
BBS wielen, ’2.750,-. Tel.
04404-1680.
VW GOLF 1.3 bwj. mei '83,
APK '93, bijz. mooi ’ 3.950,-
Tel. 045-454087.
VW GOLF CL diesel 5-bak,
'87, ’10.950,-. APK 2-93.
Tel. 046-529307.
Te koop VW GOLF, bwj. '82,
in perfecte staat, prijs

’ 2.350,-. Tel. 045-253075.

VW GOLF Cabriolet 05-'9l, i
zwart; VW Golf GTi 1987
rood; VW Golf 1.3 luxe, 08-
-1988, blauw; VW Passat
diesel, 5-drs. 1987 groen.
AUTOGARANT, tel. 045-
-725588.
Te k. VW POLO bwj. '83,
APK, z. mooi, vr.pr.
’3.650,-, tel. 045-324915,
na 15.00 uur.
VW GOLF diesel, wit met
striping, spoilerset, bwj. 6-
85, i.z.g.st. ’8.500,-. Tel.
045-211908.
GOLF Diesel, '85, 1e eig.,
94.000 km, met boekjes, i.z.
g.st., ’8.450,-. Tel. 045-
-725680. ;
Te koop VW GOLF 1.3 CL, ]
bwj. 4-'B9, kleur rood. Tel.
045-246029. ;
Te k. VW GOLF diesel Man-
hattan, bwj. '90, muisgr.met.
vrpr ’ 18.500,-. 046-523319 'Volvo

Te k. VOLVO 345 GL 1700
CC, blauw met., bwj. 11-11-
-'B5, i.z.g.st., div. extra's, p.n.
Q.t.k. Tel. 045-226279.
VOLVO 265 CLE, bwj. '81,
verzien van alle extra's, vr.pr
’8.000,-. Tel. 045-251964
b.g.g. 256767.
VOLVO 460 GL Inj., zwart-
met., km.st. 11.000, bwj.
mrt.'9l. Tel. 045-420055.
Te koop VOLVO 480 ES, '87
100.000 km, vr.pr.

’ 21.000,. Tel. 043-213277
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.
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 i
VEDERS Sittard, 046-
-510342. i
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. (
VOLVO 240 GL 2.3 Estate
automaat, donkerblauwmet.
LPG, '90. Volvo VEDERS
Sittard, 046-510342.
VOLVO 66 DL, APK dcc. '92 j
i.z.g.st., ’875,-. Tel. 045-
-255784. 'Te koop VOLVO 66, auto- |
maat, bwj. '80, 1e lak, APK i
jan. '93, i.z.g.st. Tel. 046- |
379713. |
Wegens omst. VOLVO 66
GL aut., bwj. '78, i.z.g.st., div
extr., pr.n.o.tk. 04450-3384

■Te koop VOLVO 340, bwj. |
'83, automaat. Grachtstr. 13,
Oirsbeek.

Diversen
Renault 25 V6aut. '89 1 eig. 50.000 km ’31.500,-; 25 TX
190 1e eig. ’23.750,-; Peugeot 405 GR/GRi 19 '88-'9O 1e
eig. va ’ 16.500,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig. ’22.500,-; 205
14 green 12-88 ’ 14.750,- Renault 19 GTR/GTXi '89 1e eig
va. ’ 17.500,-; 21 TS/GTÜRX 87-89 v.a. ’ 9.000,- 21 GTD/
GTS Nevada '88-'B9 v.a. ’ 16.500,-; 25 GTX '85-'9O v.a.
’8.750,-; Citroen AX I.OE '88 1e eig. ’ 10.750,-; BK 14/167
19 D '83-'B9 v.a. ’3.750,-; Visa '85-'B6 v.a. ’3.750,-; CX
GTi '84 ’ 7.750,-; Alfa 164 TD '89 1e eig. ’ 34.500,- 75 1.6/
1.8 '86-'B9 v.a. ’ 11.500,-; Sprint '80 ’ 2.750,-; Fiat Tipo ie
'90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda '88 1e eig. ’8.750,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.500,-; Opel Veetra 1.8 GLS HB '89 1e
eig. ’23.750,-; Kadett 1.6i Combi '89 1e eig. ’19.000,-;
Kadett 12/13/16/16 D '84-'B9 v.a. ’5.000,-; Corsa '84-'B7
va. ’7.000,-; Omega combi '88 1e eig. ’ 19.750,-; Omega
1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '88-'9O v.a. ’ 14.000,-; Senator '84-'B9
v.a. ’8.000,-; Ford Scorpio 2.8 i Ghia/2.9i '87-'B9 v.a
’16.500,-; Scorpio 201/24i sedan '90-'9l v.a. ’24.500,-;
Scorpio 2.0 CLi '85-'B9 v.a. ’9.500,-; Siërra 2.0 i sedan
'90 v.a. ’20.000,-; Siërra 2.0/2.3 D/2.3 D Combi '84-'9O
v.a. ’5.500,-; Escort 1.8 diesel Combi '88 1e eig.
’13.750,-; Escort 1.3/1.6/1.6 D/1.6 aut. '82-'B9 v.a.
’3.000,-; Capri 2.3 '78 ’3.750,-; Audi 80 Turbo D '88 1e
eig. ’22.750,-; 80 S '88-'B9 v.a. ’ 19.750,-; BMW 524 TD
'88-'B9 1e eig. ’ 37.500,-; 525i/525 E '82-'B4 v.a. ’ 7.000,-
-316/320i '84-'B6 v.a. ’9.500,-; Mercedes 190 D m '89 1e
eig. ’34.500,-; 240 TD Combi '82; ’ 12.500,-; VW Passat
Combi/Combi TD '86-'BB v.a. ’ 12.500,-; Golf GLD '85-'B9
v.a. ’10.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’8.250,-; Pas-
sat D '84 ’ 7.250,-; Volvo 440 GL/GLT '88-'B9 1e eig. v.a.
’18.750,-; 480 ES '87 ’20.750,-; 740 GLE '84-'BB v.a.
’11.000,-; 240 GL '82-'B5 v.a. ’4.000,-; 345 GL 2.0 '85
’8.500,-; Honda Accord 2.0 '86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelu-
de EX/aut. '84-'B6 v.a. ’9.750,-; Nissan Sunny LXD '88
’13.500,-; Colt GLX '85-'B7 v.a. ’8.500,-; Micra '85

’ 6.500,-; Sunny Combi D '85-'B6 v.a. ’ 7.000,-; Bluebird
'88-'B9 v.a ’12.500,-; Mitsubishi Galant TD '85-'B7 v.a.
’8.250,-; Galant GL '88 ’16.750,-; Starion EX '83
’7.500,-; Lancer D '87 ’8.750,-; Hyundai Sonata 1.8 Gü
'89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift
GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; Mazda 929 2.2iaut. airco
'88 1e eig. ’ 17.500,-; 626 GLX/GLXD/GLX 2.2i'88-'9O v.a.
’14.500,-; 323 GLX '85-'B7 v.a. ’7.000,-; RX7 '80
’7.750,-; Toyota Camry '84 ’8.500,-; Celica '83-'B4 v.a.
’7.000,-; Lada Samara 1.3 '88 1e eig. ’7.500,-; 2105 '89
1e eig ’5.750,-; Skoda 105 '87 1e eig. ’3.500,- Saab 900
'84-'B6 va ’ 6.000,-; Nissan Patrol D/Turbo D '85-'B6 va.

’ 20.500,-; Suzuki Jeep z. en w. kap '84 ’ 9.750,-; Isuzu
Trooper DLX '88 1e eig. ’22.500,-; Buick Century '82

’ 6.750,-; Volvo 245 GL Combi '82 ’ 6.750,-; Peugeot 205
GTi '85 ’ 13.750,-. Pim. 30 goedkope inruil-auto's v.a.
’250,-. Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

Han van Sintmaartendijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 Gü beigemetal 1990
Opel Omega TurboDiesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Omega 2.3 dieselblauw 1987
Opel Rekord 2.0GLS beigemet 1987
Mazda 323 5-drs 1987
Opel Kadett 1.6 D 3-drs 1987
OpelKadett 1.2S groen 3-drs 1985
Volvo 245GLE D metextra bank 1982
Opel Kadett combo 1.6D 1986 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

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

Peugeot
Janssen
Kerkrade

Nu 1 jaar garantie op auto's
jongerdan 5 jaar

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

Ford Siërra 1.6 Laser '85
Ford Siërra 2.0 CLK6'88
Opel Corsa I.2STR'B7

Opel Kadett 1.3 exclusief '86
Peugeot 106KR 1.1 10-'9l
Peugeot XE Accent 1.1 '89

Peugeot 205 GT 1.3 '86
Peugeot 205 XL 1.1 '89
Peugeot 205KR 1.489
Peugeot 205 Junior '89

Peugeot 205 1.4 Green '88
Peugeot 309 GR 1.6 '86

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

Peugeot 405 GR 1.6
sch.dak '90

Peugeot GR 1.9 sch.dak '88
Peugeot 405 SR 1.688

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

Renault 21 RX 2.0i'87
Subaru Justy 1.2 GL'B7

oyota Corolla 1.3 SXL '87
VW Golf 1.6 Manhattan '89

* Financieren al vanaf

’ 100,- p/m
* Peugeot privé lease

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64

6464 GB Kerkrade
045-460500.

Let op: Auto ROBERTS
nieuwe adres Heirstr. BA,
Stein/Urmond. Tel. 046-
-337742 (achter hotel de
Valk richting Stem). Deze
week o.a. Volvo 340 Winner
LPG '83; Opel Corsa 1.2 S
3-drs '84; Ford Escort 5-drs
GL '84; Ford Escort 1.1
sportuitv. '84; Opel Kadett
1.3 LS 4-drs Sedan '87;
Opel Kadett 1.3LS 3-drs '85
Opel Kadett 1.2 S 1e eig. '82
Renault 9 TC 4-drs i.z.g.st.
'82; Fiat Panda 750 1e eig.
'86; Opel Kadett 1.3 S au-
tom., '84; Ford Taunus sta-
tioncar opknapper '79; Nis-
san Sunny 5-drs HB diesel
'84; Toyota Celica 2.0 KT
'83; Opel Ascona 1.6 S 4-
drs '84; Ford Siërra 1.8 laser
T 5-drs LPG '86; Lada sta-
tioncar 1e eig. '86; Opel
Ascona 4-drs Beriina '83;
Renault 5 Parisienne 2 '84;
Ford Escort '81; Mercedes
190 diesel '86; Gratis porta-
bel radio/cassette.
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.

Opel CORSA 5-drs. sept.
'87; Honda Accord 2.0 EX
mei '86; Ford Siërra Station-
car 5-drs. 1.8 5-bak '86; La-
da 2105 '87 ’5.000,-. Tel.
045-453487 b.g.g. 315226.

Audi 100 2.3Eairco cv. enz. roodmet 1989 ’ 31.750,-
Mercedes 250D schuifkanteldakcv. 2x ... 1988 ’ 47.500,-
Mercedes 200 aut. schuifdak, cv. alarm ... 1988 ’ 37.500,-
Mercedes 200 sch.kanteldak, cv., get.gl. . 1987 ’ 34.750,-
Mercedes 190D d.blauw get.gl. sportv 1988 ’ 36.500,-
Mercedes 190 wit get.glas cv 1988 ’ 32.500,-
Merc. 190E rookzilver get.gl. 5-bak cv 1986 ’ 28.500,-
Mercedes 190D d.blauw get.gl. 5-bak 1986 ’ 26.500,-
Mercedes 200D wit st.bekr. schuifd 1980 ’ 5.900,-
BMWS2Oi zwartmet. schuifd. cv
cruisecontrole 1988 ’ 34.500,-
-316iM-style 15" sportv. verl. schuifd. enz . 1988 ’ 22.500,-
-318ibronsmet. get.glas cv. november 1986 ’ 13.900,-
Alfa 75 1.8 IE alfa-rood nw. type 1989 ’ 18.900,-
Renault 25 GTX airco Im-velg. enz 1989 ’ 26.500,-
-25 TX antracietmet. get.glas model 1989 ’ 22.500,-
-19 Chamade GTS Comfort-pakket blauw 1990 ’ 21.750,-

-21 GTS grijsmet. 5-bak nw.st 1988 ’ 15.500,-
-11 GTX 1.7roodmet. get.gl. 5-bak model 1988 ’ 12.750,-

Peugeot 405 SR i.6 sportv. stuurbekr 1988 ’ 18.750,-
Opel Omega 2.0iLS antracietmet 1989 ’ 23.500,-
Opel Omega 2.0iGLS autom. alle extra's 1988 ’ 24.500,-

ÖpeiOmega i.BS LS antracmet. get.gi... 1987 ’ 17.500,-
Corsa 1.3SR HB wit sportv. 5-bak 1985 ’ 10.900,-
Ford Siërra 2.0 ghia schuifd. alle extra's ... 1988 ’ 19.750,-
Ford Siërra 2.0 HB special blauwmet 1990 ’ 22.750,-
Ford Siërra 2.0 HB Coupé nw.st 1986 ’ 10.900,-
Ford Siërra 1.6Laser HB blauw 5-drs 1985 ’ 8.750,-
Ford Siërra combi VANrood 1984 ’ 6.900,-
Citroën BK 1.9 TRD stuurbekr. schuifd 1989 ’ 20.750,-
-19 TRD wit nw.st 1988 ’ 18.750,-
-16 TRi wit schuifkanteldak enz 1988 ’ 16.750,-
-16TRi blauwmet. get.gl 1987 ’ 15.000,-
-14 RE grijsmet. get.gl. 5-bak 1988 ’ 13.900,-
Mitsubishi Galant 20 GL zeer compleet 1988 ’ 12.750,-
Mitsubishi Galant 16GL wit get.gl. 5-bak .. 1986 ’ 8.750,-
Lancer Wagon 1.8 GLD stuurbekr. combi 1987 ’ 15.750,-

Lancer Wagon I.SGL wit get.gi. combi 1987 ’ 15.250,-
Nissan Bluebird 20D combi st.bekr 1989 ’ 19.750,-
Bluebird 20 SLX roodmet. st.bekr 1988 ’ 15.500,-
Sunny 16SLXcoupe knalr. get.gl. 5-bak ... 1988 ’ 16.750,-
Volvo340 GL HB antraciet 5-bak 1988 ’ 14.750-
Fiat Panda 750 CL wit 20.000 km 1988 ’ 9.000-Mazda 626 20 GLX HB 12Vwit get.gl 1988 ’ 18.750,-
-626 HB 20LX 12Vrookzilvermet. get.gl.... 1988 ’ 17.750,-
-626 Coupé 20 GLX st.bekr. antracietmet. 1986 ’ 12.500,-

ToyotaCarina HB2O-Dbf.met st.bekr 1989 ’ 19.500,-
Carina 1.6 XL sedan grijsmet. get.gl 1989 ’ 19.500,-
Carina 16 DX sedan blauwmet. 5-bak 1988 ’ 14.900,-
Corolla 16 GTi Twin Cam Coupé
grijs/zwart, model 1985 ’ 11.750,-
Accord 20EX editionrood elec ram 1989 ’ 21.900,-
Honda Accord sedan wit get.gl. 5-bak 1986 ’ 12.750,-

Inruil en discrete financiering mogeijk.
Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg

Mauritsweg 126, Stem, 046-338474 (naast Superconfex).
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 2.0 GLX aut. met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX met div. opties
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
met stuurbekr. '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met LPG
'88; Mazda 626 HB 1.8 GLX
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
9-10-87; Mazda 626 HB
2.0 GLX diesel '86; Mazda
626 coupé 2.0 GLX '87/"88;
Mazda 929 coupé 5-11-82;
Mazda 323 F coupé 2 x '90;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '87; Mazda 323
HB 1.3 LX autom. 5-drs. '89;
Fiat Uno 45 '87; Lancia VlO
touring '86; Mitsubishi Ga-
lant 1.8 GL '88; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 '89; Peugeot
405 SRI 9-10-'B7; Peugeot
309 XE '88; Peugeot 205
GR 1.6 autom. met stuur-
bekr. en schuifdak 6-11-'87;
Toyota Corolla 1.3 '86; VW
Golf 1.386; VW Golf 1.687
VW Jetta I.Bi 4-drs. 13-10-
-'B9; Volvo 340 L '85; Volvo
340 GL '88; Ford Fiësta 1.1
'86; Ford Fiësta 1.6 diesel
'86; Ford Siërra 2.0 Laser
'85; Ford Scorpio 2.0 i met
LPG '87; Opel Kadett 1.2 S
'85/"86; Opel Kadett 1.3 S
'86. Diverse goedkope in-
ruilauto's: Honda Civic 1.3
autom. '82 ’6.750,-; Hyun-
dai Pony 1.4 '82 ’2.750,-;
Mazda 323 HB autom. '78

’ 1.500,-; Mazda 626 1.6 LX
Sedan '84 ’4.950,-; Mazda
323 HB 1.3 5-drs. '82
’5.950,-; Opel Kadett 1.3 N
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG '80 ’2.750,-: VW Golf
Diesel '83 ’5.750,-. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan
plusm. 100 topoccasions o.a
Peugeot 205 GTi zwart '88
’15.900,-; VW Golf diesel
'88 nw. mod. ’14.900,-;
Volvo 440 DL LPG '90
’16.500,-; Opel Corsa die-
sel Swing '88 ’12.250,-;
Opel Corsa '87 rood z. mooi
’11.750,-; Opel Combo
diesel '90 ’14.900,-; Ford
Siërra aut. 4-drs. type '85
’6.950,-; Ford Orion 4-drs.
type '86 ’ 9.900,-; Mini Me-
tro '85 z. mooi ’ 5.950,-; 2x
Toyota Celica '84 ’6.950,-;
4x Opel Kadett D '82 va.

’ 1.950,-; Renault 4 GTL ty-
pe '84 ’ 2.950,-; Golf diesel
'83 stayer z. mooi ’ 6.500,-;
Lada 2107 aut. '88 ’ 4.750,-
Opel Ascona '84 LPG
’4.750,-; Opel Kadett com-
bi 5-drs. diesel '86 ’ 8.900,-
Bovag garantie APK-keu-
ringsstation, vlotte financie-
ring. Eigen werkplaats.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.

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
Samara 1.1 '89; Lada 2105
GL '86; Lada 2104 station-
car '87; Lada Samara Spe-
cial demo '91. Diverse
goedkope inruilers. Bovag-
garantie, financiering, inruil.
Sibemaweg 1, Maastricht,
043-612310.

Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT excl.
autom. airco enz. '89

’32.000,-; Ford Scorpio
2.0 i CL Sedan '90
’31.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’17.750,-;
Ford Siërra 2.0iCLX Sedan
autom., '91, ’31.500,-;
Ford Siërra 2.0iGL Sedan
'89, ’20.500,-; Ford Siërra
1.6 Sedan Spec. '90
’23.750,-; Ford Siërra 1.6
CL Sedan '89 ’19.500,-;
Ford Siërra 1.6 CL '87
’11.750,-; Ford Escort
1400 i CL '91 ’23.750,-;
Ford Escort 1.4 Bravo '88
’14.900,-; Ford Fiësta I.li
CL 3-drs. '90 ’16.900,-;
Opel Omega 2.0 iLS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25TX '88 ’ 23.900,-
Citroën BK 1.4 RE '88
’14.500,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Volvo
360iGLE 4drs '84 ’ 8.500,-;
Peugeot 405 GLi LPG '90

’ 24.250,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.500,-;
Mazda 626 LX HB '90
’23.900,-; VW Polo Pointer
2-drs. '87 ’ 10.500,-; Lancia
VlO Elite '89 ’12.000,-;
Ford Escort XR3 '81
’6.250,-. Inr., financ en
Bovag-garantiebewijs. Au-
tobedrijf en APK keurings-
station P. van DUK & Zn,
Hompertsweg 33 Landgraaf.
045-311729.
Autocentrunï 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,-; VW Polo
'87, ’9.900,-; Mazda 626
LX 5-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,-; 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,-; Nissan Micra
GL '89 ’12.750,-; Lada
2105 1.2 '88 ’5.900,-; Opel
Kadett 1200 '80 ’2.100,-.
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999
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.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.

Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.

Meer dan 50 degelijke, be-
trouwbare inruil auto's- elk
merk en prijsklasse. Tevens
ruime keuze voor de kleine-
re beurs, 0.a.: Ford Taunus
bwj. '81 ’1.450,-; Ford Es-
cort bwj. '81 ’ 2.350,-; Ford
Fiësta 1.1 GL bwj. '80
’1.975,-; Opel Manta bwj.
'80 ’2.850,-; Nissan Cherry
1.3 bwj. '82 ’2.950,-; Peu-
geot 305 bwj. '82 ’ 2.450,-;
Renault 18 GTL bwj. '81

’ 975,-; Renault R5bwj. '81

’ 1.350,-; Toyota Carina
bwj.'BO ’1.350,-; Volvo 64
autom. bwj. '78 ’1.250,-.
AUTOGARANT-de grootste
Subaru dealer van de mijn-
streek- Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol),
Heerlen. Tel. 045-725588.

INKOOP goede auto's, cont
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.^.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896. _
INRUIL-AUTOS met we*
Golf 5-drs. 1.6, 5-bak '78;
Golf GTi '78; Kadett coup e
1.2 '79; Passat '75 ’1.250,"
p. st. Hunnecum 38, Nuth.^

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

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

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

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prys in
Urnburg. Te1.045-254049.

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418^

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- efl
verkoop gebr. auto-onderd
A. Körfer. Tel. 045-229045^,
Te k. gevr. loop-, sloop- e"
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel
046-519637/046-512924 .
Te koop gevr. loop- sloop"
en SCHADE-AUTO'S. Tel
046-525759 I
Van maandag t/m vrijdag-
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bedrijfswagens
MAZDA bestel E 1600, bwj.
'82, APK sept. '92, verlengd,
dubbel lucht, grijs kent.,

’ 3.750,-. 045-323830.
Mitsubishi CENTER bwj. '84
gesl. laadbak met elec.
laadklep. Tel. 045-231448.
Te k. Opel KADETT Combo,
diesel, bwj. '90, ’14.900,-.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmende, str. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Te k. Fiat TRANSPORTER,
LPG, nwe. APK, type '82,

’ 4.250,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
HALOMAG F-55, met meu-
belbak, APK, i.z.g.st. vr.pr.

’ 4.000,-. Tel. 04454-1979.
VW-GOLF diesel grijs kent.
6-'l9BB, 70.000 km,

’ 12.950,- mc. 04906-1387.

Ford ESCORT diesel bestel,
6-'9O, wit, ’11.950,-. Tel.
04906-1387.
FORD Siërra diesel station,
7-'B9, grijs kent. ’ 15.950,-.
Tel. 04906-1387.

RENAULT 21 Nevada diese
station grijs kent. '88, vw

’ 12.950,- mcl. 04906-1387^
RENAULT Traffic diesel
8-'BB wit, hoog. ’14.950.
mcl. Tel. 04906-1387.
VW TRANSPORTER Pk*'
Up '80 APK, LPG ’ 1.950,'
mcl. Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 205 KA Diesel
grijs kent. 5-'BB *"’ 12.950,- mcl. 04906-1387^
MAZDA 323 diesel station,
grijs kenteken, 12-'B7, «it

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387^
MAZDA E2200 diesel, 8-8?
60.000 km. wit, ’12.950,"
Tel. 04906-1387. .
Opel KADETT Combo be-
stel 8-'B7, wit, LPG,

’ 8.950,-. Tel. 04906-1387^.
PEUGEOT J5diesel 9-pejs;
bus 1988 ’ 14.950,- mcl. Tel
04906-1387. ,

PEUGEOT J5diesel, 1988'
80.000 km., ’14.950,- in*
Tel. 04906-1387. ...
VW-GOLF diesel grijs kent
11-'B7, wit. 110.000 km-

’ 10.950,- mcl. 04906-1387
Auto onderdelen en accessoires

'"'"' ""''""' ""

Wintersporters opgelet!
Weissenfels sneeuwkettingen met de magnetische

snelsluiting.
Thule skiboxen in verschillende uitvoeringen.

1 Ski- en allesdragers in diverse uitvoeringen
voor elk type auto!

Voor de vakantie eerst even naar

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop autotelefoon
HANDHELD, moet weg! Info
0949-24067644.
VELGEN; BMW, Opel, VW,
King 7x15 ET 13 band Pirelli
215/50 serie nw.pr. ’3.000,
Nu’ 1.000,-. 045-428503.
Te k. MOTORBLOK VW
Golf, 1800i, electronic, bwj.
'90, ’ 1.750,-. 045-310760.
Te koop MOTORBLOK VW
Golf GTi, bwj. '78, geh. ge-
reviseerd, 300 km. mee ge-
reden. Tel. 04454-4427.

Te k. portable AUTO-TE-
LEFOON, 50% onder nw. pr
Tel. 045-465133.

Te k. 4 ATS-VELGÈN, 7J*
15", vr.pr. ’350,-; 2 voor-
portieren van VW Jetta en
Golf, nw. type, z.g.a.nw., *■■pr. ’ 375,-. Tel. 04405-3ggg.
Te k. 15" Alu. VELGEN voof
VW en 15" alu. velgen voor
Ford, beiden met 195/50/1»
banden. Na 14.00 uur tel-
-045-726673. .

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knop-**'
Rijksweg-Zuid 195, Sittard-
Tel. 046-512718. ___.
Gesloten AANHANGWA-
GEN, dubbel-asser, koeimö
220 V, ca. 4 mtr. lang, laad"
verm. 2.200 kg. Tel. 045"
271072, na 19.00 uur. _,

Motoren en scooters

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van cc
misdrijf, gepleegd van op 25 febr. en tot terugverkrijg^S
van de Yamaha KT 600, kl. wit/rood, kenteken MJ-45-»'
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. __^

Zware CHOPPER Yamaha
Virago XV 920, '83, 16.000
mis., kleur maroon, forward
control, dragpipes, nieuwe
banden, ’6.250,-. Tel. 043-
-477091.
Lage CHOPPER Honda Re-
ble CMX 450, '86, 16.000
mis., zwart, veel nieuwe on-
derdelen, ’ 6.500,-. Tel.
043-477091.
MZ-MOTOR met zijspan
250 CC, plus res.motor bwj.
'66; Jawa 350 CC 2 cyl, bwj.
'59, samen voor ’2.500,-.
Beide opknappers, tel. na 19
uur 045-441404.
BMW R75/5 bwj. '73 met
kuip en koffers, ’5.000,-.
045-414507, na 15.00 uur.
Te k. KAWA XX 250 bj. '89,
i.g.st. pr. ’ 3400,- Tel. 045-
-411550.
HONDA 750 Nighthawk
Custom 1984 20.000 km. in
nieuwstaat. ’ 6.200,-. Tel.
04702-1566.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

YAMAHA TT6OO Endur?'
bwj. '85, WP, gerev., Pf16

’4.150,-. Tel. 043-613196^
Te k. HONDA VT 1100 c<shadow, 1985, kl. zwa^
zeer mooi, vr.pr. ’ 13.750,'-
Tel. 045-752162. s

Te koop KAWASAK)
GPX6OOR, bwj. '91, kleU'
zwart. Tel. 04493-2502.___-
Te koop CROSSMOTORYamaha 125 YZ, i. z.gs'"'

’ 800,-. Tel. 045-315825^^
YAMAHA DT 400 off tf*
road, pr. ’950,-. Te'
04406-12073. __^
Te koop Crossmoto'
KAWASAKI 80cc Tel-
-045-243007 __^-

Te k. Yamaha VIRAGO &
920 J, bwj.'BB, pr. ’ 9.750,"
Tel. 045-229455.
HONDA 600 XL Off th®
Road '88 10.000 km
’6.750,-. Inruil auto mos-
Tel. 045-229080. J
Te koop HONDA XL 500-Prolink, bwj. '82, ’2.500,"
Tel. 045-426029. __,

(Bromfietsen
Te k. VESPA Ciao. met
sterw. bwj. '91; tev. Puch
Maxi. Tel. 045-465133.
Te koop YAMAHA DTR 50 3
maanden oud, pr.n.o.t.k. Tel
045-314751.
HONDA 750 Nicht Hawk
1984, i.nw.st. ’6.200,-
-04702-1566.

Te k. weg. behalen van f.'
bew. Puch MAXI met ster*-
pr. ’ 550,-. 045-320185^^-
Te koop YAMAHA DT me'
vele acces., zwart, bwj. °°'Tel. 045-25691 na 12 uuf__^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18
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Prijswinnaars
puzzel no. 11
Oplossing:
NESTOR
1e prijs, ’ 1000,-
A. Rütten
Willem Goossensstraat 41
6136 JS SITTARD
2e prijs ’ 300,-
J- Ploum
Elisabethstraat 26
6462 BW KERKRADE
3e prijs ’ 150,-
J. Alards
Keerweg 16
6122 CL BUCHTEN
4e prijs ’ 100,-
Fam. Steinen-Hanssen
Op de Winkel 3
6373 JK LANDGRAAF
5e prijs ’ 50,-
Mevr. A.G. Janssen-Weinberg
Seffenterstraat 496291 GB VAALS
6e prijs ’ 50,-
Mevr. j. Erkens-Loop
Kunderberg 3
6367 AK VOERENDAAL

Jeprijs ’ 50,-
-fan*). Zegers-Schins
Lupi nestraat 66
6466 SJ KERKRADE

Je prijs ’ 50,--- Custers
"" v.d. Grachtstraat 25
6413 AX HEERLEN
9e prijs ’ 50,-
Meyr. E. Gelders-WillemsValkenburgerweg 336321 GA WIJLRE
10e prijs ’ 50,-N. Lichterveld
Joh. Laerstraat 4
6118 ER NIEUWSTADT

Hoofdprijs naar Marotte-stad
SITTARD - Het kostte even moeite, maar uitein-
delijk vonden wij de heersende stadsprins van
Marotte-stad Sittard, Sjuul IV, bereid om de win-
naar van de hoofdprijs van puzzel 11 het bedrag
"van duizend gulden te overhandigen. Het zijn
drukke dagen voor de 28-jarige Sjuul Schalkx, in
het dagelijks leven directiesecretaris bij de wit-
goedgigant Hom, die momenteel de scepter zwaait
over het Sittardse narrenrijk. Arno Rütten, de win-
naar van de hoofdprijs wist niet wat hem over-
kwam toen gistermorgen de stadsprins aanbelde
en hem duizend gulden overhandigde.

„Waar treffen wij ons", was de reactie van Arno

Rütten, die zelf niet meer actief aan carnaval doet.
Vroeger was dat wel het geval. „Met een groep uit
de Putstraat vierde ik alle dagen carnaval tot en
met het 'appejsienen gooien. Nu ga ik alleen nog
maar een pilsje drinken en naar deoptochtkijken."
Wat zijn andere hobby, voetballen, betreft: dat in-
teresseert hem ook steeds minder. „De 10l is eraf
met al die supporters, die zich niet weten te gedra-
gen, mij niet meer gezien in het voetbalstadion.
Bovendien wordt er slecht gevoetbald, zeker ge-
zien de hoge salarissen, die die spelers verdienen."
De besteding van het geld staat nog niet vast. „Dat
moet ik bespreken met mijn vrouw", aldus een ge-
lukkigeArno Rütten.

" Stadsprins Sjuul IV van het Marotte-rijk overhandigt de hoofdprijs van duizend gul-
den aan Arno Rütten. Op de achtergrond kijkt Paul Gubbels, rayonchefvan het Limburgs
Dagblad in Sittard, glimlachend toe.

Foto: PETER ROOZEN.

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie

** f5000,-
-(eindoplossing)
k_r ___W üüf ImÈW __W W WË Hr in? W i '

-":' ' ■ "' :■'."■': ' :'v.v llsfï >|^^____.; s:8:*s:

Zo kunt u
deelnemen

PER GIRO OF BANK:
Schrijf de oplossing op een giro/bank-overschrijving
onder het woord "Mededelingen" en maak minimaal

’ 3- over naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN
PER BRIEFKAART:
Noteer aan de linkerkant van de briefkaart uw naam,
adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing
van de betreffende puzzel. Behalve de gewone franke-
ring plakt u tenminste ’ 3,- aan postzegels bij. U
stuurt de briefkaart naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN

Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik-
baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie
gulden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het ge-
woneporto ten minste drie gulden extra aan geldige postze-
gels zijn bijgeplakt. U mag zoveel oplossingen inzenden als
u wilt. Hoe meer inzendingen, hoe meer kansen op een
prijs. Bovendien geeft u meer steun aan de goede doelen
van deze Puzzelactie. ledereen kan meedoen, u hoeft dus
geen abonnee te zijn. Medewerkers van Uitgeversmaat-
schappij Limburgs Dagblad B.V. mogen meepuzzelen,
maar komen niet in aanmerking voor het winnen van een
prijs. Per giro deelnemen is het voordeligst, aangezien dit
geen extra (porto)kosten met zich meebrengt. Het overge-
maakte bedrag komt geheel ten goede van de Puzzelactie.
Van de extra geplakte postzegels op de briefkaarten moet
een gedeelte worden afgestaan aan de PTT. De oplossingen
en de einduitslagzijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A.
Muijters te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht.

PUZZEL NUMMER 13 Doe mee en
steun de
goede doelen
20 weken lang publiceren wij
op zaterdag een puzzel
waaraan u kunt deelnemen en,
een kans maakt op de ]
wekelijkse geldprijzen en de
hoofdprijs van ’ 5000,-

De opbrengst van de puzzel
gaat naar goede d0e1en,75% is
bestemd voor Het Limburgs
Instituut voor:kinderrevalidatie
'Franciscusoord' te
Valkenburg en 25% van de
opbrengst is bestemd voor de
Stichting Jo Hansenprijs te
Meerssen

Horizontaal: 1. omroepvereniging; 4. kleinigheid; 9. mak; 12. eetgerei; 14. grootmoeder;
15. gezongen toneelspel; 17. keukengerei; 18. over het genoemde; 19. vordering; 20.
voorkeur; 22. melkleverancier; 23rslot; 24. koningin (Frans); 26. windrichting; 28. indien;
29. het peilen; 31. groente; 33. aankomend; 34. plaats in Gelderland; 35. betaalmiddel;
37. titel; 38. deel van een geweer; 39. groot mens; 40. voegwoord; 42. koeiemaag; 44.
opgeld; 45. americium; 46. deel van de hals; 48. godin van de wraak; 50. pudding; 51.
vogeleigenschap; 53. aanstonds; 54. priem; 56. bedrog; 58. metaal; 59. oude meisjes-
naam; 61. rechthoekig vak; 63. toestel met tegen elkaar draaiende cilinders; 65. nobele;
66. houding; 68. rivier in Frankrijk; 69. deel van het oor; 70. licht uitzenden; 71. doek.

Verticaal: 1. uurwerk; 2. Republiek; 3. plotseling; 4. witte plek op het voorhoofd; 5. Ja-
pans bordspel; 6. blauwgrauw gesteente; 7. ten afscheid; 8. lariks; 9. eveneens; 10. vlak-
temaat; 11. Duitse munt; 13. plaats in de Verenigde Staten; 16. knorhaan; 20. merkteken
om een maat aan te geven; 21. uniek; 23. ieder; 24. ankemet; 25. geestkracht; 27. boom;
28. bijbelse figuur; 29. ranonkelachtige plant; 30. pottenbakkersklei; 32. geur; 34. boven-
ste punt; 36. tweetal; 41. hevig; 43. vlek; 44. Noorse lichtgoden; 45. indien; 47. tehuis
voor honden; 49. landschap in Italië; 50. bengel; 52. kleur; 54. op een keer; 55. het spe-
len; 57. zenuw; 59. bijbelse figuur; 60. overslaande sluiting; 62. groet; 64. tijdperk; 66.
slee; 67. Radio Luxembourg.

Inlichtingen:
Voor inlichtingenkunt u
tijdenskantooruren
telefonisch terecht onder
nummer 045 - 739911.

Voor het kansspel van deze puzzelactie
heeft de staatssecretaris van Justitie op
2 december 1991 aan het bestuur van het
Limburgs Instituut voor Kinderrevali-
datie "Franciscusoord" te Valkenburg
vergunning verleend onder nummer
L.O. 910/130/188.91.

Oplossing puzzel nr. 13

Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 57-6-26-34-64-24 achter elkaar
zetten.

U leest dan een woord, dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet ditwoord niet alleen opsturen, maar ook
goed bewaren, samen met het nummer van de puzzel, want u hebt dit nog nodig aan het einde van onze uit 20 rondenbestaande puzzelactie.

Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossing van puzzel 13 moet vóór 12 maart 1992 in ons bezit zijn.

De
wekelijkse

prijzen

Stichting Chronisch Zieke Kinderen en Jongeren vijf joon

Veel lof, maar slechts
weinig steun van Simons

DOOR KEES CORNELISSE

DEN HAAG - De Stichting
Chronisch Zieke Kinderen en
Jongeren, kortgeleden vijf jaar
geworden, tracht de inpassing
van zulke jongeren in de maat-
schappij te bevorderen. Direct
aansprekend in deze activiteiten
is de loopbaanbegeleiding, die
mensen aan werk helpten bij het
uitoefenen van dat werk blijft
ondersteunen. De CZK doet
hiermee pionierswerk dat in een
behoefte voorziet, maar feitelijk
als een proef wordt beschouwd.
De oprichters van CZK, onder
meer mensen uit het bedrijfsle-
ven en de gezondheidszorg, we-
ten op allerlei manieren geld
bijeen te krijgen. Bij de lustrum-
viering werd bij voorbeeld he-
dendaagse kunst voor dit doel
geveild. Een instelling dus met
een charitatief karakter, die ze-
ker moet blijven bestaan, omdat
er nu eenmaal taken zijn waarin
overheidsgeld geen rol speelt.

Omdat er geen sprake is van
'zorgvoorziening' nemen over-
heid en verzekeraars wat funda-
mentele steun betreft een af-
wachtende houding aan. Opval-
lend is wel dat de Wereldgezond-
heidsorganisatie van meet af aan

(erkende en stimuleerde. In de af-
gelopen jaren hebben ook het
Europees Sociaal Fonds en voor-
al het ministerie van O en W, via
'opleidingen en trainingen, de ac-
tiviteiten gesubsidieerd.

'Dertig procent van de naar
schatting 400.000 jongeren met
een chronische ziekte in ons
land heeft psychosociale proble-
men met scholing en arbeidsper-
speetieven. Daarbij speelt zowel
de ernst van de ziekte als de per-
soonlijkheid van deze jongeren
een rol. Problemen op het vlak
van de persoonlijkheid zijn vaak

het gevolg van een vertraagde
dan wel gestoorde identiteitsont-
wikkeling.

Soort makelaar
De Stichting CZK ontstond van-
uit de gespecialiseerde schooi-
en beroepskeuze-advisering.
Haar activiteiten bewegen zich
op diverse beleidsterreinen; zij is
als een soort makelaar bezig op
het kruispunt van gezondheids-
zorg, onderwijs en werkgelegen-
heid. Daarom is de financiering
tot dusver problematisch; men
keek naar WVC en staatssecreta-
ris Simons. De bewindsman
kwam dezer dagen, bij deviering
van het lustrum, met een verras-
sing.

Hij is niet van plan de CZK di-
rect te betalen, ook al doet die
-aan zogeheten chronisch zieken-
beleid, zoals dat sedert vorig jaar
bij Simons' ministerie heet. Wel
had Simons lovende woorden
voor het CZK-pionierswerk. Hij
sprak ook niet tegen dat de loop-
baanbegeleiding voor chronisch
zieke jongeren nuttig is. Erkende
dat deCZK het departement en-
kele jarengeleden heeft gewezen
op deze problematiek.

Daaruit volgde dat WVC de zaak
had laten onderzoeken. Bevon-
den werd dat minimaal een
kwart miljoen chronisch zieken
in de leeftijd van 12 tot 25 jaar
voorkomen. Het bleek dat de
helft geen of onvoldoende maat-
schappelijke begeleiding krijgt.
En dat de behoefte aan voorlich-
ting over ziekten, behandelingen
en praktische gevolgen voor het
dagelijks levens groot zijn, zowel
bij deze jongeren als bij het 'pu-
bliek.

Simons zei danook dat de Natio-
nale Commissie Chronisch Zie-
ken, die hij vorig jaar instelde,

bezig is een publiekscampagne
voor te bereiden. Uit ander on-
derzoek is bekend dat het ont-
breken van begeleiding vaker
een kwestie is van onkunde en
onbegrip dan van echte onwil.

Dat geeft hoop op verbetering,
vond de bewindsman en daarom
komen er proefnemingen. Dit
had de Nationale Commissie
Chronisch Zieken hem geadvi-
seerd. Bij de arbeidsbureaus
zouden gespecialiseerde consu-
lenten kunnen komen om de
zaak op gang te brengen. Dat
werk moet ookregionaal worden
gedaan en Simons wil dat steu-
nen. Als 'doekje voor het bloe-
den' wil hij de CZK helpen die
komende activiteiten te onder-
steunen. Voor opleiding van de-
ze consulenten krijgt zij van hem
geld.

Schrale troost
Erkenning dus, maar een wat
schrale troost voor de CZK, die
inmiddels vanuit Zwolle werkt
met een vaste stafvan negen me-
dewerkers. Bij de stichting ver-
staat men onder chronische ziek-
te een langdurige, steeds terug-
kerende aandoening die opti-
maal functioneren in de weg
staat. Voorbeelden: cara (lucht-
wegaandoeningen), hartaandoe-
ningen, epilepsie, diabetes,
longkwalen, hemofilie, reuma,
MS, nier- en spierziekten.

Bij de loopbaanbegeleiding gaat
het volgens CZK om noodzake-
lijke hulp, die ook doeltreffend
is, waardoor ziekte en medische
consumptie worden verminderd.
Economisch gezien leidt dit tot
zogenoemde inverdien-effeeten
(bijdragen aan het bruto natio-
naal produkt) en tot het tegen-
gaan van 'weglekken' van men-
sen naar de arbeidsongeschikt-
heid.

Zaterdag 29 februari 1992 <9
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brochures en huis-aan-huis bladen tegen, die gratis worden verspreid. lpP_ Nederland*, een unieke sticker gemaakt. Als u die op uw brievenbus plakt,
Dat kan een stapel zijn. Maar wèl een stapel die u prima op B^g #^HB| |k krijgt u van onze leden geen enkel stuk gratis verspreid drukwerk meer.

de hoogte houdt. U wordt hiermee net zo goed geïnformeerd over ImW^»^^;^" Bgl \ Ook de huis-aan-huis bladen blijven buiten uw bus!
aanbiedingen, voordeelacties en nieuwe produkten, als over organisaties L| \ \ HM °m daadwerkelijk de oplagen te kunnen terugdringen,
die zich inspannen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg en behoud van ÜI U \' wW Bf'^ifc hebben wij wel uw straatnaam, huisnummer, postcode en plaats nodig
natuurgebieden. Uw huis-aan-huis krant houdt u bovendien op de J{llbW S^L l^wÊÊ-Wmmt Vft' <uw Pnvacy bliJft volledlg gewaarborgd). Met deze gegevens wordt de
hoogte van alles wat er in uw buurt, stad of streek gebeurt. *'|IS#S 1 *i Pil ___W oplage van de verspreiding voorafbepaald en dus de onnodige produktie

Er zijn mensen die zich hiervoor niet interesseren. Ze hebben 1 W'■ f__% mhL C/l '«_ i__j_____l» WÈk 1mW teeeneeeaan'li^fi il_BP^% 4ÊÉk. «^w^,4:^*]h_u__«[ H. v" o oc*

veel mensen denken, zit het probleem niet in het gebruik van bomen die || * iiiiwiilill l lirßllll*****^^ 'liiiiiwiii"^^^^

nodig zijn voor de produktie van al dat papier. Zo wordt van het __———"—~-T\ G^W HET IN ZIJN WERK?
totale papierverbruik in ons land slechts zon 7 procent gebruikt voor _^-~-~~-~~^~^~:^^ en I Ma 4""* ** e actiemaand. U kunt in deze maand de stickerverkrijgen door
huis-aan-huis kranten en 3 procent voor ongeadresseerd drukwerk. Dus *~""_ van deze \n&!Land maart op \ 1 de bon uit deze advertentie in te vullen en daarmee naar het postkantoorr~-~^~^-^~~~ ' mkvenng v* vn de w-d* , kingen- 1bij elkaar niet meer dan 10 procent. ü _P»__VKl "^Yrift vanf 2>40 ot -* b"eV \f te §aan- Daar levert udebon in> betaalt f2,40 en de sticker is voor u.

Maar hoe weinig dat ook lijkt, het ontslaat ons met van de \ tt"*r* *rtrir de DM^' stvC _~--~-~-~~~~~~~~ \ 1 a^ 'm °P uw brievenbus en wij zorgen voor de rest. Het kan zijn dat u
verplichting om "aandacht te besteden aan de milieu-aspecten hiervan. U _^~~---~~~'~~~~~~~' _-~~~~~-~~~~^~~~~~~ _* 1 niet in staatbent om het postkantoor te bezoeken. Stuurt u daneen brief-
Wij zullen ons steentje bijdragen door bijvoorbeeld onnodige produktie \\ Straat. "„nutnïoet: ——- _^-~~-~~~~~~~~~~~~ ___~- \% kaartje met dezelfde gegevens naar DMIN, Postbus 23123,

v VrA\edtft"- __—~-—~~~~~~^ __—-——"—""~*"~^ IK
zoveel mogelijk te voorkomen. En gelukkig is vrijwel al het papier al \.\ de- ~~~~~~~~~^~~~~' \ I Amsterdam Z.O. Zorg er wel voor dat deze voorzien is van
eens gebruikt: de Nederlandse papierindustrie scoort met 70 procent \. . ___-_--------^^" tiTUIIT NEDERI il f 2,40aan postzegels, anders kunnen wij uwverzoek niet in behandeling
oud papier als grondstofverreweg het hoogst in Europa. \* _Wx\\uiGt^^ " ga 1 nemen. Kort daarna ontvangt u per post de sticker.

\ \ _______r y*- . J/4_t*<*^Cl.ï^" 1

Een extra reden om oud papier altijd naar de papierbak te \\ f|\/IIN -^ TsSederUn<i^e r»c?rll: _#■
brengen! De resterende 30 procent is afkomstig uk speciaal aangeplante \\ ct>Aatkeü^tuu ~_Z^^^^ DMIN MARKETISGISSTITUÜTSEDERLASD

produktieboSSen. Dathout WOrdt dusgéOOgSt, Waarbij elke gebruikte \ t 1083 G« W _____m^_W 'W0f' - Het Direct Marketing Instituut Nederland (DMIN) vertegenwoordigt 250 bedrijven die zich bij hun
L __ j. j " , \ L ____-■'-""—*" zakelijke en ideële communicatie rechtstreeks tot u richten, waaronder een groot aantal organisaties dat deboom wordt vervangen door nieuwe aanplant. _zZwmm,i _ ■ j _"g, v.u .v. uaiipimii. | - verspreiding van ongeadresseerdezendingen verzorgt.



Mogelijk verhuizing van 400 ambtenaren

Belasting Heerlen
wil snel nieuwbouw

te Tummers in zijn woning vlak bij het Thermenmuseurn Foto: klaus tummers

'Ik help Heerlen met architectuurbeleid'

Nic Tummers biedt
kennis voor huis

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente Heerlen
wil negen woningen verkopen aan
makelaar Stienstra. Maar in een van
deze huizen woont Nic Tummers,
die ook zyn zinnen heeft gezet op
het huis. Hij heeft de gemeente een
bijzonder voorstel gedaan: het huis
in ruil voor zijn vakkennis.
Nic Tummers is architectuurcriti-
cus en PvdA-senator. Zijn vrouw
Vera is beeldhouwer. Ze huren
sinds twintig jaar een woning van
de gemeente. En niet zomaar een
huis. Het gebouw van architect
Theofiel van Kan dateert van 1914
en staat op een markante plaats aan
de cityring, vlak naast het Thermen-
museurn.
„Burgemeester Gijzeis en wethou-
der De Kruyff wezen ons dit huis
toe gezien de aard van ons werk: er
is een atelier in voor mijn vrouw en
plaats voor mijn documentatie,"
vertelt Tummers.

Tot zover geen problemen. Maar
sinds kort biedt de gemeente de
woningen die ze nog in bezit heeft
te koop aan. Ze wil er onder meer
vanaf, omdat het onderhoud erg
duur is. „De afgelopen twaalf jaar
heeft de gemeente echter geen on-
derhoud meer gepleegd. Dit huis'is
volledigafgeschreven," merkt Tum-
mers op.
Wethouder Savelsbergh zei woens-
dag tijdens een commissievergade-
ring dat Tummers zijnwoning vorig
jaarvoor 110.000 gulden kon kopen.
„Maar hij heeft daar niet op gerea-
geerd."
Tummers ziet dat anders. „Ik vroeg
uitstel vanwege de langdurige ziek-
te van mijn vrouw. Er was absoluut
geen haast bij, verzekerde een hoge

'ambtenaar mij." Tot zijn verwonde-
ring hoorde Tummers eind vorig
jaar opeens dat Heerlen met Stien-
stra bezig was.
Hij stapte daarop naar wethouder
Savelsbergh toe met het volgende

voorstel: „De gemeenteraad heet'l
besloten dat er een steunpunt Ar-
chitectuurdocumentatie moet ko
men. Feitelijk bestaat dat al, wanl
de gemeente maakt geregeld ge-
bruik van mijn archief en diensten
Dat is vooral handig omdat het ge-
meentelijk archief in het Thermen-
museurn maar een paar meter ver-
derop is."
Tummers wil zijn kennis en het be-
heer van de architectuurgegevens
verkopen aan de gemeente in ruil
voor het huis. „Een kwestie van
creatief denken, waarbij de ge-
meente haar beleid kan waarma-
ken. Goedkoper kun je zon steun-
punt niet krijgen," vindt de archi-
tectuurkenner.

Hij zegt dat drie deskundigen kun-
nen bevestigen dat zijn aanbod
reëel is. Maar het college heeft zijn
voorstel afgewezen. „Zonder mijn
plan, dat mooi past in het landelijk
architectuurbeleid, echt goed te be-
kijken," vindt Tummers.
De gemeenteraad moet op 10 maart
een definitiefbesluit nemen over de
deal met Stienstra. Over de mogelij-
ke gevolgen van dat besluit houdt
Tummers zich op de vlakte.
„Ik weet niets van de voorwaarden
waaronder Stienstra mijn huis wil
kopen. Maar ik zou zeggen: Heerlen
doe iets aan je bebouwd milieu.
Dan wordt de stad ook aantrekke-
lijk voor de mensen. Alleen zo haal
je de gewenste 100.000 inwoners."
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Evangelische
'gebedsmars'

naar Margraten
DRIEBERGEN/DOORN - Evan-
gelische christenen houden be-
gin mei een 'gebedsmars' die
moet bijdragen aan de verwer-
king van het oorlogsverleden. De
mars begint bij het oorlogsmo-
nument op de Dam in Amster-
dam en loopt via de Grebbeberg
en Vught naar de internationale
oorlogsbegraafplaats in Margra-
ten.

„Het verleden is nog steeds niet
begraven. De pijn en de woede
van de oorlog zijn nog altijd niet
vergeten", weten Pieter Bos en
Cees Vork van de organiserende
'Jeugd met een Opdracht.
Om dit effect te bereiken zullen
ook Duitse jongeren meelopen
in de mars, die op 28 april begint
en op 4 mei eindigt. Op de Greb-
beberg, in Vught en in Margra-
ten zullen korte plechtigheden
worden gehouden. Op bevrij-
dingsdag (5 mei) is er in Maas-
tricht een 'gebedsconcert.
Dit 'concert' zal tevens bijge-
woond worden door de deelne-
mers van de internationale mars
van Londen naar Berlijn.

Protestmars naar
gevang opgeschort
SITTARD - De protestmars naar de
Sittardse gevangenis 'De Geerhorst',
die op zaterdag 7 maart gepland was,
is opgeschort tot eind maart. Dat
meldt de organisator van de mars, de
Nederlandse Belangenvereniging Ge-
detineerden. Volgens voorzitter mr P.
Vleeming moeten twee organisaties
nog beslissen over deelname.
Tot nu toe heeft alleen een informele
(kraak-)beweging uit Nijmegen toege-
zegd, zo meldt Vleeming. De groep
telt rond de 70 leden. Twee soortgelij-
ke organisaties uit de regio Groningen
houden volgende week bestuursver-
gadering, waarin ze over deelname
beslissen. Een aantal leden van de
Bond van Wetsovertreders (BWO),
waarmee Vleeming samenwerkt, zal
op persoonlijke titel meedoen. De pro-
testmars is gericht „tegen het beleid
van de directie van 'De Geerhorst in
het algemeen, om dat democratischer
te laten worden". De gevangenis-
directie reageert lakoniek: „Ik moet
nog zien dat die mars er komt".

Frans Bergsteijn
bouwt grotwoning
GEULHEM - Frans Bergsteijn uit
Berg van de stichting de Rotswoning
gaat net als zijn verre voorouders wo-
nen in een grotwoning. Maar het
wordt niet zon primitieve woning
zoals er rond de eeuwwisseling nog te
vinden waren in Geulhem en zoals die
voor een deel in oude staat gerestau-
reerd zijn. De moderne rotswoning zal
van alle gemakken voorzien zijn zoals
verwarming, isolatie tegen vocht en
luchtverversing. Het is de bedoeling
om aan te tonen dat wonen onder de
grond, en met name in de mergel,
mogelijk is en zelfs voordelen biedt
ten opzichte van traditioneel wonen.
Verder is er de instandhouding van de
Geulhemergroeve mee gediend.
Het gemeentebestuurvan Valkenburg
aan de Geul wil aan de bouw volop
meewerken. De nodige vergunningen
zijn verleend en met de bouw is Frans
Bergsteijn gestart.

Lid 'raad van Elf
in de olie
MAASTRICHT - Een tot nog toe on-
bekend gebleven lid van een 'raad
van Elf' is eergisteren op vijf hekken
aan de Univeristeitssingel in Maas-
tricht geknald en daarna doorgere-
den. De man moet daarbij het carter
van zijn auto hebben beschadigd,
want hij trok vanaf de Universiteitssin-
gel, via de Heugemerweg, de Kenne-
dybrug en Limburglaan tot aan de
Vogelzang een. spoor van zes kilome-
ter olie. Volgens technisch onderzoek
moet de man in een Mercedes-Benz
hebben gereden.
Een getuige heeft 's avonds een Mer-
cedes-Benz zien slepen in de richting
van woonwijk De Heeg. In de auto
zaten een man en een vrouw, de man
uitgedost als lid van de raad van Elf.

Hoger beroep in
zaak Dealworth
HEERLEN - De Limburgse zakenlie-
den J. Kisters en F. Schönemann zijn,
zoals ze al aangekondigd hadden, in
hoger beroep gegaan tegen het von-
nis van de president van de Maas-
trichtse rechtbank in het kort geding
tegen het Limburgs Dagblad. Het be-
roep dient 7 april voor het hof in Den
Bosch. Kisters en Schönemann had-
den in kort geding geëist dat het Lim-
burgs Dagblad een reeks publicaties
over hen en hun bedrijf Dealworth zou
rectificeren op straffe van een dwang-
som van 250.000 gulden. De presi-
dent wees die eis af. Hij oordeelde dat
het Limburgs Dagblad de zakenlieden
niet onrechtmatig van oneerlijke prak-
tijken heeft beschuldigd. Volgens de
rechtbankpresident is het bovendien
de taak van een regionaal dagblad
om het argeloze publiek te waarschu-
wen voor praktijken van oplichters.

Vrouw verhindert
gewapende overval
ROERMOND ■- Door kordaat optre-
den kon de eigenaresse van de kle-
dingzaak Naf Naf in Roermond don-
derdagavond een gewapendeoverval
voorkomen. Twee gewapende man-
nen, waarvan een met een clowns-
masker op, drongen even voor slui-
tingstijd haar zaak binnen. In Neder-
lands met Limburgs accent maakte
het met mes en vuistvuurwapen ge-
wapende duo duidelijk dat het om een
heuse overval ging. Het tweetal raak-
te echter in paniek en vluchtte toen de
vrouw het clownsmaker poogde weg
te trekken.

EFRO-subsidie
voor bungalowpark
LANDGRAAF - De EG is bereid
700.000 gulden bij te dragen aan de
bouw van een bungalowpark in het
Landgraafse Strijthager beekdal. Met
het geld kan de gemeente de in totaal
circa twee miljoen kostende aanleg
van wegen, riolering en dergelijke
deels financieren. De overige 1,3 mil-
joen gulden moet Landgraaf zelf be-
talen. De gemeenteraad beslist daar-
over op 12 maart.

Goede
controle

Wiso Split
niet mogelijk

Van onze verslaggever

KERKRADE - Het is niet
goed mogelijk om te controle-
ren hoeveel mijnsteen het
Kerkraadse Wiso Split ver-
brandt. Tevens kan de stank-
overlast die het mijnsteenver-
werkingsbedrijf produceert
niet voorkomen worden. Wel
zal de provincie bestuursrech-
telijke maatregelen nemen,
wanneer omwonenden stof-
overlast constateren.

Dit antwoordt de provincie op
vragen van PvdA-statenlid Vera
van Piggelen. Theo Wismans, een
van de buurtgenoten van het be-
drijf, is tevreden met de reactie
van de provincie. „De provincie
staat duidelijk achter ons. En we
kunnen meteen bellen als we last
van stof hebben", aldus de Kerk-
radenaar. Hij wil nog kwijt dat de
overlast sinds twee maanden mi-
nimaal is. Bij een geconstateerde
stofoverlast denkt de provincie
eraan Wiso Split een boete op te
leggen. Het bedrijf wilde gisteren
geen commentaar leveren.

De controle op de hoeveelheid
verwerkte mijnsteen is, volgens
de provincie alleen mogelijk via
de boekhouding en historische
gegevens van Wiso Split.

Verbranden
Wiso Split mag jaarlijks 15.000
ton mijnsteen verbranden en bre-
ken. Omdat de omwonenden zeg-
gen regelmatig te kampen met
stank en stofvan het bedrijf, heeft
Van Piggelen de vragen aan de
provincie gesteld.

Op dit moment loopt tevens een
bodemprocedure van het bedrijf
bij de Raad van State. Deze in-
stantie zal medio dit jaar beslui-
ten of Wiso Split kan blijven be-
staan en onder welke voorwaar-
den.

(ADVERTENTIE)

In verband met CARNAVAL zijn
onze kantoren MAANDAG
GESLOTEN.
Voor klachten over de
bezorging kunt u voor 12.00 uur
bellen: 045-739911.

Limburgs Dagblad

'Veer goon de Vriethof op..'

Minder 'westerlingen'
naar Limburgs carnaval

Van onze verslaggever

HEERLEN - Limburg wordt dit
jaar niet overspoeld door carna-
valsvierders van 'Boven de
Moerdijk. En dat zou best wel
eens kunnen komen door het
naëbben van de Golfoorlog,
denkt een woordvoerster van de
provinciale VW. „Toen is carna-
val grotendeels in het water ge-
vallen en zijn extra veel mensen
op wintersport gegaan. Dat
weekje op de lange latten is ze
kennelijk zo goed bevallen dat ze
het voor herhaling vatbaar von-
den".
Exacte cijfers heeft de VW-
Limburg nog niet in huis, maar

geschat wordt dat het aantal car-
navalisten van buiten de provin-
cie dat naar het diepe zuiden
afzakt, tien procent minder is
dan in 1990. „Vorig jaar mag met
het oog op de Golfoorlog geen
graadmeterzijn".

De hotels in Maastricht hebben
nog de beste zaken gedaan. Ze-
ventig procent van de kamers is
verhuurd. „Dan gaat het met na-
me om hotels in het centrum,
dus mag jeervan uitgaan dat het
vooral carnavalisten zijn die heb-
ben geboekt", zegt de woord-
voerster van de VW-Limburg.

De bezettingsgraad van de hotels
elders in Limburg is volgens
haar ook lager dan twee jaar ge-

leden. „In Valkenburg bijvoor-
beeld is het gezellig druk, maar
van een stormloop is geen spra-
ke. En dat is nergens het geval".
Wel is het kassa voor de bunga-
lowparken in Midden- en Noord-
Limburg. „Die zitten bomvol.
Maar dat zijn mensen die carna-
val juistwillen ontlopen".

Grensovergang
'Vluchtelingen' waren er giste-
ren ook genoeg te signaleren bij
de grensovergang Heerlen/
Bocholtz. Door de uittocht van
wintersporters was het daar de
hele dag drukker dan normaal.
De piek werd bereikt in de vroe-
ge avond, maar problemen ont-
stonden er niet.-

" De politie van Maastricht
heeft gistermiddag het Vrijthof
afgesloten voor alle verkeer.
Begunstigd door het heerlijke
lenteweer begon op dit plein,
ooit door een Tempeleer als 'de
hoeskamer vaan Mestreech' be-
stempeld, al het carnaval van
studenten en scholieren. Een
feestelijke drukte die dekomen-
de dagen zal uitdijen tot een
bruisend carnaval, zoals al en-
kele jaren, door omstandighe-
den als storm en Golfoorlog,
niet meer is vertoond.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

, (ADVERTENTIE) '

p-A KARNAVALSMAANDAG I@fe§J"B
TÖ\ KARMAVALSDINSDAG Wm^OT^
iV~>\ GESLOTEN MiDi^

onze verslaggeefster

S^ERLEN - De Belasting-erist in Heerlen is in gesprek
jj.£t de gemeente over moge-
Jke nieuwbouw. Het belas-
|nSkantoor aan de Groene°ord. in Heerlen verkeert in
Spitte staat. De Belasting-
i enst overweegt renovatie,
L.aa*r geeft de voorkeur aanRuwbouw.
{**.. °riënterende' gesprekken over

lsvesting en financiering van de
vOiÜWe gebouwen worden begin
jj §ende maand voortgezet.

h 6ft
renovatie- en nieuwbouwplan-

lin 2^n onderdeelvan het Huisves-fc».sbeleidsplan 1992-1996 dat de
astingdienst met de rijks gebou-

etldienst (RGD) heeft gemaakt. .
)6i . Verbrugge, directeur van de

stingdienst particulieren dis-
Ij Heerlen, noemt twee locaties:oü(Y°°r nieuwbouw in aanmerking
'On kunnen komen. Dit zijn het

ormalige DSM-terrein aan de Sa-
"ej astraat en een braakliggend ter-
je aan de Sittarderweg tegenover

*Jcfvbouwen van het CBS en het

%at
neer op een van *^eze twee

een nieuw kantoor komt
ïgp , kantoor van Kerkrade naar
je j"en komen, verwacht Verbrug-
'itie to,;aal *=aat net om een verhui-

svan ongeveer 400 werknemers.

"«st alleen in Heerlen heeft de be-
L. lngdienst moeilijkheden met dek d

SVesting. Ook in andere plaatsen
teri^,n°°d hoog. In Roermond moe-
"*h °ssiers door het hele gebouw
|VQJ

., e belasingdienst verspreid
feb u °Pgeb°rgen wegens ruimte-
bf, J*****. Belastingteams zitten daar

plekken, waardoor er
.f, ,c°nstant verkeer van personen
tr, »?ssiers plaatsvindt.
kath aastricht kan men niet meer
b6ll e's in het gebouw maken we-
hen normen voor de oppervlak-
LnJ^30- Die normen wil men nu

Rekencentrum
Nks k* comPutercentrum van 's
ivaar belastingen in Apeldoorn,
hejj aUe belastingaanslagen wor-
_-obj maakt en verzonden, zit in de
toer <Trnen. Ruimtenood en een on-
tnaj. lkende klimaatbeheersing
fle c - n net risico van storingen in
tiet steeds groter.
tact ,vallen van de computers is,
üenicK gevolgen van dien, niet
heuweeldig- Er is in feite een heel
w epu .rekencentrum nodig. Dat zal
I "-nter niet voor 1996 zijn.



t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, maar ook bedroefd om het scheiden, de-
len wij u mede dat na een zorgzaam leven,
voorzien van de h. sacramenten, na een langdu-
rige ziekte, in de leeftijd van 87 jaarvan ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zus, tante en nicht

JarmilaFujan
weduwevan

Nicolaas Cornelius
Hijnekamp

Maastricht: Annie en Hans
Heerlen: Nico en Annie

Wormerveer: Gerrit
Heerlen: Jeu en Ria
Heerlen: Henk en Christa

New Yersey (USA): Martin en Elly t
Klein- en
achterkleinkinderen
Familie Fujan
Familie Hijnekamp

6413 TB Heerlen, 28 februari 1992
Navolaan 10
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 4 maart a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van Christus Koning te Heer-
len-Vrieheide, Navolaan, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4
te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Bewaar een woord voor mij
in Uw stilte, o Wereld,
wanneer ik dood ben:
"Ik heb liefgehad".

Wij berichten u dat wij afscheid hebben geno-
■ men van

Margriet
Nijsten-Stijns

weduwe van

Michel Nijsten
* 10 februari 1913 t 27 februari 1992

Bunde: Bèr en Lies
Nijsten-Ummels

Bunde: Leonie en Wil
Bours-Nijsten

Bunde: Niek en Berty
Nijsten-Reijnders

Amsterdam: Marie-José Nijsten
Beek: Remy en Charlotte

Nijsten-Luijten
Rotterdam: Micheline en Georges

Knap-Nijsten
Haar klein- en
achterkleinkinderen

Bunde, 27 februari 1992
St. Agnesstraat 19
Corr.adres: Lindenlaan 31, 6241 BA Bunde
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal gehouden worden op maandag 2
maart om 11.00 uur in de St. Agneskerk te Bun-
de.
Gebedsdienst zaterdag om 18.40 uur, vooraf-
gaande aan de avondmis, in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel, Volderstraat 22 te Meerssen, alwaar bezoek
van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvangen hebben,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten en geheel vol overgave aan de
Heer, heeft na een leven van hard werken af-
scheid moeten nemen, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Margaretha Maria
Josephina (Gretha)

Cobben
echtgenote van wijlen

Hendrik Hubert Willem
Schiffelers

Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Marijke Wetzels-Schiffelers
Wim Wetzels
Rianne
Ankie
Elleke

Heerlen: Sjaak Schiffelers
Anja Schiffelers-Mans
Dennis

Heerlen: Lucie Steins-Schiffelers
Miei Steins
Ramön
René
Marcel
llona

Heerlen: Hubert Schiffelers
Landgraaf: Kittie Sijstermans-Schiffelers

Jean Sijstermans
6416 TV Heerlen, 27 februari 1992
Jacob van Maerlantstraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 3 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Verschijning van de Onbe-
vlekte Maagd te Heerlen-Molenberg, Gerard
Bruningstraat, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op hetr.k. kerkhof Heerler-
baan, Dr. Clemens Meulemansstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Moeder zal op bijzondere wijze worden her-
dacht in de eucharistieviering heden, zaterdag
29 februari om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Ingevolge de wens van de overledene gaarne-
i.p.v. bloemen een geldelijke bijdrage, die ten
goede komt aan de kankerbestrijding.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

■ t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde, is heden van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der

Johannes Antonius
Hubertus Hillen

ereburger der gemeenteNuth

weduwnaar van

Anna Gertrudis Ruyten
op de leeftijd van 87 jaar.

Nuth: Gerard Hillen
letje Dost

Eijsden: Ida en Frans
Laenen-Hillen

Nuth: t Leo en Ria
Hillen-Lambrichts

Tegelen: Leny en Jo
Eussen-Hillen

Nuth: Hub en Marga
Hillen-Paffen

Nuth: Toos Hillen
de klein- en
achterkleinkinderen

Nuth, 28 februari 1992
Mariastraat 21
Corr.adres: Stationsstraat 90
6361 BH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 4 maart om 11.00 uur in de St.-Bavo-
kerk te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de
begraafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek; bezoekgelegenheid zaterdag van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag
van 14.00 tot 15.00 uur, maandag van 19.00 tot
20.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur.

Met grote droefheid ontvingen wij het bericht
van het overlijden van onze voorzitter, de heer

J. Hillen
die zich meer dan 25 jaar met hart en ziel voor
onze vereniging heeft ingezet.
Hij zal steeds in onze herinnering blijven.

Namens bestuur en leden van het
Bejaardencomité Nuth

Wij geven met droefheid kennis van het overlij-
den van onze oud-adviseur en lid, de heer

J.A.H. Hillen
Voor de wijze waarop hij zich voor onze vereni-
ging heeft ingezet, spreken wij onze grote waar-
dering uit.

Bestuur en leden Zonnebloem
afd. Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade

Enige en algemene kennisgeving
Verdrietig, maar in het besef dat hem nu derust
is gegeven en dankbaar voor zijn zorg, is heden
van ons heengegaan, mijn echtgenoot, onze
pappa, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Arend Vos
echtgenootvan

Wilhelmina Maria Gertrud
Groenenschild

in zijn 72e levensjaar
Treebeek: Wilhelmina

Vos-Groenenschild
Treebeek: Jacquelineen leo

Verhoeven-Vos
t Niels, Sven, Bengt,
Immanuel, Joshua, Theresa
Radharani

Landgraaf: Caroline Vos
Pieter deGroot
Familie Vos
Familie Groenenschild

25 februari 1992
Mercuriusstraat 23
6446 RM Brunssum
Overeenkomstig de wens van de overledene,
heeft de crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving
Mijn ziel dorst naar God.
(psalm 42 vers 3a)

Toch nog onverwacht overleed heden onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoe-
der

Liske Borger
weduwe van

Bouwe Postma
op de leeftijd van 83 jaar.

Heerlen: B. Mettau-Postma
P. Mettau

Amsterdam: M. Postma
Geleen: H. Postma

J.H.Postma-van der Molen
Delfzijl: F. Postma

A.G. Postma-Poelstra
Geleen: P. Postma

E.M. Postma-Jeninga
Amsterdam: A. Canes

klein- en achterkleinkinderen
Geleen, 27 februari 1992
Europalaan 2.(kamer 6)
Correspondentieadres:
Oranjelaan 70
6166 BS Geleen
De dienst van woord en gebed zal worden ge-
houden op dinsdag 3 maart 1992 om 13.00uur in
de Kruiskerk, Parklaan 27 te Geleen, en wordt
geleid door ds. J.A. Compagner.
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis
plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Vouersveld te Geleen.
Gelegenheid om schriftelijk uw deelneming te
betuigen in de hal van de kerk vanaf 12.30 uur.
De overledene is opgebaard in het Maaslandzie-
kenhuis te Geleen; bezoekuur dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

Diep bedroefd en dankbaar voor hetgeen hij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis dat heden, na een
liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek De Zeven—— "< Bronnen, omringd door ons allen is heengegaan, in de
leeftijd van 80 jaar en voorzien van de h.h. sacramen-
ten, mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom, peetoom en neef

Sjo Keijmis
echtgenoot van

Lena Lemmelijn
Onze bijzondere dank gaat uit naar pastores, artsen en
verpleeglundigen van de afd. A-5 van de verpleegkli-
niek De Zeven Bronnen in Amby.

Amby: LenaKeijmis-Lemmelijn
1 Jac.Keijmis

ArnoKeijmis
Voerendaal: WielKeijmis

CiscaKeijmis-Linthorst
Ilonka en Francois
Frans-Jozef
Aschwin en Patricia

Amby: PietKeijmis 'TinyKeijmis-Wageners
Gabriel
Esther

Amby: AnnieDackus-Keijmis
Wiel Dackus
Robert en Wendy

Amby: Marlies Heuts-Keijmis
Leon Heuts
Véronique en Marcel
FamilieKeijmis
FamilieLemmelijn

Amby, 27 februari 1992
Westrand 34, 6225 AT Maastricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op woensdag 4 maart as. om 11.30 uur in deparochiekerk van
de H. Walburga te Amby.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
De dierbare overledenezal bijzonder worden herdacht tijdens de eu-
charistieviering opzondagmorgen 1 maart as. om 11.00 uur in boven-
genoemde kerk, waarna gelegenheid is tot afscheid nemen in de
rouwkapel bij de kerk.
Mocht u geen persoonlijke kennisgeving ontvangen, wilt u dan deze
aankondiging als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Onze oprechte dank aan al diegenen voor de steun en het medeleven
tijdens de ziekte en het heengaan van mijn liefvrouwtje en mijn on-
vergetelijke moeder, onze lieve oma Wiesje, schoonmoeder, zus en
tante

Wiesje
Gloudemans-de Mey

De vele troostrijke woorden, brieven, bloemen en uw aanwezigheid
hebben ons diep geroerd, uw warme sympathie is voor ons een grote
steun.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 8
maart as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Do-
per te Eygelshoven.
Op deze dag hadden wij gehoopt ons 44-jarig huwelijk te vieren, doch
de mens hoopt en wikt, maar God beschikt; al wat de heer doet is
welgedaan, want „De Heer is mijn Herder, niets zal mij ontbreken".
Moge zij die ons liefen dierbaar was, rusten in vrede.

Harry Gloudemans
Ton en Truus Gloudemans-Jaminon
de kleinkinderen Iris, Carmen en Maya
Familie De Mey

Eygelshoven, maart 1992

Nog steeds in onze gedachte,
wat u voor ons betekende,
bent u,

mevrouw
Gloudemans-de Mey

voor altijd bij ons.
Personeel
Automaten Limburg BV

Vervolg familieberichten
zie pagina 14

___3—

t
Heden is overleden

Hendrik Ramaekers
echtgenootvan

Wilhelmina Hendrica van Wissen
vader van

Enrico, Marco en Jerry
6343 EL Klimmen, 27 februari 1992
Mareheiweg 15
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 4 maart
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Klimmen,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene, dinsdag 3
maart om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te willen beschouwen. i

__^___________ lm
_______________w_______wm__________w_^_^^^^

Op donderdag 27 februari jl. overleed, voor ons nog vrij onverwacht, ,
onze directeur ~H. Ramaekers |
In hem verliezen wij een stuwende kracht van ons bedrijf. ,i

Wij kunnen onze dankbaarheid voor zijn inzet niet beter tot uiting !
brengen dan te trachten het bedrijf in zijn geest voort te zetten.

Leiding en personeel I'
Reklame Bureau Limburg BV i
Mareheiweg 15,Klimmen

Op donderdag 27 februari jl. overleed, voor ons nog vrij onverwacht, |,
onze directeur

H. Ramaekers f
:

In hem verliezen wij een stuwende kracht van ons bedrijf.
Wij kunnen onze dankbaarheid voor zijn inzet niet beter tot uiting
brengen dan te trachten het bedrijf in zijn geest voort te zetten.

Leiding en personeel
bejaardentehuis HetDal bv
Mareheiweg 15,Klimmen

Met diep leedwezen en-grote verslagenheid geven wij u kennis van
het overlijden van onze directeur

H. Ramaekers |
Zijn hartelijkevriendschap en nauwgezette plichtsbetrachting zullen
steeds in onze herinnering blijven voortleven. I

Bewoners bejaardenhuis Het Dal - Klimmen

_
Met grote verslagenheid nemen wij kennis van
het overlijden van onze oud-voorzitter, de heer

Hein Ramaekers
Zijn inzet en toewijding voor onze vereniging
zijn voor een ieder van ons een grootvoorbeeld
geweest.

Bestuur en leden
voetbalvereniging S.C.K.R.

.3tßèr Bongers, °„ v
jaar, Peyerstraat S '6101 GD Echt. V.V

plechtige eucharisti .lt
viering zal worde g,
gehouden heden, z .io]
terdag 29 februari, °"tr
10.30 uur in de Patd;lt
chiekerk van de (j
Landricus te Echt. _j^

t 1
Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar liefwaren, is
heden in de leeftijd van 83 jaar, voorzien van de h. sacramenten, van
ons heengegaan, mijn lieve vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Coumans ]
echtgenote van

Gerrit Jacobs
Stem: G. Jacobs

Elsloo: Ger Jacobs
Katrin Jacobs-Driessen
Roy
Familie Coumans
Familie Jacobs

6171 HV Stem, 27 februari 1992
Heerstraat Centrum 133
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op dinsdag 3 maart om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te
Stem.
Er is geen condoleren.
Zondagmorgen tijdens de h. mis om 11.00 uur zal zij bijzonder her-
dacht worden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Daemen, Heirstraat 41 te Elslóo-Stein. Gelegenheid om afscheid te

s nemen zaterdag en maandag van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze an-
nonce als kennisgeving beschouwd wordt. j

Enige en algemene kennisgeving
Woensdag 26 februari is geheel onverwachtvan
ons heengegaan

Burt Snijders
★ Chicago 9-2-1919 t Maastricht 26-2-1992

echtgenoot van

Nelly Verkuyl
Maastricht: Nelly Verkuyl

Canada: Neal Snijders
Bonnie Snijders-Milsted
Kees

Eijsden: Armelies Trynes-Snijders
Frans Trynes
Manon, Dominique

Ulestraten: Marius Snijders
Tonny Snijders-Zwemmer
Bram, Evelyne

Canada: Joost Snijders
Fabian, Daniëlle

Maastricht: Ria van Stokkum

Valkenburg: Nelly Janssen
Bram, Tommy

Valkenburg: Kitty Soons-Janssen
Wim Soons
Roy

Almere: Sandra Weitz-Verkuyl
Frits Weitz
Familie Snijders
Familie Verkuyl

6211 CP Maastricht, 29 februari 1992
Spilstraat 6D
De crematie heeft overeenkomstig de uitdruk-
kelijke wens van de overledene in familiekring
plaatsgevonden.

k-_-_-_-»MH._._______.M..........Haa____ai.....M_______«_-_M._____.________M_M

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van warmte, betrokken-
heid en medeleven ondervonden bij het overlij-
den en de crematieplechtigheid van

Jan van der Weij
willen wij vrienden, kennissen en buurtbewo-
ners heel hartelijk danken.

Ans en Titia van der Weij-Verkennis
Brunssum, februari 1992
Engerplein 1

tThei Franssen, 59 jaar, echtgenoot van Janny
Schaefer. Corr.adres: Pierre Massystr. 3, 6045

VN Roermond. De crematieplechtigheid zal wor-
den gehouden heden, zaterdag 29 februari, om
10.30 uur in het crematorium te Venlo-Blerick.

t I
Op 27 februari 1992 is van ons heengegaan

Kitty Jans
geboren 3 juni 1939 te Brunssum

Namens de familie:
J.M.W. Jans

Amsterdam
Stadionkade 11
Correspondentieadres: J.M.W. Jans
Reiderland 96, 3524 BB Utrecht
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaart-
centrum Osdorp van de Coöperatie PC aan de
Ookmeerweg 273 te Amsterdam, dinsdag van
19.30 tot 20.15 uur.
In de St. Josephparochie aan de St. Gregorius-
laan te Brunssum zal de plechtige uitvaart-!
dienst worden gehouden op woensdag 4 maart
a.s. om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitendtegen 12.00 uur
plaats op de gemeentelijke begraafplaats aan de
Merkelbeekerstraat te Brunssum.
Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, ge-
lieve deze aankondiging als zodanig te beschou-
wen.

t
Tot ons groot verdriet hebben wij afsch'2 1

moeten nemen van mijn lieve man en ~°"zame vader

Jan Dirks
echtgenoot van

Rina van Nielen
in de leeftijd van 55 jaar.

Sittard: Rina Dirks-van Nielen <

Susteren: Math en Sonja Dirks-Lemi»efl
6137 BL Sittard, 27 februari 1992
Broeksittarderweg 150B

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsv^
den op dinsdag 3 maart om 10.15 uur in °\
parochiekerk van Christus-Hemelyaar
Vrangendael-Sittard, waarna krematie ° .
11.45 uur in het krematorium Nederma*3

Vouershof 1 te Geleen. ,
Samenkomst in de kerk om 10.00 uur, a
waar gelegenheid tot condoleren.
Avondmis maandag om 19.00 uur in vo°
noemde kerk. t
Jan is opgebaard in de rouwkapel van *>
Maasland-mortuarium te Sittard. .
Gelegenheid tot afscheid nemen dageW
van 17.30 tot 18.15 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een ke
nisgeving te zenden, deze annonce als
danig beschouwen. J*
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„Het komt meer dan eens voor
dat een student op de onderwijs-
groep verschijnt met de medede-
ling dat hij dekomende drie keer
niet kan, omdat hij met winter-
sport is. Dat kan niet."

den van een plaats in deze facul-
teit een verantwoordelijkheid,
die u niet kunt en mag bescha-
men. Ik reken dus op u!' besluit
hij de oproep om met meer inzet
te studeren.

Het vorig jaar naar aanleiding
van een rechterlijke uitspraak af-
schaffen van de aanwezigheids-
plicht heeft volgens Kruseman

MAASTRICHT - Kruseman is
in het faculteitsbestuur verant-
woordelijk voor het onderwijs,
en heeft de brief vanuit die func-
tie geschreven. „Er moet nu wer-
kelijk wat gebeuren," zegt hy,
„de voorstellen voor veranderin-
gen zijn mij tot nu toe te vrijblij-
vend." De hoogleraar pleit voor
strengere eisen die gesteld moe-
ten worden aan studenten die
overgaan naar een volgend stu-
diejaar.

Vervolg van pagina 1

Belangstelling voor
nachtvorstberegening
vele graden gestegen

K ALKENBURG - Het provinciaal bestuur van Limburg wil
het Holland Casino in Valkenburg blijft en niet naar Maas-j verhuist. Dat standpunt zullen GS nadrukkelijk onderJe aandacht van de ministers van Economische Zaken en van

Ustitie brengen. Ook het gemeentebestuur van Maastricht en
le Raad voor de Casinospelen zullen van dit standpunt op den°°gte worden gebracht.

Van onze verslaggever
do negatief zullen zijn als het casino
naar Maastricht wordt verplaatst.

Vn)/Ulgens GS is een casino van be-
gpS voor de economische infra-
jj^ptuur, de werkgelegenheid en( ,l inkomen van zowel ValkenburgMaastricht.

_, estuur en directie van de Nationa-Stichting Casinospelen hebben
n'angs hetvoornemen kenbaar ge-

yaakt om het Holland Casino van
aUcenburg naar Maastricht te ver-

patsen. De uiteindelijkebeslissinger al dan niet verplaatsen ligt
'b enwel bij de beide ministers. De

voor &e Casinospelen moet
nog een advies geven.

Er is ook gekeken naar de financië-
le nadelen voor de gemeente Val-
kenburg die een vertrek van het
casino met zich mee zou brengen.
Volgens GS zullen diemeer dan één
miljoen gulden bedragen. De indi-
recte effecten zrjn moeilijk te schat-
ten, zo laat het provinciaal bestuur
weten.

Pijler
Het provinciaal bestuur is van me-
ning dat het totale pakket aan toe-
ristische voorzieningen met inbe-
grip van het casino een onmisbare
pijler is voor de economische infra-
structuur van Valkenburg. Vertrek
van het casino staat op gespannen
voet met het door de provincie en
gemeente gevoerde beleid om het
toeristisch product van Valkenburg
en omgeving op een hoger kwali-
teitsniveau te brengen, aldus GS.

Vn, *c verwachten nadelen voor
ech nDurg en het Heuvelland zijn
jhtergroter dan de voordelen voor

zeggen GS in een brief

' Cl.a.n*wool*d °P vragen die door het
ge Martin Eurlings zijn
Vrsteld. Het provinciaal college
Jrest daarom dat de economische

j ecten voor de totale regio per sal-

Academie Bouwkunst kiest voor Amsterdam

Strijd kunstonderwijs
Tilburg en Maastricht

Van onze verslaggever

Tot die vaststelling kwam gisteren
tijdens de algemene vergadering
van de kring Limburg van de Ne-
derlandse Fruittelers Organisatie
(N.F.0.) te Heythuysen voorzitter
Jan Rulkens.

HEYTHUYSEN - De belangstel-
ling van Limburgse fruittelers voor
nachtvorstberegening is 'erg groot.

Een ander knelpunt blijkt de be-
schikbaarheid van water. Daarover
heeft het bestuur van de NFO-kring
Limburg overlegt met de Bond van
Waterschappen in Limburg ge-
voerd. De werkgroep die werd ge-
vormd is er nog niet uit. Daardoor
zijn telers genoodzaakt om hun
plannen alsnoguit te stellen.

De hoge investering dieeen berege-
ningsinstallatie vergt, vormt voor
de slachtoffers van de vorstschade
een probleem.

Voor wie zijn boomgaarde kon be-
regenen was 1991 'eenjaar met een
zilveren randje. De veilingprijzen
piekten naar ongekende hoogten:
tot boven fl. 3,- de kilo.

Door de vorst die in de nachtvan 19
op 20 april grote delenvan Limburg
teisterde, was 1991 voor verscheide-
ne fruittelers 'een rampjaar.

Ofschoon momenteel gouden prij-
zen voor het fruit worden betaald,
zullen volgens Rulkens 'grote in-
spanningen moeten worden ver-
richt om het fruit uit Nederland en
België te kunnen afzetten. „In bei-
de landen werd het fruitareaal de
laatste jaren flink uitgebreid".

„Oplossingen richting personeel
van buiten de EEG liggenzeker niet
in het verschiet", aldus Rulkens.
„Wij komen er dan ook niet onder-
uit om arbeidspools op te richten,
willen we in de toekomst van vol-
doende medewerkers verzekerd
zrjn".

Vergenoegd constateerde Rulkens
dat het milieubewustzijn in de be-
drijfsvoering nog altijd terrein wint.
Met de geïntegreerde gewasbe-
scherming, een systeem waarbij het
vraatzuchtig ongedierte met natuur-
lijke vijanden wordt bestreden, lo-
pen de Limburgse fruittelers voor-
op. Ten behoeve van het gebruik
van chemische middelen wordt in
1996 het volgen van een cursus ge-
wasbescherming verplicht gesteld.
Met het Gemeenschappelijk Uitvoe-
rings Orgaan (G.U.0.) is een 'heren-
akkoord' gesloten, waardoor de
oogst van hardfruit is vrijgesteld
van premieplicht. Juridisch is de af-
spraak echter niet onderbouwd.

Kamer heeft oor voor
woede van provincies

Van onze verslaggever

lijkheden die Tilburg en Amster-
dam boden," aldus Mertens, „maar
we werkten al langer samen met
Amsterdam; daar blijven we dus
trouw aan."

„Dit is een onverstandig besluit van
Maastricht," zei Slangen, „wat ons
betreft is alles nu van de baan en
wordt het een strijd tussen de beide
zuidelijke kunstonderwijscentra.
We worden weer speelbal van de
minister."

Directeur Linssen van het Tilburg-
se instituut: „Dit is teleurstellend,
ook al waren we niet afhankelijk
van Maastricht. We zien nog kansen
genoeg voor een goede opleiding in
Tilburg, ook al gaan we nu zonder
nevenvestiging fungeren."
De Tilburgse academie valt onder
de HKL. Voor collegevoorzitter
Slangen was de beoogde samenwer-
king met betrekking tot het bouw-
kunstonderwijs onderdeel van een
pakket dat nauwe contacten inhield
op het totale gebied van kunston-
derwijs, maar vooral bundeling van
krachten betekende om gezamen-
lijk een tweede-faseopleiding mu-
ziek te verkrijgen.

J^ASTRICHT - De hogescholen
ISe astricnt en Tilburgzullen geen
Oh!neenscriaPPeuJk; f1*011* vormen

'üiu en tweede-faseopleiding in het
k uziekonderwijs toegewezen te

i.n Volgens collegevoorzitter
Ar^._*" Slangen van de Hogeschool
tilK eke Leergangen (HKL) in
Aa Urg is de samenwerking van de
M»n en komt er strijd voor in de
kn a*s' nu de Academie voor Bouw-
ve^?t.van Maastricht geen neven-
Üek ng wordt van 'Tilburg', maar
4j*°Zen heeft voor de academie in
van S<.erdam* Directeur ir p- Mertens
ren l

e Avß maakte die keuze giste-
j^n bekend.
drie Ster ■^itzen van onderwijs had
ltll VanYan de zes Nederlandse bouw-
hern demies (Maastricht, Arn-t^^1 en Groningen) tot 1 maart de
h 0 begeven zich bij een van de drie
Ïg, Vestigingen in Amsterdam,
ten U?S en Rotterdam aan te slui-
ven.. 9roningen en Arnhem kozen
)V

°rRotterdam.
Secn 1" Maastricht waren er zakelijk
.^J"*- verschillen tussen de moge-

" Stationmanager Lou Rowland (rechts) en Pat Wylie in de studio van CFNB.
Foto: KLAUS TUMMERS

Radio-uitzendingen CFNB gewoon voortgezet

Canadezen blijven
op Afcent-Brunssum

MAASTRICHT - Erzijn steeds dui-
delijker signalen waarneembaar dat
een meerderheid van de fracties in
de Tweede Kamer niet akkoord
gaat met een verdere aantasting van
de podiumkunstvoorzieningen in
de regio's ten gunste van die in de
Randstad. Dat liet gedeputeerde G.
Kockelkorn gisteren weten tijdens
een vergadering van de vaste Sta-
tencommissie voor cultuur.

kom op duiden dat een parlemen-
taire meerderheid een verdere afta-
keling van het aanbod aan orkest-
en opera-voorzieningen afwijst, gaf
de député in één adem te verstaan
dat zulks 'zeker nog niet genoeg' is.

Pressie
Om dat doel te bereiken heeft hij
samen met zijn Brabantse collega
'zware pressie' op d'Ancona uitge-
oefend om, voordat zij een definitief
besluit neemt, nog eenmaal naar
Maastricht af te reizen voor een ul-
tiem overleg. Ondanks hevige con-
currentie van andere provinciebe-
sturen, die de bewindsvrouwe
eveneens voor een allerlaatste lob-
byronde wilden strikken, is Kockel-
korn in zijn opzet geslaagd. Op
donderdag 2 april zal d'Anconanaar
Maastricht afreizen voor buitenge-
woon overleg met de gezamenlijke
provinciebesturen van Limburg en
Brabant. Zoals bekend voerde zij in
Maastricht over dezelfde kwestie
ook vorige maand al uitgebreid
overleg met het provinciebestuur
en tal van 'opinion leaders' uit Lim-
burg.

„Wij willen niet alleen géén ver-
slechtering, maar juist een verbete-
ring van de spreiding van zulke
voorzieningen."

DOOR RIK VAN DRUTEN Brunssum maken zich echter geen
zorgen over de toekomt, zo valt te
beluisteren bij de medewerkers van
het radiostation CFNB op de basis.
„De Canadese regering heeft gezegd
dat ze haar Navo-verplichtingen zal
nakomen, dus ik zie ons niet zo
gauw vertrekken", zegt station ma-
nager Lou Rowland.

BRUNSSUM - De beslissing van
de Canadese regering om haar troe-
pen uit Europa terug te trekken,
heeft geen gevolgen voor de Cana-
dese bijdrage aan de Navo-bases in
Brunssum en Geilenkirchen.

Een week vóór d'Ancona's werkbe-
zoek onderneemt een veel omvang-
rijker 'Haagse' delegatie overigens
een soortgelijke missie naar deLim-
burgse provinciehoofdstad. Op vrij-
dag 27 maart is de vaste Tweede
Kamer-commissie voor cultuur in
het provinciehuis te gast om zowel
met de beide colleges van Gedepu-
teerde Staten als vertegenwoordi-
gers van de podiumkunsten in
Brabant en Limburg van gedachten
te wisselen over d'Ancona's Kun-
stenplan.

Hoewel deeerste signalen vanuit de
Tweede Kamer er volgens Kockel-

d'Ancona's plannen hebben de
voorbije weken tot grote woede en
felle protesten geleid van Gedepu-
teerde Staten van Rimburg en hun
collega's van de acht overige pro-
vincies buiten de Randstad. Giste-
ren nog hebben de bestuurscolleges
van Limburg en Noord-Brabant, sa-
men met die van Maastricht en
Eindhoven, er brj de minister met
grote klem op aangedrongen twee
afzonderlijke symfonie-orkesten (in
Eindhoven en Maastricht) in stand
te houden. Bovendien eisen zij dat
Maastricht de beschikking blijft
houden over een eigen operakern,
die jaarlijks goed moet zijn voor
vier producties.

Woede

De 'hoopvolle geluiden' uit Den
Haag, die Kockelkorn langs infor-
mele kanalen hebben bereikt, ko-
men aan de vooravond van het
eind-advies van de Raad voor de
Kunst over het Kunstenplan voor
de periode 1993-1997 van WVC-
minister d'Ancona. Daarin stelt de
bewindsvrouwe in drie varianten
met zoveel woorden voor om finan-
ciële rijksmiddelen voor het opera-
en orkestbestel vanuit de' regio's
naar de Randstad over te hevelen.

Dat heeft luitenant-kolonel Ralph
Coleman van de Canadian Forces
Europe in het Duitse Lahr gisteren
meegedeeld. Dat betekent dat de in
Limburg ook door niet-militairen
veelbeluisterde uitzendingen van
CFNB ('Beaver Power') gewoon
doorgaan.

Koffieshop Venlo
hoeft niet dicht

Raad van State schorst sluitingsbevelAlleen al om die reden kunnen
Rowland en Wylie - die overigens
als burger in dienst van de Canade-
se krijgsmacht zijn — zich nauwe-
lijks voorstellen dat er binnen af-
zienbare tijd een eind zou komen
aan hun radioprogramma's.

De Brunssumse zender van CFNB
werd in 1979 opgezet. „Aanvanke-
lijk alleen voor de Canadezen van
de basis en hun familie, al snelvoor
iedereen die iets met Afcent en de
basis Geilenkirchen te maken heeft
en tegenwoordig ook voor een flink
deel van de lokale bevolking", stelt
Rowland tevreden vast.

vrijwilligers aan de beurt. „De rest
van de tijd komt de uitzending via
een telefoonlijn vanuit Lahr", zegt
Rowland. „Daarin zitten bijvoor-
beeld ook de gewone nieuwsuitzen-
dingen van de Canadian Broadcas-
ting Corporation."

„De Canadese beslissing om de in
Europa gelegerde militairen terug
te halen heeft alleen betrekking op
de Duitse bases Lahr en Baden-
Solingen", aldus Coleman.

Hij wil echter niet uitsluiten dat in
de nabije toekomst niet anders
wordt besloten. „Alle Navo-hoofd-
kwartieren worden momenteel ge-
reorganiseerd. Ik heb geen idee wat
uiteindelijk uit dat proces naar vo-
ren komt."

„Wat er precies gaat gebeuren, valt
natuurlijk nog moeilijk te zeggen",
vindt Wylie. „De regering heeft de
beslissing pas drie dagen geleden
genomen, er is nog weinig con-
creets. Maar wij zijn in ieder geval
nog niet bezig met het voorbereiden
van farewell programma's."

Telefoonlijn
De CFNB-programma's worden ge-
maakt door twee betaalde krachten
en 22 vrijwilligers. Rowland en zijn
assistent Pat Wylie verzorgen ieder
van zeven tot tien en van vier tot zes
een programma, 's avonds zijn de

Met die mededeling zal Rowland
niet alleen zijn aan de Navo-basis
gelieerde luisteraars een plezier
doen. Ook veel 'gewone' Limbur-
gers stemmen regelmatig af op 91.5
MHz, de golflengte van de Canadian
Forces Network Brunssum. „Vooral
brj onze verzoekplatenprogramma's
merken we dat we ook buiten de
basis goed beluisterd worden", ver-
telt Rowland. „We krijgen heel wat
aanvragen van de lokale bevol-
king."

De Canadese militairen van het
Navo-hoofdkwartier Afcent in

Goed beluisterd

KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft gisteravond een
man aangehouden die wordt ver-
dacht van de overval op het tank-
station aan de Holzstraat afgelopen
zaterdag. De aanhouding kon
plaatsvinden dank zij een bericht in
onder andere deze krant.

Aanhouding dank
zij krantebericht

Van onze correspondent
DEN HAAG/VENLO - Koffieshop
Theater aan de Maaskade in Venlo
heeft met succes een spoedzaak
aangespannen tegen het gemeente-
lijke bevel om drie maanden te slui-
ten. De Raad van State heeft giste-
ren het sluitingsbevel geschorst.
De gemeente Venlo moet nu eerst
het bezwaarschrift van de exploi-
tant van Theater (Stichting Culture-
le Muziek) behandelen. Als dit
bezwaarschrift ongegrond wordt
verklaard, staat voor de stichting
opnieuw de weg naar de Raad van
State open. Staatsraad J. Blaauw
heeft het gemeentelijke sluitingsbe-
vel geschorst, omdat de gemeente
naar zijn oordeel onvoldoende heeft
aangetoond dat in de koffieshop
drugs zijn aangetroffen.

Het bevel tot tijdelijke sluiting van
koffieshop Sky, even verderop aan
de Maaskade gevestigd, heeft
staatsraad Blaauw niet geschorst.
In dat geval is volgens de staatsraad
wel voldoende aangetoond dat er
drugs zijn aangetroffen.

Een woordvoerder van de gemeente
had tijdens de Raad van State-zit-
ting eergisteren betoogd dat bij de
twee koffieshops en een erboven
gelegen woning in drie maanden
tijd 32 kilo hasj en twee wapens in
beslag genomen waren. Volgens de
woordvoerder werd de boyenwo-
ning door beide koffieshops ge-
bruikt als opslagplaats voor soft-
drugs. Vertegenwoordigers van
koffieshops Theater en Sky ontken-
nen dat zij vanuit de woning met
drugs worden bevoorraad.

(ADVERTENTIE)

De fles der
dolle dagen...
'n IJskoud Elske, puur, f p 1
on the rocks, met 'n Wondje f m
suiker, metjusd'orangeen mr**- 1
als sluitstuk: 'n verrukkeüjke 1 1

~"~ "'Siiiiiiiifc
ons eigen Elske....

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!

Bij Waaijenberg kunt u alleWm___&mmE__W___l zonder beperkingen gereali-
denkbare vervoermiddelen 1 |^r 1 seerd worden. Servicepunten

en hulpmiddelen vergelij- ■jg**' H in heel Nederland,
ken en testen. Speciale _... .. ,CIJDCd_~ Showroom open op werk-

aanpassingen kunnen WAMMTimK*- dagen van 9.00-17.00 uur.
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GS willen casino in
Valkenburg houden

'Nadeel voor Valkenburg groter dan voordeel voor Maastricht' Strengere eisen
voor overgang

volgend studiejaar
de situatie verslechterd: „Blijk-
baar is het naïef om te vertrou-
wen op de instelling van de stu-
dent."

In de brief wijst de hoogleraar de
studenten erop datzij zich in een
bevoorrechte positie bevinden
en dat de Nederlandse samenle-
ving jaarlijksgrote investeringen
doet om hun studie mogelijk te
maken. 'U draagt in het aanvaar-

Kruseman maakt uit de contac-
ten met zijn collega's op dat het
niveau van de, studenten die na
vier jaar theorie aan hun stages
(co-schappen) beginnen, onvol-
doende is. „Slechts over een en-
keling is men te spreken."

Limburgs dogblad Limburg
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Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons
betekend heeft, gevenwij u kennis dat voorzien
van de h. sacramenten derzieken, na een liefde-
volle verzorging in bejaardenhuis Fonterhof te
Berg en Terblijt, in het academisch ziekenhuis
te Maastricht op de leeftijd van 95 jaar is overle-
den, onze dierbare, zorgzame moeder, schoon-
moeder, lieve oma en overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Anna Margaretha
Pepels

echtgenote van wijlen

Jacobus Hendricus
Defauwes

De bedroefde familie:
Sibbe: HarryDefauwes t

Gert Defauwes-
Lennards

Valkenburg a/d Geul: Martin Defauwes
Philomena Defauwes-
Blom

Meij el: Annie Verstappen-
Defauwes
Harrie Verstappen

Sibbe: Lies Spronck-Defauwes
Jan Spronck

Stem: Bella Jacobs-
Defauwes t
Mart Jacobsen Corry

Sibbe: Giel Defauwes
Finy Defauwes-Delnoij

Sibbe: Pierre Defauwes
JennyDefauwes-
Brouwers

Cadier en Keer: Herman Defauwes
Mia Defauwes-
Nederlands
en al haar
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Pepels
Familie Defauwes

Berg en Terblijt, 28 februari 1992
Bejaardenhuis Fonterhof
Corr.adres: Bergstraat 17, 6301 AB Sibbe
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben donderdag 5 maart
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Rosa te Sibbe.
Overtuigd van uw medelevenzal er geen condo-
leren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal woens-
dag 4 maart om 20.00 uur de avondwake gehou-
den worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d
Geul. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.________________________ __________-___________J

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW
DURE REKLAMEFOLDERS

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

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid
moet worden!

Fabneksstraat 7. 5961 PK Horst.l jO \^) Postbus 6094, 5960 A8Horst,
telefoon 04709-84222. . ' \~T J fax 04709-84333.

SPIRAL

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en
Overmaas

maakt bekend
dat in de openbare vergadering van het college van
hoofdingelanden, welke gehouden zal worden op
maandag 9 maart 1992 om 10.00 uur in het
waterschapshuis, Parklaan 10te Sittard,
naast de gebruikelijke onderwerpen de navolgende
voorstellen behandeld worden:
-Voorstel tot tekstuele wijziging Omslagver-
ordening als gevolg van inwerkingtreding Nieuw
Burgerlijk Wetboek;

-Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst
met de gemeente Susteren terzake van de ver-
vanging van de bruggen gelegen over de
Vloedgraaf;

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van aanschaf communicatiemiddelen
bij de afdeling beheer en onderhoud;

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ter financiële afwikkeling van het bindend advies
inzake Molentak en Keutelbeekkwestie met de
gemeente Sittard;

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van de reconstructie van de Geul te
Wijlre in de gemeente Gulpen;

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van de aanleg van een regenwater-
buffer aan de Lange Gracht ter hoogte van de
kern Etenaken in de gemeente Voerendaal;

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van de verbetering en inrichting van
de stedelijke Roer, fase 111 in de gemeente
Roermond;

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van de aanpassing en aanleg van
regenwaterbuffer "St. GilKsstraat" in het stroom-
gebied van de Scheumerbeek in de gemeente
Voerendaal;

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van de aanleg van regenwaterbuffer
en de herinrichting van de Selzerbeek ter plaatse
van het buurtschap Mamelis in de gemeente
Vaals: en

-Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van vervanging van een smalspoor-
trekker.

y\
Waterschap s^sj

Roer en Overmaas -S
Parklaan 10, Sittard.

t
Met grote verslagenheid geven wij u kennis van
het overlijden van onze lieve vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jan van Wakeren
weduwnaar van

Truus Gortzak
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Uit allernaam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie van Wakeren
Familie Gortzak

Waterschei (B.), 27 februari 1992
6171 PL Stem, Crostolostraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 2 maart a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L.V. Hulp der Christenen te
Stein-Nieuwdorp, waarna de crematie zal
plaatsvinden om 11.45 uur in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, heden
zaterdag 29 februari om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Bezoek dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen.
En wij zullen opstaan en
lachen en juichen en leven.
(Lied van de Opstanding)

Bedroefd hem zo plotseling te moeten missen,
willen wij toch in de geest van dit gezongen ge-
loofslied u berichten dat op 26 februari 1992
plotseling overleed, onze broer, schoonbroer,
oom en neef

pater Jo Meertens
O.F.M.

pastoor te Oosterwolde (Fr.),
Zorgvlied en Gorredijk

deken van het dekenaat Heerenveen
gardiaanvan de franciscanen

Hij werd 60 jaar.
Sittard: Wiel Meertens

Maastricht: Maria en Hub
Lustermans-Meertens

Moorveld: Raymond en Laura
Lustermans-Paling
Gillian

Maastricht: TanjaLustermans
Corr.adres: Franquinetstraat 23
6217 KT Maastricht
De uitvaartdienst wordt gehouden te Ooster-
wolde, heden, zaterdag 29 februari 1992, waarna
wij Jo begraven bij de kerk.
Wij gedenken hem tijdens de eucharistieviering
op zaterdag 7 maart om 19.00 uurin de Christus'
Hemelvaartkerk te Sittard, Hemelsley 240.

Voor het opgeven van familieberichten voor
dekrant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

Enige en algemene kennisgeving

-t
Dankbaar voor alle liefde en zorg die hij ons tij-
dens zijn leven gaf, geven wij kennis van het
overlijden, voorzien van de h. sacramenten, van
onze goede vader, schoonvader, opa, zwager en
oom

Wilhelm Versteeg
weduwnaar van

Therese Kalus
op de leeftijd van 87 jaar.

In dankbare herinnering,
uit allernaam:
Familie Versteeg

28 februari 1992
Kruisbergstraat 47
Corr.adres: Tollisstraat 6, 6443 EH Brunssum
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op woensdag 4 maart a.s. om 11.00 uur in de Fa-
timakerk, gelegen aan de Essenstraat te Bruns-
sum.
Aansluitend vindt de crematie plaats in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.

OPSPORING VERZOCHT
Bij een inbraak in de nacht van 10 op 11 januari jl.
aan de Pastoor Foragienstraat te Buchten, werd
o.a. het volgende ontvreemd:
- 1 schrijfmachine, merk Philips, type 2300;- 1 kleurentelevisie merk ITT Noka, nr. 54309711,

type OS VT;- 1 videorecorder merk Akai, nr. 40945-15792, type
VS-425 EOB;- 1 radiorecorder met CD, merk Audiosonic, model
CD-318;- 1 stereo-installatie, compleet, merk JVC, type
Compu Link, alsmede- 160 st. CD's.

Inlichtingen welke leiden tot opsporing van de da-
ders en terugverkrijging van o.a. voornoemde goe-
dere, zullen worden beloond naar rato van de
waarde van de terugverkregen goederen en inlich-
tingen.
Telefonische reacties tijdens kantooruren:
046-332323, toestel 21.

Regionaal Expertise Bureau B.V.
postbus 137, 6170 AC Stem.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol enverkeer datkun je niet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JENIET MAKEN

S~^Wm.lmmmmmmmmmmmkW/¥%y I Wmf/////^k Verkeer Nederland

Mededeling St. Laurentius Ziekenhuis
Onze poliklinieken zijn op carnavalsmaandag 2 maart a.s. gesloten.

ST. LAURENTIUS ZIEKENHUIS,
/%^^ Postbus 920,

1^ \ / 6040 AX Roermond.
-<r /^V Telefoon (04750) 8 22 22.

St. Laurentius Ziekenhuis

Poliklinieken gesloten
op 2 maart

In verband met carnaval zijn op
maandag 2 maart alle poliklinieken van
het De Wever-Ziekenhuis gesloten.
Dit geldt ook voor de afdeling Bloed-
afname en de Röntgenafdeling
Voor spoedgevallen is de zondagsdienst
van toepassrng.

" "^

ZOMNEHEMELS-HOOGTEZONNÉN|
met garantie voor bruin worder^

grootste uitvinding
na de zon _m_*P{

#B.Y. SLABBERS

" electrogroothandel ~6 71marljkestraat 7 S"nej£ tel.o .7 .6-2227* _^jg
TAK 5C66 p.b. 7701 M

ALSELKE SECONDETB? i
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-j_Éü__EïSSI Prnvinpip_$£& riuvmuic Bureau Bibliotheek
'SfficH ■ ; fyy |<% 1 1_"__ Postbus 5700\___2f_. LIITIDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling WET PERSONENVERVOER
M 67/09-92

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend, dat zij bij hun besluit van 25 februari
1992voor onbepaalde tijd vergunning hebben
verleend tot het verrichten van taxi-vervoer,
binnen en vanuit het vervoergebied Limburg,
aan mevr. C.A.A. Franssen en de heer J.G.M..
Habets, Hemeling 25, 6462 HV Kerkrade
(Eurode-Tax V.0.F.) met ten hoogste twee
taxi's onder gelijktijdige intrekking van hun
besluit van 19 september 1989 waarbij aan de
heer H.J.M. Robben, Chevremontstraat 36,
6463 CX Kerkrade voor onbepaalde tijd ver-
gunning is verleend tot het verrichten van taxi-
vervoer met ten hoogste negen taxi's, binnen
en vanuit het vervoergebied Limburg, (bedrijfs-
overname en vermindering met zeven taxi's).
Tevens is bij hun besluit van 25 februari 1989
wegens bedrijfsbeëindiging ingetrokken hun
besluit van 19 september 1989waarbij aan de
heer M.F.J. Parfant, Lokerstraat 36, 6413 EN
Heerlen en de heerR.M.F. Parfant, Bokstraat
1, 6413 AR Heerlen (Taxi- en Kleinbusbedrijf
Gebr. Parfant V.0.F.) voor onbepaalde tijd
vergunning is verleend tot het verrichten van
taxivervoer met ten hoogste veertien taxi's,
binnen en vanuit het vervoergebied Limburg.
Deze beschikkingen liggen vanaf heden,
gedurendedertig dagen, voor iedere belang-
hebbende ter inzage in de Bibliotheek in het
Provinciehuis, Limburglaan 10te Maastricht.
Tegen deze beschikking staat voor degene,
die daardoor rechtstreeks in zijn belang wordt
getrokken beroep open binnen een termijn van
dertig dagen na de openbaarmaking. Het
beroepschrift dient te worden gericht aan het
College van Beroep voor het bedrijfsleven,
Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage
(artikel 65 Wet Personenvervoer). Voorts kan
de indiener van een beroepschrift, bij een met
redenen omkleed verzoekschrift in afwachting
van de beslissing in hoofdzaak, aan de
voorzitter van dit College een voorlopige
voorziening vragen, indien het belang van de
verzoeker een onverwijlde voorziening bij
voorraad vordert (artikel 65 Wet administra-
tieve rechtspraak bedrijfsorganisatie).

___s

Belastingdienst
met carnaval

gesloten
In verband met carnaval zijn

onderstaandekantoren op maandag 2
maart en dinsdag 3 maart 1992 gesloten.
Woensdag 4maart 1992 kunt u weer bij
ons terecht.

Openingstijden: van 8.00 uur tot 16.30
uur.

Belastingdienst/Particulieren Heerlen,
Groene Boord 21, Heerlen, tel.: 045-738555

Belastingdienst/Particulieren Heerlen,
vestiging Kerkrade, Wilhelminastraat 41,
Kerkrade, te 1.:045-455131

Belastingdienst/Particulieren Heerlen,
vestiging Maastricht, Terra Nigrastraat 10,
Maastricht, tel.: 043-468468

Belastingdienst/Particulieren Heerlen,
vestiging Valkenburg, Berkelplein 220,
Valkenburg, tel.: 04406-19222

Belastingdienst/Particulieren Heerlen,
vestiging Sittard, Rijksweg Zuid 26, Sittard,
te1.:046-591616

Belastingdienst/Particulieren Heerlen,
vestiging Weert, Wilhelminasingel 107,
Weert, te1.:04950-73911

Belastingdienst/Particulieren Heerlen,
vestigingRoermond, Godsweerdersingel 10,
Roermond, lel.: 04760-11818

Belastingdienst!Ondernemingen
Roermond, Godsweerdersingel 10,
Roermond, tel.: 04750-90666

Voor algemene vragen over heffing en
betaling van belastingenkunt u ook op 2en
3 maart 1992 (gratis) bellen met de Belasting
Telefoon: 06-0543.

Belastingdienst

VERZEKERINGEN I TopDES,GNKÖLLEKT,ES Z^^^^.
mmt-m* -JêA '^ --N Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex-

Qfc^l GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Meraform -
y.~ t} Wr!s_\\ Hrci^KirrMTDi ikA Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal-

UEbIONCEN I KUM DuHet . | nterstar . Ligne Roset . JAB .

j^^ll^^^J *^nSP HBVB WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno -
J^ Jjl^is^^U J^l^i^Üm Möller Design - Gallina - Banz Bord -JK H fl] R HEERLEN! Danskina - Frighetto-Jori.

CARNAVAL EN Landbouwers en tuinders stellen vaak *
Een op het eerste gezicht absurde optochten. Zij controleren beter even
gedachte: camavalspret kun je toch hun polis, want meestal dekt deze 'i' ,
niet verzekeren... Toch nemen bepaal- uitsluitend het gebruik voor beroeps- g~
de mensen tijdens het carnavals- doeleindenen niét voor optochten of B-g
gebeuren zware verantwoordelijk- dergelijke. Bent u van plan uw trekker, M_
heden op zich die door de gewone of ander voertuig, ter beschikking te
polissen niet meer gedekt worden. Zo stellen voor deelname aan een Designmeubelen worden Aan de
zijn er allereerst de groepen die een carnavalsoptocht, informeer dan eerst doorgaans aangeboden in * B Meubelboulevard in Heerlen
eigen wagen bouwen. Zowel wagen als bij uw LLTB assurantie-adviseur over interieurboetieks van bescheiden vindt u het absolute
trekker moeten aan een aantal strikte de mogelijk- of onmogelijkheden van Desi House neusje vQn de za|mveiligheidsvoorzieningen voldoen, wil verzekering. . . . ,° , .. 1 . . ~ , ' r ....
het geheel verzekerbaar zijn Tot slot " wat is de beste autoverzeke- doorbreekt deze traditie en brengt dekoliekhes topmerken kompleet bij designgebied. Het gevoel dat daarbij hoort... dat zult u toch persoonlijk
Voorafgaand overleg met een LLTB- ring tijdens het carnavalvieren ?. Laat elkaar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Tot gauw!
assurantieadviseur is hierbij zeker geen hem eenvoudigweg thuis en gebruik
overbodige luxe. het openbaarvervoer!

Boerenßond_____ . ,cn _iri/rnr. r-WWM". ir-n/l arv ir_ l/AM Dl I /"".MC 'n ce Oamer '88 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200.BETER VEkZEKEkD DOOI? lEMAND W\J\l BU ONS - Openingstijden: Maandag 13.00 -1 8.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdagkoopavond.
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Het thermisch overschot (normaal voor eind februari is 6 a 7 graden)
zou verder gaan oplopen. Dinsdag brak het zwerk eindelijk open en
prompt werd de 10 graden grens doorbroken en in het dagboekkon
11.8 graden als maximum worden opgetekend. Bij een dergelijke
temperatuur dansten de muggen in de zon. De volksweerkunde heeft
het echter daarop niet zo begrepen: 'Februari muggendans, geeft
maart weinig kans...'.

Op het vliegveld in Beek is het 's
nachts voortaan heel stil,al za_"er
af en toe heus nog wel eens een
toestelletje opstijgen of landen,bijvoorbeeld van Royal Jorda-
nian of Balkan Air. De luchtha-vendirectie onderhandelt nog
"tet een nieuw vrachtbedrijf,
niaar het is niet te verwachtendat daardoor de geregelde nacht-
vluchten en de werkgelegenheid
gullen terugkeren. Tegenstan-
ders van de luchthaven hebben
dan toch hun zin gekregen, al is
net niet door een verbod op
nachtvluchten, maar door het
simpele feit dat de enige belang-r .ke nachtvlieger vooral om eco-
nomische redenen zijn biezen
Pakt. Vrijdag, na wat lichte nachtvorst aan de grond (-0,2 graden) werd het

voelbaar dat de zon nu elke dag sterker wordt. Deze zorgde voor een
thermisch hoogstandje; om 15.30 uur werd in de weerhut de hoogste
stand van deze maand en van deze winter bereikt. Met een maximum
van 16,2 graden werden de laatste winterherinneringen volledig op-
geruimd.

Daar was woensdag bepaald nog geen sprake van. Door de hoge be-
wolking werd het geen echte zonnige dag, maar de zoninstraling was
toch voldoendeom dethermometer een stand van precies 12 graden
te laten aangeven. In de avond klaarde het helemaal op en door uit-
straling kam het zowaar nog tot heel lichte vorst aan de grond. Don-
derdag was het erg heiig, maar de zon kreeg overdag voldoende
kansen om opnieuw voor aangename temperaturen te zorgen: 12,8
graden.

I weerspreuk J Op een schrikkeldag gaat de zon
vaak overstag.

Ook met de komende carnaval ziet het er goed uit. De laatste weer-
kaarten geven aan dat er wel wat meer bewolking komt, maar de
hoge barometerstand staat er borg voor dat hieruit geen regen van
enige betekenis zal vallen en ... het blijft zacht weer.

" De afgelopen nacht was Emery Worldwide voor het laatst actief in Beek.
hun ontslag zijn in ieder geval de
10 ingehuurde mannen die iede-re nacht de kost verdienden door
aan een lopende band de aange-
voerde pakjes naar hun bestem-
ming te selecteren.

Wat de redenen ook zijn, de om-
wonenden zullen er niet wakker

I van liggen. Maar voor de mensen
die op de luchthaven hun brood
verdienen zijn de gevolgen erg
"^grijpend. „Door het vertrek

1 Van Emery verliezen 150 mensennun baan," schat een Duitse pi-
loot. Bij zijn Duitse bedrijfje, dats nachts per vliegtuigje pakjesaan- en afvoerde tussen Berga-mo, Stuttgart en Maastricht, zijn
Per 1 maart zes mensen ontsla-■ gen. Een Deense piloot die iede-re nacht met vracht uit Scandi-
navië kwam overvliegen, heeft
n°g geen idee wat hij volgende

moet gaan doen."ij het vertrek naar Brussel
neemt de Amerikaanse express-
vervoerder slechts vier mensenmee. Negentien Emery-perso-
""jeelsleden zijn ontslagen. Maar
°:e gevolgen zijn veel ingrijpen-
der. Bij het luchthavenperso-
neel, dat in opdracht van Emery
'eitelijk 's nachts het meesteWerk verrichtte, wordt nog in
sPanning afgewacht hoeveelpensen ontslagen zullen wor-aen. Ook bij de rijksluchtvaart-

dienst, de douane en de weer-
kundigde dienst, die 's nachts
allemaal in touw waren, levert
het vertrek van Emery grote pro-
blemen op. Hetzelfde geldt voor
de chauffeurs van Convent, een
van de transportbedrijven die
voor Emery veel vracht over de
weg aan en afvoerde. Zeker van

tricht Handling. „Een enorme
aderlating," vult zijn collega Jef
Jacobs aan. Jacobs werkt al 21
jaar bij de luchthaven en heeft
dus alle 'ups en downs' meege-
maakt. „Je kunt ook niet ver-
wachten dat al die bedrijven
eeuwig op de Oost-westbaan
wachten. XP, Pandair, Elan, ze
komen nooit meer terug. Die
Willems van Geen uitbreiding
vliegveld Beek heeft het dan
toch voor elkaar."

den diverse vrachtwagens en vijf
kleine propellervliegtuigjes die
op hun beurt goederen uit alle
windrichtingen aanleverden.
Ook die spullen werden in een
flink tempo keurig gesorteerd en
vervolgens weer over de vracht-
wagens en vliegtuigjes verdeeld.

Op hun laatste drukke nacht- <dienst zijn de Cargo-officers van
Maastricht Handling koortsach-
tig bezig zijn alle beladingsfor-
mulieren en douane-documen-
ten in orde te maken. „Alleen al
om de toeslag voor nachtdien-
sten zullen we het vertrek van
Emery erg missen," zegt er een.
Een nachtploeg van Maastricht
Handling bestaat uit 20 mensen.
Voortaan zijn er 's nachts echter
nog maar vijf nodig. En het is
nog maar de vraag wat die vijf
dan moeten doen.

Het vertrek van Emery is een
enorm trieste zaak, zegt opera-
tions officer Heiligers van Maas-

De afgelopen zes jaar landde
iedere avond rond half tien een
DC-8 van Emery op de Noord-
zuidbaan van de Beekse luchtha-
ven. Maastricht Airport was het
Europese bruggehoofd van de
verliesgevende Amerikaanse ex-
pediteur. De DC-8 kwam recht-
streeks uit de Verenigde Staten
en zat vol met kisten, pakjes en
brieven die zo snel mogelijk op
verschillende plaatsen in Europa
bezorgd moesten worden.

In de nachtelijke vrieskou levert
huurkracht Huub Seles het laat-
ste pakje af bij de DC-8 van
Emery. „Kus dat pakje maar, het
is het allerlaatste", roept hij een
collega toe. Vijf jaar lang heeft
Seles week in week uit alleen
maar nachtdiensten gedraaid.Voor het laatst werd vannacht

door mensen van Maastricht
Handling het vrachttoestel ge-
tankt en in 50 minuten helemaal
leeggehaald. In de Emery-loods
werden de goederen vervolgens
naar hun bestemming gesor-
teerd. Na middernacht arriveer-

Tegen een andere, tamelijk som-
bere collega; „Godmiljaar Louis,
dat zal toch raar zijn. Ik ben het
helemaal niet meer gewend 's
nachts te slapen."

Afgelopen winter was
zacht, droog en somber

DOOR JO JEURISSEN

Place St. Lambert, de
'eeuwige' bouwplaats in
het centrum van Luik

Geen uitbreiding
rijkstaken

vEN HAAG - Een uitbreiding
hen decentralisatie van bevoegd-aen van rijk naar provincies
2ittgemeenten lijkt er niet in te
bin*3?" In het overleg tussen ka-
is et> provincies en gemeenten
VniWeinig vooruitgang geboekt.
lan|6ns het weekblad 'Binnen-
nip Bestuur' komt een aantal
eentWe taken eventueel voor de-
2iin allsatie in aanmerking. Dat
Veri e brandweerinspectie, het
het tnen van verëunningen in
afva, der van de wet chemische
de *rlst.°ffen en bekostiging van.^jgionale omroepen.

van die vier decennia zijn veel
bekende architecten aangetrok-
ken om een plan uit te werken,
evenzovele ontwerpers zijn met
hun plannen vervolgens de laan
uitgestuurd of van ellende weg-
gelopen.De besluiteloosheid van
de gemeenteraad en het perma-
nent gebrek aan geld dwars-
boomden regelmatig de vaak
ambitieuze plannen.

December als eerste wintermaand was duidelijk te nat en erg som-
ber. De gemiddelde etmaaltemperatuur lag slechts een fractie onder
normaal. Opvallend was het groteaantal zonloze dagen(18). De hoog-
ste temperatuur was 1,6 graden, het laagste minimum kwam uit op
7,9 graden, terwijl het aantal vorstdagen 15 bedroeg.

Januari was in tegenstelling tot december droog en opnieuw erg
somber. De gemiddelde temperatuur was nu een fractie hoger dan
normaal. Voor het overige week de louwmaand nauwelijks af van
zijn voorganger. Het aantal zonloze dagen bedroeg nu 19. De hoogste
temperatuur gaf 12,7 graden aan, het thermisch minimum kwam uit
op -8,1 graad. Ook in,deze maand kwam op 15 dagen vorst voor.

De laatste wintermaand bracht evenmin pure winterkou. Midden in
de maand kwam het wel tot een periode van 8 nachten met vorst,
maar tot strenge vorst kwam het ook nu niet. De sprokkelmaand was
erg droog; de regenmeter verzamelde 33,6 mm tegen normaal 54 mm.
Februari was zeer zacht; de gemiddelde etmaaltemperatuur was 100
procent boven normaal. Nu 4,4 graden tegen 2,2 graden normaal. Met
10 zonloze dagen was het nu niet zo somber. Het aantal vorstdagen
bleef beperkt tot 10. De hoogste temperatuur bedroeg 16,2 graden als
laagste waarde werd - 5,9 genoteerd.

Samenvattend. Winter 1991/92 was te droog, normaal valt 194 mm
neerslag. Nu 150 mm. Hoogste etmaalhoeveelheid viel op 21 decem-
ber met 24 mm.
Het was iets aan de zachte kant, de gemiddelde temperatuur kwam
op 3,1 graad tegen 2,6 graad normaal. Het aantal vorstdagen bedroeg
40, ijsdagen kwam 6 maal voor, de zon bleef 47 dagen geheel achter-
wege.
Wel heeft dezewinter voor een nieuwrecord gezorgd. De gemiddelde
luchtdruk is normaal in de winter 1015 millibar; nu werd gemiddeld
een druk uitgeoefend van 1027 mba. Normaal zorgt hogeluchtdruk
voor veel zon; dit seizoenkwam deze 'regel' bepaald niet uit.

Nog enkele vergelijkende cijfers over de afgelopen jaren:

vorstdagen gem.etm. hoogste laagste neerslag
temp. temp. temp.

88/89 21 5,2 13,9 - 5,0 174 mm
89/90 21 5,6 20,4 - 6,9 248 mm
90/91 50 1,8 17,3 -12,9 203 mm
91/92 40 3,1 16,2 - 8,1 150 mm

I weerspreuk J Plenst in de winter veel regen
neer, dan volgt vaak fraai zo-
merweer.

Er volgde een tweede openbare
aanbesteding, maar nu opge-
splitst in meerdere projecten.
Bovendien besloot de gemeente-
raad enkele ondernemers uit te
sluiten van verdere deelname
aan het project. Op die tweede
aanbesteding kwam slechts één
reactie: de 'Groupe Notger-Espa-
ce Saint Lambert' meldde zich
weer en de uitgesloten onderne-
mingen deden weer vrolijk mee
in het samenwerkingsverband.
Wethouder William Ancion van
Ruimtelijke Ordening was ra-
zend en voelde zich in zijn hemd
gezet.

LUIK - De Place St. Lambert,
in het vurig kloppend hart van
Luik, lijkt steeds meer te ver-
worden tot een Place Misère. Al
meer dan twintig jaar is het plein
een bouwplaats geworden waar-
van het einde nog niet in zicht is.
Place St. Lambert is in het ver-
leden vaak strijdtoneel geweest
van hartstochtelijke Waalse pro-
testen. Als er iets fout zat in de
communautaire verhoudingen
met de Vlamingen trokken de
Walen naar het plein waar het
paleis van de voormalige prins-
bisschoppen van Luik het beeld
beheerst.

Na het gedwongen vertrek van
burgemeester Close (aannemen
van steekpenningen bij het leve-
ren van parkeerautomaten aan
de stad) en een tijdelijke oplos-
sing voor de financiële proble-
men (na hardnekkige stakingen
van de openbare diensten en het
voornemen om duizend ambte-
naren naar huis te sturen) richtte
het stadsbestuur onder leiding
van de nieuwe burgemeester
Henri Schlitz de blikvol vertrou-
wen in de toekomst.

Het stadsbestuur van Luik wil al
vele jaren het plein in het cen-
trum van de stad een face-lift
geven. De vraag is echter hoe en
wat mag het kosten. In de loop

Een derde openbare aanbeste-
ding lijktweinig zinvol omdat de
'Groupe' alle concurrentie onder
druk zet en op die manier de
stad wil dwingen hun aanbod te
aanvaarden. Het lijkt veel op af-
persing. Ancion besprak de pat>
stelling met de Waalse deelmi-
nisters Jean-Pierre Graffé en
Robert Collignon maar ook dat
gesprek leverde niets op. Goede
raad is duur, maar de Place lijkt
nog lang een bouwplaats te blij-
ven.Evenementen in Luik

LUIK - Luik heeft in het voorjaar twee grote evene-
menten op de agenda staan. Van 13 maart tot en met
10 mei is een grote expositie van de schilder Monet
en begin mei gaat een grote Floriade van start in de
tentoonstellingsgebouwen van Coronmeuse. Totale
oppervlakte 15.000 m2.

De Groenen (Ecolo) in Luik zijn
daar niet rouwig om. Zij willen
geen verdere parkeergarages
meer in de binnenstad en ook de
archeologen van de Universiteit
halen opgelucht adem. Zij kun-
nen hun werk voorlopig onge-
stoord voortzetten.

Aan de 'bouwplaats' Place St.
Lambert moest snel een einde
komen. Architect Claude Stre-
bellewerkte een plan uit waar de
gemeenteraad zich in principe
mee kon verenigen. In grove
trekken omvatte het plan de
bouw van een ondergrondse par-
keergarage in drie verdiepingen
(voor 1300 auto's), een zoge-
noemd Archéoforum van 2000m2(onder het plein zijn interes-
sante archeologische vondsten
gedaan; er wordt nog steeds ge-
graven) en een hotel met onge-
veer honderd bedden in de di-
recte omgeving van het plein.

Aanbesteding
De openbare aanbesteding van
het project had echter een merk-
waardig verloop. Twee offertes
werden ingediend. Een kandi-
daat-bouwer viel af wegens een
veel te hoge prijs. De andere in-
diener was de 'Groupe Notger-

Espace Saint Lambert', een sa-
menbundeling van de twaalf be-
langrijke ondernemingen in
Luik en omgeving). Zij hielden
zich echter niet aan het plan van
de architect en dienden een
(deels) eigen plan in met de daar-
aan verbonden kosten. Het
stadsbestuur slikte deze opstel-
ling van de economisch sterke
groep niet.
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HET WEER IN FEBRUARI
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DOOR PETER BRUIJNS limburgs weerhoekjeHet wordt 's nachts wel erg stil op de luchthaven

Alleen personeel ligt
wakker van Emery

door Bob van der Mooien

BEEK - Wat doet het ont-
slagen personeel van Emery
op de avond dat de lucht-
vrachtexpediteur voor het
laatst vanaf Maastricht Air-
Port vliegt? Het viert feest.
In een personeelsbar op de
luchthaven werden gister-
avond heel wat flessen ont-
kurkt. Toch wilde de echte
er niet inkomen. Want Eme-
ry laat een groot gat achter.
Heel wat mensen zien tege-
lijk met het vrachtbedrijf
hun werk verloren gaan.- Het zal even wennen zijn voor de
omwonenden van luchthaven
Maastricht. De verguisde - maar
langzamerhand ook vertrouwde -
nachtelijke bromtonen worden
veel zeldzamer. De afgelopen
lacht was Emery Worldwide

I voor het laatst actief in Beek.
Vandaag en morgen wordt er. koortsachtig verhuisd. Want van-
af zondagnacht ontvangt, ver-deelt en transporteert Emery
Pakjes en brieven vanaf de lucht-., haven in Brussel.

Roemloos einde van de winter
Het voorspellen van neerslaghoeveelheden door weercomputers
blijkt in de praktijk niet altijd even betrouwbaar te zijn. Zo werd in
het afgelopen weekend nogal wat neerslagverwacht boven onze om-
geving. Weliswaar ging de zon zaterdag steeds meer schuil achter een
dikker wordend wolkendek, maar het bleef droog; wel voelde het
waterkoud aan met slechts 5.9 graden. Zondag bleek het hogedruk-
gebied nog weinig aan kracht te hebben ingeboet, het decimeerde
het regengebied en de aktiviteit zodanig dat er slechts enkele uurtjes
wat lichte motregen viel (2 mm). Maandag opnieuw een zonloze dag- de 10e van de maand - maar de eerder aangekondigde zachtere
lucht arriveerde boven onze regio. Ondanks het wegblijven van de
zon steeg het kwik tot 9,9 graden.

Limburgs dagblad J Limburg



Echt haalde voornamelijk de ko-
lommen van dekrant als er weer
eens een incidentrond hetraads-
lid was voorgevallen. Het is zelfs
zo dat burgemeester Janssen
naar Echt is gehaald door Bin-
nenlandse Zaken om orde op
zaken te stellen.

In één adem houdt hij vervol-
gens de zoveelste tirade tegen de
volgens hem corrupte bestuur-
deren in Echt. „Ex-wethouder
Craenen heeft steekpenningen
aangenomen van een bouwbe-
drijf, dat hebben jullie zelf ge-
schreven. Daaruit alleen al blijkt
dat er hier iets mis is. Wat deze
gemeente nodig heeft, is een re-
geringscommissaris die hier
schoon schip komt maken. Dat
is hard nodig vanwege de veel-
vuldig gepleegde corruptie.
Daarna zou er een nieuwe raad
gekozen moeten worden."

Grijze haren bezorgde hij oud-
burgemeester Heemskerk met
zijn spitsvondigheden dan wel
beschuldigingen. Een raadsver-
gadering moet voor Heemskerk
soms spitsroeden lopen zijn ge-
weest. Meerdere malen liet de
voormalige eerste burger hem
onder politiebegeleiding verwij-
deren. Ondermeer omdat hij het
college 'fascistisch' noemde.

ECHT - Gevraagd naar een
reactie op de zoveelste uitzetting
in zijn politieke loopbaan ant-
woordde Van Thoor gisteren
geheel in stijl: „Het komt goed
uit datjebelt. Ik wou net een in-
gezonden brief schrijven naar de
krant. Ik vind het stijlloos dat in
het bericht over mijn uitzetting
wordt vermeld dat ik in de jaren
tachtig onder politiedwang uit
de raadszaal ben gezet. Wat in
het verleden is gebeurd, heeft er
niets mee te maken."

- niet onbelangrijk voor een po-
liticus - voldoende stemmenom
tenminste één raadszetel te be-
machtigen voor het Democra-
tisch Progressief Blok. De 68-ja-
rige Van Thoor mag inmiddels
de raadsnestor zijn, hij gedraagt
er zich niet naar.

de nodige publiciteit oplevert en

bioscopen
HEERLEN

Royal: JFK, dag. 20 uur, za wo
do ook 14.30 uur. Rivoli: De
Johnsons, dag. 18.45 en 21 uur,
za wo do ook 16 uur. De Redder-
tjes in Kangoeroeland, za wo do
14 uur. Maxim: Hot Shots, dag.
19 en 21 uur, za wo do ook 15 en
17 uur. H5: The prince of tides,
dag. 18.30en 21.30 uur, dag. beh.
zo ook 14 uur. The Addams Fa-
mily, dag. 19.15 en 21.15 uur,
dag. beh. zo ook 14.15 en 16.15
uur. Don't teil Mom the babysit-,
ter 's dead, dag. 18.45 en 21 uur,ji
dag. beh. zo ook 16.30 uur. De|
Notenkraker, dag. beh. zo 14.30*
en 16.30 uur. Fievel in het Wilde
Westen, dag. beh. zo 14.30 en
16.30 uur. Ricochet, dag. 21 uur.
Curly Sue, dag. 18.45 uur, dag.
beh. zo ook 14.30 en 16.30 uur.
Dead again, dag. 18.45 en21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Wegens carnaval ge-
sloten.

KERKRADE
Wijngraichttheater: Wegens car- >naval gesloten.

MAASTRICHT
Mabi: JFK, dag. beh. zo ma 20;
uur, za wo do ook 14 uur. Fran-
kie & Johnny, vr za 18.30 en
21.15 uur, di t/m do 21 uur. Ba-
bar, za wo do 14.30 uur. Hot
shots, vr za 18.30en 21.15 uur, di
t/m do 21 uur, wo do ook 14.30
uur. De Johnsons, vr za 18.30 en
21.15 uur, di t/m do 21 uur, wo
do ook 14.30 uur. Ciné-K: We-
gens carnaval gesloten. Cinema-
Palace: The prince oftides, vr 18
en 21.15 uur, wo do 14.30 18 en
21.15 uur. Dead again, vr 19 en
21.30 uur, wo do 16.30 19 en 21.30
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, vr 19en 21.30 uur, wo
do 14 en 16.30 uur. Fievel in het
Wilde Westen, wo do 14 uur.
Shattered, wo do 19 en 21.30 uur.
Lumière: Wegens carnaval ge-
sloten.

GELEEN
Roxy: Hot Shots, vr za wo do
20.30 uur. Harley Davidsson and
the Marlboro Man, vr za wo do
20.30 uur. Babar, za wo do 15
uur.

SITTARD
Forum: De Johnsons, vr za wo
do 20.30 uur. Frankie & Johnny,
vr za wo do 20.30 uur. De Red-
dertjes in Kangoeroeland, za woI
do 14 uur. Filmhuis Sittard:We- I
gens carnaval gesloten. -

ECHT
Royal-Microßoyal: Wegens car-
naval gesloten.

ROERMOND
Royal: Wegens carnaval geslo-
ten. Royaline: Wegens carnaval
gesloten. Filmhuis Roermond:
Wegens carnaval gesloten.

VENLO
Perron 55: Wegens carnaval ge-
sloten.

in de theaters
SITTARD:

Heeft Van Thoor het als enig
raadslid bij het rechte eind? Zit-
ten al zijn collega's maar wat te
suffen? Wordt er in Echt inder-
daad gesjoemeld door het colle-
ge, zoals door hem bij herhaling
is beweerd? Of is de man het
prototype van de querulant die
overal complotten en spoken ziet
waar er geen zijn? Kortom, heb-
ben we hier te maken met een
eigentijdseDon Quichotte? Vast-
staat dat zijn onorthodoxe wijze
van oppositievoeren hem telkens

Zelfs de enige twee oppositiele-
den die het voorstel steunden
vonden het door het bewuste
raadslid gebezigde woord 'onge-
past.' Maar Meerten-Schoenma-

als een van de weinige raadsle-
den het voorstel om Van Thoor
te schorsen niet steunde, zegt
daarover: „Of Van Thoor gelijk
heeft met zijn beschuldigingen?
Het feit dat hogerhand (Raad
van State,red.) hem niet of nau-
welijks in het gelijk heeft ge-
steld, zegt mij genoeg. Boven-
dien is zijn grote fout dat hij te
vaak oude koeien uit de sloot
haalt."

Geurts: „Ik steunde het voorstel
van Croughs niet omdat Van
Thoor het vuur na aan de sche-
nen is gelegd. Ik heb de indruk
dat Janssen als raadsvoorzitter
niet altijd onpartijdig is, en dan
druk ik me nog voorzichtig uit.
Er wordt met twee maten geme-

kers en Geurts zouden tevreden
zijn gesteld als Van Thoor zijn
excuses aanbood aan burge-
meester Janssen.

Vaststaat dat zonder de inciden-
ten rond Van Thoor de maande-
lijks terugkerende politieke fol-
klore in Echt erg saai wordt. De
inbreng van de raadsleden is
vaak niet om over naar huis te
schrijven. De tijdens de afgelo-
pen raad door een raadslid ge-
stelde vraag bijvoorbeeld: „Is
glasvezelkabel bestand tegen
blikseminslag?", hoort in een
raad niet thuis.

Een zegsman van de gemeente
„Bij mijn weten heeft hij nog
nooit een zaak helemaal gewon-
nen. Éénmaal heeft de gemeente
de proceskosten moeten betalen
omdat we een procedurefout ge-
maakt hadden." Zelfs Geurts die - za. 29/2: Carnavalsconcert met he

Limburgs Symphonie Orkest onder lel'
ding van Pierre Kuypers (20.11 uur).

AKEN:

- vr. 28/2: Die verkaufte Braut, Bedril
Smetana (19.30 uur).- za. 29/2: Scherz, Satire, Ironie und ti«
fere Bedeutung (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen all
voorstellingen om 20 uur.'Eigenaar hoeft huurder

sleutel nog niet te geven'

President in kort geding over hotel La Colombe:

Van onze correspondent

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst;
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open *t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur-
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf *">■
Expositie van Lex Timmermans. Va"
8/3 t/m 29/3. Open za en zo 14-17 uur-
Thermenmuseurn ,Coriovallumstraa.
9. Zoals de ouden bouwden. T/m l***'s'
open di t/m vr 10-17uur, za en zo 14-1'
uur. Galerie 't Wevertje, De Wever
Ziekenhuis. Expositie met werk va"
Elly van Genuchten en Els Janssen-
T/m 8/4. NMB-bank , Bongerd 1£Werk van H. Kuypers. Van 4/3 t/m l'6,
open op werkdagen van 9-16 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. GÜ'
cias, fotocollages van Glicia Rodfl'
gues. Van 8/3 t/m 29/3, open ma t/m vr
10-12,14-17 en 19-21 uur, zo 15-17 uur-

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Expo B!*
tic van de Duitse kunstenaar Fran1*
Ermschel. Van 6/3 t/m 19/4, open v£17-20 uur, za en zo 14-17 uur. Het we1*van Frank Ermschel is ook te zien.l 5
het Raadhuis van Kerkrade. Van &"
t/m 27/3, open ma t/m vr 10-17 uu*
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Werk van
Mare Hendriks. T/m 29/3, open do t/r»
zo 10-17 uur.

Le Troubadour heeft, had moe-
ten weten dat op vrijwel alle ho-
recazaken op een of andere wijze
zon verplichtingrust. Die bedin-
gen had hij kunnen kennen uit
de openbare registers," vertelde
Piters.

MAASTRICHT - De president
in kart gedingmr P Broekhoven
heeft de eis afgewezen van Har-
rie Heltzel dat de eigenaar P. Pi-
ters van het Maastrichtse hotel-
café La Colombe de sleutels van
het horecapand aan hem als
huurder moet overdragen. Helt-
zel, in de muziekwereld interna-
tionaal bekend als uitgever en
schrijver, is sinds medio juni vo-
rig jaarhuurder van La Colombe
voor tien jaar. Volgens de eige-
naar met een verplichting om
bier en fris bij Gulpener af te ne-
men en volgens de huurder zon-
der die verplichting.

ven totdat de kantonrechter
heeft beslist op zijn vordering de
huurovereenkomst met Heltzel
te ontbinden. Piters stapte naar
de kantonrechter omdat hij en-
kele maanden na het aangaan
van de huurovereenkomst met
Heltzel onenigheid kreeg over
het zogenoemd kettingbeding.
Heltzel: „In het huurcontract is
die verplichting niet opgenomen
en de eigenaar heeft tijdens de
onderhandelingen steeds ver-
klaard zo vrij te zijn als een vo-
gel." Volgens Heltzel zou de
makelaar Ruijters Commercieel
Vastgoed weken na het tekenen
van de contracten hem alsnog
hebben proberen te binden aan
de voorwaarde drank van Gulpe-
ner te moeten afnemen.

Volgens de president is het ket-
tingbeding een 'essentieel onder-
deel van de huurovereenkomst.
„Het zou dan ook niet redelijk
.zijn La Colombe te verplichten
de sleutel over te dragen en de
eigenaar zo een verweermiddel
uit handen te slaan tegen het niet
afnemen van drank bij Gulpe-
ner. Een verplichting die boven-
dien de rechtsverhouding tussen
partijen defïntief zou vast leg-
gen. Dat is niet de taak van een
rechter in kort geding," aldus
Broekhoven, die daarmee lijkt te
willen afwachten wat de kanton-rechter in de zogenoemde bo-
demprocedure beslist.

In zijn vonnis gaat Broekhoven
ervan uit dat Heltzel wel gebon-
den is aan het zogenoemde ket-
tingbeding en dat Piters niet
hoeft te presteren nu blijkt dat
de huurder op zijn beurt weigert
aan een 'essentieel' deel van de
huurovereenkomst gevolg te ge-
ven.

De procureur van Heltzel, mr D.
Tripels, laat desgevraagd weten
'dat de kans dat hoger beroep bij
het gerechtshof wordt ingesteld
tegen het vonnis zeer groot is.

De eigenaar van La Colombe
blijft weigeren de sleutel te ge-

Piters van La Colombe erkende
in kort geding dat 'nadat het
huurcontract door de makelaar
was opgemaakt en door partijen
ondertekend, bleek dat abusie-
velijk was verzuimd het drankaf-
name-beding in het contract te
vermelden. Mondeling was daar
wel overeenstemming over.
„Maar Heltzel, die zelf het café

Kippedief
achter
schutting
" Het stadsbestuur in
Aken heeft deze week
rond de belangrijkste
beelden in de binnen-
stad een houten schut-
ting geplaatst. De
omheining moet er
voor zorgen dat al te
uitbundige carnaval-

■vierders geen vernie-
lingen aanbrengen of
een frisse duik nemen
in de fonteinbakken.
Ook het beeld van de
kippedief op de Hüh-
nermarkt in Aken is
tijdelijk aan het oog
onttrokken.

.Foto: KLAUS TUMMERS

SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat Ij-
Werk van HarkeKazemier, Kaete va"
Breda en Joop Crompvoets. T/m 29*
open do t/m zo 14-17 uur.

Bukman wil andere
cultuur binnen AID
DEN HAAG - Minister Bukman
wil de cultuur binnen de Algemene
Inspectiedienst (AID) van zijn mi-
nisterie veranderen. Hij wil dat de
dienst anders gaat communiceren
en dat er een nieuwe stijl van lei-
dinggevenkomt.

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Schilderijen van Gerda Haar
mans en beelden van Rini Dado. T/J?4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9-1
uur.

NUTH

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43-
Expositie met werk van AndréWilhejj
mus en Blandina van Rijsewijk. T/n?
21/3, open di t/m za van 13.30-I'W
uur. Galerie Anny van denBesselaa»'
Tafelstraat 6a. Expositie van Carin»
Canton. T/m 15/3, open vr t/m ma va» 1

13-17.30 uur. Galerie In Situ, Ayh^
laan 10. Expositie van Mariene Du'
mas. T/m4/4, open wo t/m za van 14- 1.
uur. Galerie Wolfs, Hoogbrugstraaj
69. Schilderijen en aquarellen van Pe-
ter Cox. T/m 8/3, open wo en vr va'
14-18uur, do 18-20uur, za 10-17uur ei
zo 13-17 uur. Galerie ContemP0'
Rechtstraat 96. Expositie met wer1*

van Anton Heyboer. T/m 27/3, open d
t/m zo van 11-17 uur. Galerie Fa»V
Brusselsestraat 80. Expositie van "N
colas Wolkenar. T/m 23/3, open vr t/n
zo 13-17 uur.Kunsthandel Felix, Wc
ker Brugstraat 16. Computer-schild*
rijen van Adnan Elmecky. Vanaf 29' 'open ma 14-18 uur, di t/m vr 9-18 uU>-
za 9-17 uur.

Die aanbeveling heeft Bukman niet
opgevolgd. Hij wil de AID in Kerk-
rade voorlopig handhaven.

Bukman heeft dat vrijdag aan de
Tweede Kamer geschreven. Hij
neemt aanbevelingen van de Stuur-
groep AID over, waarin de cultuur-
verandering wordt bepleit. Volgens
de stuurgroep moet ook een aantal
organisatorische wijzigingen bin-
nen de AID plaatsvinden. Op zich-
zelf zijn die echter niet voldoende.
Aanleiding voor het advies was een
vorig jaar verschenen rapport met
vernietigende kritiek op het func-
tioneren van de AID. Volgens dit
advies zou het hoofdkantoorvan de
AID verplaatst moeten worden van
Kerkrade naar een meer centraal
gelegen plek.
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DOOR JAN HENSELS

(ADVERTENTIE)
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„Eenraadslid dat een kwart eeuw actiefis in de
gemeentepolitiek zou onderhand moeten weten dat
het bezigen van schuttingtaai niet thuishoort in de
raadzaal", zegt loco-burgemeester Tinus Geraads
over de donderdag uit de raad van Echt gezetteLei

van Thoor. Het roepen van het woord 'flaplul'kwam
hem bovendien op een schorsing te staan. Van Thoor

zou Van Thoor niet zijn als hij het erbij zou laten
zitten. Het komt allerminst als een verrassing dathij

gisteren bekendmaakte het besluit van deraad te
zullen aanvechten bij deKroon. „Het verwijderen en

schorsen van mij door deraad strookt niet met de
kieswet", stelt het lijdend voorwerp zelf. Zoveel is

inmiddels wel duidelijk: burgemeester Janssen en de
verontwaardigderaadsleden hoeven niet terekenen

op excuses van Echts meest beruchte raadslid.

De Don Quichotte van
de Echtse politiek

'Van Thoor werd vuur na aan de schenen gelegd'

ten. De coalitie mag zich veel
meer veroorloven dan de opposi-
tie. Ons wordt meteen de mond
gesnoerd", zegt Geurts.

" In de eerste helft van de jaren tachtig wordt Van Thoor meerdere malen onder politiebegeleiding uit de raadzaal
verwijderd. Archieffoto: LD

- na meerdere waarschuwingen -
Van Thoor te straffen voor zijn
verbaal geweld.

Tussen Janssen en Van Thoor
botert het niet zo; regelmatig
komt het tot een uitbarsting, al
menen insiders dat het raadslid
tegenwoordig wel iets minder te
keer gaat dan vroeger. Toch ech-
ter nog zo vaak en zo fel dat coa-
litiewoordvoerder Croughs don-
derdag een voorstel indiendeom

Limburg

in hetnieuws
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Ecologische telers willen eigen afdeling Zuid-Limburg

'Mijn hele familie vindt
deze groente lekkerder'

DOOR BENTI BANACH ters. Zij heeft zich reeds aange-
meld als bestuurslid.

Van onze verslaggever

- De driekoppige fractie van de Socialistiese Par-
Hl. in Heerlen stapt uit de politieke werkgroep Prostitutiebe-
jeid. Ze doet dit omdat een meerderheid van de raad al heeftia-ten weten de aanwezigheid van hoertjes aan de CBS-weg te
2Ullen tolereren.

HEERLEN - 'Zaterdag 29 fe-
bruari: vroege knolselder en
groene selder zaaien', vermeldt
de Velt-zaaikalender 1992. Als
het aan de Vereniging Ecologi-
sche Leef- en Teeltwijze, kort-
weg Velt, ligt, dan trekt u van-
daag met selderzaad de tuin in.
Carnaval vieren kan later nog.

De vereniging kan haar leden
onmogelijk een eed laten afleg-
gen, en „we vinden het ook niet
erg als mensen soms naar andere
hulpmiddelen grijpen. We willen
niet roomser zijn dan de paus.
Maar we hopen wel dat de leden
alleen bestrijdingsmiddelen en
kunstmest te hulp roepen als het
anders mis gaat. En als ze goed
beseffen wat ze doen en waarom
ze dat doen", aldus de ecologi-
sche teler. Hij vertelt dat er ook
vriendelijke bestrijdingsmidde-
len verkrijgbaar zijn. Zo is er een
goedje in de handel dat knagen-
de rupsen slechts bedwelmt in
plaats van ze om zeep helpt.

Velt staat voor tuinieren zonder
kunstmest en zonder chemische
bestrijdingsmiddelen. De vereni-
ging vindt dat gewassen beter
gedijen zonder scheikundige
preparaten en dat deze stoffen
alleen maar afbreuk doen aanhet milieu. „En groente, die je op
deze manier kweekt smaakt veel
beter", vertelt een van de Velt-
leden. „Ja, ja, mijn hele familie
kan erover meepraten", beaamt
een andere hobby-tuinder. " Velt-voorzitter Theo van Duijnhoven is druk bezig bij de composthoop in zijn milieu-

vriendelijke tuin. Foto: JEROENKUIT

" De Heerlense kunstenaar Hu-
bert Boer heeft een zeer ludieke
oorkonde gemaakt op verzoek
van prins Max II en de jubile-
rende (4x11) Heerlense stads-
carnavalsvereniging De Wink-
bülle. Dit 'document' krijgt
iedere deelnemer die zondag in
de Heerlense carnavalsoptocht
meetrekt. Hubert heeft de Wink-
bülle dit jaar in de pré-hislorie
uitgebeeld... om precies te zijn:
11. 11. 11. 11 miljoen jaren ge-
leden! In die tijd waren er in
Herle nog twee vulkanen actief
te welen de Lanquejani en de
\Lanquelisi en was er in het
Anebos (ezelsbos, nu Aambos)
een nederzetting van de Herlet-
halers.

Pré-historie (2)

Kabel
" Goed nieuws voor carna-
valsvierders in Hoensbroek. De
optocht in Gebrook van aan-
staande maandagmiddag,
wordt uitgezonden op tv én
wordt ook nog eens herhaald!
De eerste uitzending is op don-
derdag 5 maart om 20.30 uur.
Hel programma wordt her-
haald op zondag 8 maart om 14
uur. 'Denkt u dat men tegen die
tijd niet meer dan genoeg heeft
van het carnaval?', vroegen wij
aan de carnavalvierder die de
uitzending verzorgt. 'Nee, wij
mikken voornamelijk op de
mensen die de optocht ?tiet kon-
den zien en de mensen die in de
optocht hebben meegelopen', zo
luidde het antwoord. De op-
tocht wordt integraal uitgezon-
den, echter alleen op de Hoens-
broekse kabel. Terwijl de rest
van Limburg weer naar het
werk gaat, gaat men in Ge-
brook 'gewoon' d00r...

"De legende leert dat deze
groep rasechte feestvierders
van een megaliet (grote steen)
een ezelskop hadden gemaakt.
Deze kop werd via een opge-
worpen helling op een reeds
rechtopstaande megaliet ge-
plaatst. Er was echter onenig-
heid over de kant waarop de
ezelskop moest kijken. Daarom
liet men de situatie zoals die
was, onafgewerkt. Nu ligt de
megaliet, oud en bijna verge-
ten, bij de ingang van het
Aambos aa?. het bospad als stil-
le getuige. Aldus de oorkonde.

De groene clubricht zich allengs
meer op andere aspecten. „In het

Tv-serie
Van Duijnhoven besteedt in het

Voor informatie over en aanmel-
ding bij een nieuwe afdeling Velt
Zuid-Limburg kunt u bellen
naar ®04459-2007 of
045-212187.

„Toen ik weer met tuinieren be-
gon, kreeg ik gevoelsmatig be-
zwaren tegen de kunstmest en
vooral tegen alle chemische be-
strijdingsmiddelen. Als je' dat
spul ziet, dat heeft vaak hele felle
kleuren. Dat kan niet goed zijn.
Ik ben me gaan afvragen of er
niets anders is." De Middenlim-
burger kwam uit bij de Velt-wij-
ze. Hij heeft voor een gezonde
bodem gezorgd in zijn moestuin
van zon 120 vierkante meter.
„Dan heb je geen bestrijdings-
middelen nodig, je gewassen
worden steviger en je hebt min-
der last van ziekten en plagen",
aldus Van Duijnhoven. Een be-
langrijke rol daarin speelt com-
post. Deze natuurlijke mest moet
de bodem activeren tot een
vruchtbare en rijke biotoop
waarin groenten en planten uit-
stekend kunnen gedijen.

Voorlopig zal de afdeling Leudal
van Velt de kar in Zuid-Limburg
proberen te trekken. Theo van
Duijnhoven is voorzitter van de-
ze groene club uit Middenlim-
burg. Hij draagt de Velt-beginse-
len bewust uit. „Ik kom uit êen
boerengezin en was de traditio-
nele manier van landbouw ge-
wend", vertelt Van Duijnhoven.
Nadat hij het ouderlijk huis had
verlaten, heeft hij zich lange tijd
niet bezig gehouden met telen.

verlengde van de tuin ligt de ge-
zonde voeding, de alternatieve
geneeswijzen en de energiebe-
sparing. Maar de tuin blijft de
rode draad in Velt", zegt Van
Duijnhoven. Flatbewoners zijn
dan ook nauwelijks terug te vin-
den in de bestanden van de ver-
eniging. Voor mensen die wel
een moestuin hebben slaan we
de Velt-kalender nog even open:
'zondag 1 maart: 'Veldsla laatste
zaai onder koud glas en bindsla
zaaien in potjes of perspotjes on-
der koud glas. Voor of na de
optocht, dat maakt niet uit!

Er zijn ontelbare mensen in Ne-
derland die een moestuin heb-
ben. Er zijn eveneens legio tuin-
ders die hun neus optrekken
voor chemicaliën. „Je zou kun-
nen zeggen dat iedere volkstuin-
der die geen kunstmest en be-
strijdingsmiddelen gebruikt,
ecologisch bezig is", zegt Van
Duijnhoven. Waarom dan een
vereniging? „Het voordeel van
een vereniging is dat je ervarin-
gen kunt uitwisselen. 'De wortel
naast de uien werkt bij mij niet',
zegt de een. De ander kan bij-
springen. We bezoeken eikaars
tuinen. Je ziet hoe anderen bezig
zijn en dat werkt heel plezierig
en inspirerend. Daarnaast orga-
niseert onze afdeling informatie-
avonden. We hebben een avond
over vegetarisch eten gehad met
de kerst, over compost, over de
moermantherapie en op 9 maart
komt iemand uitleg geven over
de invloed van vuilverbranders
op de groente in je tuin."

Plieger. Hij is een verwoed
tuinder, zou graag de voorzitter
van heel Zuid-Limburg willen
zijn, maar zijn gezondheid laat
dat niet toe. „Denk erom, zei
mijn vrouw toen ik van huis ging
vanavond, je gaat niet in het be-
stuur", lacht Plieger. „De tuiru
hobby kost veel tijd. Doe je dat
biologisch, dan kost het nog
meer tijd. Je doet namelijk veel
met de hand. En Vutters hebben
de meeste tijd."

Op de informatie-avond in Heer-
len lieten de jongeren zich nau-
welijks zien. „Ja, er zijn veel
Vutters hier vanavond", zegt P.

seizoen gemiddeld vijftien uur
per week aan zijn lapje grond.
Zijn teeltkennis haalt hij dik-
wijls uit dikke Duitse en Zwit-
serse boeken. Die vindt hij theo-
retisch goed onderbouwd. Maar
de Velt-tak in België zorgt voor
het gros van de informatie. Velt
is opgericht in Vlaanderen, heeft
daar zeven beroepskrachten en
verspreidt zeker 10.000 kwartaal-
tijdschriften over de Belgische
abonnees. Na een serie op de
BRT-tv regende het nieuwe aan-
meldingen. Ook in Nederland.
Hier heeft Velt inmiddels zon
1300 leden, waarvan zich 70 ge-
groepeerd hebben rond Roer-
mond.

Rupsen
Duijnhoven wil nadrukkelijk
kwijt dat Velt niet dogmatisch is.

Deze week kwamen de Zuidlim-
burgse ecologische tuinbouwers
van Velt bij elkaar in Heerlen om
een nieuwe afdeling Zuid-Lim-
burg op te richten. Hoewel het
aantal aanwezige tuinders dat
weigert bestrijdingsmiddelen en
kunstmest te gebruiken, aardig
hoog lag, kwam het nóg niet tot
een nieuwe club. „Ik had niet de
'llusie dat we in een avond met-
een een nieuwe vereniging kon-
den oprichten. Maar ik verwacht
Wel dat het zal komen.Zoiets
moet groeien", zegt Wilma Pc-

Boerengezin

in gesprek

Politie oefent in
café Wahlwiller

WAHLWILLER -
Automobilisten en
andere voorbijgan-
gers op de Rijksweg
in Wahlwiller keken
donderdagavond
hun ogen uit.

Een heuse café-rel in
het anders zo rustige
Wahlwiller? Het leek
er op, want normaal
gesproken vliegen er
in en rondom café

Trefpunt geen stoe-
len en tafels in het
rond. En bandieten
die liggend op de
rijksweg in de
boeien worden ge-
slagen en bewaakt
door onvriendelijk
uitziende herders-
honden, dat zou al
helemaal een pri-
meur voor het Wit-
temse kerkdorp be-
tekenen.

Gelukkig viel het al-
lemaal reuze mee. Er
was slechts sprake
van een oefening
door een flink aantal
Heerlense agenten,
waarbij steun werd
verleend door leden
van Politiehonden-
vereniging 'Geduld
overwint' uit Wahl-
willer. Zes keer kwa-
men de agenten in
volle aktie.
Daarna keerde de
rust terug, al is de
rust in deze feeste-
lijke carnavalsdagen
natuurlijk 'betrekke-
lijk.

'Hoertjes niet toestaan op CBS-weg'

SP-fractie boos uit
werkgroep prostitutie

" Nog even over liet Michelan-
gelovirus, dat op 6 maart de
computerbestanden van pc's
dreigt te verwoesten. We gaven
u eerder deze week een tip om
het virus te slim af te zijn,
maar daar is een rekenfoutje
ingeslopen. Even opnieuw: ver-
ander op 5 maart de datum in
7 maart. De ingebouwde com-
puterklok zorgt er vervolgens
voor dat het twee dagen later
volgens de computer 8 maart is.
Zet daarom op 7 maart de com-
puterdatum een dag terug, van
8 naar 7 maart. Dan is alles
weer in orde. En het Kerkraad-
se 'bulletinboard' Klankstad
BBS bedankt voor de brief,
waarin ze ons op onze fout at-
lendeerden.

Virus

Virus (2)
" Maar het blijft pijnbestrij-
den, schrijft onze Heerlense le-
zer M. Willemsen. Volgend jaar
wordt het immers weer een keer
6 maart en dan kan het virus
alsnog toeslaan. Inderdaad,
maar daarvoor zijn speciale
programma's in de handel,
want echt bestrijden gaat bo-
ven onze pet.

Koninklijk Goud

Volgens de SP dreigt de CBS-weg
een gedoogzone te worden, iets wat
door de andere fracties overigens
ontkend wordt. De SP vreest ook
dat de overlast straks uitwaaiert
naar Zeswegen zelf. Een raadsmeer-
derheid wil dat voorkomen door in
die wijk een tippelverbod in te stel-
len.

Hulp
De SP stoort zich ook aan de bus
van het CAD, die twee keer per
week hulp biedt aan de prostituees.
De vrouwen krijgen daar koffie,
condooms en kunnen praten met
veldwerksters van het CAD. De SP
wil weten of het college instemt met
de aanwezigheid van de CAD-bus.

„We wensen geen verantwoordelijk-
heid te dragen voor een beleid dat
ons door anderen wordt opgedron-
gen," schrijft SP-fractievoorzitter
Jan de Wit aan het college.

Meer bezoekers
In de Bende

LANDGRAAF - Het Landgraafsewemparadijs In de Bende heeft VU-
'S Jaar tienduizend bezoekers meer

tot en dan net Jaar ervoor- In
taal passeerden 281.614 mensen

£e kassa. Ook in 1989 en 1990 wist
al telkens hogere be-

°ekersaantallen terealiseren.

Dieven op
bromfiets

j^ASTRICHT - Twee bromfiet-
Soh nebben gistermiddag op de
Var.arnerweg een netser beroofd
Ep|\ een sporttas. In de tas zat een
IgJ?bedrag van tweeduizend gul-

Voi du°Passagier op de brommer,
K^ns de politie een oud model

of Zündapp, rukte het
lan ge slacntoffer tijdens het
flet

gsryden diens, achterop zijn
Se

es gebonden, sporttas los. De fiet-r «wam daardoor ten val.

ning inmiddels al kenbaar hebben
gemaakt: de hoertjes uit de woon-
wijken houden door ze niet weg te
jagen van de CBS-weg.

j..? werkgroep komt op 5 maartyeen om een officieel standpunt in. . nemen. De SP boycot deze
lJeenkomst, omdat de fracties van

PvdA, WD en D66 hun me-

De SP vindt het nieuwe prostitutie-
beleid strijdig met de Sociale Ver-
nieuwing. De fractie vraagt of het
college naar een andere 'rustplaats'
voor de hoertjes wil kijken, waar in
elk geval de burgers van een woon-
wijk geen overlast ondervinden.

Schrikkelhoej

Beurs

- waarschijnlijk, op de Kou-
venderstraat - haar envelop-
petasje met inhoud. En dat vlak
voor de carnaval. Misschien
belt de vinder even met de re-
dactie, of met het Piuscentrum
in Hoensbroek.

" We doet het normaal gespro-
ken niet, maar voor één keertje
dan. Een bejaarde, gehandi-
capte dame uit het Hoensbroek-
se Piuscentrum verloor gisteren

KERKRADE - Mevrouw J. Hundscheidt uitKerkrade is gisteren onder-
scheiden met in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving het koninklijk
goud uit handen van burgemeester J. Mans van Kerkrade. Mevrouw
Hundscheidt werd in 1932 geboren. Ze heeft haar hele leven gewerkt in
de gezondheidszorg. Op haar achttiende werd ze verpleegkundige. De
laatste twintig jaar was ze docente bij de stichting ZVB en de Wilden-
broeck, de Centrale School Gezondheidszorg.

Og-belasting
Naar aanleiding van het krantebe-
richt (LD 27.2) dat het Heerlense
college van b en w overweegt om
twee miljoen gulden extra op-
brengst van de onroerendgoed-
belastingen te gebruiken om het te-
kort van tien miljoen te verkleinen,
deel ik namens de afdeling Heerlen
van dePvdA het volgende mee.
Begin 1991 is het zogenoemd 'Meer-
jarig belastingsbeleidsplan
1991-1994' door de raad vastgesteld.
Tengevolge daarvan zullen de Heer-
lense belastingplichtigen in de
komende jaren reeds met aanzien-
lijke lastenverzwaringen van doen
krijgen. Deze lastenverzwaring
wordt weliswaar grotendeels ver-
oorzaakt door hogere milieuheffin-
gen, maar toch.
De PvdA-afdeling Heerlen heeft
destijds naar aanleiding van die no-
ta uitgesproken dat het hiermee
voor wat betreft lastenverhogingen
gedaanmoet zijn voor deze raadspe-
riode.
De uitkomst van de hertaxatie zou
bij ongewijzigde ogb-tarieven extra
lastenverhoging betekenen voor
bijna alle belastingplichtigen. Ge-
middeld zouden de ogb-aanslagen
circa 12,5% hoger uitvallen. Tenge-
volge van opgetreden waardever-
schillen zou die stijging voor vele
burgers nog aanzienlijk hoger uit-
vallen, terwijl het bedrijfsleven er
relatief gunstig zou uitspringen.

Voor de PvdA-afdeling Heerlen is
de gedachte van het college om van
de meeropbrengst van drie miljoen
slechts een miljoen terug te sluizen
naar de belastingplichtigen en twee
miljoen aan te wenden om de nood-
zakelijke bezuinigingen van tien
miljoen te verkleinen tot acht mil-
joen, niet vanzelfsprekend. Eerst
nadat bekend is waar en hoe bezui-
nigd zal worden, kan ten laatste
worden afgewogen of die bezuini-
gingen gedeeltelijk zouden behoren
te worden opgevangen door lasten-
verhogingen.
HEERLEN Eugène Frissen,

voorzitter PvdA-afdeling
Heerlen

Schrijen. Na eerdere publicaties
en acties van deze heer heeft de
stichting contact met hem gezocht
en hem uitgenodigd voor bijeen-
komsten van de gezamenlijke be-
wonerscommissie en de project-
groep wijkbeheer. Hier heeft hij
zich bij elke groep maar één keer
laten zien, dus veel gepraat heeft hij
nog niet. Als actieve vrijwilliger in
de wijk Zeswegen voel ik mij per-
soonlijk benadeeld door
dhr. Schrijen, omdat door dit soort
uitlatingen het werk van vele maan-
den van vrijwilligers in één klap
teniet wordt gedaan. Ook valt op
dat een aantal mensen dat op een
positieve manier actiefis in de wijk,
geen briefje van dhr. Schrijen heeft
gehad. Dat zou al genoeg moeten
zeggen over de beperkte acties van
deze heer. Door mijn werk in onre-
gelmatige dienst en door verschil-
lende sociale activiteiten kom ik op
nogal gevarieerde tijstippen 's
avond in de wijk. Nog nooit heb ik
een dame in de wijk zien tippelen.
Over het afwerken dat plaats zou
vinden in de wijk berust het verhaal
van dhr. Schrijen'op een incident.
Als echtervoor elk incidentzon ac-
tie ondernomen moet worden, heeft
dhr. Schrijen nog veel werk, maar
dat kan ook op andere manieren.
HEERLEN, Sjef van Rijt

Zeswegen
'We zijn het praten moe', zegt Cor
Schrijen in het LD van donderdag
20 februari. Wie hij bedoelde met
'we' weet ik niet. Ik weet wel wie hij
niet bedoelde, namelijk een heel
groot deel van de wijkbewoners,
maar meer nog de ongeveer 65 vrij-
willigers in de wijk, die daadwerke-
lijk iets aan de toestand in de wijk
willen doen door samen de handen
uit de mouwen te steken. Dat is
trouwens iets wat ik dhr. Schrijen
nog nooit heb zien doen in de wijk,
werken met vrijwilligers om dewijk
een beter aanzien te geven. Verder
praat dhr. Schrijen nog steeds over
een wijkraad terwijl er in Zeswegen
geen wijkraad bestaat. Wel is er een
Stichting Wijkbeheer Zeswegen.
Deze stichting is op veel fronten ac-
tief in Zeswegen, ook met dhr.

" Voordat dinsdag de 33
Schinveldse Hoejgeet verlost
wordt van zijn leidsels, om zich
in verre oorden op te werpen
voor de verbroederingsgedach-
te, gaat het Hoej-Hoej-Comité
vandaag eerst nog iets anders
doen. Namelijk feestelijk her-
denken dat het comité op 29
februari in het schrikkeljaar
1960, onder het parool: Help oes
ege jeugd (Hoej), is opgericht.
Daarom staat bij de viering
ook de jeugd centraal. Later
vandaag (19 uur) willen de zes
comitéleden natuurlijk het mid-
delpunt zijn van een carnava-
leske receptie in 't Kloeëster.

Carnaval op kabel
HEERLEN - Het NV Nutsbedrijf brengt drie dagen lang een special
over het Heerlens carnaval op de kabel. De inhoud van het program-
ma bestaat uit een historisch overzicht van de afgelopen 44 jaar en
een reportage van de optocht in de binnenstad.
Het programma is gedurende de carnavalsdagen vier maal te zien op
het informatiekanaal van de gemeente. Op zondag 1 maart begint de
uitzending om 19.30 uur, maandag om 11.30 uur en 19.30 uur en de
laatste uitzending is op dinsdag om 11.30 uur.

Paul Arends uit
raadscommissie
LANDGRAAF - Burgerraadslid
Paul Arends moet zijn plaats in de
commissie Grondgebiedszaken op-
geven, omdat zijn partij Nieuw
Landgraaf niet meer is vertegen-
woordigd in de gemeenteraad. Sjef
Jonker, de enige vertegenwoordiger
van die partij, stapte onlangs over
naar het CDA. B en W willen daar-
om een extra CDAer in de raads-
commissie.

„Als de raad met dit collegevoorstel
instemt, zal ik me daarbij natuurlijk
neerleggen", reageert Arends.

„Maar ik vraag me wel af of er in de
raad genoeg voorstanders zijn." Hij'
zegt hoe dan ook zijn politieke acti-
viteiten te willen voortzetten. „Demensen zullen me hoogstens wat
meer in de wijk zien. Als ik wordt
ontslagen, heb ik daarwat meer tijd
voor."

J. Erdhuizen is door het CDA voor-
gedragen als Arends' opvolger in de
commissie Grondgebiedszaken.

Nieuwe start voor
Filmhuis Heerlen
?EERLEN - Film-jlUls De Spiegel in

eerlen kan na ruim*en half jaar van
in-activiteit weer filmsvertonen. Over tweeWeken Wordt deJüeuwe filmzaal incultureel café De'Nor aan de Geer-b«*aat geopend.

j^edio vorig jaar*ftoest De Spiegel,vat gerund wordt
een groep vrij-willigers, het pand

88 verla-

ten. Nadat de wel-
zij nsinstelling Zy-
mose het gebouw
verkocht, vroeg de
nieuwe eigenaar een
te hoge huur.

De verhuizing naar
De Nor had echter
nog heel wat voeten
in de aarde. Aanvan-
kelijk leken de beno-
digde brandwerende
voorzieningen veel
te duur. Maar in
overleg met gemeen-
te en brandweer
konden recent de
nodige aanpassingen

worden verricht aan
de bovenzaal van De
Nor.

De officiële herope-
ning van De Spiegel
is op vrhdag 13
maart. Na een korte
inleiding door Peter
Bosma volgt een
borrel.
Om 21.00 uur start
'De provincie,' een
film uit 1991 van re-
gisseur Jan Bos-
driesz. Een dag later
volgt 'Prospero's
books' van Peter
Greenaway. Op zon-
dag 15 maart worden
beide films ver-
toond. Daarna draait
De Spiegel elke vrij-
dag- en zondag-
avond films.

Pre-historie

# De onderscheiden mevrouw J. Hundscheidt.
Foto: FRANS RADE.
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,_.___ ' Koop nu nog 3 dagen voor(Bromfietsen oude pr jjS een vespa

~ ; ~---.a 7? " bromfiets of Giant fiets bijTe koop VESPA Ciao en Rens janssen. financ. mog.
o!^oo?mmer* ° 5" ’40." Pmnd- Ganzeweide321231. 54-56 Heerlen. 045-211486

Sport & Spel
Te koop WEDSTRIJDKART BILJART-SNOOKERCEN-
(skeIter) 100 cc, Parilla, met TRUM Matchpoint, Apollo-
res.banden. 045-273071. _ laan 9, Heerlen. Wilt u ge-
Te koop originele TAFEL- biljarten of snookeren
VOETBAL tafel, ’ 500,-. dan k"nt u alle carnavalsda-
Tel. 045-315825. 9en bllveren mog. Tel. 045-741929

Vakantie en Rekreatie

bSr°°T Ve9"n,.£k Wal VERKOPEN? Adver-

’ 4-SK'Tel. 045-4Cl°7n?P22et- teer Via: 045-719966.

Waddeneilanden

Crocusvakantie even eruit!
Te huur op TEXEL nabij bos en strand, luxe vrijstaande

bungalows. Korting zwemparadijs. Tel. 02220-17719.

Zeeland
Te h. zomerwoningen
VROUWENPOLDER 8-pers
t/m 10 juli en na 28 augustus
Veere 4-persoons apparte-
ment met mogelijkheid tot
stalling en weidegang van
paarden. Tel. 01181-1517.

Limburg
Te huur in MAASTRICHT bij
centr. mooi vakantieappar-
tement, 100 m2, goed ge-
meub., all-in p.wk/mnd. Tel.
0932-41810359.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Caravans/Tenten

Caravan-import Feyts
Vouw-wagens:

Alpen Kreuzer
in drie kleuren combinaties vanaf ’ 5.195,-.

Tour-caravans:
Burstner-Hobby-Knaus

diverse aanbiedingen in overjarige tour-caravans.
Voortenten:

Burstner, Brand, Gerjak, Isabella, Trio.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade, 04492-1860.

CHATEAU EN HOMECAR
Ralon caravans

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

meer kwaliteit bekijk,
vergelijk en kom dan even

bij ons voorbij
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079.

Ridderbeks
Vouwwagens en Caravans.

Kom ééns kijken in KO-
NINGSBOSCH. 0473-2213.

CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 09-32.11722307.
Huur uw nieuwe tourcara-
van bij Limburgs grootste
ANWB bondsverhuurder,
va. ’ 325,- per wk. mcl.
voortent en verzekering.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade-Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.
TOUR CARAVANS. Beyer-
land Quartz en Award. Ge-
heel compleet met Primus
vloeistof verwarming voor
de verwende wintersporters
(Award met Boiler) in diver-
se afmeting en indelingen,
hout of grijs met perfecte
wegligging door stijlvolle ai-
rodinamische bouw . met
breedspoor. Delta S as. bij
de Olde Caravan. Dr. No-
lenslaan 141. Ind. Park.
Noord Sittard. 046-513634.
Te k. Caravan TABBART
Comtesse 590 bwj. 1988
met bungalowvoortent, alle
toebeh. Tel. 04406-42768.

TOUR CARAVANS. Wilk
een begrip onder de ervaren
caravan liefhebbers. Voor
hen die meer willen als een
gewone caravan en kwaliteit
prijs verhouding weten te
waarderen. 10 Verschillen-
de modellen op show bij de
Olde Caravan. Dr. Nolens-
laan 141 Ind. Park Noord
Sittard. Tel. 046-513634.
TOUR CARAVANS. Beyer-
land, Sprinter in diverse af-
metingen en indeling, hout
of grijs perfecte wegligging
door stijlvolle airodinami-
sche vormgeving en breed
spoor as met verlengde dis-
sel mcl. koelkast-omvor-
mer-dubbel ramen etc. etc.
v.a. ’ 13.245,- bij de Olde
Caravan, Dr. Nolenslaan
141, Ind. Park. Noord Sittard
Tel. 046-513634.
TOUR CARAVANS. Beyer-
land Vitesse in diverse af-
metingen en indeling, hout
of grijs, perfecte wegligging
door stijlvolle airodinami-
sche vormgeving en breed-
spoor as met verlengde dis-
sel, mcl. koelkast-kachel-
rollo's-omvormer-dubbel
ramen-zij gasflesbak-baga-
ge-disselbak etc. etc. v.a.

’ 16.350,- bij de Olde Cara-
van. Dr. Nolenslaan 141, Ind
Park Noord Sittard. Tel.
046-513634.
Te k. ADRIA 310D, bwj. '85
met nwe. voort, ’4.500,-.
Tel. 045-320064.
Tourcaravan MUNSTER-
LAND 430 Deminant '91,
2-3 pers. Nw.pr. ’22.000,-.
Te k. voor ’ 15.000,- 043-
-470328 na 18u.

Campers

Nieuw!!! Camperverzekering
Gebruik de volledige No-Claim korting van Uw personen-
auto óók op Uw Camperpremie. Uitstekende voorwaarden
o.a. eigen hulpdienst - gratis taxatie - mog. tot verhuur -

pannepas enz. Voor meer inf. 04405-3960.
M. ÜBAGS Assurantiën.

Te h. CAMPERS van DM
80,- tot DM 300,-, 6 ver-
schillende modellen ter be-
schikking Lux-Mobil. Tel.
0949-24073087 of 0949-
-245143430.
Te koop CAMPER VW LT 6
cyl., diesel, bwj. '82, omb.
'90, verh.. dak, 4 slaapk., toi-
letr., bad. en fietsenrek,
voortent. Pepels, Kap. Be-
rixstr. 14, Stem.
Te k. Polyester Camper
ONDERDELEN, o.a. Alkoof,
achterfront mcl. bumper,
Sandwichpanelen, enz. Ook
complete campercasco's le-
verbaar. Tevens camper-
verhuur en verkoop. Erkens,
Koolweg 11-13, Elsloo. Tel.
046-371925.
Te h. 4-6 pers. nieuwe
KAMPEERAUTO'S va.

’ 725,- p.w. Hoogseizoen
nog enkele weken vrij. 045-
-216476 b.g.g. 04492-3311.

Frankrijk
AQUITAINE: te huur van
part. 6 pers. woning bij meer
en oceaan. Nog vrij tot 11-7.
Kleureninfo. 05407-61018.

Luxemburg
Luxe 6-pers. vrijst. VAKAN-
TIEBUNGALOW, 3.000 m 2
speel-/zonneweide, uniek
gelegen, prachtige bosrijke
omgeving. Inl. 045-313997.
Te h. in Luxemburg CHA-
LET gunstige ligging met
veel wandelgel. aan de Duit-
se grens gel. 045-257253.
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Duitsland
SAUERLAND privé pension
heeft mooie kamers. Logies
met onbijt DM 25,-; half
pension DM 34,-. Direct vrij.
Tel. 09-49.2721.8872
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Oostenrijk
TIROL, Oetz haus Alpen-
gruss, kamers met wc,
douche, balkon, ontbijt, nabij
skilift, ook ideaal voor spor-
ters (o.a. berglopers) Sport-
fys. aanw. Info 045-711606.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan- "ten, raskippen, duiven er
papegaaien. Alle hoenders
hofdieren. Klein Americs
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL var
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-321164448 SZond. open maand. gesl.
PERZICHE katjes, lichte
kl. Tev. Boemers. Walem 11
A, Shin op Geul 04459-1237
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS, ingeënt en ontw.
met stamb. Tel. 04765-1499
Te k. golden RETRIEVERS
pups m. stamboom, ingeënt,
ontwormd, tel. 04254-2709.
Te k. Poolse KAWALSKI
Pony, 2-jarige hengst, stok-
mt. 1.25, pr. ’ 950,-, ook wel
ruilen voor een Shetlandse
pony met zadel. Tel. na 18
uur 045-315209.

Goed tehuis gezocht voor
Lakense HERDER, geschikt
voor terreinbewaking, in-
braak onmog. 045-271828.
Kennel Woolyball's heeft 1
prachtige BOBTAILPUP reu
te k. met stamboom. Inl. A.
Lamers. Tel. 045-314173.
Jonge grijze ROODSTAART
papegaaien, ’ 550,- p/st.
Hoofdstraat 52, Kerkrade.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN.
Tel. 09-32.11715340.
Schotse COLLIE pups 7
wkn., ingeënt en ontwormd.
Tel. 04992-3166.
Te k. raskatten, KARTHUI-
ZERS, geb. 08-01-92, in-
geënt en ontw. met stamb.
Anjelierstr. 69, Heerlen
(Nieuw Einde).
Te koop kleine langharige
CHIHUAHUA, 4 mnd., teefje
kl. zwart/bruin, met stam-
boom. Tel 045-213789, van
18.00-20.0éuur.

Te koop PUPS van Heide-
wachtels, Golden Retrievers
Collies, West-Highland Ter-
riërs en bastaard honden.
Tel. "04958-91851. (Bij
Weert). Zondag 23 en
woensd. 26 febr. gesloten.
T.e.a.b. ROTTWEILER en/of
Bouvier. Lief voor kind. goed
waaks, onbetrouwb. bij
pluimvee. Tel. 045-325007.
Te koop WEDSTRIJD-
PONY C, h. 1.34, ruin. Lief
voor kinderen. Geen hande-
laren. 04498-55458.
Te koop SHETLAND Pony,
pr. ’750,-. Tel. 045-413773
Weg. omst. goed tehuis ge-
zocht voor Siv. HUSKY, 2 jr.
en 4 mnd. oud, stamb., HD-
vrij, zeer mooie hond, lief
voor kind., vaste pr. ’ 500,-.
Tel. 045-316691.
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, kakatoes, ara's en
beo's voor kweek. Tel. 046-
-375359.
SHIHTZU-pups en zeer
mooie mini-yorkshire ter-
riers. Inl. 043-478587.
Te k. prachtige DOBER-
MANN Pincherpups, met
prima stamb. 04104-93676.
Te k. mooie MALTEZER-
TJES en Shih-Tzu pups met
stamb. Tel. 04104-93676.
Te koop DWERGKEESJE, 7
weken oud, teef. Tel. 045-
-257584.

BOEMERS, yorksterr. ruw-
harige tekkels, perz. katjes.
Walem 11a, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
Te k„ gesexte koppels
Kongo grijze ROOD-
STAART papegaaien, mr.
mog. Tel. 046-749517 b.g.g.
746529.
BOUVIER 5 jr. gratis af te
halen. Goed waaks en zeer
lief, niet voor binnen. Gaas-
straat 2C Simpelveld, tel.
045-443607.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt en ontwormd
tel. 04750-16590.
Te k. DALMATISCHE pups
plus Dobermann pups met
stamb. Tel. 08866-2483.
Te k. Golden-Retriever
PUPS met prima stamb. in-
geënt en ontwormd. Tel.
04138-74218.
Te k. Afghaanse WÏND-
HONDENPUPS, stamb.
geënt en ontw. 045-458980.
Te koop div. tamme en
sprekende ARA'S, Kakatoes
Amazones en grijze Rood-
staarten. Tevens div. kop-
pels. Tel. 046-375359.
BALINESE ras kat met
stamboom, (half lang Sia-
mese, blauwe ogen, zeer
zachte vacht), IV_ jr, alle
inentingen, huiselijk, van
hobby-fokker. Schinveld:
Tel. 045-254858.

Rijles

Snel jerijbewijs halen?
Bel de ANWB!!!!

De ANWB organiseert een unieke auto-rijopleiding door
heel Nederland, d.m.v. een speciale lesmethode duurt de
opleiding afhandelijk van je eigen wens zon 10 dagen tot

maximaal 3 maanden, mcl. aansluitend CBR-examen.
Meer weten? Bel nu de ANWB: 06-8860

(8.00-22.00 uur, weekend 9.00-17.00 uur, 40 et p/m)
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen.' Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Haal uw rijbewijs voor auto
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn.
motor in 8 dgn. of 3 wkn.
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn
met aanhangwagen in 10
dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopl. A-B C-D en alle
chauffeursdiploma's. Duur:
plusm. 8 wkn. voor ml. Bo-
vag-erk. verkeersschool
Theo v. ' Bentum 045-
-217487 in Hoensbroek.

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

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.

Huwelijk/Kennismaking
Homo/lesbisch... en op zoek

naar een relatie:
Idemdito

Stg. Alternatieve Relatie-
vorming, Lange Geer 44,

Delft, 015-136631. Erkend
door Raad van Toezicht.

Zoek(t) u/jij een VRIEND-
(IN)? Word(t) lid van de
Christelijke Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392
2130 AJ Hoofddorp.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond voor boy. de 30 jr. in
de kelderbar "La CHALET"
DJ. Richard aanv.: 21.00 uur
ledere donderdag alleen-
staandenbal. Carnavalsza-
terdag, zondag, maandag
en dinsdag is de kelderbar
geopend, woennsd. haring-
happen inde bovenzaal.
Chalet Treebeek, Komeetstr
25a. 045-211375.
Man acad. 45 jr., slank, re-
presentatief en onafhanke-
lijk zoekt soortgelijke
VRIENDIN. Br.o.nr. B-0474,
LD., 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 Hrl.
Weduwe 55 jr., onafh., zkt.
kennismak, met nette HEER
tot 58 jr. voor vaste rel. Br.o.
nr. B-0617, LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Welke nette eenz. sport.
HEER 50-60 jr. zoekt lieve
vrouw om fijne relatie op te
bouwen. Br.o.nr. B-0645,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Heer z.k.m. alleenstaande
VROUW van 75 tot 79 jr.
Br.o.nr. B-0650, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Rustige gesch. man 49 jr. z.
k.m. dito VROUW v. oprech-
te vaste relatie, geen barype
met foto en tel.nr. Br.o.nr' B-
-0651, L.D. Postbus 2610, ]
3401 DC Heerlen. J
Integere man 26 jr. zoekt I
huiselijkheid en gezelligheid
Welke begripvolle VROUW
met kind(eren) wil hem dat :
bieden? Postbus 278, 6400
AG Heerlen.
Alleenst. heer 68 jr., z.k.m.
DAME pim. 68 jr. Br.o.nr.
B-0669 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Nette heer ongeh. j. uitz. 65
jr. uit net mil. geen café-type
goed kar. veelz. inter. zkt.
nette aantr. j. uitz. besch.
VRIENDIN, Ifst. n. gesch. v.
vriendschap, discr. verz. Br.
o.nr. B-0685, L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Getrouwde man pim. 31 jr.
zoekt spontane VRIENDIN
voor gezellig te praten en
samenzijn. Brief met foto.
Foto op erewoord retour. Br.
o.nr. B-0689 Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Nette HEER, 63 jr. z.k.m.
nette dame. Br.o.nr. B-0232
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.
Weduwnaar 60 jr., zoekt een
VROUW. Br.o.nr. B-0659
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Ben weduwe van midden 40
en zoek 'n leuke liefst lange
VRIEND tussen 40-50 jr. Br.
m.foto a.u.b., worden altijd
beantw., evt. relatie niet uit-
gesloten. Br.o.nr. B-0656,
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
WEDUWNAAR 52 jr., z.k.m.
vrouw voor serieuse relatie.
Br.o.nr. B-0607 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen

Huwelijksbureaus

Woont u in Limburg
en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatieburo

geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen.
Wilt U meer weten over de unieke werkwijze?

U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster.
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554

Weert, mevr, Janssen: 04950-36337
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.

Stg. Mens en Relatie
GERRIT 40 jr. Bruin haar, 1.82 mtr., brildragend, leraar
(HBO) belangstelling voor kunst en cultuur, huiselijk en ge-
voelig, liefhebber van muziek, toneel en musea, zoekt ken-
nism. met vrouw, die ook belangstelling heeft voor cultuur.
EMMA, 35 jr. Goed uitziend, rustig karakter, brildragend,
1.70 mtr. gescheiden, 1 zoontje, ondernemend, open en
eerlijk, houdt van etentje, reizen en de natuur, zoekt man

om samen lief en leed te delen.
KAREL 52 jr. Nette heer, goeduitziend, 1.76 mtr., geschei-
den, MBO-niveau, gevoelsmens, spontaan en eerlijk,
houdt van muziek, füussn en stijldansen, zoekt eerlijke
vrouw, kameraad door dik en dun.

Bel voor meer informatie of een GRATIS BROCHURE:
HEERLEN E.0.: 045-726539, Mevr. Luchtman

ROERMOND E.0.: 04750-15534, Mevr. Nabarro
'. ■■—■] "" 'Bel de Vakman

!: ' i L ■' '■ 'Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstelen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-740335.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
Offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

SIUhLMAI lEHIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met .
gar. Bel. 045-418820.
HATÉ Verwarming 045- I
463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Riet- en BIEZENSTOELEN, -repareren ’ 50,- p. st. met
garantié. Tel. 043-435761.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. -

Voor al uw WAND- en vloer- Matte Totaaltegelwerk, ook natuursteen! iwooe lotaai

Bel dan 046-526061. Te k. BRUIDSJURK mt.3B
Voor al uw tuin- en SIER- m. sleep, gekocht bij Hoen-
BESTRATINGS werkzaam- jet. 045-463511 na 17.00uur
heden, tevens ontwerp aan- ~ ~
leg. Bel vrijbi. 045-726366. Baby en Kleuter

Kapper/Cosm Te koop TWEELINGKIN-
LL— DERWAGEN 8 mnd. Tel.

SCHOONHEIDS-massage- 045-254651

Ttfo49^°e_l__9otT96U_S^i0d- Wat VERKOPEN? Adver-Tel. 04923-62939 Of 66561. teer via: 045-719966.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

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
met hoge kasten
mcl. werkblad en spoelbak

normale prijs ’ 16.231,-; Hornprijs ’ 13.998,-

-nu ’ 5.498,-
Mooie essendecor hoekkeuken

inclusief werkblad en spoelbak
normale prijs’ 14.867,-; Hornprijs ’ 9.998,-

-nu ’ 3.498,-
Mooie kunststof parelmoer

keuken
kompleet met blad en spoelbak

normale prijs’ 9.524,-; Hom prijs ’ 7.898,-
-" nu ’ 2.298,-

Ronde geëmailleerde spoelbak
Etna3olo

van ’ 150,-

-voor ’ 75,-
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.
TRADERS Maastricht, cu-
riosa, gips beelden, antiek,
ijskasten, bankstellen, kort-
om alles om uw huis perfekt
in te richten, en dat tegen
zeer lage prijzen! Elke dag
nieuwe aanvoer. Bezorging
mog. Heggenstr. 16, Maas-
tricht (zijstr. St. Amorsplein).
Tel. 043-210830.
Te koop 2-pers. BED met
kastjes en verlichting, 2
kleerkasten, dressoir, t.e.a.
b. 045-212918, dhr. Simoen

Te k. 2 antieke eiken STOE:
LEN strak, nwe. bekleding,
’lOO,- p.st; 1 boerenber-
ber 2 x 2 m, ’200,-. Tel.
045-752498 na 17.00 uur.
Te k. eiken WANDMEUBEL
strak model, 3.50 meter
breed. Tel. 045-414910.
Te koop eiken houten
KAST. Tel. 045-718669.
Te koop BANKSTEL, 2 en 3
zits, gestreepte stof, i.g.st.
Tel. 045-322717.
Té k. prachtig DRESSOIR
Misano zwart, z.g.a.nw.

’ 550,-. Tel. 045-725122.
Te k. 2-pers. OPKLAPBED
met matras. 045-244517.

ZonnebankervZonnehemels

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen
100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

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.

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.

Computers
AMIGA 500 plus kleuren-
mon. muis, joystick, boeken,
werkprogramma's, spellen,
geh. compl. als nw. pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-270999.
Te koop COMMODORE 64
turbo uitv., met diskdrive
1541 met koeling, en pim.
150 speldiskettes, pr.

’ 400,-. Tel. 045-422768.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

AMIGA 500 met 1 MB ge-
heugen-uitbreid., kl. monitor
extra externe drive, muis,
joy-sticks, diskettes en lite-
ratuur. Alles in nw.st.

’ 1.500,-. Tel. 045-751020.
Te koop PC 286 Proc. met
20 MHZ en 1 MB on board.
Tel. 045-452488.
Te k. BEDRIJFSCOMP. van
’15.000,- nu ’2.000,-.
045-230393, 19 en 20 uur

Kachels/Verwarming

Buderus, "
Intergas, Radson, Nefit,

C.V.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

JacKöhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

046-513228 of 514862.

Kolen
* antraciet 3,4,5

* extrazit
* Union-briketten
* futurex grof-fijn

Verpakt en los-gestort
leverbaar, ook thuisbez.ü

Handelsondern. L'Ortije, de
Koumen 72, Hoensbroek.

Tel. 045-212358.
ook zaterdags geopend.

KACHELS. Opruiming!
Honderden guldens voor-
deel. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.
Te koop Franse antieke
KACHEL, ’750,-. Tel. 045-
-259966.
Nog een restant STOOK-
OLIE in de tank, komen gra-
tis leegpompen 04459-1385

Huish. artikelen
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’595,-
Toenbreker 045-325819.
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.
—

Muziek

Muziekverenigingen opgelet!!!
Nu blaas- en slaginstrumentenzowel nieuw als gebruikt,
met garantie en zeer voordelig. Belt U voor informatie!

Adams Thorn, tel. 04756-1324.
YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.

R & B band zoekt SOLO/
SLAGGITARIST. Tel.
0449^-53732

Goed nieuws voor muzikale
PC bezitters:

Midi-interface mcl. compositiesequencer programma nu al
vanaf ’ 425,-. Ook notatieprogramma's voorradig,. Demonstratieklaar!

Donderdag koopavond
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
WIL BEVERS Saxofoons.
Voor nieuwe en gebruikte
saxofoons. Huren is ook
mogelijk. Tevens uw adres
voor reparatie, revisie, ac-
cessoires. Marktstr.l9 Linne
Tel. 04746-4976. Open wo.
en do. van 9.00 tot 12.00 uur
Vr. en za. van 9.00 - 17.00u.
Te koop goed onderhouden
Duitse PIANO. Tel. 045-
-316782.
PIANO te koop, duits merk.
Tel. 04498-56851.

Ben jij ook, net als ik een be-
ginnend muzikant (pim. 2 jr.
gitaar) en wil je ook wat
meer ervaring opdoen door
samen te spelen. Ik zoek nl.
m/vr (solo) GITARIST, bas-
sist, drummer en zanger die
van "Underground" gitaar-
muziek houden (geen hard-
rock/heavy metal), en in de
omg. van Brunssum wonen.
Interesse? Bel dan na 18.00
uur 045-250570 (Patrick).

Prachtige SEQUENCER
songs te koop voor o.a GEM
WS2/technics KN 1000-Ro-
land en ook 'n styl manager-
editor voor GEM WS, ook
styles voor GEM, dit alles
z. voordelig. Sound Galaxy.
Tel. 050-417152.

TV/Vldeo
1 ■■■■■ ■ ■„.■I.I-..1..M11 ■ MIN. —.

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:
Sanyo portable kleuren TV

CEP 3021, met teletekst, afstandsbediening, 37 cm beeld
geen ’ 899,- of ’ 698,- maar

’ 398,-
Grundig Videocamera
VS-C 45, VHS-C systeem, kompleet

geen ’ 1.999,- of ’ 1.699,- maar

’ 1.098,-
Sony portable compact-disc

speler
D 66, programmeerbaar

geen ’ 648,- of ’ 498,- maar

’ 298,-
Aristona Hifi midi-set

ST-519, kompleet met boxen
geen ’ 499,- of ’ 399,- maar

’ 248,-
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

KLEUREN TV grote sorte- Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe ren TV's en def. VHS-vi-
KTV's v.a. ’298,-, betaling deos vanaf '83 (typenr. ver-
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV melden) en def. Nintendo
van Voorst, Ganzeweide 48 spelcomp. Tel. 045-723712.
Heerlerheide. 045-213879. Je k phNips kleuren
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. IPfi afstandsbediening. Tel.
’65,-. Afst.bed. v.a. ’125,- 045-258992.
oa. Philips. Radio/TV AFSTANDSBEDIENINGEN
FRANK BV, Bokstr. 33 voor uw TV ’ 85,-. Een E
Heerlerheide. 045-213432. Electronica. 045-231340.

Kunst en Antiek
' ■■— MM.»

De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne, vindt U bij
INTERART Antiek Simpel-
veld, Irmstr. 64, 045-443161
Eigen restauratie en logerij.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
Hebt u hart voor uw waarde-
volle antieke KLOK? Bel dan
voor reparaties/taxaties en
vrijbl. advies. Hans Tanis
04754-85026 Antieke klok-
ken, St. Jorisstr. 3, 6101 CA
Echt
Nog nooit bij WIJSHOFF
Antiques geweest? Jammer
voor U! 1500m2 Showroom.
Amstenraderweg 9, Hoens-
broek. 045-211976. Geo-
pend: Pond. Vrijd. Zaterd.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
Ant. BOUWMATERIALEN
Dohmen, Klimmenderstr. 65
Klimmen. Tel. 04405-2337.
Tev. verkoop van klein an-
tiek, tuindecoraties, marme-
ren schouwen en hekwerk.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Frans JACHTBUF-
FET, afm. 2.45x1.60x0.55,
pr.n.o.tk. Tel. 045-273208.
SARUK Antik 430x320 gut,
erhalten ’ 290,-; Belutsch
alt 200x51 ’lBO,-; Malayer
alt 196x130 ’300,-. 045-
-217356.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. Nuth
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang
kerk. Donderdag koopavond
Tel. 045-243437. Een be-
grip voor de regio!

Uitgaan
BIUART-SNOOKERCEN-
TRUM Matchpoint, Apollo-
laan 9, Heerlen. Wilt u ge-
zellig biljarten of snookeren
dan kunt u alle carnavalsda-
gen bij ons terecht. Reser-
veren mog. Tel. 045-741929

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maas-
mechelen België. Zondag
open van 10-18 uur. Van

10-12 uur GRATIS toegang,
met showen attracties., _ _

Te koop gevraagd
Te koop gevraagd:

Crossmotortje
80 of 50 CC

Tel. 045-210461
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Te koop gevr. WINKEL-
RESTANTEN uit alle bran-
ches. Tel. 043-210830; fax
043-216601.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.

Hoogste prijs voor POST-
ZEGELS, goud en munten.
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te koop gevraagd MINI-
FREES. Tel. 04498-58945.
Inkoop GOUD tegen contant
geld. Defect of heel geen
bezwaar. Verseveld Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten en goud.
Postzeg. munthandel Palm,
Akerstr. Nrd 208, Hoens-
broek. Tel. 045-227855.

Diversen

MIGRAINETHERAPIE
Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten.
Eerste kennismaking, mcl. behandeling, kostenloos.

Per behandeling v.a. ’ 59,-.
Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur.

Telefoon 09.49.2456.3264.
_

Bel voor dag, maand of jaar-

Horoscoop
06-320.330.89, 75 cpm

Professionele HUWELIJKS-
REPORTAGE op Video!!
Studio Creaplat 045-427117
Hallo handelaren. Te k.
T-SHIRTS, top kw., dubb.
gestikt, 140 gr., 8 modekleu-
ren a ’ 3,50; badjassen lust-
vast, 6 kleuren a ’24,60;
herentruien 30/70 kw. a

’ 16,-; herenhemden; Solin-
gen bestekken en vele an-
dere artikelen. Onze show-
room is open do en vr van
10.00-17.00 uur. Kom eens
kijken bij Schmeiko Ned. b.v
Ridderlaan 20, Pey-Echt.
Tel. 04754-87502 of fax
04754-88013.
Te k. electr. ROLSTOELEN,
handbewogen rolstoel en
doucherolstoel. 045-231709
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

Gebit gebroken? Tandtechf
HOONHOUT voor nwe. gf
bitprothese en rep. Ook 'savonds na afspr. Akerstr. N-
-328, H'broek, 045-228211-
Tijd, de carnaval geopend^.
Mobiele AGGREGATEN:
Meadows 27,5 KVA, 22»
380 V, diesel, 4-cyU

’ 4.500,-; Brockhouse W
KVA, 220 V, diesel, 50 H 2
’3.500,-; Sankey 10 KVA,:
220 V, benzine 50 HZ
’2.000,-. Allen in goede
staat, ex-leger. Biggelaar.'
Odestr. 143, Gemert,
04923-61953. J
Te koop 4* ant. EETK'
STOELEN (Mechels)
’400,-; oude let.bak ’50,-:;
r. eik. sal.tafel ’125,-; vo.
gelk. en st. ’75,-; BMX-
crossf. ’ 60,-. 045-273257^*
Heeft u nog oude spullen o.
KELDER op te ruimen. WT;
zijn U graag van dienst, Te.
yens kleding en feestjurkjes
te koop. Tel. 045-352845
b.g.g. 462817.
Te k. 14k. ARMBAND 25 $■
en 14k kruis m. diam. 0,15 H
Tel. 045-750587 J
BILJART-SNOOKERCEN-
TRUM Matchpoint, Apollo-
laan 9, Heerlen. Wilt u 9& ,
zellig biljarten of snookeren
dan kunt u alle carnavalsda-
gen bij ons terecht. Resef-

57, Heerlen. I veren mog. Tel. 045-7419P_,
06-lijnen

Striptease Sexspel
Jij bepaalt wat zij uittrekt - 100 et p/m

06-320.322.80 _J
Erotel 06

Erotel
dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

Nieuw het
Telebordeel

Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 75 et p/m

(boven de 18 jr)
Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe fe 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 dooren willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
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
Ik ben Romy

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 - 75 et p/m
Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de rest

Lisa
06-320.331.02 -75 et p/m

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste

Homo live
06-320.330.12-75 et p/m

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.

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Grieks Intiem

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

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 (’l,- p/m)
Jouw MEESTERES!

'n Hemelse hellefeeks voor
haar dienaren, 75 cpm

06-320.324.68
Aanbid je meesteres! Ze

doet je handboeien om! SM,
50 cpm

06-320.332.32

Vrouwen heuvel
06-320

327.70 Rijp en Blank 50 cpm
324.54 40plus bizar 100cpm
323.63 40plus hard 100 cpm

328.99 Moddervet 50 cpm
329.30 Overrijp 50 cpm

Aanbid je meesteres! Ze
doet je handboeien om! SM.

50 cpm

06-320.332.32^
Ze zakte door haar knieën

op zn Fans lieverd.
06-96.46 75 cpm
06-96.46

Bel me op (75 cpm)

06-320.320.38
Rijpe keurige klassiek

geklede dame die live alles
opneemt. Ik ben gek op

jongens die op zn Russisch
tussen m'n bolle willen^>

* 06-320.320.91 *
"Rijpe negerin *

* Onverzadigbaar *
* Volslank DD-cup *

* Witte lingerie, 75 cpm *

06-320.320.91^
*06*320*320*62

op zn grieks! Zij 18j. ...
Naakt bukt ze voorover en J'l

staat achter haar! 75 cpn**^

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00^
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55^
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
TranssexueeL.32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex....325.19
Studenten-sex...327.56

’ 1,- p/m Pb. 75141 A'danri^
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 sexpleziej*
Wij samen in een apart hu.e

50 et p/m 06-

-320.330.74^
Bel Lenie op

voor een wild sexgesprek op
haar privé-nummer via

06-320.324.96 (75 cprn)^,
*; 06-9603 **

Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen (75_gtb

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer-
Bel nu 06-9661 (75 cpm)^.

06-9665
Hete meisjes willen sexkon'

takt met tel.nr. (75 cprn)^.
Wie durft er een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-320.222.23 (50 cprn)^

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.70
Ook voor sexgesprek J503-

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75JV__1
Vanavond al een afspraakje-

Altijd succes
Bel voor een leuke vriendfln'
Afspr.lijn: 06-9503 (50_cprnj,

Voor Piccolo's
zit. verder pagina 40



Minister D'Ancona van WVC heeft
deKNVB inmiddels per brief op de
hoogte gebracht van het kabinets-
besluit. In een eerste reactie zegt de
KNVB erg blij te zijn met de steun
van het kabinet.
Met het kabinetsbesluit is voor de
KNVB een belangrijke hindernis
weggenomen voor de organisatie
van het EK, waarvoor de voetbal-
bond zich net als Engeland, Oosten-
rijk, Portugal en Griekenland kan-
didaat heeft gesteld. De UEFA
beslist in april welk land het Euro-
pees kampioenschap in 1996 mag
organiseren.

de kandidatuur van de KNVB om
in 1996 de eindronde van het Euro-
pees kampioenschap voetbal te or-
ganiseren. Aan die steun zrjn wel
twee belangrijke voorwaarden ver-
bonden.

DEN HAAG - Het kabinet steunt

Kabinet steunt
kandidatuur EK

men. Indien de Europese voetbal-
bond UEFA besluit het aantal
deelnemende landen uit te breiden
tot twaalf of zestien zal het kabinet
de steun aan de KNVB heroverwe-
gen.

Het Nederlandse contingent in de Belgische

Bij Panasonic neemt Jo Planckaert, een neef
van ploegleider Walter Planckaert, de plaats
in van Robert van der Vin. Ook Van der Vin
behoort tot de slachtoffers van de valpartij
enkele dagen geleden.

GENT - Aan de Omloop Het Volk, die van-
daag wordt verreden met start en finish in
Gent, nemen drie Limburgse wielerprofs
deel. Naast Buckler-renner Frans Maassen
zijn Ad Wijnands (TVM) en Danny Nelissen
(PDM) van de partij. Laatstgenoemde is te
elfder ure opgeroepen. Een en ander is een
gevolg van de zware blessure, die zijn team-
genoot John Talen woensdag heeft opgelo-
pen bij de valpartij in de slotfase van de
Grote Prijs Wieier Revue.

Limburgers starten finalestrijd met nederlaag
Utrecht-doelman struikelblok Eaters

Czudaj werd van hogerhand ge-
chanteerd nadat hij eenmaal
dronken achter het stuur van
zijn auto was aangetroffen. Toen
hij na zijn zesde plaats in La
Plagne terugkeerde naar zijn
woonplaats Dresden, wachtte
hem een aantal onaangename
verrassingen. „Ik kreeg verschil-
lende dreigbrieven. Ik ben bang.
Welke mensen zouden er belang
bij hebben om mij uit te schake-
len?", vraagt de 29-jarige Czudaj,
die op straat voor verrader wordt
uitgescholden,zich af. „Ik wil nu
maar het liefst zo snel mogelijk
uit Duitsland weg."

" BOBSLEEËN - Harald Czu-
daj vreest voor zijn leven. De
Duitse bobsleeër bekende op 7
februari dat hij voor de Stasi, de
staatsveiligheidsdienst van de
voormalige DDR, had gewerkt.
Tijdens de Olympische Winter-
spelen werd duidelijk waarom.

UTRECHT - Meetpoint/Eaters verloor gisteravond het eerste
*lnaleduel in en tegen Utrecht met 4-3. Tussenstanden 1-1; 2-1;
J;l. De ijshockeyploeg uit Geleen had meer uit deze confronta-he voor de landstitelkunnen halen. De zege lag vooral in de
ee*rste periode voor het grijpen. Toen ontbrak het de Eaters
aa*n het nodige geluk. Dat bleek wel voor de Utrechtse doel-en Kambeitz weggelegd. De Limburgers hoeven echter nog
niet te treuren, aangezien ze in de volgende finalewedstrijden

voldoende kansen krijgen om de openingsnederlaag tegen
brecht recht te zetten.

" VOETBAL - Fortuna. Sittard
speelt vanmiddag een oefenwed-
strijd tegen eersteklasser Eijs-
den. Het duel in Eijsden begint
op 15.30 uur.

burgers konden iets domineren
maar hun aanvallen bleven zonder
effekt. Nadat Brent voor de tweede
maal een straf uitzat van twee minu-
ten, profiteerde Utrecht. Uit deze
power-play bracht Beek de thuis-
club op een 2-1 voorsprong. Eaters
kreeg het hierna even moeilijk, toen
Binnie ook voor twee minuten naar
de strafbank vertrok. Utrecht ging
iets gretiger in de aanval om de
marge uit te bouwen. Dat lukte.
Aanvoerder Geesenk scoorde door
middel van een afstandsschot 3-1.
De Limburgers, die driekwart van
deze periode dè beste papieren had-
den, keken tegen een 3-1 achter-
stand op. Vlak voor tijd scoorde
Chris Brent na een pass van Leo
van de Thillart 3-2, waardoor de
ploeg uit Geleen weer in de race
kwam.

e eerste en de tweede periode le-
dden geen echt flnaleduel op.
trecht moest het hebben van af-

standsschoten en enkele counters.at de titelverdediger in de zesde
lr»uut tegen de verhouding in op

k
n voorsprong kwam was te dan-

®n aan een afstandschot dat doel-an Vijfschaft verraste. Geleen was
stf aangeslagen door deze achter-band. Rustig vanuit de verdediging
°U\vden de Limburgers hun aan-

dat °P' *n e t:'enc^e minuut, na-
Sch

6r enkele kansen gemist waren,
jftootBoh na een combinatie met
oinnie en Brakke 1-1.eleen trok nu het spel naar zich
c c- Houben knalde tegen de paal

Bren strandde eenmaal op doel-man Kambeitz. Nadat Geesenk
ca°r trecnt twee minuten straf in-
tj Sseerde, liep de man-meer-situa-
r van de Eaters stuk op de Ut-ecntse doelman.

" SURFEN - De Gronsveldse
surfer Danny Willems heeft op
het allerlaatste moment besloten
om de volgende week niet deel
te nemen aan de elfstedentocht
voor surfers. Oorzaken zijn o.a.
het te laat arriveren van de ge-
wenste surfspullen, en het niet
beschikbaar zijn van coach John
van de Starren.

/> de tweede periode bleef het eenauw spelletje ijshockey. De Lim-

De gelijkmaker liet in de derde pe-
riode niet lang op zich wachten. Na
twee minuten spelen was het de na-
tionale topscorer Riek Boh die de
stand gelijk trok 3-3. Meetpoint/
Eaters drukte door en domineerde,
maar faalde opnieuw in de afwer-
king. Utrecht kroop herhaaldelijke
malen door het oog van de naald. " Bij deze actie scoort Riek Boh (links) voor deEaters. Utrecht-

verdediger Brad Baeck kijkt lijdzaam toe. Foto: FRIEDEL

"Promotie/degradatie: Nijmegen -Hee-
renveen 3-6 (1-1 1-1 1-4).

Een van de sporadische uitvallen
van titelverdediger Utrecht had
succes. Van de Heuvel pookte de
puck in de twaalfde minuut achter
de Geleense doelman en het was
4-3.

Opnieuw liep de Stewart-formatie

achter de feiten aan. Stewart die de
laatste 30 seconden zijn doelman
Vijfschaft van het ijs haalde en in-
ruilde voor een veldspeler, wilde
alsnog de verlenging forceren.
Kambeitz echter, de sterkste en de
beste man bij Utrecht, was het grote
struikelblok voor Meetpoint/Eaters.

Straffen: Utrecht en Geleen 10. Boh
scoorde twee keer voor Geleen.

Play-offs Nederlands kampioenschap,
eerste wedstrijd: Utrecht - Geleen 4-3
(1-1 2-1 1-1). Scheidsrechter: Stuiver.
Toeschouwers: 2500.

tjJ^EN - Mirjam Hooman en Bet-
rof vriesekoop kampen brj de Eu-

Top Twaalf met startproble-
eerv. e tafeltennissters, met uit-
ge|? Dende intenties naar Wenen
(jj, *flsd> liepen in de openingsronde
stelH n.ederlagen OP- Hooman her-
tee Z'Cn ater met een winstpartij
Oot.n de Joegoslavische Perkucin.
laa Yriesek°op zette haar neder-
{^ g uit de eerste ronde recht. De
0leaerlandse ontmoette de Duitse
stf^t emes- Vriesekoop was te te
VP f-

Ze behield uizicht op de hal-
-2] door met 22-20 11-21 21-14

'"■■o te winnen.

Herstel voor
tafeltennissters

" GOLF - Chris van der Velde
is op de tweede dag van de Open
Mediterrania in Valencia ver te-
ruggevallen. De Nederlandse
professional, na de eerste dag
tweede met een sterke ronde van
68 (vier onder par), haalde in de
tweede ronde het baangemiddel-
de niet, had 73 slagen nodig en
staat nu gedeeld vijftiende, vier
slagen achter het leidende trio
Darcy, Singh en Rivero.

Loting NK
schaatsen

ALKMAAR - De loting van de
strijd om de Nederlandse schaat-
stitels allround, zaterdag en zon-
dag in Alkmaar, had op de 500
meter het volgende resultaat:

Mannen, 500 m: 1. Nijdam - Cazemier,
2. Duba - Terpstra, 3. Nat - Leeuwangh,
4. Pieterse - Straathof, 5. Bloemberg -
Van der Vlies, 6. Romme - Schreuder, 7.
Alleblas - Ritsma, 8. Bosker - Zandstra,
9. Bos - Ten Kortenaar, 10. Velkamp -
Ottens.

Vrouwen, 500 m: 1. Pot - Thomas, 2.
Koudenburg - Van der Meer, 3. Pasveer
- Grimbergen, 4. Zijlstra - Van der
Voort, 5. Van Schie - De Vries, 6. De
Loor - Bijlsma, 7. Zwolle - Zee. " BOKSEN - De bokser

MuangchaiKittikasem heeft zijn
wereldtitel (WBC-versie) in het
vlieggewicht behouden. De Thai
versloeg zijn landgenoot Sot Chi-
talada door interventie van de
scheidsrechter in de negende
ronde.

Eindhovenaar nog nooit finalist groot ATP-toernooi

Paul Haarhuis kan
geschiedenis schrijven

" PALMA DE MALLORCA -i
Luca Sacchi heeft vrijdagavond
bij de wereldbekerwedstrijden
het wereldrecord op de 400 me-
ter wisselslag persoonlijk
(25-meterbanen) verbeterd. De
Italiaan zwom in Palma de Mal-
lorca 4.08,77 en was daarmee
bijna een seconde sneller dan de
Canadees Alex Baumann, die op
7 maart 1987 in Halifax een tijd
van 4.09,64 maakte.

DOOR ROB VAN DER ZANDEN

Nijssen/Suk
uitgeschakeld

nale successen in het sportpalies
voor rekening van Torn Okker. De
net 46 geworden oud-vedette be-
reikte twee keer de finale en won
een keer het evenement. In 1974
werd hij winnaar en mocht een che-
quevan tienduizend gulden meene-
men. Ter vergelijking: dat bedrag
neemtnu een speler dieer in de eer-
ste ronde uitvliegt mee naar huis...

was murw gebeukt door zijn condi-
tioneel sterke tegenstander en hap-
te naar adem.

De andere halve finale gaat vanmid-
dag tussen Boris Becker en John
McEnroe. De Duitser liet gisteren
het jongere broertje van ,Big Mac'
kansloos. Becker won simpel, met
behulp van 15 aces: 6-3, 7-5.

ROTTERDAM - Paul Haarhuis is
een rasechte Brabander, maar Rot-
terdam is voor hem ook een soort
thuis. De tennisser staat vanavond
voor de tweede keer in zijn leven in
de halve finale van een Grand Prix-
toernooi. Voor de tweede keer ook
gebeurt dat in de Maasstad, de
plaats waar hij sindskort een appar-
tementje heeft. Van onze correspondent

te°?TERDAM - Na dereus gedood
*ich schikte Jan Siemerink
biw glsteren weer gewoon in een
de ft-*- In amPer een uur tijd werd
fa h««nsburger, die donderdag Ste-
ak naar huis stuurde, zelf
gedroogd in de kwartfinale. Doors_!X,ander Volkov, die hem metdp!els gemak (6-2, 6-3) uit de hel-enrol liet vallen.

Siemerink
naar huis

TT Assen
eind juni

en jr HAAG - Bernie Ecclestone
det t Internationale Motorsport Fe-
■Pri if (FIM) hebben hun Grand
""onri alender voor het nieuwe jaar
kin geregen. Het samenwer-
en HSVerband tussen de federatie
hgg?*8 grote man uit de autoracerij
cje

l Ecclestone een grote stem in
jag^ganisatiegegeven. De FIM kan
'tïili S een bedrag van rond vijfrr v.°er? gulden tegemoet zien uit
vOJ ef:nten- De overeenkomst is
«lerv. Jaar getekend. De kalen-
ste ft de TT van Assen op laat-
haafd Adag van juni {27) gehand-
2att.wj Assen is daarmee de enige
gra!;aagwedstrijd. Van het pro-
dwma zi Jn drie Grote Prijzen ver-j
Oost Amerika (Laguna Seca),
(ï>*nriik (Salzburgring) en België
plaatCorchamps). Daarvoor in de
Bucja

S
t.2iJn Hongarije (Hungaroring-

gejj Pest) en Europa (Barcelona)

" Paul Haarhuis juicht nadat hij de Kroaat Prpic in
Rotterdam heeft verslagen.

Okker
Want tot nu toe kwamen alle natio-

Hij kan in de havenstad geschiede-
nis schrijven. In tegenstelling tot
zijn collega's uit de nationale selec-
tie (Mark Koevermans, Richard
Krajicek en Jan Siemerink) won de
26-jarige Eindhovenaar nog nooit
een groot toernooi uit het ATP-cir-
cuit. Sterker, hij haalde nooit de
laatste twee. Wel schreef hij twee
jaar geleden het demonstratietoer-
nooi van Ede - inmiddels opgehe-
ven - op zijn naam. Maar dergelijke
prijzen tellen niet mee, al werd
Haarhuis er financieel wel behoor-
lijk wijzer van.

ROTTERDAM - Ook in het
herendubbel zijn in het 19e
ABN-Amro wereldtennis-
toernooi in Rotterdam de
toppers vroegtijdig uitge-
schakeld.
In de eerste
ronde sneuvelden de wereld-
kampioenen Anders Jarryd en
John Fitzgerald tegen de Duit-
sers David Prinosil en Mark
Gollner.
Torn Nijssen en Cyril Suk over-
leefden wel de eerste schifting.
In de kwartfinale werden zij
door de Nederlanders Jacco El-
tingh en Ton Kernpers in twee
sets opzij geschoven, 7-5, 6-3.

Jim Grabb en Jan Siemerink le-
den een 7-5, 7-6 (7-5) nederlaag
tegen het Spaans/Italiaanse duo
Tomas Carbonell en Diego Nar-
giso.

Met een 7-6 (7-5) 6-2 overwinning te-
gen deKroaat Goran Prpic evenaar-
de Haarhuis gistermiddag zijn pres-
tatie van 1991. Opnieuw bij de laat-
ste vier. „Rotterdam ligt me inder-
daad wel. Misschien presteer ik zo
goed omdat ik nu mijn vriendin wat
vaker zie", aldus de nog steeds met
een verkoudheid tobbende tennis-
ser, die na zijn overwinning geen
voorkeur uitsprak voor Volkov of
Siemerink als tegenstander. „Al is
het voor de mensen leuker als er
een Hollandse wedstrijd komt in de
halve finale. In Singapore schieten
ze met zon potje weinig op. In feite
kunnen we het dan beter hier
doen."

Moeite
Haarhuis had in de eerste set moei-
te met de taaie Prpic die doorgaans
weinig fouten maakt en vele tempo-
wisselingen hanteert. Pas in de tie-
break pakte de thuisspeler de set
(7-5) om daarna simpel met 6-2 door
te stoten. De immer met een enor-
me bandage spelende Prpic (22 op
wereldranglijst, tegen Haarhuis 37)

John McEnroe vroeg zich gisteren
overigens verbaasd af waarom Kra-
jicek niet in Rotterdam is. De 20-ja-
rige Hagenaar verblijft in Amerika,
waar hij zich voorbereidt op het
toernooi van Indian Wells dat maan-
dag begint.
„Zoiets vind ik heel vreemd. Hij is
de beste Hollander van de wereld-
ranglijst en het lijkt me dat het hele
land hem wil zien spelen. En dan
komt-ie niet. Dat had ik toch anders
gedaan, maar wie ben ik. Hij had
hier kunnen laten zien aan zijn
landgenoten dat hij het grote talent
is waar iedereen hemvoor aanziet."

uitslagen
Mannen: enkelspel: kwartfinales: Haarhuis- Prpic 7-6 (7-5) 6-2, John McEnroe - Anto-
nitsch 2-6 6-3 7-5, Becker - Patrick McEnroe
6-3 7-5, Volkov - Siemerink 6-2 6-3. Dubbel-
spel: kwartfinales: Eltingh/Kempers - Nijs-
sen/Suk 7-5 6-3, Carbonell/Nargiso - Grabb/
Siemerink 7-5 7-6 (7-5), Haarhuis/Koever-
mans - Davids/Pimek 2-6 7-6 (7-2) 6-4.
Programma voor vandaag: 13.30 uur: Bec-
ker - John McEnroe, Carbonell/Nargiso -Göllner/Prinosil of Schapers/Vacek; 20.00,
uur: Haarhuis - Volkov, Haarhuis/Koever-
mans - Eltingh/Kempers.

- de winnaar daarvan was gister-
avond laat nog niet bekend - de
eindstrijd bereikt, dan wordt er een
nieuw hoofdstuk toegevoegd aan
het Nederlandse verhaal in Ahoy'.

Als hij vandaag over de rug van
AlexanderVolkov of Jan Siemerink
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DOOR WIEL VERHEESEN

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

" ZWEMMEN - De Zijl/LGB
heeft gisteren een record geves-
tigd op de 4 x 100 meter wissel-
slag estafette mannen. Het vier-
tal Sprinkhuizen, Masman,
Adam en De Natris maakte op de
25-meterbaan van zwembad De
Does in Leiderdorp een tijd van
3 minuten 48,93 seconden. De
KNZB had eind november 1990
een tijd van 3.49,5 als limiet ge-
steld voor dit record.

sport kortLimburgs trio
in Het Volk

" PAARDESPORT - De vroe-
gere topjockey Tony Murray is
begin vorige maand overleden
aan een combinatie van dranken
slaappillen. Patholoog anatoom
JohnElgar maakte de resultaten
bekend van het onderzoek, dat
hij naar de doodsoorzaak instel-
de. Elgars rapport zegt niet of er
sprake was van zelfmoord. Mur-
ray, die in zijn actieve carrière
onder meer de lerse derby won,
scheidde in januari 1991 van zijn
vrouw Penelope. „Hij was erg
depressief', aldus zijn ex.

Op de oorspronkelijke deelnemerslijst moes-
ten behalve Talen en Van der Vin, ook Bo-
mans, Peiper (knieklachten), Zuijderwijk,
Duclos-Lassalle, Moncassin, Pagnin, Stumpf
en de winnaar van vorig jaar, de Duitser
Kappes, geschrapt worden. Kappes is door
een virus voorlopig uitgeschakeld. Overigens
hebben sommige ploegen, dievandaag op de
Vlaamse wegen slag leveren, ook nog een af-
vaardiging op Sicilië zitten, alwaar in dit
weekeinde de Ronde van Etna wordt verre-
den. Morgen jtaat Kuurne-Brussel- Kuurne
op het programma, waarin het deelnemers-
veld voor een groot deel bestaat uit renners
dieook in de Omloop Het Volk actief zijn. In
het parcours van vandaag zijn acht hellingen
opgenomen, waarvan de Oude Kwaremont
(77 kilometer), Muur van Geraadsbergen (104
km), Bosberg (111 km) én Molenberg (172
km) de bekendste zijn.

openingsklassieker over 208 kilometer be-
staat vandaag uit dertig man, onderverdeeld
in liefst elf ploegen. Aan de wedstrijd wordt
deelgenomen door drieëntwintig formaties:
vijf uit België, vijf uit Nederland, vijf uit
Frankrijk, drie uit Italië, een uit Spanje, een
uit Oostenrijk, een uit Duistland, een uit
Amerika en een uit Zwitserland. Sommige
teams brengen niet het maximaal toegestane
aantal van acht renners op de been, maar zes
of zeven. In totaal meldden de ploegleiders
gisteravond bij de organisatoren 173 renners.

Het kabinet heeft zich bereid ver-
klaard garant te staan voor een be-
drag van 27 miljoen gulden voor de,
veiligheidskosten. Onder voorwaar-
de dat de KNVB ook zelf fondsen
moet proberen te werven voor de fi-
nanciering van de veiligheidskos-
ten. Daarnaast mogen aan het toer-
nooi slechts acht landen deelne-
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Vandaag 19.30 uur:
Emmen-Cambuur
Heerenveen-NAC
Cambuur

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
Denßosch 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 Sport 30 9 813 26 40-56
Emmen 29 7 11 11 25 30-43
Excelsior 30 9 5 16 23 47-66
FCZwoUe 30 6 9 15 2136-58
TOP 30 4 9 17 17 32-60
Zeeland 30 4 422 12 30-75
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen.

eerste divisie
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Krachtpatser Robert de Wit stuurt aan op Europees brons

Zevenkamper van zessen klaar

knvb-beker
KWARTFINALE
Morgen 14.30uur:
Telstar-Haarlem

DUITSLAND
Wattenscheid-Düsseldorf 4-1
Leverkusen-Hansa Rostock 3-0
MSV Duisburg-Werder Bremen 0-0

Vandaag 15.30 uur:
Borussia Dortmund-Bochum
Stuttgart-Dynamo Dresden
Borussia MG-Schalke
Eintracht Frankfurt-HSV
FC Nürnberg-Kaiserslautern
Bayern München-FC Köln
Karlsruher SC-Stuttgarter Kickers
BELGIË

Vandaag 20.00 uur:
Lokeren-Anderlecht
FC Luik-Eendracht Aalst
Club Brugge-Lierse SK
Charleroi-Cercle Brugge
Waregem-AA Gent
Beveren-Antwerp FC
KV Mechelen-Racing Genk
Morgen 15.00uur:
Germinal Ekeren-Kortrijk
RWD Molenbeek-Standard Luik

Premie voor
record in Weert

trainerscarrousel

Zaalatletiek blijft surrogaat, een
overbrugging naar het lucratievere
zomerseizoen. Zeker in een jaar
waarin de overvolle kalendervan de
topatleet ook nog eens de Olympi-
sche Spelen vermeldt. „Het EK is
daarom een test. Goed voor het zelf-
vertrouwen. Meer niet," meldde De
Wit met nadruk.
Bij ontstentenis van onder meer
Heike Drechsler kreeg Larisa Be-
renzhnaya gisteren het verspring-
goud zowat in de schoot geworpen.
De atlete uit het GOS kon zich met
een winnende jump van exact ze-

ven meter zelfs vier foutsprongen
permitteren. %

Ook op de zevenkamp ontbreken de
nodige kopstukken. Nochtans heeft
Robert de Wit in een strijdlustige
Christian Plaziat, de wereldrecord-
houder die zweert bij Aziatische
concentratie-oefeningen als yoga en
karate, een topper om zijn toegeno-
men kracht mee te vergelijken.
„Ik mag niet mopperen met drie
dikke persoonlijke records," meen-
de de Eindhovense krachtpatser na
vier van de zeven disciplines. De
Wit staat zesde met 3.283 punten en
een fikse achterstand op de onge-
naakbare Plaziat (3.585 punten,
maar bewijst dat hij duidelijk baat
heeft bij de hernieuwde aanpak van
de krachttraining en de nauwe sa-
menwerking met Erik de Bruin en
Frans Maas.
Uit de 7.08 seconden op de 60 me-
ter, de 7.14 meter by het versprin-
gen en de 15.55 meter bij het kogel-
stoten spraken immers kracht en
overtuiging. Alleen het hoogsprin-
gen (1.95 meter) was een tegenval-
ler. „Maar daar heb ik afzien van
een dinsdagmiddagje ook al een
half jaar niet meer op getraind,"
luidde het excuus.

Raymond Joval
voldoet aan eis
KOPENHAGEN - Na super-
zwaargewicht Jerry Nijman
heeft ook middengewicht Ray-
mond Joval voldaan aan de
Olympische kwalificatie-eis van
de internationale amateur-boks-
federatie. Joval bereikte vrijdag-
avond de halve eindstrijd door
een overwinning op punten te-
gen Boerkov (Est).
Het Nederlands Olympisch Co-
mité zal zijn instemming nog
moeten geven aan afvaardiging
van de twee Nederlandse bok-
sers, die tijdens het toernooi om
de Kopenhagen Bokscup hun
Olympische aspiraties gestalte
hebben gegeven.

FC Nürnberg op
rand afgrond
NüRNBERG - Het roemruchte
1. FC Nürnberg kan niet meer
over zijn eigen toekomst beslis-
sen. Vier debiteuren zetten de
negenvoudige Duitse kampioen
het mes op de keel. St. Pauli,
Bayer Uerdingen, Eintracht
Frankfurt en Bayern München
hebben gezamenlijk drie miljoen
mark te goed van de club. Dat
bedrag moet binnen zes dagen
op tafel komen. Als de debiteu-
ren zich hard opstellen, zal FC
Nürnberg gedwongen zijn de
beste spelers te verkopen. De
Duitse voetbalbond bemiddelt
om de totale ondergang van de
club te voorkomen.

Tegenslag
De Witkende in zijn loopbaannogal
wat tegenslag en die bleef hem ook
afgelopen week niet bespaard.
Griep en een ongelukkige struikel-
partij over een horde deden op-
nieuw het ergste vrezen. De Wit is
echter een karakterjongen. Altijd
bereid om te vechten en te werken.
„De blessurepijn in mijn voet moet
ik maar eventjes verbijten. Het
wordt namelijk tijd dat het Neder-
lands record op niveau wordt ge-
zet".
Met zijn stokpaardjes, de 60 meter
horden en het polshoog, voor de
boeg mag dat geen enkel probleem
zijn. „Bovendien kan ik, als ik een-
maal warm ben, ook nog een goede
duizend meter uit mijn lichaam per-
sen," weet een gretige De Wit, die
net als de rest van EK-deelnemers
op een van de twee luxe cruisebo-
ten in de haven van Genua is inge-
kwartierd.

De Nederlandse 800 meterlopers
weerden zich gisteren dapper, al be-
reikte de een met meer overtuiging
de halve eindstryd dan de ander.
Sterk was het optreden van de
Haagse Stella Jongmans. Met een
vierde tüd (2.03.34) in de series

Ajax morgen
zonder Bergkamp
ZEIST - Topscorer Dennis
Bergkamp van Ajax mist mor-
gen als gevolg van zijn rode
kaart (twee keer geel tegen
Utrecht) de wedstrijd tegen Gro-
ningen. De KNVB-tuchtcommis-
sie schorste voorts voor één
wedstrijd onder meer Samuel
(Fortuna Sittard), Joordens
(MW), Janfada en Rayer (VW)-

drong ze soeverein tot de semifina-
les door.

De 20-jarige managementstudente
liep met het koppie: soepel en bere-
kenend. De pupil van trainer Haico
Scharn onderscheidde zich daar-
mee nadrukkelijk van Krista Auke-
ma (2.05.94), die zich heel wat meer
moeite moest getroosten om uit een
totaal veld van zestien loopsters bij
de beste twaalf te kwalificeren.

Blunder
Bij de mannen zwijnde Leon Haan.
De CIOS-student dankte zijn kwali-
ficatie puur aan een organisatori-
sche blunder. Omdat de jury de

Tsjech Hrich de verkeerde tijd had
toebedeeld, mocht Haan al vierde
en laatste tydsnelste de halve fina-
les in. Uren later pas werd de fout
hersteld. De organisatie toonde
niettemin clementie met Haan, zo-
dat de 23-jarige krachtloper van-
daag toch nog in actie mag komen.

Oscar Térol was de enige Oranje-
atleet die in de schiftingen te licht
werd bevonden. De CIOS-student,
die enige tijd geleden nog regelma-
tig achttien pillen slikte ter over-
winning van de faalangst en daar-
mee gepaard gaande maagklachten,
accepteerde zijn lot met een glim-
lach. „Ga ik toch gewoon nog twee
dagen Genua bezichtigen".

TONGEREN - De
beste snookerspe-
lers van de wereld
acterenvan 11tot en
met 14 maart in
sportcentrum Heco
te Tongeren. Daar
doen Steve Davis,
Jimmy White en
Terry Griffiths een
greep in de met een
half miljoen gulden
gevulde prijzenpot
van de European
Open, de finale van
het Europees kam-
pioenschap en daar-

Snookertop
in Tongeren

mee het belangrijk-
ste snookertoernooi
op het Europese vas-
teland. De reeks
wordt op woensdag
11 maart om 20.00
uur geopend met het
grote duel tussen

Steve Davis en Jim-
my White. De enige
crack die in Tonge-
ren ontbreekt, is
Stephen Hendry. Hij
werd in een vroeger
stadium van het EK
uitgeschakeld.

WEERT - Posno-Sport uit
Weert stelt een premie van vijf-
entwintighonderd gulden be-
schikbaar voor de atleet, die op
zondag 8 maart tijdens de halve
marathon van Weert het Neder-
lands record van 1.01.33 verbe-
tert. De halve marathon, die om
13.30 uur begint, wordt om 13.00
uur voorafgegaan door een
kwartmarathon. Voorinschrijven
voor de wedstrijden in Weert bij
Riet Emans, tel. 04950-20794.

SITTARD - Het Nederlands
Olympisch Comité heeft Sittard
aangewezen als zuidelijke locatie
in de landelijke keten van olym-
pische steunpunten. De activitei-
ten, die onder andere medische,
sociaal maatschappelijke en pe-
dagogische begeleiding van top-
sporters behelzen, worden ge-
concentreerd in het Nationaal
Sportcentrum, het Sportme-
disch Adviescentrum en het Wal-
ramcollege.

Sittard olympisch
steunpunt

Hockeyers met
lege handen

Coach Jorritsma kondigt maatregelen aan

kon vrijmaken, komt weer bij de
ploeg.

ceerd, toen medespelers hadden
geconstateerd dat de Nederlan-
der zijn balletje op verkeerde
wijze had verplaatst. Het kostte
hem zijn tourkaart, waarop de
Europese bond besloot hem voor
drie maanden te schorsen. De
Nederlandse bond heeft die straf
nu nog eens aangedikt.

Foute
golfbal
BILTHOVEN - De Nederlandse
Professional Golfers Associatie
heeft Constant Smits van Waes-
berghe tot 12 mei geschorst. De
golfer uit het Brabantse Ooster-
hout werd eind vorig jaar tijdens
het kwalificatietoernooi voor de
Europese tour gediskwalifi-

NARVIK - Pernilla Wiberg, in
het bezit van de wereld- en olym-
pische titel, won de wereldbe-
ker-reuzenslalom in het Noorse
Narvik. Zij bleef net als in Meri-
bel de Oostenrijkse Anita Wach-
ter voor. Wiberg, inmiddels ge-
tooid met de bijnaam 'De vrou-
welijke Stenmark van Zweden',
dankte haar overwinning aan
een uitstekende tweede run.

Vrouwelijke
Stenmark

Voorts valt steeds vaker de naam
van Maarten van Grimbergen als al-
ternatieve impuls voor de aanval,
die in Karachi nimmer op dreef
was. Jorritsma: „Feit is, dat ik over
het rendement van deaanval niet te
spreken ben. Vooral Parlevliet en
Weterings waren vaak te traag. Er
wordt over het algemeen te veel ge-
speeld alsof het om clubhockey
gaat. We hadden ons in de trainin-
gen juist erg op beweeglijkheid in-
gesteld. Dan zie je hier, als het er
echt om gaat, dat het spel veel te
statisch en te steriel is."

KARACHI - Onmiddellijk na de
met 2-1 verloren wedstrijd tegen
Pakistan kondigde coach Hans Jor-
ritsma aan, dat hij 'zo snel mogelijk
maatregelen gaat nemen om de
neerwaartse trend in de prestaties
van de Nederlandse mannenhoc-
keyploeg om te buigen. Hijreageer-
de gebelgd, omdat hij het voor het
eerst in zijn loopbaan als coach van
Oranje zonder een medaille moest
stellen na een groot toernooi. Door
het teleurstellende verlies op de
slotdag van de Champions Trophy
in Karachi eindigde de wereldkam-
pioen als vierde van de zes deelne-
mende teams. De trofee was voor
Duitsland, dat in de finale Australe
met 4-0 versloeg.

Jorritsma werd twee jaar geleden
met Oranje in Lahore wereldkam-
pioen en keerde na de Europese ti-
telstrijd in Parijs vorig jaar terug,
op uitdrukkelijk verzoek van de er-
varen spelers. Zij zagen een gooi
naar het vurig gewenste olympisch
goud met ex-voetbalprof Rob
Bianchi niet zitten, maar onder Jor-
ritsma gaat het kennelijk nog niet
veel beter.218,4 punten, 2. Ofner 218,0, 3. Mantila

217,5, 4. Longo 215,5, 5. Apeland 209,4,
6. Lundberg 206,3.

" Vergeefse doelpoging van Gijs Weterings (voorgrond) en Robbert Delissen (rechts) tegen Pa-kistan.

HOCKEY
Karachi, Champions Trophy; finale:
Duitsland-Australië 4-0; om derde
plaats: Pakistan-Nederland 2-1; om vijf-
de plaats: Groot-Brittannië - Frankrijk
3-0. Eindstand: 1. Duitsland, 2. Austra-
lië, 3. Pakistan, 4. Nederland, 5. Groot-
Brittannië, 6. Frankrijk.

HERKENBOSCH - Harry Daniëls
en SVH '39 hebben hun overeen-
komst met een jaar verlengd. Ko-
mend seizoen begint Daniëls aan
zijn vierde jaar bij de club in Her-
kenbosch.

Het was in Karachi vooral aan An-
dreasBecker te danken dat de Duit-
sers tegen de verwachting in de
Champions Trophy weer in de ba-
gage mee mochten nemen. De num-
mer twaalf nam alle vier de doel-
punten in de finale voor zijn reke-
ning. Hij knakte de tegenstanders
in de slotfase van de eerste helft
met drie gave treffers in negen mi-
nuten. In de laatste minuut maakte
Becker het kwartet vol.

Becker

HEERENVEEN - Danny Hesp
verhuist van SC Heerenveen
naar TOP. De linkervleugelver-
dediger zal het komende ander-
half jaar op huurbasis bij de
Brabantse club in de eerste divi-
sie spelen. De 22-jarige Hesp zat
bij Heerenveen voornamelijk op
de bank.

Danny Hesp
naar TOP

Jorritsma: „De spelers hebben in
Karachi alles gegeven voor een me-
daille. Het heeft er ook ingezeten,
maar ze konden de beslissende
wedstrijd niet naar zich toe trek-
ken."

Duitsland werd daarmee voor de
vijfde keer houder van de zilveren
trofee.

TENNIS

Tweede ronde: groep A: Hooman - Per-
kucin 20-22 21-15 21-19 21-9. Mannen,
eerste ronde: groep A: Grubba - Ding
Vi 21-11 12-21 21-8 21-12, Primorac - Sai-
ve 7-21 21-16 21-14 21-13, Waldner -Lindh 21-18 19-21 21-15 21-17.
Groep B: Persson - Appelgren 21-13
21-15 21-16, Rosskopf - Prean 21-18 14-2}
21-9 24-22, Gatien - Lupulesku 16-21
11-21 21-18 21-16 21-10.

Linares, internationaal toernooi, afge-
broken partij vierde ronde: Illescas -Joesoepov 1-0. Stand: I. Kasparov en
Joesoepov 3 pnt, 3. Illescas, Beljavski
en Gelfland 2 1/2, 6. Karpov, Ivantsjoek
en Timman 2, 9. Short , Ljubojevic,
Anand, Barejev en Salov 1 1/2, 14.
Speelman 1.

SCHAKEN

6. De Wit 3283 - 7,08 - 7,14 - 15,55 - 1,95

Vrouwen: Verspringen: 1. Beresjnaja
7,00 meter, 2. Ilcu 6,74, 3. Rudoll-Ninova
6,60, 4. Kravets 6,57, 5. Radtke 6,43, 6.
Gerhardt 6,38.
Vijfkamp (achtereenvolgens: totaal, 60
m horden, hoog, kogel, ver, 800 m)
1. Nastase 4701 - 8,14 - 1,74 - 14,11 - 6,42- 2.13,20
2. Vaideanu 4677 - 8,58 -1,80 -14,89 - 6,28- 2.13.92
3. Wlodarczyk 4651 - 8,31 - 1,83 - 14,36 -6,15-2.17,17
4. Clarius 4628 - 8,58- 1,80 - 14,15 - 6,14 -2.10,81
5. Sidorova 4617 - 8,53 -1,89 -14,06 - 5,81
-2.12.83
7. Didden 4162 - 8,85 - 1,68 - 13,52 - 5,85 -2.19,89
Wereldrecordhoudster Bjelova (GOS)
viel geblesseerd uit.

Scottsdale, mannen, 500.000 gulden;
tweede ronde: Emilio Sanchez-Cham-
pion 6-2 6-0, Mancini-Markus 4-6 6-4 6-2,
Washington-Yzaga 6-4 6-3, Gilbert-
Layendecker 6-2 6-2.
Indian Wells, vrouwen, 675.000 gulden;
derde ronde: Seles-Whitlinger 6-2 6-3,
Martinez-Provis 6-2 6-2, Katerina Ma-
leeva-Coetzer 6-2 6-2, Tauziat-Dechau-
me 6-7 6-3 6-3, Wiesner-Kelesi 5-7 7-6 6-2,
Gigi Fernandez-Helgeson 6-4 6-3, Fra-
zier-Shriver 6-2 6-3, Grossman-Rinaldi
6-1 7-5.

ATLETIEK
Genua. EK indoor:
Mannen. 5000 meter snelwandelen, fina-
le: 1.De Benedictus 18.19,97,2. Kostjoe-
kevitsj 18.25,40, 3. Johansson 18.27,95, 4
Weigel 18.44,74, 5. Kollar 19.03,12.

Hamers en Gielen
mikken op Boston
UTRECHT - In Utrecht is mor-
gen het Nederlands kampioen-
schap veldloop. Marco Gielen
(Tegelen) en Nico Hamers
(Avon) mogen op grond van hun
recente prestaties hopen op een
klassering die recht geeft op een
van de zeven tickets voor het
wereldkampioenschap over drie
weken in Boston. Abdülah 1

Moussa (Avon) en Jürgen de
Haan (Kimbria) horen tot de me-
daillekandidaten bij de A-jc-n-
-gens.

Tegenover het doelpunt van Gijs
Weterings, halverwege de eerste
helft uit een afgeschoven corner,
stelden de Pakistani treffers van
Khalid Bashir en Mohammad Sha-
baz tien minutenvoor tijd. Pakistan
kreeg aldus zijn revanche voor het
verlies in de finale van de strijd om
de Worldcup in Lahore (1-3) en de
groepswedstrijd van zondag (0-1).

Revanche

Stand wereldbeker reuzenslalom: 1
Merle 466, 2. Schneider 391, 3. Compag.
noni 344, 4. Ruffe 321, 5. Wiberg 274, 6
Twardokens 229. Stand wereldbeker al-gemeen: 1.Kronberger 839, 2. Merle 764
3. Schneider 751, 4. Ginther 746, 5. Sei
zinger 665, 6. Compagnoni 590. Wereld-
beker landen: 1. Oostenrijk 8241, 2
Zwitserland 7651, 3. Italië 4873.

Narvik. Vrouwen, reuzenslalom. 1. Wi-
berg 1.54,55, 2. Wachter 1.54,75, 3. Fer-
nandez-Ochoa 1.55,25, 4. Merle 1.55,48,
5. Ruffe 1.55,90, 6. Eder 1.55,92, 7. Sei-
zinger 1.56,42, 8. Guignard 1.56,49, 9.
Salvenmoser 1.56,73, 10. Gavet-Hacher1.56,80.

SKIËN sport kort

" VOETBAL - De beslissings-
wedstrijd om de eerste perio-
detitel in de vierde E tussen
SVH '39 en Thorn is vastge-
steld op zondag 29 maart (ter-
rein Linne).

" BONDSCOACH - De tafel-
tennisvereniging Heerlen heeft
de Bulgaarse bondscoachRoti-
slav Georgiev gestrikt om ge-
durende zes weken de trainin-
gen van alle teams te verzor-
gen.

Volgens Hans Jorritsma valt er niet
te ontkomen aan wijzigingen in de
selectie. Cees-Jan Diepeveen, die
zich niet voor de trip naar Pakistan

TAFELTENNIS
Wenen. Top Twaalf: vrouwen, eerste
ronde: groep A: Asa Svensson - Hoo-
man 21-19 21-15 21-19, Batorfi - Timina
21-14 21-15 21-11, Guergueltsjeva - Per-
kucin 21-10 18-21 20-22 21-15 21-15.
Groep B: Tv Yong - Vriesekoop 21-15
21-12 21-18, Badescu - Nemes 21-15
21-13 18-21 21-23 21-14, Marie Svensson- Fa.ie 21-12 15-21 21-13 13-21 21-16.

Lahti. Mannen, wereldbeker Noordse
combinatie, springen: 1. Sulzenbacher

- 14 53 - 2 13
2. Meier 3503 - 6,98 - 7,45 - 15,10 - 2,10
3. Zmelik 3421 - 6,90 - 7,60 - 14,03 - 2,01
4. Penalver 3381 - 7,16 - 7,02 - 16,29- 2,07
5. Lobodin3313 - 6,99 - 7,13 - 14,66 2,01

Zevenkamp, stand na de eerste dag
(achtereenvolgens: totaal, 60 m, ver, ko-
gel en hoog): 1. Plaziat 3585 - 6,83 - 7,58

Stand: 1. Jansen, Koifman 7, 3. Foer-man, Meyer, Ribakov, Schwartsmann.
Valneris 6, 8. Clerc, Van der Zee 5, 10!
Boetsinski 4, 11. Chmiel, Cordier, Van-
deberg, Wigman 3.

Parthenay. EK mannen, vierde ronde:
Uhlig - Machado 0-2, Vandeberg - Meijer
1-1, Clerc - Van der Zee 1-1,Borghetti -Koifman 0-2, Jansen - Hubner 2-0, Boet-
sinski - Wigman 2-0, Issalene - Foerman
0-2, Schwartsmann - Marel 2-0, Chmiel -Valneris 1-1, Ribakov - Cordier 2-0.

DAMMEN

eredivisie
Morgen 14.30uur:
FC Groningen-Ajax

PSV 26 18 7 1 43 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 52833 - 23
FC Twente 25 10 6 92643 -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 13 725 26-28
MVV 25 8 8 924 26-34
Volendam 27 8 7 12 23 28-37
SVVDordrecht 26 8 414 20 35-53
Fortuna Sittard 26 31013 16 26-43
DenHaag 27 4 8 15 16 25-51
Graafschap 26 3 7 16 13 20-46
VW 25 2 6 17 10 22-59

buitenland

DOOR FRANS DREISSEN

" Robert de Wit heeft een goede EK-start achter derug, al bleef hij bij het hoogspringen onder de gewenste maat

GENUA - De geringe animo van de Europese atletiektop is
fnuikend voor het EK-indoor in Genua, maar dat mag de pret
in het Nederlandse kamp niet drukken. Drie van de vier 800
meterlopers zijn de schermutselingen van de eerste dag zon-
derkleurscheuren doorgekomen. Ruim halfkoers heeft zeven-
kamper Robert de Wit zelfs een nationaal record in het vizier.
Met uitzicht nog op brons.

r limburgs .ogb^T] sport

sport in cijfers



Bovenvermelde data plus:
24-29 juni: Rally Nieuw-Zeeland
7-12 september: Rally Catalonië
27 okt.-2 nov: Rally Ivoorkust

Rallywereldkampioenschap rijders

rally's belgië

europees rallykampioenschap
kampioenschap f3000

Wereldkampioenschap
|j april: Japan, 500 km Autopolis
f6april: ' Italië, 1000 km Monza10 mei: Engeland, 500 km Silverstone
f» mei: Spanje, 500 km Jarama
f O-21 juni: Frankrijk, 24 Uur Le Mans
*9 juli: Engeland, 1000 km Donington
«augustus: Duitsland, 1000 km Nürburgring
fö augustus: Japan, 1000 km Suzuka
*3 september: Mexico, 1000 km Mexico4 oktober: Spanje, 1000 km Jerez

Nationaal kampioenschap

8 maart: RTS Rally, Sint Truiden
21 maart: . Rally de Hanrrut
25 april: Boucles de Paneterie
9 mei: 12 Heures de Marche
30 mei: Seizoensrally Boeholt
14 juni: 12 Heures Braine-le-Comte
5 juli: 12 Heures de Chièvres
5 september: Bianchi, Charleroi
18 oktober: Sombreffe

Internationaal Nederlands kampioenschap
12 april: Eurocircuit Valkenswaard
10 mei: Maasmechelen (België)
17 mei: Eurocircuit Valkenswaard
21 juni: Eurocircuit Valkenswaard
5 juli: Arendonk (België)
12 juli: Eurocircuit, British Festival
23 augustus: Eurocircuit Valkenswaard

Internationaal kampioenschap
27-29 maart: Circuit Ardennes, Dinant
10-11 april: Hautes Fagnes, Jalhay
23-24 mei: Wallonië, Namen
26-28 juli: 24 Uur van leper
11-13 september: Omloop Vlaanderen
26-27 september: Looi, Tessenderloo
7-8 november: Condroz, Huy

rally's nederland

1° mei: Engeland, Silverstone
° Juni: Frankrijk, Pau
,1 juni: Spanje, Jerez
f° juni: Italië, Mugello
'2 juli: Italië, Pergusa
1® juli: Duitsland, Hockenheim
7^ augustus: België, Francorchamps
~* september: Spanje, Albacete
~' september: Frankrijk, Le Mansu oktober: Frankrijk, Nogaro

rallysprint

OpenNederlands kampioenschap
27-29 maart: Circuit Ardennes
24-26 april: Zuiderzeerally, Assen
23-24 mei: ELE Rally, Eindhoven
26-28 juni: 24 Uur van leper
11-13 september: Omloop Vlaanderen
3-4 oktober: Nacht van Achtmaal
13-15 november: Hellendoorn
plus keuze uit EK- of WK-wedstrijd

toerwagens

STARTVELD FORMULE 1
1. Ayrton Senna Brazilië McLaren MP4/6 Honda Vl2
2. Gerhard Berger Oostenrijk McLaren MP4/6 Honda Vl2
3. Olivier Grouillard Frankrijk Tyrrell 0208 Ilmor VlO
4. Andrea de Cesaris Italië Tyrrell 0208 Ilmor VlO
5. NigelMansell Engeland Williams FWI4B Renault VlO
6. Riccardo Patrese Italië Williams FWI4B Renault VlO
7. Erie van de Poele België Brabham BT6OB Judd VlO
8. Giovanna Amati Italië Brabham BT6OB Judd VlO
9. Michele Alboreto Italië Footwork FAI3 Mugen VlO

10. Aguri Suzuki Japen Footwork FAI3 Mugen VlO
Tl. Johnny Herbert Engeland Lotus 107 Ford V 8
12. Mika Hakkinen Finland Lotus 107 Ford V 8
14. Andrea Chiesa Zwitserland Fomet 1/002 Ford V 8
15. Gabriele Tarquini Italië Fomet 1/00 Ford V 8
16. Karl Wendlinger Oostenrijk March CG9IIB Ilmor VlO
17. Paul Belmondo Frankrijk March CG9IIB Ilmor VlO
19. Martin Brundle Engeland Benetton 1918 Ford V 8
20. Michael Schumacher Duitsland Benetton 1918 Ford V 8
21. J. J. Lehto Finland BMS Dallara 192 Ferrari Vl2
22. Pierluigi' Martini Italië BMS Dallara 192 Ferrari Vl2
23. Gianni Morbidelli Italië Minardi M192 Lamborghini Vl2
24. Christian Fittipaldi Engeland Minardi M192 Lamborghini Vl2
25. Thierry Boutsen België Ligier JS37 Renault VlO
26. Erik-Comas Frankrijk Ligier JS37 Renault VlO
27. Jean Alesi Frankrijk Ferrari F92A Ferrari Vl2
28. Ivan Capelli Italië Ferrari F92A Ferrari Vl2
29. Bertrand Gachot België VenturiLC92 Lamborghini Vl2
30. Ukyo Katayama Japan VenturiLC92 Lamborghini Vl2
32. Stefano Modena Italië Jordan 192 Yamaha Vl2
33. Maurizio Gugelmin Brazilië Jordan 192 Yamaha Vl2
34. Alex Caffi Italië A. M. Formula C4B Judd VlO
35. Enrico Bartaggia Italië A. M. Formula C4B Judd VlO

f

" De nummers 13, 18 en 31 zijn niet toegekend.

" Suzuki, Chiesa, Gachot, Katayami, Caffi en Bartaggia moeten deelnemen aan voorkwalifica-
tie.

°lits toerwagenkampioenschap (DTM)
april: Zolder (België)*9 april: Nürburgring

f mei: Avus
£> mei: . Wunstorf
*4 mei: Hockenheim
{ Juni: Donington (GB)
'°juni: Nordschleife Nürburgring
f° juni: Norisring
j^Juli: Brno (Tsjechoslowakije)
*b augustus: Diepholz
"september: Singen
"* september: Nürburgring11 oktober: Hockenheim

Evenementenkalender

overige data

15-16augustus: internationale races
23 augustus: American Sunday
29-30 augustus: Historische GP Formule I
5-6 september: internationale races
26-27 september: internationale races
10-11 oktober: finaleraces

rallycross

"onington en Brno: alleen ITR (rijders) Cup

Nationaal Nederlands kampioenschap
22 maart: Piedro Rallysprint 1
18 april: Veluwe (niet in NK)
14 juni: Piedro Rallysprint 2
2 augustus: Eurocircuit
6 september: Dunlop Rallysprint
19-20 september: Twente
18 oktober: Piedro Rallysprint 3

Coëfficiënt 20:
7-11 april: Italië, Costa Smeralda
9-10 mei: Bulgarije, Zlatni Piassatzi
6-7 juni: Polen, Rally Polen
25-28 juni: België, 24 Uur leper
16-19 juli: Duitsland, Rally Duitsland
6-9 augustus: Portugal, Vinho da Madeira
24-27 augustus: Griekenland, Eipa Rally
8-11 september: Engeland, Manx Rally
24-27 september: Cyprus, Rally Cyprus

Coëfficiënt 10
19-22 maart: Frankrijk, Carrigues
25-28 maart: Spanje, El Corte Ingles
23-26 april: Portugal, Volta a Portugal
11-13 juni: Engeland, Rally Schotland
12-14 juni: Tsjechoslowakije, Barum
20-21 juni: Bulgarije, Öebros
30 juli-2aug.: Duitsland, Hunsrück
4-6 september: Italië, Piancavallo
6-8 november: Italië, San Marino

Coëfficiënt 5 j
13-15 maart: Italië, Mille Miglia
27-29 maart: België, Circuit Ardennes
2-5 april: ■ Frankrijk, Grasse Alpin
1-3 mei: Italië, Targa Florio
21-23 mei: Joegoslavië, Saturnus
22-24 mei: Portugal, Rota do Sol
28-30 mei: Zweden, South Swed. Rally
18-21 juni: Duitsland, Hessenrally
10-11 juli: Tsjechoslowakije, Bohemia
24-26 juli: Italië, Rally della Lana
3-6 september: Frankrijk, Mont Blanc
16-20 september: Spanje, Asturië
19-21 september: Joegoslavië,VU Rally
1-4 oktober: Turkije, Rally Turkije
29 okt.-l nov: Zwitserland, Valais
5-7 november: Oostenrijk, Semperit
7-8 november: België, Condroz
13-15 november: Nederland, Hellendoorn

Coëfficiënt 2
11-12 april: Griekenland, Olympic
15-17 mei: Spanje, Cajalicante

Europees kampioenschap
5 april: Engeland, Lydden Hill .f april: Oostenrijk, Homa mei: Portugal, Lousada
i* mei: Finland, Hameenlinna«4 mei: Zweden, Kinnekullering

Juni: Frankrijk, Savenay
\l Juni: lerland,Kildare
„"? augustus: België, Ingelmunster

6 augustus: Nederland, Valkenswaard
september: Noorwegen, Lyngasu september: Duitsland, Estering

2-4 april: Historie Tulpenrally Barneveld
16-17 mei: Belgian Historie Rally
6-7 juni: Ferrari Days Francorchamps
20-21 juni: Eurorace Francorchamps
20-21 juni: 24 Uur Nürburgring
1-2 augustus: 24 Uur van Francorchamps

FLOR SCHILTE
Van onze correspondent

teur Jean-Paul, en Christian Fitti-
paldi, het neefje van Emerson.

Alain Prost werd er bij Ferrari uit-
gegooid wegens uitspraken tegen
journalisten. Hij zal mogelijk nog
een contract tekenen bij Ligier,
waar Erik Comas dan plaats zou
moeten maken.

Evenementenkalender
5 april: Duits toerwagenkampioenschap
26 april: Stefan Bellof Memorial
10 mei: New Race Festival
7 juni: Westfalen Pokal Rennen
9 augustus: EG Trophy
23 augustus: European Historie GP
5-6 september:24 Uurvan Zolder
20 september: Truck Super Prix

28-29 maart: openingsraces
18-20 april: Paasraces
16-17 mei: internationale races
30-31 mei: Historie Trophy
6-8 juni: Pinksterraces'
20 juni: Italia a Zandvoort
27-28 juni: internationale races
4-5 juli: Jakobs Truckstar Festival
18-19 juli: internationale races
1-2 augustus: Masters of Formule III
8-9 augustus: races MSC Langenfeld

Pok(er) en met miljoenenj^ALAMI ~ In het Formule
-circus zwaait morgen voor

pv!rerste keer dit seizoen de
seblokte vlag. Het spektakel"^gint op het Zuidafrikaanselrcuit van Kyalami en ein-
?}& begin november in Ade-J^e, Australië. De Formule

de meest opwindendeorm van autosport, die door"Ujoenen tv-kijkers wordt
gevolgd. Het theater rondomerny Ecclestone, van wie
£°rdt beweerd dat hij be-

was bij de grote Brit-,e treinroof, vertoont zijn
gristen uitsluitend bij despatie van de sponsordollars«n tv-rechten.

roeger werd door kleine renstal-
m aan de Formule 1 deelgeno-jjjl met gentleman-coureurs als
teri Graham Hill, JohnSur-

f.tlrlinS Moss en Jacky Ste-
len : racewagens waren gespo-
Te„ ln de kleuren van het land.
dP^nwooi*dig zijn de auto's rij-endereclamezuilen.

Magneet
n._t mule 1 werkt als een mag-
ge* 0p net kapitaal. In de zeventi-
bij ;laren stuurde Lord Hesketh
*ïvnt IJZe van aardigheid James
baaJ* met een eigen racewagen de
nair \_7"p' De Canadese oliemiljo-
beScv,Malter Wolf stelde een auto
Een kbaar voor Jody Scheckter.
JVla-i^an uit het kleine vrijstaatje
2at cc; KTChine^ s Teddv ViP- be"
z ett .. Nederlands paspoort en
in rL t^ eigen Formule 1-bolide
Kolrif i/le°dore. Ook de Zwitserse
oner ast?nmagnaat Gustav Brun

1 met Eurobrun in de

ft itteboord-criminelen hebben
st.n. on/tbr°ken in het circuit. In

1989 werd Joachim
W 1eeamwsteerd wegens miljoe-enfraude. Sindsdien is zijn ren-Brabham noodlijdend. Het

" Door de tifosi met gejuich begroet, Ivan Capelli, Ferrari

" Michael Schumacher, de:
grote troef van Benetton.

concern, haalde de bezem door de
renstal. Ten tijde van Niki Lauda
in de zeventiger jaren was Luca dj
Montezemola teambaas. Na voet-
balclub Juventus te hebben ge-
rund is Di Montezemola terug op
het oude nest. Naast de Fransman
Jean Alesi komt bij Ferrari oofc
een Italiaan in actie, Ivan Capelli,
tot grote vreugde van de tifosi.

Schumacher
Mercedes maakte in de herfst va|_
vorig jaar bekend niet terug te ke-
ren in de Formule 1. Toch verV
wacht iedereen een come-back
van de 'Silberpfeilen'. De rijdere
worden al fluisterend genomi-
neerd: wonderkind Michael Schu-
macher en Karl Wendlinger.

De veranderingen gaan even snel
als de races zelf. Nelson Piquet
verdween uit de picture. Hij is zijn
eigen Formule 3000-renstal begon-
nen. Pirelli haakte af wegens eco-
nomische redenen. De Formule 1
rijdt thans op Goodyearrubber.
Bertrand Gachot ging in 1991 in
Engeland goed in de fout tijdens
een ruzie met een taxichauffeur,
maar de Belg heeft zijn gevange-
nispak weer verruild voor een
race-overall bij Venturi-Lamborg-
hini.

Goodyear

Entree
Er is slechts een tiental rijders die
betaald worden om te rijden. De
rest moet geld meebrengen. De
entree tot het selecte gezelschap
Formule 1-coureurs is een dure
aangelegenheid. De Japanse de-
butant UkyoKatayama kocht zich
dit seizoen voor ru|m zeventien
miljoen gulden in bij het Venturi-
team van Gerard Larrouse. Het-
zelfde bedrag dat de Oostenrijker
Gerhard Berger jaarlijks opstrijkt
van McLaren en zijn privé-spon-
sors. De Japanner hoopt door goe-
de prestaties een deel van zijn
investering terug te winnen.
Daarover behoeft Ayrton Senna
zich geen zorgen te maken. Zijn
jaarsalaris wordt geschat op 35
miljoen gulden. Nigel Mansell
dient genoegen te nemen met een
kleine twintig miljoen gulden per
seizoen.

Onyxteam verdween toen beurs-
goeroe Jean-Pierre van Rossem
wegens een miljoenenzwendel
werd opgepakt. Het Leyton
House-team heet weer March

sinds de Japanse teameigenaar
eind '91 achter tralies verdween,
omdat hij met yens had gefrau-
deerd.
Bij de tests voorafgaande aan sei-

zoen '92 maakten de Renault-
teams, Williams en Ligier, een
veelbelovende indruk. Rondom
McLaren hangt altijd een waas
van geheimzinnigheid. Ayrton

Senna is weer de te kloppen man
dit seizoen. Drie opmerkelijke de-
butanten in de Formule 1 zijn de
vrouwelijke Giovanna Amati,
Paul Belmondo, de zoon van ac-

Ferrari kwam ook met nieuws. De
gigant, die behoort tot het Fiat-

Schumacher stapte in '91 in een
Jordan en verbaasde vriend e&
vijand. Luciano Benetton wist niet
hoe snel hij hem bij zijn team
moest inlijven. Voor '93 staat weer-
een stoelendans rond de Duitser
op de agenda, want Schumachei-
zou dit jaar wel eens een indrin-
gend visitekaartje in het Formulfc
1-circus kunnen achterlaten. Mor-genvalt opKyalami de eerste slag;

# ArieLuyendijk

cart/indycar 20-21 juni: Joegoslavië, Ina Delta
1-4 juli: Portugal, San Miguel
25 oktober: Spanje, Valeo
29 okt.-l nov: Portugal, Algarve
27-29 november: Frankrijk, Var

prototypes

3-8 maart: Rally Portugal
27 maart-1 april: Safarirally
2-7 mei: Ronde Corsica
30 mei-4 juni: Acropolisrally
20-26 juli: Rally Argentinië
25-31 augustus: 1000 Meren Rally
18-22 september: Rally Australië
11-16 oktober: Rally Italië, Sanremo
22-26 november: RAC Rally Engeland

Merken

Kampioenschap Verenigde Staten
22 maart: Surfers Paradise, Australië
5 april: Phoenix12 april: Long Beach
24 mei: 500 Mijl Indianapolis
Uuni: Detroit
21 juni: Portland
5 juli: Cleveland1-2 juli: New Vork
19 juli: Toronto, Canada2 augustus: Michigan
jjaugustus: New England
23 augustus: Elkhart Lake
Jj september: Vancouver, Canada
20 september: Mid Ohio
4 oktober: Nazareth
18 oktober: Laguna Seca
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Ze kwam in de autoracerij te-
recht door wijlen Elio de Ange-
lis. De in 1986 verongelukte
Formule 1-coureur gaf de Ro-
meinse het advies de raceschool
in Vallelunga te volgen. Daar'
slaagde zy twaalf jaar geledenals
beste leerling. Haar ouders kre-
gen bijna een beroerte, toen ze
meedeelde dat ze gingracen.minst bijzonder te noemen.

„Thuis zeiden ze dat ik me als
een vrouw diende te gedragen.
En die stapt niet in een race-
auto. Die blijft thuis om mooi te
zijn. Dat laat ik aan anderen
over. Ze vinden het eigenlijk
maar niets wat ik doe, hoewel ze
af en toe trots op me zijn als ik
een goedresultaat heb behaald."

magnaat die zijn fortuin maakte
en verloor in de jarenzeventig, is
in Italië en vooral in haar woon-
plaats Rome een veelbesproken
dame. Giovanna Amati haalde
de voorpagina's in 1978 toen zij
werd ontvoerd door een bende
uit Marseille. Na haar vrijlating
(en betaling van het losgeld) ver-
klaarde ze meer dan gewone
sympathie te hebben gehad voor
een van haar bewakers. Racen
was echter altijd haar grote lief-
de en daarin is ze ver gekomen.

van een Formule 1-bolide kan
temmen. Koppig bijt ze van zich
af: „Waarom zou mij datniet luk-
ken? Ik word gedwongen van
me af te slaan met woorden,
want anders lopen ze al over me
heen voordat ik in de auto ben
gestapt. In de macho-wereld die
de Formule 1 is, zien ze liever
een vrouw in de pitstraat dan in
de bolide. Ze zullen er toch aan
moeten wennen dat ik niet opge-
doft sta op te vallen, maar me
probeer te bewijzen achter het
stuur. En in derace ziet toch nie-
mand of een man of een vrouw
rondjakkert."

ROME - Na twaalf jaar
stuurt er weer een vrouw
door het circus van de For-
mule I, de Italiaanse Gio-
vanna Amati. Ze staat on-
der contract bij de Britse
renstal Brabham. „Ik heb
van kindsbeen gedroomd
van een debuut bij de grote
jongens," verklaarde de
32-jarige Romeinse opgeto-
gen. De overgang van de
fraai ogende Giovanna
Amati naar het zieltogende
Brabham lijkt vooral inge-
geven door commerciële
motieven. De vondst is van
Bernie Ecclestone, de man
die al bij talloze transacties
in de Formule 1-wereld be-
middelde. De sportieve ver-
wachtingen zijn uiterst laag.

Drie miljoen
Volgens ingewijden heeft de
hoofdsponsor van Amati de
doorslag gegeven. Naar het
schijnt heeft deze drie miljoen
gulden betaald aan Brabham, die.
het geld overigens goed kan ge-
bruiken. De Italiaanse pers sug-
gereerde dat de mysterieuze fi-
nancier het Franse computer-
concern Buil is, maar een
woordvoerder van dat bedrijf
ontkende dit pertinent. De spon-
sor gokt op veel publiciteit en zal
waarschijnlijk een campagne
starten met Amati als stralend
middelpunt.

Kansen op sportieve successen
lijken heel klein. Behalve de on-
ervarenheid van Amati is ook
het materiaal niet van al te grote
kwaliteit. Een oude Judd-motor
is geplaatst in een ook al niet zo
nieuw model Brabham.

Betwijfeld wordt of ze de 300 pk

Amati is een relatief onbekende
coureur, die in de lagere catego-
rieën nog geen enkele overwin-
ning heeft weten te boeken.
Amati zei echter, in een poging
alle scepsis weg te nemen: „Ik
ben een echte coureur. Jullie zul-
len wat zien."

Vijfde
Giovanna Amati is overigens de
vijfde vrouw, en de derde Itali-
aanse, die haar geluk beproeft in
de Formule 1. De eerste was de
Italiaanse Maria Teresa De Fili-
pis die in 1958 met een Maserati
aan drie GranPrix' meedeed. Ze
werd een keer tiende en trok
zich twee keer terug. De andere
dames - de Italiaanse Lella Lom-
bardi in 1975 en de Britsen Davi-
na Galicia en Desire Wilson in
1980 - wisten nooit ver tekomen.
Een lot dat ook Giovanni Amati
boven het hoofd hangt.

Talent
Giovanna is een wildebras; nor-
maal gesproken de vriendelijk-
heid zelve, maar ze kan zich
opwinden als verondersteld
wordt dat haar vrouw-zijn en
haar financiële draagkracht de
deur naar de hoogste afdeling
van de autosport hebben ge-
opend. „Ik ben niet uitgekozen
omdat ik een vrouw ben en ook

Het is op zijn minst curieus dat
Brabham voor de Italiaanse
heeft gekozen omdat de Japanse
coureur Akihito Nakaya, die de
belangrijkste gegadigde was,
geen licentie wist te bemachti-
gen. Amati was een goed alterna-
tief, ondanks dat ze onopvallend- niet één keer een plaats bij de
eerste zes - het kampioenschap
in de Formule 3000 had afgeslo-
ten. Haar laatste overwinning (in
de Formule 3) dateert alweervan
enkele jaren geleden. Dat Amati
wel een licentie kreeg, is op zijn

Wereldkampioen formuleert kritiek op gewijzigde kwalificatie
Ayrton Senna vreest chaos

DOOR BENNIE CEULEN steun van zijn Oostenrijkse team-
genoot Gerhard Berger

Ayrton Senna vloog intussen via
Lausanne, waar hij als eregast aan
moest zitten bij een banket van
sponsor Marlboro 'eventjes' terug
naar Sao Paulo. Inmiddels is Sen-
na in Kyalami garriveerd. Daar
wacht hem morgen de Grote Prijs
van Zuid-Afrika. „Het wordt weer
ouderwets vlammen," voorspelt
hij.

VlammenHEERLEN/SILVERSTO-
NE - Ayrton Senna is
gewapend voor het mor-
gen beginnend Formule
1-seizoen. Gedurende drie
maanden heeft de Brazi-
liaan in eigen land de accu
opgeladen. Een lange va-
kantieperiode waarin de
drievoudig wereldkam-
pioen zich uitleefde op
zijn boerderij, veel tijd
doorbracht in familie-
kring en met volle teugen
genoot van zijn hobby's
jet-ski en het radiogra-
fisch besturen van model-
vliegtuigjes. Uiteraard
kroop hij ook vaak genoeg
achter de stuurknuppel
van zijn helikopter. De
tijd van ontspannen is
voorbij. Van de regerend
wereldkampioen wordt
verwacht, dat hij zijn titel
met verve verdedigt.

" De vuurspuwende Williams FWI4B-Renault VlO van Nige
Mansell.

Nigel Mansell
zweert bij

nieuwe

motorophanging

Per ronde volle
seconde sneller

Ayrton Senna vreest de strijd in
het nieuwe seizoen niet. Toch
maakt hij een voorbehoud. Hij
heeft felle kritiek op de nieuwe
formule van de kwalificatieritten,
die met ingang van de huidige
reeks over één uur worden verre-
den.

„Ik kan me nu al voorstellen wat
daarvan terecht komt. Verschrik-
kelijke opstoppingen en hachelij-
ke toestanden." Volgens Senna
draait het uit op chaos en brok-
ken. „Dat is het laatste waar we op
zitten te wachten."

Vakantie

le 1 eindigde. „Bovendien heb i*
alle vertrouwen in mijn techn 1'

sche staf."

van Columbus te hebben ge-
vonden. Indien het ultramo-
derne, computergestuurde
systeem even betrouwbaar
blijkt als in de testritten,
denkt Mansell per ronde een
volle seconde sneller te kun-
nen gaan.

„Ik ben er dit jaarextra fel op ge-
brand de strijd met Senna aan te
binden," aldus Mansell die in 1991
met 72 punten achter Senna (96)
op de tweede plaats van het
Grand Prix-circus van de Formu-

De verwachting is dat op de cir'
cuits de strijd vooral hoog zal op'
laaien tussen de elkaar heftté
beconcurrerende teams vaj1
McLaren (Senna, Berger) en Wil'
liams (Mansell, Patrese). Dat lS
ook de visie van Nigel Mansell-
„Ik denk dat het inderdaad vooraj
tussen deze twee teams zal gaan-
Al weet je nooit, aldus Mansell'
wat 'Ferrari en Benetton mis'
schien nog in petto hebben.'

LONDEN - Nigel Mansell
maakt geen geheim van zijn
ambities. „Ik ben klaar om
Ayrton Senna te onttronen."
De Brit baseert die nogal op-
timistische verwachting op
een nieuw, technisch snufje.
De 38-jarige coureur, die on-
langs zijn woning op het ei-
land Man verliet voor een
zonniger stekje in Florida,
hoopt met de veranderde
motorophanging in zijn Wil-
liams-Renault bolide het ei

Hij betreurt het niet, dat de tijd
van zalig nietsdoen achter de rug
is. „Ik heb lang genoeg van mijn
vrije tijd kunnen genieten," ver-
klaart hij. „Voor mij betekent va-
kantie vieren niet op het strand
liggen luieren. Ik geniet van mijn
rust op een andere manier. Ver
weg van de wereld waarin ik be-
roepshalve leef. Als het seizoen
afgelopen is, trek ik me helemaal
terug uit de autosportwereld."

" Ayrton Senna: ,fiet wordt weer ouderwets vlammen."
Foto: FRANSRADE

Vorige week woensdag meldde
Ayrton Senna zich in Silverstone.
Op het Engelse autocircuit kroop
hij voor het eerst weer in zijn
McLaren-Honda. Zijn nieuw ge-
prepareerde bolide was helemaal
op punt gesteld door de autocon-
structeur. Na een uitgebreide in-
spectie van het materiaal stoof hij
weg in zijn glimmende bolide.

McLaren-Honda

Van onze correspondent zou zon kampioen'
schap alles betekenen
en het is ook voor rnü
nog een van de sportie'
ve doelen die ik heb-
Gaat het wereldkam-
pioenschap niet doorj
dan rijd ik in elk gevaJ
wel wedstrijden, maar
is er geen sprake va"
een officiële titel."

Jan Lammers in
de slipstream

Overal bij, maar net geen top

het allemaal niet gewel-
dig.

werk en reed in de Ja-
panse competitie For-
mule 3000 om scherp te
blijven.

rijder aan, die het pro-
ject sportief gestalte
moest geven. Dat werd
Jan Lammers, die in
het land van de rijzende
zon razend populair is.
Lammers deed het test- -mijn rechterarm in de cockpit te

zitten zwaaien."

Verder bestaat de m°'
gelijkheid dat Lammers
gaat testrijder, voor het
een of andere Formule
1-team. „Dan blijf ik o.
de hoogte van de J°nC
ste technieken en heD
ik toch weer contact
met dat wereldje."

Osamu Goto, Tyler Alexander en
Dave North. Zijn MP 4/6 is uitge-
rust met een simpel systeem, dat
reeds gebruikt werd tijdens de
laatste Grand Prix van Hongarije.
En dat was niet goed genoeg om
de hele afstand van de race aan te
kunnen.

sportwagens Groep C
niet door. Jan Lam-
mers, overal bij, maar
net niet bij de top. Hij is
zonder twijfel de beste
coureur uit de geschie-
denis van de Neder-
landse autosport, maar
het heeft hem in zijn
loopbaan niet meegeze-
ten. „Mijn timing was,
denk ik, niet goed. Ik
zat op het verkeerde
moment op de goede
plaats of andersom."

ZANDVOORT - Echt
weer iets voor JanLam-
mers. Heeft hij een
nieuwe wagen, die na
een jaar van ontwikke-
len op de rails staat,
gaat waarschijnlijk het
wereldkampioenschap

„Men moet niet denken, dat ik af-
gelopen winter helemaal heb stil-
gezeten. Als ik geniet van de rust,
wil dat niet zeggen dat ik niet met
mijn vak bezig ben. Met het oog
op het nieuwe seizoen heb ik hard
gewerkt. Zowel aan mijn lichame-
lijke conditie als aan mijn geeste-
lijk vermogen. Je kunt je op dit
niveau alleen handhaven met
hard werken. Anders tel je niet
meer mee."

De afloop van zijn For-
mule 1-avontuur is be-
kend. Daarna heeft hij
nog Indycar-races ge-
daan in de VS, zonder
noemenswaardige uit-
schieters. In de Sports-
carklasse leek het beter
te gaan. Hij deed het de
laatste seizoenen uitste-
kend in de Jaguar,
waarmee hij de legen-
darische 24 uur van Le
Mans won en Daytona
op zijn naam schreef.

een geringe druk. Dc helft van
normaal. Enkele dagen geleden
besefte ik, dat ik eigenlijk een
beetje vastgeroest was. Formule 1
betekent piloteren. Het gaat uit-
sluitend om stuurmanskunst. Om
het even wat je doet, om het even
hoe hard jetramt, bepaalde facet-
ten van deze sport vereisen dc
nodige tijd om onder dc knie te
krijgen. Zowel lichamelijk als
geestelijk. Dc grote vorm is er nu
dus nog niet. Ik heb ook nog even
dc tijd."

De Formule 1 loopt als
een rode draad door de
loopbaan van Jan Larf'
mers. Nog altijd is e
sprake van wederzijds
belangstelling, maa*voor Lammers is he

fhoofdstuk definitief al'
gesloten. „De laatst*
vijfjaar heb ik wel tic"
keer de kans gehad oHJeen Formule l-contrac
te tekenen, maar allee
bij onbeduidend»
teams. Daar heb ik gee'
zin meer in."

Op Silverstone heeft Senna zijn
Formule 1-monster tot in de fines-
ses getest. De motor met de hulp
van Akimasa Yasuoka, het chassis
met Giorgia Ascanelli, de half au-
tomatische versnellingsbak met

Toyota is inmiddels
klaar voor competitie
en verscheepte de auto
naar Engeland, waar
Lammers de eerste'
'shake-down-test' uit-
voerde op Silverstone.
Maar welkewedstrijden
hij met de wagen gaat
rijden, is nog hoogst on-
zeker. Een van zijn
sportieve doelen is nog
altijd het behalen van
de wereldtitel in de
Groep C. „Voor Toyota

Zakelijk gezien heeft de
35-jarige Zandvoortse
miljonair zijn zaakjes
prima voor elkaar. Hij
is voor het tweede jaar
in dienst van Toyota,
strijkt een riant salaris
op en heeft ook voor de
toekomst prima com-
merciële vooruitzich-
ten. Alleen sportief was

Volgens de concurrentie Wil-
liams-Renault zal Senna het dit
seizoen met zijn McLaren-Honda
MP 4/6 moeilijk krijgen in de
strijd met de FW 14 B van Mansell
en Patrese. Niettemin maakt Ayr-
ton Senna zich niet ongerust. „Na-
tuurlijk, wacht ik ongeduldig op
de nieuwe MP 4/7. Dat ontken ik
niet, maar de testraces op Silver-
stone hebben me ervan overtuigd,
dat ik dg strijd in mijn 'oude' race-
wagen best aan kan gaan met
Mansell. Mijn bolide heeft vol-
doende power in huis," meent
Ayrton Senna, die op de Grand
Prix-circuits kan rekenen op de

Dit jaar zou hij zijn
come-back op de race-
banen hebben gevierd
met een Toyota. De Ja-
panse autogigant stopte
miljoenen in de ontwik-
keling van een Sports-
car en trok een ervaren

„Ik heb deze nieuwe transmissie
amper drie keer getest," verduide-
lijkt Ayrton Senna. „Het functio-
neren ervan verwondert me. Het
is de kunst tot een perfecte synch-
ronisatie met het gaspedaal te
komen. In het begin is dat moei-
lijk. Jemoet er aan wennen. Het is
me al gelukt om voor niks met

Williams-Renault

wu rei iuic

Senna merkt op, dat hij aan de
vooravond van de seizoensouver-
ture nog niet onder heel grote
druk staat. „Ook al ben ik wereld-
kampioen," lacht hij zijn tanden
bloot. „Laten we het houden op

Ouverture

" Giovanna Amati: ,JBrabham heeft me genomen, omdat
ik talent heb."
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Van onze correspondent nog over geld beschik. Brabham
heeft mij genomen, omdat ik ta-
lent heb."

Ontvoerd
De dochter van een bioscoop-

Vrouw van 300 pk
Giovanna Amati zal 'de macho's wat laten zien '

Limburgs dagblad sport
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Wat maskers voor het raam, een paar bal
lonnen en papieren slingers. Daar moet
een mens tegenwoordig maar het 'carna-
valsgevoel' van krijgen.

roept. Het plafofflJ is namelijk bedekt
met glanzende banen van gekleurdefolie
en overal zijnkitscherige goudermfoe-
metjes geplakt.

„Ik vind dat je het aan jeklanten ver-
plichtBent on. jecafé te verafiÜren. Zo
kan iedereg^enminste langzaam in de
stemming komen en een feestelijk gevoel
krijgen. Je verdient toch ook een hoop
geld in dietijd. Als ik om me heenkijk,
danzie ik dat de horeca er steeds minder
moeitevoor doetom detraditie in stand
te houden en hun lokaal zo origineel mo-
gelijkop te sieren. Vroeger was er nog
een soort competitie welk café er het aan-
trekkelijkst uitzag," vertelt Caro, die zelf
ook regelmatig achter detap van Tapas
te vinden is.

Vind ze het nu niet vervelend dat haar
'kunstwerk' na de carnaval in hetruime
sop verdwijnt? „Ach, we kunnen nog al-
tijd hetraam eruit snijden," grapt ze. „Dit
zie nietals mijn levenswerk. Mensen die
zandkastelen bouwen hebben er toch ook
niet minder 10l in. Het blijft minstens een
week ter bezichtiging. Volgend jaarga ik
in ieder geval meerdere cafés beschilde-
ren. Het is namelijkverschrikkelijk leuk
werk."

Nachtclub
„Zonde," meent Caro Gooijen, een 27-ja-
rige studente tekenen aan deKLS. Zij
beschilderde deramen van het café Ta-
pas aan de markt in Sittard. Figuren die
zo weggelopen zijn uit een Franse nacht-
club. „Ik heb gespiekt bij Toulouse-Lau-
trec. Want het is de eerste keer dat ik dit
doe en het moest heel snel afzijn. Boven
dien wilde ik eens iets anders dan de
gebruikelijke clowns en stripfiguren."
Dansende can-canmeisjes passen wel bij
de sfeer die derest van deversiering op-

De tong uit de mond of blote
borsten zijn taboe. Maar

mannen met volle bierbuiken
en rooie neuzen loeren lustig

naar de verwonderde
voorbijgangers. Sommigen
blijven staan om een tweede
blik te werpen op de vrolijke
blondines dit opJÉÉpaalde

p^tsenbehoorl^k
overgeproportiome^Kijn. De
winterschJaer ti^fWeer door
het lAbÉrgp land en tqorfhet
saaie glas vafl|^fés en J|g|itoren

met J-yifrakteristieke
carna^alstaferelen. Al

verdringen eenvormige
maskers en stickers steeds
meer het eerzame vakwerk.

Clowns, gebroken harten en ontelbare zakken
friet sieren de ruiten van een Sittardse friture:
samen met het blond schuimend gerstenat dé
ingrediënten voor het jaarlijksecarnavalsfeest.
Ook elders in het Limburgse land schminkt
men devoorgevels in het traditionele rood, geel
en groen om alle mensen dieal winkelend rond-
struinen door stad of dorp,voor te bereiden op
drie doliedagen.En hoewel de traditie lang-
zaam maar zeker een wisse dood tegemoet gaat,
zijn er nog steedsbegaafde tekenaars die in de
carnavalsweken een fortuin bij elkaar schilde-
ren. ".-\- J|
„Ze melden zich vrijwillig aan met potten en
flessen onder de arm. Binnen één middag is al-
les geschilderd.Dat gaatecht razendsnel. We
betalen ze en vervolgens zijn ze weer vertrok-
ken naar het volgende café. Ik weet niet eens
hoe ze heten. Zo gaat dat ieder jaar.Die jongens
verdienen daar behoorlijk wat aan in dit sei-
zoen," vertelt een woordvoerder van café de
Gijsbrecht in Wyck-Maastricht, waar vrolijke
feestgangers op deramen prijken.

Krassen
>,Wij beginnen er niet meer aan," vertelt'Marcel
Deckers, eigenaarvan restaurant/café Grand
Mère aan het Vrijthof. Het gebouw is getooid
met maar liefst negen grote blanke ramen en
daarom uitermate geschikt voor uitbundig
schilderwerk. „Als jeeen echte artiest het werk
laat doen - envergis jeniet in de kwaliteit van
dezekunststukjes - dan benjetoch gauw twee-
honderd gulden per raam kwijt. Dat is een lieve
duiten daarmee is het verhaal nog niet afgelo-
pen. Na de carnaval moeten we een schoon-
maakbedrijf inhuren om deverf er weer vanaf
te krabben en te vegen. Dat kost ook weer geld
en bovendienwerkt deverfin op het schilder-
werk van dekozijnen. Ook blijven ersoms kras-
sen of lichte laagjes ver&ichter in het gfe"

- „ r* ■ i_*u-i-i i t . Foto: PETER ROOZEN" Caro Gooijen: gespiekt bij Toulouse-Lautrec.

door
ANGELI
POULSSENDe winterschiluer

heeft weer toegeslagen

E^Sers heeft geemjÉS?meer om het her^aar
door lastte hebben van öen lichte carnavMpta-
ter, telteÉalsfaii dod-Wltjoch_o^de glas
naar buüfn bJpfHij behelpt ziclfvogrtaan met
bont beschildei^borden voor deaJÜnen. Dat is
één van develêSplossingen diegien bedenkt.
Nieuw zijn hi§. oorbeeld de dssPichtige stic-
kers met c^lKvalsvoorstellingen diena ge-
bruik weer gewoon vgi deramen getrokken
kunnen,worden. ISffftirigineel (erzijn er dui-
zenden van) maar wel decoratief en o zo makke
1ijk. De meeste zaken maken zich er echter
helemaal met een Jantjévan Leiden ervan af

Schildersverdriet
Ook Theo Giesen heeft weinig last van
schildersverdriet.Hij trekt al jareneen
veelkleurig spoor doorLimburg. „Ik doe
dit werk nu al meer dantwintig jaar,"
vertelt hij, terwijl de neuzen razendsnel
van een rooie lik worden voorzien. Al
heen en weer rennend tussen deemmer-
tjes verf, werpt hij een snelleblik op zijn
ontwerpen. „Ik kom, kijk en schilder,"
zegt Theo lakoniek, „door de jaren heen
hebik natuurlijk al heel veel tekeningen
gemaakt. leder jaarkomen er weer een
paar ontwerpen bij. Ik maak nooit een
planning en begin meteen uit de losse
pols te schetsen. Meestal krijg ik carte
blanche voor mijn ontwerpen en zeggen
ze alleen dat het niet al te schunnig mag
zijn." Geen tongen uit de mond dus, en
ook geen blote borsten.

Tijdens het carnaval toert Theo Giesen
met zijn vrouw en fotocamera door heel
Limburg. Zorgvuldig worden zijnkunst-
werken op de gevoelige plaat vastgelegd,
als herinneringof als voorbeeld voor
eventuele nieuwe opdrachtgevers. Gie-
sen heeft het nog nooit meegemaakt dat
zijn schilderwerk beklad werd en ook
aan de speciale sterke latexverfzal het
niet liggen. De karikaturen zullen zich in
het feestgewpel handhaventotdat hetrei-
nigingbedriÉerhardhandig e«£i eind aan
maakt. Vf g>
Caro Gooüpn i&nog niet zo ervarfflTzij
geb^ikteJgewne, met wateiwerwijder-
ba|iPïtel'v<sr haar &Steené_ figuren. Is
ze dan niet'oang dat|jjPegsnjp_rti_dig
een eind aas de pretjnaakt? "^_# _fc k„Dit jaarregent herniet," a_öjP_ordt zap
vol vertrouwen in de heilige Clara. Ern!ve
hopen metzn allen maar dat Erwin Krol
en John Bernard haar in het gelijk stel-
len. Want er is maar een plaats waar het
vocht rijkelijk mag vloeien tijdens de car-
naval; uit de tap.

" Theo Giesen: weinig last van schildersverdriet. Foto; CHRISTA halbesma

" Café de Gijsbrecht: lk weet niet eens hoe de schilder heet Foto: frits widdershoven
s
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ROBERTS EXPRESS
is een zeer succesvolle transportorganisatie, met als specialisatie „same day or sunrise delivery". De on-
derneming maakt deel uit van Roadway Services Inc, gevestigd in Akron, Ohio. In 1991 werd een omzetvan meer dan $ 3 miljard gerealiseerd, waarmee Roadway tot de grootste transportondernemingen vande Verenigde Staten behoort.
Het unieke Roberts-concept is begin 1990 in Europa geïntroduceerd en wordt actief verkocht in Neder-
land, België, Duitsland en Noord-Frankrijk. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Maastricht.
In het kader van de verdergaande groei, zoeken wij contact met kandidaten voor de functie van

BOEKHOUDER/CONTROLLER m/v
De succesvollekandidaat dient te beschikken over flexibiliteit en doorzettingsvermogen, teneinde in eensnel groeiende organisatie te kunnen slagen. U moet bereid zijn om aanvankelijkals „eénpersoons" afde-ling te functioneren, maar over voldoende capaciteiten beschikken om in de toekomst een management-
positie te vervullen.
Uw functie:- verzorgen van de totale boekhouding;- maandelijkse rapportage aan het Amerikaanse hoofdkantoor;- bijhouden van debiteuren- en crediteurenadministratie;- cash flow projecties;- voorbereiden van budgetten voor de diverse afdelingen;- bewaken van budgetten;- maken van analyses.
Uw profiel:- HBO-werk- en denkniveau;- SPD I en 11/HEAO of gelijkwaardige opleiding;- 2-3 jaar praktijkervaring, bij voorkeur in een internationale omgeving;- vloeiende uitdrukkingsvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk) in Nederlands en Engels, bij voor-

keur ook in Duits en Frans;- zeer gemotiveerd en in staat zelfstandig te werken.
Wat wij u bieden.
Een baan met volop ruimte voor initiatieven in een snelgroeiend bedrijf. Naast een aantrekkelijk salaris,kunt u rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede uitstekende werkomstandigheden ineen jong, enthousiast team.

Is uw interesse gewekt en voldoet u aan bovengenoemde profielschets?
Uw schriftelijke sollicitatie met cv. kunt u richten aan

Roberts Express BV
t.a.v. de heer J. Callf,
Horsterweg 1, 6236 ZG Maastricht Airport.

I ROBERTS I m_____umm~m \____Z__\\_W_^_W_W^S_

VALKENBURG AAN DE GEUL
VALKENBURG AAN DE GEUL
Valkenburg aan de Geul (18.000 inwoners) is een aantrekkelijk recreatief-toeristisch
centrum in het hart van Zuid-Limburg. Het neemt een vooraanstaande plaats in op toe-
ristisch en recreatief gebied in Nederland.
Veel aandacht wordt ook gegeven aan het voorzieningenpakket voor de eigen inwo-
ners. Hierbij nemen de onderwijsvoorzieningen een belangrijke plaats in.
Thans zijn een openbare basisschool, zes bijzondere basisscholen, een mytylschool
en een middelbare scholengemeenschap aanwezig.
Op 1 augustus 1992 zal in Valkenburg aan de Geul een tweede openbare basisschool
van start gaan. De school wordt gehuisvest in het schoolgebouw aan de Bosstraat in
de wijk Broekhem.
Voor deze nieuwe basisschool bestaat de vacature

DIRECTEUR V/M
ORGANISATIE
De nieuwe basisschool komt onder het bestuur van het college van burgemeester en
wethouders.
De ouderparticipatie moet nog vorm en inhoud worden gegeven.
De directeur neemt deel aan in- en externe overlegstructuren.
De ontwikkelingen van het onderwijsbeleid, waaraan de directeur deelneemt, vindt
plaats vanuit de afdeling welzijn, onderwijs en sport, ressorterend onder de hoofdafde-
ling burgerzaken.
FUNCTIE-INHOUD:- het gestalte geven aan de nieuwe basisschool, op basis van onderwijswetgeving en

plaatselijk beleid;- het inspirerend en motiverend leiding geven aan de onderwijsgevenden;- het op democratische wijze invulling geven aan de overlegstructuren in schoolver-
band;

- het stimuleren van ouderparticipatie;- het verrichten van buitenschoolse activiteiten;- het vorm geven aan zorgverbreding.
FUNCTIE-EISEN:- de wettelijke bevoegdheidseisen;- kennis van en affiniteit met de onderwijsontwikkelingen;- ruime onderwijservaring;- leidinggevende ervaring gewenst;- gebleken initiatief- en doorzettingsvermogen;- op natuurlijke eigenschappen gebaseerd leiderschap;- flexibele werk(tijd)instelling.
AANSTELLING EN SALARIS:- een vertegenwoordiging van de eerste openbare basisschool is bij de selectie be-

trokken;- aanstelling geschiedt op basis van het rechtspositiebesluit onderwijspersoneel;- aanstelling zal geschieden per 1 juni 1992;- een psychologiosch en een medisch onderzoek maken deel uit van de selectieproce-
dure.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling
welzijn, onderwijs en sport, de heer J.J.H. Wauben, telefoon 04406-18235.
Reacties binnen 10 dagen na het verschijnen in dit blad te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, postbus 998,6300 AZ Valkenburg aan de Geul,
onder vermelding van „dirbs" op de enveloppe.

MitReadymix die Zukunft bauen.
Die Readymix-Beton AG als gröGter Unternehmensbe-
reich innerhalb des Readymix-Konzerns ist der führen-
de Transportbetonhersteller in Deutschland. Der Sitz
der Zentrale befindet sich in Ratingen, im Norden von
Düsseldorf. lm Rahmen der Intensivierung der beste-
henden Kontakte in die Beneluxlander suchen wir eine

Direktionsassistentin
Sic arbeiten eng mit dem Vorstand zusammen und
stehen so mit im Zentrum unternehmerischer Ent-
scheidungen. An den maßgeblichen Sitzungen, die Sic
vorbereiten, nehmen Sic teil, übernehmen die Proto-
kollführung sowie die Nachbereitung und Dokumenta-
tion. Die Projekt- und Terminkoordination, die selb-
standige Erledigung von Spezialaufgaben sowie der
Korrespondenz und Sekretariatsarbeiten gehören mit
zu Ihren Aufgaben.
Für diese anspruchsvolle Tatigkeit sollten sic Nieder-
landisch, Französisch und Deutsch in Wort und
Schrift beherrschen. Wenn Sic dazu noch ein ausge-
pragtes Organisationstalent besitzen, über PC-Kent-
nisse vertogen und der Urngang mit unterschiedlichen
Gesprachspartnem Innen Spaö macht, mochten wir

Die Readymix-Gruppe Sic gerne kennenlernen.
gehort zu denfüh-
renden eurapaischen Wenn auch Sic in dieser Aufgabe eine Herausforde-
Baustoffuntemehmen rung sehen, senden Sic uns bitte Ihre Bewerbungsun-
M^oMfoneu'enden terlagen mit Angaben zur Einkommenssituation und
Unser Name stehtfür möglichem Eintrittstermin.
Produkt-und Dienst- Herr Koreny steht Ihnen unter 09-49-(0)2102/401-342
leistungsquditaiisowie fur Vorinformationen gerne zur Verfüqunq.rur engagterte Mit- => a

arbeiter.denenwi. Readymix Beratungs-GmbH - Personalmarketing
dfe!zukünhbietenUr Daniel-Goldbach-Straße 25 - 4030 Ratingen

Tranjportfcwton B.tonprodukte
Kw <^Ro____k#i_i___s^»- PwenMon

p=BRANSON==
Branson Ultrasonics B.V. is de zelfstandige dochter van een
internationaal opererend concern met wereldwijd meer dan 70.000
mensen. In de Benelux-vestiging, in het centrum van Nederland, werken
80 mensen. Het produktenpakket bestaat uit kunststoflasapparatuur en
reinigingsapparatuur voor toepassingen in de industrie.

Binnen de verkoopafdeling Benelux zijn wij op zoek naar een

SALES ENGINEER M/V
die verantwoordelijk is voor de verkoop van industriële ultrasone
reinigingsapparatuur in België en Luxemburg.

Gevraagd wordt:
" eigen initiatief en zelfstandig optreden " goede contactuele eigen-
schappen " een opleiding op HBO-niveau, werktuigbouwkunde
aangevuld mét b.v. een applicatiecursus procestechniek " commerciële
ervaring in de kapitaalgoederensector of anderszins " beheersing van de
Nederlandse, Franse en Engelse taal in woord en geschrift " bij voorkeur
woonachtig in Zuid-Nederland " leeftijd 25 - 35 jaar

Geboden wordt:
" een baan in een internationale organisatie " een uitstekende werksfeer
" zelfstandigheid " goede honorering

Indien u vooraf nadere inlichtingen wenst, kunt u overdag telefonisch
contact opnemen met de heer A. Dekker, Operations Manager, telefoon:
02155 -15551 (tst. 54). Een psychologisch onderzoek maakt mogelijk
deel uit van de procedure.

Gegadigden dienen hun reactie, voorzien van een CV. en een recente
pasfoto, te zenden aan de afd. Personeelszaken.

Branson Ultrasonics B.V.
Postbus 9
3760 AA SOEST

I De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, de VBOK, is een algemej*
I vereniging van ruim 87.000 leden, diezich de bescherming van het ongeboren W
I door middel van hulpverlening en voorlichting ten doel stelt. .I Aan deze doelstelling wordt gestalte gegeven doorprofessionele krachten op **jI landelijk dienstencentrum te Amersfoort en door 1750 getrainde vn/willigers in ''J

_^_\ I plaatselijke werkgroepen.
Arj^^^^^ I De hulpverlening varieert van een vraagbaakfunctie en crisisinterventie tot langde
w _r___9*> m__ I9e begeleiding, waarbij, indien gewenst, de omgeving van dehulpvragerlhulpvras

I f [_f_\. I ster betrokken wordt.■ llrv _m■\Vy^ I Het bestuur van de vereniging wenst op korte termijn in contact te komen mei

■K9SH A. EEN MAATSCHAPPELIJK WERKENDE v/m
Mltll BLI^V I Het 9aa' nierDii om een Part-time functie (24 uur per week) voor de provincie
B^HH I Noord-Brabant en Limburg.

I Taken:
I - hulpverlening aan hen die in verband met hun zwangerschap in de problem8"

zijn gekomen;
I - hulpverlening bij de verwerking van abortus provocatus;I - coaching van de vrijwillige hulpverleners;
I - houden van spreekbeurten over de hulpverlening.

I Eisen:
I - diploma HBO. maatschappelijk werk (MWD);I - een aantal jaren ervaring in de hulpverlening;
I - vermogen en bereidheid om in teamverband te werken;
I - organisatievermogen en flexibiliteit;
I - bereidheid te (gaan) wonen in het werkgebied;
I - in het bezit van rijbewijs B/E en auto.

I Gezien de aard van de hulpverlening en de samenstelling van het team, gaat on!
H voorkeur uit naar een vrouwelijke, rooms-katholieke functionaris.

B. EEN GROEPSWERKER v/m
I Het gaat hierbij om een part-time functie (20 uur per week) voor de provincies V
I land, Noord-Brabant en Limburg.

I Taken:
I - de verdere uitbouw en intensivering van het netwerk van vrijwilligers;
I - de begeleiding en coaching van de vrijwilligers door:

* het onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten; . t
« het meewerken aan cursussen met het oog op de deskundigheidsbevorderi»"

van de vrijwilligers;
i het bezoeken van werkgroepen;
* het ondersteunen van plaatselijke activiteiten in de werkgroepen;

I - het verrichten van administratieve en rapportage werkzaamheden;I - het stimuleren en initiëren van de ledenwerving.
I Eisen:
I - opleiding MBO/HBO-niveau (CMV. SPH);
I - ervaring met het werken met groepen;
I - bereidheid en vermogen om in teamverband te werken;

I I - creativiteit en motivatie; j,.- B BJ - flexibiliteit ten aanzien vgn werktijden (o.a. inverband met het bezoek aan we'
H groepen in de avonduren;■ - minimum leeftijd 25 jaar;
I - bereidheid te (gaan) wonen in het werkgebied;■ - in het bezit zijn van rijbewijs B/E en auto.

I Van kandidaten wordt verwacht dat zij instemmen met dedoelstelling van de VBO
H Salariëring volgens de CAO gezinsverzorging en algemeen maatschappelijk we'I salarisregeling algemeen maatschappelijk werk.
I Voor nadere informatie over de functies kunt u zich wenden tot: rI - voor functie A de teamcoördinator van de afdeling maatschappelijk werk, me

W. Maat, tst. 30/37;I - voor functie B deteamcoördinator van de afdeling vrijwilligerswerk, de heer W
Kok, tst. 35/39.

I Sollicitaties voor bovenstaande functies, binnen 10 dagen te richten aan on»
I staand adres:

_NI Bestuur VBOK. tav mevr. drs. M. Neele, directeur, postbus 559, 3800 1■ Amersfoort. Tel. 033-638212. Tel.nr. 033-620244 voor hulp dag en nacht öe'el

____l*_.:'"Ml:f _il ."1.l ED^B baar. I■B__i______________bl

Derksen Bouw b. v
j Tunnelweg 108, Kerkrade

T ft/W Lid van de Haegens Groep Horst, is een
Jl^^^M middelgroot bouwbedrijf in Kerkrade
m-muaÊ-m-' Voert projecten uit in Midden- en Zuid-

Limburg op het gebied van utiliteitsbouw,
woningbouw, renovatie en grootonderhoud.

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden is er op korte termijn
plaatsingsmogelijkheid voor een:

STUKADOOR
Uw taak zal bestaan uit stukadoor- en reparatiewerkzaamheden.

Sollicitaties worden vóór 14 maart ingewacht bij:
DERKSEN BOUW 8.V., Postbus 1036, 6460 BA Kerkrade. _^-, Jr Rabobank Schinnen en Oirsbeek

is een zelfstandige bank en maakt deel uit van deRabobank-
organisatie. ledere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren
in haar eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van
definanciële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken opkorte termijn een

hoofd assurantiën (m/v)
De activiteit Assurantiën is een zelf- initiatiefrijkpersoon dieeen team weet beschikken over een ruime ervaring in hetstandige eenheid binnen de afdeling te stimuleren. assurantievak, uitstekende commerciëleBedrijven. De dienstverleningaan en contactuele kwaliteiten, een stimule-
particuliere verzekeringsrelaties wordt in De gevraagde functionaris benadert rende persoonlijkheid en uitstekende
hoofdzaak verzorgd door het Relatiebeheer planmatig (potentiële) cliënten in het kader leidinggevende kwaliteiten.
Particulieren. De activiteitAssurantiën telt van relatieverdieping en -verbreding met
momenteel 2 assurantiespeciaiisten in de betrekking tot verzekeringen en signaleert De Rabobank biedt een goede honoreringbuitendienst en 2 commercieel-admini- mogelijke behoefteaan andere bank- en uitstekende secundaire voorwaarden,
stratief ondersteunende medewerkers diensten. Hij of zij adviseert en verkoopt waaronder een dertiendemaandsalaris en(60 uren). alle voorkomende verzekeringen, hoofd- een premievrije pensioenregeling.

zakelijk aan bedrijven, in de buitendienst,
In de agrarische sector maar zeker ook in inclusief complexe en afwijkenderisico's Een psychologisch onderzoekkan deelhet Midden- en Kleinbedrijf is debank goed en bemiddelt bij de schade-afwikkeling. uitmakenvan de sollicitatieprocedure,
vertegenwoordigd en breidt het aandeel Voorts geeft hij of zij functionele leiding en
zich nog uit. Ook neemt de levenporte- vaktechnische ondersteuning aan overige Wilt u meer weten over aard en inhoudvanfeuille een vooraanstaande plaats in. In medewerkers met betrekking tot advise- deze functie, dan kunt u bellen met de heerverband met het vacant komen van de ring, afzet en overige commerciële M.G.J.J. van Proemeren, hoofd Bedrijven,functie van assurantiespecialist zoeken verzekeringsactiviteiten en maakt en telefoon (04492) 14 00, toestel 382.
wij een functionaris die de activiteit evalueert het concept nazorg-, afzet- en
Assurantiën als feitelijk leider gaat publiciteitsplan inzake verzekeringen. Uw schriftelijkesollicitatiewordt met ±beheren. Daarnaast is betrokkene belangstelling voor 15maart 1992
werkzaam als assurantiespecialist in de Voor deze functie denkenwij aan verwacht door de directeur van debank,buitendienst. Naast vaktechnischekennis kandidaten met een opleiding op HBO- de heer H.H.M. Penders, Postbus 25,achten wij goede leidinggevende niveau en in het bezit van Assurantie-A, 6365 ZG SCHINNEN.kwaliteiten van fundamenteel belang. aangevuld met verdere vaktechnische
Een uitdagende functie voor een opleidingen. Voorts dienen kandidaten te

Rabobank Q
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'Allegekheid op een stokje' is de titel van een tentoonstelling
over het Limburgse carnaval die tot mei in hetLimburgs Volks-
kundig Centrum te Limbricht wordt gehouden.Donderdag-
avondvond de opening plaats. Vandaag, morgen, maandag en
dinsdag is het museum gesloten. „Ik kan het mijn mensen niet
aandoen om tijdens carnaval -
opente houden. Bovendien
zou er geen kip komen," oor-
deelt conservator Kitty Jan-
sen-Rompen (33).

Serieus
DOOR PETER STIEKEMA

Kitty Rompen gaatzichzelf maar
na. Zekomt uitKerkrade en is met
carnaval clown. Zondag trekt ze
als Pierrot mee in de optocht in
Spekholzerheide, maandag in de
optocht in Kerkrade en dinsdag
neemt zeaan het 'kloonetrekke'
deel.

Kitty heeft het nietvan vreemden.
„Ik was één jaar, denk ik, toen ik
mijn eerste carnavalspakje droeg,"
haalt ze met pretogen herinnerin-
gen op. In carnavalstijd vormt haar
familie een complete carnavalsver-
eniging. 'Hotvollee' is haar naam;
oftewel: 'Besser Jezöks', het Kerk-
raads dialectvoor 'HetBetere Ge-
peupel.

Voor Kitty Jansen is carnaval dan
ook 'een familiereünie', waarop ze
nimmer verstek heeft laten gaan.
Zelfs in haar studententijdvierde
ze carnaval in Kerkrade. Ze stu-
deerde culturele antropologie in
Utrecht en prehistorie inLeiden.
Ten behoeve van het Antropobio-
logisch Instituut te Utrecht ver-
richtte ze drie maanden onderzoek
in Mali. Met name onderzocht ze
de lederen geschenkenvoor de do-
dendiein grotten ter aarde waren
besteld.
Ze trok niet hard aan een promotie
op dat onderwerp. Haar begelei-
der, dr Wouter van Beek, vond car-
navaleen goed alternatief, nadat
hij defoto's had gezien die de man
van Kitty, fotograaf Gerard Jan-
sen, van carnavalsoptochten had
gemaakt.

» De
conservator
van het
Limburgs
Volkskundig
Centrum, drs
Kitty
Jansen-Rom-
pen (33), bij
een van de
'kopstukken'
uit decollectie
van het
Limburgs
Carnavals-
museum:
dekenBen
Janssen van
Sittard die
wel oor had
naar het
initiatiefvan
enkele
invloedrijke
'Lamaekers'
om gelden
voor een
carillon in te
zamelen.

Foto:
PETER

ROOZEN

iets voor psychologen."

„Het onderzoek is afgesloten, maar
ik hebzeker een jaar nodigom een
en anderop papier te zetten. De
baan diemij in 1988 werd aangebo-
den is echterzo tijdrovend dat ik
er niet meer toekom."

Haar bevindingen kwamenKitty
Jansen goedvan pas bij de inrich-
ting van een tentoonstelling over
hetLimburgse carnaval. Eind vo-
rig jaarkreeg hetLimburgs Volks-
kundig Centrum de collectie van
de stichting dievanaf 1974 in Echt
en vanaf 1989 in Thorn een carna-
valsmuseum exploiteerde, in be-
heer.

„De tijd was tekort om de hele col-
lectie te bestuderen. Alleen al aan
carnavalsonderscheidingenzijner

twintig schoendozen vol. Ik weet
dus nietofik debelangrijkste
stukken heb opgediept.

Ondervertegenwoordigd in de col-
lectie zijn in ieder geval de attribu-
ten van de eenling en het gezin dat
carnaval viert. Gelukkig heb ik
veel bewaard, zodat ik uit eigen
garderobe heb kunnen aanvullen."

Kitty Jansenheeft er eenLimburg-
se tentoonstellingvan gemaakt.
„Wij zijn een Limburgs museum.
Oeteldonk hoort derhalve niet
thuis in dithuis," rechtvaardigt zij
deverbanning van deBossche car-
navalscreaties diein het museum
in Thorn een geprivilegieerde
plaats innamen.

In vierzalen worden geschiedenis,
organisatie en vieringvan hetLim-

burgse carnaval in woord en beeld
gebracht.

„HetLimburgse carnaval is een
Rijnlands gebeuren; erg protocol-
gebonden. Maastrichtheeft de
oudste carnavalsvereniging. In
1840 werd daar deMomus-sociëteit
opgericht; met het doel om het car-
navalsfeest op het niveauvan het
Rijnland te brengen. In 1841 werd
er voor het eerst een optocht ge-
houden. De cavalcade stelde de
intochtvan deKarel V, in 1520,
voor."

„De hiërarchie van de carnavals-
verenigingen in Limburg is dezelf-
de als die in hetRijnland. Men
onderscheidt deprins, devorst, de
raad van elf, tanzmariechen, buut-
tereedner en narren. Dat denar is
ondervertegenwoordigdkomt, om-

dat er zo weinig mensen voor ge-
knipt zijn. Een nar moet erg spits
zijn; van alles op de hoogte zijn;
goed kunnen praten. Ook van een
buuttereednerwordt verwacht dat
hij gevat op plaatselijke toestan-
denkan inspelen. Helaas worden
maar al te vaak buuttereednersin-
gehuurd diebuuts afsteken welke
van Eijsden tot Mook kunnen wor-
den gehouden. Toch hebben we in
Limburg erg goede buuttereedners
gehad; die van niets iets konden
maken. Het ontbreekt echter aan
Nachwuchs."

„Met de loep ben ik op deKirch-
roatsjer Vasteloavendsverain gaan
zitten. 'Hoefunctioneert decarna-
valsvereniging?' en 'Wat betekent
zij voor debevolking?' waren de
vragen die mij intrigeerden. De
vraag waarom men carnavalviert,
gaat een antropoloog te ver. Dat is

Het eigenlijke feestbegint met de
sleuteloverdrachten eindigt de tra-
ditie getrouwmet het haringbij-
ten."

„Vroeger was dat haringbijten op
dinsdagavond. In café's werden
ongezouten, nog niet schoon ge-
maakte haringen aan balken ge-
hangen die stamgasten, springend,
moesten zien te bemachtigen. Wie
dat luktekreeg twaalfharingen of
een halve literbier. Nukrijgen we
de haring op Aswoensdag zo."

De optocht is een hoogtepunt.

Voor carnavalisten in Kerkrade is
dat ook het 'kloonetrekke', op car-
navalsdinsdag.

„Ofmijn theorie klopt, weet ik
niet, maar op het eindevan de ja-
ren vijftig deed het WMC-comité
een oproep aan alle clowns van
Kerkrade om zich op carnavals-
dinsdagrond 'Dr Joep' te verza-
melenvoor een opname op de
radio ofde televisie. Hetwas zon
succes dat het 'kloonetrekke' een
traditie is geworden."

Carnavaleske klassiekers zijn voor
Kitty Jansenverder detocht van
de 'Blauw Sjuut' waarmee carna-
valisten uit Heerlen in het omme-
land de carnaval aanzeggen; het
'zaat-hermeniekes-konkoer' in
Maastricht; het 'appelsienen-
gooien' in Sittard; de 'Boerenbroe-
lof in Venlo; het 'Ketelgerich' in
Tegelen, het oplatenvan de 'Hoej-
geet' in Schinveld, het 'ganstrek-
ken' in Grevenbicht, het 'rogver-
branden' in Weert en het 'Bacchus-
drieve' in Roermond.
Door middel van foto's heeft de
conservator van hetLimburgs
VolkskundigCentrum deze top-
tien in beeld gebracht.

„De tentoonstelling laat zien wat
voor inventiviteit en creativiteiter
in carnaval steekt. Neem alleen de
kleding die speciaal voor carnaval
wordt gemaakt. Wij presenteren
haar niet om etalagepoppen, maar
op stokjes. Vandaar de titel van
onze expositie: 'Allé gekheid op
een stokje', gesymboliseerd door
middelvan een vis op een stokje in
een kooitje dat clowns in Kerkrade
vroeger van café tot café torsten."

„Het carnavalsseizoen begint ge-
woonlijk op de Elfde van de Elfde,
met de proclamatie van deprins.
Dan volgen de carnavalszittingen,
de auw-wieverbals en debezoeken
aan zusterverenigingen, aan scho-
len, aan bejaarden en aan zieken.

# Prinselijke
tandarts Jean-Louis
I: Jkkrijg heus niet
méér patiënten
omdat ik nu prins
carnaval ben."

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

DOOR CINDY JASPERS

Van de prins geen kwaad
Commercie knaagt aan het carnaval

Van de week stond er een
buitengewoon curieus

carnavalsbericht uit Sittard in deze
krant. 'Comité let scherp op

priesters in optocht' stond er
boven! Dat leek me een goede

zaak, zo op heteerste gezicht. Een
groepje mensen dat speciaaloplet
of dehossendepaters en pastores

zich niet al te zeer aan wereldse
vreugden overgeven, door bij

voorbeeld te veel aan de afgod
Bacchus te offeren, of

dansmariekes op onbetamelijke
wijze in debillen teknijpen, daar

kon ik inkomen.

Wel bekroop me degedachte dat
het langzamerhand de omgekeerde

wereld is geworden. Vroeger had
je geestelijken, diebij allerlei

verenigingen in de gaten hielden
of de spirituelenormen en

waarden wel voldoendeaan bod
kwamen, danweiwerden

geëerbiedigd. Geestelijk adviseurs
heetten dergelijkefiguren. Ook de

krant was met zo iemand
gezegend: de censor. Aan het eind
van de jarenvijftig zijn die censors

successievelijkverdwenen, maar
ik zou de

ingezonden-brievenschrijvers niet
graag dekost willen geven, die

luidkeels 'hoera' zoudenroepen als
hij weer zou worden ingevoerd om

redacteuren en redactrices
rechtzinnig in de leer te houden of

op het juistepad terugte voeren.

Bij nadere bestudering van het
merkwaardige carnavalsbericht

bleek ik er echter weer eens niets
van begrepen te hebben. De zaak

zat geheel anders in elkaar. Het
optochtcomité in Sittard kijkt

extrakritisch naar deelnemers die
verkleed als geestelijke aan de
optocht wensen deel te nemen.

Veel strenger dan als je, bij
voorbeeld, als politieman

uitgedost mee zou willen doen.
Met andere woorden: decensor is

weliswaar afgeschaft, maarvia een
omweg is hij weer terug, nu in de

vorm van secretarissenvan
optochtcomités, dieer niet veel

voor voelen datmet de plaatselijke
of provinciale geestelijkheid de

draak wordt gestoken.

Om die reden werd vorige week
zondag in de kleine optocht in
Sittard een carnavalsgroep uit
Ophoven uit de stoet gehaald

waarin enkele als geestelijken
uitgedoste mensen meeliepen met

kinderwagens. Ze droegeneen
bord mee met detekst 'Bij

Ophoven achter het klooster slaan
ze op de trom. Persoonlijkkan ik
van die combinatiegeen chocola

maken, maar dat geldtvoor het
overgrote deelvan het

carnavalsgebeuren, dus in deze
ben ik niet ergrepresentatief.
Schadelijk leek het me, op de

keper beschouwd, overigens ook
niet.

Maar ik had buiten
optochtsecretaris J. Paques (frans

voor Pasen, een toepasselijke
naam overigens, gelet op de

komende vastentijd) gerekend. Hü
vond de combinatie geestelijkheid

en kinderwagens met de
bijbehorende tekst zo suggestief. dat hetniet door zijn beugel kon.

Op zijn manier zal hijwel gelijk
hebbenals hij zegt dat ditzaken
van hogere waarde zijn, waar je
niet mee mag spotten. Maar wat

mij bij dit alles opvalt is dat het er
kennelijk ook bij het grotefeest

der leut,pret en jolijt, dat carnaval
toch hoort te zijn, heel serieus aan

toegaat, als politieke
commissarissenvan
optochtcomitéshet

langzamerhand voor het zeggen
krijgen.

En daar blijft het nietbij. Ik bedoel
maar, de gemiddelde prins

carnaval gedraagtzich eerder als
de president van een (lege) BV dan
als een joker, diede lof der zotheid
predikt onder het motto toider den

tierischenErnst. Het is allemaal
heel serieusen een echte

kwinkslag wordt door veel
carnavalistenals heelvervelend

opgevat. Zo schijnt deBlauw
Sjuut een hoogst ernstig te nemen
instituut te zijn, waarvan jenooit

ofte nimmer de hoop mag. uitspreken dat het ding eindelijk
eens tot zinken wordt gebracht,

om over het neerschietenvan de
Hoejgeet maarte zwijgen.

Waar ik in ditbetoog op aan wil
sturen is eigenlijk heel kort en

eenvoudig samen te vatten:
carnaval blijft toch wel een feest

van geestig gestoorden, min of
meer geestelijk gestoordenen hier

en daar een (prettig) gestoorde
geestelijke, mag ik hopen?

Tegenwoordigzijn het niet alleen
demiddenstanders, maar ook ad-
vocaten, tandartsen, ambtenaren,
vertegenwoordigers en managers
diede mooiste narrenmuts opzet-
ten. Wordt het idee van 'alternatief
reclame maken' verlaten of is de
prins een moderne commerciële
Robin Hood, die de belangen van
een ander, in dit gevalzijn werkge-
ver, behartigt? Worden zij er zelf
ookwijzer van? Of is het onethisch
en tegen deregels van het carnaval
om jezoiets af te vragen?

Voor Frits Pelt (35), ambtenaaren
opperwinkbül van de Heerlense
carnavalvereniging 'De Winkbülle'
en prins carnavalvan 1980, is het
allemaalheel eenvoudig. „Mij is
het carnavalmet depaplepel inge-
goten. Mijn vader was ook al eens
prins en onze familie bestaat uit
echte carnavalisten."
In principekan iedere carnavalist
prins worden, vindt Pelt. Jemoet
het leukvinden om in de belang-
stelling te staan, een praatje kun-
nen houdenen ookfysiek tegen
een stootjekunnen. Bovendien
moetje 'van onbesproken gedrag'
zijn. Maar je moet de eerook finan-
cieel kunnen dragen.

De drempel isvoor veel mensen
toch wel hoog. Een prins moet een
mooi pakkopen en een muts. Vaak
geeft hij een feest en het wordt
zeer op prijs gesteld, bijnavan
hem verwacht, dat hij zo nu en dan
een rondje geeft voor de helezaak.
„Vijfduizend guldenben jezo
kwijt," meent Pelt.

En ach, commercie, wanneer je
graag prins carnaval wilt zijn, dan
heb je daarwel wat geldvoor over.
Dat moetje niet als een financiële
investeringzien. lemand anders
maakt misschieneen verre reis.
Dat kost ook geld. Een apotheker
zal echt niet meer pillen gaanver-
kopen, nadat hij prins carnaval is
geweest, meent hij.

De stadsprins van Maastricht heeft
geen lastvan financiële beslomme-
ringen. „Ik ben een prins zonder

'Een hele grote eer'
en 'een droom die
in vervulling gaat',
zo omschrijven
prinsen carnaval
de eer die hen ten
deel valt om dit
jaarhet ambt van
Prins Carnaval te
vervullen. Waarom
wordt iemand
Prins Carnaval? En
wanneer wordt je
dat? JVan welke
eigenschappen
moet een goede
prins eigenlijk
voldoen? Typische
vragen voor een '
buitenstaander,
luidt het antwoord,
want een echte
carnavalist weet
datje zoiets niet
moet proberen op
te schrijven, zoiets
voel je diepvan
binnen. Als prins
sta jein het
middelpuntvan de
belangstelling.
Vroeger weM dat
dooreen
plaatselijke
middenstander
gretig aangegrepen
óm de aandacht
van het
feestvierende
publiek eens extra
op zijn zaak te
richten.
Sluikreclame
zouden we dat nu
noemen. Dat
mocht ook best
want de prins
investeerde zelf
ook flink in de
narrendagen.
Vandaar dat het
geregeld voorkomtdat een
middenstander
met zachte hand
gedwongenmoet
worden om voor
een jaardefunctie
op zich te nemen.

portefeuille," roept prins Jean-
Louis I (38) van de carnavalsver-
eniging 'De Tempeleers' uit boven
het gezang in café de Stadssleutel
in Maastricht. „Rijk hoefje in
Maastricht niet te zijn om stad-
sprins te worden. Alles wordtvoor
mij betaald," zegt dezeprins met
een zeer tevreden blik in zijn ogen.

Wel moetje Maastrichtenaar zijn
van geboorte en het Maastrichts
goed beheersen. En hij is een van
de nieuwe trendsetters, want in het
dagelijks leven is hij een eerzaam
tandarts.

Volgens Jean-LouisI is het beeld
dat jeer zelfwijzer van wordt to-
taal verkeerd. „Carnaval isverre
van commercieel," meent deprin-
selijke tandarts, „Ikkrijg heus niet
meer patiënten omdat ik nu prins
carnaval ben." Eigenlijk hebben
mensen metkiespijn er alleen
maar nadeelvan, want de hele
week is de praktijk gesloten.

Het gaat trouwens niet alleen om
het feestvieren. Ook de 'chariteit'
staat hoog in het vaandelvan de

Tempeleers, een echt Maastrichts
begrip.

Prins Sjuul IV van Sittard houdt er
duidelijk iets andere ideeën op na,
waar het deverstrengeling van car-
navalen commercie betreft. Hij
werkt bij een grote firma in elektri-
sche apparaten in deMarottestad.

„Gelukkig heb ik een Sittardse
werkgever die begrijpt hoe belang-
rijk hetvoor de gemeenschap is
om carnaval te vieren. Ik kan vrij
nemen wanneer ik wil en het be-
drijf doet zelfook mee aan de festi-

viteiten." Een wagen van zijn
werkgever rijdt mee in de optocht,
aan de kinderen worden zakken
met snoep uitgedeeld en tussen de
echte 'appelsiene' van het traditio-
nele 'appelsiene sjmiete' zitten
oranjeplastic bollen met cadeau-
bonnen die bij de firma waar de
prins werktkunnen worden inge-
leverd.

Prins Sjuul IV vertelt met gepaste
trots. „Zolang je het maar op een
carnavaleske manier doet, mag je
commercie best in het carnaval be-
trekken."
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Extra trei
De NS hebben voor decarnaval^ingezet voor zuidelijk Zuid-Li^L
Maastricht-Heerlen en Maastrid1 'voor (carnavals-)zondag, -maanda

01 -\
Maastricht v 01.00 02.00 02.30 03-: ?
Bunde v 01.05 02.05 02.35 03-* j
Beek-Elsloo v 01.11 02.11 02.41 03-^
Geleen-Lutt. v 01.15 02.15 02.45 03-Jj
Sittard a 01.20 02.20 02.50 03-*

Maastricht v 01.00 02.00 02.30 03-^
Meerssen v 01.05 02.05' 03.35 03>j
Houthem-St.Ger. v 01.08 02.08 02.38 03>

Ji
In de treinen zijn alleen speciale kaart)

HOENSBROEK
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur in de
Auvermoerstraat en de Kasteel-
laan. Reclamestoet opstellen Ju-
liana Bernhardlaan. Ontbinding
op de Markt. Prijsuitreiking bin-
nen 1 uur na ontbinding vanaf
kiosk op de Markt.

HEERLEN
Om 13 uur vertrek kinderop-
tocht. Opstellen vanaf 12.00 uur
op de Bongerd. Optocht trekt
door het centrum van Heerlen.
Ontbinding bonte stoet op de
Bongerd.

BOCHOLTZ
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur op de
Heiweg in Bocholtzerheide.

HULS
Om 15.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 14.30 uur aan De
Deus op de Huls.

SCHIMMERT
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur bij
Huize Op de Bies. Start Oranje-
plein.

KLIMMEN
Om 13.30 uur vertrek optocht
Opstellen vanaf 13 uur Kruis
veldstraat.

TREEBEEK
Om 10.11 uur vertrek kinderop-
tocht. Opstellen vanaf 9.30 uur
nabij Chalet. Ontbinding in ge-
meenschapshuis In de Kai, waar-
na prijsuitreiking.

BRUNSSUM
Om 14.33 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur in Jon-
ker Verweerstraat/Schinvelder-
straat. Ontbinding op parkeer-
plaats van Limburgia4errein.
Prijsuitreiking om 17.30 uur in
gemeenschapshuis de Kepper
aan de Gregoriuslaan.

dinsdag

NUTH
Om 14.11 uur verkleed 'kanister-
trekken'. Vertrek vanaf de Dorp-
straat t.o. de kerk.

KERKRADE
Om 14.11 uur 'kloonetrekke' in
het centrum en deRodahal.
SIMPELVELD
Om 11.11 uur 'kloonetrekke' van-
af café Zum Pony.

BOCHOLTZ
Om 14.11 uur 'kloonetrekke'.

SCHIMMERT
Om 14.11 uur Zaate Hermenie-
kes Concours en optocht met
hermeniekes. Vertrek vanaf café
't Weverke aan de Hoofdstraat.

RIMBURG
Om 14.11 uur 'kloonetrekke'.
Verzamelen bij camping Water-
toren. Van daaruit trekken de
'kloone' richting Rimburg.

NIEUWENHAGEN
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 12.30 uur hoek
Hereweg/Belvauer/Koelweg.
Ontbinding Sunplein. Na afloop
prijsuitreiking in Harmoniezaal.
SCHAESBERG
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen in Veldstraat. Ontbin-
ding in Brandhofstraat.
BRUNSSUM
Om 15.11 uur 'Poetsvrouw-tref-
fen. Vertrek poetsvrouwen-stoet
vanaf Unitasgebouw. Op het
Promenadeplein wordt de Poets-
vrouw opgelaten. Om 18 uur
prijsuitreiking in Unitas-
gebouw.

KLIMMEN
Om 13.30 uur kinderoptocht. Op-
stellen vanaf 13 uur op de Acht-
bunderstraat.

JABEEK
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur bij De
Maar. Na afloop prijsuitreiking
in gemeenschapshuis De Maar.

SCHINVELD
Om 15.11 uur wordt op het Wil-
helminaplein de 33ste 'Hoej
Geet' opgelaten.

EIKENDERVELD
Om 12.00 uur vertrek optocht.
Opstellen op de Pater Beatus-
straat.

HOENSBROEK
Om 14.11 uur vertrek 'Breuker
Broesj' vanaf het Gebrooker-
plein. Opstellen vanaf 13.30 uur
bij café Coba en Fer Albers aan
de Hoofdstraat. 'Breuker Broesj'
staat in het teken van het meest
gekke, fantasierijke hoofddek-
sel. Na afloop prijsuitreiking in
'Amicitia'.

VOERENDAAL-KUNRADE
Vertrek jubileum-optocht om
14.11 uur. Opstellen vanaf 13.30
aur aan de Grachtstraat. Ontbin-
ding stoet op het Kerkplein.
Aansluitend prijsuitreiking in
caféKunderkruis op de Heerler-
weg in Kunrade.

MERKELBEEK
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen op de Merkelbeeker-
straat (De Kling). Na afloop prijs-
uitreiking in gemeenschapshuis
De Henkhof.

KERKRADE
De sleuteloverdracht vindt
plaats om 12.00 uur op het Raad-
huis aan de Markt in Kerkrade.

HOENSBROEK
Van 14 tot 17 uur kindercarnaval
in zaal hotel Amicitia op de
Markt.

KERKRADE-WEST
Om 14.11 uur is de start van de
optocht. Opstellen aan de
Gracht.

EYGELSHOVEN
De sleuteloverdracht vindt
plaats om 10.00 uur in de Laet-
hof'. Om 14.11 uur vertrekt hier
de optocht. Opstellen aan de
Bongartstraat

SIMPELVELD
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur in de
Hennebergstraat-Scheelenstraat.

WIJNANDSRADE
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur vanaf
de Molenweg nabij Brommelen.

SCHIMMERT
Om 12 uur sleuteloverdracht in
de pastorie van de kerk.

HULSBERG
3m 13.11 uur sleuteloverdracht
in gemeenschapshuis De Lange
Berg.

KLIMMEN
Om 10.00 uur ophalen prins en
prinses. Aansluitend 'Barebinge'
in de Narrentempel aan deKlim-
menderstraat.

BINGELRADE
Om 11 uur afhalen prins. Vervol-
gens receptie prins Erie I in Ont-
moetingscentrum. Om 20.33 uur
gemaskerd en gekostumeerd
carnavalsbal.

UBACH OVER WORMS
Om 14.00 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.15 uur in
Groenstraat-West. Ontbinding
Maastrichterlaan. In buurtcen-
trum ORA krijgen alle deelne-
mers een kop erwtensoep met
rookworst aangeboden. Bonnen
verkrijgbaar bij inschrijving in
café Bergrust.

RIMBURG
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur bij
Gremelsbrugge. Na afloop prijs-
uitreiking in gemeenschapshuis
Dr Eek en aansluitend prinsen-
bal.

SCHINVELD
Om 14.11 uur vertrek kinderop-
tocht. Opstellen vanaf 13.30 uur
in de Putbergstraat. Ontbinding
op de Bleekplaats. Prijsuitrei-

HEERLERHEIDE
Om 14.11 uur vertrek Hedsjer-
optocht. Opstellen vanaf 13 uur
aan de Litscherboord. Ontbin-
ding tegen 15.30 uur op het Cor-
neliusplein. Aansluitend op-
tochtbal in Corneliushuis en
prijsuitreiking.

SCHINVELD
Om 14.11 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 13.30 uur A Ge
Water. Ontbinding op de Bleek-
plaats. Prijsuitreiking na afloop
(pim. 16.30 uur) in caf^ De Mert
in de Beekstraat.

maandag

KERKRADE
Optocht in Kerkrade-centrum
start om 13.11 uur op het dr.
Ackensplein. Einde is op de
Markt/Kloosterraderstraat.

RIMBURG
Uitreiking Orde van 'Vergulde
Wespel' in gemeenschapshuis
Dr Eek. Aanvang 11.11 uur.

HULSBERG
Om 13.30 uur vertrek optocht.
Opstellen vanaf 12.45 uur aan de
Ravensboschstraat, Kleingen-
houtersteeg.

RANSDAAL
Om 14.11 uur vertrek jubileum-
optocht van CV De Wuif. Opstel-
len vanaf 13.30 uur in Termoors.

UBACHSBERG
Om 14.11 uur vertrek optocht
Opstellen vanaf 13.30 uur Ber
nardusplein.

WELTEN/BENZENRADE
Om 14.33 uur vertrek optocht.
Opstellen in Benzenrade. Aan-
sluitend (pim. 17 uur) bal en
prijsuitreiking in gemeenschaps-
huis.

zaterdag
MAASTRICHT
Na feestelijke ontvangst stad-
sprins (om elf minuten over een)
is om drie uur kranslegging bij 't
Mooswief aan de Markt. Om elf
minuten over drie machtsover-
dracht door burgemeester aan
prins in het stadhuis.

VAALS
Om twee uur vertrekt de kinde-
roptocht vanaf, de Vaalserhaag-
weg.

EIJSDEN
Om vier uur vertrekt de kinde-
roptocht van Mesch vanaf het
kerkplein.

MARGRATEN
Om drie uur sleuteloverdracht
ten gemeentehuize. Om zeven
uur wonen prins en jeugdprins,
met hun gevolg, een plechtige
avondmis bij.

MEERSSEN
In het bestuurscentrum vindt 's
middags om vijf uur de sleutel-
overdracht plaats door burge-
meester Karel Majoor aan prins
Jan IV en prinses Laura.

zondag
MAASTRICHT
Om elf minuten over twaalf
wordt op de markt het carna-
val ingeschoten met het 'Mo-
mus-kanon' op het Vrijthof
waar vervolgens het Mooswief
wordt gehesen. Rond kwart
voor twee vertrekt de optocht
door de binnenstad. Startpunt:
Stationsstraat.

VALKENBURG
Na de sleuteloverdracht om
11.11 uur in het gemeentehuis
vertrekt de kinderoptocht om
elf minuten over twee. Ver-
trekpunt: Walramplein.

BERG EN TERBLIJT
De optocht vertrekt om elf mi-
nuten over twee vanaf de Lin-
denstraat.
SIBBE
De optocht vertrekt om twee
uur vanaf de Kruisstraat.

SCHIN OP GEUL
Om elf minuten over twee ver-
trekt de optocht vanaf Oud-
Valkenburg.

GULPEN
Aan het Willem Alexander-
plein vertrekt om half drie de
optocht.

WIJLRE
Vertrek optocht om elf minu-
ten over twee vanaf het Van
Wachtendonckplein.

EIJSDEN
De optocht vertrekt om twee
uur vanaf het parkeerterrein
van de Zinkwit.

OOST MAARLAND
Vertrek optocht om half drie vanaf
de hoek St Jozefstraat-Hoogstraat.

ULESTRATEN
De optocht vertrekt om twee uur
vanaf de Sauveurstraat.

EPEN
Vanaf de school aan de Wilhel-
minastraat vertrekt om twee
uur de kinderoptocht.

EYS
De optocht vertrekt om twee
uur aan de Mr. Dr. Frowein-
weg.

PARTIJ
De optocht vertrekt om half
drie vanaf de parkeerplaats.

NIJSWILLER
Aan de LTS vertrekt om elf
minuten over twee de optocht.

MECHELEN
De kinderoptocht vertrekt om
kwart voor twee vanaf zaal De
Mechel.

MARGRATEN
Vanaf de Bernhardlaan vertekt
om een uur de optocht.

ECKELRADE
Vanaf het Rosplein vertrekt
om half twee de optocht.

NOORBEEK
De optocht vertrekt om half
twee vanaf 'de Wesch'.

maandag
MAASTRICHT
De kinder- en familieoptocht
vertrekt om elf minuten over
half drie vanaf de Hoogbrug-
straat naar het Vrijthof.

AMBY
Vertrek optochtelf minutenover
twee vanaf het Lindeplein.

HEUGEM
Vertrek optocht vanaf 14.30 uur
vanaf de sporthal in Randwyck.

MHEER
Vertrek optocht om een uur van-
af de Burg. Beckersweg.

EIJSDEN
Vanaf de Vroenhof vertrekt de
optocht om twee uur.

VALKENBURG
Om elf minuten over twee ver-
trek optocht vanaf het Berkel-
plein.

BANHOLT
Vertrek optocht om elfover twee
vanaf de Bergstraat.

GRONSVELD
Vanaf de Hogeweg vertrekt de
optocht om twee uur.

BUNDE
Vanaf de Kloo sterweg vertrek
optocht om twee uur.

VAALS
Vertrek optocht om half drie
vanaf de Beemderlaan.

CADIER EN KEER
Vanaf de Julianastraat vertrek
optocht om een uur.

GEULLE
Vertrek optocht om half twee
vanaf het Moorveld.

SINT GEERTRUID
Vertrek optocht half een vanafde Julianaweg.

ULESTRATEN
Vertrek kinderoptocht om 14.11
uur bij de kerk.

EPEN
Vertrek optocht half twee vanaf
de Terpoorterweg.

MECHELEN
Vertrek optocht elfminuten ov
twee vanaf de Hilleshagerweé1 i
VILT
Vertrek optocht om twee
vanaf de Nachtegaalstraat.

ROTHEM
Vertrek optocht om 14.11 u

van de Kerkweg.

dinsdag
MAASTRICHT
Om 14.11 uur zaat herren^kesconcours op het Vrijthof; £ j
dercostuumwedstrijd om 1
uur in de Staarzaal; om 20.33
cramignon vanaf het Vrijtho' ,
om 23.55 uur sluiting van de v 'telaovend.

BEMELEN
Vertrek optocht om twee ü

vanaf het Gasthuis.

SCHEULDER
De optocht vertrekt om elfm>' i
ten over twee aan de Heerstra
ROTHEM
Vertrek kinderoptocht om l 4:,
uur vanaf het Past. Geelenple'

MEERSSEN WEST
Vertrek kinderoptocht om (
minuten over twee vanaf
kerkplein.

ULESTRATEN
Vertrek optocht om twee u

van het Dorpsplein.

GEULLE
Vertrek kinderoptocht °m. at'
twee vanaf de parkeerpl3

zwembad.

SINT GEERTRUID
Vertrek kinderoptocht om tw
uur vanaf de fanfarezaal.

Oostelijk Zuid-Limburg
zaterdag

BRUNSSUM
Om 14 uur kinderoptocht. Ver-
trek vanaf de Schoolstraat. Om
18 uur krijgt de stadsprins de
sleutel en wordt de Parelorde
uitgereikt. Na afloop is Prinsen-
bal in dr Brikke-oave.

KERKRADE
Om 14.11 uur kinderoptocht.
Vertrek vanaf het Old Hickory-
plein.

VAESRADE
Om 13.11 uur sleuteloverdracht.
Om 14.11 uur optocht met na af-
loop (16 uur) carnavalstreffen.
Om 20.11 uur carnavalsbal. Alle
activiteiten zijn in 't Pomphuus-
ke.

SIMPELVELD
Om 14.11 uur kinderoptocht.
Vertrek vanaf de Markt, ontbin-
ding Jeudgcentrum. Om 17 uur
sleuteloverdracht prins Bo-
choltz. Om 20.11 uur sleutelover-
dracht aan prinsen Simpelveld
en Huls.

HOENSBROEK
Om 14.11 uurkinderoptocht. Op-
stellen vanaf 13.30 uur .rondom
de Markt. Ontbinding kinderop-
tocht om pim. 15.15 uur op de
Markt. Aansluitend prijsuitrei-
king in benedenzaal van hotel
Amicitia.

BINGELRADE
Vertrek optocht om 14.11 uur
Opstellen Dorpsstraat. Ontbin-
ding nabij het Ontmoetingscen-
trum. Aansluitend prijsuitrei-
king en carnavalsdisco.

WIJNANDSRADE
Om 19 uur sleuteloverdracht in
gemeenschapshuis. Aansluitend
bal.

HEERLEN
Om 13.20 uur vertrekt een bonte
stoet vanaf het station naar het
stadhuis. Tegen 13.45 uur zal
daar de sleuteloverdracht plaats-
vinden. De sleuteloverdracht is
een onderdeel van een twee uur
durend carnavalesk getint pro-
gramma met veel muziek en
'buuttekal'.

LANDGRAAF
Om 13.30 uur sleuteloverdracht
op het gemeentehuis in Land-
graaf.

KAKERT
Om 13.30 uur kinderoptocht.
Vertrek vanaf zaal 't Berbke. Na
afloop kindermiddag.

SCHINVELD
Om 14 uur carnavalistische
Autoped-race en spellenmiddag
in en rondom gemeenschapshuis
't Kloeëster.

zondag
HEERLEN
Vertrek optocht om 14 uur. Op-
stellen vanaf 13 uur aan het Bek-
kerveld. Ontbinding op de Bon-
gerd in centrum Heerlen. Be-
kendmaking prijswinnaars om
21 uur in de tent op Emmaplein.
Uitreiking prijzen maandag om
14 uur in de tent.

NUTH
Om 11.11 uur sleuteloverdracht
in Cultureel Trefcentrum. Om
14.33 uur vertrek optocht. Op-
stellen vanaf 13.30 uur nabij de
sporthal. Om pim. 16.30 uur
prijsuitreiking t.o. Bavokerk.
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DOENRADE
13 uur: optocht vanaf Kerkstraat
met ontbinding bij Streektref-

Dagblad
vend '92 GELEEN

14.33 uur: sleuteloverdracht in
gemeentehuis

LIMBRICHT
17 uur: sleuteloverdracht in ge-
meenschapshuis

MEERS
14.33 uur: vertrek optocht vanaf
Heuvelstraat

MUNSTERGELEEN
17 uur: sleuteloverdracht in ge-
meenschapshuis

PUTH
13 uur: opstellen voor kinderop-
tocht op Markt, ontbinding op
Kerkplein.

zondag
BEEK
15 uur: vertrek van kinderop-
tocht vanaf Veldekelaan, daarna
kindercarnaval in het Patronaat
aan de Burg. Janssenstraat en
Asta Cultuurcentrum aan de
Markt
SPAUBEEK
14.11 uur: vertrek optocht vanaf
de Kerkstraat.

BORN
11 uur: opstellen voor optocht in
Graaf van Loonstraat (nummer
halen in café De Sjoester
14.11 uur: vertrek optocht vanaf
Groenstraat, aankomst op Markt

14.11 uur: vertrek grote optocht
vanaf Henri Hermanslaan met
deelname 133 groepen, wagens
en Einzelganger.

GELEEN

15 uur: onthulling standbeeld De
Graasbörger aan de Marktstraat.

SUSTEREN

GREVENBICHT
18 uur: 'heks' van 'De Wuilisse'
kiest het luchtruim met ballon-
nen, vanaf kerkplein.

NIEUWSTADT
11.11 uur sleuteloverdracht in
voormalige gemeentehuis op de
Markt.

OIRSBEEK
13 uur: opstellen voor optocht in
In den Moei, optocht eindigt op
Oirsbekerweg.

ROOSTEREN
14.11 uur:vertrek optocht vanaf
Oevereinde, einde bij plaatselij-
ke gemeenschapshuis

PUTH
13 uur: opstellen voor optocht op
Bovenste Puth, einde op Markt-
terrein

maandag

14.11 uur: vertrek grote optocht,
opstelling op de Rijksweg. Slot
op de Markt, met appelesienesj-
miete.

SITTARD: GELEEN
14 uur: vertrek kinderoptocht
aan de Kluis waarna groot ken-
jertreffe in de Hanenhof. Om
15.11 uur begint het Waereldstad
Kapelle Konkoer met deelname
van 12 zaate hermeniekes op de
Markt.

STEIN
14.11: vertrek optocht vanaf Bre-
derodestraat, einde op het Wil-
helminaplein

DIETEREN
14.11: vertrek optocht vanaf de
Kampstraat

ELSLOO
14.11 vertrek: optocht vanaf
Kempken (Catsop), einde Dorine
Verschureplein

SUSTEREN
14.11 uur: vertrek optocht vanaf
Heide, einde in Willibrordus-
straat.

SITTARD
Groot Tröötekonkoer op twee
plaatsen: de Markt en de Voor-
stad (bij standbeeld 'de Zittesje
Sjnaak'. Vanaf 14.55 uur.
BEEK
14.30 uur: grote optocht vertrek
van de Veldekelaan aansluitend
kindercarnaval in het Patronaat
aan de Burg. Janssenstraat en in
het Asta Cultuurcentrum aan de
Markt.

Midden-Limburg
REUVER
Start optocht om 13.30 uur vanaf
Offenbeek.

ROERMOND
Start grote stadsoptocht om
13.30 uur vanaf Minderbroeder-
singel.

maandag

PEY
Start optocht om 14.00 uur vanaf
Op den Dijk.

HEEL
Start optocht om 14.30 uur vanaf
Sportparklaan.

STRAMPROY
Start optocht om 14.00 uur vanaf
Boerenbond.

ITTERVOORT
Start optocht om 13.00 uur vanaf
Lobeliusstraat met aansluitend
optochtbal.

HUNSEL
Start optocht om 14.11 uur vanaf
Kerkplein.

KELPEN-OLER
Start optocht om 14.00 uur vanaf
de Europastraat.

LINNE
Start optocht om 13.00 uur vanaf
Processieweg.

MAASBRACHT
Start optocht om 14.11 uur vanaf
de Zuidsingel.

WEERT
Start optocht om 14.00 uur vanaf
de Parallelweg.

ST. ODILIËNBERG
Start optocht om 14.00 uur.

HERTEN
Start optocht om 13.00 uur.

NEER
Start optocht om 14.00 uur vanaf
kennisterrein Bergerstraat/
Steeg.

HEIBLOEM
Start optocht om 14.00uur vanaf
de basisschool.

KONINGSBOSCH
Start optocht om 14.00 uur vanaf
Kerkstraat.

THORN
Start optocht om 14.11 uur vanafVlasaardstraat.
BEEGDEN
Start optocht om 14.11 uur vanafDorpsplein.

NUNHEM
Start optocht om 14.00 uur vanafNunhems Zaden.

VLODROP
Start optocht om 14.11 uur vanaf
Roerhal.

MONTFORT
Start optocht om 14.11 uur

POSTERHOLT
Start optocht om 14.11 uur

zaterdag
ROERMOND
15 1.kinder*optocht Dn Uul om

■^ uur vanaf NS Station.

l3P3nCht De Haofgengers om
stra t

uur vanaf Huurvaarder-

HERKENBOSCH
UüT Klnderoptocht om 14.11ur vanafKerkplein.

WESSEM
Van^eu*Sdoptocht om 14.11 uur"«naf de Markt.
OHÉ EN LAAK
Com oPtocht om 14.00 uur vanafOntelmostraat.

zondag
ECHT
M.zlloptocht om 14.00 uur vanaf

'Ktstraat.
BUGGENUM
Beri_-°ptocht om 14.00 uur vanafn*straat.

HAELEN
Stat; °ptocht om 14.00 uur vanaf

Q°ÖSplein.

HORN
Waj 1"1 °Ptocht om 14.00 uur vanafen Raadhuisplein.
MELICK

Ph° Cht °m 13*00 UUr Vanaf

BOUKOUL
ïL!_.optocht om 14.00 uur bij devrnoniezaal.

dinsdag

WEERT
Vanaf 14.00 uur het Toet en
Blaosfiëest in de binnenstad. Om
22.30 uur Rogverbörre op de
Driesveldlaan met aansluitend
om 22.45 uur een groot vuurwerk
tot 23.00 uur op de Wilhelmina-
singel.

ROERMOND
Boerebroelofsoptocht van De
Kaketoe's om 14.30 uur vanaf
Parklaan.

LEEUWEN
Start optocht om 14.11 uur vanaf
Past. Pielsstraat.

ECHT
Start kinderoptocht om 14.00
uur vanaf Marktstraat.

HERKENBOSCH
Start optocht om 14.11 uur vanaf
Steegstraat.

HEEL
Start kinderoptocht om 14.30
uur vanaf Sterplein.

STRAMPROY
Start kinderoptocht om 14.00
uur vanaf Kerkplein.

ITTERVOORT
Start kinderoptocht om 13.00
uur vanaf Margaretastraat.

BRACHTERBEEK
Start boerebroelofsoptocht om
14.30 uur vanaf Rector Hendrix-
straat.

HERTEN-MERUM
Start kinderderoptocht om 14.30
uur vanaf de rolschaatsbaan.

ROERMOND
Bacchus verdrinken om 16.00
uur op de Maria Theresiabrug.

REUT JE
Start optocht om 14.11 uur

STEVENSWEERT
Start optocht om 14.11 uur vanaf
Jan van Steffeswertplein.

GRATHEM
Start optocht om 14.00 uur vanaf
Kerkplein.

NEDERWEERT
Start optocht om 14.00 uur vanaf
plein Budschop.

SWALMEN
Start optocht om 14.00 uur vanaf
Hertogdom Gelresingel.

OSPEL
Start optocht om 13.00 uur vanaf
Aerthijsplein.

LINNE
Start boerebroelofsoptocht om
13.49 uur vanaf Weerdweg.

HEYTHUYSEN
Start optocht om 14.11 uur vanaf
de Belenbroeklaan.

WEERT
Start kinderoptocht om 14.00
uur vanaf de Wilhelminasingel.

ROGGEL
Start optocht om 14.00 uur vanaf
de Markt.

BAEXEM
Start optocht om 14.11 uur vanaf
de Parallelweg aan de LLTB.

WESSEM
Start optocht om 14.11 uur vanaf
Maasboulevard.

zaterdag

Westelijke Mijnstreek
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lA|g e houden dat de evenementen op deze
1 ats* dan wel uitgesteld kunnen worden.

carnaval

n de nachtelijke uren extra treinenp de trajecten Maastricht-Sittard,
i^en. "De extra dienstregeling ziet er
3,cllnsdag als volgt uit:

iUaik enburg v 01.13 02.13 02.43 03.28
5Kv m op Geul v 01.17 02.17 02.47 03.32
* V lrïlmen-Ransd. v 01.20 02.20 02.50 03.35
3 oerendaal v 01.24 02.24 02.54 03.393' ieerlen a 01.29 02.29 02.39 03.44

Im lstricht v °-10 011°
J tr: Handwyck v 0.13 01.10J ysden a 0.19 a 00.19

Pg.

URMOND
14 uur vertrek optocht vanaf
Mauritslaan.

ILLIKHOVEN/VISSERWEERT
16.11 uur: vertrek optocht vanaf
gemeenschapshuis Illikhoven

AMSTENRADE
13 uur: opstellen voor optocht op
Achter den Hof met ontbinding
op Raadhuisplein

SCHINNEN
13 uur: opstellen optocht op
Hegge, optocht eindigt op Sta-
tionsplein

NIEUWSTADT
14.11 uur: vertrek optocht vanaf
de Beijerstraat. Prijsuitreiking
op de Markt.

dinsdag

BERG AAN DE MAAS
Om 14.11 uur begint de elfde op-
tocht op het Ireneplein die ein-
digt bij de High Chaparral

BEEK
14-15 uur: Waereld Muziekkon-
koers inschrijven van alle deel-
nemende Zaate Hermeniekes in
café Metropole aan de Pr. Mau-
ritslaan.

NEERBEEK
14.11 uur: vertrek optocht vanaf
de Aldenhofstraat bij de kerk.

BORN
14.11 uur: kinderoptocht vanaf
Markt (opstellen) naar Prinsbis-
domstraat

SCHINNEN
13 uur: opstellen optocht op
Nieuwe Markt, einde op Sta-
tionsstraat

SUSTEREN
14.11 uur: vertrek kinderoptocht
vanaf Reinoudsporthal, ontbin-
ding Feurthstraat. 24 uur weg-
schieten Graasboer bij kanon
Raadhuisplein.

SWEIKHUIZEN
13 uur: opstellen optocht op
Bergstraat, ontbinding bij Rec-
tor Raevenhuis

ELSLOO
14.11 uur: start Kaetelemeziek
vanaf zaal 't Trefpunt aan de Sta-
tionsstraat

NIEUWSTADT
14.11 uur: vertrek kinderoptocht
vanaf de Schoolstrat, ontbinding
op de Markt.

24 uur: afsluiting carnaval met
verbranding van de Foetel op de
Markt

SITTARD
Vanaf circa 15 uur in hele bin-
nenstad 'Appelesienesjmiete'.
Vóór 24 uur vertrekt vanaf de
Markt de stoet naar deKolleberg
om daar om middernacht een
punt te zetten achter de carna-
val: het traditionele 'Maske be-
grave'.

GELEEN
Om 14.33 uur begint de inschrij-
ving voor het Gelaens kam-
pioensjap Nonnevotte sjtaeke in
het Cornerhouse. Tegelijkertijd
wordt op de Markt de Ramme-
lesjang parade gehouden.

BEEK
18.30 uur: sleuteloverdracht in
gemeentehuis

centrum

IS»,»» t J * f |inrniii'#i__ _#*■ _#* _v^ ___■% i __m _m ______y iiiiipurgs aagoiaa ■
vrijuit
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m,m DE LIMBURGSE I
**«lf PERSONEELSGIDS

Auto Veneken B.V.
Een van de grotere VW/Audi-dealers, met vestigingen te Sittard en
Beek,
zoekt op korte termijn voor zijn bedrijf te Sittard:

1e MONTEUR
Bent u in het bezit van de vereiste diploma's en zoekt u een
goede baan met toekomstmogelijkheden bij een solide bedrijf,
dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Reacties richten aan:
postbus 80,
6190 AB Beek (Lb.), t.a.v. B.J.M. Riepen,
tel. 046-372882.

Auto Veneken B.V.
Leyenbroekerweg 27, 6132 CA Sittard, Prins Mauritslaan 171, 6191 EE Beek (Lb.),
postbus 38, 6130 AA Sittard, postbus 80, 6190 AB Beek (Lb.),
tel. 046-515777, tel. 046-372882,
telefax 046-526196. telefax 046-372502.

"^J 3. SCHEEPERS

t^ postbus 72 - 6430 AB
te Hoensbroek,
vraagt voor spoedige indiensstreding:

1 all-round hoofdleidingfitter
voor gas- en waterleidingen.

Aanmelden:
Juliana-Bernhardlaan 140,
Hoenbroek,
telefoon 045-220405.

" »

ÏHEMA-OPTIEK, een nieuwe, voor de consument
aantrekkelijke optiekformule in de HEMA, zoekt
in verband met nieuw te openen filialen in het
zuiden van het land:

Optometristen
Opticiens
Assistent/leerling opticiens

__&*om,m** "**"-■

PU**--"^ J& Wij bieden u aantrekkelij-
■ I __t-^l*l*^\ e salariëring, goede

/ LiiïlM.Jf^^^V ' i secundaire arbeidsvoor-
i^^M ■t^^^- *■ waarden en begeleiding

""w bij in- en externe opleidin-
____\

_K\ $__ Gaat uw interesse uit naar één van boven-
staande functies, richt dan uw sollicitatie aan:

TT J7TV4" A HE-MA-OPTIEK, Postbus 296, 1380 AG WEESP,
Xl. Hl iT_l_.r\ of bel voor informatie 02940-31267/31 268.
OPTIEK

■ HEMA, de normaalste zaak van de wereld

Derksen Bouw b. v.
Tunnelweg 108, Kerkrade

f__* \ I Lid van de Haegens Groep Horst, is een
\ & M middelgroot bouwbedrijf in Kerkrade.

SI Voert Pr°iecten ui*in Midden- en Zuid-Limburg
op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw,
renovatie en grootonderhoud.

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden is er plaatsingsmogelijkheid
voor:

Functie-omschrijving:
Van de kandidaat/date wordt verwacht dat hij/zij onder begeleiding van het
hoofd bedrijfsburo en in samenwerking met de projectleiding zelfstandig pro-
jecten kan voorbereiden c.g. begeleiden.
Uw werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:- het evalueren van nacalculatiegegevens;
- de inkoopvoorbereiding t.b.v. projecten;- het beoordelen van prijzen en offertes van onderaannemers/leveranciers;
- controle tekenwerk;- uitzoeken van werkmethodieken.
Functie-eisen:
Minimaal HTS of gelijkwaardige opleiding.
Bij voorkeur enige jaren ervaring in soortgelijke functie.
Leeftijd 25-40 jaar.
Goede contactuele eigenschappen.
Ervaring met automatisering.
Geïnteresseerden gelieven hun uitvoerige schriftelijke sollicitaties met vermel-
ding van opleiding, leeftijd etc. (vóór 14 maart) te zenden aan onderstaand
adres:
DERKSEN BOUW 8.V., POSTBUS 1036, 6460 BA KERKRADE

We will build the factory, We will give it its character, too, .
w/urvffaM \^rx -t mty\/ weed*At> po

A subsidiary ofM.SilCorporationf^e of the^Èrgest industries in the UlLMobil lt takes jir\
Plastics Europe is specialized in the mawufitcturing, marketing andsaUsjjfiyriented field^Wferably chemical engjneering;
polypropylene andpolyethylene-films. Tf^Companycurrk^y has a tot^fflflftQ f^^a^^!evant exP*#nce;
employees, operates two plants (Virtq^in Belgium andBrindisi infiély) and "** famujï'fHy with ISO- 900M)uality AssurancVrograms:^r
maintains salesand marketing offices in seven European couiïi?j&. New investmentt *v- PrsP>" s supervisory experienfe
will take the total number ofemployees up to 2,000by the year 2000. ❖ a^orough grasp ofstatistics.
The Company recently starpÊconstructingagrass rootspolypropylene^lmsplant in \n)<«A_»Acc T7r_ rr< «£-£wc> _#Kerkrade in Limburg,pmce the need to recruitstafffof'the following positions (m/f) rUCCSy_I__/Il£lllvCrS
_—\ é ' The^ipcesrfËngineers will be responsihkffor equipment troubfèdioÉing. They will
l _rv-r%'T'**_rvf I £*■** '__ M ■ _W " ,\_j\J_._.LI UllCl recomi3Nlr process improvement programs, prepare cost estimatesror projects and

% evïdipK prWess and equipment cj|stb_lit_es for existing and new products.
The Controller will have overallrespori^ility for the financialfunction, developing Wat it takesf'V
accounting systems, budget plans andrevSkms, perform the coWoller's function and university degree in a tó^nical field, preferably chemical or mechanical
support the treasury activitks. '^V' engineering; i/%_Xk What ittakÊ _<r\_ ears' manu*^c^%B experience orj/i yeiitprocess engineering experience., T>Vf\\p>Ct PnOT_TIPf^C
vtoj^St graduate accounting quafificaiiÉi; 1 IUjvLL ___jll^__^lt'px -_»
❖ nve years' financial experience. j/r
■y- | -g t/\L» \lf The Project Engineere will a^meresponsibility for the consn^on ofoui^wfacilityJilTiplOyCC __xpJ_d.tlOHS __VL3.H3.eCr (wbichinvolvesdeaÜngwj^uppliers, contraetors andequipme^manuJÉurers) and

V X. subsequently for its stanpp and continued operation. %#
The^Ëmployee Relatio^Manager will have overallresponsibility for peW>nnjr > What it takes _f j>managWient. This ij^tides recruitment, compensation and benefits, safty€rid ❖ a university dej^fe in a teataical field, prejÉrably in electrical or mechanicalsecurity^wningj^ra communityrelations. engineerin^r
What it talktlr^ * "^2-4 yeara^roduction, process o_"^^^t experience; "%.
❖ a university degree in arelated field; ' ❖ a talenl^signing technical install^ns;
0- five years' experience in personnel m^gement; ♦ a in project supervision.

■^ an innovative attin^e: n*" " __ _0 "___!
❖ excellent inter-persohl^s a^porX M^UltenailCe SUpenilte__|deilt
JJISLTIDULIO_-ï^^^3__l3ffCr *^KMaintenance Superintendent is responsible fbeme complete maintenance functi^l^the mechanical and electrical maintenaiKeof production equipment andthe

The Distribution Manager will be responsible for the distribution function. This of^JJifacilities.includes scheduling production Unes, transportation, purchasing, inventory control and Wny ittak^^ensuring customer needs are met. 0- a uWepity degree in a technical fiekffpreferably electócal or rnamanical
V Whatitta^l' engiMing;
X♦ a uniyAy degree in a related fiellk fi^ Vfars related expenenceuT

Xfiv^rs' experience in a distributio&%nction; v - * a in manageryE and maintenance planning;
supervisory experience and a söttad managerial badWind. a ofpredi^^and prevenove maintenance programs.

ProductionN^lanag^y y^V / * >y
The Production Managerwill be m%||p_§e ofdirecting^nanufacturing _%L In addition, all the positions necessitate: '%.
maintenance functions. Further respohsibilities include safety, quality and prodßmvity fluenCy mboth spoken and written English; #
programs and playing a major role in personnel mattere, including personnel cffective communication skills-
development. strong organisational as well as analytical skills;

it takes 4 a proven ability to mó^ate a team and achieve objectives;
'Syi university degree in a technical field such as chemical or electricalengineering; periods of intensive trairang in Virton (Belgen) and in some cases in the US.
❖ m^ years'manufacturing experience;
❖ prel^us supervisory experience and excellent management and lead^fhip skills. All positions are unique andexciW carajifopportunities for energetic, self-starters
nn \, " i-» jr _r wno are eager to learn and take onTWöiallenge ofdeveloping a grass roots plant.Tecm^ical Manager X

% If this sounds like you, then send a briefcv. andcovering lettewtating yourcurrea^
The Technical Mailteer will be in charge oNje process e^ffneering, quality assurance salary to : Pierre de POTTER d'INDOYE, Employee Relations Dtoartment, MpW
and raw materials tesffl^g groups. Plastics, European Headquarters, Zoning Industriel de Latour, B-67öWirton. JÉgium.

M©bil Plastics Europe Kerkrade BV.

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00 uur 01272

Wij, een zelfstandige verfgroothandel met bekende
merkprodukten, willen onze activiteiten verder uitbrei-
den.
In verband hiermee zoeken wij een

ENTHOUSIASTE
VERTEGENWOORDIGER

die zelfstandig kan werken en onze relaties, hoofdzake-
lijk schildersbedrijven en verfspeciaalzaken in Zuid- en
Midden-Limburg, metraad en daad kan ondersteunen.
Bekendheid met de verfbranche is gewenst.
Als u meent geschikt te zijn voor deze uitdagende baan
met veel toekomst, dan verzoeken wij u uw schriftelij-
ke sollicitatie te richten aan:
VERFGROOTHANDEL VAN ALPHEN 8.V.,
HEERLERWEG 4,
6367 AE VOERENDAAL.

I D£TCR HORCn'p]
g| GEERVLIET 1

Beter Horen is één van de divisies van lAS b.v.
(International Audiological Services).
Wij houden ons uitsluitend bezig met het leveren van
hoortoestellen en andere audiologische apparatuur
t.b.v. slechthorenden.
Voor onze filialen Maastricht en Heerlen hebben wij
plaats voor een part-time (20 uren per week)

MEDEWERK(ST)ER
Wij zoeken een jongerepresentatieve vrouw of man
tot 23 jaar met goede contactuele eigenschappen,
die wil werken in een klein team met gemotiveerde
en enthousiaste collega's.
Enige PC-ervaring is een pré.
Uw opleidingsniveau is MAVO/LBO met wiskunde.
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan het
hoofdkantoor van Beter Horen:
lAS b.v., t.a.v. dhr. E. van Mechelen
Richterslaan 62
3431 AK Nieuwegein

Beveiligingsbeambte m/v, Xxv«\\\\llll//////.._/
een beroep met toekomst! WW/M

ji^? OPLEIDINGSINSTITUUT

Binnenkort start het rijkserkende -*^^' //Tl_lfn.ini) %__~2^
opleidingsinstituut 0.P.8, in uw omgeving met de -^= Il JJ Ir IH. "^s^volgende mondelingeopleidingen: "_f_£^"^ JL*' A^.
BEVEILIGINGSBEAMBTE jÉfegjPl
Basisdiploma: medio maart te SITTARD '||
Vakdiploma: bij voldoende aanmeldingen
Kaderdiploma: bij voldoende aanmeldingen

evenals de

BASISMILIEUCURSUS: medio apn..

i Coupon:
* *; Ik ben geïnteresseerd in een van de bovenvermelde opleidingen. Stuurmij meer *
* informatie over de cursus ï
* (slechts 1 cursus vermelden) J
ï Naam: :
! Adres: :
: Postcode: ;
: Woonplaats: .:... :
; Telefoon: :
: Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:

OPLEIDINGSINSTITUUT 0.P.8.
Postbus 609 ï

; 6130 AP Sittard j
Dl6*.



DOOR RENÉ ROOSJEN

Boven de Moerdijk
zijn er nog plaatsen

waar met de
carnavalsdagenrond
het Allerheiligste, de

monstrans met
hostie, wordt

gebeden voor al die
zondige

carnavalsvierders.

Had ik dat maar
eerder geweten, zegt
Roermondenaar Jan
Laugs die pas voor

de
'Boven-Moerdijkers',

die we voor het
gemak maar allemaal
'Hollanders' noemen,

een 'handleiding
voor een zo aardig
mogelijke beleving

van carnaval'
geschreven heeft:
'Met carnaval mag
alles... maar enkele

dingen niet...'

Aan een tafeltje in zijn stamcafé
Circus Willems in Roermond, ser-
veert dekastelein een elske.Een
rijtje biljarters naast ons krijt de
pomerans. JanLaugs is aan stoot
over carnaval en zijn boek (uitgave
BZZTÖH, Den Haag ! - 'Viaken-
nis enRoermondenaar Hans Lor-
mans, de auteur die schreef over
hoe jemiljonair kunt worden.') Hij
gaat van acquit over die 'Bid-voor-
ons-zondaars-Hollanders.'

„Ongelooflijk, zoiets. Ik weet trou-
wens nieteens waar... Het was een
losse reactie op m'n boek. Het
toont eens te meer aan dat 'Hol-
land' nogweinigvan carnaval be-
grijpt. Sterker nog: nietsvan car-
naval afweet, het aan de opper-
vlakte ziet. Ze denken daarnog
steeds dat carnaval zo veel is als
hetzich laten vollopen met bier en
dames in debillen knijpen..."

Laugs leert 'Holland'
mores over carnaval

'Met carnaval mag alles... maar enkele dingen niet'

" JanLaugs: kerk en carnaval hebben beide een doel buiten het aardse... Foto: paulkuit

bent. „Kijk, in Roermond vier ik
carnaval als de beste. Maar kom je
dan in het eerste het beste dorp,
notabene in je eigenbuurt, dan be-
kruipt je toch iets van een gevoel:
ik hoorer niet echt bij. Wat je mee-
krijgt, is wat 10l aan de oppervlak-
te."

Met zijn 'handleiding voor een zo
aardig mogelijke beleving van car-
naval' schetst Laugs een beeld van
hoe het hier in het zuiden met car-
naval toegaat, en wat de attributen
te betekenen hebben. Hij houdt
voor de lezer een bespiegelingvanzn eigen carnavalsbeleving in
Roermond, waar hij in '63 prins
van stadsvereniging Dn Uul was.
Hij beschrijft een stuk historie van
het 'carne vale' (het afscheidvan
het vlees). Een boek ooktegen
vooroordelen over carnaval.

„Fijn als Hollanders ook het carna-
val overnemen, ook al zijn ze nog
volstrekt onbekend met het instru-
mentarium. Maar wat wil je,ze zijn
zich aan het bevrijden uit een
keurslijf waar dereformatie ze een
eeuw of vier ingestopt heeft. Dat
zou nog eens een wetenschappelij-
ke studie waard zijn."

Carnaval is niet elfmensen petjes
opzetten, een instrument in de
handen stoppen, en geadopteerde
liedjes spelen, doceertLaugs. Als
ze in Groningen een prins uitroe-
pen, menen ze dat ze daar de groot-
ste zotkop voor moeten zoeken. Je
moet juist jeposten, en zeker die
van prins, goed bemannen, is zijn
les. „Het is trouwens niet gezegd
dat iedere zuiderling zo goed car-
naval kan vieren. Er zijn er genoeg
die van de dieptevan carnaval nog
niet eens kunnen dromen." Twee
lijfspreuken van Roermondse prin-
sen maken voor de goede verstaan-
der duidelijk wat het carnavalvoor
JanLaugs betekent: zijn eigen lijf-
spreuk 'Blindj mit'; en dievan
Pierre Huyskens:' )t Sjpeel is
sjoon, sjpeel't sjoon'.

'Met carnaval mag alles' is niet het
eerste, en zal ook niet het laatste
boek zijn van JanLaugs 'als ik tijd
van leven heb. Een van zijn be-
kendste schrifturen is 'Twee gelo-
ven op één kussen, daar slaapt de
duivel tussen', spreekwoorden, ge-
zegden, zegswijzen uit hetkatho-
lieke geloof. Van zijn handver-
scheen onder meer ook 'De Groe-
ten uitLimburg' en 'De eerste
kus. Op stapel staan twee levens-
werken die al tien jaar'schrijf-
klaar' liggen: 'De waarheid en
werkelijkheid van het leven' en de
tweeling daarbij: 'Dekwaliteit van
de liefde. Met een Roomse saus,
proeft U, maarvoor JanLaugsken-
ners zal hij in dieromans niet
Roomser zijn dan de Paus.

Passages in zijn boek verwijzen
daar duidelijknaar: 'Ik zie nu nog
de Volkswagenbusjes stoppen op
het Munsterplein (in Roermond)...
Daar rolden hele kerels uit diezo
fanatiek waren als de sekstoeristen
inBangkok en zo beneveld alsEn-
gelse voetbalsupporters, luidkeels
brullend: 'Waar zijn hier de wij-
ven?'...' En: 'Jarenlang is boven de
rivieren de gedachte gecultiveerd
dat carnaval een driedaagsehei-
dense orgie is, waar alles kan en
alles mag. Drie dagen de spieren
en de zenuwen losmaken met meer
drank danhet lichaam kan verdra-
gen. Drie dagen ongeremd doen
watje wilt en daar ook de infra-
structuur en willigemensen voor

vinden...' Of zoalsLaugs noteerde
uit de mond van een man uit Bos-
koop: „Hij zei: 'Neuken totdat de
dood erop volgt!'"

Een boek over de 'ziel van carna-
val' - 'Die heb ik gezocht' - komt
dus niets te vroeg, zou jezo zeggen
als weLaugs kunnen geloven dat
dat soort platvloerse gedachten in
Hollandnog recht overeind staat.

Dat JanLaugs ze zo onverbloemd
heeft verwoord, is zeker opmerke-
lijkvoor wie weet dat deauteur
ook hoofdredacteur van het Katho-
liekNieuwsblad is. Zulke passages
moeten zijn redacteuren en supe-
rieuren toch met rode oortjes en

gefronst voorhoofd hebben gele-
zen? „Zeker, maar ikheb ze niet
meer en niet minder bedoeld dan
ter illustratie, als een foto. Het zijn
geen mooie woorden, maar ze zijn
wèl tot in de hoogste kringen be-
kend."

HoofdredacteurKN lijkt een be-
hoorlijkeblokkade voor het schrij-
ven van een boek over een bepaald
luchtig onderwerp als carnaval-
Dan moetje toch aardig op je tel-
len passen ? JanLaugs beweert
het tegendeel, ook al zegt hij tege-
lijk dat een van zn twee zonen nog
een 'foto' heeft geschrapt. „Die
funktie heeft me in hoge mate ge-
holpen. Omdat je jeméér dan

modaal in het katholiek geloofen
denken verdiept."

DeKatholieke Kerk en het carna-
val, wat hebben diemet elkaarte
maken ? Laugs, serieus: „Ze heb-
ben beiden een doel buiten het
aardse, het tastbare: deKerk het
eeuwige, het carnaval geluk. Ze
hebben beiden ook een eigen litur-
gie, en worden bepaald door mas-
culine gemeenschappen." Maar
vooral hetbereiken van een ideale
toestand gemeen, filosofeert hij:
„Vrede en gelukwaarbij alle men-
sen elkaarhet licht in de ogen
gunnen,zonder achterdocht. Li-
berté, Egalité, Fraternité." De idea-
le toestand isvoor Laugs ook de

ziel van het carnaval. Meteen rela-
tiverend: „En waarom bereiken we
dat niet ? Omdat we mensen zijn
en niet volmaakt, alleen in de he-
mel," en hij slikt nog net een pas-
send 'amen' in.

Terug naar het thema 'Hollanders
en carnaval. Ze, die 'Hollanders'
dus - of ze nu uitHollandof Gro-
ningen komen - zakken in steeds
grotere aantallen afnaar het zui-
denom het carnaval-vieren te le-
ren, en als ze menen dat ze het
kunnen, gaan ze het zelfin hun ei-
gen stad of dorp uitproberen.
Laugs heeft zn twijfels of jecarna-
val kunt leren. Voor hem is het
bijna voorwaarde datje inheems

DOOR RENÉ DIEKSTRA

DE NIJD VAN DE MAN
cultus van de godin Cybele, ook wel Magna Mater
of Grote Moeder genoemd.Op het hoogtepuntvan
defeesten ter ere van haar (in de periode 15-27
maart) in Rome, castreerden deCybele-priesters
zich vrijwilligmet een gewijd stenen mes waarna
ookveel van de door muziek en dans opgezweepte
toeschouwers zich aan zichzelfvergrepen. Met hun
geslachtsdeel in de hand liepen de gelovigen dan
door de straten van de stad en wierpen het ergens
een huisbinnen, waaruit ze dan volgens gebruik
vrouwenkleren ontvingen. Na hun castratie droe-
gen devereerders van de godin nog uitsluitend
vrouwenkleren en vrouwelijke haardracht.

Een cultus als dievan Cybele heeft zijn oorsprong
in matriarchale samenlevingen, waarin niet de man
deheerser, maar de vrouw de heerseres der schep-
ping is. Psychologisch gezienvindt, aldusBettel-
heim, het verlangen van de man om vrouw te
worden, doorzich alsvrouw tekleden of op te ma-
ken of door geslachtsoperaties,zijnwortel in een
mannelijk minderwaardigheidsgevoel ten opzichte
van devrouw. Niet alleen is hij uit de vrouw voort-
gekomen, maar ondanks zijn grotere lichaams-
kracht en zijn opgeheven penis sneuvelt hij als
slachtoffer van'de seksuele aantrekkingskracht
van devrouw.

In haar opstel getiteld 'Over de Psychologie van de
VrouwelijkeSexualiteit' schrijft LillianRotter
daarover: 'Het kleine knaapje voelt haarfijn aan,
dat met hem zonder zijn toedoen, ja tegen zijn wil,
iets gebeurt. De vrouw, die met haar aanraking,
met haar nabijheid, jazelfs alleen door een fanta-
siebeeld van haar, een foto, een reclamebord, een
erectie teweegkan brengen - dat is de magische-
griezelige uitstraling die in sprookjes en mythen,
in romans en verhalen steeds weer terugkomt - in
devorm van heksen en feeën, sirenen, deduivelse
vrouw, defemme fatale, en - in moderne termen -de vrouw met sex-appeal.'

Op de dag van de bevalling wordt ook een goedbe-
vleesde katholieke geestelijkevanwege een galko-
liekopgenomen en geopereerd. Zonder zich lang
te bedenken legt de dokter depasgeborene - een
meisje - naast de pastoor die hij tevoren een paar
kilo vetweefsel lichterheeft gemaakt. De geestelij-
ke komt bij uit de narcose, ziet hetkind, is ontzet,
begint lichtelijk te protesteren, maar laat zich ten-
slotte door de chirurg overtuigen en schikt zich in
het onvermijdelijke. Het meisje groeit op in de pas-
torie onder de goede zorgen van de huishoudster.
Wanneer depastoor op zijn sterfbed ligt, roept hij
het meisje bij zich en fluistert zachtjes tegen haar:
„Mijn dochter, ik moetje een verschrikkelijk ge-
heim openbaren. Jij hebt altijd geloofd dat ik je
vader ben - maar dat is niet waar, ik ben je moe-
der!" Daarop wil zij weten wie haar vader dan is.
Met uiterstekrachtsinspanning kan hij nognet
antwoorden: „De Bisschop!" en sterft.

Kern van dit verhaal is een thema datvoor veel
mannen volstrekt taboe is om over te denken, laat
staan te praten: het verlangen om zelf leven te kun-
nen baren, zelfeen kind te kunnen krijgen. Het
onvermogen van de man om te baren vinden we
hoogstens als onderwerp terug in sprookjes (zoals
Roodkapje), cartoons, moppen of grappen van de
ene man tegen de ander: 'Zo! Jebegint al een aar-
dig buikje te krijgen, toch zeker een maand of zes,
schat ik.' Dat twee mannen serieus met elkaar over
dit onderwerpvan gedachten zouden wisselen is
veel moeilijkervoorstelbaar.

Om zich tegen deze macht van en minderwaardig-
heidsgevoelens jegens devrouw te beschermen
gebruiken mannen uiteenlopendeverdedigings-
strategieën. Een daarvan is overcompensatie via
het gebruik van geweld, onderdrukking of onder-
werpingvan devrouw. De shovelrijder dieeerst
alle auto's in de buurtramt en daarna devoorgevel
van het huis van zijn geliefde, beantwoordt daar-
mee de erotische macht van devrouw over hem
met fysieke macht.

Een andere strategie is het reduceren van devrouw
tot gebruiksartikel. Een man dieeen prostituee be-
zoekt oefent via geld macht uit over devrouw die
hem volgens afspraak ter wille isen die het speelt
alsof hij en nietzij de meest aantrekkelijkvan hen
beide is. Hij hoeftzich even niet minderwaardig te
voelen. Met de nadruk op 'even', want wat hem tot
devrouw drijft, en na de opvoering weer zal drij-
ven, is een aantrekkingskracht waar hij zichrela-
tiefweerloos tegen voelt.

Een derde strategie is die van zich zoveel mogelijk
gelijkmaken aan devrouw: 'ifyou can't beatthem,
jointhem'. Het lijkt erop dat we in een tijd terecht
komen, waarin mannen, ookpublieke mannen als
Maarten 't Hart, Paul Haenen en de woordvoerders
van het Simplistisch Verbond, hun nijd compense-
ren doorzich alsvrouwen tevermommen of zelfs
totvrouw op de operatietafel laten verbouwen. Dit
lijkt nog de meest onschuldige strategie, maar het
is ook een zwaktebod. Eerst schept de man een
wereld waarin hij op straat even veel naakte vrou-
wen- alsverkeersborden tegenkomt, en vervolgens
probeert hij onder de beheksing die daarvan uit-
gaat uit tekomen door te deserteren. Mijn voorstel
is anders. Bij algemene maatregel van bestuur
moet onder iederbloot-billboard devolgende
waarschuwing afgedrukt worden: 'Bij een naakt li-
chaam steeds aan sex denkenis ongeveer net zo
intelligentals bij een mond steeds aan eten den-
ken.'

(voor hun gevoel althans) daardoor nooit zon band
met hunkind zullen hebben als hun vrouw. Die
nijd verdwijnt niet automatisch als de geboorte
achter derug is. Ze duurt vaak voort of wordt zelfs
sterker in de periode dat devrouw doorgaat met
dingen te doen, zoals het gevenvan borstvoeding,
die de man ook al nietkan.

De nijd van mannen op vrouwen beperkt zich ove-
rigens niet tot deterreinen van baren en borstvoe-
ding. Ik heb verschillendemannen meegemaakt
dievrouwen sterkbenijden om hun borsten. Voor
een belangrijk deelbleek dienijd te maken te heb-
ben met het feit datvrouwen via hun borsten een
bepaalde macht over hen uitoefenden. Zoals een
van diemannen het treffend zei: 'Als ik op straat
een vrouw met groteborsten tegenkom, dan, of ik
wil of niet, moet ik kijken en ik heb dan zelfs de
neiging als een soort van hond achter haar aan te
gaan lopen.'

In zijnfascinerende boek over 'Puberteitsriten en
de Nijdvan deMan' schrijft de beroemde kinder-
psycholoog Bruno Bettelheim dat hij op grondvan
zijn onderzoek bij kinderen in Amerika en zijn stu-
dievan puberteitsriten in primitieve samenlevin-
gen tot het inzicht is gekomen, 'dat hetene ge-
slachtmet betrekking tot de geslachtskenmerken
en -functies van het andere onvermijdelijkeen ze-
kere nijd ervaart.'

Hij isvan mening dat dienijdvan de man jegens
devrouw doorgaans sterker is dan omgekeerd. Met
andere woorden, barensnijd komtvaker (zij het
meestal onbewust) voor danpenisnijd. Puberteits-
riten enrituelen inveel zogenaamde heidense
godsdiensten hebbenvolgens Bettelheim dikwijls
defunctie om de jongenofde man een deelvan de
sterkte en de macht van devrouw over te laten ne-
men of hem zelfs gelijkaan haar te maken.

Een indrukwekkend voorbeeld daarvan levert de

denkwijzer

Een Italiaanse
provinciestad in

de jarenvijftig.
Een jongevrouw
is buitenechtelijk

zwanger, ze is
wanhopig en

vreest een
schandaal. In

haar nood wendt
ze zich tot een

kennis, een
chirurg, die een

privé-kliniek
leidt. Deze stelt
haar gerust en
zegt toe dat hij

haar zal helpen.

Toch ervaren veel mannen die erbij zijn als hun
vrouw hun kind ter wereld brengt een zekere af-
gunst, een zekere nijd. Niet alleen nijd over het feit
dat zij dat nietkunnen, maar ook nijd omdatzij
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■■§■■■ Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden en door uit-

-0 voering van een aantal langdurige bouwprojecten heeft bcM
B^_ plaatsingsmogelijkheid voor eenOC/V1 mzm__________________

. voor utiliteitsbouw en woningbouw projecten.

Functie-omschrijving:- Het zelfstandig leiden van een project; van planning tot
" oplevering.

Eisenpakket:- Opleiding MTS niveau- Leeftijd 28-45 jaar- Minimaal een 5-tal jaren gedegen ervaring- Leidinggevende capaciteiten- lemand die 'strenge kwaliteitsbewaking' hoog in het vaan-
del heeft staan!

~. . , ~.., ~ , .... . Aan de man die aan deze strenge eisen voldoet bieden wijbcM is een bouwbednit hootdzakeliik werk- , _■__.._ jjj__ ... . ', een honorennq en secundaire arbeidsvoorwaarden die dezoom in de utiliteitsbouw en wonmqbouw. , , ...,
.j .. , .3 belangri|kheid van zijn tunctie onderstrepen.

bcM
BV Bouwcombinatie Maastricht .
v/h Cremers sollicitatie zal zeer vertrouwelijk worden behandeld. Uw
Kommel 18 Maastricht schriftelijke sollicitatie dient te vermelden: leeftijd, opleiding
Telefoon 043-217141 en ervann9 en dient gezonden te worden aan:

bcM Postbus 117, 6200 AC Maastricht.

Present Promotion
ORG ANISAT lON bv

wil in contact komen met
commerciële relatiemanagers

voor de exploitatie van het Kube Present concept in
Limburg

Met de ondersteuning van een management organi-
satie en een lage investering genereert U in uw
gebiedmet een exclusiefwettelijk beschermdreklame
medium een top inkomen.

Wij zijn veeleisend. Als U dat ook bent, reageer dan.
Liefst schriftelijk:

[ÏÏJEW /b/uSINESS /2/rOUP b.v.
Concept — Management —Franchise-t^T~7~

(j MELKMARKT54[~j 8011 MEZWOLLE /^TELEFOON 038-222796

STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS
HEERLEN

Seer.: Van Weerden Poelmanstraat 203, 6417 EM Heerlen.
Onder de stichting ressorteren twee Heerlense basisscholen,
met gezamenlijkpim. 640 leerlingen en 36 personeelsleden.

Met ingang van 1 april as. is de volgende functie
vacant aan
basisschool Windekind, Douve Weien
(12 groepen, 18 leerkrachten):

GROEPSLEERKRACHT (M/V)
- voor (nieuwe) groep 1/2 voor 36 uur per week;- in tijdelijke dienst gedurende derest van het

lopende schooljaar.

De vacature ontstaat door sterke toename van
het aantal leerlingen.
Voortzetting van de betrekking in het volgende
schooljaar ligt voorlopig niet voor de hand.

Van kandidaten wordt verwacht:- dat zij deskundigheid en enige ervaring
hebben in het onderwijs aan kleutergroepen;- dat zij breed inzetbaar zijn;- dat zij de katholieke identiteit van de school
meehelpen uitdragen.

Het schoolteam heeft inbreng in de
sollicitatieprocedure.

Inlichtingen worden verstrekt door de heer T.
Verjans, directeur, op 9 en 10 maart as. tussen
16 en 17 uur onder tel.nr. 045-419761.

Belangstellenden wordt verzocht om hun
sollicitatie, voorzien van relevante gegevens,
binnen 12 dagen te richten tot het bestuur van de
bovenvermelde stichting en te zenden aan de
secretaris; adresals hierboven vermeld.

tempo-team
uitzendbureau

KANTOOR
Hoofd Accounting m/v
voor een internationaal produktie-bedrijf in de
omgeving van Heerlen. U hebt een HEAO-BE of SPD-
opleiding (of bent studerende hiervoor) en minimaal
3 jaarervaring in de accountancy of op de boek-
houding van een industriële onderneming. Tevens be-
schikt u over leidinggevendecapaciteiten. Deze baan
biedt goedetoekomstperspectieven.
Informatie: 045 - 71 83 32,Adriane Keulen
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
Boekhouder m/v
voor een relatie in Heerlen. U wordt hoofd van een
afdeling en draagt de eindverantwoording van de
financiële administratie. U hebt enige jarenervaring als
boekhoudkundig medewerker en u ambieert een
uitdagende functie in het bedrijfsleven. Deze full-time
baan biedt goede toekomstperspectieven.
Informatie: 045 - 71 83 32, Marie-Cecilevan den Noort
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

GEZONDHEIDSZORG ,
A- en B-Verpleegkundigen/gediplomeerd
ziekenverzorgenden/HBOers m/v
voor een instelling in Heerlen. Wij zoeken regelmatig
kandidaten. Ook losse diensten zijn mogelijk.
De instelling is met het openbaarvervoer makkelijk te
bereiken. Hebt u interesse, bel ons dan.
Informatie: 045 - 71 26 31, Claudiavan der Burgt
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

M
_PB -XPORTSLACHTEFtIJ

benedik>
A. BENEDIK & ZOON B.V.
EXPORTSLACHTERIJ LANDGRAAF
Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn enkele

UITSNIJDERS
Enige ervaring gewenst.
Tevens hebben wij nog enkele vacatures voor

JONGE
PRODUKTIEMEDEWERKERS

Telefonische reacties van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur; telefoonnr. 045-325000.
A. Benedik & Zn. 8.V.,
Vogelzankweg 245,
6374 AC Landgraaf.
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BURROWS .
NETHERLANDSB.V. _

v
I

Burrows Netherlands is een volle dochteren de eerste
Europse vestiging van Burrows Paper Corporation, USA. 'Deze Amerikaanse moedermaatschappij produceert sinds 1
1919 speciaaltissuepapier en verpakkingsmaterialen. 2
3
Burrows Paper Corp. is samengesteld uit de
tissuepapierdivisie de verpakkingsmaterialendivisie en de 'j
hydra-elektrische divisieen omvat in de Verenigde Staten
momenteel 12 vestigingen. s
ï
I
\
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Vriesveem de Berg BV
Ter uitbreidingvan ons team zoeken wij:

* Programmeur (part-time):

-kennis van hardware en software- ervaring in het werken met DOS en LAN- ervaring in het programmeren in Clipper- goede kennis van deEngelse taal- bereid zijn te reizen

* Vorkheftruck-
chauffeurs (full-time):

- in bezit van een vorkheftruck-, ijbewijs- ervaring in vaten-handeling- goede inzet

Mocht u nogvragen hebben, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met mevrouw
Ch. Albertz, bereikbaaronder
telefoonnummer 045-327777.
Vriesveem de Berg BV, Minckelerstraat 3,
6372 PP Landgraaf. «m

WIM VANDE SANDEN
WONINGINRICHTING

Voorcreatief wonen, gericht opkwaliteit, serviceen vakman-
schap, zoekt wegens snelle groei van zijn bedrijfmet spoed

ERVAREN ALLROUND
WONINGSTOFFEERDER L
(geen free-lance)

Hij heeft hart voor zijn vak, een goedewerkinstelling, is
klantvriendelijk en dienstverlenend, kan geheel zelfstandig en
in teamverband functioneren en is in de leeftijd tot 40 jaar. 'Hij gaatzorgvuldig om met onze produkten, weet deze met
accuratesse te verwerken en heeft tevens ervaring met
speciale gordijnwerken (o.a. draperieën).

Is het boven omschrevene een uitdaging en denkt u in ons
bedrijf goed te passen, dan hebben wij een afwisselende baan
met een goed salaris.

Voor nadere informatie: tel. 04406-12870, tussen
10.00-12.00 uur.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan:
Wimvan de SandenWoninginrichting
JanDeckerstiaat 7,
6301 GX Valkenburg a/d Geul 03497

Waarvan dromen uw voeten?
Eindelijk weer te gaan als mens!

jj^ Schoenspeciaalzaak
£ 7 Picds sur terre

Willemstraat 48 - Heerlen - S 045-724471
' Openingstijden: WWÊL IDe enige voetkundig
ii i <>-~, ■„,_, ___P*^—-_■ schoenconsulent voor* dinsdag-woensdag-vrijdag van 9.30-18.00 uur; ■ oostelijk Zuid-Limburg

* donderdag 9.30-21.00 uur: Wf M rw.c Tk.»!--
*.Kttcrdag 9.30-17.00 mr; I 71 Frans Theelen
* maandag gesloten. mmmmtmmmm\ N.A.V.S.

■ÜÜ RUILVERKAVELING )£■
Hf "mergelland" [\_m\
W/ÊR Van Wachtendonckplein IA,

6321 BE WIJLRE '^■■"M
(Tel.: 04450-2626, alleen in de voormiddag)

Éénjarige verpachting BBL-percelen en uitgifte
overige gronden 1992-1993

Het Bureau Beheer Landbouwgronden en deLandinrichtingscommissie voor deruilver-
kaveling "Mergelland" maken bekend dattot éénjarige verpachting van BBL-gronden en
uitgifte van overigegrondenvoor het oogstjaar 1993(1 november 1992-31 oktober 1993)
wordt overgegaan.
Belangstellenden dievoor genoemdegronden in aanmerking wensen te komen, worden
verzocht vóór27 maart 1992 hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen bij deLandin-
richtingscommissie voor de ruilverkaveling "Mergelland", Van Wachtendonckplein IA,
6321 BEWijlre.
Ook zij die reeds grondenvan het BBL of van de Landinrichtingscommissie in gebruik
hebben, dienen zich voor bovengenoemde datum schriftelijk te melden bij voornoemd
adres, indien zij wederom in aanmerking wensen te komen.
Bij de toewijzing geldt dat:- de grondgebruiker, niet ouder dan 65 jaarmagzijn, tenzij er een bedrijfsopvolger is;- de te verpachten en/of in gebruikte geven percelen inpasbaar dienen te zijn in zijn

bedrijf;- de verpachting en/of ingebruikgeving slechtsvoor 1 jaarzal zijn;- de uitgifte plaatsvindt ondernormale voorwaarden, tenzij in de af te sluiten overeen-
komst anderswordt vermeld.

Bij de opleveringper 1 november 1993dienen de sloten in schouwbarestaat te zijn.
Een en ander onder voorbehoud i.v.m. een eventueel te verwachten wijziging van de
Pachtwet.

DeLandinrichtingscommissie Bureau BeheerLandbouwgronden,
voor déruilverkaveling Het HoofdBeheer Landbouwgronden
"Mergelland" in deprovincieLimburg,

de voorzitter, Ir. W.J. Ten Wolde.
Ir. J.A.G.H. Delsing.

de secretaris,
Ir. H.L.J. Thijssen.

foor haar nieuwe vestiging in Kerkrade, Industrieterrein Dentgenbach, wordt gezocht naar
en:

MACHINE-OPERATOR/
ASS. PLOEGBAAS
3eze medewerker zal een training in de USA ontvangen en zal vervolgens direct en nauw
.orden betrokken bij de installatie en het opstarten van een tweetal uit Engeland te impor-
eren en in de vestiging Kerkrade te plaatsen machines.

)an zullen tot de normale werkzaamheden behoren de supervisie over en het onderhoud
'an deze machines. De mede-verantwoordelijkheid voor het produktieproces in de nieuwe
'estiging is een onderdeel van de dagelijkse gang van zaken voor deze medewerker.

n de vestiging te Kerkrade zullen verpakkingsmaterialen voor de Europese markt worden
'ervaardigd. In de naaste toekomst zal verder aansluiting worden gezocht bij het ruime
_urrow. Paper Corp.-assortiment.

VEREISTEN
1) een voltooide MTS-opleiding; bij voorkeur grafische specialisatie;
!) ruime produktie-ervaring;
!) leidinggevende capaciteiten;
1) bereidheid in 3-ploegendient te werken;
>) een goede beheersing van deEngelse taal, zowel passief als actief

Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO voor het Kartonnage- en
Flexibele Verpakkingsbedrijf.

Kandidaten wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie, onder bijsluitingvaneen curriculum.itae, binnen 14 dagen te zenden aan Burrows Netherlands b.v., Klarenanstelerweg 7, 6468
EP Kerkrade.

Desgewenst kunnen nadere inlichtingen telfonisch worden ingewonnenbij de heer C. Boo-
ten, telefoon 045-458282.
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AjlGemeente

De gemeente Gulpen is gelegen in het hart van het heuvelland en telt 7400
inwoners. De gemeentelijke organisatie telt drie afdelingen:Burgerzaken,
Grondgebiedzaken en Financiën.
Burgemeester en wethouders roepen in verband met het ontstaan van een
vacature op de afdeling Financiën op een

MEDEWERK(ST)ER BELASTINGEN (M/V)
voor een dienstverband van 20 uren per week

Functie-informatie:- assistentie bij het redigeren van belastingverordeningen;- uitvoering van de verordeningen;- behandeling bezwaarschriften en beroepschriften;- verstrekken van inlichtingen aan belastingplichtigen;- overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen:
- relevante opleiding op MBO-niveau;- ervaring met de uitvoeringvan gemeentelijke belastingverordeningen en

geautomatiseerde gegevensverwerking(de gemeente Gulpen werkt met
een Philipspakket);- goedecontactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden.

Salaris:
Inschaling vindt plaats afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring in
functieschaal 4 (max. ’ 3175,-) met uitloopmogelijkheden(na
functie-waarderingsonderzoek) naar functieschaal 5.
Nadere informatie:
Voor nadere informatie over dezefunctie kan contact worden opgenomen met
de heer E. Bessems, hoofd afdeling Financiën, of de heer M. Verbeet, chef
personeelszaken, beiden tel. 04450-9292.
Belangstellenden kunnen binnen 10 dagen hun sollicitatierichten aan: het
College van burgemeester en wethouders van Gulpen, Postbus 56, 6270 AB
Gulpen.
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SPECIALE CARNAVALSKORTING
- De Reddertjes in Kangoeroeland -

ROYAL THEATER HEERLEN
woensdag 4 t/m zondag 8 maart

14.00 uur

Onze kleine vriendjes krijgen _______%_%WMMMWMm^Ê^m^mmm
EEN KORTING VAN ’2,50 p.p. op de
entreeprijzen van dit avontuur van _W_^m^^__^_W_%_^_%\
d*Redde*a B^^^^^BOp vertoon van de vriendenpasen |§|j fe*-^ip?J|f^fV
onderstaande - ingevulde - bon betaalt wÊLJsr\\Üi \W*& 1 1 ü WtWêÊÊÊ

** balcon ’8,50 i.p.v. ’ 11,- «_«m__

"loge ’9,50 i.p.v. ’ 12,--

Reserveren is mogelijk: 045-714200tussen 10.00 en 11.30uur
ofvanaf 14.00uur. I

DE REDDERTJES
Naam:

Adres:

P.e. + woonpl.:

Aantal pers.: Pasno

Alleen volledigingevuldebonnenzijn geldig.

Vrienden van het^
Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren). iVoor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.
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Voor zon bui wil
niemand
schuilen!

Bezorg het
Limburgs
Dagblad

en je komt ook in
aanmerking voor
die vele extra's.

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

Limburgs
Dagblad

Uw huis op dit formaat i"
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

BUURTRUMOiï
Doe er iets aan! De Nederland
Stichting Geluidhinder helpt b'l
vinden von een oplossing vo°r

h"J'vormen van lawaai in en om
NSG, Postbus 381, MOM
2600 AJ Delft. IN^^

Limburgs Dagblad



DOOR GRAZIELLARUNCHINA

Lange tijd werd de Eed
van Hippocrates, de

vader der geneeskunde,
gezien als basis voor een

aanvaardbare en
verantwoorde medische
praktijk. Die eed, die nog

steeds moet worden
afgelegd om tot de
uitoefening van de

geneeskunst te worden
toegelaten, blijkt echter
nooit een garantiebewijs
te zijn geweest voor het
naar behoren uitoefenen
van het medisch beroep.

Om dezereden werd in
1928 de Medische

Tuchtwet in het leven
geroepen die dekwaliteit

van de vrije medische
beroepen - arts,

tandarts, apotheker en
verloskundige - moest
gaan bewaken. Simpel

gezegd komt het hier op
neer: wie niet tevreden is
over debehandeling door

zijn dokterkan zich
beklagen bij het Medisch

Tuchtcollege.

Het aantalklachten tegen medici
groeit jaarlijks.„Omdat patiënten
mondiger worden en er steeds be-
tere voorlichting komt," zegt L.
Pessers, secretarisvan het Me-
dischTuchtcollege in Eindhoven.
Hij vindt dat de Medische Tucht-
wet hard aan verandering toe is."
De wet BIG, Beroepen Individuele
Gezondheidszorg, is op dit mo-
ment in behandeling bij deTwee-
deKamer. Enkele veranderingen
waar het ministerie van WVC, de
ontwerper van het wetsvoorstel,
voor pleit zijn: zittingen van de
Medisch Tuchtcolleges moeten
voortaan openbaarworden, de sa-
menstelling van de colleges moet
veranderen en er moeten meer
(para)-medische beroepsgroepen
onder het tuchtrecht gaanvallen.

Tot op hedenkunnen er namelijk
alleenklachten worden ingediend
tegen artsen, apothekers, tandart-
sen en verloskundigen. De nieuwe
wet schrijft echter voor dat ookfy-
siotherapeuten, verpleegkundigen
en psychotherapeuten kunnen
worden aangepakt als ze hun taak
niet naar behoren uitvoeren.

We kennen ze allemaal, dievoor-
beelden van medische misgrepen
dieregelmatig de krant halen. 'Chi-
rurg zet verkeerde been af, 'Vrouw
loopt na operatie maanden met
spatel in buik' en 'Man sterft door
toediening verkeerde contrast-
vloeistof.
Toch zijn het niet alleen deze ex-
treme gevallen dieterechtkomen
bij het Medisch Tuchtcollege.

Onafhankelijk
In ons landzijn vijfMedisch
Tuchtcolleges,Limburg ressor-
teert onder het tuchtcollege van
Eindhoven.
Elk collegebestaat uit een juristen
vier onafhankelijke artsen. Verder
zit ereen jurist-secretarisin, die
echter geen deeluitmaaktvan het
college. „De samenstellingvan
zon college is afhankelijk van wie
wordt aangeklaagd," zegt Pessers.
„Als dat een verloskundige is, zit-
ten er twee artsen en twee verlos-
kundigen in het college, als het een
tandarts betreft twee tandartsen en
twee artsen."
De wetBIG pleit er echter voor dat
het nieuwecollege moet bestaan
uit twee juristen en drieberoeps-
beoefenaren. „Door uitbreiding
van hetaantai juristenzal het oor-
deel onafhankelijkerzijn en wordt
voorkomen datartsen elkaar de
hand boven het hoofd houden,"
zegt S. Bersee van het ministerie
van WVC. „In hogerberoep zullen
erzelfs drie juristenen maar twee
beroepsboefenaren zijn. Het juridi-
sche elementmoet mijn inziens
overheersen. Anders krijg je te
veel het principe van collega's oor-
delen over collega's. En witte-jas-
senrechtspraak is nooit goed."

Vertrouwen
Een patiënt en zijn directefamilie-
leden kunnen een klacht indienen
bij het Medisch Tuchtcollege tegen
een medicus indien door diens
handelen of nalatenvan handelen
hetvertrouwen in de medische
stand wordt geschaaden/of als
iemand nadeel in zijn gezondheid
ondervindt. En dat terwijl er pri-
mair moet gelden datzieken en
gezondenvertrouwen moeten heb-
ben in de medische stand. Ook de
Inspectie voor de Volksgezond-
heid kan een klacht indienen als zij
misstanden constateert. „Klachten
kunnen alleen schriftelijk worden
mgediend en mogen nooit ano-
niem zijn," verklaart Pessers. Ver-
volgens krijgt de aangeklaagde
arts de mogelijkheideen verweer-
schrift in te dienen waarop dekla-
ger op zijn ofhaar beurt ook weer

Gezondheid

Deur van
Medisch
Tuchtcollege
staat op
een kier

kanreageren. De arts heeft dan
weer een tweede mogelijkheideen
reactie hierop te geven. De proce-
durekan zodoende maanden in
beslag nemen.

behandeld. Er wordt daneen ex-
terne deskundige bijgehaald.

Tijdens de zitting bestaat de moge-
lijkheid dat het college beslist dat
er getuigen gehoord mogen wor-
den. Soms gaanzaken over zulke
specialistische gevallen dat devier
artsen die in het college zitting
hebben niet voldoende op de hoog-
te zijnvan dematerie die wordt

leiden dieuit onvrede met het sys-
teem geboren worden.

Als een klacht ongegrondwordt
verklaard, kan deklager in hoger
beroep gaan. Tegen de maatregel
die de medicus wordt opgelegd, als
de klacht wèl gegrond is, kan de
klager echter nooit in beroep gaan.
Een arts dieeen waarschuwing of
een berispingkrijgt, kan in hoger
beroep gaanbij het Centraal Me-
disch Tuchtcollege in Den Haag.
Bij een geldboete, schorsing of
ontzetting kan hoger beroep wor-
den aangetekend bij het Gerechts-
hof.

Smartegeld
Een van de grote nadelen van de
huidige Medische Tuchtwet noemt
Bersee het feit dat een arts nooit
onmiddellijk geschorst kan wor-
den. Dit stelt de medicus in staat

„Vroegerkwamen er veel minder
klachten binnen," legtPessers uit.
„Mensen durfden niet zo goed,
hadden drempelvrees en boven-
dienblindvertrouwen in iedereen
dieeen witte jas droeg. De patiënt
wordt echter mondiger. Voorlich-
tingwordt stukken beter, er zijn
meer patiëntenverenigingen die de
patiënten stimuleren hun mond
open te doenen een klacht in te
dienen."

De maatregel dieaan een medicus
die gefaald heeft,kan worden op-

Medicijnman
De meeste klachten dieworden in-
gediend bij hetMedisch Tuchtcol-
lege gaan over huisartsen: „Hij is
niet gekomen toen de nood aan de
manwas en een spoedvisite dus op
zijn plaats was, hij heeft niet op
tijd doorverwezen of hij heeft de
verkeerde diagnose gesteld," zijn
enkelevan de meest voorkomende
klachten. Ooit kwam er bij een van Eeuwigdurendzijn vermeende malafide praktij-

peerde patiënt. „We zijn tuchtrech-
ter en geen burgerlijkerechter,"
zegt de secretaris van het Medisch
Tuchtcollege. „Voor een schade-
vergoedingmoet de klager zich al-
tijd wenden tot de burgerlijke
rechter die dan beslist of en hoe-
veel er wordt uitgekeerd."
In de praktijk blijkt echtervaak
dat veel klagers het Medisch
Tuchtcollege zien als opstapje om
een procedure bij de civielerech-
ter te vereenvoudigen ofte ver-
snellen.

Uitspraken van het Medisch
Tuchtcollegezijn niet openbaar. In
sommigezaken worden uitspraken
echter wel gepubliceerd. Het crite-
rium is dan dat het algemeen be-
lang gediend wordt als de zaak
wordt gepubliceerd.

Na dezitting wordt bekeken of de
klacht tegen de medicus gegrond
is en of hetvertrouwen in de medi-
sche stand dientengevolgde zoda-
nigwerd ondermijnd dat er tucht-
rechtelijke maatregelen op moeten
volgen. Als een klacht gegrond
wordt verklaard, volgt er altijd een
tuchtrechtelijke maatregel. In het
gewone strafrecht kan iemand
schuldig verklaard worden zonder
strafoplegging.

Een van de twee juristenvan het
college, tevens devoorzitter, be-
paalt of de klacht ter zitting moet
komen of niet. „Mochten er nog
onduidelijkhedenzijn dan wordt
ervóór dezitting eventueel nader
onderzoek gedaan om zo beslagen
mogelijk ten ijs te komen," vertelt
Pessers. Komt het tot een zitting
dan mogen zowel deklager als de
verweerder een advocaat meene-
men tijdens de zaak.

Geheimzinnig
Zittingen van het Medisch Tucht-
college vinden altijd achter geslo-
ten deuren plaats. Daar wil de wet
BIG ook van af. Pers en publiek
worden dus normaliter niet toege-"
laten, al heeft de wet de mogelijk-
heid een zaak openbaar te maken.„Ik heb dat hier in Eindhoven nog
nooitmeegemaakt," zegt Pessers.
Zelfs de zaak Finkensieper, die
ook bij het Medisch Tuchtcollege
heeft gediend,werd achter geslo-
ten deuren behandeld, al hadden
zijn slachtoffers dat heelgraag an-
ders gewild."

„Die geheimzinnige sessieszoals
dienu gehoudenworden, zijn vol-
ledig in strijd met het Europees
Verdrag voor deRechten van de
Mens uit 1949," vindtBersee. „Vol-
gens dit verdrag moeten alle
rechtszittingen in beginsel open-
baar zijn. „En op deze regel kan
dan weer een uitzondering ge-
maakt worden. Natuurlijk durft
een klager nietvrijuit te praten als
het om gewichtigezaken gaat. Als
jeeen geslachtsziekte hebt bijvoor-
beeld, wil jedat liever nietaan de
groteklok hangen. Het college zal
in dit soort gevallen moeten beslui-
ten de zaak wèl achter gesloten
deuren te behandelen omdat de
privacy van de klager in het geding
komt."

Witte-jassenrechtspraak
bij medische fouten

De arts isoud en heel duidelijk der
dagenzat. De vlezige verpleegster
kan met haar geblondeerdevlech-
ten ter weerszijdenvan de bolle
toetzó in een Tiroler seksfilm. De
jeugdigeco-assistent is een kloon
van graafDracula.
De chef personeelsbeleidbij de
GG en GD van de Oekraïnse
hoofdstad Kiev moet een morbide
gevoelvoor humor hebben. Niette-
min is het merkwaardige drietal
meer dan welkom. Tussen het
alarmtelefoontje in het holstvan
de nacht en hun aankomst in onze
hotelkamer tikken 45 minuten
weg. Lange minuten, want mijn
vriendin vergaat van depijn.

Het drietal installeert zich op bed
en stoelen. Miss Tirol trekt kordaat
de dekensweg, deartskijkt met
vermoeide ogen naar het zieke
naaktelichaam en Dracula jr. haalt-
een stapelformulieren uit zijn ge-
reedschapskist.

Naam, voornaam, leeftijd, adres,
gebiedthij, alsof het leven van de
patiënte daarvanafhangt. Vrien-
dinkreunt wat. Ze heeft koorts,
maar erkomt geen thermometer
uit de gereedschapskist. Defitsit, of
gewoon vergeten.

De bejaarde esculaap zet zich aan
een langdurigepartij van het bete-
re kneed- en klopwerk. Vriendin
staan de tranen in de ogen, want de
geneesheerweet de gevoeligeplek-
ken pijnlijk nauwkeurig en vooral
vaak te raken. Tirol slaat ter com-
pensatie hevig aan het strelenen
troosten: „Meisje, meisje, kopje op,
we zorgen heus goedvoor je."

„Wat heb ik?" zucht de patiënte,
net geleuteren geknijp zat. De arts
zwijgt, bestudeertzéér langdurig
het plafond. Dan volgtde diagno-
se: „Waarschijnlijk de alvleesklier.
U moet onmiddellijk naar het zie-
kenhuis." Dat nooit, denken wij,
wijs geworden door eigen en an-
dermans ervaringen met de natio-
nale gezondheidszorg.

„Wij geven devoorkeur aan behan-
delingin het buitenland," zeg ik
beleefd. Maar het is al te laat. Dra-
cula voelt zich namens de gehele
nationale medische stand beledigd
en begint een hevige competentie-
strijd metTirol: naar het zieken-
huis, zegt hij. Naar het Westen,
zegt zij.

De arts zwijgt. De patiënte kreunt.
Het Westen wint. Met duidelijke
tegenzin haalt Dracula een injectie-
set uit zijn gereedschapstasen
voorziet dieop herhaald verzoek
van een wegwerpnaald. Twee buis-
jespijnstillendvocht van ondefi-
nieerbarekleur worden leeggespo-
ten. Dat moet voldoende zijn om
een paard twee weken gevoelloos
te maken, grimlacht depatiënte
opgelucht.

Ik spoed me enige uren later naar
Aeroflot, want de kaartverkoop is
doorHerr Luft in hetkader van de
Duits-Russische vriendschap in de
grijpgragevalutaklauwenvan de
Russische maatschappij gelegd.
Datbetekent dus verplicht in de
meest verderfelijke uitvinding
sinds het vliegtuig, de
businessclass. Het toestel blijkt
voor driekwart leeg.

Tegen middernachtarriveren we
in Amsterdam en spoeden ons
naar het ziekenhuis.Dat kan zo-
maar niet, zegt de geneesvrouw
van de wacht. U moet verwijzing
van uw huisarts hebben. Dadelijk
loopt iedereen hier binnen. Ze be-
sluit deOekraïnse alvleesklierin
degroep te gooien. We mogen blij-
ven. Gelukkig is er een thermome-
terdie39.2 aanwijst. En röntgenap-
paratuur, bloedafname, etc. etc.
Drie uur laterkeren we hotel-
waarts met een pakvol medicij-
nen. Vriendin blijft met een fikse
nierbekkenonsteking in vertrouw-
de handen achter. Ik aanvaard de
terugreis.

Het telefonisch gereserveerde
vliegkaartje blijkt op Schiphol niet
aanwezig, omdat de koerier van
het ingeschakeldereisbureau de
rijtijden niet heeft aangepast aan
het vliegschema van alweer Herr
Luft. Enige 'vriendelijke'woorden
doen wonderen, hetkaartje komt
er. Businessclass, dat wel. Ook
zonder Aeroflot-bemiddeling blijkt
de economy-klasse in het toestel
van Frankfurt naar Moskou half
leeg. »Z-Zi
Dit was dus een verhaal over de
voortschrijdendeEuropese inte-
gratie.

Als een klager afziet van verdere
stappen kan het Medisch Tuchtcol-
lege inhet kader van het algemeen
belang besluiten dezaak toch te
behandelen.

„De klachten geven echter heel
vaak een verkeerd beeld van een
bepaalde medicus," zegt Pessers.
„Een arts dieeen waarschuwing
krijgt is niet per definitieeen
slechte arts. Het vertrouwen in de
mankan echter wel dusdanig ge-
schaadzijn dat hij het moeilijk
krijgt in de toekomst. En dat is een
hele zware straf."

Het ziet er naar uit dat het medisch
tuchtrecht voorlopig blijft bestaan.
Weliswaar op enkele punten aan-
gepast aan de eisenvan detijd en
onder deparaplu van de Wet op de
Beroepen Individuele Gezond-
heidszorg, maar toch als een sys-
teem van rechtspraak van medici
onder elkaar. De witte-jassenrecht-
spraak blijft voorlopig dus het eni-
ge middel in de eeuwigdurende
strijd tegen medisch falen op de
operatietafel of in de spreekkamer.

Bij het Medisch Tuchtcollege'in
Eindhoven komen per jaar hon-
derdtachtig tot tweehonderd
klachten binnen, de andere vier
tuchtcolleges in ons land krijgen
ook nog eens zon 550klachten per
jaar. lets minder dan dehelft van
de klachten komt ter zitting. En bij
weer 50 procent hiervanworden
strafmaatregelen opgelegd.

Veel klachten blijken het gevolg
van te hogeverwachtingen. Naar-
mate de medische en technische
kennis groter worden, wordt er
meer verwacht van de behande-
laar. De verhouding arts-patiënt is
zakelijker geworden. De geheim-
zinnige medicijnman van weleer is
een nuchtere verlener van diensten
op het gebiedvan gezondheidszorg
geworden. En dat kan tot klachten

ken gewoon door te zetten. „Nu
kan het jaren durenvoordat alle
zittingen achter derug zijn," ver-
teltBersee. Pas dan wordt een
opgelegde maatregel effectief. In
het nieuwe wetsvoorstel is daarom
ook de mogelijkheid opgenomen
een arts na het eerste verhoor on-
middellijk te schorsen waardoor er
dus meteen een eind aan zijn
onoirbaar gedrag gemaaktkan
worden."

In tegenstelling tot wat veel men-
sen denken betaalt het Medisch
Tuchtcollege nooit smartegeld of
schadevergoeding aan een gedu-

de colleges een klacht binnen die
was neergepend op 250 velletjes
toiletpapier. Een uitingswijze die
weinig te raden liet over de me- .
ning over de aangeklaagdearts.

gelegd is een waarschuwing, beris-
ping, geldboete van maximaal
10.000 gulden, schorsingvoor deperiode van maximaal eenjaar, of,
in het meest ernstige geval, ontzet-
ting uit de geneeskunst.

Moskou
Hans
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rondje om dezon te maken. Om het verschil
van een kwart dag te compenseren werd om
de vier jaareen schrikkeldag ingevoerd. Op
die manier, zo dacht men, zou dekalender in
de pas blijven lopen met de werkelijkheid.

De Juliaanse, door JuliusCaesar ingevoer-
de, tijdrekening ging er vanuit dat de aarde
365dagen en zes uur nodig hadom een

Vijftig schrikkelbruidsparen vieren
vandaag, 29 februari, feest in Hattem.
Ze zijn daar te gast van de plaatselijke
VW. Volgens VW-directeur H. Satink
is Hattem deenige plaats in Nederland
waar schrikkelparen zo massaal wor-
den gefêteerd. Nadrukkelijk wil hij een
misverstand wegnemen: paren die de
komende 29-ste trouwen kunnen de
kosten niet bij deVW declareren. „Er
waren verloofden diedachten dat wij
zelfs de bruidstoiletten zouden beta-
len."

Zo is het al duur genoeg. Er was niet op ge-
rekend dater zo veel bruiden en bruidegom-
men zouden komen. Acht jaargeleden, toen
in Hattem voor deeerste keer een feestje
werd gebouwd voor schrikkelparen, kwa-
men er een stuk minder opdagen.

Een bal is te begrotelijk, maar niemand zal
de van VW-corsages voorziene paren belet-
ten een dansje te maken op de muziek van
boerenkapel deKleikloeten. Na het muzika-
le onthaal wachtkoffie met gebak. Verder
staan op het programma een Gelderse kof-
fietafel, een ontvangst door de burgemees-
ter, eenron

Maar de Juliaansekalender was niet nauw-
keurig genoeg. Want de aarde heeft in feite
iets langer nodig dan 365 en een kwart dag
voor een omloop om de zon. Elke 128 jaar
gingeen dagverloren, waardoor een nieuwe
kalenderhervorming nodig was.

ene paar is er op gebrand op schrikkeldagte
trouwen en het andere is er juist als de dood
voor.

Sommigen zijn er heiligvan overtuigd dat
een schrikkeljaarongelukbrengt. In Duits-
land wordt gezegd dat op 29 februari gebore-
nen bezocht worden door kwade geestenen
ook anderszinseen ongelukkig leven zijn
beschoren. Volgens deOosterburen is het
buitengewoon onverstandig die dag te trou-
wen, omdat het huwelijk danal snel strandt.
Commentaar van het gouden paar Alie en
Henk: „Wij hebben geluk gehad."

Schrikkeljaren zouden zich kenmerken door
misoogsten. InFrankrijk heet het dat dan
geplanteappelbomen maar eens in de vier
jaarvrucht dragen. Bonen zouden grote
kans maken verkeerd in de peulen te
groeien. Elf dagen verschil

In 1582 was het zo ver. De kalender toonde
ruim elf dagenverschil met dewerkelijk-
heid; de kortste dag viel op 12 december.
Paus Gregorius zette de klok elf dagenvoor-
uit en bepaalde dat 22 december dekortste
dagvan het jaarwas. Zijne Heiligheidverbe-
terde het kalenderjaar door alleen jaren die
deelbaarwaren door 400 van een schrikkel-
dag te voorzien. Het jaar 1900 was dus geen
schrikkeljaar,2000 zal het wel zijn. De pau-
selijke beslissing leidde bijna tot een volk-
sopstand. De mensen waren er heiligvan
overtuigd dat hen tien dagenvan hun leven
waren afgenomen.

De islamitische jaartellingkent ook schrik-
keljaren, eens in devier jaar. Omdat een
normaal jaar, dat bestaat uit twaalf maanden
van 29 en 30 dagen, samen een zuiver maan-
jaarvan 354 dagen.Het schrikkeljaartelt 355
dagen. En zelfs de kalender diena de Franse
Revolutie werd ingevoerdkon niet buiten
schrikkeldagen. Tussen 22 september 1792
en 1806 - de jaren 1 tot en met 14 - telde het
jaartwaalf maanden, elkverdeeld in drie
'weken' (decaden) van tien dagen: Aan het
eindvan het jaarbleven dan vijf aanvullen-
de dagen over, in het schrikkeljaarzes.

Mooie kanten
Maar schrikkelmaanden hebben ook mooie
kanten. Februari wordt in Duitsland ook wel
Weibermonat genoemd, maandvan de
vrouw. Net als in Nederland mogen vrou-
wen het initiatief nemen waar hetde keuze
van de vrijerbetreft. Een ietwatkrom rijmp-
jezegt: "t Is van het jaareen schrikkeljaar,
dan lopen de meisjes de jongens naar.' In
Luxemburg mogen uitverkoren mannen de
meisjes niet weigeren, al kunnen ze zich
'vrijkopen' met een geschenk.

Schotland kende in deveertiende en vijf-
tiende eeuw een zo groot vrouwenoverschot
dat dekatholieke kerk bepaalde dater mo-
gelijkheden moesten worden geschapen de
vrouw zelfde kans te gevenaan de man te
komen. Een vorm van pragmatisch feminis-
me. Op schrikkeldag mochten Schotse meis-
jeseen man vragen, bepaalden de prelaten.
Mits ze een rode onderjurk droegen, die iets
onder de jurkuitkwam. Zo liepen ze letter-
lijk 'te koop. Ten huwelijk gevraagde Schot-
ten waren verplicht het ja-woordte geven.
Als de aanbedeneliever een vrije jongen

provincie Utrecht) behoren tot de oude ge-
trouwen. Het 52 jaargetrouwde paar is ook
nu weer in Hattem van departij. Ze zijn op
29 februari 1940 in het gemeentehuisvan

Alie en Henkvan denBerg uitEist (in de
Misoogsten

Leersurn in de echtverbonden. Vlakvoor ze
elkaar het ja-woord gaven beseften ze nog
niet dat dé dagvan hun leven in een schrik-
keljaar viel. „We begrepen aanvankelijk niet
waarom de ambtenaar van de burgerlijke
standons vroeg of we misschien liever op
een andere dagwilden trouwen." Want het

Ambtenarenpensioenen: bladgoudDit jaar staan tegenover elke honderd
werkenden negentien bejaarden. In het jaar

2030 moeten honderd werkenden de aow van
bijna veertig bejaarden opbrengen. Ons

basispensioen dreigt onbetaalbaar te worden.
Werkgevers willen nu al stoppen met

vervroegde pensionering (de vut). Het vroeger
goudgerande pensioen van de ambtenaren

staat op de tocht. Flip de Kam en Frans
Nypels met berichten uit pensioenland.

Gaan de huidigepremiebetalers in
de toekomst zelf met pensioen,
dan moeten ze maar afwachten of
devolgende generatiewerkenden
bereid zal blijven de dan benodig-
depremies op te brengen.

den. De onvermijdelijkekortingen
op de ambtelijkepensioenen lijken
een voorbode te zijn van wat alle
Nederlandse bejaarden in de vol-
gendeeeuw te wachten staat. Door
de geleidelijkevergrijzingvan de
bevolking dreigt deaow op den
duur onbetaalbaarte worden. Het
isvoorstelbaar, dat in devolgende
eeuw alle 65-plussers net zulke
koopkrachtverliezen lijden als de
overheidsgepensioneerden in de
jarentachtig voor hun kiezen kre-
gen.

sioenregeling zijn gepensioneer-
den doorgaans eveneens honder-
den tot duizenden guldens per jaar
beter afdan deelnemers aan de
ABP-regeling.

In deHeerlense pensioenburcht
kent men deze cijfers ook. In het
jaarverslagover 1990 vergelijkt het
ABP de eigen regeling met een
aantal andere. Het ambtenaren-
pensioen bevindtzich 'ergens ach-
teraan in het peloton', zo luidt de
voor geen misverstand vatbare
conclusie.

De regeling behoort danmisschien
niet langer tot debeste, maar de
ambtelijke pensioenenzijn toch "beschermd tegen de geldontwaar-
ding? Ook gepensioneerdeambte-
naren profiteren toch meevan de
algemene welvaartsstijging? Neen,
ook de veelgeroemde welvaarts-

Het aantalbejaarden (nu twee mil-
joen) zal tot het jaar2030 meer dan
verdubbelen, terwijl de premiebe-
talende werkende bevolking (nu
zes miljoen) hooguit in omvang ge-
lijk blijft. De vergrijzing dwingt tot
premieverhogingen dieknagen
aan de koopkracht van komende
generaties. Zijn werkendenin de
volgende eeuw nietbereid om pre-
mieoffers op het altaar van de soli-
dariteit te plengen, dan wordt het
onvermijdelijkom de koopkracht
van deaow-uitkeringen aan te tas-
ten.

vastheid van het ambtelijke pen-
sioen werd in de jaren tachtig het
slachtoffervan Haagse bezuini-
gingsdrift. ABP-topman H.J. van
Aalst pakt er het meestrecente
jaarverslagvan zijn fonds bij. Tus-
sen 1979 en 1989werd het leven 33
procent duurder.De ambtenaren-
pensioenen gingen daarentegen in
dezeperiode soms omlaag, en in
het beste geval slechts negen pro-
cent omhoog. Hierdoor verloor een
ABP-pensioen in tien jaartijd ten
minste een vijfde deel van zijn
koopkracht. Dat kwam vooral,
doordat de overheid de salarissen
en het daaraan gekoppeldepen-
sioen in de jaren tachtig vaak heeft
bevroren en eenmaal(in 1984) zelfs
met drie procent heeft verlaagd. In
de marktsector daarentegen stegen
pensioenen tussen 1979 en 1989
met 25 tot 40 procent, zodat debe-
trokken gepensioneerdendievroe-
ger in het bedrijfsleven werkten
hunkoopkracht behielden of nog
iets zagen toenemen.

hun nieuwebaan, danblijft er in
Heerlen zestien miljard gulden
over, waarop niemand aanspraak
kan maken.

Terwijl het bestuurvan hetABP er
in Den Haagregelmatig op hamert
dat de premie (nu 8,8 procent) om-
hoog moet, om het tekort van twin-
tig miljard gulden in de komende
jarenWeg te werken, menen amb-
tenaren van het ministerie van Fi-
nanciën dat de nood niet zo hoog
is. Den Haag en het ABP praten op
dit moment met elkaar over een
tussenoplossing, in het jargonaan-
geduid als het 'synthesemodel', dat
recht doet aan beiderekentechnie-
ken. Het synthesemodel staat ter
discussie in een werkgroep van de
.overheid, vakbonden en ABP, die
de financiële positievan het fonds
inkaart moet brengen. Is er een te-
kort, danzal de overheid dat moe-
ten aanzuiveren, voordat het ABP
op eigen benen verder kan. En dat
is het plan. Een tweede werkgroep
bekijkt de juridischekant van die
verzelfstandiging. Een derde werk-
groep studeert op debestaande
pensioenaansprakenvan ambtena-
ren.

Pas tegen de zomervan 1992zal
het resultaat van al dit denkwerk
bekend worden.

nemers in een pensioenfonds
bouwen duseen individueel recht
op, grotendeels losvan de solidari-
teit dietoekomstige generaties wil-
len opbrengen.

Voor datveilige gevoel is vereist
dat ergenoeg geld in het fonds zit.
Het ABP, het op een na grootste
pensioenfonds ter wereld, bezat op
1 januari 1991 een belegd vermo-
genvan 163 miljard gulden.Toch
denken defondsbeheerders twin-
tig miljard gulden tekort te komen
om in de toekomstaan allever-
plichtingen te kunnen voldoen.
Dat tekort ontstaat door de manier
waarop de toekomstige lasten
(pensioenuitkeringen) en de nog te
ontvangen baten(premies en be-
leggingsopbrengsten)worden ge-
waardeerd. In 1991 en 1992 neemt
dittekort verder toe. Bij een ande-
re, in de wereldvan de pensioen-
fondsen e.veneens gebruikelijke
maniervan rekenen, heeft het
ABP voldoende middelen in huis
om alle opgebouwde aanspraken
te kunnen honoreren. Volgens de-
ze methodehad het ABP op 1 ja-
nuari 1991 helemaalgeen tekort,
maar zelfs een overschot van zes-
tien miljard gulden. Zouden alle
ambtenaren het fonds verlaten en
de volle waarde van hun opge-
.bouwde rechten meenemen naar

De aow - voor een echtpaar bruto
1900 gulden, netto 1700 gulden per
maand - is een basisvoorziening.
De regeling kost nu al meer dan
dertig miljard guldenper jaar; hal-
verwege de jarennegentigloopt
dat op tot veertig miljard gulden
per jaar.Elk jaarwordt hetvoor de
uitkeringen benodigde geld omge-
slagenover demensen die nog
geen 65 zijn. Zij moeten 14,3 pro-
cent aow-premie betalen, ten hoog-
ste over 48.000 gulden. De opge-
brachte premies gaan niet in een
spaarpot. De premie-opbrengst
wordt meteen weer uitgekeerd aan
de bejaarden. Alle aow-premies die
iemand in de loopvan zijn leven
heeft betaald, zijn dus in het verle-
den al uitgekeerd aan debejaarden
van dat moment.Dat geld is weg!

Wie bij een pensioenfonds zit, kan
de toekomst met iets minder zorg
tegemoet zien. Anders danvoor de
aow is voor de financiering van de
aanvullendepensioenen wèl een
spaarpot gevormd. Werkgevers en
werknemers storten tijdens de ac-
tieve periode premies bij het pen-
sioenfonds dat de toevertrouwde
middelenzo rendabel mogelijk be-
legt. Wanneer iemand 65 wordt, is
dat geld beschikbaarvoor zijn aan-
vullende pensioenuitkering. Deel-

In de jaren zestig en zeventig heb-
ben talloze bedrijven een pen-
sioenregeling tot stand gebracht,
waarbij de al veel langer bestaande
ambtenarenregeling tot voorbeeld
strekte. In de jarentachtig bleek
die goudgeranderegeling voor de
overheid evenwel te duur te wor-

Hebben pensioenfondsen
wel of geen overschot?

hoe hoger de tarieven moeten zijn om de schatkistvol-
doende tevullen. Nodeloos hoge belastingtarieven
berokkenen deNederlandse economie, mogelijk gro-
te, schade.

Uitgaande van de inmiddels opgebouwde rechten,
hebben beide pensioenfondsen van werknemers in de
collectieve sector samen een overschot van 28 miljard
gulden(eind 1990). Geen wonder, dat bezuinigings-
moede ministers regelmatig hun oog op de vleespot-
ten in pensioenland laten vallen. Deze overschotten
nemen af. De Verzekeringskamer zal bovendien nooit
accepteren dat het gehele bedrag bij defondsen wordt
wegbezuinigd.Een pensioenfonds moet een zeker
overschot hebben, als reserve voor kwade tijden.
Voor zover een verlagingvan pensioenpremies op dit
momentverantwoord is, betekentzon ingreep overi-
gens onherroepelijk dat depensioenpremies in de
volgende eeuw extra omhoog moeten, tenzij de aan-
spraken van werknemers en gepensioneerden minder
royaal worden gemaakt.

waarbij depensioenlasten gelijkmatig in detijd wor-
dengespreid..
Beiderekentechnieken zijn verantwoord, anders zou
deVerzekeringskamer uiteraard de opgebouwde-
rechten methode niet accepteren. Een nadeelvan de
lasten-min-baten methode is dat hierbij toekomstige
pensioenlasten naar het heden worden gehaald.Dit
leidt anno 1992 tot nodeloos hoge arbeidskostenvoor
bedrijven, wat slecht is voor dewerkgelegenheid. De
lasten-min-baten methode leidt voorts tot een node-
loos grote fiscale aftrekpost (premies zijn immers af-
trekbaar voor de belasting). Hoe meer aftrekposten,

ge vermogen plus alle tot in deverre toekomst nog
van deelnemers te ontvangen premies. Volgens deze
lasten-min-baten methodekwam het ABP eind 1990
juist twintig miljard tekort. HetPGGM berekende een
tekort van ongeveer vier miljard gulden.
Bij de opgebouwde-rechten methode stijgen de kos-
ten van de pensioenregeling sterk naarmate werkne-
mers ouder worden. De laatste pensioenloodjeswegen
het zwaarst. De geleidelijkevergrijzingvan de be-
roepsbevolking zal de toekomstige pensioenpremies
dusopstuwen. Daarom hebbenpensioenfondsen vaak
een voorkeurvoor de lasten-min-baten methode,

DOOR FLIP DE KAM
EN FRANS NYPELS

Over het ambtenarenpensioen
bestaan hardnekkige misver-
standen. Het zou een goudge-
rande voorziening zijn, die
bedrijven in demarktsector tot
lichtend voorbeeld strekt. De
glans van het overheidspen-
sioen is anno 1992 slechts een
kwestie van 'bladgoud', menen
topmedewerkers van het in
Heerlen gevestigdeAlgemeen
Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP), dat deregeling uitvoert.
Tot het eind van de jarenze-
ventig konden ambtenaren
met recht trots zijn op hun aan-
vullende pensioenvoorziening.
Sinds die tijd is er echter een
hoop veranderd. Veel regelin-
gen in het particuliere bedrijfs-
levenzijn aanzienlijkverbe-
terd. Op de pensioenregeling
voor de ambtenaren is door
achtereenvolgende CDA-WD
kabinetten fors beknibbeld.

De resultaten zijn ernaar. Een
ambtenaar die 28 jaarvoor zijn
pensioen heeft betaald, en diebij
zijn pensioneringbruto 60.000 gul-
denper jaarverdient (wat overeen-
komt met netto 3200 guldenper
maand), krijgt behalve zijn aow
bruto bijna 15.000 gulden aanvul-
lend pensioen. Wie 28 jaarbij een
ziekenhuis of in een bejaardenoord
werkte en daarpensioen opbouw-
de, krijgt bijna 19.000 gulden aan-
vullend pensioen (naast zijn aow).
Bij grote bedrijven en in bedrijfs-
takken met een behoorlijke pen-

Pensioenfondsen kunnen op verschillende manieren
bepalen ofzij over voldoende vermogen beschikken
om alle aanspraken van gepensioneerden te honore-
ren. Het aanwezigevermogen is somsruim voldoende
(overschot') ofte weinig(tekort'), afhankelijk van de
gebruikterekentechniek. ,
De Verzekeringskamer houdt toezicht op alle pen-
sioenfondsen in Nederland. Zijkijkt ofhet op een
bepaalde datum feitelijk aanwezigevermogen vol-
doendeis om detot dat moment reeds doorwerkne-
mers opgebouwde rechten na te komen (opgebouwde-
rechten methode). Volgens deze minimumnorm had
het ABP (belegd vermogen 163 miljard) eind 1990 een
overschot van zestien miljard gulden. Het pensioen-
fonds van werknemers in de zorgsector (PGGM), met
een belegd vermogen van ruim 36 miljard gulden, had
daarvan zelfs twaalf miljard over.
Het ABP en hetPGGM rekenen anders. Zij besom-
men hoeveel pensioen tot in deverre toekomst moet
worden uitbetaald aan alle deelnemers van dit mo-
ment.Daar tegenover stellen defondsen het aanwezi-
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Schrikkeljaar brengt
geluk en ongeluk

bleefmoest hij het meisje afkopen met een
bruidsschat.DOOR PIETER VAN DE VLIET

lirobufcjs dcscfblcidl vrijuit



'Uitbouw van de jukebox-cultuur' in Amstenrade

Versleten meubels als
nieuw maar dan anders

DOOR MARIETTE STUIJTS

-j^bruikte meubels voor de prijs van nieuwe? Een gek die
ble rin traPt> zou Je denken. Zelfs in deze tijd van milieupro-
he men' waarm we zoveel mogelijk produkten zouden moeten
is ILp'oru;iken. Maar na een bezoek aan Brixton in Amstenrade
kle ■ nelemaal met meer zo verwonderlijk. Een winkel vol
£ Urige, aparte, gekke meubels die vaak nauwelijks van

Uw te onderscheiden zijn en die doen denken aan de tijden
j vetkuiven, twin-sets en hairspray.

ii,ü^„uitbouw van de jukebox-cul-
Hw' zegt Rob Schoonbrood. „Al-
'aen antiek," vult zijn com-D|fV°n en vriendin Moniek van
'aak ftaan- In 1989 openden ze hun
kst ton aan de Hoofdstraat in
tel Jfnrade- Ze noemden de win-.on^aar de gelijknamige wijk in
)UU

,en- ..Dat is een multi-raciale
elcj ' waar mensen met verschu-
erkeach-terSrüncleri en levensstij-
iren elkaar wonen. In onze winkel
'or en wij ook allerlei stijlen en
£n k

bij elkaar"
ïiint Uren' niet te vergeten. Een
'taat ne bolbuikige koelkast
-ord naast een lila-kastje, op een.opj^x-rood tafeltje prijken gele

naast een rode art-deco
arav. staan twee roze stoelen uit de
rV_hIJftig*
'an iv °nte mengelmoes is het werk
'%sTmek. ZU kiest nieuwe bekle-
k offen en mengt de verfkleu-Lj' "°P die manier maak ik van>lieu meubels en huisraad iets heel|astj s- Een doodgewoon bruinj^ je wordt in kobault-blauw enmeens een blikvanger."

Voor de 10l
jr j *?aat daarin ver, schroomt niet
'erv 6le delen van een meuDel te
Lr angen door iets compleet an-
s;re "In plaats van messing hand-
'*^a t" 1 kreeS een la bijvoorbeeld
penn geschilderde houten knop-
Lss -Die vind ik beter bij de kast
_elf en- Ik ga gewoon uitvan wat ik
slaatr,ooi vind en dat bli-'kt aan te

krixt manier werd het idee voor
L ook geboren. Moniek knap-
tv0 °or zichzelf en vrienden 'ge-
er, k

n v°or de lol' oude meubels op
>li mree*§ daarvoor steeds meer com-
iet ;^nten- Toen als gevolg daarvan.
_ton , cc voor een eigen zaak ont-
rneuu' ,ging zij de opleiding voor
t.n °elmaker volgen en haalde hij
De r lddenstandspapieren.

estauratie van de meubels ge-

beurt eveneens met vereende
krachten. Rob maakt ze schoon en
schuurt ze, Moniek blaast ze nieuw
leven in. Dat ze daarbij een ontwerp
van een ander helemaal verandert,
misschien wel heel anders dan de
oorspronkelijke maker ooit bedoeld
heeft, bezwaart haar niet. „De meu-
bels die we onderhanden nemen
zijn vaak afgejakkerd," vertelt ze.
„Je zou ze natuurlijk in oude staat
kunnen restaureren, maar dit vind
ik creatiever. Je benadrukt net het
bijzondere van een meubel met
kleur, maakt er iets aparts van. Ik
vind zelf dat ze er mooier van wor-
den."
Ze geeft eerlijk toe dat er ook wel
eens iemand in de winkel komt die
haar bemoeienisssen met een meu-
bel 'doodzonde' vindt. „Maar die is
hier gewoon aan het verkeerde
adres."

Het tweetal haalt de oude meubels
voornamelijk bij verzamelaars en
handelaars in België en Duitsland.
Nadat Rob ze onderhanden heeft
genomen, repareert Moniek ze en
gaat ze met verf te lijf. „Rot hout
wordt vervangen, het hang en sluit-
werk meestal ook. We maken ze
gewoon als nieuw."
Ze is vaak dagenlang met een meu-
belstuk bezig. „Als het dan na een
paar dagen wordt verkocht, vind ik
dat wel eens jammer. Ik wil er het
liefst zelf nog even van genieten."
Ze put troost uit het feit dat alle
meubels thuis worden bezorgd. „Zo
zien we waar ze terecht komen. Als
ze ergens goed tot hun recht ko-
men, is dat een kroon op het werk."

Voor bijzondere effecten, zoals een
tafelblad met spikkels, marmer-
structuur of snippers, heeft ze haar
eigen technieken ontwikkeld. „Dat
is een kwestie van experimenteren.
En, als het mislukt, van afschuren
en opnieuw beginnen. Maar dat
hoort erbij als je creatief bezig wilt

" Medewerker van de Kleine Aarde Jan' Juffermans (links) en
Piet Hein Scheltens. Foto: ANP

Het opknappen van van banken en
stoelen besteden ze voor een deel
uit aan een stoelenmaker. Hij ver-
nieuwt zo nodig de romp en veren
en bekleedt ze met de door Moniek
aangeleverde stoffen. „Onze meu-
bels zijn bijna net zo duur als nieu-
we fabrieksprodukten, dus moeten
ze ook goed zijn," aldus Rob. „Ze
zijn zelfs vaak beter, van een dege-
lijke ouderwetse kwaliteit. Dit laat-
je is bijvoorbeeld van massief hout
en niet van kunsstof. Kom daar bij
moderne dressoirs maar eens om."

Nieuw
Toch worden in Brixton ook enkele
nieuwe dingen verkocht. Chromen
accessoires bijvoorbeeld en klok-
ken, allemaal in jaren-vijftig stijl.

Ook éénvan de pronkstukken in de
zaak is nieuw: een langgerekte
vuurrode leren bank. Uit noodzaak,
wafit aan echte oude exemplaren is
steeds moeilijker te komen. „Dit is
een model uit de jaren twintig dat
we zelf heel mooi vinden. We heb-
ben een paar oude opgeknapten die
waren we zo kwijt. Daarom hebben
we nueen nieuwe laten maken."
In principe maken ze van alles maar
één exemplaar. De volgende bank
zal danook in een andere bekleding
worden uitgevoerd. Kopers kunnen
eventueel zelf de stof uitkiezen en
voor op te knappen meubels de
verfkleur.
Op hun klantenkring hebben de
twee zich verkeken. Ze rekenden
voornamelijk op 'starters', studen-
ten die een kamer achter zich laten
en voor het eerst een hele woning

gaan inrichten. „Maar er komen ook
veel snelle yups en tweeverdieners.
We hebben ook een kapsalon inge-
richt en stoeltjes geleverd voor een
friture. Alleen mensen van boven

de vijftig zien helemaal niks in deze
meubels. Ze begrijpen niet wat wij
mooi vinden aan 'die ouderommel.
Ons antwoord luidt dan: je hebt ze
zelf toch ook ooit mooi gevonden."

Kleine Aarde ln Boxtel beslaat twintig jaar

'Gebrek aan tijd wordt
grootste milieuprobleem'

DOOR JOOPVANDALFSEN
CïHZen dat het heel g°ed
&Seh is °m op een ecol°"
leVe verantwoorde wijze te
het jl' te eten, te wonen en op
tty; and te werken. Dat stondLm'g Jaar geleden de oprich-
het V.an de Kleine Aarde in
t> ge Brabantse Boxtel voor
_lej 'Nu die bewijzen inmid-
ligP(. op tafel
«ch u ncht de Kleine AardeW. el nadrukkelijk op de
'eurn e* Het komende jubi-
_ettaar staat goeddeels inceken van de tijd.

[Wat "■LUfferrr!*' Willen bereiken," zegt Jan
6l*s va ans' een van de medewer-

kerren Kleine Aarde, „is dat de. "meer tijd nemen om milieu-

bewuster bezig te zijn." Gebrek aan
tijd is volgens hem een groot mi-
lieuprobleem aan het worden.

Twintig jaar geleden wilde de Klei-
ne Aarde op een hele praktische
manier laten zien dat het niet moei-
lijk is om goed om te gaan met het
milieu. „Het was destijds een echt
experimenteer-centrum," zegt Juf-
fermans. „Biologisch tuinieren was
nog niet eens toe aan het stadium
van de kinderschoenen. In Boxtel
werd er een begin mee gemaakt. De
eerste Nederlandse windmolen en
de eerste zonnecollector stonden in
de tuin van de Kleine Aarde."
Inmiddels is er veel veranderd.
„Het is nu duidelijk dat er op aller-
lei terreinen van alles mogelijk is.
Het bedrijfsleven heeft ook veel
ideeën van de Kleine Aarde opge-
pikt. De strategie die is gevolgd
heeft gewerkt. De Kleine Aarde is
begonnen met het aanbieden van

jr_/^^ C&C * tegels " natuursteen ■ marmer
4 Sj_&^^ * badkamers1(4 k ★ tegelzettersbedrijf
\\j^ De betere merken, de beste vakmensen,

volledige garantie
INCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF

HOWROOM KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT
04404-1916 Of 1996

alternatieven. Pas daarna zijn we
ons met de politieke discussie gaan
bezighouden," aldus Juffermans.

Biologisch
Het Milieu-educatie- en Voorlich-tingscentrum in Boxtel zoekt nuzelf bewust die politieke discussieop. Onder meer om duidelijk te ma-ken dat biologisch gekweekte ge-wassen op een oneerlijke manier
concurrentie ondervinden van de
produkten die op een traditionelemilieu-onvriendelijke manier zijngekweekt.

De Kleine Aarde heeft de afgelopenjaren verschillende keren op derand van de afgrond gestaan. Aanhet eind van de jaren zeventig ston-den er zoveel mensen op de loon-lijst dat een faillissement Welhaastonvermijdelijk leek. De problemen
werden opgelost doordat enkele
medewerkers zich vrijwillig terug-trokken.

In de eerste helft van de jaren tach-
tig pakten zich opnieuw donkere
wolken samen boven deKleine Aar-
de. De belangstelling voor het mi-
lieu was sterk teruggelopen en dat
had onmiddellijk negatieve gevol-
gen voor de subsidiëring. Gelijktij-
dig waren er intern nogal wat pro-
blemen. Het keerpunt kwam in
1986. „De belangstelling voor het
milieu is vanaf dat jaar weer toege-
nomen. Nu is het zo dat we onszelf
voor 70*procent financieel kunnen
bedruipen. De rest komt van subsi-
dies," aldus directeur Piet Hein
Scheltens.

Dit jaarwil de Kleine Aarde begin-
nen met de bouw van een nieuw
bezoekerscentrum. Daarin wordt
vanzelfsprekend veel aandacht be-
steed aan het gebruik van zonne-
energie en regenwater. Ook krijgt
het centrum een komposttoilet.

Uit een recent onderzoek onder de
donateurs van de Kleine Aarde
kwam naar voren dat ruim een der-
de van de ondervraagden „gebrek
aan tijd" de belangrijkste belemme-
ring vindt om milieuvriendelijkerte
leven.

„Met de auto ben je sneller ergens
dan met de fiets, de glasbak staat
verder weg dan de vuilnisbak en
het klaarmaken van een milieu-
vriendelijke maaltijd kost meer tijd
dan het opentrekken van een blik.
Allemaal voorbeelden waarbij de
factor tijd een belangrijke rol
speelt." Jan Juffermans kan er
moeiteloos nog veel meer opsom-
men.

De Kleine Aarde wil het komend
jaar duidelijk maken dat milieu-
vraagstukken alleen kunnen wor-
den opgelost als de bereidheid be-
staat daarin tijd te investeren. Dit
gebeurt onder meer via een breed
opgezet symposium en een studie-
dag over tijd en arbeid.

„Het gaat om een filosofie. Wie zijn
auto wegdoet, heeft minder kosten
en hoeft dus nog maar vier dagen in
de week te werken. Zo iemand
heeft vanzelf meer tijd voor het mi-
lieu en verplaatst zich bovendien
milieuvriendelijk." Educatie is voor
de Kleine Aarde na twintig jaar de
belangrijkste doelstelling gewor-
den.

Vorig jaar bezochten 6.000 belang-
stellenden in groepsverband het
voorlichtingscentrum voor een ex-
cursie. Ongeveer 1.000 mensen
volgden een cursus. Daarnaast bes-
tiert het centrum een erkende uitge-
verij. Produkten van de ecologische
tuin van de Kleine Aarde worden
sinds vorig jaar ook aan de veiling
verhandeld.

Limburgs WOONBLAD Alternantiek
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Buitenexposiüe 'Bouwen en Wonen '92'

Vernieuwend wonen
in Filmwijk Almere

In de Filmwijk in Almere is de afge
lopen maanden een hele nieuwe
buurt verrezen. De 580 huizen, eer
basisschool en een gezondheidscen
trum vormen de buitenexpositie
van de beurs Bouwen en Wonen '92
Het zijn vernieuwende ontwerpen
waarin visies op het wonen in de ja-
ren '90 uitkomen.

Het merendeelvan de woningenza!
tijdens de expositie bewoond zijn
Er worden er per project een paai
opengesteld voor het publiek. Op
het expositieterrein is een aanbevo
len looproute uitgezet die alle pro
jecten aandoet.

De wijk heeft de vorm van een hal
ve cirkel. De woningen zijn toe
komstgericht, maar vallen wel bin
nen de huidige regelgeving. Alk
financieringscategoriën zijn verte
genwoordigd: sociale huur* er
koopwoningen, premiehuur- er
premiekoopwoningen en ongesub
sidieerde huur- en koopwoningen.

Vooral flexibiliteit en individüali
teit spelen bij de projecten een be
langrijkerol. Bewoners kunnen zeil
beslissen over de indeling van hur
huis en de functies van verschillen
de ruimten.

Daarnaast zijn er projecten die ziel
speciaal richten op een bepaalde
leeftijdsgroep. Voor jongeren is ge
streefd naar betaalbare woninger
die meer ruimte bieden dan gang
baar is. Voor ouderen is er eer
woongemeenschap gebouwd mei
individuele en gemeenschappelijke
ruimten.

Zuinig' huis
'Schoon bouwen en wonen' komi
bij meerdere ontwerpen aan bod
Opvallend is het project van twee
dezelfde clusters: de één gebouwc
van bestaande aanvaarde materia
len en de andere met milieuvriende
lijke alternatieven. Ook is één wo
ning ingericht als 'zuinig huis. Hiei
hebben de nutsbedrijven van Alme
re de nieuwste energiezuinige snuf
jes toegepast.

De buitenexpositie vloeit voort uil
de tweejaarlijkse vakbeurs voor de
woningbouw. Bouwen en Woner
'92 in de RAI is van vrijdag 17 tot er
met zondag 26 april geopend van IC
tot 17 uur. Vrijdag 24 april is ze tol
21 uur geopend. De toegangsprijs
bedraagt 12,50. Mensen met een toe
gangsbewijs kunnen op diezelfde
tijden ook in de wijk en modelwo
ningen terecht.

Magnetron past
in keukenkastje

In de meeste keukens is geen ruim
te over om een magnetron in te
bouwen. Als je het apparaat op hel
werkblad zet, dan moet je een stuk
werktuimte missen.

Siemens heeft nu een magnetron
die slechts 30'cm diep is en die ir
een bovenkast] e van 50 of 60 cm
breed ingebouwd kan worden, mei
behulp van een op de juiste maal
verkrijgbaar ombouwraam. De
magnetron kan ook onder een bo-
yenkastje opgehangen worden.

Het apparaat beschikt over vijfver
schillende capaciteiten, tot eer
maximum van 750 Watt. De inhoud
is 15 liter. De magnetron beschikt
bovendien over een automaat vooi
twee recepten, een snelstart van 1
tot 9 minuten en een 3-minuter
warmhoudtoets. De prijs is 995 gul-
den, het ombouwraam kost 150 gul-
den.

Koper van woning
beter beschermd

Kopers van woningen zullen be-
ter worden beschermd tegen
druk om overhaaste beslissingen
te nemen. Een wetsvoorstel van
deze strekking is deze week door
de ministerraad aanvaard.
lemand die een huis wil kopen
krijgt drie dagen de tijd om zich
nader te beraden op de gevolgen
van de aankoop. De bedenktijd
begint op het moment dat de ko-
per de koopacte ontvangt. Dit
betekent ook dat een transactie
alleen nog maar schriftelijk tot
standkan komen.

Ook wordt de vooruitbetaling
beperkt. De koper zal daar niet
meer toe kunnen worden ver-
plicht. Wel wordt een uitzonde-
ring gemaakt voor de gebruike-
lijke storting bij een notaris van
ten hoogste tien procent van de
verkoopprijs. Voor alle onroe-
rend-goedtransacties komt de
mogelijkheid om de koop in te
schrijven in de openbare regis-
ters tegen wanprestaties.

Verder wil het kabinet de kwali-
teit bij de oplevering van wonin-
gen verbeteren. De koper kan
namelijk vijfprocent van de aan-
neemsom in bewaring geven bij
een notaris. Het bedrag wordt
pas na drie maanden vrijgegeven
aan de bouwer, mits alle gecon-
stateerde gebreken zijn verhol-
pen.

# Moniek van
Dijck en Rob
Schoonbrood
temidden van hun
'alternatieve
antiek.

Foto: CHRIST.
HALBESMA
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_—^^JaÜii hh^_____*^ Kerkrade, Winselerhofstr. 34 Heerlen Voerendaal, Tenelenweg 83 \
_\Xr WW_W_ Ü^^^^^^^^B Uitstekend gelegen geschakeld landhuis, woonkamer Geschakelde bungalow met cv.-gas, carport en tuin Ge- Halfvrijstaand woonhuis op 770 m2grond, 5 slaapkarn^ 6A\42é_____l X___£_^______l_______________^_J____k__________J 90 m2. 3 ruime slpks., geh. onderkelderd. Prijs op aanv_ iegen aan de rand van het winkelcentrum (loopafstand) woonkamer 40 m2, grote gesloten keuken. .JSj fil Uitstekend onderhouden; luxe afwerkings-niveau. Geheel VRAAGPRIJS ’ 239.000.-kk. __,_
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Kies 20 jaar, rentevast 8,8% met gemeente garantie. | tni. tel. 046-740555-740535 VfTI. Kouvenderstraat 184 Beeggingspand 3 appartemen- [m|^_ E&WTH »"Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar. ~~~"^ ten, huuropbr. ’ 24.000,-. Vr.pr. ’ 129.000,-. h»| ■ ■iijM li| l l U_H

EJel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/ fc JÊ__\ '*'—M ______>. LLt BM
wppkenri 04.-4407. 1 HunnthppkaHuiQAiir I Wp.qplq la KbHrvnAUb HiiWC_r\CT \KX UtO 'r+U/JI. r.VLA.II I._I\dUVIOCUI U. WdOCIO. A.____m .■

_ _ _ _
r. - ij . _

-^. rt^_ __É_ l lÉTAS______■IW, »jB __^k__£Mf. Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.000, ___É_l_____tË PH*ÜI

hLj^ ____________________éé________________^^H « - Gunstig gelegen nabij de Hema, V&D en de marW- ,
||M Halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas en tuin. Ind. o.a. ________ HOPnsbrOPk Oran.P^tr 20 fIfEPRMAMC C D D D tl att .

kelder, woonkamer met houten vloer, keuken, bijkeuken. lii^'l Af _ , lï>UlUt.^, WIdl IJtJöll. _iU UrMzrfIVIANO r.D.D. D.V. 8»-^,^,^'^,^^^^^^^■ 1e verd.: 2 slpkmrs., badkamer. 2e verd.: vaste trap, grote Halfvrijstaand woonhuis met garage, grote woonkamer, «CAO __» f»#_ NHOlTlDertSWea 19 hobby-ruimte (3e slpkmrs.). Prijs ’ 138.500,-. k.k. elken aanb- touken 2/3 slpks badkamer ligbad, 2e toilet. UrMO 0. UO.
"3 __»

_ , ,jgMm_^m^mw VRAAGPRIJS f 114.000,-k.k. f»__l______ Dül/Au>_n *7>i___ _*»n_» !LANDGRAAF: te k. halfvrijstaand woonh. met berging, erf, HWKPP m_>l_ol_>_»vir h> JS _____% weieeffl, nIJKSWeg iUIÖ 1 /Uö.
tuin en verd. aanhorigh. Ind: woonkamer, keuken, badk. ■ ■Vf»v>v. maKeiaanilJ DV Wm mM , . } . jmk ïjiijrcc 7/mc-ie «m

v
3 slpkmrs. Totale oppervlakte 616m2. Te bevragen: .„»_«.-«..«c«,M t„sms HHACVVVTTrSSï^VI wo''^U3JO vi"- —^^Caumerweg 38, Heerlen. Tel. 045-411457. 637, hs \m__j MÊÊIÊÊmmWÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmm UIU ___^__HJLvi B Ik^l I f

I^^^ . . . . Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven ■& HH

Li^^^il^ -7..:_. /-'^«.«r-K.- /. /ir.
U4O-40O1UD Teheuxstraat, Wijnandsrade VERKOCHT Jj BUfiaalOW iiHeerlen-Zuid, CaUmerbOOrd 40 Pl|..p^__ ÏSI2?? en XISSSJÏ

, . -fcJT*^ P^ige stand gelegen te fpaubeek in zeer goede cRuim tussengelegen woonhuis met inpandige garage, E51 4yPB%f^«» Mellesched, Vijlen VERKOCHT pi^B^^i^piiii^ii!»- van onderhoud =jnd ? L .woon j; 45m2 fe w.e.Rwoonkamer 40 m2met vide, 3 slpks. uitst. onderhouden. I_____i______ Molenbeekstraat, Voerendaal VERKOCHT keuken, 3 slpkmrs. badk -liqb berging kelder douche- ,
VRAAGPRIJS f 239.000,k.k. HsS_H_»*______ ' ■"

Verzetstraat, Heerlen VERKOCHT ■-

~^ ru imte 2e w c Dubbele aaraae rondom roHuiken. _
Jj^^M^^^^^^^^^t I^l*rPlfe Ruys de Beerenbroucklaan, Heerlen VERKOCHT Nuth, MolenVeld 26WSM \\____TTrWF S^Saat Heeen .IrkOChl Uitstekend gelegen nieuwbouw, riant vrijstaand landhuis *T "UmlM ICT Pißil LaTv^n^eSstertller, Kn VERKOCHT °P 120° m297RdA An R̂Ts^29ollO fk' * "*""***■ '|^iu£jAUS__l RiHiiMi Neerbraak, Landgraaf VERKOCHT yfIAAG^RIJb^429.OOO.-k.k. _^ t

______S______fi Lil BiJHifl Keizerstraat, Landgraaf VERKOCHT WM ■■ Kl PK! f i *^ C
II II __ M 9 Maastricht VERKOCHT VjèSV ___S!W_99V__l

m-m~T ■ nSSmMOWÊWSIm Bosbergstraat,' Kerkrade VERKOCHT | "' L

(

_
" " _l _____________ .________H_l _L_______B ____________ ____________ -_-_----■ mmmw^ l-*^f|lWfftfft|g|lMfcg^^Ki_l__W * //^H 1

%%% fTirUCTni Openmßstijdeni.v.m. >MbakHHÉHUHHHHB^ Heksenberg. Royale tussenwoning met diepe tuin. VVOJ,( Wk^i \ 11[NN IKAI „Ca"aval- M
üaa"fewloten- : ■ ensuite, aparte keuken, bijkeuken, 3 slaapk., badk. Z0* ;__&_____ = =__\ ■■■■«""■ **r* Dinsdag van 9.(K)-18.00 uuren **** g . , . **** 4e slaapkamer. "

Voerendaaf Speciaal voor academici en hbo'ers g 045 - 74 16 16 H| CTIPMCTDA Kanrf*
H.v.Veldekestraat 44 pR A ' "^^^ e ' IC"^'"" I MaasSllSl® i

3 slaapk., ruime badk. 2e verd.: hobbyk Me'^laapk )' Jr Icftcl k M TK Rustig gel. woonh. met cv., garage en tuin." Ind.: entree, toi- __^\
Bouwjr. 1985. Hardhouten kozijnen dubbel glas prima iso- tot 100%, zonder gemeente-garantie. WL g __MM___mk let, Z-woonk., dichte keuken. 1e Verd.: 3 slaapk., badk. ""TlPBi.ii
latie. Perc.opp. 319 m2Aanv nov '92 Pr ’2lB 000-kk Rente vanaf 9%, tot 20 jaar vast. SL 1 HHHk :■ met douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: vaste trap naar || «* ',Informatie: J,yMI 1.1 11 J u «*/ hobbyzolder. Aanv. i.o. Prijs ’ 129.000, k.k. W^*~~**-««»; WÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊ/Ê Êfm% BAC, Heerenweg 316a, Heerlen. INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV 1■ .1 nT^*"*'B.

verkopen sinds 1982 in het gehele grensgebied tegen I__W___m_3 VRAAGPRIJS f 4r59.000, k.k. Centrum. Luxe stadsappartement met eigen parkeerp^

door gewaarborgd, doordat wij ons zeer aktief en met veel Van particulier te koop op 12 km. van Maastricht en 15 km. Geh' 9estoffeera-
inzet met de verkoop van elk pand bemoeien. van Luik prachtig eigendom IU UW l_LVll ll____i **BmmmmmmmmWwmwßm Prijs ’ 169.000, k.k. (6082)

Als u uw huis zonder enige problemen wilt verkopen, dan \/illa "I go Ormoc" B9£VJ£__B_._______________________l I Vnistaand landhuis met dubb. garage en tuin. Perc. opp.
belt u ons op. Vlllct l_t!b Ul 11 lt!t> I 800m2. Ruime hal met vide, Z-vorm. woonkmr. (53m2) met

-^-^^ m—mm-mm-*-. Kantore"'
■ .... . . Devant-Le-Pont allee verte 63, Visé België. HC_?T^SnrT39TSß!Snf»___l?CS_PVl!f^__! I open haard en tuinkontakt, modern inger. keuken met app. ■■■ Cl H-N\TR_Q u nj. 7122*.ImmOUlllGn V3n l |©r~ Zeer mooie ruime villa met park, boomgaard, moestuinen M |^J dubb. garage met zolderkmr. 1e Verd.: 4 slpkmrs. en bad- |Jl ILIIJIt\l\ .. ," h" uüs^'

afzonderlijk koetshuis en garage, Opp. ca. 66,20 are. wmmmmmmmmmmmimmmmmmmwmmwmww—wmmwmmm__. kmr. 2e Verd.: vaste trap naar zolder. Aanv.: direct. === = „mMmj 8V ' aw !.Q_iQ24l-'lo7 (RadPrmanhPr GlTlhH Voor inlichtingen: Tel. 09-32.12.232293 of schrijven naar: Mx/nnth^kpn npt P\/Pn hptprll Vraagprijs ’ 420.000,-k.k. _s>__?___r AKenu».»-
-iiaucilliauiCl VJIIIUII Mevr MA Schoenaers-Tollet, Elderseweg 104, nypOineKen nei even Deierü MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS B.V. MAASTRICHT. __—-y

Tel. 09-49-2407-3017 van 9.00 tot 13.00 uur. B-3700, Tongeren. VAN OPPEN BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543. Tel.: 043 - 21 89 41. Voor Piccolo'szie verder pagina 36 J



. Veral zie je ze tegenwoordig: kar-
den gebruiksvoorwerpen metn mooi stofje er omheen. Het isn echte rage en menig interieur

; e°}dt door zulke gestoffeerde ob-
hehh"0- opgefleurd. Veel winkels
s^t>ben kartonnen dozen in allerleiorten en maten, beplakt met stof

Papier in het assortiment opgeno-. en. Helaas vaak slecht afgewerkt
sJ:meestal is nèt het gewenste des-jjj1 niet leverbaar. De oplossing
Z 0r dit probleem is eenvoudig:
F>aak en stoffeer de werkstukken

Wie het te moeilijk of te tijdrovend
vindt om alle benodigde onderde-
len zelf te snijden, kan kiezen voor
de daarvoor bedachte oplossing:
kant en klaar verkrijgbare pakket-
ten met voorgesneden karton en
volumevlies. Dit bespaart veel tijd
en moeite. In dit geval liggen de af-
metingen uiteraard vast, maar de
stofkun jenaar eigen smaak kiezen.
Met zon pakket kun je meteen be-
ginnen met lijmen en stofferen.
De meeste van de verkrijgbare pak-
ketten zijn geschikt voor onervare-
nen in deze techniek. Alleen het
ladenkastje is een klusje voor ge-
vorderden omdat het hierbij om 3
tot 4 mm dik grijsbordkarton gaat
waarbij de techniek van dezogehe-
ten ambachtelijke kartonnage in
het geding is.

fer -ET. "'yn talloze mogelijkheden: een
LP'egellijst, een fotolijstje (rond of
i* chthoekig) een insteektassenmap,n sieradenkastje, een lampekap,
h"zovoorts. Zelf maken biedt, be-

lve dat het een erg leukwerkje is,
Van Voordelen. Je kunt afwijken
Wi i/*e standaardmaten die in de
2elf verkocht worden, je kunt
h de stoffen naar eigen smaak uit-
jj.^en. Wanneer je dessins gebruikt
Vtf ï00^ mdc rest van interieur
ha ' vormt net samen een, ririonieus geheel. Met linten, sier-
tint^ en st"('il{ken in bijpassende

J-en kun je het allemaal zo mooi
ia*en als je wilt.

lakrollertje, wegwerpspuitje, gaat-
jestangof priem.

Kartonnage is een intensief en

nauwkeurigheid vergend werkje,
maar wie er de tijd voor neemt
wordt beloond met fraaie resulta-
ten. De objecten zijn natuurlijk ook

heel geschikt als cadeautje.

Voor meer informatie: HobbyHan
dig, 04125-2331.

Behalve karton en stof zijn er nog
enkele andere materialen nodig:
kartonnagelijm, papier, lint, sier-
koord, volumevlies, dubbelzijdig
plakband en gegomd plakband.
Ook een aantal gereedschappen
komt eraan te pas, maar de meeste
hobbyisten hebben die wel in huis:
een snijmat, een stalen liniaal, af-
breekmesje, schaar, textielsnijder,
wasknijpers, een vouwbeen, kwast,

Uitgekiende koppeling van lening en subsidie

Restauratiefonds voor
kastelen en krotten

" De
Noorderhavekade in
Rotterdam, een typisch
vooroorlogse wijk die
gedeeltelijk
gerenoveerd is. De
Maasstad hoopt met
steun van het
restauratiefonds
jaarlijkszon 1100
woningen te
restaureren.

Foto: GPD

DOOR THEO HAERKENS

|^ee> nee, we hebben geen geldboom in de tuin staan. Wij. °eten het geld ook lenen, maar dat kunnen we wel tegen

veel aantrekkelijke voorwaarden." Directeur A. Weigraven
o^ het Nationaal Restauratiefonds lacht geamuseerd. Zijn

| t "-ds, dat zich tot voor kort uitsluitend bezig hield met de res-
üratie van kerken, kastelen en andere gebouwen op de lijst

L rijksmonumenten, richt zich nu ook op woonhuizen vanVo°r de oorlog.

Catalogus met
kinderveilige

artikelen

En dan zijn er tafelhoekjes, waar-
door lelijk stoten in het 'voorbij
kruipen' of 'fietsen' voorkomen kan
worden. Het hulpje wordt zelfs in
een familieverpakking van twintig
stuks geleverd.
Wie wil voorkomen, dat kinderen
met het water van de wc-pot gaan
spelen kan de deksel van het toilet
beveiligen met een klittebandslui-
ting. En er is een koelkast-sluiting,
die hoog aan de zijkant kan worden
geplakt met stevige, dubbelzijdige
tape.
Veiligheidshaakjes zijn gemakke-
lijk op kastdeurtjes en laden te
monteren. Een opbergdoos is een
veilige plek voor het bewaren van
gevaarlijke dingen. De kunststof
doos heeft een scharnier aan de ene
kant en een rond gat in het deksel
aan de andere kant. Via het gat kan
men bij de sluiting, die op de bin-
nenkant van de doos zit. Het slot
werkt automatisch bij het sluiten
van het deksel.

Elk jaar vallen ongeveer achthon-
derd kinderen uit hetraam. Houten
raamkozijnen die met een raamkier-
set zijn beveiligd, kunnen tot 10
centimeter open staan. Daarnaast
zijn er kunststof raamsluiters voor
naar buiten en naar binnen draaien-
de ramen.

overzicht hypotheekrente

Kleine kinderen ontdekken de we-
reld en diewereld begint bij u thuis.
Tal van kleine en grote ongelukken
kunnen daar gebeuren. Nu is het
weliswaar onmogelijk om een kind
vierentwintig uur per dag goed in
de gaten te houden, maar wie on-
derkent dat 'overal' gevaar dreigt,
kan in de preventieve sfeer veel
doen. Dat bewijst Jippie's Kinder-
veiligheid, een bedrijf dat een cata-
logus met kinderveiligheidsartike-
len heeft samengesteld. Wie de
infolijn 073-137602 belt, kan infor-
matie vragen over de verkooppun-
ten van deze artikelen.
Jippie's heeft een omvangrijk assor-
timent, waarin zowel kinderdraag-
zakken, fiets- en autostoeltjes zitten
als een anti-slipmatje voor in het
babybadje, dat ook in het volwas-
sen bad kan worden gelegd, maar
tevens dienst kan doen als aan-
kleedkussen. Ook handig is de op-
blaasbare badkraanbuffer, die op
bijna iedere normale kraan past.

Hypotheekrente 25 februari 1992
De rentetarieven op de kapitaalmarkt zijn de afgelopen week nauwe-
lijks veranderd. Dit had ookzijn effect op de hypotheekrentetarieven.
Wij noteerden geen wijzigingen.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant "Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,13
ABN.AMRO . arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
ABP arm. hyp: 10 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. . 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,33 3.73
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 3,79
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,40 5,28 3,69
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,40 5,28 3,69
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 3,50
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 4,82
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,51 3,86
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,40 5,33 3,73
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,40 5,33 3,73
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,31 3,72
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,38 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,84
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 4,72
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,50 6,20 5,03
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 6,07 4,92
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3,73
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,23 3,65
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,18 3,62
Bouwf. Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voorvrouwen en/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

uitsluitend bekommeren om monu-
menten en andere gezichtsbepalen-
de gebouwen.

]we Restauratiefonds werd halver-
ï gero de Jaren tachtig in het leven
ft.etl?Pen om het behoudvan monu-

'Seen 1
zeker te stellen- Dat was

fr
e want de overheid kampte

ge '.mke tekorten en de toenmali-
Vr^rinister van WVC' Brinkman,
Uit t

dat het onderhoud van het
het

S opgetrokken erfgoed in
dat dranë zou komen. Het fonds,
Soi-cT6l^ als een Particuliere bank
ee n

er winstoogmerk, ontwikkelde
tnin Ultgekiend systeem om met zo
Eet. m°gelijk geld veel waardevolleP °°uwen te herstellen.

Produktiever
Het systeem dat het Restauratie-
fonds samen met een aantal ge-
meenten ontwikkelde, is opge-
bouwd uit een gewiekste koppeling
van subsidies en financiering. En
laat zich het best vergelijken met de
zogenoemde spaarhypotheek. Ge-
meenten hebben belang bij een
behoorlijke voorraad woningen van
goede kwaliteit en stellen daar sub-
sidies voor beschikbaar. Maar goe-
de huizen zijn ook een algemeen
belang en dat verklaart de coulante
houdingvan de fiscus.

alleen als de nieuwe eigenaar de
verplichtingen overneemt.

Het <.
_aren -teem bewees de afgelopen
merd nut en het was geen won-
We vat net idee ontstond derenova-
voQran verpauperde en verloederde
irlan°orlogse wiJken °P dezelfde
kom:er ter hand te nemen. „Die eer
erker.tde £emeente Haarlem toe,"
reii s ndirecteur Weigraven gene-
blaüw

~>ie zag in het systeem een
o_ri„ ruk voor het opknappen vanucle Wijken.

Volgens Weigraven wordt met deze
aanpak het beschikbare geld pro-
duktiever. „Voor eenzelfde restau-
ratie zou de gemeente vroeger
50.000 gulden moeten bijdragen,
terwijl de eigenaar ook nog eens
zon bedrag op tafel moest leggen."

Het fonds handelt als een bank. Het
stelt geld beschikbaar voor restau-
ratie en betaalt de aannemer die het
werk uitvoert. Tegelijkertijd belegt
het de som die het - als subsidie -
van de gemeente ontvangt. „De ren-
te kunnen we belastingvrij bij-
schrijven." Tevens int het de rente
die de eigenaar van de woningen
verschuldigd is over de totale som
die gemoeid is met de restauratie.

steiifWaar viel dat buiten de doel-
maar ?en Van het Restauratiefonds,
om „ ?eze kansen waren te mooi
°°rsn enut te laten en dus werd de
fekt w nkeuJke taakstelling opge-

" «et fonds zou zich niet langer De leningen lopen vijftien jaaren in

die periode is er - rente op rente -
voldoende kapitaal vergaard om de
lening terug te betalen. Weigraven
rekent voor dat gemeentelijke sub-
sidie ter grootte van 35.000 gulden
voldoende is om een renovatie van
100.000 gulden te financieren. De le-
ning die het fonds bij de Bank Ne-derlandse Gemeenten tegen eenaantrekkelijke rente heeft afgeslo-
ten wordt in één keer terugbetaald.

Dringen
Afgelopen week sloot de gemeente
Rotterdam als eerste een overeen-
komst met het Restauratiefonds
voor de wijken Blijdorp en Kralin-
gen. De gemeente zag geen andere
mogelijkheid plannen, die volledig
in het water dreigden te vallen, uit
te voeren. De Maasstad hoopt jaar-
lijks zon elfhonderd verloederde
woningen te verbeteren.

Voordat een project - doorgaans
een heel huizenblok of een flat -
kan worden aangepakt, wordt een
gedetailleerd contract afgesloten
met de gemeente. Die sluit op haar
beurt een convenant met de eige-
naar of een vereniging van indivi-
duele woningbezitters. Veel parti-
culiere huurbazen zijn niet in staat
een grondige opknapbeurt van hun
bezit te betalen en zonder hulp zou-
den veel vooroorlogse woonwijken
verder in verval raken.

Het is niet de bedoeling dat alleen
de eigenaar van de huizen profiteert
van de woningverbetering. Door-
gaans gaat het om achterstallig on-
derhoud en niet om woningverbete-
ring - de huizen worden er niet
comfortabeler van - en daarom mo-
gen de huren niet omhoog.

Het gaat om huizen waar fundering,
sanitair en verlichting dringend toe
zijn aan modernisering. Niet zelden
worden ze helemaal 'leeggeraapt' en
soms worden drie woningen samen-
gevoegd tot één. „Voor de bedragen
die ermee gemoeid zijn, kun je
haast nieuwe huizen neerzetten," al-
dus woordvoerder Bakkes, „maar
dat gebeurt niet, om het karakter
van de wijken in stand te houden."
Ook andere gemeenten zien brood
in deze aanpak. Utrecht, Den Haag,
Enkhuizen, Haarlem, Gouda, Ber-
gen op Zoom en Breda staan te
dringen op de stoep van het Restau-
ratiefonds. En ook Amsterdam en
Dordrecht hebben belangstelling
getoond.

Ook zijn er regelingen om te voor-
komen dat de eigenaren de huizen
na renovatie met een vette winst
van de hand doen. Verkopen mag

Set voor bodemanalyse
Om er zeker van te zijn dat de tuinbodem in de juiste conditie ver-
keert om de zaden, planten en struiken die binnenkort de grond in
gaan een gezonde toekomst te garanderen, is het uitvoeren van een
bodemtest een verstandige maatregel. Dat kun je laten doen (grond-
monster opsturen) maar het is ook mogelijk om zelf te bepalen of de
grond in alle opzichten aan de eisen voldoet.

Laatbovenkasten maar schuiven
De pas verschenen Bodemanalyse-set STKSOI is multifunctioneel.
Daarmee kun jeop heel eenvoudige wijze dezuurgraad (pH), de stik-
stofgraad (N), het fosfaatgehalte (P) en de kaliwaarde (K) vaststellen.
Een complete bodemanalyse dus. Afhankelijk van de bestemming
dieaan de grond gegevenwordt, kan dan een gericht bemestingsplan
opgezetworden. Voor siertuiniers een goede basis voor een fraaie zo-
mertuin, voor moestuinders zo groot mogelijke zekerheid van een rij-
ke oogst.

De set bevat een aantal tabletten waarmee tien complete tests gedaan
kunnen worden. Een gebruiksaanwijzing en uitgebreide bemesting-
sadviezen zijn bijgesloten. Op verpakking staat de Engelse naam,
maar handleiding en adviezen zijn in het Nederlands gesteld. De set
kost bij tuincentrarond de 30 gulden.

links en rechts een normale klappende bovenkast,
daartussen een tweezijdig element met schuifdeurtjes
met daarachter schappen dievan boven naar beneden
smaller worden. Zo heb je, in de keuken werkend,
meer bewegingsvrijheid voor je hoofd, en minder
kans op een pijnlijke kopstoot.

VJ_ib^j^staande boyenkastjes in de keuken zijn dikwijls
| veroorzakers. Even bukken en vergeten dat het

otd
e niet dicht was. Om dit euvel te voorkomen

's oqk 1? °P" en wegklapdeurtjes toegepast. Sinds kort

" oude principe van het schuine boyenkastje
Vari &n een m°derne, luxueuzeuitvoering. FabrikantaU kasttype is Zeyko. Het wodt uitgevoerd toet

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondag: 16 februari t/m zaterdag: 22 februari 1992

Bij cc/) normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruikkost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 32 ’ 18,24 495
900 36 ’ 20,52 558 '1000 40 ’ 22,80 620

1100 44 ’ 25,08 685
1200 48 ’ 27,36 745
1300 52 ’ 29,64 808
1400 56 ’ 31,92 873
1500 60 ’ 34,20 935
1600 64 ’ 36,48 997
1700 69 f 39,33 1064
1800 73 ’ 41,61 1126
1900 77 ’ 43,89 1189
2000 81 ’ 46,17 1253
2200 89 ’ 50,73 1377
2400 97 ’ 55,29 1503
2600 105 ’ 59,85 1630
2800 113 ’ 64,41 1756
3000 121 ’ 68,97 1881
3300 133 ’ 75,81 2070
3600 146 ’ 83,22 2261
3900 158 ’ 90,06 2448
4200 170 ’ 96,90 2638
4600 186 ’106,02 2891
5000 203 ’115,71 3151
5500 223 ’127,11 3459
6000 243 ’138,51 3774
6500 263 ’149,91 4088

Tip: Zorg voor een goedewarmte-isolatie in huis.

iet nieuwe kasttype van Zeyko. Foto: AP

" Zelfgemaakte accessoires van karton en stof. Foto:GPD

Accessoires eenvoudig zelf te maken

Kartonnen voorwerpen
bekleden met stof
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Limburas.

■

Sittard, a.d. Baandert 35-37
Winkelpand met boyenwoningen

gunstig gelegen in het randwinkelgedeelte van Sittard. Het
geheel is voor langere tijd verhuurd tegen een totale huur-
som, groot ong. ’ 30.000,- per jaar. Koopsom voor beleg-
ging bedraagt ’ 280.000,- k.k. (zie ook onze buitenvitrine)

OFFERMANS F.8.8. B.V. en
OFAS & Co.

Geleen, Rijksweg Zuid 17QB.
Inl. tel. 046-740555-740535 vm,

**■»■■ »" ' «i"i* luw '■■' *tm*m*m
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Heerlen, Grasbroekerweg 71,
Ruim tussengelegen woonhuis met grote tuin,

3/4 slaapkamers, achterom bereikbaar.
VRAAGPRIJS ’ 149.000.-k.k.

Einighausen, Brandstraat

j||||l|ï:

>

HÜ
Vrijst. boerenwoning met kelder, opstallen, werkplaats cq.
opslagr. met zolder (ca. 620 m3), gr. oprit en tuin met ach-
terom. Perc. opp.: 880 m2. Bwj. 1982. Prijs op aanvraag.

INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV SITTARD
Tel. 046-511611

Geleen, Maaslaan

Zeer ruim halfvrijst. herenhuis met aanbw., geh. geïsol. en
onderkelderd, sauna, garage en leuke tuin. Ind.: oa. 3 kel-
ders, royale living, luxe keuken, 4 slaapkamers, luxe badk.
met oa. 2e toilet, vaste trap naar zolder, veel extra's. Aanv.
i.o. Vraagprijs ’ 215.000,- k.k.

INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV SITTARD.
Tel. 046-511611

_^__fé^*m

W___^wm__w

'*:*3tó. ■.■'" "■!■■■■■ ■

Landgraaf
Hoogstraat 107

Royaal woonhuis evt. geschikt voor dubbele bewoning.
Ind. sout.: kelder, beg.gr.: hal, woonkamer, keuken, slaap-
kamer, badkamer, serre, flinke tuin, cv-ruimte, berging. 1e
verd.: toilet, badkamer, woonkamer, keuken met install.,
slaapkamer. 2e verd.: 3 zolderkamers. Bouwjr. ca. 1920.
Aanvaarding direkt. Prijs ’ 128.000,- k.k.— KA

Makelaardij o.g, Taxaties, mH^Hypotheek — Adviescentrum

__\__\m m_m~—M~~[ Ruys de Beerenbroucklaan 28 MV/K/Iflfll lilCl 6411G8 Heerlen NV M--mm Tel. : (045)71 5566 MAKELAAR

Heerlen, Ambachtsstraat 4
Uitstekend gelegen herenhuis met 4/5 slaapkamers,

grote woonkamer met parket.
VRAAGPRIJS f 179.000,- k.k.

Eijsden

. . '■ ...
...:_:_ ._:-H^^

Vrijstaand landhuis met parkachtige tuin, apart kantoor en
inpandige garages, 3 kelders. Beg.gr.: hal, woonk. (50m2),
studeerkmr. ruime keuken met eikenhouten mr. slaapkmr.
met aansl. badkr. 1e verd.: 3 slpkmrs. badkmr. 2e verd.:

vaste trap naar zolder. Vraagprijs: ’ 645.000,- k.k.
MAKELV.RSKANTOOR RUIJTERS B.V. MAASTRICHT.

Tel. 043 - 21 8941.

Brunssum, Essenstraat 1
Zeer mooi ruim vrijstaand woonhuis met 4 slpks. en garage
op 477 m2grond.

VRAAGPRIJS f 239.000,- k.k.

Schin op Geul, Waranda 20
Mooi rustig gel. halfvrijstaand woonhuis, 3 slpks., ruime ga-
rage met zolder en mooie tuin op Zuiden.

VRAAGPRIJS f 167.500,-k.k.

Susteren, Vincentiuslaan 24-26
Bedrijfsruimte met woning, goed gelegen en bereikbaar in
het centrum. Totale oppervlakte bebouwd en onbeb. 4,96
are (496 m2). Totaal oppervl. bedrijfruimte mcl. garage 330
m2. Inhoud woning 395 m3. Totale inhoud mcl. woning
1310 m3. Direct te aanvaarden. Vraagprijs ’ 218.000,- k.k.

OFFERMANS F.8.8. B.V. en
OFAS & Co.

Geleen, Rijksweg Zuid 1708.
ml. tel, 046-740555-74Q535 vm.

%"""■■■■ |V|||- i f, .f i __.

Hoensbroek ’ 289.000,- k.k.
Vrijstaand woonhuis met garage, grondopp. ca. 758 m2.
Ind.: sout: kelder; beg.gr.: hal, toilet, living 9.00x3.80,
dichte goed geout. keuken, mooi aangelegde tuin ca 45
mtr. diep. 1e verd.: 2 royale slaapkamers en badkamer. 2e
verd.: zolderruimte (mogelijkheid voor 2 slaapkamers).
Aanvaarding in overleg. _

makelaardij^
BQHBHS 'Wii Hooistraai 42. Voerendaal

.V" _____._n.-. -.TTTTTM
Moandig en diënsdig zint vir toe.

Landgraaf/Rimburg
Hoekhuis geheel onderkelderd. Grote kamer met dichtekeuken, 3 slpkmrs., badkamer met ligbad, aparte berging,aluminium ramen met dubbele beglazing en qedeelteliik'
rolluiken. Voor info: 045-322562.

'.....,--*■ :v'-:": :—■:■■.... -,>"":■.■

Heerlen
Roebroekweg 4-c

Woonhuis met garage en kleine plaats. Ind.: hal, toilet,
keuken met lametvloer, woonkamer met lametvloer, gar.
1e verd.: overloop, 3 slaapk., fraai betegelde badkamer
met ligbad, vaste wastafel, 2e toilet. 2e verd.: vaste trap, 4e
slaapk., berging en cv-ruimte. Bwjr. 1979. Aanv. in overleg.

Prijs ’ 109.000,- k.k.

" Makelaardij 0.g., Taxaties, M ______________
Hypotheek — Adviescentrum

ClGUinci 64un dG.BHeeeer^r ucklaan28 nvm'-—*m Tel.: (045)7155 66 MAKELAAR

W - ite.
I WÊÊÊ

Vaals
Ruim woonhuis met grote gar. tuin met stenen tuinberging,
Woonhuis 1 op part. met ruime kelder ca. 100m2. Woonk.
ca. 41 m2met eenvoudige keuken, 2 slpkmrs. badk. met toi-
let. Woonhuis 2 op 1e verd. met woonk. ca. 18m2, keuken,
badk. met ligb. en toilet, 2 slpkmrs. 2e verd.: zolder. 2 slp-
kmrs. Goed onderhouden bwj. ca. 1900. Gerenoveerd in
1972. Het pand wordt in verhuurde toestand verkocht.
Prijs ’ 285.000,- k.k. (6043)

■ STIENSTRA I Heerlen 045%°12Z55*
==== = Maastricht 043-252933*
==__= "AKELAA"D"av ' Aken 0949-241-407540

■.-.'■;■

Brunssum
Centrum Treebeek. Goed onderhouden appartement j»
beg.gr. met terras en berging. Woonk. en open keuken "33 m2. Badk. met douche. 2 slaapk. Deels roll. Goede is***

Prijs ’ 119.000,-k.k. (5100)

'^____^__^___ m-wm^___»_*m_ m Openingstijdeni-VJ'
■■■ \TIrN\TRAI Carnaval. Maandag geslote»

| J I ILII J I lm Dinsdag van 9.00-18.00 uur*
IU "»^»»°' ' vanafwoe^2*w,r#

J
Obbicht, Burg. v. Hinsbergstr.

Op goede stand gel., uitst ondern vnjsLlandh. met c>
inp. garage, kelders en onder arch. aangel. tuin met v*Jprivacy. Ind. oa. L-vorm. living met open haard, luxe *Jken, slaapk., badk. Op verd.: 2 slaapk., mod. badk. met w
bad, zolderruimte. Aanv. i.o. Koopprijs ’ 370.000,- k.k.

INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV SITTARD
Tel. 046-511611 _J

____§ÊSe ha

Heerlen, Pleiweg 25, .
Halfvrijst. woonhuis met inp. garage, 3 slaapkamers, pfaC'1

tuin, inbouwhaard, parketvloeren, serre.
VRAAGPRIJS/ 205.000 - k k _^

_^Pn.

___'"''" *^j9r^ 'fil^Wiï%z?&>~*—>, '' mvk

Hoensbroek
van Hövell. tot Westererf Hof 26

Uitstekend gelegen vrijst., zeer ruim landhuis met garag6
VRAAGPRIJS f 379.00n|-k k _^g

Vaals 1
Holset. In aanbouw zijnd landhuis met inpand. gar. was*
prov. kelder, berging, l-vorm. woonk. ca. 39m2, keu*.
bijkeuken, 3 ruime slpkmrs. badk., grote zolder met rnW.
lijkh. voor 2 slpkmrs, hobbyruimte. Ruwbouw is klaar, P|
is glasdicht. Afwerking naar eigen inzicht. Opp. ca. 685^

Inhoud 975m3, bouwjaar 1991.
Prijs ’ 265.000,- k.k. (6002)

Hl STIENSTRA, .^= == Maastricht 043-2529%
_=_=__= makelaardii bv ■ Aken 0949-241-4075*

I
I

'_§_&___

Landgraaf
Te k. groot woonhuis, ca. 200m2, grotetuin met een bijl***

horende bedrijfshal, 200m2. Vr.pr. ’ 500.000,-k.k. j

GRENSLAND IMMÖBILIEN. Bln. van ma. t/m zat. 9-20 "*Tel. 045-453106/428345. __J

:
Heerlen, Molenberglaan 69 ;

Uitstekend onderhouden karakteristiek mooi herenhuis
625 m2grond, met ruime garage.

VRAAGPRIJS f 459.000iJ<ik i
_

|M<!_-.^^j

Onr. goed te koop aangeb., gevr.
■—■■-—■ mm.

Heerlen, Drieschstraat

~*l*_f. - -
**":*"iß__r* ' ul_M*

Nabij centrum goed gel. appartement met lift en garage.
Ind.: souterrain: berging, garage. App.: hal, toilet, woonk.
met balkon, keuken, 2 slaapk. met balkon, badk. met oa.
ligbad. Aanv. i.o. Koopprijs ’ 115.000,-k.k.

INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV
Tel. 045 - 713746

Maastricht

Nabij centrum vrijstaand herenhuis met garage en tuin,
kelder. Beg.gr.: living (53m2) met parketvl. L-vorm. inger.
keuken met app. en eethoek, bijkeuken. 1e verd.: 3 slp-

kmrs. ruime badk. 2e verd.: 2 slpkmrs. zolderberging.
Vraagprijs ’ 515.000,- k.k.

MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS B.V. MAASTRICHT
Tel. 043 - 21 8941.

Mhmmm - .. ÊBÊ *M-~ . ""?*&«**—. *&_Wm^Wè _______}

Heerlen
Coriovallumstraat 3

Woon-/bedrijfspand met cv. gelegen in het centrum van
Heerlen, tegenover K.v.Koophandel, Bibliotheek en Stads-
huis. Ind.: sout.: 2 kelders. Beg.gr.: royale entree, grote
werkruimte ca. 65 m2, 2 kamers, keuken en patio. 1e verd.:
5 kamers en badkamer. 2e verd.: via vaste trap, 2 kamers
en vliering. Aanv. direkt. Opp. 159 m2. Pr. ’ 395.000,- k.k.

fmTiMakelaardij 0.g.. Taxatiei,
j& Hypotheek — Adviescentrum

AmmmAmMm _AmW^.m*W Ruys de Beerenbroucklaan 28 Kl\/h>fCICIU IlCl 6.llGBHee.len NVM
-—"> Tel (045)715566 MAKELAAR

Te koop te Stem
uniek gelegen gerenoveerde boerenwoning.

Ind.: gr. woonkamer, keuken, bijkeuken, berging, bar,
3 slpks., badkamer, 2 kantoren, zolder, kelder, alles cv.

Gr. loods 6 x 20 m met werkpl., 8 paardenstallen en
buitenbak 20 x 40 m, opp. 3.200 m2en 5.000 m2gepacht.

Prijs ’ 365.000,- k.k.
Br.o.nr. B-0586, L.D. Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

___________R .Hllis1<Ui__v__\_________\

Ruim vooroorlogs woonhuis met cv.-gas, garage en tuin.
Recentelijk geheel gerenoveerd. Goed onderhouden. Ind.
o.a. provisie-kelder, royale hal, ruime woon- eetkamer ca.
60 m2met houten vloer, open haard. Keuken met complete
keukeninstal. met app. Bijkeuken. 1e verd. 3 slpkmrs, badk
2e verd. 2 slpkmrs., hobbyruimte. Kooppr.: ’ 198.000,- k.k.

W Pkkée makelaardij bv
hypotheek- adviescentra ie Taxaties.

22 6371 HS Landgraafm! lw
Moresnet (België) H

In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met inpandige
garage, cv. en tuin. (perc.opp. 1.483 m2). Ind.: souterrain:
garage, cv.-ruimte, bij-/waskeuken, provisiekelder, 2
slaapk., douche, toilet. Beg.gr.: ruime hal, toilet, luxe keu-
ken, woonk. met open haard ca. 42. m2, balkon, badk. met
ligbad., v.w., slaapk. Aanv. i.o. Prijs ’325.000,- k.k.
INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV
Tel. 045 - 713746

Landgraaf

Nabij het winkelcentrum "Op deKamp" worden 13 vrije sec-
tor woningen in diverse types gebouwd. Vrijstaand en vrijst.
geschakeld Prijzen vanaf ’ 225.000,- tot ’ 270.000,- v.o.n.
Perc. opp. vanaf 270 m2tot 630 m2.

INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV
Tel. 045-713746

Type vrijstaande nieuwbouw-
woning in Haagsittardpark

Momenteel in aanbouw één type vrijst. nieuwbouwwoning
in Sittard. L-vorm. woonk. ca. 34m2, mcl. open keuken.
Gar./berging ca. 20m2. 1e verd.: 3 slpkmrs. ca. 14, 11 en
7m2, alsmede een badk. met douche en mogelijkh. voor 2e
toilet. Vaste trap naar zolder. Prijs ’163.000,- v.o.n.
Netto maandlast vanaf ca. ’ 740,- op basis van LoonVast
Hypotheek (rekeninghogdend met fiscaal voordeel en

100% financiering). (10091033)

___,_ »lri |fiT__l Openingstijden i.v.m.
■ ■■ \TIrN\TRAI Carnaval. Maandaggesloten.

IJI ILIIJ I llfl Dinsdag van 9.00-18.00 uur en
= == «A.e, aa»", «v vanaf woensdag weervan

M&WmW ___'_____[ 9.00-21.00uur.

Eygelshoven, Kwikstaartstr. 1
Halfvrijstaand woonhuis op 208 m2grond met ruime gara-
ge, 3 slaapkamers, badkamer, ligbad.

*, VRAAGPRIJS ’ 179.000,-k.k.

Sittard (Kolleberg), Dunckellaan

Op uitst. stand gel., vrijst. landh. met cv., inp. garage, ge-
schikt voor 2 auto's, div. kelders en tuin met opt. privacy.
Perc.opp. 918 m2. Ind. o.a. royale living ( ca. 64 m2) met
open haard, eetk., keuken, study, 5 slaapk., 2 badk., loggia
zolder. Aanv. i.o. Prijs op aanvraag.

INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV SITTARD
Tel. 046-511611

Maastricht

Vrijstaand herenhuis met carport, berging, patio en tuin op
zuiden. Geh. onderkeldering, ruime living (60m2), eikenh.
keukeninr. studeerkmr. 1e verd.: 3 slpkmrs. en ruime bad-
kmr. 2e Verd.: vliezotrap naar zolder. Vr.pr. ’ 435.000,- k.k

MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS B.V. MAASTRICHT.
Tel. 043 - 21 8941.

Vijlen, Aan de Wolf 4
Vrijstaand uitgebouwd woonhuis met garage. Compl. luxe
aanbouwkeuken met app., 3 slpks., vaste trap naar zolder
waar mog. 4e slpk., hardt., kozijnen, dubbel glas.

VRAAGPRIJS ’ 289.000,- k.k.

Heerlen
Heerlerheide. Woonhuis met tuin. Gar. Woonk., keuken,
serre, 3 slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet. Zolder

Prijs ’ 119.500,- k.k. (5674)

HH CTICUCTDA , Voor inlichtingen
I jllElljllfA Kruisstraat 56____________ "_0,18. I 6411 BW Heerlen

M*_W__¥ ! 045-712255*

#" _t_,

Heerlen (Aarveld) ’ 135.000,- kk
Woonhuis met garage.

Ind.: kelder, beg.gr.: hal, toilet, woonkamer 7.70x3.65,
dichte keuken, terras en tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers en
badkamer. 2e verd.: 1 slaapkamer en zolderruimte.

Aanvaarding direkt.
makelaardij^.bqhhhs

yfg Hoolstraat 42. Voerendaal__i man.n*Mtvm
Moandig en diënsdigzint vir toe.

I
m i______\

Hoensbroek, St. Jozefstr. 11
Keurig onderhouden, gerenoveerd, vrijstaand woonhuis

met 5 slaapkamers. U kunt er zo intrekken!
VRAAGPRIJS f 239.000,-k.k.
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Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
lmmobilien> tel. 045-414015
Te koop gevraagd kleine
bungalow of patio omgeving
BRUNSSUM/Heerlen. Br.o.
nr. B-0570, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
HOENSBROEK, Lichten-
bergstr. 38 halfvrijst. woon-
huis met garage en berging.
Ind.; hal, toilet, keuken,
woonk., 3 slpks., douche,
kelder, zolder. Vraagprijs

’ 119.000,-k.k. Inl. van Oost
Assurantiën V.O.F. Juliana
Bernhardlaan 8, 6432 GW
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
VOERENDAAL goed gele-
gen halfvrijst. hoekhuis met
cv., garage en tuin. Woon-
kamer met open keuken, 3
slpks., badkamer met dou-
che en v.w., geh. voorz. van
rolluiken, pr. ’ 177.000,-k.k.
Tel. 045-750601.
BOUWKAVEL a/d Hees-
bergstraat te Heerlen, opp.
822m2. Voor info: V.O.C.
045-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565
BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.
’lOB.OOO,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
mans. Tel. 043-254565.
Te koop halfvrijst. WOON-
HUIS, 2.58 are, vrij groot,
’140.000,- k.k. Tel. 045-
-322157.
HUIS te k. met grond. Op 5
min. v.d. B.grens. 09-3211.
714163/09-3211.711363.
Te koop WOONHUIS Maas-
eik (België), bosrijke omge-
ving, tuin, cv., badkamer,
ingeb. keuken, 3 slpks. 0.8.
pr. ’175.000,-. Tel. na
18.00 uur: 09-3211865192.
Te k. per 1 juni Maaseik zeer
luxe APPARTEMENT. Ind.:
woonkamer, studie/logeerk.,
slpk, badk. met ligb., douche
toilet, keuken, 2 bergings,
garage. Zeer goede ligging,
bouwj. 1989. Prijs op aan-
vraag. Tel. afspr. 04742-
-9222 of 09-3211568830.
'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 8.9% spaar-
vast. WIJMAN & Partners,
045-728671.

Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-0615, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te k. weg. sterfgeval SU-
PERZELFBED. ZAAK in
Torrevieja-Spanje. Tel. 09-
-32.11.765656 na 15 uur.
SCHINNEN, bungalow, 3
slpkmrs. rustige ligging, pr.
’298.000,- k.k. Verdere ml.
04493-3440.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd vrijst.

Horecapand
met zaal, vrij v. brouwerij,

niet in woonoord. Br.o.nr. B-
-0445, L.D. Postbus 2610 ,

6401 PP Heerlen.
Te huur gevr. voor 4 a 6

maanden m.i.v. 1 april as.
appartement of flat te

Heerlen/M'tricht
Hoge huur geen bezwaar

Tel. 045-750615.
Alleenst. zkt. met spoed
woonr. in MERGELLAND i.
v.m. overplaatsing werk.
045-727427 t. 8.30-10.00
Jong stel zoekt op korte ter-
mijn woning, omg.
BOCHOLTZ. Tel. 04450-
-2058/045-440756.
Te h. gevr. in Sittard of dir.
omg. BENEDENWONING,
pim. 65 m2, door alleenst.
dame, 57 jr. 046-517193.
Ouder echtpaar zoekt per
20-3-92 zelfst. woonruimte,
liefst gemeubileerd, omg.
HOENSBROEK, max. huur

’ 700,-. Tel. 045-228734.
Te huur gevraagd voor al-
leenstaande man woning of
etage in HEERLEN of om-
geving. Huur tot ’ 900,- per
maand. Tel. 045-739263
(werk), 045-443117 (privé).
Te huur gevr. ruime WO-
NING door echtpaar zonder
kinderen, tel. 04498-57296
(na 17.00 uur).
APPARTEMENT te huur
gevr. in Heerlen. 04406-
-15997 tussen 10.00-18.00
Jonge werk. vrouw, 22 jr. zkt
per 1-4 woonruimte in Z- of
M-LIMBURG. 053-308859.

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 luxe kantoor/appartement,

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

kantoor- woonruimte.
INLICHTINGEN: 04492-3920.

Fax: 04492-5232.
Te huur in

Heerlen-Noord
mooi appartement voor 1 of
2 nette personen, werkend
of studerend. Ind.: keuken,
woonk., slaapk., douche en
toilet. Tel. 045-723816.
Te huur winkel of kantoor-
ruimte KERKRADE-W Huur
’475,-. Tel. 045-412822
Te h. halfvrijst. woonhuis in
GREVENBICHT. Huurpr.
min, ’750,-. 04498-57215.
MEDEBEWONER gezocht,
man of vrouw (stud. of
werk.) tot 30 jr. te Treebeek,

’ 400,- p.mnd. alles mcl.
045-225194.
APPARTEMENT te h. in
Hartje Hoensbroek, eig. in-
gang, uitsl. voor dame bo-
ven 30 jr. Huur ’400,-
-p.mnd excl. Inl. 045-255974
Te huur goedlopend PRIVÉ-
HUIS in Heerlen. Br.o.nr.
B-0613, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te h. REKEM (B) bungalow
compl. ingericht, nieuw mcl.
’l.lOO,- p.mnd. Tel. over-
dag 02208-12001 na 19 u.
075-286115.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te huur HUIS, Oudebaan
394, Maasmechelen. Tel.
09-32.11.765656 na 15 uur.
Te h. FRITURE te Hoens-
broek met overname kosten.
Inl. tussen 11.00 en 22.00
uur. Tel. 045-219376.

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.
Te k. oud Hollandse PAN-
NEN, veldbrandstenen, div.
balkhout, panlatten en ke-
pers. Tel. 045-229999.
Handelsond. Wolter 8.V.,
De Koumen 51, Hoensbroek
BOUWLIFT met benzine-
motor, ’900,-. Tel. 04492-
-4534.

Bedrijfsruimte

Rekem-Lanaken (B)
Zeer mooi handelspand met bovengelegen appartement.
Voll. onderkelderd, ruim, goed onderhouden, commerc.
ligging, opp. handelsruimte 240 m2, opp. app. 180 m2.

Nu slagerij, kan voor alle zakelijke en beroepsdoeleinden
dienen. Bwj. 1980, kleine tuin en grote terrassen.

Inl. 18.00-20.00 uur 0932-11714421.
Te huur in

Brunssum
Kerkstr., buiten voetgan-
gersdomein, kantoor/winkel-
ruimte, ca. 50 m2, huurpr.

’ 1.800,-. Br.o.nr. B-0495,
LD, Pb. 2610, 6401 DC
Heerlen.

Industrieterrein Sittard
Noord BEDRIJFSHALLEN
te huur vanaf 250 m2. Tel.
046-522626 of 514441
Landgraaf, te h. BEDRIJFS-
HAL (nieuw), hoogte 5 m.
opp. 180m2 en 270m2. Tel.
045-315827.

In en om detuin

Sierbestrating
Vijver- en tuinmaterialen.

Gebr CREUGERS, Economiestraat 46, Hoensbroek
(station). Tel. 045-213877.

DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.

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

/# ALARM __f___,(, 06-11£
ALSELKE SECONDETELT

Maak er verstandig gebruikvan.

■^Fe - '11111

Klimmen, Ter Maar 7
Panoramisch schitterend gelegen vrijstaand ruim landhuis,
4 ruime slpks., totaal onderkelderd alwaar mogelijkheid
voor kantoor/appartement, dubb. garage. Prijs op aanvraag

k
■_______ .<->.%-,

Eygelshoven
Uitst. gel. woonhuis met royale tuin. Gar. Living ca 32 m2.
Dichte keuken met complete installatie. 3 slaapk. Badk.
met ligbad, douche en bidet. Gedeeltelij! dubbele beglazing

Prijs ’ 195.000,- k.k. (6114)

I STIENSTRA l Heerieno4s-712255*
Maastricht 043-252933*

__¥=£= WAKELAARD"Bv Aken 0949-241-407540

<&*B_\\

Heerlen
Centrum. Comfortabel appartement met prachtig uitzicht.
Lift. Woonk. ca. 31 m2met balkon. Gesl. keuken. Boven-
verd.: 3 slaapkamers, badkamer.

Prijs ’ 135.000,-k.k. (5897)

111 CTIEUCTDA , Voor inlichtingen
I 3 1 ICn3l HM Kruisstraat 56

lil „akelaard,,bv ' 64** BW Heerlen
045-712255*

_Bw f___________\\\_\

Heerlen
Centrum. Gezellig appartement met prachtig uitzicht. Lift.
Woonk. ca. 19 m2. Gesl. keuken, badk. met douche,
slaapkamer. Berging in sout.

Prijs ’ 79.000,- k.k. (5898)

l STIENSTRA i He€rit4i?f^n|*
Maastricht 043-252933*

__W__W__f "AKELAA>D"BV Aken 0949-241-407540

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten

t M ff lS ■■ _W ___<__

Stokkem (B)
Herenhuis in centr. m. tuin

en garage, 6,2 are, gesch. v.
alle doeleinden. Steenkuil
23. Tel. 09-32.11.756785.

______ m^LmWf________ -__-_-----—-—-—

Te koop of te ruil vrijst.. Zakenpand
te Brunssum. Geschikt voor
vele doeleinden, ook dubb.
bewoning. Gevr. bungalow,
bouwgrond of zakenpand in
regio met tel. 045-21/22/23.
Te bevr. 045-231000.
HOENSBROEK, Opbraak-
straat 26. Modern split-level
woonhuis met carport en
fraai aangelegde tuin. Ind.
hal, toilet, eetkamer/keuken
met nieuwe inrichting,
woonkamer, studeer/hobby-
kamer, 3 slpkmrs en badka-
mer. Het gehele pand is ge-
ïsoleerd en verkeert in een
prima staat van onderhoud.
Vraagprijs ’158.000,- k.k.
Inl. van Oost Assurantiën V.
0.F., Juliana Bemhardlaan
8, Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.

1ï#

Bungalow
WIJLRE. vrijstaand, i.z.g.st.,
opp. 720 m2, uitst. gëïsol.,
living 56 m2, luxe keuken,

alle app., 3 slpks., luxe bad-
kamer, kelder, garage, veel
extra's. Vr.pr. ’ 349.000,-
-k.k. Uitbreiding mog. Tel.

04459-2239.

«ui mmkw__HßK>—-

Limbricht:
uitst. onderh. vrijst. woonh.
met gar. en grote tuin. Ind.
o.a. kelder, woonk. met leist.
vl. eiken aanb.keuken, v.v.
alle comfort, eetkamer, badk
met ligb. douche, v.w. apart
toilet Verd.: 3 slpkmrs. 2e
toilet, zolder met 4e slpkmrs.
(alkloof) speels ingericht.
Pand v.v. allerminst, en gro-
tendeels v.v. .kunstst. kozijn,
met dubb. begl. Vraagprijs

’ 327.500,- k.k. Verzuim
niet dit pand van binnen te
bekijken!!! Event. mr. kleiner
woonhuis mog. Makelaars-
kantoor Ruber 04498-51900
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Huizen te koop gevraagd.
Geen makelaarskosten.
Vrijblijvende prijsopgave.
WIJMAN & Partners Vast-
goed, Heerlen. 045-728671.
Penthouse, bij ALICANTE,
240 m2, paoor. uitz. op zee,
dakterras, balkon, zwemb.,
geh. luxe afgewerkt. 045-
-721118 of 09-3465163716.
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Onr. goed te koop aangeb./gevr.

■ Übach over Worms
uirn vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en grote 'v "" Goed onderh. Het pand is geheel onderkelderd (ook

ket_i enaf Del*eikbaar). Ind. royale hal, woonk. met par-, Moer, open haard, eetkeuken, bijkeuken, 4 slpkrs, bad-
| '""""er en zolder. Koopprijs ’ 315.000,- k.k.

Pkkée makelaardij bv
hypotheek- adviescentrale Taxalies,

22 6371 HS Landgraafmïm. ....
Valkenburg-Houthem

ni eke tussenwoning, veel privacy, gedeeltelijk dubb. begl.9r°ot terras, dubbele garage met smeerput, in uitst. staat
■--Igrionderhoud. Prijs ’ 159.000,- k.k. Tel. 04406-40526.

{ Brunssumn9eberg. Centraal gel. woonhuis. Gar. geschikt voor 2
kc! l.S' Ber9ing- Prov.kelder. Doorzonwoonk. Deels open Ieuken. Open serre. 3 slaapk. Vliering. Grotendeels hardh.amen, dubbele beglazing en rolluiken.

Prijs ’ 115.000,- k.k. (5929).

Openingstijden i.v.m.■■m Cl lENVTkAi Carnaval. Maandag gesloten.
I 3 lIL 113 I Htt Dinsdag van 9.00-18.00 uur en

§5= vanaf woensdag weer van
"»«la»rd. »■» 9.00-21.00 uur.

_____E' "IÉ mmmmwESmÊÈ

Heerlen, Gouverneurstraat 81
Halfvrijstaand, met 2 slaapkamers.

f^--^- VRAAGPRIJS f IOaOOOJOj ■

\ Oirsbeek
met^n Moei: in jonge woonwijk gel. comfortabel woonhuis
sch.]inpand- 9ar- tuin. woonk. ca. 34m2 met parketvl. en
tinn ÓPU| naar terras/tuin. Compl. moderne keukenmrich-

y' J slpkmrs. luxe badk. bergzolder, kunststof kozijnen,
heteluchtverwarming, bouwjaar 1989.

Prijs ’ 319.000,- k.k. (6127)

■ STIENSTRA l Heerleno4s-Sl* '.B^m W,BI
Maastricht 043-252933*

■^-^r^ makelaardi, bv I , Aken 0949-241-407540

rs. —^^—
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y- Heerlen
floya . Adenauerlaan.l9
Prov nalfvrijst. herenhuis met diepe tuin. Ind.: sout.:
let l"; hobby-, was- en cv-ruimte, kelder. Parterre: hal, toi-

)rm- livin9. keuken m. install., royaal terras. 1e verd.
*°lder Pr>met vide> 4 slaapk., luxe badk. 2e verd.: royale
"W. . De9eliike uitvoering en materialen. Bouwjr. 1975.

' ' juh 1992. Prijs ’ 295.000,-.k.k.

■ft MMakelaardij o g., Taxaties. BéHAHypotheek - Adviescentrum |||
vl^***!! ■S_*^4_B Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/MMUI ntl 6411 GB Heerlen \.,Ji,[J■ "■ "^" Tel (045)715566 MAKELAAR

JY \ 'Ifk'%,,y ?£_%__________/■ %*£jHßra^H . * *JSB_B»
y Bit _HH

RüstiQ^erkrade-West - Terwinselen
fes, g®n blijvend goed gelegen semi-bungalow met cv.
"egi iTT?9*®' en tuin. Goed onderhouden, dubb.
%7 °-a. provisiekelder, hobby-ruimte. Beg. grond:

w°onkamer ca. 55 m2, open haard, keuken met
.TO 0* keul<eninstall., tuinkamer, 2 slpkmrs., badkamer

* %" AJ'9bad en douche. 1e verd.: 1 slpk., bergzolder..

* i 298.500,- k.k.

Pkkée makelaardij bv
hypotheek- adviescentrale Taxaties.

Hot-rienseweg 22 6371 HS LandgraafpE
5 _*■ mmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmm

Heerlen
Heerlerheide. Royaal woonhuis met balkons. Gar. Tuin.
Z-vorm. woonk., keuken, 4 slaapk., bet. -badk. Hobbyk.
Zolderberging. Ged. rolluiken.

Prijs ’ 142.000,-k.k. (6018)

*Vi% CTIEMCTDA , Voor inlichtingenI 3 1 1L113 1 HII Kruisstraat 56
sil «*«_**«., bv

6411 BW Heerlen=F--?-W 045-712255*

rvo. . , .- ■;■■■""■. ■
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Wahlwiller, Oude Baan 12
Vrijstaand woonhuis, 3 slpks., app., keuken/bijkeuken,

opp. 535 m2.
VRAAGPRIJS f 207.000.- k.k.

Heerlen
Molenberg. Centraal gel. tussenwoning met tuin en achter-om. Kelder. Woonk. ca, 23 m2. Gesl. keuken, 2 slaapk.,
badk. ruime zolderk. Grotendeels alum. koz. en dubb beal
Prijs ’ 97.500,- k.k. (5970) "*'
'mKmlm, CTICUCTDA , Voor inlichtingen

I 3 11L N3 l KA Kruisstraat 56
=M m 6411 BW HeerlenMWM MAKELAARD"BV 045-712255*

Eygelshoven
Centraal gel. woonhuis met royale tuin. Mogelijkh. voor gar.
Berging. Living ca 32 m2. Keuken met kunstst. install. 3
slaapk. Luxe badk. Hobbyzolder. Uitst. onderhouden.
3oede isolatie. Grotendeels rolluiken.

Prijs ’ 169.000,-k.k. (6115)

■ \TIFN*CTRAI Carnaval.Maandag gesloten!
| «#■ ILlli.fl lm Dinsdag van 9.00-18.00 uuren

== __== makelaardij bv vanafwoensdag weer van—— — — 9.00-21.00 uur.

Obbicht Karel van Bronckhorstln.

Op goede stand gel. uitst. onderh. vrijst. landh met cvinp. garage, souterrain en tuin met privacy. Perc opp 420m2. Ind. oa. living met open haard, luxe keuken met app 4royale slaapk., badk. met ligbad, vaste trap naar zoldèr-verd. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 325.000,- k k
INL. MAKELAARSKANTOOR RUIJTERS BV SITTARDTel. 046-511611

Heerlen, Kruisstraat 26
ruim tussengel. woonhuis, met mooie serre tuin op zuidenVRAAGPRIJS/ 198.000.- k.k.

fortwoningen: een klasse apart
Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in:

SLEUTELKLAAR, RUWBOUW OF CASCO.

VOOR MEER INFORMATIE:

Bouwkundig Adviesburo Prevoo
Boschweg 1, Bunde. Postbus 35, 6240 AA Bunde.

Tel. 043-646563.

Heerlen
De Wingerd 19 (Welten)

Drive-inn woning met inpandige garage en centrale ver-
warming. Ind: Beg.gr.: hal, gar., toilet, hobby-.slaapkamer,
cv-ruimte. 1e verd.: woonkamer en keuken. 2e verd.: 3
slaapk. en badk. met ligbad, vaste wastafel en toilet.

Prijs ’ 125.000,- k.k.

Makelaardij 0.g.. Taxaties, mH^Hypotheek — Adviescentrum.

aciuinci 64un dGeBBHeeeer,*ir uck,aan28 NVM
Tel : (045)71 55 66 MAKELAAR

Heerlen
Nabij centrum gel. appartement op 2e verd. met lift. Ber-
ging. Gar. Woonk. met balkon, keuken, grote slaapk., badk.
met ligbad.

Prijs ’ 83.000,- k.k. (6038)

-w^^ fTICUCTD A Voor inlichtingen■■ 3l ICNjIKA I Kruisstraat 56
= = = I 6411 BW HeerlenMMM "AKRAAaD"BV . 045-712255*

~f\mWÊmWAm^f

Eijgelshoven
Bungalow met inpand. gar. Royale entree. Woonk. ca. 60m2met openhaardpartij. Ged. dichte keuken met eiken in-
stall. Bijkeuken. Apart slaapgedeelte met 3 slaapk. Badk.
met ligb., douche, 2e toilet, bidet en dubb. v.w. [Exclusieve
mat. Uitstekende ligging.

Prijs ’ 399.000,- k.k. (6008)

W%% fTirkirril I Openingstijdeni.v.m.
I \l|rN\lKAl Carnaval. Maandag gesloten.
| -JII-LIWI lIM Dinsdag van 9.00-18.00 uuren

_____=__= makelaardij bv. vanafwoensdag weervan
= =■=■ _ 9.00-21.00uur.

Heerlen
Centrum. Comfortabel appartement. Lift. Woonk. ca. 28 m2met balkon. Gesl. keuken. Bovenverd.: 3 slaapk, badk
met 2e toilet.

Prijs ’ 145.000,- k.k. (5777)

mmm rTiriirmi Openingstijden i.v.m.
| \llrN\lK_Dl Carnaval. Maandaggesloten.
I Jl ILIItJ llin Dinsdag van 9.00-18.00 uuren

= -=_= makelaardij bv vanafwoensdag weervan
.-=■__=■__-■ 9.00-21.00uur.

j iiiriiiffiittm

Brunssum, Haselaar 6
Uitstekend gesit. vrijst. landhuis, 4 slpks., luxe badk.
woonkamer 60 m2, opp. 379 m2, bouwjaar 1989. Prijs in'
overleg. Eventueel inruil van patiobungalow mogelijk.

Heerlen
Goed onderhouden sout. woning met tuin. Grote inpand.
gar. met bergruimte ca. 35 m2. Ruime hal. 1e verd.: woonk.
met open keuken ca 40 m2met plav.vl. 2e verd.: 3 slaapk.,
badk. met ligb., douche en 2e toilet.

Prijs ’ 142.500,- k.k. (5939)

■ STIENSTRA I Heerlen 04d5-7°mss*
E ■■■*■■»«'''■■"■ Maastricht 043-252933*

_=__¥_= MAKELAAHDI'Bv ' Aken 0949-241-407540
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WINTFRAPTIC p-"- Tisaco NuthWIN I tKAÜ I lt u kunt ons vinden op het
_t____ industrieterrein De Horsel,
~-yÊr Thermiekstraat 6,

6361 HB Nuth

*.. --^ II J__kJ§S&fe_ Upraniia'c
l»A. *-

5" Nu kopen is

binnenzonwering

(tot 10% van aankoopprijs
-~~~~-__.J_^ " -*M | -.--_- excl. 8.T.W.)

-^^-<r Geldt ook voor reeds

ra^ Ook uw partner voor
*\ jsr kunststof/alum. ramen

" ____ ~^E I_/■
k Carnavalsmaandag en
l\ -dinsdag zijn onze kantoren in
/ K y Sittard, Maastricht en Heerleny Ij gesloten.

\ *" C_\J \ Vanaf woensdag 4 maart zijn
\ "''__****_) N^ \ onze medewerkers u weer graag
\ dienst.

\ _^^1 1 Vandaag,zaterdag 29februari,
\^ / / zijn onze kantoren geopend van

" L 10.00 tot 14.00 uur.

Wij wensen u bijzonder fijne
carnavalsdagen!

Fs___ü?ïl

B RUIJTERS L
MakelaarskantoorRuijters B.V.

HUI

11 HEERLEN, Zeswegenlaan 281 S NUTH-VAESRADE, Naanhofsweg S
l In wijkwinkelcentrum "Zeswegen" is nog een win- Centraal gelegen opslag-en magazijnruimte, opp-

i kei te huur welke huurmogelijkheid biedt voor bijv. ± 250 m 2BVO mcl. kantoren, met verhard voorter- ■l drogist, kapsalon, dibevo, videotheek, slager. Opp. rein alsmede ruim halfvrijstaand woonhuis met ga-
ll ««II ÜP^SPh I 94 m 2. Uitv. inlichtingen over huurpr. etc. op aan- rage en tuin. Het geheel zeer geschikt voor aanne-_ tf?__it__^sfT__ m \ vraag. Mer, schilder, dakdekker, loodgietersbedr. e.d.

mmÊk \ ; Prijs f. 345.000,-k.k.Aanv.: spoedig.

■ 1 mlilm ' KERKRADE, Akerstraat. S
_^_\ _m^ \__m____. _tÊÊ: '■'■' \ Naast Aldi-supermarkt te huur (nieuwbouw)-win- SITTARD, Dempseystraat 32 S

l. ' kelunits, in oppervlakte varieërend van 40 tot 120 In wijkwinkelcentrum gelegen winkelruimte ter
_V ' ' i m 2, waarvan één met boyenwoning. Uitermate ge- grootte van ±83 m 28.V.0., zeer geschikt voor o.a.
m_ r . ' " schiktvoor o.a. kapsalon, mode, A.G.F., bakker, dro- AGF, slager, slijter, kruiden/eetwaren, optiek, boek-

_■ ■—-^ ' " __-_-—-—- * gist,tabak/lectuur, reisburo e.d. Huurpr. en verdere handel of CD shop. Huurprijs f. 1.250,-/mnd excl.
PBV *^^ __————~~~ -~~~~~~~~ info op aanvr. B.T.W. Aanv.spoedig.

~~ KERKRADE, SPEKHOLZERHEIDE, Akerstraat S SITTARD, Langs de Hey 11 S
—" In gezellige winkelstraat te huur goed afgewerkte Te koop op industriepark Noord modern bedrijfs-

hpfri fim rFNTRi im Rum u Rrnn .uonnipin _ winkelruimte ter grootte van 320 m 28.V.0., voor- objekt bestaande uit goed geïsoleerdehal, opp. 925HfcfcKLbi.-t._:i\i' hulvl'Burg' v' L,runsvenP'ein ö zien van aa

_
tegelvloer. Interesse? Bel dan even m2BVO en zeerrepresentatieve kantoorruimte 560

__■__ , ~ i voor uitv.inform. c.g. bezichtiging ter plaatse! m 2.Perceelsgrootte ± 4300 m 2met P-gelegenheid.Te kOOP/te hUUr Aanv. i.o. Koopprijs ’ 1.150.000,- k.k. excl. B.T.W.r LANDGRAAF, Hoofdstraat 106-108 S
BEEK, Wethouder Sangersstraat 23a S Te huur op zichtlokatie winkelruimte v.a. 77 m 2 met SITTARD, Dr. Nolenslaan S
Bedrijfscomplex bestaande uit drie aaneengeslo- uitbr. mogelijkheid tot 194 m 2. Goed afwerkingsni- Te huur op "Industriepark Noord" bedrijfshal 1600
ten eenv. hallen, totale opp. ± 5600 m 2BVO., vrije .... mmmÊWi vo en royale frontbreedte. Zeer geschikt voor o.a. m 2 met ged. tussenvloer 450 m 2, kantoorruimte
hoogte 5 m, v.v. asfaltvloer, 7 poorten, kantoortje kadoshop, huish. art. drogist. Huurprijs op aan- 280 m 2en gemeensch. oprit/parkeerterrein. Zicht-
en verhard voorterrein. Gezien ligging zeer ge- flipi RM. 'T i!_f t. vraag. lokatie. Huurprijs op aanvr.
schikt voor o.a. volumineuze detailhandel, groot- HH. "" W^^^1 ::_____WÊ _
handel, op- en overslag e.d. Huurpr. f. 190.000,-/e- LANDGRAAF, Sperwerweg 28 S SITTARD, Putstraat 33 S
cl. BTW. Kooppr. f. 1.600.000,-k.k. |jf«|i|iip- Te koop/te huur geheel gerenoveerd winkel-woon-

huismetC.V. enkelder. Ind.:winkel+ 55 m2mcl.toi-
BORN, Heirweg S HHHWI-MiliilHÉ let en berging, ruime boyenwoning met woonk.,
Nabij A-2 gelegen bedrijfscomplex bestaande uit Op loopafstand van station, t.o. parkeerterrein ge- keuken, dakterras, 3 sl.kmrs, zolder.
1350m 2bedrijfshal mcl. 150 m 2inpandige kantoor- legen ± 360 m 2representatieve kantoor/praktijk- ■~. Huurpr. f. 1.750,-/mnd. Koopprijs f. 210.000- k.k.

ruimte, zeer ruime bedrijfswoning/c.q. kantoorge- ruimte met goed afwerkingsnivo. Huurprijs en ver-
«mt cbouw 200 m 2en verhard terrein. Perceelopp. ±3000 dere gegevens op aanvraag. __^ '" SITTARD, Rijksweg Centrum »

m 2. Het pand heeft een zgn. E.E.G. erkenning, en . ,„. _-m Naast exclusief snooker-/biljartcentrum is nog ±
derhalve uitst. geschikt voor bedrijven in de food- HEERLEN, Kasteellaan 96 S 510 m^ ruimte te huur voor een RESTAURANT. Uitr
sector. Uitv. gegevens en koopprijs op aanvraag. Optisch goed gelegen winkelruimte, opp. 380 m 2,

breiding mogelijk. Zeer aantr. huurvoorwaarden.
met achteringang enkantoor/woonruimte op verd. _W__________È Uitv. info op aanvraag.

Te koop nabij centrum PRAKTIJK/BEDRIJFSPAND HEERLEN, Promenade S ___IIMH-I Royaal winkelpand met 14 m. front. Gunstig gele-
met ruime boyenwoning alsmede naastgelegen Op loopafstand van station te huur kantoorruimte Te koop op industrieterrein Abdissenbosch: 360 m 2 gen aan winkelpromenade. Opp. beg.grond ca. 500
HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met cv. tuin en op 2e en 3e verd., oppervlakte per verdieping be- bedrijfshal met 85 m 2kantoorruimte, 100 m 2 op- m 2, 1everd. ca. 400 m 2, 2e verd. ged. winkel ged.
dakterras.Zeer geschikt voor bijv. dienstverlening, draagt ± 110 m 2, v.v. scheidingswanden, systeem- slag en omliggend deels verhard terrein. Uitbrei- woonruimte. Aanvaarding direkt. Koopprijs op j-
ambacht, bedrijf, archit. buro, fysiotherapeut, in- plafond, vloerbedekking, verwarming. Zeer aan- ding met 950 m 2bespreekbaar. Prijs op aanvraag. aanvraag,
stall. bedrijf, etc. etc. Prijs ’ 340.000-k.k. trekk. huurprijs. Uitv. gegevens op aanvr.

GELEEN, Markt 43 S HEERLEN,'t Loon S IT.o. gemeentehuis en parkeerterrein zeer gunstig Op de entresol van dit goed geoutilleerde winkel- I
gelegen winkel met verd. ruimte. Ind. o.a. winkel centrum is nog één winkelruimte van ± 80 m 2 te Hl _m_*
met opslagruimte ±70 m 2.Verd. met o.a. div. ka- huur. Het geheel is fraai afgewerkt en v.v. exclusie- __■ I ____P^J______ I VHH HHk
mers en zolder. Uitv. gegevens op aanvr. Huurprijs ve uitrusting. Uitv. gegevens op aanvraag. HH_L I ■! **f. 30.000-/jr. excl. B.T.W. I^___^ WVmuéW mHEERLEN, Venlostraat 8 S _Hk HHKk I Wmma ■PHk
GELEEN, Rijksweg Centrum S Te huur winkel-woonhuis. Winkelopp. ±75 m 2.Wo- \___U _\_____m BH. ■!■ H HW_ W
Gunstig gelegen winkelpand met ruime boyenwoning met o.a. woonkmr, keuken, 3 slaapkmrs, bad- H J-HHHIning. Opp. winkel ±50 m2, boyenwoning met o.a. kmr. Aanv. direkt. Huurprijs f. 1.250,-/mnd. excl. _______._------i-i-----________B__.i-* _-___- ■■» ■■ -__-_i ■■■■■■■■■■ ■■»
woonk. keuken, gr. dakterras, 3 sl.kmrs, badk., ber- BTW. ■ ■—ging. Huurprijs f. 1.650,-/mnd. i-» «■__ ■ i ii _, ml/
geleen senaat s w^^&oopbedrufscomple! Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
Op AVstand gelegen winkelruimte,opp. ± 100 m 2 best. uitkantoorgebouw 350 m2,werkplaats/maga- RTSI A Q cittarr\ - Ctatinncnlpin 1 - tol HAR — R 9'_'.A.A
8.V.0. Frontbreedte 6m en v.v. moderne pui. Huur- zijn 630 m2, ruim woonhuis met erf, alsmede ver- UlOinOÖlUdlU öldUUl löpiCll I I ICI UH-U U£.OOf-
prijs f 42.000,-/jr. excl. B.T.W. Uitv. gegevens op hard terrein. Totaleperceelsgrootte 2160 m 2. k„it.. i,_„4._ „. n/i/im en/ie
aanvraag. Prijs f. 430.000-k.k. buiten kantooruren: 04492-6046

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

I . «.namf/a endinsdig II **s3-as II piezeenge doag- m

I Opbraakstraat 12: Mooie split-levelwoning sfeervol I
I ingedeeld, met gesloten carport en tuin. Ind. b.g.:
I mime hal, toilet, eetkamer met open keuken, woon-I kamer, 2 kelders annex hobbyruimte, bijkeuken.I Verd.: 3 slaapks., badkamer, cv. Prijs ’ 155.000,-
I k.k.

I De Geijselaar 65: Een uitstekend en rustig gesit.
I halfvrijst. sfeervol woonhuis (bwjr. 72) met garage,I berging (douche/toilet) en tuin (privacy). Ind. b.g.:I hal, toilet, sfeervolle living (50 m 2), geïnstall. keu-I ken, serre. Verd.: 4 slaapks., badkamer, cv., rollui-
I ken. Prijs ’ 192.000,-k.k. I

TT Nieuwstraat 11: Halfvrijst. woonhuis met erf en
T berging. Ind. b.g.: hal, woonkamer met open geïn-
_\ stall. keuken, toilet, badkamer met ligbad, douche
~ en v.w. Verd.: 3 slaapks. Vaste trap zolder. Kelder,
tt cv., rolluiken. Prijs ’ 102.000,- k.k.

Tt i _PT»TT_^HSTI_^Ï_!

IJ Dr. Schaepmanstraat 54: Ouder halfvrijst. woon-
g huis met berging en behoorlijke tuin. Ind. b.g.: hal,
I toilet, woonkamer, eetkeuken, kelder. Verd.: 3E slaapks., badkamer. Prijs ’ 94.000,- k.k.

| LIUHCBU I
i T: IJi I

ing. WIL SPAAI
= Akerstraat Nrd. 11
n 6446 KB Brunssum
I tel. 045-220550 H

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

Architekt sucht ein

Schloß
oder schloßöhnliches Geböude im Raum
Eifel/Belgien/Holland/Bonn/Koblenzfür
betriebsintemeSchulungen etc, das auch
als Gastehaus geeignet ist.
Br. o. no.: Hk 192, postbus 2610
6401 DC Heerlen of tax: 09-49241 27731

VERKOOPT DIT NIET
BETER?

Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.
De ligging is uitstekend;
landelijken vooral toch
dichtbij het centrum.

Het pand heeft 5 mooie,
ruime slaapkamersen

een gezellige
hobbyzolder.

Een luxe badkamer
ontbreekt natuurlijk niet.

De living heeft een
oppervlakte van 60 m° en j

dekeuken is compleet
met luxe installaties.

Zaterdag 7 maart plaatsen wij
een foto of tekening van uw huis

in een Reuze-piccolo geheel

GRATIS'
Bel nu voor meer informatie:

045-719966
> ■ imiwin i ■ ___■__ HUH.I

M LfAf^^Af^—^ *_^__ I e Hypotheker Is de toonaangevende or-

VI II 1 __^^^^lvl ganlsacle van onafhankelijke hypotheek-

adviseurs In Nederland. De zestig winkels

fl%#^^^^k'^VBfl WmÊWmW_W m^^ I tussen Gronin?en en Maas"

W^Ê W W^W ■■■" __f" Bm I lU
*■*■■*■ m& *■ ■ ■____■____■■ m Wil aMe banken en hypotheek-

■■■ A II Ê— AB V^t instellingen. De Hypotheker rekent uit

l^fl AA &A W^mï welke hypotheek het allerbeste bij u past

M m^m m"" "" "— " en vervolgens regelt hij de zaak perfect.

—^_ —— _
—,
_

m__m__ __I^.__^mm ■____■■ _v _________________________ n c'at '<ost u a"emaa'DE HYPOTHEKER.-:^!
weet u het zeker: hij geeft u een echt

De Hypotheker Heerlen objectief advies en be-
Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454. R_g&H

spaart u tijd, zorgen en *^_____k_w*J

De Hypotheker Maastricht ge|d . Tja> voor een
Markt 28, H.G. van den Boom, 043 - 255252.

hypotheek ga je naar... DeHypotheker

Zoek zakenrelatie
I met BOUWFIRMA in NEDERLAND j

voor zolderverdiepinguitbouw |
(20 woningen in Aken-Eilendorf) !

De hr. Levavi
= Ammerthalstr. 27, 8011 Kirchheim/Heimstetten j

Tel. 09-498990507/129

Limburgs Dagblad

jipiccolos
iniHLsaleminkmmmmmm zonweringsbedrijf
WmmmWÊmmW ROLLUIKEN »■' '_

mmmm_^- KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN
DUBBELE BEGLAZING
VERANDA'S
V VERANDA V

\—NEDERLAND B.V.\
kantoor - showroom - montagewerkplaats
Wattstraat 20 6372 AL Landgraaf Tel. 045 - 314132

Fax 045 - 325667

ylt3^?l_____________________MP^________^__Ï_l _____Ü_^VBlU___M_US_S_fl_l t^f^\^\mWWmm\ __-^^^_P

Deze (D) NVM-makelaars
werken aan de verkoop van
Uw huis!
1. Aquina Heerlen 045-715566
2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van dePas Heerlen 045-741616 __ï^\
5. DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 F__
6. Pickee Landgraaf 045-326767 lil
7. Simons Landgraaf 045-318182 NVM
8. Ernens Voerendaal 045-752142 V---->

■iwerur1
ramen + deuren

H_ÜBi__v "n

1 Uil** j, jij!
'■■■

■i_;M:i;Wi.!i advies EHMM33SI33
Gangelt (Selfkant) in onze Akerstraat-N. 128

Quellstraße 40 showrooms Tel. 045-224581
Tel. 09-4924546016 en 046-374739

ÈCRÊNCS
Bouwen ofrenoveren op zn best!^^__

I I_>

Tijdig begrip kan veel
ellende voorkomen
Ook in uw omgeving kan het voorkomen

Reageer: (030) 33.15.49
V.P.C., Antwoordnummer 9089,3500ZAUtrec^

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

j^ARTSEHZONDER GRENZEN

KOPERS VAN DEZE HUIZEN
ONDERSCHEIDEN ZICH
Binnenkort wordt in het stadsdeel Nieuw Welten indeling type SH4:
gestart met de bouw van een aantal Ilerenhui en. teEt7m^Deze herenhuizen onderscheiden zich door een , m2De , e verdieping is voorzien van 3creatieve vormgeving aan debuitenzijde en een royale slaapkamers ca. 22 m 2,16 m 2en 1 o
grote leefruimte. Er is keuze Uit verschillende m 2, alsmede een badkamer met ligbad en
indelingen en typen. Het stadsdeel Nieuw Welten in 2e toilet. Vaste trap naar zolder ca. 30 m 2.
Heerlen, is gelegen op korte afstand van het centrum TeChnische detailsen grenst aan het natuurreservaat Kunderberg. . spouw. dak. en vioerisoiatie- hardhouten kozijnen- - dubbele beglazing

■- im--- ■■■■ a»
É _^__sa_*__. ______ _■«É_____É.. _-il_ M*% _# ""T %.^._-''*ï^i_______fes__ _____a___MM_tf___fe__._.. #_J^Si« «y <. 1 ■' 11«ii ' *Ê-m H%,

11 i' (ii lik.» t J ____m3________
fm^êWË* 1 JLiir-- «_>, H _____\' Hl

_____■__ uJI _____ -jfl^B ëi^___i B f iU

11L' ILiHmfif rflC^^il'' I^IH
PNËraIËPi:"^^^Wj^l^^ft^y^T .4^"«Pft^li| 11lil ■■Jm
I Prijzen vanaf’ 204.004,- v.o.n. tot """**""" W_

’ 244.204,-v.o.n. 10091074 1 ■. """■"''""""^^

m CTIPMCTRA Jr Ér—x- ■■—-1jl IVjl tIH ltW» l'l H| F%_l^___.l Gaarne vrijblijvend volledige informatie
1 ■^■■■■■«■W" ■■■ ■ 'WmW-WW ■ .KI IN over de herenhuizen in Nieuw Welten.

== = 1 I l#\#|^ 10091074
I _= ____= -_-_= MAKELAARDIJ B.V. »f__=-_=__-_=- . *%kP Ift W^i I Naam: 4|

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen. Telefoon 045-712255* . If | H
Openingstijden i.v.m. Carnaval. | Postcode/Plaats: ?J
Maandag gesloten. Dinsdag van 9.00 tot 18.00 uuren vanaf Wm I Telefoon: sl

lia woensdag weer van 9.00 tot 21.00 uur. '«■£* J lln ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra
lo

__ .. , i# I Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen- I
p Ook kantoren te Maastricht en Aken *> (WI _L___. _■_.______> i-_—— ________i

________ ___________>^/



HILVERSUM - Het minis-
terie van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur stelt 3
miljoen gulden beschikbaar
voor een wekelijks televi-
sie-programma voor ver-
standelijk gehandicapten.
Teleac en de stichting TV-
Gazet hebben een conve-
nant getekend met het de-
partement voor de produk-
tie van het programma.

BRTN pakt
weer uit met
'Secret Army'

Van onze rtv-redactie

Van onze rtv-redactie

Volgens een woordvoerster van
Teleac gaat het om een uniek ex-
periment. Niet eerder is in Ne-
derlandvoor deze groep een tele-
visieprogramma ontwikkeld.
Het programma met een recrea-
tiefen informatiefkarakter heeft
volgens Teleac een dubbele
functie. Het wil de sociale red-
zaamheid van gehandicapten
bevorderen en is bedoeld om de
beeldvorming van verstandelijke
gehandicapten positief te beïn-
vloeden.
Het programma, waarvoor de ti-
tel nog moet worden bedacht, zal
vanaf oktober wekelijks op een
vast tijdstip te zien zijn. Elke af-
levering duurt vijftien minuten
en behandelt in drama-vorm
eenvoudige thema's. Sylvia Mil-
lecam en Marnix Kappers spelen
de hoofdrollen.
De bijdrage van WVC maakt het
mogelijk het programma gedu-
rende twee jaar, zonder pauze in
de zomer, te verzergen. Teleac
werkt voor de produktie nauw
samen met ouder-verenigingen,
zorginstellingen en het bedrijfs-
leven. Zij hebben zich voor dit
doel verenigd in de stichting TV-
Gazet.

BRUSSEL - De BRTN brengt
vanaf 15 maart op zondagavond
weer afleveringen van de Brits/
Nederlands/Belgische serie 'Se-
cret Army'. De Belgische staat-
somroep maakte indertijd deze
reeks over de zogenaamde 'Life
Line' ('Levenslijn') samen met
de BBC op grond van waar ge-
beurde feiten uit de Tweede
Wereldoorlog.

Heel wat Belgen van de onder-
grondse hielpen neergeschoten
Britse piloten naar het vrije
Frankrijk en verder naar Spanje
en Portugal ontsnappen. Een
tijdlang werkte ook de NCRV
mee aan deze serie waarvan de
leiding van de BRTN oordeelt
dat ze een geheel nieuwe genera-
tie van kijkers zal kunnen
boeien. De belangrijkste rollen
in 'Secret Army' worden vertolkt
door cafébaas Albert (Bernard
Hepton) en zijn buffetjuffrouw
Monique (Angela Richards), die
beiden een kroeg in Brussel run-
nen.

Deelnemers en hun liedjes
Justian - De schok van m'n leven.

Laura Vlasblom - Gouden bergen.

Ferry van Leeuwen - Een klassieke liefde.

Tony Neef en Hel ia Koffernan ~ Nooit geweten.

Rob Janszen - Net als een kind.

Fantasy - Met mij gaat het goed.

Lisa Boray - Hartstocht.

Bob van Niekerk - Waar is het feest.

Sigi - Wachten op water.

Humphrey Campbefl - Wijs me de weg.

,Ik heb in het verleden wel meer
voor een publiek gestaan, toen ik
met allerlei bandjes bezig was,
dus dat kan ik wel. Bovendien is
het Schooltv-weekjournaal live,
dus ik weet ook hoe dat voelt. Ik
vind dat een programma daar al-
leen maar op vooruit gaat. Het is
net of de spanning van de tv af-
straalt tijdens een live-uitzen-
ding. Het beeld komt in de huis-
kamer zoals het echt is. Het is
net live-radio."

,Ach, je kunt natuurlijk veel op-
hef over zon Songfestival ma-
ken, maar ik blijf relativeren. Ik
vind het Songfestival heel leuk
en ik zal er ook absoluut mijn
best voor doen, maar er gebeurt
natuurlijk wel meer in de we-
reld."

Kruis + Munt
in plaats

van Boggle

HILVERSUM - Bas Wes-
terweel werd pas deze week
door de NOS benaderd met
de vraag of hij de nationale
voorronde van het Eurovi-
sie Songfestival wilde pre-
senteren. Hij vroeg even
bedenktijd en stemde daar-
na toe. „Het is hartstikke
leuk om te doen, ik denk
ook dat het een heel spe-
ciaal festival wordt."HEERLEN - Het populaire tele-

visiespelletje Boggle wordt van-
af zondag een maand lang van
2n- plaats verdrongen door een
fueuw programma, Kruis +Munt.

Henk Mouwe presenteert van 1tot en met 28 maart iedere avond
0"m zes uur dit nieuwe spel vande AVRO, KRO en NCRV. Kruis+ Munt is geproduceerd door
IDTV en wordt rechtstreeks uit-
gezonden. In de nieuwe quiz zijn
informatieve elementen ver-
Werkt over het Rode Kruis, dat
ln '92 precies 125 jaar bestaat.

„De vraag van de NOS overviel
me nogal," vertelt Westerweel.
„Ik was met heel andere dingen
bezig en moest dus even naden-
ken. Ik heb toen 'ja' gezegd. Het
Songfestival is tenslotte heel
leuk en ook nog eens ontzettend
spannend. Het is groot en van
ons allenjaal, zoiets als het Ne-
derlands elftal eigenlijk." De
disejockey/presentator verwacht
veel van deze uitgave van het
Nationale Songfestival. „Ik heb
al een aantal van de deelnemen-
de artiesten met hun nummer
gehoord en daar zaten er een
paar bij waarvan ik zei: ja, die
zijn nét iets anders."

„Zeker omdat ik ook vader ben
en mijn vrouw ook wil werken.
Ik wil dus ook nog wel eens bij
mijn kindje zijn. Maar het kan al-'
lemaal. De puzzel klopt. Als je
wilt kan er een heleboel hoor!"

programma's Basta en Rock City
heeft het druk op dit moment.

„Ik ben nu nog druk aan het bel-
len en onderhandelen met de
NOS. Ik wil bijvoorbeeld wel
een paar keer op het podium
staan voor de uitzending. Dat is
niet omdat ik bang ben voor de
uitzending, maar ik wil gewoon
het 'gevoel' van het Songfestival
krijgen. Ik repeteer ook veel al-
leen, thuis voor de spiegel of in
de auto."

De presentator van onder andere
de televisieprogramma's Het
Klokhuis en het Schooltv-week-
journaal en de Station 3 radio-

„Het gaat uiteindelijk wel om de
liedjes, maar het is een mooie
bijkomstigheid datje tijdens een
Nationaal Songfestival denkt:
'Jeetje, wat zijn er in Nederland
een boel mensen die mooi kun-
nen zingen. Het festival is er niet
om een talent te verkopen, maar
het is toch leuk als dat toch ge-
beurt. Want er is echt heel veel
talent in Nederland."

tionale Songfestival, maar het
grootste gedeelte zal bij het Ne-
derlandse publiek onbekend
zijn. „Maar als je bijvoorbeeld
naar Les Miserables gaat, ken je
ook maar drie mensen en tien
anderen niet. En die tien zingen
net zo goed de sterren van de he-
mel. In dit geval gaat dat ook op,
ze kunnen allemaal prachtig zin-
gen. Je moet ook heel wat in je
mars hebben om live, met een
orkest, te kunnen zingen. Veel
heel bekende artiesten kunnen
dat niet eens. Bovendien zou het
voor een gevestigde naam wel
eens heel vervelend kunnen zijn
om tijdens een Eurovisie Song-

festival derde te worden
Westerweel is principieel gechar-
meerd van Nederlandstalige
muziek. „Ik ben zelfweleens be-
zig met muziek en teksten en dat
doe ik dan altijd in het Neder-
lands. Het is een heel aparte taal.
Leuk, maar ook moeilijk. Een
Engelse tekst schrijven is, denk
ik, makkelijker dan een Neder-
landse. Er is bijvoorbeeld heel
veel kritiek geweest op de num-
mer éénhit van Gordon, maar ik
vind dat een prachtig lied. Ro-
bert Long schrijft toch ook zeer
mooie Nederlandse teksten. Je
moetzon Songfestival ook voor-
zien van goede teksten. Dat is
goed voor de Nederlandstalige
muziek."

Het spel valt in twee delen uit-
****""■ In het eerste gedeelte van|p"vis + Munt spelen drie beken-
de Nederlanders om een plaats
in de finale. In die finale moet de
winnaar munten tellen die op"een tafel vallen. Het aantal mun-jen dat valt wordt bepaald doorhet aantal juiste antwoorden dieeen kijker geeft op een aantal

De bekende Nederlander
na afloop het aantal stui-

ters, dubbeltjes, guldens, rijks-
daalders en muntstukken van
YjÜf dat op tafel ligt juistte raden,
gebeurt dat, dan wint de kandi-
daat thuis dat bedrag. Per uit-
zending is dat maximaal 2500
Sulden. De 'thuisdeelnemer'Wordt door een computer gese-
lecteerd uit alle mensen die de
Wlnnaar van het eerste gedeelte
Juist hebben voorspeld. Het tele-
foonnummer waarnaar de kij-
kers hun prognose door kunnenDellen kost één gulden per mi-
nuut.

Nieuwe serie
'Suite 215'

„Je kan over de deelnemende ar-
tiesten en de liedjes best een
brede discussie gaan voeren,
maar dat vind ik onzin. Het
Songfestival zou niet van deze
tijd zijn wordt er wel eens ge-
zegd. Daar ben ik het niet mee
eens. Neem nu de Franse inzen-
ding van vorig jaar. Dat vond ik
een voorbeeld van hoe het zou
moeten, een nummer met Afri-
kaanse invloeden met bongo's
en zo. Maar het is niet ver geko-
men. En dan kan je je nu wel
afvragen waarom Gordon of
Normaal niet zijn geselecteerd,
maar er is gewoon een keuze ge-
maakt en daar zaten zij niet bij.
Dat moetje accepteren."

Sterren

HEERLEN - De NOS gaat van-
* oktober een nieuwe serie van
öuite 215' uitzenden. De NOS en

r\e producer John van de Rest
2lJn een nieuwe serie van 12 afle-
eringen overeengekomen. Net

? s de eerste serie zullen de ver-
balen los van elkaar op dezelfde
n°telkamer plaatsvinden. Er zijn
I drie scenario's, die van de eer-

-5^e serie overbleven, gereed,voor de overige negen worden
Voornamelijk jonge schrijvers
oenaderd.

Er zijn een paar bekende namen
onder de deelnemers aan het Na-

" Normaal: een muzikaal avondje 'recht-voor-de-raapDOOR ALE VAN DIJK

j-Het wordt tevens mijn come-ack als tv-presentator,"voegteekel er aan toe. Ruim een jaar
geleden besloot de AVRO na ne-gen seizoenen te stoppen met
,in populaire programma
Wordt Vervolgd' toen zijn pro-

uuktie-maatschappij wegens be-
astingperikelen in het nieuws«wam.

GELEEN - „We zullen de Limburgers eens lekker laten bijkomen
van al die carnavalsellende," belooft zanger Bennie Jolink van Nor-
maal. De Achterhoekse boerenrockers brengen zondag 15 maart in
de Hanenhofvan Geleen hun nieuwe show 'Buugen of basten. Als
voorprogramma staatD-train genoteerd. „Van carnaval moeten wij in
de Achterhoek niets hebben," zegt Jolink. Hij heeft prettige ervarin-
gen met de fans in Limburg. Vorig jaar trad Normaal eveneens in
Geleen. „Het was een geslaagde show en het parool voor ons volgen-
de optreden op 15 maart luidt: 'Weg met de maskers'! Het wordt een
muzikaal avondje 'recht-voor-de-raap'. Höken, zoals ze dat in Zuid-
Limburg best kunnen."

HILVERSUM - „Het wordt een
Programma, dat er op de Neder-
*^ndse tv nog niet is," zegt Han
eekel (44) over het nieuwe ma-

gazine 'Gezondheid', dat hij van-
| zondag samen met Loretta
öchnjver (RTL4Nieuws) weke-
jijks voor RTL 4gaat presente-

Comeback van Peekei
als tv-presentator

Nieuw gezondheidsmagazine op zondagmiddag bijRTL4

Normaal in Geleen:
'Buugen of basten'

Boerenrockers brengen hun nieuwe show

Peekei: „In de eerste aflevering
bezoek ik bijvoorbeeld met een
bloemetje een patiënte, die al
een half jaar in het ziekenhuis
ligt. Ze ligt daar omringd door
honderden kaarten en ze schrijft
gedichten. Daar gaan we het dan
over hebben." De toon van het
programma zal ook elders vol-
gens Peekei anders zijn dan an-
dere programma's over ziek zijn
en beter worden: „De meeste
programma's maken defout, dat
patiënten als niet meer volwaar-
dig worden benaderd. Dat zal bij
ons niet gebeuren."

ten in de eigen omgeving: „We
zullen geen close-ups van bloe-
derige operaties tonen. We wil-
len aan de hand van interviews
de kijkers de weg wijzen in het
doolhof, dat de gezondheidszorg
zo langzamerhand geworden is.
We richten ons dus in de eerste
plaats op de consumenten. Het
programma wordt 'niet zwaar op
de hand.

eekel; „Ik heb nu de ervaren
zakenman Ronald Bus als com-pagnon. Ik kan me nu helemaaleer aan de programma's wij-
'w

11' 81* mijn opvolgster inWordt Vervolgd' ben ik overi-gens zeer tevreden. Na een korte
"^zinking trekt het programmaeer evenveel kijkers als voor-een en we hopen komende, erfst de tiende jaargang in de

e'Uiskamers te brengen. Ik trek
la h°>^ nog steeds mee door het

(ADVERTENTIE)

TROUWEN
OM VAN TE HOUDEN

y^J nummer van
,^BLt!! BOUWEN

Si. % .1^ slechts ’ 7,95

verkrijgbaar bij elke boekhandel of lektuurshop

Peekei zal er ook niet voor terug-
deizen zichzelf als 'dikste pre-
sentator van de Nederlandse tv'
aan de orde te stellen. „Toevallig
kreeg ik gisteren van een relatie,
eigenaar van een voedselfabriek,
Fons Aaldering, het boek 'een le-
ven lang fit' aangereikt. Als je
oud wil worden en jewil blijven
zoals jeer nu uit ziet dan moet je
meteen aan de slag, zei hij er bij.
Nou heb ik een'redelijk goede
conditie en ik beweeg lichame-
lijk veel vanwege mij drukke
werkzaamheden, maar ik zal ze-
ker mij eigen probleem ook in
het programma brengen."

et idgg voor 'Gezondheid'«reeg peekel, bekend van tv
hij tussen 1975 en 1980 het

HO-praatprogramma 'Heel de
ep6riS' Presenteerde, ongeveern jaar geledenaangereikt: „Ze-n jaar geleden heb ik samennet mijn zus 3 1/2 jaar lang mijn
noeder thuis verpleegd. Tot ze

overleed. Wij werden daarbij be-leid door Ben Morsink. Een
M .geleden vertelde dezelfdetorsink me hoeveel er in de ge-ondheidszorg allemaal aan de
jjand is. Veel meer dan via hetSlan Simons naar buiten komt.n een fractie er van komt maar°P de tv."
veekel wil in het programma
°ornamelijk mensen laten pra-

" Han Peekei - 'de dikste presentator van de Nederlandse tv' - zal met het nieuwe pro-
gramma samen met Loretta Schrijver elke zondagmiddag vanaf 16.30 uur bij RTL 4te
zien zijn.

Het programma Gezondheid
wordt op de achtergrond ge-
steund door de Ontwikkelings
Maatschappij Thuiszorg (OMT),
de organisatie, die sinds kort de
kruisverenigingen in Nederland
overkoepelt. Het is niet het eer-
ste programma, dat Peekei voor
RTL4produceert. Ook het door
Manon Thomas gepresenteerde
programma over spellen, 'Hoge
Ogen', werd door zijn produktie-
bureau aangeleverd.
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Henk Mouwe presenteert
"&t nieuwe spel vanaf mor-
Qenavond.

" Bas Westerweel: ,Als presentator repeteer ik veel alleen. Thuis voor de spiegel of in de
auto."

DOOR PETER VAN DE KRAATS

Westerweel verwacht
veel van Songfestival

'Er is echt héél veel talent in Nederland' Tv-programma
op komst voor
verstandelijk

gehandicapten

iimburgs dagblad show
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Vakantie & Recreatie
Advertentiecombinatie van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 Si%eT

Praag is onze specialiteit. Maak kennis met deze prach-
tige stad 6 en 7 dgn. uitstekend verzorgd v.a. f 275.-
-mcl. HP en excursies. Ookrondreizen 8 dgn. Praag en 2
d. Bohemen geheel verzorgd. Vraag de gratis brochure
bij M.C.E.T., Moonens Cars Europa Tours, tel. (04406)
13661. Voor scholen en bedrijven org. wij reizen op
maat. TS-61R
VAKANTIEHUIZEN/APP. ook in Praag. Kmrs. in Praag
v.a. ’ 25.-. 8.0.8. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur.

TS-61 R
PRAAG 8 dagen, bus, prima hotel, l/o v.a. ’ 335.-

Mevo-Reizen Holten, 05725-1547
TS6IR

Voorwie eens wat anders wil
TSJECHOSLOWAKIJE

gastvrij, grenzeloos mooi en... dichtbij!
Vraag onze gratis autoreizen magazine met 36 pag.

verbluffend voordeel in bungalows, hotels,
appartementen en op campings 05700-35188.

EURODYNAMIC (GARANTIEFONDS). IS_6IR
VAKANTIEWONINGEN v.a. ’ 359 tot ’ 779 per week.
Folder? Bel Speciale Reizen Centrale: 050-145800///
020-6202121 lid ANVR. TS-61R

"mT"^" DE REISGENOTENKRANT!
busvakanties die bovendien info: POStb. 15, 5600 AA

opvallend voordelig zijn. Eindhoven. Ook Interrail

/ - ~mmm\ "a"

’ Praag en omgeving, heer- ~k 4Ï~_Z-_l____\/ Hjke 8-daagse excuxsiereis i I fiS9 _\^__\ il;
»"" wwma ]JSlmm__\_\ *f FiadUigPraag, 7-daagse | k. ' J\~ J-jj'~~-=7’ cultuurreis, perfect centrum- § . J _. 9Wm^^^ZZZL—

In onze nieuwe reisgids staan nu ook mmJ^^mW&BmmWKÊÊJKËSÊËI^^
reizen naar Moravie entuid-Bohemen! É-TJCi __\__\_\W

ÊSËSg^ ■BaaEEaW
i___WmJm.^Ê-t COTTAGE HOLIDAYS.

specialereizencentrale Vak.woningen in Schot-
■___■___________!________» 'and' En9eland en Wales.

WÊSffiVÈMtÊIÊÏWi Vraag brochure. 072-WWWWTmm^ 121.783. GB-61R

Wie in zijn vakantie rust en ruimte zoekt, aktief
wil zijn en dat in een gemoedelijke vriendelijke
sfeer, kiest natuurlijk voor het gastvrije, "groene"
eiland.

lerlapd
Het nieuwe nog meer gevarieerde programma
"lerland Vakanties" biedt weer een grote variatie
vlieg-, vaar- en autovakanties. Deze zijn door
het unieke "bouwsteen-principe" vaak ook nog
onderling te combineren. De brochure "lerland
Vakanties"en ook de dienstregelingvan B&l Line
veerdiensten liggen voor u klaar bij uw ANVR/

BRITAIN-SPECIALIST ALBION heeft meer dan 1000
cottages in Engeland, Schotland en Wales. Maar ook
Bed-and-Breakfast, hotels, jeugdherbergen en groene
campings. Van weekendje Londen tot zomervakantie in
de Countryside: het infopakket van Albion is de beste
start van uw reis naar Groot-Brittannië: Vraag hem aan!
Albion, postbus 1000, 4560 BZ Hulst (01140) 16188.

GB-61R

Cottages & bungalows
in Groot-Brittannië

Keus uit 2000 woningen
Haal onze gratis brochure 'Blakes Country Cottages' bij

uw reisbureau of bel onze brochurelijn:

072-6153 87
Buro Britain

Lid ANVR - Deelnemer Garantiefonds Reisgelden
GB-61R

lERLAND charter RTM-Shannon, mcl. 15d. Atlantic
Hotel in Kilkee met strand, golf, vissen, duiken, fietsen,
excurs. 15 d. LO v.a. ’ 875 tot ’ 1110. Ook huifkar, fiets,
flydrive. ApriOri 020-6002511 lid SGR. GI-61R

De specialist voor Scandinavië
(mcl. IJsland, Groenland en Noord-Rusland)- vakantiehuisjes aan de Zweedse en Finse meren, Noor-

se fjorden of Deense duinen- rondreizen per auto Hurtigrute of Götakanaal
- alle boot- en vliegverbindingen- avontuurlijke, cultuur- en familievakanties
Vraag voor deze zaken (en meer) naar de zomertolders van:

INFO SKANDIC
Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 050-143200.

SK-61R

POLEN. 10-daagse perfect verzorgde rondreis voor
slechts ’ 999. Dat kan alleen bij de Speciale Reizen
Centrale. Vraag onze gratis reisgids: 050-145800///020-
-6202121 lid ANVR. PO-61R

BUDAPEST, 7-daagse busreis v.a. ’ 329.8-daagse ver-
zorgde excursiereis v.a. ’ 599. 5-daagse vliegreizen v.a.

’ 849. Vraag onze gratis reisgids met alle informatie
over Verrassend Andere Vakanties. Speciale Reizen
Centrale: 050-145800///020-6202121 of vraag uw
ANVR-reisadviesburo! HO6IR

VRIJSTAANDE VAKANTIEHUISJES aan het water te
huur aangeboden in prachtig recreatiegebied, 50km ten
zuiden van Budapest. Vele mogelijkheden. Voor infor-
matie belt u: 05980-80515. HO-61R

Vrijstaande vakantiehuisjes aan het water te huur aan-
geboden in prachtig recreatiegebied 50 km ten zuiden
van Budapest. Vele mogelijkheden. Voor informatie belt
u: (05980) 80515. HO-61R

VAKANTIEVERBLIJVEN langs de gehele Zwarte Zee-
kust, variërend van app. tot de meest luxe hotels. Voor
info: ELAN REIZEN (05170) 1771 b.g.g. 5791. BU-61R

CORFU. VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee v.a.

’ 145.- p.w. Evt. ook vlucht v.a. / 530.- p.p. Vraag de
meest uitgebreide kleurige GRATIS BROCHURE. Ross
Holidays 05908-10019 SGR. GC-61R

De BESTE en meest UITGEBREIDE Cyprus gidsvindt u
bij ILIOS TRAVEL, de Cypruskenner bij uitstek! Tel.
075-179417. Lid SGR. CY-61R

STEPHANIE REIZEN organiseert bridgevakanties naar
Antalya in Turkije, een spec. arr. in subliem 5* hotel, mei
Pasen en Hemelvaart nog vrij. Inl. tel. (02159) 11250,

niet-bridgers ook welkom.
TU6IR

ST. PETERSBURG EN SCANDINAVIË, prachtige 10-
-daagse busrondreis nu al v.a. ’ 1199. Vraag onze bij-
zondere reisgids met veel betere busreizen. Speciale
Reizen Centrale: 050-145800///020-6202121 lid ANVR

RU-61R

23 dgn. elke week in 1992 een onvergetelijke vakantie in
Bogor, Lembang, Djokja, Kalibaru en Bali + vol pens. +
excursies + retourticket KLM-GA. Voor maar ’ 2750.-.
Inl. St. 'HET SCHONE STREVEN' L'wd., 058-137706.

IN-61R

Indonesië Tours '92/93
De nieuwe brochure van dé Indonesiëspecialisten bij

uitstek ligt voor u klaar! 112 pagina's kleurige informatie
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,

inclusief alle maaltijden, excursies„en
Nederlandse reisleiding.

Tevens hebben wij in dit programma rondreizen
opgenomen naar India, Nepal, Thailand, Maleisië

en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag dia-presentatie in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

Breda 5-3; Den Bosch 7-3; Eindhoven 15-3.

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij

De Boer & Wendel B.V.
dé Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 53 - 2101 HD Heemstede - ANVR/GAR.FONDS/lATA
023-339151

"SMARAGD TRAVEL** ■—, -„
Java Bali 22/30 dgnv.a. -~^j_T%_W^^\ "We ___

’3500. Tel. (02280) :~____W_^____JTT^__B
12231. IN-61R — l*&<-— mv- '

REISPROGRAMMA 1992
HOTELRONDREIZEN INDIVIDUEEL OF MET EEN KLEINE GROEP:

MEXICO - GUATEMALA - COSTA RICA - NICARAGUA
SURINAME - FRANS GUYANA - CARIBISCH ZEEZEILEN
VENEZUELA - ECUADOR - GALAPAGOS - PERU
BOLIVIA - BRAZILIË - ARGENTINIË - CHILI - PAAS-[ EILAND - ZUIDPOOL - ZUID-AFRIKA - NAMIBIË

> BOTSWANA - MADAGASCAR - KENIA - TANZANIA
| ZANZIBAR - EGYPTE - TURKIJE - RUSLAND - GRIEKSE

EILANDEN - CYPRUS - SPANJE - PORTUGAL - lERLAND
IJSLAND - SPITSBERGEN - GROENLAND - NOORDPOOL
SRI LANKA - MALEDIVEN - INDIA - NEPAL - THAILAND

I MALEISIË - VIETNAM - LAOS - CAMBODJA
FILIPPIJNEN - INDONESIË - CHINA - HONGKONG

> VoorPBTERSTUTVESANT , V :i : .TRAVELBroctoe -■_%_/'' 020-6261166 $*%
Wrteringschans 269 : _f</; -’>I .017XJAms-crda_n ■'■'_W_^*/_f
PETERSTUYVKAN.TRAVH J^^f.reiwm «iórdmgeotgaWseeHJ door '{^};

KENIA
Vertrek op 9, 23 en 30 maart

Haal de Kenia/Tanzania gids van ///__m~mW%W^mm
\ I .
i Ft-JT
» GOEDKOPE TICKETS AZIË O.A. THAILAND/FILIPIJNEN.

Nieuwereiskrant 1992 met 15 dg.Thailand ’ 1.529.-; 15dg.
Manila ’ 2.149.-; 15 dg. strand/duikvak. Filip. / 2.289. Incl.
Ticket/Hotels. Grote keus rondreizen in Azië','—RAINBOW

I TOURS. Tel. 085-454918/430992.— AZ-61R

In 1992 naar het
Verre Oosten?

Vraag dan nu de complete Verre Oosten-brochure van
K-Tours aan. Boordevol ideeën over Indonesië,

Sri Lanka, Maleisië, Thailand en China.
Al vanaf ’ 1.679. Vraag uw ANVR-reisbureau of bel

K-TOURS, Kastelenstraat 268, 1082 EJ Amsterdam.
Telef. 020-6463331. Lid ANVR-SGR.

AZ-61R

THAILAND
P^H_^i---l'''-----K°ii__-MH_Mv-QP^'-M''MB

Haal de Verre Oosten gids van/ /__^_fm%U%M\!mm

Rondreis INDIA/NEPAL 27 dgn. ’ 2995.-. Rondreis Ra-
jasthan 25 dgn. ’ 2995.-. Rondreis Thailand 25 dgn.

’ 2895.- mcl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrek-
data. Folder? Djoser 071 -126400.Lid SGR. AZ-61R

V -émU IpjSyTsl
W^Ê ___________*________% ___W

' In 1992 naar Israël?
Vraag dan nu om de 64 pagina dikke Israël-brochure

van K-tours. Boordevol ideeën over rondreizen hotels,
strand, woestijn, kibboets en vluchten. Al vanaf ’ 725.
Vraag uwANVR-reisbureau of bel K-TOURS, Kastelen-

straat 268, 1082 EJ Amsterdam. Tel. 020-6463331.
Lid ANVR-SGR. . IS-61R
De Zoeklicht Israelreizen zijn bestemd voor mensen
die terug willen naar de oorsprong van de Bijbel.
Vraag het programma van:

Zoeklichtreizen
Postbus 99, 3940 AB Doorn. Tel. 03430-13300.

Zing mee met het

Holland Koor
van Christenen voor Israël! 15-daagse ISRAELREIS
van 1-15 september met diverse optredens en excur-
sies. Informatie: Holland Koor. tel. 075-311341. IS-61 R

EGYPTE, prachtige IÓ-daagse rondreis Cairo, Luxor,
Aswan. Nu al v.a. ’ 1499 mcl. goedetoeristenklasse ho-
tels, alle excursies, volpension, 1e klas Wagon-Lits en
rechtstreekse vlucht. Ook Speciale Reizen Centrale.
Vraag gratis reisgids: 050-145800///020-6202121 lid
ANVR. EG-61R

In 1992 naar Egypte?
Vraag dan nu om de 52 pagina dikke Egypte-brochure
van K-Tours. Boordevoi ideeën over rondreizen Nijl
cruises, hotels, strand, duiken, woestijn en vluchten.
Al vanaf / 795.- Vraag uw ANVR-reisbureau of bel
K-Tours, Kastelenstraat 268, 1082 EJ Amsterdam.

Tel. 020-6463331. Lid ANVR-SGR.. EG-61R
Aktieve rondreis EGYPTE, i m r_ «*,

15-22 dgn. v.a. ’ 1545.- £&.*ï^< >g^^
mcl. vliegreis, vervoer, ho- Mff?~)W<.. JPM *■!tels etc. Div. vertrekdata '"__¥).-__tm_\fn\ J»iv.a. 15-3. Folder? Djoser Wof|"7
071-126400. Lid SGR. '_wtë:-&l---.'-u£~*J

EG-61R

ARUBA. WMm^mmmmWW" ~
Haal de USA/Ca. ibbean gids van //j_^_^Mm%_f\Mm
I I . .

*m3 W inkl. ïliejrttol'
v a n a <

Turkije 1795
I5dagen zeezeilen & landrovertoer, logies (boot & tent)

Kenia 2095
9 dagen individuele toer, safari (VP) & strand (HP) :
Egypte 2150
22 dagen groepsreis, logies & div. maaltijden

Brazilië 2525
I I dagen individuele toer, logies

Marokko 2650
22 dg groepsreis, hotels/kamperen, div. maaltijden

Cali forni ë 3195
23 dagen groepsreis, kamperen & hotel
Haal de Rondreizenbrochure bij de
NBBS Reiswinkel in Maastricht,
of bel 043-21273 7. E

_
111' l' M NBBS Reizen '^OhF'
Al 65 jaar een eigen kijk op vakanties *. 6- " *

|t\. ASHRAF '

g£t~~\ organiseert meer dan 40 verschillende
aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naar
verre bestemmingen van 2 tot 35 we-

l^l ken van ’ 1550 tot ’ 6900, gezellige,
zuid-amerika kleine 9roePen van 12 tot 17 perso-

china nen. Bel voor de nieuwe folder
lid VAR/SGR 020-6232450

--,
AKTIEVE RONDREIZEN -Wmm^mmmmmmmmff^Kleine groep met ruimte 'VM_i_l_ü2_jl_l_ii-Jl&1^

voor eigen initiatief.
lerland/Wales/Shetlands/ Aktieve rondreis Mexico/

Schotse Hooglanden/ Guatemala 31 dagen
Noorwegen/Thailand/ ’ 3795.- mcl. vliegreis,

Indonesië/Egypte/ vervoer, hotels etc. D|V'
Brazilië/Alaska. vertrekdata. Folder?

TRAVELLERS Lochem Djoser 071-126400
tot 20.00,05730-56607. Lid SGR. J

DB-61R MA-611*1

f| fff.-AVi-l I-! f»fLlf2_\ __ \mt~l ■r*»__l

U kunt uw pioniersgeest nu laten gaan zover u wilt.
Huur bij ons de best handelbare KAMPEERAUTO en
stippel uw eigen vakantie uit. Info: Auto Berestein - Ton
Loogman - Recreatie-afd. 035-833600. CC-61^

Caravan-Houtbouw Klein Paradijs
Toonaangevend in prijs en kwaliteit

Permanente CARAVANSHOW van topkwaliteit
REDCEDAR en PVC mobiele bungalows

Van standaard tot zeer exclusief. In 9 tot 12 meter, L';
model of dubbel. Met 5 en 10 jaar garantie. Indeling &

(
uitvoering worden door onze vakmensen geheel naa
uw wens gebouwd. Dealer van Willerby alum. stacara'
vans tot 3.70 m breed.
Regelmatig gebr. stacaravans v.a. ’3.000. Inruil ei

100% financiering mogelijk. Vrijblijvende taxatie van u*

oude caravan. Ons grote succes is tevreden k'ant^||i
Een bezoek aan ons bedrijf is zeker de moeite waard-j-
Voor de rustzoekers beschikken wij over unieke plaa
sen van 500 m 2.

Let op het juiste adres:
KLEIN PARADIJS 70, BEEKBERGEN

05766-2000 (ook zaterdag en zondag geopend)
J CC-61^:
mm-^mm-wm-m--^mm--mm--mm-mwm-wm--w-mmmm'**

I ' ~ 1
Uitnodiging

Waaneer u alles over
Detfileffs caravans
en kampeerauto's wilt
weten, bezoekt o ons.

rekreatie b.v.
Haefland 19
Brunssum
tel. 045-270388

9ethleffs
Kwaliteit vol doordachte ideeën

li " ■

ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
terre des hommes
TEL. 070-363 79 40

Doe ook mee!

GIRO 646900

06-lijnen
Mevr. wil het

nieuwe meisje
naakt zien. Moet het slipje

ook uit?
06-320.329.25 (50 et.p1/_m)
Als de mooie buurvrouw

naakt knielt
mag Wim voor 't eerst echt..
06-320.330.17 (50ct.p 1/2m)

lesbi hard Porno
06-320.321.99 - 100 et p/m

320.370.00
voor de heetste meiden van
heel Nederland 06 100 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

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 ..pm).

Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 Ct 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)

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje

06-320.320.44 (50 cpm).

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Sophie's eerste SM. Zwart
leren tanga's en

de zweep...
06-350.250.50 (50 ct.pV2m)
2 Flinke boys ontdekken in

bad wat echt heerlijk is.
Homo!!

06-350.250.15 (50 ct.pV2m)

De Sexmachien
harde porno v. elke smaak
06-320.326.80 - 100 cpm

Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames
vertellen je gewoon zelf wat
ze je te bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Porno f o o n
06-320.320.76 (75 cpm)
Robby ziet Elsje heel
ondeugend

bezig. Dan proberen ze het
samen.

06-320.323.85 (50 et.p.1/2m)
Ada, heet, opgewonden met
2 mqn, tot ze plots Tammy

Putty willen
06-320.326.73 (50ct. p. 1/2m)

Douche kapot?
Kom maar knul, je mag bij

buurman in bad. Homo.
06-320.326.91 (50 et.p. 1/2m)

**SEX**
Fabriek

doen! 06- 100 et p/m
320.332.99

Eerst weigert ze. Toch wordt
het waanzinnig
fijn met de knul die haar

naaktfoto's in handen heeft.
06-320.326.92 (50 et.p. 1/_m)

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw.

06-320.327.78 (50 ct.pV.m)
Vreemde

hometrainer
Als enkels en polsen vastzit-

ten geniet Eva.
06-320.329.23 (50 et.p1/2m)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex trek? Anja
helpt! 100 cpm 06--Wipl i j n

06-9555
24 uur p/d 75 cpm

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)
06- 9 5 5 6

,Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

HogeNood
06-320.320.89 (75cpm)

Kontakten/Klubs

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

Nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!
Jacky's escort

Heren wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame,
bel ons dan, wij hebben wat u zoekt,

voor een vriendelijke prijs. 24-uurs service!
S 045 - 21 88 42

ook voor striptease en trio.
Tevens leuke assistente gevraagd.

Club Mirabelle
. Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Mystery Escort Service

voor 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.

wel eens 'n bunny gezien?
Maastricht privé viert Carnaval. Deze week sexschommel
als gratis extraatje. Jodenstr. 2, 043-254183, 12-01 uur.
1

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen

Opgelet!!
Alleen voor de zaterdag,
twee verleidelijke meisjes

van 11-23 uur. 045-254598.

Meisje, 18 jaar
voor escort, 045-427473.

Totale ontsp. massage
door 1 of 2

jonge meisjes
045-353489

ÏNieuw 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.
!Gespierde 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.

Höpse eine H
Mosse effe belle!!

LYDIA
Moandig en dehnsdig van

twee pis twellef 046-749662
Normaal van 11-23 uur.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

CLUB
2000

!!! CARNAVAL GEOPEND!!!
Zond.. 18-24 uur, ma-di-wo
11-24 uur. Rijksweg N. 22,

Geleen. 046-742315.

Shirley privé
ook zond. 045-727538

Cinderella
6 jonge meisjes verwachten
U. Oude Rijksweg Nrd. 56, ,
Susteren, naast tennishal. j

Heren
Ook wij blazen de ballonne- ,

tjes vol. Angelique privé. ,
043-639410, p.s. Doldwaze

carnavalsdagen.

La Tropical
geopend ma t/m za. vanaf
14.00 uur. Tevens dames

gevr. Tel. aanm. 045-
-421641. Industriestraat 74,

Kerkrade.
Knappe sexy meisjes in

nylonkousjes bij

Yvonne
Kapelweg 4, K'rade. 045-
-425100 7 dgn. open 11-24

uur, zond. van 15-23 u.
I

STEUN DE
ARTSEN ZONDER GRENZEN

Giro 4054 Amsterdam £j*""HZOHDI*GKiHUH

HUISDIERHERRI'
Doe er iets aan! De Nederla" j'
Slichting Geluidhinder helpt bii !
vinden van een oplossing voor

n. hl*vormen van lawaai in en om

NSG, Postbus 381, M*Qfl
2600 AJ Delft ÏICA^

OP STRAAÏ
ZOENEN IS
IN CHINA
OM HET

WERKKAMP
VRAGEN.

GIRO 454Q0P

é |
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13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Met Witteman. Praatprogram-
ma met Paul Witteman. (herh.).

16.00 "" Journaal.
16.05 Museumschatten. Vandaag.

Suzanna, een bespiede vrouw.
16.13 Mijn eigen huis. Afl.3: Joost

krijgt de schilders op bezoek.
16.25 Bobbie en Onyx. Tekenfilm.
16.46 De kleine wijzer. Kennis-quiz

met kinderen.
17.09 Het meisje uit het jaar 3000.

(The girl from tomorrow). Jeugdserie.
17.33 Man over de vloer. Afl.: Blufpo-

ker. Robin moet naar het ziekenhuis
om zijn amandelen te laten verwijde-
ren.

18.00 "" Journaal.
18.19 Kassa! Consumentenmagazi-

ne.
18.58 Lingo. Woordspel.
19.20 Trekking sponsorloterij.
19.28 Jules unlimited. Serie over

nieuwe techniek en avontuur.
19.58 Flying doctors. Afl. Vloeibaar

gevaar. Bij een ongeluk met een
boorinstallatie komt Geoff ongemerkt
in aanraking met een gevaarlijke
vloeistof, waardoor hij al snel in le-
vensgevaar verkeert.

20.48 (TT) Oppassen!!! Comedyse-
rie. Afl. Opa Ramboo. Simone heeft
een afspraakje met haar man Victor.
Ondertussen heeft Victor moeite met
thuiskomen.

21.17 Sonja op zaterdag.
22.12 Achter het nieuws.
22.46 Twee voor twaalf. Quiz gepre-

senteerd door Astrid Joosten.
23.28 (TT) De wereld van Boudewijn

Büch. Reisreportages over de In-
dische Oceaan. Vandaag: Dodo I.

00.02 Alien nation. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Dodelijke kunst. George
en Matthew proberen een oude doos,
een bijzonder tenctonees kunstwerk,
op te sporen. Zonder dat ze het we-
ten, blijkt de doos echter ook nog een
dodelijk geheim te bevatten, en al
gauw valt de eerste dode.

00.47 Natuurmoment. Afl.: Boomkik-
ker.

00.53-00.58 "" Journaal.

08.00 Studio Trappelzak. Kleuterma-
9azine."8.20 Naar Timboektoe. Programma
'ond favoriete prentenboeken.

08-25 Robinson. Tekenfilm.°8-39 Een reis naar Australië. 3-deli-
,9e serie. Afl.l.°9-l 0-09.30 De Ko de Boswachter-
show.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.15-35 Health & Beauty. Afl.6: Make-
UP achter de bril.

'6.00 "" Journaal.If>-08 Hollands decor. Een wandeling
°f fietstocht n.a.v. een boek. Afl.: Zut-
Phen.16 20 Heb ik iets gemist? Hoogte-
Punten van AVRO-programma's.1(5.43 Jonge mensen op het con-
certpodium. Vandaag: Vioolconcert
°Pus 64, Mendelssohn. Uitgevoerd
door Pavel llyaskov, viool en het Ra-
dio Kamerorkest 0.1.v. Philippe Au-
9uin. (herh.).

Disneyclub. Kindermagazine.
]8.00 Boggle. Woordspel.

AVRO Sportpanorama.
'8.55 Alle dieren tellen mee. Dieren-
"""lagazine.

'9-30 Growing pains. Comedyserie.
Afl.: Carol's papers. lemand verkoopt
Carol's oude werkstukken op schoolen Jason en Maggie denken dat Mike»hierachter zit.«0-00 (""+TT) Journaal.

«y-25 City heat. Amerikaanse speel-
film uit 1984 van Richard Benjamin.
Wet: Clint Eastwood, Burt Reynolds,
Jane Alexander e.a. Mike en Dehl
Jannen samen een detective-bureau.Wike hoort van zijn ex-politiecollega
Speer dat Dehl in een smerig chanta-
Sezaakje verwikkeld is.

*«-05 Karel. Talkshow.
«*-55 Acht, neun - aus! Duitse mis-
daadfilm van Jürgen Roland. De er-varen inspecteur Dietze rijdt met zijn
longe, onervaren collega Lück naar
de plaats van een overval. Tot ver-
bijstering van Lück treft hij zijn vrouw
zwaargewond aan, terwijl de overval-
ler wegvlucht.

WZS-OO.SO "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

12.00 Studio Sport extra. Met de wie-
lerklassieker Omloop 't Volk; EK in-
door atletiek in Genua; halve finale
Tennistoernooi in Rotterdam; WK
sprint voor schaatsers in Oslo en NK
allround schaatsen in Heerenveen.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking lottogetallen.
19.00 Liever dwars dan lazy. 2-deli-

ge documentaire. Deel1.
19.28 Wilde Ganzen.
19.30 Geestelijke verzorging. Docu-

mentaire over werken in de geestelij-
ke verzorging.

20.00, "" Journaal.
20.24 Kenmerk. Actualiteiten.
20.55 Vesuvius. Themaprogramma.

Vanavond over pesten op school.
Presentatie: Cees Grimbergen.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.45 ABN.AMRO tennistoernooi.

Samenvatting van de 2e halve finale.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

07.40 Open University. 16.00 Mahab-
harat. Serie. 16.40 Astronomisch ma-
gazine. 17.00 Reg. programma's.
17.30 World Bowls. 19.10 Late again.
Cultureel magazine. 19.55 Nieuws en
sport. 20.10 Standing room only. Docu-
mentaire over het Afrikaanse voetbal
tegen de achtergrond van de African
Nations Cup. 21.10 Fine cut. Actuele
documentaire over gevolgen van de
oorlog in Koeweit voor het landschap.
22.00 (TT) Wise guys. Am. speelfim uit
1986 van Brian DePalma. Met: Danny
DeVito, Joe Piscopo, Harvey Keitel e.a.
23.30 Guitar legends.Documentaire
over gitaarmuziek gedurende de laat-
ste 40 jaar, waarin 13 gitaristen vertel-
len over hun liefde voor de elektrische
gitaar. M.m.v. Bo Diddley, BB King,
Robert Cray, George Benson en Les
Paul. 00.30-02.05 Guitar legends -
Blues and soul night, muziekprogram-
ma met optredens van Albert Collins,
Robert Cray, BB King, Bo Diddley, Ste-
ve Cropper en Dave Edmunds. Opge-
nomen in het kader van de Wereldten-
toonstelling 1992 in Sevilla.

10.00 Hasret, magazine voor buiten-
landse werknemers uit Turkije. 10.30
Cursus Nederlands. 11.00 Cursus
Spaans. 11.30 Beroepenvoorlichting.
11.35 Coup de film. 11.50 Clips. 12.00
Vidéothèque. 12.55Weerbericht. 13.00
Journaal. 13.10 Objectif Europe. 13.45
Galia. Franse speelfilm uit 1965. 15.15
Ecran témoin. 16.35 Filmmagazine.
17.25 Nouba nouba. 17.55 Félix. 18.25
Culinair magazine. 18.40 Télétourisme.
19.30 Journaal 20.05 Natuurmagazine.
20.40 Gold. Eng. avonturenfilm van
Peter Hunt. 22.30 Verkeerstips. 22.35
Match 1. 23.35-00.00 Laatste nieuws.

Sportnet

10.30-12.00 Het slimme kanaal, met
om: 10.30 Vak-werk, informatief pro-
gramma rond arbeid. 11.00 Bijbenen;
11.30 Sprechen Sic Deutsch?

12.00-12.50 Babel. Wekelijkse
nieuwsbrief voor Turkse en Marok-
kaanse migranten.

15.45 Speelfilm: No time for love,
Am. speelfilm uit 1943 van Michell
Leisen.

17.05 Mister Edmund. Australische
jeugdfilm van George Whaley.

17.55 Journaal.
18.00 Tik tak. Af1.366.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma

waarin leerlingen van het basisonder-
wijs het tegen elkaar opnemen in
denk- en doespelletjes.

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten uit binnen- (Vlaan-
deren) en buitenland (Haarlem).

19.20 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 RIP. Comedyserie.
20.30 Weekendfilm: Throwaway wi-

ves (Wegwerpvrouwen), Amerikaan-
se tv-film van Richard Michaels. Met:
Stefanie Powers, David Birney, Frau
Drescher, Amanda Peterson e.a.

22.05 Night court. Am. comedyserie.
22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.20 Nachtfilm: Premature burial

Amerikaanse speelfilm uit 1961 van
Roger Corman. Met: Ray Milland,
Hazel Court, Heather Angel e.a.

00.40-00.45 Coda. Toccata, van Au-
gust de Boeck door Philibert Mees.

07.00 Ned. auto-/motorsportmagazine.
08.00 Skiën. 09.00 Golf. 10.00 Belg.
auto-/motorsportmag. 10.30 NBA Bas-
ketbal. 11.00 Beslissingswedstrijd 2e
groep A-2e groep B. 12.00 World
sports special. 12.30 NBA Basketbal.
14.00 Voetbal. 15.00 Golf. 16.00 Be-
slissingswedstrijd 2e groep A-2e groep
B. 17.00 Winnaar van groep A tegen
2e van groep B. 18.00 Powersports int.
19.00 Boksen. 20.30 Beslissingswed-
strijd: winnaar groep A-winnaar groep
B. 21.30 Rallysport. 22.30 NHL IJshoc-
key. 01.30 Beslissingswedstr. winnaar
groep A-winnaar groep B. 02.30 NHL
IJshockey. 04.30 Rallysport.
05.30-07.00 NBA Basketbal.

12.30 Tribune économique. 13.00
Emission politique. 13.30 Le coeur et
l'esprit. 14.00 W magazine. 14.30 Art
21. Portret. 15.30 Wielrennen. 17.00
Sindbad. 17.30 Les messagers de
l'ombre. 18.30 Documentaire over in-
woners van Kazachstan. 19.00 Azi-
muts. 19.30 Journaal. 20.00 Concert:
Tears for fears. 21.00 EK indoor-atle-
tiek. 21.45 Paardesport. 23.30-23.35
Weerbericht.

15.30-17.00 Sport extra, met: Wiel-
rennen, rechtstreekse reportage van
de Belgische openingsklassieker.

20.00 Sport extra, met: Paardesport:
Wereldbeker jumping vanuit het
Sportpaleis van Antwerpen. Met om
20.00-23.00 Verslag van de Barema
A-wedstrijd en van de puissance;
21.00 rechtstreekse reportage van de
Belgische manche in het Wereldbe-
kercircuit.

TV 5" 'Vesuvius' met Cees
Grimbergen. (Nederland 3- 20.55).

08.00 Telekids. Kinderprogramma.
Verder o.a. de tekenfilms De Fabel-
tjeskrant, Tiny Toons, Batman, Bionic
Six, My little pony, Peter Pan en Willy
de mus.

12.00 RTL4Classique. Concert.
12.15 Get a life. Amerikaanse serie.
12.40 Les avonturiers. Franse speel-
film uit 1966. Regie: Robert Enrico.
Rolverdeling: Roland: Lino Ventura.
Manu: Alain Delon. Laetitia: Joanna
Shimkus e.a.

14.30 Eurocops. Int. politieserie.
15.25 Lenny. Am. comedy-serie.
15.50 Miniplaybackshow. Reeks pro-

gramma's waarin kinderen hun favo-
riete artiest/artieste of groep kunnen
imiteren.

17.00 Een eigen huis... een plek on-
der de zon.

17.30 Tineke. Rechtstreekse en geva-
rieerde weekendprogramma.

18.00 RTL4zes uur nieuws.
18.15 Tineke. Deel 2.
19.30 RTL4avondnieuws.
19.55 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma waarin drie jongens
en drie meisjes aan elkaar worden
voorgesteld.

20.40 De zaterdagavondshow.
Reeks waarin de ms en outs van de
Nederlandse muziek- en showbizz op
de voet worden gevolgd.

21.45 Hunter. Amerikaanse serie.
22.35 Playboy late night. Erotisch

programma.
23.30 RTL4laatste nieuws.
23.45 Joy and Joan. Franse speelfilm

uit 1985. Regie: Jacques Saurel. In
de hoofdrollen: Brigitte Lahaie, Isa-
belle Solar, Pierre Londiche, Jean-
Marc Maurel, Jacques Brylant e.a.

01.15 J.D.'s revenge. Amerikaanse
speelfilm uit 1976. Regie: Arthur
Marks. Ike, een jonge student in de
rechten, probeert het geld voor zijn
studie bij elkaar te krijgen door te
werken als taxichauffeur. Daarbij
wordt hij geholpen door zijn vrouw
Christella. Rolverdeling: Ike: Glynn
Turman. Christella: Joan Pringle.
Bliss: Lou Gosset.

02.45 Nachtprogramma.

07.00 Ochtendprogrammering

RTL PlusDuitsland 3 WestDuitsland 2

07.00 Ochtend-/middagprogr. 18.15
Correspondances. 18.30 Nieuws.
18.50 Clin d'oeil. 19.00 Automagazine.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Maritiem
magazine. 21.00 Nieuws. 21.30 Au
plaisir de dieu. Serie. Afl. 4: 23.00
Nieuws. 23.20 Caractères. Literair ma-
gazine. 00.30-01.00 Cult. magazine.

09.00 Autosport. Grand Prix voor
F 1-wagens. 10.00 Saturday alive. Met
o.a. skiën; autosport; wielrennen en
ATP-toernooi. 20.00 Int. motorsport.
21.00 Skiën om Wereldbeker. 22.00
Boksen. 23.00 Autosport. 24.00-01.00
ATP Toernooi vanuit Rotterdam.

Rai-Uno Super Channel

BBC1Sat1

Duitsland 1

" Bunny Sissy en Karl
Dall. (Sat 1 - 22.05 uur)

06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
Videoclips. 08.00 ITN Nieuws. 08.30
Videoclips. 09.30 Muziekmagazine.
14.00 Sport. 15.50 Supersports news.
16.00 Sportnieuws. 16.30 Vakantiema-
gazine. 17.00 Jongerenmagazine.
17.30 Heavy metal magazine met Skid
Row. 18.30 Toeristisch magazine.
19.00 Modemagazine. 19.30 Eastern
Europe Reports. 20.00 Triangle factory
fire scandal. Am. speelfilm van Mei
Stuart. 22.00 BBC world news. 22.30
Film Europe. 23.00 Sportmagazine.
23.30 Concertmagazine. 00.30 Super-
sports news. 00.40 Videoclips.

06.55 Ochtendprogr. 12.00 Tgl flash.
12.05 II mercator del sabata. 12.30
Check-up. 13.25 Lotto. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tgl tre minuti di...
14.00 Prisma. 14.30 Tgs sabato
sport. 16.15 Sette giorni al pariamen-
to. 16.45 Disney Club. 18.00 Tgl
flash. 18.05 Lotto. 18.10 Piu' sani piu'
belli. 19.30 Parola e vita. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Tgl uno sport. 20.40 Festival di San
Remo. 22.45 Tgl linea notte. 23.00
Festival di San Remo. 00.00 Tgl not-
te. 00.30 Sabato Club.

MTV
08.00 Rock n' rap weekend met Re-
becca de Ruvo. 11.00 The big picture.
11.30 US Top 20 video countdown.
13.30 XPO. 14.00 Rock n' rap week-
end met Ray Cokes. 17.00 Yo! Raps.
18.00 Week in rock. 18.30The big pic-
ture. 19.00 European top 20. 21.00
Saturday night live. 22.00 Partyzone.
01.00 Rock n' rap weekend metKristia-
ne Backer. 03.00-08.00 Night videos.

CNN
07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness. 11.10 Larry King. 12.40 Int. cor-
respondents. 14.10 The big story.
15.10 Health week. 15.40 Moneyweek.
16.10 Science and technology week.
16.40 Style with Elsa Klensch. 17.10
Showbiz. 18.40 Evans and Novak.
19.00 World business this week. 19.40
Newsmaker Saturday. 20.10 Health-
week. 20.40 Style with Elsa Klensch.
21.10 Your money. 21.40 Int. corres-
pondents. 23.40 Newsmaker Saturday.
00.40 Pinnacle. 01.10 The big story.
03.10 Showbiz this week. 05.10-07.10
The Capital gang.

Nieuws en sport. 23.15 (TT) Satirisch
consumentenmagazine. 23.55 (TT)
Midnight caller. Am. serie met Gary
Cole. Afl.: Life without possibility (2).
00.45 (TT) In the heat of the night. Am.
speelfilm uit 1967 van Norman Jewi-
son. Met: Sidney Poitier, Rod Steiger,
Warren Oates e.a. 02.30-02.35 Weer-
bericht.

Moon and son. Serie. 22.55 (TT)

07.35 Open university. 08.25 Nieuws
en weerbericht. 08.30 Crystal Tipps
and Alistair. Tekenfilmserie. 08.35 Wiz
bang. Komische serie. 08.45 The Jet-
sons. tekenfilmserie. 09.05 Eggs 'n
Baker. Gev. kinderprogramma. 09.35
Thundercats. Tekenfilmserie. 10.00
Going live! Gev. kindermagazine. Met
tekenfilms The Raccoons en Dungeons
and dragons. 13.12 Weerbericht. 13.15
Sportprogr. met om: 13.20 5e ronde FA
Cup; 13.35 EK Indoor vanuit Genua.
14.00 Nieuws. 14.05 Training GP.
14.25 Paardekoersen. 16.05 World
Bowls. 16.50 Voetbal. 17.00 Atletiek.
17.35 Voetbal: eindstanden. 18.05
Nieuws. 18.15 Reg. nieuws. 18.20 Te-
kenfilmmagazine. 18.45 (TT)Spelprogr.
met top-snookerspelers. 19.15 Amuse-
mentsprogr. 20.05 (TT) The Paul Da-
niels magie show. 20.50 Columbo.
Misdaadserie. Met Peter Falk. 22.00

06.00 Tekenfilm.
06.20 Nozzles. Amerikaanse teken-

filmserie, (herh.).
06.45 Transformers. Amerikaanse sf-

tekenfilmserie.
07.10 Marehen aus aller Welt. (Story-

book international), sprookje.
07.35 Piff und Herkules. Franse te-

kenfilmserie.
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

de tekenfilms Die Flintstone Kids, Yo-
gi Bar en Scooby Doo.

09.20 Klack. Spelshow.
10.10 Torn und Jerry Kids. Ameri-

kaanse tekenfilmserie.
10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken-

filmserie.
11.00 Marvel Universum. Kinderpro-

gramma met de tekenfilms Der
machtige Thor, Fantastic Four-Das
Superteam en Rude Dog.

12.35 Tekenfilm.
12.45 Formel 1 - Training. Autosport:

Formule I, Grote Prijs van Zuid-
Afrika/Kyalami.

13.05 Teenage mutant hero turtles.
Amerikaanse tekenfilmserie.

13.30 Super Mario Brothers. Ameri-
kaanse serie.

14.00 Daktari. Amerikaanse serie.
14.55 Sheriff Lobo. (The misadventu-

res of sheriff Lobo), Amerikaanse
misdaadserie.

15.50 BJ und der Bar. Amerikaanse
avonturenserie.

16.55 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Inside Bunte.
18.15 Gophers. Engelse comedy-

serie.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Full house. Serie.
20.15 Explosiv extra: Operation

Wüstensturm - Die Helden von Ku-
wait (The heroes of Desert Storm).

22.00 Alles oder nichts?! Amuse-
mentsprogramma met als gast Mary
Roos.

23.00 Hausfrauen-Report. 3. Teil.
Duitse softsexfilm uit 1972 van Eber-
hard Schröder.

00.40 (TT) Auch Fummeln will ge-
lernt sein. Duitse erotische speelfilm.

02.05 Mannermagazin (herh).
02.45 (TT) Hausfrauen-Report.
04.15 (TT) Einsam sind die Tapfe-

ren (Lonely are the brave), Am.
speelfilm uit 1961 van David Miller.

06.00 Quarbeet. Kinderprogramma
met o.a. Grisu - Der kleine Drache, Po-
tatoe Head Kids, My Little Pony, Ollies
total verrückte Farm, Thundercats, Bat-
man. Deel2, Verliebt in eine Hexe,.
Zorro - Der schwarze Racher, ■ Dick
und Doof. 10.00 Cagney & Lacey, se-
rie. 10.55 Abenteuer Tiere. 11.40
Glücksrad. Herh. 12.30 Wirtschaftsfo-
rum. 13.00 Sat 1 Bliek. 13.05 Zauber
der Berge. Aansluitend halve finale
ATP-tennistoernooi Rotterdam 13.35
Raumschiff Enterprise. 14.25 Manner-
wirtschaft. Us-serie. 14.55 Sat 1 Bliek.
15.05 Tarzans Rache. 16.40 Wunder-
bilder aus der Tierwelt. 17.15-
Klipp-klapp met Dieter Hallervor-
den.17.45 Punkt, Punkt, Punkt. Woord-
spel. 18.15 Herz ist Trumpf. Spelpro-
gramma. 18.45Guten Abend, Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 ■ Die Gruft mit
dem Ratselschlosz. Duitse misdaadfilm
uit 1964. 21.55 SAT.I Bliek. 22.05 Jux
& Dallerei met Karl Dall. 23.05 Heisze
haut im Sommerwind. Zwitserse sex-
film uit 1983. 0.25 Erotische Phanta-
sien 11. Amerikaanse sexfilm 1.25 Heis-
ze haut im Sommerwind. Herhaling.
02.40 Programma-overzicht. 02.50Vor-
schau/Videotext.

08.00 Nachbarn in Europa. Migran-
tenprogramma.

09.00 Tagesschau.
09.03 Nachbarn. Magazine voor bui-

tenlanders en Duitsers.
09.45 Zie Duitsland 1.
13.00 Heute.
13.05 Programma-overzicht.
13.30 Muziekprogramma met roma-
tische liederen.

14.15 Die Charly Brown undSnoopy
Show. Tekenfilmserie.

14.30 Der Inder Ferdinand. Serie ver-
halen voor de jeugd.

14.55 Documentaire die het spoor
volgt van Erich Kastner.

15.20 Emil und die Detektive. Duitse
speelfilm van Gerhard Lamprecht.

16.30 Reiselust. La Palma, Oostenrijk
en Cancun in Mexico.

17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.45 Die grosse Hilfe. Overzicht van

de Aktion Sorgenkind.
17.55 Die fliegenden arzte. (Flying

doctors), Australische serie.
18.25 Die fliegenden arzte Vervolg.
19.00 Heute.
19.20 (TT) Mit Leib und Seele. Duitse

serie.
19.50 (TT) Mit Leib und Seele. Ver-

volg.
20.15 (TT) Karl May. Winnetou und

Shatterhand im Tal der Toten Duitse
avonturenfilm uit 1968 van Harald
Reinl. Met onder andere Lex Barker.
Vierde film in de Karl May-cyclus.

21.40 Heute-journal.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.
22.24 Gewinnzahlen vom Woche-

nende.
22.25 Berlinale '92. Filmprogramma.

Impressies van het 42e Internationale
filmfestival van Berlijn.

23.15 SOKO 5113. Duitse politieserie.
Rolverdeling: KHK Karl Göttmann:
Werner Kreindl, KHM Wolfgang Bla-
schke: Peter Seum, XX Anna Herbst:
Ingeborg Schoner, KOM Dieter Herle:
Diether Krebs. Afl.: An die Nadel ver-
loren.

00.05 Heute.
00.10-02.15 Vier Asse haven auf die

Pauke. (Sunday lovers/Les seduc-
teurs), Frans/Italiaanse episodenfilm
uit 1980 van Bryan Forbes.

09.45 Gymnastiek. 10.00Nieuws in het
Engels. 10.15 Nieuws in het Frans.
10.30 Cursus Frans. 11.00 Cursus En-
gels. 11.30 FernUniversitat. 12.15 Von
Karachi ms Karakorum. Documentaire.
13.00 Cursus geschiedenis. 13.30Cur-
sus wiskunde. 14.00 Rückblende. Vor
90 Jahren geboren John Steinbeck,
documentaire. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 Programmaweekoverzicht. 15.00
Sport 3 extra. 17.00Lander-Menschen-
Abenteuer. 17.45 Hongaarse keuken,
culinair magazine. 18.00Aktuelle Minu-
te. 18.01 Kulturweltspiegel. 18.30 Kin-
derprogramma. 18.58 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde. met
om 19.30 Sport im Westen. 20.00 40
Jahre Eilemann Trio, jubileumgala met
onder andere Margot Eskens, Willy Mil-
lowitsch en die Menskes Chöre. 21.45
Stunk-Stizung. 23.15 (ZW)Shakedown.
Amerianse speelfilm uit 1950 van Jo-
seph Pevney naar een verhaal van
Don Martin. Met: Howard Duff, Brian
Donlevy, Peggy Dow e.a. 00.31 Laat-
ste nieuws.

Duitsland 3 SWF
14.25 Jugendmaskenzug. Carnavals-
programma. Commentaar: Bernd Mühl
en Kristina Neger. 15.30 Telekolleg 11,
cursus geschiedenis. Afl.ll. (herh.).
16.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm's Drit-
te. Magazine. Presentatie: Gerard Rud-
dies. 17.30 Alles Alltag. Afl.B. 18.00
Kampf mit dem Kreuz. Portret van Pe-
ter Beier, de progressieve voorzitter
van de Protestante Kerk in Rheinland-
Pfalz. 18.30 Das Südwestjournal am
Samstag. 19.00 YIP-Tips, spelpro-
gramma. 19.30 Blumen, Tiere, Trau-
me, natuurfilm over de Vogezen. 20.15
La scala di seta (Die seidene Leiter),
muzikale farce van Rossini. Uitgevoerd
door het Radio Symfonie Orkest Stutt-
gart 0.1.v. Gianluigi Gelmetti met solis-
ten. 21.55 Carnaval in Santa Cruz.
Documentaire. 22.55 Journaal (VPS
21.45). 23.00 Die Girls vom Tropicana.
Reportage over de muziek en meisjes
van de Tropicana-revue in Havanna.
23.45 Laatste nieuws (VPS 23.50).
23.47 Non-Stop-Fernsehen.

Tagesschau.
3.03 Carneval in Venedig.

""■45 Dayan Quigong. Chinesische
und Gymnastik.'0.00 Tagesschau.

"J.03 Die Rache des Prinzen. Repor-
'age over beweging in de Golf.

'y-35 ARD-Ratgeber. Vandaag: o.a.

'ast-minutevluchten; treinreizen en
Qoedkope wintervakanties.'TOO Tagesschau.

11 03 Die Knoff-hoff-Show. Amuse-
ment met als gaste Ramona Leiss.
'"50 Amerika Muziekprogramma

soul-muziek uit Memphis.
.J2.40 Urnschau.
<55 Persoverzicht.

Tagesschau.
Europamagazin.

f:30 Heimgesucht - heimgefunden.
"eportage over joodse cultuurvor-men.

A'^S Kinderquatsch mit Michael.
">.OO Gesundheit! Vandaag: Ge-
zondheidszorg voor buitenlanders.
*-45 Erstens."*-°0 Disney Club. Kindermagazine

yj®l gasten, muziek en tekenfilm.
■! -<3 Hier und Heuter unterwegs.

"50 Tagesschau.
Ifin sP°rtschau-Telegramm.

07 Sportschau. Sportmagazine
Bundesliga voetbal.5-S° Markt.

"■3O Verstehen Sic Spass? Van-
Alles falsch!

2n'n Pr°gramma-overzicht.«u.OO (TT) Tagesschau.
"'S Superlachparade.

Amusementsprogramma.
21 a Ta9esthemen-Telegramm.
2-45 Lotto-trekking.
-"50 Tagesthemen.
2, ]° (TT) Das Wort zum Sonntag.

Opernball '92. Met o.a. Wali
*>«*eet Crash, Angelika Milster en het
oallet van het Paleis Friedrichsstadt."15 Kugeln sind sein Autogramm*>ol Madrid), Am. politiefilm uit 1967

(Jan Brian G. Hutton.■42 Tagesschau.
"""45 Auf Liebe und Tod (Vivement

Franse misdaad-komedieOo'1 1983 van Francois Truffaut.
0j35 Tagesschau.

Z.E.N. Schneegedanken:
ts beginnt zu tauen.

RTL4
23.45 Joy et Joan. Softe erotiek
volgens het Emanuelle-procedé:
met exotische locaties als vermaak
voor de jet-set. Regie in 1984 van
Jacques Saurel, met Brigitte La-
haie, Isabella Solar.

Radio 1
7.07 Nieuwsshow (7.08 en 8.10
Aktua en 7.30 Nws). 11.05Kamer-
breed. 12.05 Aktua ( 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v land en
tuinbouw). 14.05 Aktua sport
(17.05 en 18.10 TROS Aktua.
17.30 Nws.). 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Avondstemming. 20.00 Nws. 20.02
KRO-klassiek. Hesperion XX.
21.00 Kari Krikku, klarinet. 22.00
KRO-Literair: Camera obscura
23.00 Het orgel. 23.20-24.00 Lau-
date.

kale' humoristen, joekskapellen
vanaf de Oude Markt in Venlo.
13.00Overname programma 's Ra-
dio 1. 17.00-18.00 Radio Vastelao-
vend. Aktualiteiten, flitsen van de
sleuteloverdracht in het Maastricht-
se stadhuis en hoogtepunten Boè-
tezitting.

en contra, jeugdmagazine. 17.05
Forum - Cultureel magazine. 18.00
Uit de regio. 18.10 BRF Aktuell.
18.35 Vrije Tribune, politiek forum.
18.45 Evangelium in unserer Zeit.
19.00 Saterday Night Rock Show.
21.05-21.07 Uitslagen Belgische
lotto.12.40 Les avonturiers. Stuntfilm

Robert Enrico uit 1966 met
Delon en Lino Ventura, als

Portvlieger en autocoureur op.
)acnt naar een schat voor de Afri-
£>anse kust. Joanna Shimkusm°edigt hen aan.

RTL4
Duitsland 2
0.10 Sunday Lovers. Vierluik over
terloopse zondagsliefdes. Verhaal-
tjes spelen zich af in Engeland, de
V.S., Italië en Frankrijk. Alleen die
laatste, met Lino Ventura en onder
regie van Edouard Molinaro is de
moeite waard. Met onder meer Ro-
ger Moore, Lynn Redgrave.

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie.
17.04 Levenslief en levensleed.
18.04 Country time. 19.04 Glas in
lood. 20.04 Uit het KRO-archief.
21.04 The Bands. 22.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 2

RTL plus
0.40 Auch fummeln will gelernt
sein. Softporno van Fred Wagner
uit 1972, met Christine Schuberth.

BRT 15-45 No time for love. Aardige ko-
nedie met Claudette Colbert als
"sn fotografe die heel wat te stellen
i?6ft met haar assistent Fred Mac-

rray. In 1943 gemaakt doorM"chell Leisen. AKN: 6.04 Wakker. 8.04 Popsjop.
10.04 Dolce vita. 12.04 Eeh...
13 04 Popparazzi. 15.04Paperclip.
17.04 Basta. 18.04 De avondspits.
AKN: 19.04 Forza. 20.04 For those
who like to groove. 22.04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn.

Radio 3

Duitsland2
h"ls Winnetou und Old Shatter-
'ar>d im Tal der Toten. Routine-
"estern uit 1968 naar Karl May,

aarin Lex Barker en Pierre Brice
6 commandant van een fort van

'aam zuiveren. Regie van Harald

0.45 Vivement Dimanche! Vlotte en
stijlvolle film in zwart-wit van Fran-
cois Truffaut uit 1983, met Fanny
Ardant als de minnares van haar
chef Jean-Louis Trintignant, die
van moord opzn echtgenote wordt
beschuldigd. Een aanrader.

Duitsland 1

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Werken
aan werk. 10.00 Onder de groene
linde. 10.15De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws.
12.05 Meer dan een lied a11een....!
12.44 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 12.45 Vragen naar de weg.
13.00 Nws. 13.10 Kom er es uit.
13.30 Opo doro. 14.00 NCRV-
zaterdag sport. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.46 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.25Kayen rasja
(Er is hoop). 1840 Hoda al-islam.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in hetTurks. 19.30 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-
nees. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO Metterdaad hulp-
verlening. 21.15 Reflector. 21.35
Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag-
avond-uur.

Radio 5

Nederland1
0-25 City Heat. Burt Reynoldsakt als privédetective betrokkenJ de strijd tussen twee bendes tij-
6r)s de Drooglegging. Zijn maat

Duitsland 3 West
23.15 Shakedown. Actiethriller over
een fotograaf zonder scrupules. Hij
gaat met een zooitje criminelen op
pad om sensationele plaatjes te
kunnen schieten. In 1950 gemaakt
door Joseph Pevney, met Howard

BRT1
23.20 The premature burial. Horror
van cult-filmer Roger Corman naar
een gegeven van Edgar Allen Poe.
Een man is doodsbenauwd dat hij
levend begraven zal worden en ge-
bruikt al zijn tijd om dit te voorko-
men. Gemaakt in 1962, met Ray
Milland, Hazel Court.

RTL plus
23.00 Hausfrauen-Report 111. Soft-
porno uit 1972 van Eberhard
Schröder, met Angelika Baumgart.

Duff, Peggy Dow
Duitsland 1
23.15 Sol Madrid. Routineuze mis-
daadfilm uit 1968 van Brian Hutton,
met David McCallum, Telly Savalas
en Stella Stevens. Politie tegen he-
roinesmokkelaars die vanuit Mexi-
co opereren.

legt het loodje en dat is het begin
van een fikse portie geweld. Regie
in 1984van Richard Benjamin. Ook
met Clint Eastwood, Jane Alexan-
der.

RTL4
1.15 J.D.'s revenge. Griezelfilm

van Arthur Narks uit 1976. Man
raakt bezeten van moorddadige
geest. Met Glynn Turman, Joan
Pringle.

België/BRF
(Nieuws om 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.30 en 21.00 uur).
6.35 Radio-ontbijt. 7.15 Verzoek-
platen (7.30 uit de regio: 7.45
agenda; 8.10 persoverzicht; over-
peinzing). 9.05 LP-Markt. _0.00
Vinko Bicanic live. 12.00 Agenda
voor Brussel, aansl. Musik bei
Tisch (12.15 agenda Ostkanton;
12.35 persoverzicht). 12.45 Ak-
tueel. 13.00 Hitparade. 16.00 Pro

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws/
Zum Tage. 8.07 In unserem Alter.
8.55 Overpeinzing. 9.00 Nieuws.
9.05 Der Musikpaviljon (10.00
Nieuws). 12.00 Nieuws. 12.05Pop
Report met een overzicht van de
Duitse hitparade. 14.00 Nieuws en
economisch praatje. 14.07Orches-
ter der Welt. 15.00 Café Carlton
(16.00 nieuws). 17.00 Der Tag urn
Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee (18.00
Nieuws). 19.00Auf ein Wort, aansl.
Abendmelodie (19.30 voor de kin-
deren). 20.00 Nieuws. 20.05 Kölle
Alaaf. Karnavalsrundfunksitzung
31.1.92 in Gürzenich (22 00
nieuws). 22.30-0405 ARD-Nacht-
express

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end (6.30, 7.00, 7.30 nieuws, 7.45
In 't spionnetje). 8.00 Nieuws. 8.10
Ochtendkuren metSomers en Ver-
schuren. 10.00 Nieuws. 10.03 De
zoete inval, radiokwis met Luc Ap-
permont. 11.30 Vlaamse top tien.
12.00 Radio twee top dertig (met
om 13.00 nieuws). 14.00 Radio
Ryswijck. 17.00 Nieuws. 17.10 Fris
van Lefever. Aandacht voor enter-
tainment en vrije tijd met Kurt van
Eeghem. (18.00 nieuws). 20.00
Hartelijk. Wensen en verzoeken
van luisteraars (22.00 nieuws en
lotto). 23.30 Nachtradio (Nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.00 Radio-Shop. Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif. Verzoekplaten. 15.00
Sport Shop. Voetbal en andere
sportevenementen. 18.00 Ameri-
can Top 40. Aktuele hitparade uit
de USA. 21.00 Je t'aime.
24.00-6.00 Kuschelrock. De mooi-
ste lovesongs.

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
8.00 Nws. 8.04 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00Caroline. 11.00Kur-
hausconcert: Walter Boeykens
Trio. 12.00 Muziek voor miljoenen.
13.00 Nws. 13.04 Veronica klas-
siek: Radio Symfonie Orkest. 14.44
Veronica kamermuziek: Muziek
voor altviool en piano. 15.15 Lang
leve de opera. 18.00 Nws. 18.04

Radio 4

9.00 Postbus 94, verzoekplaten uit
het carnavalsrepertoire. 10.00
Boètegewoeëne Boètezitting. Drie
uur live met buuttereedners, muzi-

Omroep Limburg
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" Scène uit 'Joy and Joan'. (RTL4- 23.35 uur).

BBC 2RTL4 België/TV 1Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3

België/Tele 21

België/TV 2

Eurosport
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, , VoorjaarsarrangementenDUngalOWS en in hotels enpensions
appartementen JJS.^ln

*
_

' inclusiefboolrelour.fenrilflTl CU mSSTt taxi-vervoer naarhotel of pension en
uitgebreid informatiepakket

e__.__. De arrangementen gelden van

JffTwïT&ÏÏL 3 ">v°jr li 199. wVoor informatie en boekingen "aS naarSralls kleurenfolder
__\l _ _e Voor informatie en boekingen

\_i> vwterschelling _~_ beltude
"5. 05620-3000 __4 vw terschelling CttT^^MATMMM X05620 *-*

mm)uuipsCHAP
AMELAND. T.h. st. vakantiebungalows en stacaravans.
TERSCHELLING t.h. stacaravans, alles voll. inger. Vrij
voor 11-7 en na 15-8. Inl.: 05180-1206 (niet op zond.).

WA-61R
HOTEL OP DIEK, Texel, 5- en 8-daagse arrangementen
mcl. diner, fiets en solarium v.a. / 230.-. Tel.: 02220-
-19262. WA6IR
AMELAND. Te huur luxe LANDHUIS. Rustig gelegen bij
zee in duinen. Voorzien van alle comfort. Vrij voor 11/7
en na 22/8. Tel.: 035-246460. WA6IR
TERSCHELLING, te huur: luxe stacaravans in Mids-
land-Noord, nog vrij voor 20-6,1 week van 4-7 Mm 11-7
en na 22-8. Inlichtingen: N. Groeneveld, Hoogezand.
Tel.: 05980-26252, b.g.g. 05980-26221. WA-61R

Texel De Koog, ***hotel . - ~BOSCHRAND, 4 dgn. arr. Ö^V^^eluxe kamer d/t + tv, hp \\^_W_^Zr_~
’ 225 in mrt. gratis 1x sub- MsSSLjfSsr
tr. zwembad + 1x tennis Iff^^tj^^ï
of squash + 1 dag fiets, \ïsZ/^yZ_&'
02220-17281. WA-61R
| TEXEL-DE KOOG: 6-pers. chalets t.h. op

gezinscamping ± 600 m van zee, nog vrij
tot 11/7 of na 22/8, tel. 02220-17728.

WA-61R

DE WEDDERBERGEN in Drents Groningen, t.h.: luxe
5* vrijst. villa's met privéstrand aan tuin, veel recr.facil.,
ook verh. vla VRIJ UIT. Tevens verh. van camp.pits.
Brochure? Tel.: 05976-1675. GR-61R

Er gaat niets boven Groningen
voor een keur aan

CAMPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSVERBLIJVEN
Vraagt u de gratis folder aan

Naam:
Adres: ...\
PC/woonplaats:
VW Groningen, Naberpassage 3, 9712 JV Groningen.

GR-61R

Ontdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELF-
ZIJL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieu-
we luxe kamers, sauna, fitness. Info: 05960-12636.

GR-61R

EEN TOP-ZEILVAKANTIE IN HEEG
Genieten van schone lucht en fris water bij deANWB er-
kende zeilscholen, NJHC herberg 'it Beaken' (voor
jeugd en gezinnen) en zeilschool Heegermeer (v.a. 21
jr.).Bel voor een folder 05154-2258/2363. FR-61R

"ffiÏMjuiijiuü^ : "SA

ANWB ZEILSCHOOL 'OER 'T HOUT'— Grou —
Zeilcursussen in 16 m 2, Valk en Laser
Surfcursussen en Watersportkampen

Zeilarrangementen v. groepen en gezinnen
Bei nu voor een uitgebreide folder: Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou,

tel. 05662-1528.
ANWB Bondszeilschool, aangesl. bij CWO en NJHC

Gaastmeer: te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS,
8-pers., vrijstaand met privé aanlegplaats. Rustig gele-
gen, direct aan open vaarwater in uniek merengebied.
Ook verhuur platbodemschepen. Inl. (05154) 3366.

FR-61R
FRIESE MEREN. Verhuur van bungalows en open zeil-
boten. Bij het huren van een bungalow van 3-4 tot 25-5;
13-6 tot 10-7; 21-8 tot 30-10 een zeilboot of visboot
gratis. De zeilboot met dekzeil is ook ideaal voor het
maken van trektochten. Vraag kleurenfolder: Sjerp de
Vries Tertierne, 05668-265. FR-61 R
ZEILSCHOOL PEEAN al meer dan 20 jaareen vertrouw-
de naam. Zeil- en surfcursussenvoor de jeugd, volwas-,
senen en gezinnen ANWB/veilig tehuis erkend: ml. en
folder 05663-1392. FR-61 R
ZEILSCHOOL PEEAN. Binnenkort start voor ervaren zei-
lers/sters tussen 17 en 25 jaar onze opleiding tot zeil-
instructeur/trice. Bel voor uitgebreide info (05663) 1392.

FR-61R
SPECIAAL voor uw familie-

of personeelsdag, rond- —"j"SsFr=r^.
vaart, tafelgolf + barbe- '^TflS©'h-'fljs§%
cue, buffet of diner. HO- _t___Wtfsin-r\T-
TEL JESICHT, Hegewar- :V~-ar~7.Jr¥J! kt!Ut
ren 1, 9216 KR Oudega ~^-~^4&_*_f\3__mk-
Smal., Fr. Info: 05117- ' ~'^^C_2r^
9367. FR-61 R SS%_S

111 ÜIÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜMÜÜÜM

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl.folder: Heem-
raadschapsln. 85, Amstelveen, (020) 6459541/
6413940. DR-61 R

Camping De Hondsrug is een modern ingerichte
gezinscamping met o.a.

* Toeristische plaatsen met eigen
sanitaire unit

J^campm j JJ 'Arrangementen Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren

IpMflUfUjiMy^ ' Buitenbadjmmmw——mf .yerwarm(jbinnenbad
anrve^ 3- 9463ta cc« * Luxe stacaravans te huur voor 19-7

tol 05922-1292 * Gehele seizoen recreatiebegeleiding
NIEUWSGIERIG? Komt u gerust eens langs om te kijken, of vraag
onze kleurenfolder aan.

CAMPING DE TIP ****, 5 vlaggen, aan 10.000 ha bos,
overdekt zwembad, sauna enz., 10 wandel- en 15fiets-
routes. Ook chalets te huur. Inl. 05918-1279. DR-61R

HORRF _^, & WOBBF r IMeer weten? Bel voor de | " ___C__i_____Eil__l£__l, KJDDtL rïf7 VVWöDr, rm IGRATIlGRATIS_HOBBE-EN RUIME KAMPEERPLAATSENHet is heerlijkvoor P"V De dwergen van Hurrze- j^g^_/ WOBBE-KRANT. [ «U'Mt KAMfttHKLAA I S>EN
kinderen: zwemmen, 1 A$ bergen/Westerbergen '~_Wa__' » ""sporten, spelletjes \ JÊn nodigenu uit vooreen _S______ grote VISVIJVer
doen. En volop f~^_è^__i heerlijke vakantie. 'p_WEfeSj) * 9eriefliike bungalows
rust en ruimte ______¥ Midden 'n Drenthe. _sJm&§ ff —. * recreatieprogramma
Ivoor iedereen. | _^W> _n.-_v--__~._n f IBUNGALOW- * gelegen in mooie omg.
[kamperen I Ö&^ofSm ffi AANBIEDING RECREATIECENTRUM
HOOGSEIZOEN feßSv WESTERBERGEN _j_k v.a. 12/6 t/m 26/6,6-pers. " ? Tv ,
’ 31,50 p.n. all in. r_iS__ ___ Echten 05288-1224 S~~-mm,üi bungalow v.a.’ 470,- P .w. Heinkenszand-Zeeland1 —l-gs"--' -~» L _,/ 'I TELEFOON: 01106-2260
V.a. ’ 200 hoogseiz. v.a. / 375 p.w. **" ANWB stacara-
vans/zomerh., gezell. camping, zwembad v.a. ’ 35 p.d.
HALFPENSION. Vers-keuken, douche/toilet, bos, ter-
rassen voor natuurliefhebbers, fietsers, rustzoekers.

Folders: De Zorg Vliedt, Wateren, (05612) 1368,
b.g.g. (05212) 7258.. DR-61R

Zoekt u rust, ruimte en gezelligh.? Kom dan naar Hotel
Pension 'HERBERG DE AANHOUDER WINT', ookvoor
rolstoelgebruik. Tel. 05998-87250. DR-61R

In de paasvakantie naar VAKANTIEPARK COLLEN-
DOORN nabij PONYPARK SLAGHAREN. Gezellige va-
kantiehuisjes met gratis rijpony en rijles voor de kinde-
ren, overdekt verwarmd zwembad, gezellige familie-
avonden, mcl. entree PONYPARK SLAGHAREN met
gratis gebruikvan alle unieke attracties, nieuwe wildwa-
terbaan, westernshows, etc. 3 dagen met 2 overnachtin-
gen voor slechts / 338 per vakantiehuisje. Ga langs uw
postkantoor of postagentschap en haal gratis de nieuwe
vakantiefolder. Of bel 05231-3000. OV-61R
Zomeraanbod speciaal voor senioren
Natuur en kuituur van Salland -1 t/m 5 juni ’ 195,-
Zomerweek voor aktieve senioren - 6 t/m 10 juli ’ 245,-
Geestelijke vitaliteit - 24 t/m 26 aug. ’ 140,-
Verhalen schrijven - 26 t/m 28 aug. / 140,-
Leren organiseren - 30 aug. t/m 2 sept. / 140,-
Inlichtingen: Fuga-Den Alerdinck 05290-1541
TWENTS VOORJAARSFIETS ARRANGEMENT Maak
kennis met het geheel vernieuwde HOTEL TUBBER-
GEN in het mooie Twents-Duits grensgebied. Div. HP-
arr. a/ 70.- p.p.p.d. Maand mrt. tot 30% korting. Kamers
met bad-douche-toilet. GRATIS FIETS, Tubbergen,
Grotestr. 34, tel. (05493) 1480. OV-61R
OMMEN. T.h. inger. stacar.'s op vak.centr. Bestmener-
berg in de bossen m. verw. buiten- en overdekt zwem-
bad. Recr.team aanwez. Inl. of folder 05274-1267.

OV-61R
LET OP! Speciale aanbieding Holten: vakantieoord De
Lindenberg in de periode 6-3 tot 10-4 huur midweek/
weekend/of week, ’ 165.- altes inbegrepen (behalve evt.
schoonmaakkosten), de 33 bungalows metktv staan vrij
in het bos, kantine met biljart geopend, tev. wasserette,
speeltuin, midgetgolf en sportveld, verwarmd zwembad,
enz. Nog mog. paasvak. Mei 50-ERS belangrijke korting
mog. 3-7 tot 10-7 of21-8 tot 28-8 of na 4-9. Vraag gratis
folder, Postweg 1, 7451 TS Holten of bel 05483-61364.

OV-61R
HOLTEN t.h. in de bossen van 'mooi Holten' rustig en
vrij gel., comf. bungalows 4-6-8 pers., fiets- en wandel-
mog., paasvak. en hoogseizoen vrij. Tel. (05483) 63592.

OV-61R
Omg. OMMEN luxe vrijst. bung. in bos. Speelt., zwemb.,
2 en 3 slpk., KTV CV, eigen inrit, / 325.- all-in. Vrij voor
11-7 en na 15-8. Te1.(074) 664360. OV-61R

| knip uit... voor een j
I vakantie vol variatie;
I Onze vele hotels, pensions,
| campings, bungalows. I\TT_JILOCHEM I
■ boerderijen en de prachtige U_W «MjaOTTM I1 omgeving kunnen u dat ""l-i."
I bieden. Vraag de kleurrijke BARCHEM| info-brochure aan! *^W^~* |
| Markt 24, 724Ï AA Lochem / Of bel: 05730 - 51898 |

Vermeld uw naam ert adres op de envelop s.v.p. i

WINTERSWIJK. Staanplaatsen en toeristische plaatsen
tegen Duitse grens gelegen in schitterepde natuur. Alle
comfort, rest., snackbar, disco, tennis, kegelen, zwem-
men, surfen enz. Tev. verhuur van groepstent tot 45
pers. Camping en kegelcentrum 't WIESKAMP, Henxel
nr. 4, 7113 PA, 05430-14612. GE-61R
NUNSPEET. De parel van de Veluwse natuur. Uw 50+
hotel-pension HET JAGERSHOFis rustig gelegen op 50
mtr. v.h. centr., pr. tuin met terras, eigen parkeerpl.,
nieuwe huurfiets ’ 20 p. wk., voll. pens v.a. / 395 p.p.
p.wk. Gr. folder kunt u aanvragen bij fam. C. J. van Olst,
Spoorlaan 12-14, 8071 BP Nunspeet, tel. (03412)
52393. GE-61R
CAMPING DE VLINDERHOEVE *"* Gorssel (GLD.)
grens Veluwe Achterhoek, voor vakantie of seizoen, ook
stacaravans te huur. Folder? 05733-1354. GE-61R
HOENDERLOO (VELUWE). T.h. luxe stacaravans, ruim
en cpl. ingericht, d/wc/tv, direkt a/h staatswildreservaat,
v.a. ’ 305.- p.w. Info/folder: De Woeste Hoogte, 05768-
-1600. GE-61R
RECR. CENTR. 'HET EIBERNEST' EIBERGEN (ACH-
TERHOEK). Verh. van 2-11 pers. bung's/sta-caravans
en kampeerpl. Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Ei-
bergen (05454) 71268/71269. Fax.nr. 76331. GE-61R

Camping 'DE DIJNSELHOEK' Zeist, gelegen op de U-
trechtsche Heuvelrug naast verwarmd natuurzwembad,
toeristische-, seizoen- en jaarplaatsen. Bosrijke omge-
ving, centrum van het land. Folders opaanvraag, reser-
veren mogelijk. Tel. 03404-31324/60293. UT-61R

ZIN IN 'N DAGJE AMSTERDAM?
Bel D.R.T. 06-9575/code 710(50 et p/m). NH-61R

VVV MOOI CHAAM
Een schitterende bosrijke omgeving om heerlijk te fiet-
sen en te wandelen met de grote attraktieparken in de
direkte omgeving voor een dagje uit. Campings, bunga-
lows, hotels en dagrecreatie met rust, gezelligheid en
sfeer! Vraag informatiepakket aan: VVV Chaam, Post-
bus 6,4860 AA Chaam. Telefoon: 01619-1812. NB-61R
4**** camping 'Strandbad Oostappen'

7 dagen per week open!
Ideale ANWB-gezinscamping, bij grens Brabant/Limb.
Mooie jaar-/toeristische plaatsen in de bossen of zwem-/
surfwater. Uitgebreid dag/avondaktiviteitenprogramma,

ook voor de allerkleinsten. Waterglijbaan.
Speelcombinatie. Modern en komfortabel: elektra,

watertappunt, riolering, kabel-tv. Vraag snel de
uitgebreide folder: Fam. Gillis, Kranenvenweg 23.

ASTEN-OMMEL TEL. 04936-92398.
NB-61R

BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE 4-6
of 12 pers. vakantiehuisjes in land. bosr. omgev. Hoog-
seizoen/ 485 p.w. Kamp. tegen aantrekkelijke tarieven.
Nog vrij voor 17-7. Fam.park met voor elk wat wils! Tel.:
(04249)9246. NB-61R

' 1 ZE-61R

VW BROUWERSHAVEN voor de leukste voorjaarsar-
rangementen o.a. beautyfarm, creatief div. korte cursus-
sen, sportduiken ook voor beginners, natuurexcursies,
zeilen of het kennismakingsarrangement. Vraag folder
01119-1940. ZE-61R
SEROOSKERKE - WALCHEREN dichtbij Noordzee en
Veerse meer. T.h. app. (voor 11-7 en na 15-8) v.a.
/ 250.- p.w. Info: 01189-2968. ZE-61R—- i . i

4-6-pers. sta-caravans te huur
camping HJGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val-
kenburg. VOORDEEL van 27 junitot 11 juli2 weken v.a.
/ 550. Inl. 04492-2044. LI-61R

" LUXE VAKANTIEBUNGALOWS "" 3- of 5-sterrert bungalows op het "schoonste plekske" "" van Zuid-Limburg met "5 STERREN"-VOORZIENINGEN, "" waaronder sub. tropisch zwembad. "" HET IS DE HOOGSTE TIJD OM "" EB EVEN TUSSENUIT TE GAAN! "
" Wat zou U denken van een weekend of "" midweek voor reeds ’290,- resp; ’250,- ""Vakantiecentrum SchinopGeul*
" Bel 04459-1400voor alle info en gratis folder. "

HOTEL - LAMERICHS - GEULHEM -
VALKENBURG a/d GEUL (L.)

Is gelegen in rustige bosrijke Geuldalnatuur. 3 km van
centrum Valkenburg, Geulhemmerweg 27, 6325 PH
berg-Terblijt (L.). Wij verzorgen voor u een weekvakan-
tiereis naar ons hotel. Dit houdt in: afhalen en terugbren-
gen per autobus in of bij uw woonplaats + drie bustoch-
ten v.a. hotel naar Z.-Limburg, Duitse Eifelgebergte, Ar-
dennen en Luxemburg. De prijs is f 540 per persoon per
week alles inbegrepen. Per eigen auto tot hotel + 3
bustochten v.a. hotel ’ 490 per persoon p.w. of per trein
tot Maastricht, alwaar u per auto aan station wordt afge-
haald + 3 bustochten v.a. hotel ’ 490 per persoon p.
week. En!... Natuurlijk inbegrepen voor dit arrangement
een week volledig degelijk pension in hotel! Alle kamers

zijn voorzien v. bad of douche en toilet!!
Vraagt prospectus of bel nu! Tel. (04406) 40555.

LI-61 R
HOTEL DE OUDE HOEVE' ARCEN (NRD.-L)

EEN BOURGONDISCHE ERVARING IN HUISELIJKE
SFEER. Na een ingrijpendeverbouwing vanaf 14 maart:
een sterretje meer door meer luxe, meer ruimte, meer
comfort, meer privacy. BEL EVEN VOOR DE KLEU-
RENFOLDER: (04703) 2098. LI-61R

DAGJE UIT?
Bel DE RECREATIE TELEFOON 06-9575 (50 et p/m)

Elke week nieuwe tips
van het NederlandsBureau voor Toerisme. BF-61R

Belgische Ardennen CAMPING HOHENBUSCH
***** ANWB. Te huur op fijne gezinscamping nieuwe 6-
pers. stacaravans met toilet en douche compl. inger.
met ktv, nieuw verw. zwemb. met bubbelbad. V.a. mei
verw. Nog vrij in voor- en naseizoen v.a. f 395.- p.w. all-
in. Ook ruime kampeerplaatsen voor eigen caravan of
tent. Voor 50+ extra korting. Tel. 09-3280227523.

BL-61R
CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar-
dennen) opkleine camping 100km van Maastricht. Ook
met eigen tent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61R

■ i <-- -t
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MALMÉDY
FAMILIE-

PARADIJS
In dit schitterende

natuurgebied van onze
ARDENNEN
bieden wij u:

* De mooiste wandelroutes in
een kalme omgeving, bosrijk,

uitgestrekt en wild...
* De prachtige en

geheimzinnige hoogvlakte van
onze HOGE VENEN.

* Moderne infrastruktuur
betreffende overnachting,

hotels, pensions, campings
enz...

* Een steeds vernieuwende
gastronomie van topkwaliteit.

ANTWOORDBON/ Gratis algemene dokumentatie

NAAM

VOORNAAM
STRAAT + No

POSTCODE
STAD :

Zonder dat u meteen forse -,-_,-. . -_~_ ~ „
bedragen voor een hotel, A TENT- Vo,L in9er
bungalow of appartement bung. enten op campings

moet betalen: toch genie- "? ***-"" Lu\"-
ten van een vakantie in „_*,„'„ 05765-1071,
een andere omgeving? Pbl9- 7370 M L°? nt"*BEenvoudig! Door vakan- DU-61R
tiewoningruil kun je er
eens vaker tussenuit. Het —mmmmmmmKam/mmmm^IWB regelt ALLES voor u, ",^Wll~flaV_*l_f_<_llltfil
ook als u alleen oppas
voor uw woning zoekt.
Schrijf of bel voor info: ACTION ADVENTURES
IWB, Postbus 301, 8160 org. aktie w'ends/doeva-
AH Epe. Tel. (05780) kanties. Bel v. kl. br. 073-
-14235. VW-61-R 570679. AV-61R

Wildwaterkayakken, ATB, klimmen, voettochten en ad-
venture in de Ardennen en Alpen. Info: FRANS BUITEN-
SPORT, tel. 020-6921450 (13.00-17.00 uur). DO-61R

Uitdagende en avontuurlijke jeugd- en jongerenvak.
RUITERKAMPEN - AKTIEFWEKEN

023-370548/02550-34547
JO-61R

DORDOGNE. Sfeerv. kl. camping. Ook verh. voll. inger.
caravans en tenten. Gratis brochure (010) 4509257.

FA-61R
RENT A TENT. Voll. inger. TENTSETTERSbung.tenten op campings

in Belg., Lux., Dld., Nrd.- Kant-en-klaar kamperen
Frankr. 05765-1071, in'n compleet inger. bun-
Pbl9, 7370 AA Loenen. galowtent op unieke cam-

FA-61R Pin9s in Frankrijk. Folder?
(071)146431. FA-61R

Parijs busreizen, 3 dg. v.a. / 159.- p.p. Info GEBO REI-
ZEN. 038-544968. FA-61R
ONBEZORGDE KAMPEERVACANTIES voor gezinnen.
In Zuid-Frankrijk: compl. inger. caravans en bung.tenten
+ sport/spelprogramma's. Aantrekkelijk en betaalbaar.
EUROSPORVAC 078-414562. FA-61R
1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren Z.0.-Frankrijk, Ar-
dèche, Gard Vaucluse, Dröme, tel. Nl. 040-570619, tel.
Fr. 09-3375391652. fax: 75391049 Ned. spr. FA-61R
Op 40 prachtig gelegen campings CHALETS, stacar. of
bung.tenten. Camping Contact, (02507) 14746. FA-61 R
SÉJOUR EN FRANCE. Goede betaalbare vak.wonin-
gen, bung.parken en stacar. Nog plaats hoogseiz. Z.
aantr. prijzen voorVnaseizoen. Gratis gids: 085-257800.

* FA-61 R
Jongerencamping in Cöte ZUID FRANKRIJK

d'Azur, 10/17 dgsebusrei- Verbluffend voordelig!
zen v.a. / 245. Tent huur 3-sterren appartement,
mog. (020) 6202919. 100 m van het strand in

FA-61 R Cannes! Kan al v.a._ / 775.- per week.Busretours elke vrijdag r

ToSi).2o29fi Bel 01650-55855(020) 6202919- Teletravel, lid ANVR/SGRFA"6IR FA-61 R

j^tfteQ Gastvrij,
— JÊÊmmKÊk. sfeervol en...HotelAm Berghang dichtbij!
De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad Bentheim,

aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, de royale kamers en
suites met alle denkbarecomfort, het binnenbad (29°C) en het

relaxcenter, de bar, lounge en restaurant (met meesterlijke kokl)
garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van gezellig
luxueus hotel maken wij ook graagvoor uwaar! Ons aanbod:
midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p.
of weekend-arr. (2 nachten) HP v.a. DM 165,- p.p.

Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047voor gratis folder. Fax 09-49.5922.4867.

VAARVAKANTIES
OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EUROPA

Keuze uit verschillende 5-, 8- en 10-daagsecruises over
de Rijn, Moezel en Neckar.

Onze comfortabele cruiseschepen de „MR. JAN ES-
HOUT' en de „ESMERALDA" hebben ruime salons en
geriefelijke hutten, voorzien van douche en toilet. Vraag
inlichtingen bij uw ANVR reisbureau of vraag een gratis
prospectus bij B.V. WATERTRANSPORT, Groenendaal
35 A, 3011 SL ROTTERDAM. Tel. 010-411.86.60. Lid
ANVR en SGR. DU-61R

I —

V B_U_UUs_Ls_JklS-H MW .

ËSÈÊhÈmJfo
Droomvakantie in 't berestadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met zijn heu-
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar.
telefoon. Zwembad (29 ), sauna, solarium, bowling,bar enKonditorei.
Tevensfietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p-
Incl. elkedag gevarieerd ontbijtbuffeten culinairdiner. Eveneens aan-
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-35 3246 (NL) of09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis

| prospectus. Fax. 09-49 5922 43 49 _J

De wintersport-specialist
10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipas v.a. / 499 i>
Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag de brochure bij Bte
Travel: 050-144255 (lid SGR). Wl-61r*

Van OOSTENRIJKSE FAMILIES vak.woningen. 4tot 1j
pers, voor winter en zomer. Tel. 05910-22293. QSjjjjj

EXCURSIEREIZEN per luxe
touringcar naar de provin-
cic Stiermarken in Oos- Busretours elke vrijdag
tenrijk. 10 dgnv.a. / 659.- vertr. v.a. ’ 225
HP, mcl. div. excursies (020) 6202919 ,
naar o.a. Wenen en Hon- SP-6Ü
garije. Diverse vertrekda- COSTA BRAVA - Blanes
ta in april en juni. Vraag Vakantiewoningen te huuf
de gratis folder bij: Winne- Auto " bus " trein " vliegtuü
muller Reizen (ANVR/ Codaß Reizen:
SGR), (08880) 52245. 050-415210. ,

0-61RSP-61'
Wh»

fl ____cT7°T_nf_3__i
Spanje busreizen 10 dg. v.a. ’395.- p.p., 17 dg. v.a

’ 614.- p.p. Gratis folder GEBO REIZEN 038-544968--Moderne bussen, vast gereserveerde plaatsen (du*
dringen is niet nodig). Wel/niet roken. Meer dan 40 go*
de hotels in populaire plaatsen. Zeer voordelig doo'
rechtstreekse verkoop. Openingsaanbieding nieuwe ze
merseizoen, 10-dgs busreis, b.v. Hotel Cartago Nova M
Malgrat (2ster), halfp. 27/3, 3-6/4 ’ 279. Hotel Europa
Park in Salou (3ster) 20/3 ’ 299. Apphtl Playamar irj
Malgrat halfp. 13-20/4’ 279. Htl Helios inLloret 3-6-K"
4 / 335. Htl Las Vegas in Salou (3ster) mei v.a. / 34?'
Sorra Daurada in Malgrat volp. in juni’ 360, enz., en*
Royal Class slechts ’4O retour. Vraag gratis folde'

SOLMAR TOURS 040-460560. SP_5l5
Costa Brava v.a. ’ 225.- JONGERENCAMPING i*l
Barcelona v.a. ’ 225.- Playa d'Aro, 10/17 dgs«

Salou v.a. ’ 240.- busreizen v.a. ’ 245. Ten'
Costa Bianca v.a. ’ 265.- huur mog. (020) 620291»
Retourprijzen per pers. SP-61P
(bijna) dagelijks naar

Spanje, 29 bestemmingen. Gratjs gjds BUSPENDELSLuxe bussen Toilet - -| 0/17 dgn. 2x p. wee*video - airco - royal class v* f 199 arnpi n«
Iberbus »/-»*---*

(020) 6241010 Boosten Reizen, lid SGP
SP-61 R (045)227777. Sp6lK

jereinste rust en ruimte...

MwHfNVSMfW
-—« j- . Vraag tegen portokosten het
">—_-$' 'ha< uitgebreid infopakket aan bij:
_' _/£_l§_\ t"^ DanskFeriehus-i£_^»iSSS U<—' Bookingburo Holland

"^§W-----Zt-rf<^- Hoofdweg 99
Dansk Feriehus Bookingburo 9681 AC MidWOlda1 —J Telefoon 05975-1416" _

—-Z

als jede ruimte zoekt...
DENEMARKEN 1? S3MKtï_-i
TROU. TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u
een ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over

A___ Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg'

.__f_\ft*i Vraag de uitgebreide katalogus aan enreserveer bij ftn**)_ATffl^ TROLL TRAVEL bv (lid ANVR.R_iso.ganisato.cn \^/
LJr__ en Stichting Garantiefonds Reisgelden). ___t

(( épmè_vj> Tru|l»"«Plein 8. 3332 JB ZWIJNDRECHT. 35P
Telefoon 078-191700 of 195955. Telefa» 078-191549 --_%,

Ga eens naar GARGAZON bij Meran (Zuid-Tirol in Noord-W'
lië) voor een echte voorjaars-, zomer- of najaarsvak. Uitst. *wandel-, fiets- en autotochten. Voord, hotels, pens., kamer/o"1'
bijt, vak.won. Gratis prosp. 038-659917 (alleen ma. + ó\.)__^
GARDAMEER, ADRIATISCHE/TOSCAANSE KUSj;
vak.-woningen, (sta)caravans en bung.tenten TOSC^NA/UMBRIA, 150 karakteristieke huizen. Gratis broc"
ITALIASELECT, Noordwijk, 01719-48887, lid SGR. _|T___lïi

II PUBITAT PROMOTIONS
VONK REIZEN...
dé specialist in Portugal vakanties!

Per 1 mei: ledere vrijdag vanaf Rotterdam Airport
naar Oporto, Lissabon en Faro.

Hotels, appartementen en pensions
in de leukste badplaatsen
langs de zonnige Portugese kust.

Bijvoorbeeld:
Via Oporto App. Barra in Barra

al vanaf fl. 660,= p.p., bij 2 pers.
Via Lissabon App. Ericeira in Ericeira

al vanaf fl. 605,= p.p., bij 2 pers.
Via Faro App. Belo Horizonte in Praia da Rocha

al vanaf fl. 625,= p.p., bij 2 pers.
Inkl. vlucht, accommodatie, transfers en Nederlandse reisleiding.

Voorjaarsaanbieding 24 april -1 week
2 kmr. app. in Vilamoura

fl. 595,= p.p., (bij 2 pers.)

#MmmÈMAfAm4tr (ï^tev \smamr -~~° "■"**■-***«"■ w j_£^_w \__w__w ?i'o___i -*i^m -—ii

r^FfN Df^/V>_D_mTË_W_mTk\Ê VM^ VONK UK
rwddmmmwtw "____■■ REISKAART: \
-r- i --_,-.- ------ VOORDEEL N

Tel. 05178 - 16555 en gemak.'

Camping en bungalow ir*

Italië, Frankrijk, Spanje
INFO: 033-950638^

SRC biedl verrassend andere
busvakanties die bovendien

opvallend voordelig zijn.

/ Florence, Fisa en Elba ’/ 8-daagse '____—*_*____^____n____| ffiß
j Venetië,heerlijke ; I/ e_cureiereis, 8dagen, J,

i "■■"■' WWIZfB
I Prachtig Toscane, 8dagen I
/ cultuuren chianti, uniek 1/ ""hotelvanaf «^338
I BeUaItalia. unieke li-daag»?/
/ reis langs Rome en Venetië l
j vanaf W_WfTs___\

_\m£
SPECIALEREIZEN CENTRALE

RONDREIZEN en excursie
reizen naar TsjechosI,^
wakije is onze special'l6.
10-daagse excursiereiz^naar Moravië en Bo",
men v.a. ’ 599.- HP, >%
div. excursies en een *>.
gebreid bezoek Jjj
Praag. Wekelijks vertr»
op dinsdag en vrijd'-
(vanaf 17 april). 13-da**»
se rondreizen v.a. f eHP mcl. excursies. ~yens op diverse data f*\j
rokers reizen en Com'«
Class reizen. Vraag
gratis brochure bij: **^JJ-fi,
muller Reizen (-**
ANVR), 08880-52245- ~

J Limburgs Dagblad



10.30Terre et soleil. 11.00Eucharistie-
viering. 12.00 Faire le point. 12.55
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.20
Maxie. Amerikaanse komedie uit 1985.
14.50 Les mystérieux animaux d'Aus-
tralie. 15.55 Génies en herbe. 16.25
Nouba Nouba. 17.25 Jeu des diction-
naires. 18.00 Autovision. 18.30 Week-
end sportif. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.05 Tour de chance, amuse-
mentsprogramma. 21.30 Notre plus
belle victoire, speelfilm. 23.05 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 23.30 Tribune
économique et sociale.

Sportnet

09.00 Samson. Gevarieerd kinderpro-
gramma.

10.00 Sunday proms.
11.00 De zevende dag. Praatcafé.
12.45 Sportmiddag.
13.15 Buster. Deense jeugdfilm van
Billy August.

14.45 Peter en de nacht. Finse ani-
matiefilm.

15.00 Dossier Verhulst. Nederlandse
serie.

16.00 1 voor iedereen. Familiepro-
gramma.

17.30 De Edison tweeling.
17.55 Journaal.
18.00 Tiktak.
18.05 Merlina. Jeugdreeks.
18.25 Meester, hij begint weer. Co-

medyserie.
19.00 De Cosby show. Amerikaanse

comedyserie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 De macht van het getal.

Vlaamse tv-film met Eddy Vereycken
en Luk Springuel. Een nogal moeilijk
stuk over twee psychiaters.

21.25 De andere kant. Vandaag: Her-
man van Molle. Presentatie: Luk Saf-
floer.

22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen. Presentatie: Herman van Molle.

22.30 Vandaag en sport.
22.50 Ziggurat. Een ruimte voor kun-

sten. De zeven kunsten, wekelijks op
actuele wijze belicht. Vandaag: -Het
Filmfestival van Berlijn; -Tentoonstel-
ling Toulouse Lautrec in Parijs; -Wim
van de Keybus, choreograaf.

23.20-23.30 Coda. Plastische kunsten
uit de reeks 100 Meesterwerken.

07.00 Watersport. 07.30 Pilote. 08.00
Paardesport. 09.00 Golf. 10.00 Voet-
bal. 11.20 Voetbal. 11.30 Boksen.
13.30 Snooker league. (TIJDEN VOL-
GENDE PROGRAMMA'S ONDER
VOORBEHOUD). 16.00 NHL IJshoc-
key. 18.00Rallysport. 19.00 Basketbal.
(TIJDEN VOLGENDE PROGRAM-
MA'S ONDER VOORBEHOUD). 20.30
Skiën. 21.00 Tennis. (TIJDEN VOL-
GENDE PROGRAMMA'S ONDER
VOORBEHOUD). 23.00 Internationaal
ijsracen. 00.00 NBA Basketbal.

10.45Reflets, reportages. 11.25 Tears
for fears. muziekspecial.l2.2o Portret
van autocoureur Nigel Mansell. 12.45
Autosport. 15.00 Motorsport. 16.15 EK
indoor-atletiek. 19.00 Félix, gevarieerd
jeugdmagazine,. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Les centurions,
Amerikaanse speelfilm uit 1966. 22.05
Laatste nieuws, weerbericht en beurs-
berichten. 22.35 Autosport.
23.05-00.00 Alice, magazine.12.45-15.00 Sport extra. Met: Auto-

sport, Formule I: rechtstreekse repor-
tage van de Grand Prix van Zuid-Afri-
ka op het curcuit van Kyalami.
Commentaar: Dirk de Weert en Dirk
Abrams

00.20 Match formule 1. Samenvatting
grand prix Zuid-Afrika.

00.50 Nachtprogramma.

23.15 De vierde kamer. Derde afleve-
ring van een reeks politieke program-
ma's met o.a. Pauline Sinnema, Ton
Elias en Catherine Keijl. In het pro-
gramma is het RTL 4laatste nieuws
opgenomen.

21.40 De reis van je 'leven. Quiz
waarin iedere keer drie koppels een
aantal vragen moeten beantwoorden
over een bepaald land of bepaalde
streek. Het koppel dat wint, krijgt een
reis aangeboden naar het land dat
centraal staat. Deze keer is dat: De
Malediven. Presentatie: Eddie Keur.

22.25 Ursul de Geer. 26ste aflevering
van dezetalkshow met Ursul de Geer
als gastheer.

12.15 Match formule 1. Grand prix
Zuid-Afrika.

15.05 Rons honeymoonquiz.
16.30 Gezondheid. Magazine.
17.00 Match. Actueel sportnieuwsmet

informatie en reportages.
17.35 Full house. Amerikaanse serie.
18.00 Journaal.
18.25 Bios. Film- en videoprogram-

ma. Presentatie: Mare Jacobs.
19.05 Jake & the Fatman. Ameri-

kaanse serie. Afl.: 'Snow fall'. Jake
en McCabe vermoeden dat er een lek
is als iemand bijna wordt vermoord.

19.30 Journaal.
19.39 Jake & the Fatman. Vervolg.
20.00 Match. Sportprogramma met

hoogtepunten en uitgebreide samen-
vattingen uit de Spaanse (Espanol-
Valencia), Engelse (Liverpool-Sout-
hampton) en Italiaanse (AC Milan-
Atalanta) competitie met commentaar
van Frits Barend, Hans Kraay en Jan
Roelfs. Presentatie: Jur Raatjes.

20.45 Freek de Jonge. Nieuwe reeks
van acht programma's van de komiek
Freek de Jonge. De show die van-
avond wordt uitgezonden, is het da-
mestasje.

08.00 Telekids. Kinderprogramma
12.00 Clips.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.

11.00-11.55 Eucharistieviering van-
uit de H. Gerlach te Houthem.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.05 Health & Beauty. Cursus. Afl.6.
15.30 Het gezongen woord. Koor- en
samenzang vanuit bejaardenflat Hei-
ga in Rotterdam.

16.00 "" Journaal.
16.07 Heb ik iets. Compilatie van de
KRO programma's van de afgelopen
week.

17.00 Kiekeboe. Kleutermagazine.
Afl.: Verliefd; 17.10 Oren van je kop,
poppenserie. Afl.: Boksen;: 17.20 Ge-
zusters Kokkel, jeugdserie. Afl.: Fles-
senpost; 17.40 De sprookjesstoel,
sprookjes van de gebroeders Grimm.
Afl.: Rapunzel.

18.00 Kruis + munt, Spelprogramma
tg.v. het 125-jarige bestaan van het
Rode Kruis. Presentatie: Henk Mou-
we.

18.25 Nummer 28. Serie over zeven
jongeren voor het eerst opkamers in
de grote stad.

18.35 Hotel Amor. Jeugdprogramma.
Afl.: Ziek van liefde. Herh.

19.00 Perfect Strangers. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: In vuur en vlam.
Larry en Balki worden lid van de vrij-
willige brandweer en dat maakt in-
druk op Jennifer en Mary-Anne. Tot
er brand uitbreekt.

19.27 (TT) Waku waku. Quiz over die-
ren metRob Fruithof. Panel: Leontien
Ceulemans, Hein Boele, Sien Diels
en Mike Starink.20.00 (""+TT) Journaal.20.16 (TT) Vreemde praktijken. Co-
medyserie. Afl.: Voor galg en rad.
Bertus en Lex gaan een voetbalelftal
van pupillen sposoren. Eljee is tegen,
maar Sjaan voor.

«0.47 Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenmagazine.

<1.35 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.15 The Chief. 6-delige Engelse po-
litieserie. Afl.3.23.10 Eeuwigh gaat voor oogen-
bliek. Antoine Bodar in gesprek met
Prof. dr. S. Dresden.°0-00-00.05 "" Journaal.

19.00 The wonder years. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Frank & Deni-
se. Kevin probeert de verbroken rela-
tie van Frank en Denise te lijmen.

19.27 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine.

20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week. Actuele satire metKees
van Kooten en Wim de Bic.

20.37 Diogenes. Cultureel magazine.
21.40 (TT) Herfst in het paradijs. Met

welk stelsel kan Nederland met goed
fatsoen en betaalbaar de volgende
eeuw in? Wil men meer of minder?
Themaprogramma over de verzor-
gingsstaat met discussies en reporta-
ges. Presentatie: Ad 's-Gravezande.

23.40-23.43 "" Journaal.

18.35 Eerie, Indiana. 13-delige serie.
Afl.s: America's scariest home vi-
deo's. Door een plotselinge bliksem-
inslag, vindt er een wonderlijke per-
soonsverwisseling plaats tussen
Marshall, Simon en Simons kleine
broertje.

18.05 Paul Haenen vijf over zes. Cul-
tureel-humoristisch programma van-
uit Amsterdam.

12.45-13.40 "" De VARA matinee.
Radio Kamerorkest 0.1.v. Hans Zen-
der speelt werken van Loevendi en
Mozart. Met Sjef Douwes, klarinet.

18.00 "" Journaal.

11.00 Reiziger in muziek. Live mu-
ziekmagazine met Han Reiziger.

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro-
gramma. Presentatie: Jack van Gel-
der.

09.35 Bonk en Beer. 10-delige serie
naar het toneelstuk Trappelzak slaapt
uit. Afl.3: Wilde beren.

09.50 Broertjes. Serie.
10.05 Sterren van de hemel. Muziek-
programma van Leon Giessen. Afl.3.

10.30 Winjin'pom. Engelse poppen-
serie.

09.05 De grote dikke beer vertelt.
Serie tekenfilms van de auteur en illu-
strator Janosch. Afl.: Antek Pistole uit
Margarinië.

09.00 Bump. Engelse tekenfilmserie
over een onhandig olifantje. Afl.:
Bump en het gat.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.28 Het allochtoon video circuit.
Klaar voor 1992, documentaire.

09.58 Jaouaz. Gevarieerd program-
ma.

10.28 Aktüel. Wekelijks programma
met actualiteiten uit Nederland en
Turkije.

10.58 lOS magazine. Uitzending van
de Islamitische Omroep Stichting.

11.28 Omrop Fryslan Edukatyf. Do-
cumentaire over Halbertsma.

12.00 Het Capitool. Live discussie-
programma.

12.45 Ademloos verder. Programma
van de Astma Patiënten Vereniging.

12.55 Aarde, mens en milieu. Afl.:
Broeikaseffect.

13.15 Voorlichtingsprogramma.
13.25 Studio Sport extra.
16.30 Grieks vo.or beginners. Afl.l.
17.00 Dovendienst. Kerkdienst voor

doven en horenden.
17.45-17.47 Wilde Ganzen.
18.10 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.15 Sesamstraat.
18.35 Studio Soit.
20.00 "" Journaal.
20.10 Burger P. Poolse speelfilm uit

1988 van Andrzej Kotkowski.
21.53 Van dag tot dag. Belgische ani-

matiefilm uit 1989 van Benoit Mar-
candella.

22.00 "" Journaal.
22.07 Oog in oog. Serie van 24 televi-

siespelen. Afl. 13: Liefde tussen de
boeken van Erie Oosthoek, gespeeld
door Willy Vandermeulen. Elfried
Contryn is bibliothecaris van een pa-
rochiale bibliotheek. Het is vandaag
zijn laatste dag en met gemengde
gevoelens denkt hij aan het naderend
lot van zijn geliefde boeken.

22.37 Kosjmar. Derde van vier docu-
mentaires over de ontreddering in de
voormalige Sovjet-Unie.Benny Brun-
ner en Stan van Houcke verbleven
een aantal weken in Rusland en
spraken er met talloze filosofen, his-
torici, schrijvers en cineasten.

23.27-23.32 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

09.00 Trans world sport. (herh.). 10.00
Sunday alive., 19.00 Tennis. 21.00
Skiën om de Wereldbeker. 22.00 Auto-
sport. 00.00-01.00 Boksen, (herh.).

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord.
07.40 Methode Victor 07.55 Clin d'oeil.
08.00 Canadees nieuws. 08.20 Affi-
ches en Nieuwsflits. 08.30 Espace
francophone. 09.00 Envoyé spécial.
10.00 La lecon de musique. 11.00
Concert. 12.00 Nieuws. 12.05 Objectif
Europe. 12.30 Référence: L'invité de
TV 5. 13.00 Nieuws. 13.15L'école des
fans. 14.00 Trente millions d'amis.
14.30 Polieier-serie noire: Mam pleine,
film van Pierre Lesou. 16.05 Nieuws..
16.15 Correspondances. 16.30 Kwai,
documentaire. 17.30 Tant que coulent
les rivières, documentaireserie. 18.30
Nieuws. 18.50 Weerbericht, Affiches
en Clin d'oeil. 19.00 Le jeudes diction-
naires. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00
Sept sur sept. 21.00 Nieuws en Euro-
pees weerbericht. 21.35 Sirocco d'hi-
ver, Frans/Hongaarse speelfilm uit
1969. 22.55 Nieuws. 23.30 Grand
écran. 00.15 Courts métrages et video.

07.30 The mix. 08.00 ITN Nieuws.
08.30 All mixed up. 09.30 Prophecy
countdown. 10.00 All mixed up. 11.00
The hour of power. 12.00 The mix.
12.30 Video travel guides. 13.00 Die
Welt von Morgen. 13.15 All mixed up.
14.50 Supersports news. 15.00 lt is
written with George Vanderman. 15.30
Touristic magazine. 16.00 World sports
special. 16.30 Hang loose. 17.00
Youthquake. 17.30 The world tomor-'
row. 17.45 Super events. 18.00 Busi-
ness weekly. 18.30 E.R.F. 19.00 Vi-
deofashion. 19.30 The last resort.
20.00 The Sunday movie. 21.50 Super-
sports news. 22.00 Nieuws. 22.30 Ab-
solutely live. 23.30 Film Europe. 00.00
All mixed up. 00.30 The mix all night.

SAT1

Duitsland 3 West
ö-15 Cinderfella. Niet te beste

Jerry Lewis-komedie naar het
*'assieke sprookje. Regie van
hr*ank Tashlin, uit 1960.

BBC1
'6.00 Explorers. Jochie is dol
°P science-fiction en wil een
uirntereis maken. Zn vriendjes een computergenie en doet
"'e wens in vervulling gaan. He-
® aardige avonturenfilm voor,e jeugd, in 1985 gemaakt door

Dante. Met Ethan Hawke,
H|ver Phoenix.

TV FILMS VIDEO

RAI UNO

Duitsland 1
09.00 Cursus Engels. 09.30 Cursusin-
formatie. 10.00 Cursus natuurkun-
de.lo.3o Cursus biologie. 11.00 Ihre
Heimat - unsere Heimat. Programma
voor gastarbeiders. 12.00 Tele-Akade-
mie. 12.45 Sehen statt horen. Week-
magazine. 13.15 Europa-Magazin.
13.40 West 3 aktuell. 13.45 Sonntags-
gesprach. 14.00 Kulturgeschichten.
14.15 Der Soja-Komplex oder: Die ei-
serne Kuh. 15.15Aschenblödel, Ameri-
kaanse speelfilm. 16.40 Filmtip. 17.00
Ich trage einen grossen Namen, quiz.
17.45 Von Bonn nach Bamako, repor-
tage. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Die
Kinder vom Mühlental, jeugdserie.
18.30 Gort und die Welt. 18.58 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 AktuelleStunde. 20.00 Domols, E divertisse-
mentche, opvoering van het Keuls
mannenkoor. 22.20 West 3 aktuell.
22.30 Kehraus, tv-film. 00.00 Politi-
sches Feature. 00.45 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF 08.00 Rock n' rap weekend with Re-
becca de Ruvo. 11.30 European top
20. 13.30 XPO. 14.00 The big picture.
14.30 Rock n' rap weekend with Ray
Cokes. 18.30 Week in rock. 19.00 US
Top 20 video countdown. 21.00 120
Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Headban-
gers bali. 02.00 Rock n' rap weekend
with Kristiane Backer. 03.00 Night vi-
deos.

MTV Europe" Linda de Mol. (RTL Plus
-20.15 uur).

CNN

06.55 Europa Europa. 07.45 II mondo
di quark. 08.30 La Banda dello zecchi-
no. 10.00Linea verde magazine. 10.55
Santa messa. 11.55 Parole e vita.
12.14 Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 Telegiornale. 14.00 Toto tv ra-
diocorriere. 14.15 Domenica in...il viag-
gio. 15.50 Notizie sportive. 16.00
Domenica in. 16.50 Notizie sportive.
17.00 Domenica in. 18.05 TGI flash.
18.10 900 minuto. 18.40 Domenica in.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 TG uno sport. 20.40 Buon
Natale, buon anno. 22.25 La domenica
sportiva. 23.00 TGI flash. 23.05 La do-
menica sportiva. 23.55 Zona cesarini.
00.40 TGI notte- che tempo fa. 01.00
Automobiligmo. 01.15 Un Genio, due
compari. 03.15 Spiaggia del degiderio.
04.50 Casa Caruzzelli. 05.25 Diverti-
menti. 06.05 La Camera delle signore.

BBC1

J8.35 Disney Club. Kindermagazine.
I°oo Kurz-Geschichte(n). Docu-
mentaire.10.15 Deutschland 1918 - 1990. Do-
cumentaire.]1-00 Kopfball. Spelprogramma.'1.30 (TT) Die Sendung mit der
Maus. Informatief kindermagazine.

12-00 Presseclub.
12.45 Tagesschau.
13-10 Weekoverzicht EINS PLUS.
13.15 Amadeus. Muziekmagazine.
13.45 Geheimeode F. Duits/Franse
avonturenserie. Afl.4: F wie Fabiola.

'4-10 Die Herren des Strandes. Bra-
"üliaanse serie.

A-Z Lifeshow.}5.00 Tagesschau.
'5-05 ARD-Sport extra. Skiën om de

Wereldbeker, EK Indoor atletiek, WK
Sprint.

'[■00 ARD-Ratgeber. Huis, tuin en
keukenmagazine.

'""30 Globus - Die Welt von der wir
'eben. Milieu-magazine.
«00 Tagesschau.

'«"05 Wir über uns.'8.10 Sportschau.
'8.40 (TT) Lindenstrasse. Serie.
'9-09 Die Goldenel.
'9-10 Weltspiegel.
9.50 Sportschau-Telegramm.
9.58 Programma-overzicht.

«0.00 (TT) Tagesschau.
Der Bruch. Tv-spel van Frank

j^eyer.
«<O9 Tagesthemen-Telegramm.

Ein Mensch - ein Wort. De po-
liticus Johannes Rau en de Bijbel.

**-l- Kulturreport. Vandaag vanuit
Berlijn: Dcc kwestie Isaak Babel/Kup-
Pel für den Reichstag.

*<-45 Tagesthemen.
«J.OO Was tun, wenn der Frieden

j»usbricht? Documentaire van Nina
K'einschmidt en Michael Eimler over
de problematiek van de hereniging.yan Oost- en West-Duitsland.

<3.45 Die besten Jahre. Amerikaan-se serie. Elly en Steve willen gaansamenwonen. Haar vader belt en wil
"tet Elly een gesprek hebben. Zij
9aat naar hem toe met een onbe-

haaglijk gevoel.
"""35 Tagesschau.
uu-40-00.45 Zuschauen - Entspan-

"en - Nachdenken. Marztag.

23.35 Concerto grosso. Muziek van
Edvard Grieg. Konzert für Klavier en
orkest in a-Moll op 16. Het enige pia-
noconcert dat door Edward Grieg in
1868 werd gecomponeerd.

00.05 heuté.

08.43 ZDF-lhr Programm. Pro-
gramma-overzicht

08.45 Weil ein blondes Weib sich
dauernd kammt. Documentaire over
de Lorelei.

09.15 Zur Zeit. Kerkelijk magazine.
09.30 Katholischer Gottesdi'enst

vanuit de St. Apostelkerk in Viern-
heim.

10.15 Wallenstein. Serie.
12.00 Das Sonntagskonzert. Carna-

valsmuziek.
12.45 heute.
12.47 Treffpunkt.
13.15 Damals. Terugblikprogramma.
13.30 Siebenstein. Serie voor kinde-

ren.
13.55 Werner Fend. Mem Dschungel-

buch, natuurdocumentaire.
14.15 Achterbahn. Serie voor kinde-

ren.
14.45 Jugend in der Bütt. Kindercar-

naval.
15.50 Kaum zu glauben. Die Crazy-

Show.
16.20 C 14 - Vorstoss in die Vergan-

genheit. Documentaire.
16.50 Aktion 240. Filantropisch over-

zicht.
17.05 heute.
17.10 Die Sport-Reportage.
18.15 Es geht sogar gut. Reportage.
18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 Wunderbare Welt. Natuurdocu-

mentaire serie. Afl.: Egypte - Spoor
van eeuwigheid.

20.15 (TT) Asso. Italiaanse speelfilm
uit 1981 van Franco Castellano en
Giuseppe Pipolo met Adriano Celen-
tano e.a..

21.40 heute.
21.50 Sport am Sonntag.
21.55 Der Berg. Tv-film van Markus

Imhoof. Het verhaal is geschreven
aan de hand van daadwerkelijke ge-
beurtenissen februari 1992 in een
weerstation op de berg Santis in Zwit-
serland.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Russischbitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00Cursus Engels. 09.30 Telekolleg ak-
tuell. 10.00 Cursus natuurkunde. 10.30Cursus biologie. 11.00 Musik urn elf.
Van Tschaikowsky en Debussy. 12.00Tele-Akademie met professor dr. Da-niel Robinson. Afl.: 'Selbst und die
Moralordnung'. 12.45 Sehen statt ho-ren, weekmagazine voor gehoorge-
stoorden. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat, magazine voor gastarbeiders.
14.15 Femsehbegleitprogramm 1992.
15.15 Omnibus. Afl.: Der Mensch - ein
Narr. 17.05 Vespa-Fieber, documentai-
re. 17.45 Ich trage einen grossen
Namen, spelprogramma. 18.30 Das
Sudwestjournal aus Rheinland-Pflaz.
19.00 Musicbox, muziekprogramma.19.45 Alles Alltag. 20.15 Karlsruher
Fastnacht, pronkzitting. 22.45 Aktuell.
22.47 Prinzessen von Rio, Bezoek aan
een nachtclub in Rio de Janeiro. 23.47
Drei Fremdenlegionare, Amerikaanse
filmkomedie uit 1977 van Marty Feld-
man met Marty Feldman, Michael Vork
en Peter Ustinov. 01.05 Non-stop Fern-
sehen.

00.45-02.10 Zuckerbrot und Peit-
sche. Duitse misdaadfilm uit 1968.
Verdere programma's als opgege-
ven.

06.00 Amerikaanse tekenfilmserie.
08.00 Li-La-Launebar. Kinderpro-

gramma.
09.30 Galactica 111 - Das Ende einer

Odyssee. Amerikaanse sf-film uit
1980.

11.10 Kunst und Botschaft. Serie
kunstbeschouwingen.

11.15 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes. Talkshow.

12.05 Edelhart Videoshow. Muziek-
programma.

12.30 Formel I - Vorbericht.
13.00 Formel I.
15.00 MusiCafé. Schlagerprogramma.
16.05 Erben heimer Brummer. Car-

navalsprogramma vanuit het Kurhaus
in Wiesbaden.

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. Ameri-
kaanse ziekenhuisserie.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz.

20.15 Traumhochzeit.
21.50 Spiegel tv. Nieuws-magazine.
22.35 Prime time - Spatausgabe.
22.55 Playboy late night.
23.25 Liebesstunden - das neue
Playboymagazine.

23.55 Highlights Formel I.
00.20 Kanal 4 - Wellenlange.
00.45 Zuckerbrot und Peitsche.

Duitse misdaadspeelfilm uit 1968 van
Marran Gossow.

02.10 Wilder Reiter GmbH. Duitse
speelfilm uit 1966.

03.50 Gefahr in Havanna. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1959.

04.50 Highlights Formel I.
05.15 (TT) Elf 99. Live-magazine.

Indien Steffi Graf de finale van het
open tennistoernooi van Indian
Wells mocht bereiken, wordt het
programma vanaf 22.35 als volgt
gewijzigd.

20.15 Traumhochzeit.
21.50 Spiegel tv.
22.35 Tennis Extra. Finale van het

Open tennistoernooi.
00.20 Kanal 4 - Wellenlange. Muziek-

magazine.

07.45 Open universiteit. 09.50 Play-
days. 10.10 Nieuws en weerbericht.
10.15 Getting through. 10.30 This is
the day. 11.00 Sec hear! 11.30
Deutsch Direkt. 11.55 Advice shop ex-
tra! 12.00 Business marters. 12.30
Work is a four letter word. 13.00 Ba-
zaar. 13.25 Experiment! 13.30 Country
file. 13.55 Agrarisch weerbericht. 14.00

07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week,
12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30
Inside business. 14.40 Evans and No-
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the
menu. 16.40 Newsmaker Sunday.
17.10 CNN Travel guide. 18.00 World
business this week. 18.40 International
correspondents. 19.10 Futurewatch.
19.40 Moneyweek. 20.00 The week in
review. 21.00 CNN World report.

06.00 Quarbeet. 06.55 My little Pony.
07.25 Grisu, der kleine Drache. \)8.00
Police Academy. 08.25 Batman. 09.00
Verliebt in eine Hexe. 09.30 Zorro.
10.00 ■ Dick und Doof. 10.30 Drops.
11.00 ■ Die Gruft mit dem Ratsels-
chloss, Duitse misdaadfilm uit 1964.
12.40 Kmo News. 12.55 So gesehen.
13.00 SAT 1 Bliek. 13.05 Bleib Ge-
sund. 13.35 Raumschiff Enterprise,
Amerikaanse sf-serie. 14.30 Manner-
wirtschaft, Amerikaanse familieserie.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.10 Black - der
schwarze Blitz, Canadese serie. 15.40
Die lieben Verwandten, Amerikaanse
slapstick uit 1936. 16.55 SAT 1 Bliek.
17.05 Unter Geiern, Duits/Franse wes-
tern. 18.45 SAT 1 Bliek. 18.50 SAT 1
Sportclub. 19.20 Glücksrad 20.05 Wet-
terNews. 20.15Der Pfarrer von St.Pau-
li, Duitse misdaadfilm uit 1970. 22.05
Talk im Turm, talkshow. 23.25 SAT 1
Bliek. 23.35 Die hemmungslosen
Sechs. Serie met sketches. 00.05 ■Die lieben Verwandten. Herh. van
15.40 uur. 01.15 Vorschau/Videotekst.

radioTV 5
21.35 Sirocco d'hiver. Revolu-
tionair wordt gedood door voor-
malige kameraden om zo al
martelaar te dienen voor een
zaak waar hij zelf niet meer in
gelooft. Wie de andere films
van Miklós Jancso kent zal de-
ze, uit 1969, tamelijk sober vin-
den. Met Jacques Charrier,
Marina Vlady.

Radio 1
7.05 KRO's Ontbijtshow (7.30
Nws). 7.53 Ter overweging. 8 08
Groot nieuws. 9.05 De verbeelding.
9.30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één. 10.05Wegwe-
zen. 11.05Ophef en vertier (12.30
Nws). 13.10 Hier en nu. 14.05
Langs de lijn, sport en muziek
(17.30 Nws.). 18.10 NOS Aktueel.
19.04 Van 0 tot 80. 20.04 Jazz uit
het historisch archief; ca.20.30
NOS Jazzgeschiedenis. 21.04 Ap-
pels en peren. 22.04 New age
music magazine. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 TROS
Nachtwacht.

Radio 2
8.02 Vroege vogels. 10.04 Tony
van Verre ontmoette Fons Jansen
(10). Herh. 10.30 Muziekmozaïek.
12.04 Nederlands op AVRO 2.
13.04 AVRO Radiojournaal. 14.04
Café op twee. 15.30 Mezzo. 17.04
De taaimeesters. 17.30 Tour de
chant. 18.04 Album. 20.04 3 x bel-
len. 20.30 The great American
songbook. 22.00-7.00 Zie radio 1.

BBC 2
0.40 Maccheroni. Minder be-
kende film van gerenommeerd
regisseur Ettore Scola, uit
1985. Een Amerikaanse zaken-
man is voor het eerst sinds de
Tweede Wereldoorlog op be-
zoek in Napels. Een oude
vriend probeert blijkt al die jaren
uit zijn naam brieven aan zn
zuster geschreven te hebben.
Innnemend. Met Marcello Ma-
stroianni, Jack Lemmon, Daria
Nicoiodi.

Radio 3
7.02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 Het steenen tijdperk.
T9.04 Forza. 20.04 Leidsekade Li-'
ve. 22.04 Rock City. 23.04-24.00
Liefdeslijn.

Nederland 3
"fy-10 Burger P. Zwarte kome-ne over een sul die van pech

ongeluk sukkelt en zo het
9rootste deel van zn tijd in de
gevangenis doorbrengt. In 1988
yernaakt door Poolse cineast

Kotkowski, met Kazie-,rz Kaczor, Maria Pakulnis.

Duitsland 2
20.15 Asso. Stupide komedie
van Franco Castellano uit 1980.
De in Italië populaire, maar ont-
hutsend flauwe Adriano Celen-

tano speelt een pokerspeler die
na zn dood terugkeert om zn
weduwe aan een rijke man te
helpen. Ook met Edwige Fe-
nech.

RTL plus
0.45 Zuckerbrot und Peitsche.
Jongedame verveelt zich in
haar huwelijk en legt het aan
met een gangster. Niemendal-
letje uit 1968 van Marran Go-
sov, met Helga Anders, Roger
Fritz.

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste
gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspekten van de kamermu-

België/BRF
6.35 Karnavalistischer Auftakt
(7.45 Veranstaltungskalender; 8.30
Glaube und Kirche). 9.05 Mundart-

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümlïche
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.06
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol-
klore rund urn die Welt. 1400
Nachrichten. 14.05 Was darf es
sein? 17.00 Der Tag urn Fünf,
Chöre der Völker. 18.00 Nachrich-
ten und Wetter. 18.05 Schellack-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort.
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten.
20.05 Erinnerung. 22.00 Nachrich-
ten. 22.05 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Het ver-
haal. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil-
de ganzen. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen op vijf.
12.00 Nws. 12.05 Het zwarte gat.
14.00 Radio Romantica. 16.00
Club Veronica Trend. 16.55 Mede-
delingen en schippersberichten.
17.00Kerkdienst. 17.58Wilde gan-
zen. 18.00 Nws. 18.10 Liturgie &
kerkmuziek. 18.25 Mensen. 18.40
De onbekende islam. 19.00
Nieuws in het Turks. 19.05 Nieuws
in het Marokkaans/Arabisch. 19.10
Nieuws in het Berbers. 19.15
Nieuws in het Chinees. 19.20Sua-
ra Maluku. 19.55 Tambu. 20.30
Zorg en Hoop 21.20-22.20 Mede-
landers Nederlanders. NB. Eerste
zondag van de maand wordt bij het
IKON om 18.10 Mensen toege-
voegd en verschuift Liturgie en
Kerkmuziek naar 18.25.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00. 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie. 11.00 Kop of Flet.
Personality-show van Michel Fol-
let. 13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
Vlaamse hits van vroeger en nu.
14.00 Fiëstag. 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten (17.45 Nationale
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws.
18.10 Funiculi Funicula. 20.00 Vra-
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00
Nieuws). 23.30-6.00 Nachtradio
(24.00 en 5.30 Nieuws.)

RTL Radio
6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten.
12.00 Hits der Woche, Top 30
14.00 Happy Birthday. 17.00 End-
sport. Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18.00 Classic-
Hits. Die grössten Hits, die besten
Oldies. 21.00 Je t'aime. Das zittif-che Magazin. 24.00-4.00 Radio*-*
Nacht. Die Nacht lebt.

sendung. 10.00 Karneval von da-
zumal. 11.05 Karnevalistische Hit-
parade. Finale. 12.35 BRF-Sonn-
tagsmenü. 14.05 Euregio ausser
Rand und Band. 18.40 Wun-
schkonzert. 21.05 Sportresultate
vom Wochenende.

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94, verzoekplaten uit
het carnavalsrepertoire en 'zon-
dagse vasteloaves-agenda'. 10.00
Batailles Carnavallade, zittingen-
programma. 12.00Radio Vastelao-
vend. 13.00-18.00 Vief jaor Lim-
burgs Vastelaovesleedjes Kon-
koer. Liedjes uit de afgelopen vijf
jaar en rechtstreekse sfeerreporta-
ges van optochten en andere Vas-
teloavesactiviteiten in de provincie.

ziek: Muziek voor piano, viool en
cello. 12.00 De Nederlanden: Blok-
fluitkwartet Brisk. 13.00 Nws. 13.04
Diskotabel. 14.15 Concert op zon-
dagmiddag: Rotterdams Philhar-
monisch Orkest (in de pauze: Pra-
ten over muziek). 16.30 Vokalise.
18.00 Nws. 18.04 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert: lor-
dens viooldagen 1992.
23.00-24.00 Finale.

België/RTBF 1
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" Adriano Celentano als Asso. (Duitsland 2 - 20.15 uur).

Nederland 3 België/TV 1RTL4Nederland 2Nederland 1
..

Nieuws. 15.00 (TT) EastEnders. 16*00
(TT) Explorers. 17.45 Torn and Jerry.
18.00 The clothes show. 18.25 (TT)
Antiques roadshow. 19.10 Lifeline.
19.20 Nieuws en weerbericht. 19.35
Songs of praise. 20.15 (TT) 'Allo 'allo.
20.45 (TT) Lovejoy. 21.40 (TT) So
haunt me, serie. 22.10(TT) One toot in
the grave, serie. 22.40 (TT) Nieuws en
weerbericht. 22.55 Mastermind, quiz:
23.25 (TT) Everyman, documentaire.
00.15 Grand Prix van Zuid Afrika.
00.55 (TT) The shadow. 01.25 Dear
John, comedyserie. 01.50 Mahabharat,
serie. 02.30 Weerbericht.

BBC 2

België/Téle 21

België/TV 2
Eurosport

TV5

07.35 Open university. 13.00 Sunday
grandstand. 15.00 EK indoor atletiek.
15.15 Worlds bowls. 17.15 Atletiek.
18.00 Rugby special. 19.00 Atletiek.
19.35 The money programme. 20.15
(TT) The natural world. 21.05 Follow
the money. 22.05 Trying times, serie.
22.30 Did you sec...? 23.00 (TT) Truly,
madly, deeply. Screen two tv-spel.
00.40 Macaroni. 02.20 Rapido.

Limburgs dagblad J televisie en radio zondag
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