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Rappers voorspelden
woede-uitbarsting

JLOS ANGELES - De altijd aanwezige woede in de straten van de
JÈZwarte buurten in Los Angeles die gisteren uitbarstte in hevige rellen
.'- kwam niet als een verrassing voor de luisteraars van rapmuziek. De-
* ïe maand nog waarschuwde rapper Ice T in zijn song 'Cop Killers'
-\ dat 'we vanavond wraak nemen. De minder radikale rapper L.L.

Cool J. vertelde op de single 'Illegal Search' ook al over gewelddadi-
ige acties van de politie en M.C. Shan rapte „dat het tijd wordt onszelf
Me verdedigen." Er is al jaren een verbale oorlog aan de gang tussen
Mie politie en de rapscene. Rappers gebruiken hun muziek om terug
Hte slaan naar het blanke politie-apparaat, dat volgens veel zwarten
jhen niet beschermt, maar juist mishandelt.
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EERST REGEN, DAARNA OPKLARINGEN
JÖAARNAlü een westelijke stroming
■ veel bewolking aange-

voerd, waaruit enige regen of
Motregen valt. In de eerstehelft van de middag passeert
een koufront Limburg, waar-
achter koele en onstabiele

! juchtwordt aangevoerd.Hier-
I >n komen enkele perioden met

Zon voor, maar er kan ook nog
een bui vallen. In de avond en
lacht klaart het verder op en
Ontstaan plaatselijk mistban-
ken. De temperatuur schom-
melt overdag rond de 11 gra-
den en daalt in de nacht tot 4
eraden. De wind is matig en
komt uit zuidwestelijke rich-
ting.
VANDAAG:
Zon op: 06.09 onder: 21.05
»naan op: 05.06 onder: 20.05
MORGEN:
Zon op: 06.07 onder: 21.06
Uiaan op: 05.29 onder: 21.22

Balans
Het geweld in Los Angeles waarbij
niet alleen zwarten maar in het cen-
trum ook blanken waren betrokken
volgens ooggetuigen, had blijkens
een voorlopige balans gisteren 13
mensen het leven gekost. Er waren
toen al 200 arrestaties verricht. Min-
stens 170 mensen raakten gewond.
Blanken werden uit hun auto ge-
sleurd om op dezelfde behandeling
als die King kreeg getrakteerd te
worden.

Burgemeester Bradley sprak van
ruim vijftig brandhaarden ten ge-
volge van brandstichting, plunde-
ring en andere geweldplegingen
waarbij handbalstokken, molotov-
cocktails, vuurwapens en machine-
geweren werden ingezet.
De gouverneur van Californië sprak
van het ernstigste geweld in Los
Angeles in dertig jaar. De politie
van Los Angeles werd in haar
hoofdkwartier meermalen onder
vuur genomen. In het bijzonder po-
litieauto's werden in brand gesto-
ken.

Buitensporig
De vier politiefunctionarissen zijn
behalve van buitensporige mishan-
deling ondermeer beschuldigd van
vervalsing van het rapport dat naar
aanleiding van het incident werd
opgemaakt. De jurywaarin geenen-
kele zwarte zitting had, sprak het
viertal vrij van alle aanklachten.

Zie ook pagina5

" Zwarten in Los Angeles
in uitzichtloze situatie

Doden bij rellen na vrijspraak van blanke agenten

Oorlogssfeer in Los Angeles
■OS ANGELES - In Los Angeles in de Verenigde Staten isie noodtoestand uitgeroepen en een nachtelijk uitgaansver-
jod ingesteld, nadat in het centrum van de stad en in de
Jvarte buurten in het zuiden van Los Angeles bloedige rel-
In waren uitgebroken. Winkels en huizen van blanken en
|Dk van de Zuidkoreaanse gemeenschap gingen in vlam-
den op, nadat een jury vier politieagenten vrijsprak van
I lishandeling van een zwarte automobilist. Ook de afgelo-
len nacht waren er - 24 uur na de uitspraak - weer hevige
I illen in de hoofdstad van Californië. De vrees groeit dat het
I eweld zal overslaan naar andere steden.

Ifesident Bush verscheen gister-
-3 iddag op de televisie en verklaar-

(■. in een poging de gemoederen tot
idaren te brengen,dat „het minis-

_rie van justitie zal doorgaan met
fet gerechtelijke onderzoek naar dekak." De hele zwarte gemeenschap
h ook burgemeester Bradley wa-
hn geschokt door het oordeel van
Ie jury. De zwarte leider Jesse
Lckson vond het oordeel 'smerig,
ypocriet en racistisch.

te vrijspraak van vier blanke poli-
emannen kwam onverwacht. Vo-
g jaar werd een zwarte automobi-
Bt ernstig mishandeld door politie-
Jenten die hem aanhielden na een

fchtervolging. Hij liep daarbij her-_

senbeschadiging op, zijn gezicht
werd vreselijk toegetakeld en de
agenten braken één van zijn benen.
Een amateur-filmer die toevallig
zijn camera aan het uitproberen
was, filmde de hele mishandeling
en verkocht zijn film aan de tv.
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Andriessen haalt voor 1,8 miljard orders binnen

Kamer afwachtend
over China-succes

DEN HAAG - Een kamermeerder-
heid bestaande uit CDA, PvdA en
D66 wil vooralsnog geen oordeel ge-
ven over het succes van minister
Andriessen (economische zaken) bij
het binnenhalen van orders uit Chi-
na ter waarde van 1,8 miljard gul-
den. De drie partijen willen met
name meer inzicht in de hardheid
van de orders.

De hele Kamer wenst een schrifte-
lijk verslag van Andriessen over
zijn China-reis. Aan de hand daar-
van wil men een debat met de be-
windsman waarbij een definitief
oordeel gegeven zal worden. An-
driessen zelf zegt voor 1,8 miljard
gulden aan orders te hebben ge-
boekt, al is niet alles daarvan hard.

„Ik wil nu niet roepen, het is goed
of slecht", aldus hetPvdA-kamerlid
Vos. „Ik wil eerst zijn verslag zien.
Dat leg ik dan naast de gemeen-
schappelijke verklaring die wij in
1984 met deChinezen hebben geslo-
ten.". In de verklaring beloofde ons
land geen militair materieel meer
aan Taiwan te leveren in ruil voor
orders uit China. Begin dit jaar
wees het kabinet een exportvergun-
ning voor onderzeeboten aan. Tai-
wan van de hand, onder zware druk
van China.
Vos wees erop dat de 1,8 miljard
gulden aan orders uit China wel 'an-
dere centen' zijn dan de Taiwan-
order. Die beliep 8 miljard gulden,
inclusief compensatieorders voor
Nederlandse bedrijven zelfs het
dubbele.
Het CDA-kamerlid Mateman zei
„niet zo opgetogen" te zijn over de
missie-Andriessen, ook al is er meer
uitgekomen dan gedacht. Hij prees
Andriessen voor zijn grote ijver en
inzet „maar de Chinezen hebben
het laten afweten", meende de
CDA'er.

Zie ook pagina 5

" Andriessen: 'Kamer
heeft laatstewoord'

Prinsen oerhollands

En koningin Beatrix straalde
AMSTERDAM - Koningin Beatrix
heeft genoten van haar bezoek aan
Rotterdam. „Wat een mensenmassa,
enorm", sprak de koningin kort
voor haar vertrek vanuit het stad-
huis aan de Coolsingel naar Huis
ten Bosch in Den Haag. Zon
150.000 mensen probeerden voor

het stadhuis een glimp van de ko-
ninklijke familie op te vangen. In
totaal hebben een kwart miljoen
mensen gisteren in Rotterdam de
nationale Koninginnedag gevierd.

Vijftien mensen liepen in het ge-
drag voor het stadhuis, waar de
koninklijke familie om halftwee op
het balkon verscheen, ribletsel op.
Eén van hen moest naar het zieken-
huis. Ook kregen enkele mensen
hartklachten door de grote drukte.
De koningin was zeer te spreken
over de nieuwe bus waarin zij van
Overschie naar de Afrikaanderwijk
en vervolgens de Coolsingel werd

vervoerd. „Doordat wij wat hoger
zaten èn door de hogeramen heb ik
ook veel van de versierselen kun-
nen zien. Het was een geweldige
ontvangst." Burgemeester Peper
kon zijn geluk niet op. „Dit was een
zeer indrukwekkende liefdesbetui-
ging aan onze stad. Het heeft mij
werkelijk ontroerd, het was Rotter-
dam op zn superbest."
Volgens de Rotterdamse politie
hebbenzich tijdens het bezoek geen
incidenten voorgedaan.

" Zie verder pagina 13 en 16

# Prins Constantijn
(links) en zijn broer
Friso zien tijdens een
bezoekje aan de
Rotterdamse wijk
Overschie kans aan
hun bodyguards te
ontsnappen. Het
tweetal stapt, met
glimmend zwarte
schoenen, in grote
klompen en spurt er
vervolgens vandoor.

Foto: ANP

Zware aardbeving
in de buurt van

Griekenland
ATHENE - Een zware aardbeving
van 6.1 op de schaal van Richter
heeft gisteravond het oostelijk Mid-
dellandse zeegebied getroffen.
Volgens het Seismologisch Insti-
tuut in Athene lag het epicentrum
van de aardbeving 490 kilometer
ten zuidoosten van Athene en 100
kilometer ten zuidoosten vanKreta.
Er waren gisteravond laat nog geen
meldingen over slachtoffers, maar
de materiële schade zou aanzienlijk
zijn.

Geen resultaat
Vredesoverleg

Midden-Oosten
WASHINGTON - In Washington is
de vijfde ronde van de vredesbe-
sprekingen over het Midden-Oosten
tussen Israël, Syrië, Libanon, Jor-
danië en de Palestijnen geëindigd
zonder dat zij overeenstemming
hebben bereikt. De Palestijnse en
Syrische delegaties klaagden na af-
loop dat Israël elke vooruitgang in
de gesprekken tegenhield.
De Israëlische vertegenwoordiger
meende echter dat de partijen tot
een zakelijk gesprek zijn gekomen.
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SCHAESBERG
Autokino: The last boyscout, vr
za 21.30 uur. Akiss before dying,
vr za 23.45 uur, zo 21.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook, dag. beh. ma do 14
en 21 uur, ma do 21 uur, za zo
ook 17.45 uur. Deceived, dag.
beh. ma do 14.30 en 21.15 uur,
ma do 21.15 uur, za zo ook 18.30
uur. JFK, dag. beh. ma do 14 en
20 uur, ma do 20 uur. Cape Fear,
dag. beh. ma do 14.30 en 21.15
uur, ma do 21.15 uur, za zo ook
18.15 uur. Ciné-K: De Noorder-
lingen, dag. 21 uur, za ook 18.30
uur. Cinema-Palace: Beethoven,
dag. 19 en 21.30 uur, dag. beh. vr
ma do ook 14 en 16.30 uur.
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen, dag. beh. vr ma do 14 en
16.15 uur. Silence of the lambs,
dag. 18.30 en 21.15 uur. The last
boyscout dag. 18.45 uur, dag.
beh. vr ma do ook 14 en 16.30
uur. The prince of tides, dag.
21.15 uur. Lumière: Toto le he-
ros, dag. 20 uur. Cheb, dag. 20.30
uur. Les amants du Pont Neuf,
dag. 22 uur. Down by law, vr za
23 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.
20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur,
vr t/m wo ook 15uur. Sneeuwwi-
tje en de zeven dwergen, vr t/m
wo 15 uur.

" Scène uit 'Beetho-ven.

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur, vr t/m wo ook 14 uur. JFK,
dag. 20.30 uur. Filmhuis Sit-
tard: Stalker, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: A kiss befo-
re dying, dag. beh. Wo 20.30 uur.
Silence of the lambs, dag. beh.
Wo 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Beethoven, vr t/m zo
19.30 en 21.30 uur, ma t/m do
20.30 uur, zo wo ook 14.30 uur,
zo ook 16.30 uur. Royaline: JFK,
dag. 20 uur, zo ook 16 uur. Fievel
in het wilde westen, zo wo 14.30
uur. Filmhuis Roermond: Stal-
ker, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Stalker, za 20 uur, di
20.30 uur. Jimmy Hendrix: Mon-
terey en Isle of Wright & Step
across the border, zo 20 uur.

Drank
Onvergetelijk is Kim Basingers
komische optreden in Blind Da-
te geweest, als een meisje dat
niet tegen drank kan en die door
toch te drinken deene calamiteit
na de andere veroorzaakt, waar
vooral Bruce Willis voortdurend
dupe van wordt. Nu in Final
Analysis speelt Kim andermaal
een vrouw die niet tegen drank
kan. En dit keer vallen er lijken.

„Ja, het begint op typecasting te
lijken, niet? Heb je een meisje
nodig dat niet tegen drank kan?
Vraag Kim Basinger! Maar on-
toerekeningsvatbaar gedrag
gaan vertonen na het gebruik
van zelfs maar een beetje alco-
hol, dat is een pathologische
afwijking die serieus is en echt
bestaat. Ik heb het zelfeens mee-
gemaakt dat we zaten te tafelen
met in ons gezelschap een meisje
dat niet tegen wijn kon. Met
wqdka had ze nooit problemen,
maar ze nam één glas rode wijn
en ze ging finaal tegen de vlakte.
Zware ademhalingsstoornissen.
We moesten met haar naar een
ziekenhuis om haar maag te la-
ten leegpompen. Ze was er bijna
geweest."

Vergiftiging
Regisseur Phil Joanou mengt
zich in het gesprek: „Het script
voor Final Analysis is geschre-
ven door Wesley Strick, dat is de
man die ook ket script voor
Scorsese's remake van Cape
Fear vervaardigd heeft. Voor het
script van onze film heeft Wesley
samengewerkt met Robert Ber-
ger, een New Yorkse psychiater.
Omdat deze film nogal met psy-
chiatrie te maken heeft. Berger
bezit kennis over echte gevallen
van deze zeer serieuze afwijking.
Het enige verschil met de prak-
tijk is dat pathologische vergifti-
ging door alcohol in werkelijk-
heid helemaal niet zo controver-
sieel als'in deze film gesugge-
reerd wordt. In de rechtzaalscè-
nes laten wh' twijfel zaaien over
de mogelijkheid van het feno-
meen. Dat gebeurt als. span-

ningselement. Omdat we te
maken hebben met een geval dat
de perfecte moord zou kunnen
zijn. Van de vraag ofKim Basin-
gers personage een echt dan wel
gefingeerd slachtoffer is van die

afwijking, hangt af of die vrouw
wel of niet terecht beschuldigd
wordt van een moord waarvan
zij claimt zich niets te kunnen
herinneren. Het hele idee voor
deze film is vanuit die gedachte
gestart: stel dat iemand de per-
fecte moord zou willen plegen
door zich te beroepen op deze af-
wijking. Die schijnt men name-
lijk chemisch niet te kunnen
testen, via bloedonderzoek of

Kreng
Kim Basinger: „Dat dubbelzinni-
ge van de rol, dat is natuurlijk
precies wat ik er zo aantrekkelijk
aan vond. Die vrouw dientzo ge-
speeld te worden dat het publiek
haar acceptabel moet kunnen
vinden als beklagenswaardig
slachtoffer; getrouwd met een
hele nare kerel en dan ook nog
psychiatrisch patiënt. En tegelij-
kertijd moet die vrouw eveneens
overtuigend zijn als wellicht
toch een vreselijk geraffineerd
kreng dat een gefingeerde afwij-
king probeert te gebruiken als
alibi voor een lang tevoren ge-

plande moord. Wie van die twee
vrouwen is ze? Op die vraag
hangt de hele film. Zon rol spe-
len, dat is een zeer attractieve
uitdaging voor een actrice. Maar
het is wel een probleem, want
vanafhet moment dat ik voor de
eerste keer het script had uitge-
lezen, wist ik immers wie van de
twee vrouwen ze werkelijk is.
Wat ik geprobeerd heb is om na
te gaan in hoeverre de twee ge-
zichten toch samenvallen. Ik
kwam tot de conclusie dat ze
hoedanook een vrouw is die ziek
is; hoedanook een vrouw die
slachtoffer was en die gepro-
beerd heeft haar lot in eigen
hand te nemen. Via een moord.
Onbewust in het ene geval, of
zeer bewust en koelbloedig in
het tweede geval. Zo ben ik, voor
mijn gevoel, met die ambivalen-
tie weg gekomen."
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Kim Basinger, de 'femme fatale' van Hollywood

'Weg van dubbelzinnigheid'
DOOR PIETER VAN LIEROP

Wat hebben Scan Connery,
Robert Redford, Jack Ni-
cholson, Bruce Willis, Burt
Reynolds, Mickey Rourke,
Jeff Bridges en Sam She-
pard nog meer gemeen be-
halve de status van super-
ster in Hollywood? Stuk
voor stuk hebben ze ooit in
een film kunnen ontdekken
dat verliefd worden op
langlokkige Kim Basinger
doorgaans catastrofale ge-
volgen heeft. Alec Baldwin
die zich ook buiten de con-
text van The Marrying Man
aan Kim verslingerde,
kreeg gedemonstreerd hoe
dan een hele filmproductie
ontregeld kan raken. En Ri-
chard Gere bleek zijn les
van No Mercy niet te heb-
ben geleerd en moet nu in
Final Analysis (Nederland-
se première 22 mei) op-
nieuw ontdekken hoe liefde
voor Kim fataal kan uitpak-
ken.

In een Parijse hotelsuite zit Kim
Basinger erby als de onschuld
zelve. Als 'the cat who ate the ca-
nary', zoals ze in het Engels zeg-
gen. Final Analysis-regisseur
Phil Joanou deelt het aanhalige
gezelschap van de blondine uit
Georgia: een vrolijke zenuwpees.

" Kim Basinger in 'FinalAnalyses'

" Kim Basinger in 'Too Hot to Handle' samen met Alec
Baldwin, haar huidige partner.

" Kim Basinger in '9 1/2
Weeks'

Boosaardig
„Datje tot zulke oplossingen ko-
men kunt, betekent dat je te
doen hebt met een goed script.
En Final Analysis heeft een erg
goed, buitengewoon intelligent
geschreven plot. De kille boos-
aardigheid achter deze misdaad
vind ik niet onwaarschijnlijk. Ik
denk dat er in het werkelijke le-
ven een hoop scherpzinnig be-
dachte slechtheid bestaat die
nog veel krasser is. Maar je hoort
er meestal niks over, juist omdat
die geniale slechteriken kunnen
zorgen dat ze niet tegen de lamp
lopen, want daar gaat het juist
om. Ze komen ermee weg. Som-
mige gewetenloze breinen bezit-
ten een bijzonders sluwheid in
het bedenken van manieren om
anderen te manipuleren."

- Hoe heeft Kim Basinger zich
op de rol voorbereid?

„Ik heb me helemaal niet voor-
bereid. Dat is iets wat ik ook al-
tijd al zo geforceerd vond tijdens
mijn acteer-opleiding. Dan
moest iedereen om de beurt la-
ten zien hoe men een bepaalde
rol interpreteert. Dan kreeg je
eerste enige tijd om je mentaal
voor te bereiden. Ik speelde dat
braaf mee, ik deed alsof tenmin-
ste. Maar als het mijn beurt was,
vroeg ik mezelf af: 'Voel ik me
nu anders dan daarstraks?' En
het antwoord was: 'Helemaal
niet!' Allemaal aanstellerij. Als
voorbereiding op Final Analysis
heb ik vijf minuten gekeken
naar een scène uit een oude film
waarin Olivia de Havilland gek
wordt en alsmaar rondholt met
een kandelaar. Ik probeer me
wel een idee te vormen over hoe
ik iets ga spelen, maar ik houd
het tegelijkertijd op een afstand
alsofik me er eigenlijk tegen ver-
zetten wil. Speciaal in deze film
zitten nogal wat scènes waarvan
ik tevoren dacht: dit wil ik hele-
maal niet doen, want dan geef ik
me te veel bloot. En zo zit ik 's
ochtends nog steeds te broeden
en me mentaal te verzetten als
een klein meisje dat niet in tuig
wil. En ik realiseer me steeds be-
ter, tot in details van de scène
die aan de beurt is, waarom ik
het niet wil doen. Als een assis-
tent-regisseur me komt halen,
dan ga ik naar de set alsof het
gaat om mijn executie. Maar op
het moment dat de camera gaat
draaien, floept het er zo uit. Want
door me tevoren zo precies voor
de geest te halen waarom ik het
allemaal niet wilde, ben ik er aar-
dig achter gekomen waar precies
het in die scènes op aan komt.
Zo werkt dat bij mij. Tijdens re-
petities ben ik niks waard. Ca-
mera-repetities vind ik het ergste
wat bestaat. Maar op het mo-
ment dat het telt, is er niks aan
de hand. Onmiddellijk daarna
ben ik dan weer immens opge-
lucht dat het voorbij is ook."

Asperges met
sabayonsaus

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 2 kg asperges, 1 el zout,
klontje boter. Voor de saus 2 dl
aspergekookvocht, 2 dl witte
wijn, 5 eierdooiers, 100 g gepelde
Hollandse garnalen, 4 el crème
fraiche, 1 el fijngeknipte kervel,
witte versgemalen peper. Voor
garnering: 4 tomaatjes of 8 cher-
rytomaatjes, 12 takjes kervel.

Schil asperges en kook gaar.
Haal uit kookvocht en houd
warm opvoorverwarmde schaal.
Kookvocht en witte wijn in pan-
netje met water. Meng goed en
voeg al roerend één voor één
eierdooiers toe. Verwarm saus
au-bain-marie tot ze dik vloei-
baar en schuimig is. Neem pan
uit pan met kokend water en
voeg garnalen, crème fraiche en
fijngeknipte kervel toe. Breng op
smaak met gemalen peper. Ser-
veer asperges met sabayonsaus
en gameer met partjes tomaat en
takjes kervel.
TIP: drink hierbij een Elzasser
Riesling of een Muscadet sur
Lic.

film

bioscopen

HEERLEN
Royal: Hook, dag. 14.30 18en 21
uur. Rivoli: The father of the
bride, dag. 15 19 en 21.15 uur.
Maxim: Cape Fear. dag. 14.30 18
en 20.30 uur. H5: Beethoven,
dag. 14.30 19.30 en 21.30 uur,
dag. beh. Wo do ook 16.30 uur.
Freddy's dead, dag. 14.15 19 en
21.15 uur, dag. beh. Wo do ook
16.15 uur. Sneeuwwitje en de ze-
ven dwergen, vr t/m di 14 en 16
uur, wo 14 uur. The last boys-
cout, dag. 18.30en 21 uur, do ook
14 uur. The Lover, dag. 18.30
uur. The prince of tides, dag. 14
en 21 uur. Silence of the lambs,
dag. 14 18.30en 21 uur. Filmhuis
de Spiegel: Barton Fink, vr zo 21
uur.

video vers

DOOR RON BROWN EN
HANS TOONEN

In Video Vers wordt aandacht
besteed aan speelfilms die bin-
nenkort als video te huur of te
koop zijn.

'Only the Lonely' mag dan prat
gaan op een uitgelezen rolbezet-
ting, toch zet deze komedie jë
niet in brand. John Candy ('Unc-
le Buck', 'Home Alone') mist de
uitstraling, nodig om de kijker te
overtuigen van de vonk die over-
slaat wanneer hij valt voor Ally
Sheedy ('St. Elmo's Fire', 'The
Breakfast Club').

Het verhaal deugt best: de nog
altijd bij zijn moeder inwonende
politieagent Danny Muldoon
(John Candy) wordt verliefd op
Theresa (Ally Sheedy), dodelijk
verlegen dochter van de lokale
doodgraver. Danny's egoistische
moeder Rosé (Maureen O'Hara)
vreest echter dat zij de praat- en
pispaal van een zoon gaat mis-
sen. En schoffeert zowel haar
verliefde zoon als het meisje. Bo-
vendien blijft ze chagrijnig rea-
geren op de avances van haar
buurman Anthony Quinn. Uiter-
aard krijgt moeder Rosé een
koekje van eigen deeg. En uiter-
aard vinden de politieagent en
de doodgraversdochter elkaar
toch. Maar dat je met ze mee
lacht of huilt? Helaas. (Fox).

'Coopersmith' borduurt welis-
waar voort op de beduimelde
whodunnit-stoplap, maar geeft
er toch een smakelijk tintje aan.
Coopersmith (Grant Shaw) is
een gewiekste verzekeringsin-
specteur in Los Angeles. Zaakjes
die stinken, krabt hij open, zodat
er geen stuiver wordt uitbetaald.
Een schoft van een stockcar-cou-
reur beduvelt zijn echtgenote.
Op een dag breekt hij haar nek,
duwt haar vervolgens kopje on-
der in het bad. En hoopt dat de
verzekering gelooft dat zijn
vrouw over een stuk zeep dode-
lijk is uitgegleden. Coopersmith
is hem echter te slim af. (Univer-
saVEsselte)

'Meetlng Venus', een film met
een titel die wat erotisch klinkt
maar dat niet is, hinkt op maar
liefst drie gedachten. Het verhaal
over een onbekende, idealisti-
sche Hongaar die in Parijs Wag-
ners meesterwerk 'Tannhauser'
mag dirigeren, richt zich op de
liefhebbers van klassieke mu-
ziek, van romantiek en van hu-
mor. De makers hebben zich
blijkbaar niet volledig op een
van deze mogelijkheden willen
(of durven) concentreren.

Het gevolg is dat geen van deze
drie groepen echt aan zijn trek-
ken komt. Hoewel de beroemde
sopraanKiri Te Kanawa de zang-
stem van hoofdrolspeelster
Glenn Close ('Jagged Edge', 'Fa-
tal Attraction') levert, de Wag-
ner-tenor Rene Kollo zijn stem
aan de hoofdrol van Tannhauser
leent, en zowel het London Phil-

harmonie Orchestra als de Am-
brosian Singers hun medewer-
king verlenen, komt de muziek
voor de liefhebber veel te weinig
aan bod.

De tragi-komische situatie waar-
in de Hongaarse dirigent -ge-
speeld door Niels Arestrup- be-
landt, kent zeker vermakelijke
aspecten maar komt ook niet
echt uit de lachverf. De muziek-
idealist -wordt gedwarsboomt
door drammerige vakbondsfigu-
ren dieover koffiepauzes zeuren,
een licht ontvlambaar zangkoor
met vele nationaliteiten dat con-
stant ruzie maakt, een postmo-
dernistisch gruweldecor, een
hevig intrigerend operamanage-
ment, en actievoerde milieugroe-
peringen, maar het komisch
potentieel wordt onvoldoende
benut.

Dat komt mede omdat het ver-
haal verder gecompliceerd wordt
door de (serieus bedoelde) lief-
desverhouding tussen de (ge-
huwde) dirigent en zijn ster-
sopraan. Misschien dat de film,
waarin ook de Nederlandse actri-
ce JohannaTer Steege een rolle-
tje heeft, daarom nog het leukst
is voor de liefhebbers van een
goede 'soap'-serie. Redelijk kri-
tiekloos vermaak, maar toch
jammervan de muziek.(Warner)

'Backdraft' gaat over een sluip-
moordenaar: vuur, laagliggend
en wachtend op iemand die een
deur intrapt, een raam inslaat.
Want dan krijgt hij meer zuur-
stof en met zijn verschroeiende
hitte blakert hij dan zijn prooi.
Korter gezegd: een actiefilm
over de brandweer van Chicago,
over twee broers (Kurt Russell
en William Baldwin) die elkaar
een tijdlang niet uit kunnen
staan. Maar die uiteindelijk toch
schouder aan schouder allerlei
aangestoken branden blussen.
De film moet ook een beeld ge-
ven van het brandgevaarlijke
beroep van brandweerman.
Vooral de vurige scènes zijn
adembenemend. (Universal/
Esselte)

" Glenn Close

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. moeilijk buigbaar; 4. het
eerste gedeelte; 8. onveranderlijk, blijvend;
11. huid; 13. spoedig; 14. afgelopen; 15.
verschrikkelijk; 18. treuzelen; 20. insekt;
21. stil peinzen; 22. zangstem; 23. vrou-
welijk dier; 25. gewicht; 27. opening; 28.
bevel; 30. loop der gebeurtenissen; 32. ti-
tel (afk.); 34. loopstok; 36. boksterm (eng.
(afk.); 37. eiland der Ned. Antillen; 38. uit-
stel, nalatigheid; 39. inhoudsmaat (afk.);
40. opstandeling; 42. lengtemaat (afk.);
43. slaapplaats; 44. oude lap; 45. slag met
een bijl; 47. bedorven; 50. zeilschip met
platte bodem; 52. bloeiwijze; 53. zonder
licht; 55. kerkelijke dienst; 57. ruw en
oneffen (v.opp.); 59. vloerkleed; 61.
bouwlanden bij een dorp; 62. een zekere;
64. projektieplaatje; 65. week, sappig; 66.
schild met Medusahoofd als attribuut v.
Athene (gr. myth.); 67. eiland in de Oost-
zee.

Verticaal: 1. leedwezen; 2. vlijtig; 3. hevig]
5. en dergelijke (afk.); 6. plantaardig voed]
sel; 7. dieregeluid; 8. langs; 9. dragend'
mannenfiguur (bouwk.); 10. tijdelijke ven
blijfplaats; 12. kleefmiddel; 14. asvaas; 16
voetbedekking; 17. verschil van meninflj
twist; 18. naaldboom; 19. gebogen priem
24. sierduif; 25. datgene wat een gevol.
brengt; 26. familielid; 28. zitplaats; 29'
soort van roofkarpertje; 31. leesteken; 33'
erg los; 34. plaaggeest; 35. korte tijds-
duur; 36. gezichtseinder; 41. stoot, schoK
43. glas sterke drank; 46. instrument tef
richtingbepaling; 47. knaagdier; 48. soeze'
rig; 49. rivier in Nederl.; 51. meisjesnaafl1
(afk.); 52. ingeademde lucht; 53. scheepS'
vloer; 54. wiel; 56. dierenverblijf; 58. g«'
wicht; 60. rivier (sp.); 62. rivier in Fries-
land; 63. vogelprodukt.

Oplossing van gisteren
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Duitse vakbond
neemt gas terug
bij stakingsacties
\KEN -De Duitse vakbonden heb-
ten gisteren wat gas teruggenomen
)ij hun stakingsacties voor meer
oon. Op de vierde stakingsdag re-
ien in enkele grote Westduitse ste-
len de bussen en treinen weer vol-
lens schema. De stakingsleiders
'erzekerden echter dat aan de ac-
ies geen eind komt zolang de rege-
'ing niet instemt met hun loonei-
sen. „Dit is geen adempauze", zo
verklaarde een functionaris van de
'akbond voor openbare diensten,
ransport en verkeer ÖTV. „Dit is
ien manier om de burgers te laten
(veten dat wij niet tegen hen staken
ftiaar flexibel zijn". De ÖTV wil

{en loonsverhoging van 9,5 procent
iaar de regering wil niet verder
aan dan 4,5 procent.
)e vakbondsleiding kondigde

■fvoensdag al aan gisteren en van-
Haag, 1 mei in Duitsland een officië-le feestdag) tijdelijk gas terug tehemen. Het voornemen is begin vol-
gende week de druk opnieuw op te
poeren.

Westerse politici
China uitgezet
na protestactie

.EIJING - In China zijn gisteren
teven Westeuropese parlementsle-
ien en vakbondsleiders korte tijd
.earresteerd nadat zij op het Tie-
ïanmen-plein in Beijing een korte
protestactie hadden gehouden. De
teven zijn inmiddels naar het vlieg-
veld overgebracht om het land te
Vorden uitgezet. Drie Westerse ver-
slaggevers die de manifestatie bij-
woonden, werden eveneens vastge-
houden. Londen, Parijs en Bonn
hebben Beijing om opheldering ge-
vraagd.

,Dp het plein waar in juni 1989 de
Chinese democratische beweging
dooi- het leger bloedig werd neerge-
slagen, ontrolden de zeven betogers
(ürie Fransen, twee Duitsers, -een
§rit en een Zwitserse) spandoeken
daarin zij vrije vakbonden en de-
mocratie in China eisten.
r

groep, die voor een particulier
Woek in China was, ging over tot

nadat pogingen waren mislukt
°p\ op het ministerie van justitie te
ftraten over vrijlating van politieke
Öavangen en het toelaten van vrije
Vakbonden

Fokker hoopt op doorbraak op Amerikaanse markt

Leger VS in markt
voor militaire F5O

SCHIPHOL - Fokker is bezig met
de ontwikkeling van militaire uit-
voeringenvan deF5O. Zo worden er
met het oog op de Amerikaanse
markt, plannen ontwikkeld die het
toestel geschikt moeten maken als
verkenningsvliegtuig.Ook is het ge-
knipt om parachutisten te droppen.
De plannen zijn onlangs gepresen-
teerd op een vliegtuigshow in At-
lanta.

Het radarvliegtuig, dat Fokker on-
der de naam Kingßird 2E heeft aan-
geboden, is in feite een kleinere
uitvoering van de bekende Awacs,
radarvliegtuigen van Boeing. Het
toestel is al getest in de windtunnel
op Schiphol.
Woordvoerder B. van Veen beves-
tigt de plannen van de Nederlandse
vliegtuigfabrikant voor militaire
versies van de Fokker 50. „Veertig-
procent van de F27 wordt gebruikt
voor wat anders dan burgerlucht-
vaart. VIP-toestellen, militaire
transporten en dat soort dingen.Die
markt willen. we met de F5O ook
op", aldus Van Veen.

Fokker probeert niet alleen met een
verkenningsvliegtuig de F5O te ver-
kopen. Het toestel is al onder de
naam Maritime Enforcer verkocht
aan de marine van Singapore die er

onderzeeboten mee wil bestrijden.
Bovendien heeft de Nederlandse
vliegtuigfabrikant het Amerikaanse
leger het toestel ook in andere ver-
sies aangeboden. Zoals voor het
droppen van parachutisten en het
vervoer van vracht.

Volgens Van Veen kan er nog niet
worden gesproken over orders van
het Amerikaanse leger. Er is belang-
stelling voor de F5O, maar er zijn
ook concurrenten op de markt met
dergelijke toestellen.
De Fokker 50 is overigens het zor-

genkindje van de vliegtuigbouwer.
Het is een kwalitatief goed, maar
vooral duur toestel dat veel moeilij-
ker wordt verkocht dan de succes-
volle Fokker 100. De verwachte
doorbraak op de Amerikaanse
markt is uitgebleven, terwijl de
FlOO daar wel een succes is.

De F5O is overigens ook aangebo-
den aan de Nederlandse lucht-
macht, maar die heeft tot nu toe nog
geen besluit genomen over aan-
schaf. De voorkeur van de lucht-
macht ging tot voor kort uit naar
toestellen van buitenlands fabri-
kaat, maar op uitdrukkelijk verzoek
van de Tweede Kamer mag Fokker
ook meedingen naar de order.
Het Amerikaanse leger gebruikt op
dit moment overigens al Fokker-
vliegtuigen. Het parachutistenteam
de Golden Knights, elitetroepen
van de Amerikanen, hebben twee
F27's.

binnen/buitenland

Belgen blunderden in moordzaken Woensdrecht

Dossier verdachte kwam op
verkeerde bureau terecht

ANTWERPEN - De Belgische
justitie heeft ernstig geblunderd
in de ontvoeringszaak Inge
Breugelmans (14). Dossiers be-
landden op verkeerde bureaus
en er werd niet alert gereageerd
op verdenkingen tegen verdach-
te Ludo de B. uit Woensdrecht,
die maandag is aangehouden.
Dit bevestigt woordvoerster D.
Reijnders van het parket in Ant-
werpen. De B. heeft bekend zo-
wel Inge Breugelmans (in de-
cember) als vier maanden later
Ines van Muylder (16) te hebben
ontvoerd, verkracht en ver-
moord.-
Reijnders geeft onomwonden
toe dat het parket in de tussen-
liggende periode nooit de link
gelegd tussen de verdwijning
van Inge en informatie die eind
december al wees op de 33-jarige
Nederlandse verdachte. Beide
zaken speelden in dezelfde tijd
en Ln dezelfde (grens)streek.

Reijnders noemt het „gek dat de
informatie nooit eerder is gekop-
peld". Volgens haar kampt het
Antwerpse parket met chroni-
sche onderbezetting. Ook be-
schikt het niet over computers
die gegevens snel kunnen op-
slaan.

Reijnders vindt dat de Neder-
landse justitie niets te verwijten
valt. Dagbladen in België en Ne-
derland kritiseren de officier van

justitie in Breda omdat die naar
hun mening getreuzeld heeft
met het doorzendenvan een Bel-
gisch verzoek om De B. aan de
tand te voelen. „Ik zou zelf ook
niet sneller hebben gehandeld.
Het was geen spoedeisende
zaak", oordeelt de woordvoer-
ster.

Tweede-Kamerlid W. Swildens-
Rozendaal (PvdA) kondigt aan
dat ze minister van justitie

Hirsch Ballin vragen zal stellen
óver de exacte gangvan zaken in
het onderzoek. Ze is voorzitter
van de vaste kamercommissie
voor justitie: „Het mag niet zo
zijn dat de grens een belemme-
ring heeft gevormd bij de juiste
vervolging van de verdachte".
Inge Breugelmans verdween op
30 december in Wuustwezel. De
dag ervoor legde de politie in Es-
sen de laatste hand aan een pro-
ces-verbaal waarin Ludo de B.

wordt beschuldigd van het lastig
vallen van Belgische meisjes in
die plaats. Dat gebeurde in de-
cember. De man zou exhibitio-
nistische handelingen hebben
verricht. De Belgen kwamen De
B. op het spoorvia het kenteken
van zijn rode Volkswagen Golf.
Naar nu blijkt dezelfde rode wa-
gen waarin hij in oktober reeds
een 18-jarig meisje in Wuustwe-
zel poogde te ontvoeren.
Op 15 januari stuurde het Essen-
se korps het proces-verbaal naar
het parket met het verzoek de
Nederlandse justitie op de
Woensdrechtenaar af te sturen.
De Essense politie is verontrust
en maande het parket volgens
een zegsman tot spoed. In Ant-
werpen belandde het dossier
echter niet op het bureau van de
mensen die zich met de verdwij-
ningszaak Breugelmans bezig-
houden. „En dat had wel gemoe-
ten", constateert Reijnders nu.

'Wettelijke bijdrage' door kabinet aan banden gelegd

Particulier verzekerden
goedkoper af na ingreep

DEN HAAG - Het kabinet
gaat ingrijpen bij de zoge-
noemde 'wettelijke bijdragen,'
die particulier verzekerden in
de gezondheidszorg betalen
om voor bejaarden en studen-
ten een extra goedkope polis
mogelijk te maken. De nieuwe
regeling moet op 1 januari
1993 ingaan.

De term 'wettelijke bijdragen' is
verhullend. De hoogte wordt vast-
gesteld door een stichtingwaarin de
particuliere verzekeraars het zelf
voor het zeggen hebben. Recent
maakten onderzoekers van de Eras-
musuniversiteit bekend dat de bij-
dragen de laatste jaren veel te hoog
waren. Particulier verzekerden be-
taalden zo 250 miljoen gulden te
veel. Dit jaar is dat 200 miljoen gul-
den.
De bijdrage is nu 414 gulden per
volwassenen per jaar. Ten opzichte
van vorig jaar ging het bedrag op 1
januari jl. met bijna 50 procent om-
hoog. Mede daardoor werden parti-
culier verzekerden met fors hogere
kosten opgezadeld en werden posi-
tieve effecten van de stelselwijzi-
ging gezondheidszorg (het plan-
Simons) teniet gedaan.
Het kabinet wil nog deze maand
knopen doorhakken ten aanzien
van de wettelijke bijdragen. Men
wil dan tegelijk conclusies trekken
uit een kostenonderzoek in de ge-
zondheidszorg dat is afgerond en
ter verificatie bij de Algemene Re-
kenkamer ligt.
Door ingrijpen in de wettelijke bij-
dragen denkt het kabinet de kosten
in de gezondheidszorg te kunnen
matigen. Daarnaast wordt bekeken
of er verplichte eigen risico's moe-
ten komen, of er gewerkt moet wor-
den met eigen bijdragen en hoe
beheersing van het aanbod in de ge-
zondheidszorg kostenremmend kan
werken.
Vaststaat al dat verzekeraars (zie-
kenfondsen en particuliere) per 1
januari 1993 verzekerden in ieder
geval de mogelijkheid moeten bie-
den tot het nemen van een eigen
risico voor het 'afkopen' van een
nominale premie awbz (een vaste
jaarpremie in guldens). Dat zal wet-
telijk verplicht worden nu de verze-
keraars geen gebruik maken van de
mogelijkheid vrijwillig dat eigenri-
sico aan te bieden. Die mogelijk-
heid bestaat sinds 1 januari van dit
jaar.

Oostenrijk en EG leggen conflict bij

Vrijhandelsakkoord
op nippertje gered

BRUSSEL - Een nachtelijk ak-
koord tussen Oostenrijk en de EG
over het vrachtvervoer door de Al-
pen heeft op de valreep de weg vrij-
gemaakt voor de vorming van een
grote vrijhandelszne in Europa. Met
ingang van volgend jaar zullen de
12 EG-landen en Oostenrijk, Zwit-
serland, Zweden, Finland, IJsland,
Lichtenstein en Noorwegen één
handelsmarkt vormen, met 380 mil-
joen inwoners de grootste ter we-
reld. Het akkoord over die Europe-
se Economische Ruimte (EER)
wordt morgen officieel in Porto on-
dertekend.

Het akkoord over de vrijhandelszne
is tot nu toe geen gelukkig lot be-
schoren: de 19 betrokken landen
werden het vorig jaar al eens, maar
vervolgens doken telkens moeilijk-
heden op rond onderdelen. Zo ver-
wierp het EG-Hof een eerdere ver-
sie omdat er teveel juridischehaken
en ogen aan zaten. Afgelopen week
bleek opeens dat de EG en Oosten-

rijk elk een verschillende uitleg
gaven aan de afspraken over het
transito-verkeer door de Alpen.
Die afspraken, gemaakt onder voor-
zitterschap van de Nederlandse
minister Maij-Weggen, bleken te
rammelen. Oostenrijk wil het aantal
ritmachtigingen de komende 12 jaar
slechts beperkt laten stijgen, en eist
dat de EG de vervuiling door het
verkeer in die tijd met 60 procent
vermindert. Voor transportlanden
als Duitsland, Nederland, België en
Italië zijn deze afspraken van groot
belang; zij dreigden het hele EER-
akkoord tegen te houden wanneer
de transito-problemen niet goed
werden geregeld.

Uitgangspunt bij de afspraken was
het aantal ritten in 1991: volgens
Oostenrijk passeerden 1,2 miljoen
EG-vrachtwagens de snelwegen
door de Alpen, de EG hield het op
1,3 miljoen. Het duurde tot diep in
de nacht tot een compromis was ge-
vonden bij 1,264 miljoen ritten.

Openbaar leven Kaboel ligt stil
KABOEL - De overgangsregering
van het Afghaanse verzet is gisteren
voor de eerste keer in Kaboel bijeen
gekomen, maar slechts 24 van de 51
leden waren aanwezig, onderwie de
nieuwe president Sib'ghatullah Mo-
jaddedi. Over de vergadering wer-
den geen bijzonderheden bekend-
gemaakt. Naderhand zei een assis-
tent van Mojadeddi dat er maatrege-
len waren doorgenomen voor de
beveiliging van ambassades, de
burgerbevolking en internationale
organisaties.

Kaboel zit al 48 uur zonder stroom
en water. Winkels en bazars bleven
ook gisteren dicht. Verschillende
verzetsgroepen hebben diverse wij-

ken in handen. De bevolking bleef
thuis, het openbaarvervoer lag plat.
Verscheidene landen hebben de
nieuweregering erkend, waaronder
Iran, Saoedie-Arabië, Koeweit,
Bangladesh en China.
Het ziekenhuis van het Rode Kruis
is vol. Het heeft de afgelopen dagen
450 gewonden behandeld. De rest
van de ziekenhuizen kan door ge-
brek aan stroom niet goed functio-
neren. „Het is eenrampzalige situa-
tie," verklaarde een arts.
De EG toonde zich gisteren 'tevre-
den' met de nieuwe islamitische
regering en met de door Mojaddedi
aangekondigde amnestie. Washing-
ton beloofde 90 miljoen guldenvoor
de wederopbouw.

EG verwacht in juni besluit te kunnen nemen

Britten matigen verzet
tegen sociaal beleid

LUXEMBURG - Na het heftig te-
genstribbelen op de Eurotop in
Maastricht vorig jaar en strijdlusti-
ge uitlatingen van premier John
Major, lijkt de nieuwe conservatie-
ve regering in Londen wellicht toch
te willen meepraten over een EG-
regeling voor arbeidstijden. Dat
bleek gisteren in Luxemburg op
een vergadering van de EG-minis-
ters van sociale zaken. Een besluit
over de doorLonden verafschuwde
regeling werd wederom uitgesteld.
Maar de nieuwe Britse minister Gil-
lian Sheppard liet zich verzoenen-
der uit dan ooit tevoren.

Zij accepteert nu met veel slagen
om de arm de principes van een
voorstel van EG-commissaris Pa-
pandreou. Dat voorstel voorziet in
een gegarandeerde betaalde vakan-
tie van vier weken per jaar, een
beperking van nachtarbeid tot
maximaal acht uur, en een gemid-
delde maximale wekelijkse arbeids-
duur van 48 uur. Ook zouden alle
EG-landen één wekelijkse rustdag
moeten invoeren. Dat hoeft overi-
gens niet per se de zondag te zijn.
De gematigde toon van Sheppard
viel bij Papandreou in goede aarde,
maar was opvallend, na ferme belof-
ten van premier Major eerder deze
week dat hij voet bij stuk zou hou-
den. Sheppard eist overigens wel
dat er eerst een oplossing wordt ge-
vonden voor de problemen die de

richthjn in Engeland zal veroorza-
ken.

'De signalen dat Londen bereid was
te onderhandelen vormden gisteren
voor Duitsland aanleiding een
stemming te blokkeren. De minis-
ters van sociale zaken zullen nu in
juni een besluit nemen, en kunnen
Engeland dan overstemmen.
De discussie over het sociaal beleid
leidde vorig jaar al tot een patstel-
ling. Het vormde één van de rede-
nen voor Major om zich op de Euro-
top in Maastricht te verzetten tegen
uitbreiding van de EG-bevoegdhe-
den op sociaal terrein.

De Engelsen hebben berekend dat
de 48-urige werkweek hun bedrijfs-
leven 15 miljard gulden zou kosten.
In Engeland werkt twaalf a twintig
procent van de beroepsbevolking
per week langer.

Doodstraf voor
politie-officier
in Zuid-Afrika

JOHANNESBURG- Een Zuidafri-
kaanse politie-officier is gisteren in
Pietermaritzburg ter dood veroor-
deeld wegens de moord op 11 man-
nen, vrouwen en kinderen. Vier
zwarte politiemannen kregen ieder
15 jaar wegens hun aandeel in de
slachting die in december 1988
plaatsvond in Trust Feed, een zwar-
te gemeenschap in de provincie
Natal.
Rechter Wilson zei in zijn toelich-
ting op zijn vonnis dat hoewel kapi-
tein Brian Mitchell zelf niemand
gedood had, hij 'voor de wet en mo-
reel' verantwoordelijk was voor de
moorden, die hij zijn ondergeschik-
ten had laten plegen.

Wilson zei dat hij levenslange ge-
vangenisstraf had overwogen, maar
dat zou niet de juiste straf zijn ge-
weest. „Voor zijn in koelen bloede
gepleegde misdaden past alleen de
strengste straf, de doodstraf', aldus
de rechter. Mitchells vier mede-
plichtigen hebben slechts 15 jaar
gekregen, omdat ze 'door hem mis-
bruikt waren.
De Trust Feed-affaire is het eerste
onomstotelijke bewijs dat de politie
betrokken is bij het aanwakkeren
van het geweld in de zwarte woon-
oorden, zoals het ANC herhaalde-
lijk beweert.
Mitchell had in de machtsstrijd tus-
sen het ANC en de Zulu-beweging
Inkatha de kant van Inkatha geko-
zen. Het ANC was voor hem de
'staatsvijand' die geliquideerd
moest worden.

President
Sierra Leone
op de vlucht

CONAKRY - President Josep Mo-
moh van Sierra Leone is gisteren
per helikopter naar het buurland
Guinee gevlucht, zo meldden offi-
ciële bronnen in de Guinese hoofd-
stad Conakry. Daarmee lijken de
muitende militairen na een dagvan
onzekerheid de macht in Sierra
Leone te hebben overgenomen.
De coup tegen Momoh begon
woensdag met een actie van solda-
ten die in eerste instantie uitslui-
tend verhoging en betaling van hun
achterstallige soldij eisten. De re-
bellen bestormden de ambtswoning
van het staatshoofd in de hoofdstad
Freetown, waarop hevige gevechten
uitbraken. Onbekend is hoeveel do-
den en gewonden er tijdens het
geweld zijn gevallen.

Mislukte reis naar de zon

# Inplaats van de beloofde zon, kregen de
deelnemers aan een oldtimer-rally van
Duitsland naar Italië in Tirol sneeuw op
hun dak. Dit laatste voor de deelnemer op
defoto uiteraardfiguurlijk.
De onverwachte terugkeer van de winter in
de Alpen duurt overigens nog een paar
dagen, zo hebben de meteorologen voorspeld.

Foto: EPA
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Stadswegske 17
046-526851

Limbrichterstr. 45-47
046-515218

Groot assortiment
baby- en

doorgroeikamers
kinderwagens, wandelwagens

buggy's, boxen, stoelen
autostoelen

campingbedjes en sitters
ALLES DIREKT UIT

VOORRAAD LEVERDAAR
PROFITEER

VAN ONZE AANBIEDINGEN
AUTOZIT
Originele maxi cosi
streepjes kleuren 175,-. . __.

BIJ ONS 125,-
Maxi cosi 2000 _. _n

BIJ ONS altijdigOj-
TRIP-TRAP STOELEN
3-kleurig, geen 325,- . __

MAAR BIJ ONS 195,-
FÜTURA STOELEN .___

Geen 252,- BIJ ONS 187,-
CAMPINGBEOJES
Geen 179,-of 150,- __
maar HETHELE JAAR door 119,-
KINDER KOMBI WAGENS BBC
Met matras, overtrek-voetzak
en parasol van 1123,-BIJ ONS 795, -
PEREGO SHOPPER
Wagens met voetenzak
geen 858,- MAAR BIJ ONS 729,-
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden / 1,10 per mm, Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
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: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag ’ 4,75

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Énkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mèt
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 f

Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 1700 uur

Wi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
"meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.'

(Bron CeOuco Summo Scanner) IWfXf

Personeel aanbod
i

<APPER zoekt werk. Br.o.nr
3-1460 Limburgs Dagblad,
'ostbus 2610, 6401 DC,
iL~> i~i rl i~i r>

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maarl
Tel. 045-719966.. .V. 'Personeel gevraagd

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn: |
een full-time hulpkok
Enige ervaring gewenst, en een

part-time restaurantbediende
leeftijd tot 30 jaar (M/V).
Schrift, soll. sturen naar:

RESTAURANT "BELGE", Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers voor
Heerlen en Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogtevan de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

HVS Service B.V.
steiger- en vorm bouwbedrijf

zoekt met spoed
ervaren steigerbouwers

voor diversebouwprojecten in de buitendienst.
Bel voor ml.: 08870-16984 Of 08870-18286.

Restaurantmedewerkster gevr.
g 0949-241.13553.

Met spoed gezocht
Kok MA/ productiekeuken

Geboden wordt:
* een full-time contract

* goed salaris
" geen gebroken diensten

" prima werksfeer

Gevraagd wordt:
* 100% inzet

" enige ervaring

' Reacties naar 045-443711, vragen naar dhr. A. Kleinjan

' chef-kok of dhr. A. de Bruin.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Studenten/scholieren m/v
voor een vervoerscentrum in Sittard. Het gaat om een bij-
ten als sorteerder, waarbij u pakketten (van maximaal 35
kilo) op postcode gaat sorteren. De werktijden zijn van 6.00
(ot 8.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Hebt u inte-
resse, neem dan contact met ons op. Op vrijdag na Konin-
ginnedagzijn we natuurlijk open.

Informatie 046-514222, Marian Janssen.
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

BARDAMES gevraagd St.
Tropez bar, Putstr. 40, Sit-
tard. Intern mog. Tel. 046-
-615828 na 21.00u. 517402.
CLUB te Amstenrade, zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 of 09-32.11771622.
Gevr. Meew. UITVOERDER
NL., ploeg betontimmerlie-
öen Duitsland,, metselaars
ptsl. Met NL voorzieningen
Inl. tel. B.E.M. B.V. Gulpen,
04450-4565 Dhr, v. Tilburg.
ÖAFÉ-GRILL te Maaseik
fcoekt een paar om zelfstan-
dig de zaak te runnen. Tel.
046-528245.
Bouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
yoor Nederland en Duitsland
J>ekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
|)S. Tel. 045-250930.
|JSVENTER gevraagd, i.b.v.
lijbewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
F/elke klantvriendelijke
VERKOOPMEDEWERK-
STER wil samen met leuke
collega's in een team in een
van onze brood- en banket
verkooppunten werken?
Geboden wordt een full-time
betrekking, CAO-salariëring
Tel, afspr. 045-441470.
WINKELMEISJE gevr. voor
in groentezaak, voor 38 uur.
Tel. soll. tussen 16-17 uur.
045-217420.

Gevr. voor Duitsland EIN-
SCHALERS, Maurers en ij-
zervlechters voor langdurige
projekten. Zeer goede ver-
diensten. Inl. 045-216393.
Gevraagd cafetaria MEDE-
WERKSTERS voor overdag
en 's avonds. 045-457845.
BUFETHULP gevraagd ong.
18 jr., voor bruin café. Tel.
045-424849.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
Wij vragen een leerling
BROOD- banketbakker, lft.
18-22 jr. Bakkerij Hagedo-

ren. Tel. 045-212660.
MEDEWERKER inpakploeg
vleeswaren gevraagd voor
38 uur per week, voorko-
mende werkzaamheden:
verpakken van vleeswaren,
onderhoud magazijn en ■koelcellen, poetsen van ge-
bruikte materialen, helpende
hand bieden aan collega's
slagers. Vakkennis niet ver-
eist, werken in teamverband
leeftijd 18-35 jaar, woon-
plaats Hoensbroek. Bent U
geïnteresseerd neem dan
telefonisch contact op met
slagerij van Melick, Hoofstr.
78 Hoensbroek 045-212651
VERKOOPSTER gevr. voor,onze drogisterij-parf. voor
direkt. Schriftelijk soll. Drog.: Van Boxtel, Kouvenderstr.
25, 6431 HA Hoensbroek.

BARDAMES gevraagd La
Tropical, Industriestr. 74,
Kerkrade. Vervoer aanwezig
garantie mogelijk, ma t/m zat
Tel. 045-421641, tussen
17-18 uur 045-223076
Gevr. ser. VERKOPER/
STER voor AGF spec.zaak
Hrlen. 04492-4253 na 20 u.
PORTIER gevraagd voor
dancing voor vrijdag en za-
terdag en leuke buffethulp
voor 's zaterdags. Inl. tel.
045-213350.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
§evr. voor Duitsland MET-

ELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevr. ervaren TEGELZET-
TERS, goede werkers, goed
loon. Tegelzettersbedr. Jo-.
ma, Veldkuilstr. 43, Kerkra-
de. Tel. 045-462450.

FRITUREMEDEWERKER
M/V gevr. voor ca. 3 dagen
per week. Tel. 045-211193.
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
BUFFETHULP gevr. voor
dag- avondzaak. Leeft. plm.
tot 30 jr. Ervaring niet vereist
wel spontaniteit en goede
omgangsvormen. Soll. na tel
afspr. 045-724295.

LASTECHNIEK Bloemberg
BV zoekt voor langere ter-
mijn pijpfitters, grondwer-
kers, bankwerker, A en E
lassers. Tel. 045-271791.
Friture/cafetaria in omg.
Heerlen zoekt serv. MEDE-
WERKSTER v. avonduren.
Tel. 045-414175.
MEISJES gevr. voor club of
privehuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406
HULP in de huishouding
gevr. voor 3 dgn. per week.
Heerenweg 251, Heerlen.
Tel. 045-215951.

OG te huur

Heerlen Centr.
Op A stand te huur

winkelruimte plm. 20 m2.
Overname redelijke prijs,
lage huur. Brieven naar

Postb. 504, 6400 AM Hrln.
Te huur gestoft. APPARTE-
MENT te Nuth met 1 slaap-
kamer. Tel. 04492-2587.
Gunstig gelegen winkelpand
te huur, midden in het cen-
trum, naast Keurslagerij
Keulen te Hulsberg. Lage
huur, goede parkeermoge-
lijkheid. Inl. tel. 04405-1324.
Valkenburg-Houthem, Half-
vrijst. WOONHUIS met kl.
voor-en achtert., 3 slpk.,
badk., kelder en zolder.

’ 950,- excl. Br.o.nr.
B-1457, LD , Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Onr. goed te koop aangeb.gevr.

Krijgt uw woning wel voldoende
aandacht? U bent er zeker van
als u belt met uw deskundige

N.V.M. Makelaar.
MHMMH| fMI

Makelaardij o g Taxaties. LHJ
Hypotheek - Adviescentrum______________ ■___■____■■_ Ruys de Beererrbroucklaan 28 M\/MCICII inO 6411 GB Heerlen IN V M

■■«■ Te
, (045)715566 MAKELAAR

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-

-1 klasse tot ’ 200.000,-.
Directe aankoop mogelijk!!

Geen verkoop, geen kosten!
LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Neeroeteren (B)
Fraai aan bosrand gelegen,

vrijstaande boerderij met
stallen en meer dan 2 ha

weiland. Vaste prijs

’ 215.000,-k.k. Aankoop
van nog plm 3 ha mogelijk.
Zeer geschikt voor paarden.
Van Der Venne

VASTGOED GELEEN
Kantoor: Rijksw. Zd. 129.

Tel. 046-757551. Altijd
telefonisch bereikbaar.
ONAFHANKELIJK

HYPOTHEEKADVIES

HIfIS&HYPOTMK

045-741624
Ruys de Beerenbrouckln. 28

Heerlen
Bel voor een vrijblijvende

afspraak.

Bouwkavel
a/d Heesbergstraat, Heerlen

opp. 822m2. Voor info:
V.O.C. 045-740900.

Grouwels/ Daelmans.
Tel. 043-254565

HEERLEN, . Cambriumstr.
100, hoekh. met garage, 3
Slpk. Prijs ’125.000,- k.k.
Bij 100% hypotheek netto
mndlast ca. ’ 775,-. Wijman
& Partners. 045-728671 .
Te k. of te h. goedlopende
dames- en heren KAPSA-
LON nabij het centr. van
Hrln, plm. 100 m2werkruim-
te, mcl. 2 luxe appartemen-
ten. Br.o.nr. B-1421, LD.
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.

Bouwkavels
in B.P. Vrusschemig gel.
a/d Zandweg te Heerlen

opp. v.a. 746m2.
Prijzen va. ’ 102.500,-v.o.n.

Inl. V.O.C. 045-740900.
Grouwels/Daelmans.

Tel. 043-254565.

Brunssum
Te koop loods, ong. 300 m2,
op 1700 m 2grotendeels
verhard terrein. Geheel om-
heind. Voor div. doeleinden
geschikt. Vraagprijs

’ 160.000,- k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd 11, Bruns-
sum. Tel. 045-220550.
SCHAESBERG, Maarten
Trompstr. 59, 2/1 kap met
garage, 4 slpks., mooie tuin.
Prijs n.o.t.k. Wijman & Part-
ners, 045-728671.
HOENSBROEK, Oranjestr.
7, eengezinswon. met 3
slpks., vaste trap naar hob-
by zolder, ’120.000,- k.k.
Bij 100% financ. netto
maandlast ca. ’750,-. Wij-
man & Partners 045-728671
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Wilt u ZEKERHEID bij de
verkoop van uw huis? Bel
vrijblijvend. Wijman & Part-
ners Vastgoed, Heerlen.
045-728671.

Bedrijfsruimte
Te huur OPSLAGRUIMTE
plm. 100m2 te Heerlen en te
huur bedrijfsruimte plm. 600m2te Oirsbeek 045-241202

Kamers
KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Te huur KAMER in Sittard,
L-vorm 4.00x4.00x2.50,
gez. keuken, w.c, douche.
046-528486 of 581182.

Bouwen/VerbouweTi
Aangeboden plm. 30.000 m3grond gratis af te halen van

het Industrieterrein Bosscherveld in Maastricht.
Schoongrond verklaring aanwezig.

Inlichtingen:
Zeidervelds

Aannemingsbedrijven Haatten.
Tel. 04189-2454 vragen naar T. Briaire.

Fa. ALTENA. Voor al uw
dakwerken, gevelwerken en
opruimdiensten. (Gratis
prijsopgave). Tel. 035-
-244893 b.g.g. 035-836183.
Semafoon 06-58454251.

Transacties
Goedlopende CAFE-
GRILLROOM met terras te
Maaseik zoekt serieuze
pachter. Tel. 046-528245.
Veel meer dan 'n BIJVER-
DIENSTE met ons volstrekt
nieuwe en unieke auto-
alarm met stuurblok. Top-
kwaliteit en toch slechts
’299,-. U verkoopt aan wie
u maar wilt, ook wederver-
koop, met zeer aantrekkelij-
ke provisie. Geschikt voor
markten etc. Bel snel voor
bezoek voorlichtingsavond:
04750-35562 of 35563.
Te k. FRITESWAGEN, 6 m.
Spijkstaal, compl. ingericht,
vr.pr. ’15.000,-. 046-
-528486 of 581182.
Te k. 6 schakel UNITS, br.
7.15m, I. 17.85m, vaste prijs

’ 2.500,-. 046-528486 of
581182.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toénbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

Winkel&Kantoor

WTF~^aVTm7r^
£U _[
Faxapparatuur

Autotelefoon
Telefoonsystemen

Advies/lnstallatie/service.
Tel. 043-68 66 16

bouwmat./rnachines
' «■-■■■lilli Üll IIIIIIIHII»II —Te k. grote partij gebruikte

GRINDTEGELS, balken,
kepers, panlatten en hard-
houten vloerplanken. Han-
delsondern. Wolter, De
Koumen 51, Hoensbroek.
Tel. 045-229999.
Te koop van sloopwerken
1000 m 2aluminium PLA-
FONDS in strips; 40 grote
aluminium ramen die open
gaan; schuifdeuren; div.
straatklinkers; balkhouÉ;
vloerplanken; deuren; ijzer-
en balken; div. materialen.
Sloopbedrijf L. Ravesteijn,
Schoenerweg 75, Beatrix-
haven/Maastricht.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. houten KOZIJNEN met
deuren en ramen en dubbel
glas. Tel. 045-225751.

Landbouw
HARDI veldspuiten met
spuitbomen van 10-24 mtr.
voorjaarsaanbiedingen. Di-
verse inruilmachines, losse
tanks, spuitbomen en pom-
pen en fustreinigers. Gebr.
Hardi Combi nevelspuiten in
vaste en zwenkbare uitvoe-
ring. Alle onderdelen uit
voorraad leverbaar, ook de
nieuwste color-tips met in-
ruilactie. Al meer dan 25 jaar
Hardi Service. Collé, Prin-
senbaan 155, Konings-
bosch. Tel. 04743-1205.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
SCHAPEN en lammeren te
koop gevraagd. Tel. 045-
-724180.
Te k. div. KOETSEN o.a.
kleine Victoria, Tilbury, po-
nywagen en een arreslee
Landauwnette model. Tel.
045-444294.
Te k. 4 jarige zwarte RUIN,
hoogte 1.65 m., afstamming
Creool x Tolad. Tel. 04749-
-1740

Hobby/D.h.z.
Voordelig zelf wijn, bier,
cosmetica maken. PUUR-
O-SANA. Tel. 045-312575

Vlieg met het
postkantoor.

B'uDGETsiiR
VLICCTICKETS n

retour vanaf retour vanaf I

Europa Verre Oosten 1
Malaga f 365,- Bangkok f 1.295,-
Athene f 365,- Delhi f 1.425,-
Madrid f 515,- Beijing f 1.865,-
Antalya f 545,- Hongkong f 1.925,-
Tel Aviv f 595,- Sydney f 2.465,-- Afrika

Toronto(B) f 695,- Tanger f 499,-
NewYork f 735,- Kenia f 1.065,-
Los Angeles f 1.351,- Dakar f 1.320,-

Caracas f 1.681,-
Mexico City f 1.545,-
Riode Janeiro f 1.900,-
BuenosAires (B) f 1.939,- (B) = vertrek vanaf Brussel__ _ I
Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of

Honigmanstraat42, Heerlen, tel. 045-711211

■

Auto's

VOLVO
A. KLIJN

HOENSBROEK - HEERLEN 045 -2200 55

De kou men 7
Volvo 940 GL 2.3idiverse extra's blauwmet 1990
Volvo 740 GL 2.3iblack line antraciet 1988
Volvo 240 stationcar, blauwmetallic 1984
Volvo 240DL LPG blauw 1985
Volvo 440 GL demonstratieauto blauw 1991
Volvo 440 Sunray rood 1991
Volvo 440 GL blauwmetallic 1989
Volvo 340 1.4 5-deurs donker grijsmetallic 1988
Volvo 340 DL automaat, wit 1989
Volvo 340 DL automaat donkerblauwmetallic 1986
Volvo 340 DL 1.7 Sedan, rood 1986
Ford SiërraLaser grijsmetallic 1986
VW Passat 1.6Avance beige-metallic 1987
Opel Kadett 1.8 S 3-deurs beigemetallic 1987
Saab 900 Turbo 4-deurs, blauw 1987

Ford Scorpio 2.9 i GL
roodmetallic, electr. ramen, schuifdak, alarm, ABS,

sportvelgen etc, maart 1990, in nieuwstaat, ’ 36.750,-.
VOLVO DEALER JAC. KLIJN KERKRADE

Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihaitsu Feroza black-top 16.000 km 1991
Daihatsu Feroza Resin-top 66.000 km wit 1990
Daihatsu Rocky Wagon HR 1990
Mitsubishi Pajero turbo diesel 1984
Ford Siërra 2.0 combi 1986
Toyota landcruiser turbo diesel 1988
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988
Nissan Prairie 1.5GL 1983
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Opel Kadett 13S GT kl. rood 1987
Suzuki Alto GL sportieve uitvoering 1989
Renault 19Chamade sedan 31.000 km 1990
Mercedes 190E verlaagd veel ace 1984
VWGolf Manhaften 1.6rood 1990
Peugeot 205 accentkl. wit 1986
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988
VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
BMW 320i90.000 km. M-uitv 1986
BMW 316 black line 101.000km 1987
Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv 1988
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 44.000km 1988
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987
Opel Kadett 16iClub 1990
VW Golf Sport kl. rood spec. uitv 1987
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983
Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987
Daihatsu Charade TS Special 1984
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
Toyota Cressida turbo diesel 1985
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Fiat Panda White 34 1985
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-
Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810

Nissan Sunny Stationcar
8 maanden oud, rood, 1.6 LX, dakrails, trekhaak,

slechts 9.500 km,
nieuwprijs ’ 32.500,- nu voor ’ 25.500,-

VOLVO DEALER JAC. KLIJN KERKRADEStrijthagenweg 123. Tel. 045-458000.

Let op!!!
Autobedrijf Reubsaet

Op de Vey 47-49 Geleen, gaat over enkele wekenverhuizen, dus profiteer nu nog van onze SPECIALE
VERHUIZINGSKORTING. Ons nieuwe adres zal zijn:
Groenseykerstraat 17, Geleen.

Autobedrijf Loek
Schaepkens

Keuze uit plm. 30 auto's met
nwe. APK's van ’ 1.000,- tot

’ 4.000,-
VW Golf '80

VW Golf GTi aut. '78
VW Polo '81

BMW 318 '82
Datsun Cherry '82

Audi 80 '80
Opel Kadett '82
Mazda 323 '82
Ford Fiësta '83
Renault 5 '81

Honda Civic '81
Opel Ascona '81

Klimmenderstr.llo Klimmen
Tel. 04405-2896.

Fiat Klankstad
Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916

Extra
aanbieding

Bij aankoop van
een occasion

boven ’ 7.500,-
-1 jaar

bovaggarantie

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's type

34 en 45 '85/'B6
Diverse Fiat Panda's 750 en

1000 van '86 t/m '90
Diverse Fiat Unos 45 van

'83 t/m '90
Fiat Uno 60 S 3-drs.

automaat '88
Diverse Fiat Ritmo's 3- en

5-drs. van '85 t/m '87
Fiat Tipo 1.4 DGT '90.91

Tipo Base 1.4 '88/'B9
Fiat Regatta stationcar t. '85

bwj. '88
Austin Mini 1000 E zwart '89

Citroen 2 CV6 '85
Opel Corsa 1.2 S '83
Renault 11 TXE '85

Renault 5 Roxane TR3
zwart '90

Suzuki Alto 5-drs. GL '88
Suzuki Swift 1.3 GL '89

Lada 1500 combi '83
Ford Escort 1.3 laser '86

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Te koop VOLVO 440 GLT,
bwj. '89, kleur wit, diverse
extra's. Tel. 045-228894.
Bovag automobielbedrijf
LEIJENAARS-AUTOCEN-
TRALE: Renault Nevada
GTS inj. stationcar, 1990;
Ford Siërra 2.0iDohc Sedan
1990; Mercedes 190 Diesel,

wit, 1990; Mercedes 230E
wit, 118.500 km, 1986; Cor-
sa Hatchback 1.2 wit,
49.400 km, 1988; Kadett
Hatchback 1.3i, 5-versn.,
36.000 km., 1989; Kadett
Hatchback 1.6iLS, 49.800
km, 1989; Kadett HB 2.0
GSi 130 Pk, wit, 62.000 km,
1988; Kadett Caravan 1.6
Diesel, 5-drs, rood, 1988;
Kadett Caravan 1.6 Diesel,
5-drs, wit, 1988; Kadett ge-
sloten bestel 1.3 LS, 76.000
km, 1987; Kadett HB 1.3
Club Euro 65.000 km, 1987;
Kadett HB 1.2 SC 73.000
km, 1986; Kadett 1.2 SC
Sedan, wit, 55.000 km, 1987
Opel Ascona 1.6 S luxus,
4-drs, 75.000 km, 1985;
Opel Ascona 1,9 NSedan,
1980 en 1982; Opel Rekord
2.0 S de Luxe met LPG
nieuw type 1983; Opel Re-
kord 2.0 S de luxe 1982;
Opel Veetra I.Bi GL auto-
matiek 45.000 km, 1990;
Opel Omega 2.0i GL Auto-
matiek 46.000 km, roodmet,
met alu sportv., 1988; Opel
Omega 1.8 SV LS 1989;
Ford Escort 1.6 Bravo s-
versn, 1985; Ford Siërra 2.0
Ghia Sedan, 1988; Ford
Siërra 2.0 Combi special,
megentardm., 1989; VW
Golf 1.3 i uitv. Madison
zwartmet., 1990; VW Golf
1.8 div. spoilers, rood, 1985;
VW Golf 1.6 diesel, wit,
110.000 km, 1988; VW Golf
1.1, 1979; VW gesloten
Transporter 1.7 D- 54.000
km, 1987; Seat Ibiza 1.7 XL
Diesel, 73.000 km, 1989;
Mazda 323 HB 1.5 met LPG,
’8.950,- 1987; Toyota
Camry 2.0 XLi met LPG
roodmet., 1990; Honda Civic
1.3 de Luxe, wit, 16.000 km,
1990; Suzuki Swift 1.3 GS
zwart, 29.500 km, 1991;
Nissan 100 NXTBAR SLX
geel, 8.500 km, 1991; Nis-
san Sunny 1.4 Hatchback
XL rood, 49.000 km, 1989;
BMW 316 zeer mooi met
div. extra's, 1980; Volvo 240
GL met LPG en iets motor-
schade, 1983. Ridder Hoen-
straat 151, Hoensbroek. Info
045-212091. Ook uw adres
voor een APK keuring.

Te k. CORVETTE Stingray
77 rood t.e.a.b.; BMW 628
CSi autom. .'B4 veel extra's
wit pr.n.o.t.k.; Opel Kadett
1.4 i GS II bwj. '91 km.st.
17.000 rood met alarm. Te
bevr. 04498-52773.
KOOPJE! Golf Cabriolet,
kleur rood, iets werk, bwj. 79
Te bevr. Eindstr. 28, Jabeek
Te koop Ford SIËRRA 2.3
DL, bwj. '84, APK. Tel. 045-
-352786.
Te koop Talbot SOLARA
GLS, bwj. '82, i.z.g.st. met
trekhaak, APK nov. '92. Tel.
045-419001.
Te koop CITROEN DS 20,
zwart, bwj. '71, gek., leren
inter., i.z.g.st., ’8.750,-, mr.
caravan mog. 045-456146.
Als niéuw KADETT 12 S, '83
groenmet., APK gek., vr.pr.
’3.750,-, mr. mog. Arienstr.
2, Kakert/Schaesberg.
Te koop AUDI 90, 1e eigen.,
i.z.g.st., bwj. '86, 5 cil. inj., e-
lectr. vergrend., antenne,
radio. Tel. 045-419600.
Te koop SKODA Favourit,
5-drs., bwj. '89, APK '93.
Tel. 045-417285.
Te koop VW GOLF 1.3, zil-
vermet., bwj. '87, pr.n.o.t.k.
Tel. 04450-2649.
RENAULT 25 GTX autom.,
'87, 75.000 km., goudbruin,

’ 13.500,-. 045-413823.
Fleischeuer Automobielen:
MERCEDES Benz 260 E,
veel extra's '86; Ford Siërra
2.0 4-drs. gas '88; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. '85; Opel O-
mega 2.0 gas '87; Opel As-
cona 1.6 5-bak, trekh. '87;
Opel Manta 2.0 GT/E '80;
Opel Rekord 2.0 gas '80-
VW Golf diesel '89; VW Ke-
ver Silverbug '82; Nissan
Micra '85; Volvo 360 GLE 4-
drs. '85; Lancia Bèta 2.0
coupé '80; Lancia Bèta 2.0
coupé '87; MG B Cabrio wit
'79; MG B GT wit '77; MG B
Cabrio rood gerest. '64; MG
A Cabrio rood gerest. '56;
MG C Cabrio blauw orig. '69
Amstenraderweg 81A en B,
Hoensbroek.
MERCEDES Benz. 190 E
1.8, bwj. '90, div. extra's,
Iste. eigenaar bl./zw. metal.
vr. pr. ’46.500,-. Inr. kl.
auto mogelijk. Telefoon:
04498-51281 of 53535.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto, U belt, wij kopen!!
045-427671 ook 's avonds.
TRIUMPH TR7 cabrio '80
pos RDW; 2x VW Kever
1303 cabrio Hunnecum nuth
Auto KALDEBORN wij beta-
len de hoogste prijs voor uw
auto!!! Bel 045-411572
Te koop van dame Subaru
MINI Jumbo Deluxe 5-drs.,
'84, vr.pr. ’3.600,-. Hoog-
str. 23, Hoensbroek.
Te k. Fiat UNO 1000 Si, bwj.
29-6-'9O, km.st. 17.000,

’ 14.000,-. Tel. 045-427427
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.'
Te k. ALFA Romeo Sprint,
bwj. '80, techn. 100%, op-
knapper, LPG. Tel. na 18
uur 045-722832.
Te k. ALFA 75 1.8 bwj. '86,
kl. blauw, km.st. 85.000,
iz.g.st. Overhoven 69 Sittard
Tel. 046-511428.
Alfa ROMEO Sprint 1.5, bwj.
'82, APK, i.z.g.st. ’4.500,-.
Tel. 045-751880.
Te k. Alfa ROMEO Guillietta,
bwj. '81, zeer mooi,

’ 3.500,-. Tel. 045-463754.
AUDI 200 Turbo autom., '87,
donk. blauw, met donk. glas,
alle extra's, in st.v. nw.

’ 16.750,-. Tel. 046-529307
Te koop MINI 1100, bwj. '78,
APK 4-93, leuke auto, pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-224532.
BMW 316, bwj. '78, i.z.g.st.,
metal., pr. n.o.t.k. Elbere-
veldstr 134, K'rade na 17.30
BMW 525i, i.z.g.st., bwj. '82,
veel ace, orginele Kera auto
pr. n.o.t.k. Tel. 045-314901.
Te koop BMW 315, bwj. '84,
magn. velgen, 205-banden,
APK 4-93, vr.pr. ’4.250,-.
Tel. 046-743588.
Te koop BMW 316, bwj. '86,
APK '93, velgen, br. banden,
kl. bronsmet., in perf. st., vr.
pr. f 14.750,-. Tel. 045-
-259785, na 18.00 uur.
Te koop BMW 316, bwj. '87,
kleur zwart, shadow uitv.
met sportvelgen, LPG. Aar-
weg 19, Heerlen. Tel. 045-
-71891-
CITROEN BK 16 TRS bwj.
'83, APK, pr. ’4.500,-, mr.
mog. Tel. 046-522132.
Te koop Opel KADETT 1.3
S bwj. '85 LPG 3-drs.
’4.700,-; Panda 34 kl.wit
bwj. '85 ’4.250,-; Ford
Fiësta 1300 S bwj. '79

’ 1.650,-; Mitsubishi Tredia
1400 4-drs bwj.B3 ’ 2.950,-
Golf 1300 bwj. '79, GTi-look
’2.250,-; Golf D bwj. '82
5-bak ’3.750,-; Fiat 2000
Iniezone bwj. '82 met veel
ace. ’1.850,-; Mazda 1.3
SN 3-drs. bwj. '80 ’ 1.650,-;
3x Lada bwj. '85 '81 '85,
2104 stationcar 1.3 L
’2.750,-; 2105 69.000 km

’ 1.450,-/ 1.200,- ’ 1.750,-
Mini Metro Surf bwj. '85
3-drs. 6.800 km ’4.250,-;
Citroen BK 14 E in nw.st.
bwj. '88 km.st. 86.000
’9.450,-. Tel. 04498-54319

Hartelijk gefeliciteerd met
jullie huwelijk

Henk, Marlie, Lia, René, Wilma en ouders. ,-

Hoera Dennis Van hart^f
e
eliciteerd

M-»-^—- Verjaardag \en een fijne dag vandaag__ ,
Bf _^B Reageren op .
V É i 'S advertenties onder

BRIEFNUMMER (_
« » j TÊ Stuur uw briel (voldoende ,

gefrankeerd) naar het
iggmK Limburgs Dagblad. g

postbus 2610. 6401 DC
Heerlen en vergeet niet linl<s
onder op de enveloppe hel T\____ nummer uit de advertentie

Proficiat! papa en mama te vermelden p

Te koop Opel CORSA 1200
SR, bwj. '83, vr.pr. ’ 3.950,-
Tel. 04498-59307.
BMW 316i, '90 1.8 M4O
motor, met. lak, bak, nw.st.,
’20.900,-. 046-516678.
MAZDA GLX 323 F, rood,
i.z.g.st., 39.000 km., nov.'9o
Tel. 04409-1215.
WOONMOBILE Camper,
bwj.'Bs; Saab 900, 1983;
Audi 50, APK gek. Info Kun-
derberg 10, Voerendaal.
Te k. TOYOTA Camry, bwj.
dec'B7, i.z.g.st., km.st.
120.000 vaste pr.’ 11.500,-

Tel. 045-231117.
Te k. Ford ESCORT 1400
GL Bravo, 5-drs., kleine
plaatschade, bwj. '88, rood,
LPG, vr.pr. ’10.500,-. 046-
-528486 of 581182.
Met spoed te koop gevraagd
Jeeps, bedrijfsauto's, bestel
en personenauto's, reële
prijzen. Correcte afwikkeling
LUCAR. Tel. 045-456963.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Fiat PANDA Italia,
'90, in uitst. st., vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 04754-
-86964, na 16.00 uur.
Te koop Fiat RITMO 85 S,
4-drs., i.z.g.st., bwj. '84,
APK, vr.pr. ’3250,-. Tel.
046-743588.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'80, ’1.150,-, met APK. Tel.
04459-2852.
Ford ESCORT 1600, type
XR3, rood, bwj. '83, i.z.g.st.,

’ 5.500,-. Tel. 045-725984.
Te koop Ford SIËRRA sta-
tioncar, grijs- kent., trekhaak,

’ 6.750,-. Tel. 046-745230.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
1e eig., zwart, bwj. maart '89
Tel. 045-720714.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '86, i.z.g.st. ’7.500,-'.
Tel. 046-752559.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'79, APK jan. '93, i.z.g.st.
Tel. 04450-2587.
Te koop Ford ESCORT
1300L Bravo, bwj. '83, vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-419477.
Ford ESCORT XR3, 1600,
bwj. '81, APK tot mei '93,
get.glas, elec. ruiten, schuif/
kanteld., alu velgen enz.,
’3.950,-. Tel. 04451-1509.
Ford ESCORT 1100 L, rood,
m.'B3, abs.nw.st. ’ 4.250,-.
Tel. 045-724417.
Te koop ESCORT 1.3 GL
'83, als nw. ANWB-rapport,
’4.500,-. Tel. 045-424128.
Mercedes 230Eautom. 86;
Opel Kadett autom. '86/'B7;
Ford Scorpio 2.0 '87; Ford
Escort cabrio 1600KR 3i '87
Opel Omega '89; Mazda
323 '82 ’2.500,-; Opel As-
cona 1600 '83 ’4.250,-;
Ford Escort '85; Volvo 343
autom. '82 ’2.500,-; Ci-
troen Visa 1400 S '85
’5.500,-; Opel Kadett 1200
t. '85 ’6.500,-; Opel Kadett
diesel '86; Opel Ascona
1600 LS '85 ’6.500,-. Auto-
bedrijf WEBER Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Opel Kadett 13 S 11-
-'B5; Audi 100 CC 5 E aut. m.
'84; Ford Escort 13 L 1 eig.,
'84; 2 x Opel Kadett 13S
'82-'B3; Volvo 240 GL dies.
'84; VW Golf GTi 5-bak '80;
Volvo 360 5-bak '84; Rover
3500 Van der Plas '83; Hon-
da Civic '82; VW Jetta '82;
BMW 318 i automaat '81;
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; BMW 320-6 '79; Datsun
Stanza 1.6 GL '82; Toyota
Corolla 1.3 DX liftback '81;
VW Passat '80; Nissan,Sun-
ny '83; BMW 315 '83; Mini
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N
1e eig. '80 ’ 1.500,-. Inkoop
verkoop financiering diverse
inruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Zwart/rode MANTA, i.z.g.st.,
bwj. '80, nw.APK, ’3.000,-.
Tel. 045-726175.
Te k. Opel KADETT 1.35,
bwj. '85 i.z.g.st. pr. ’ 8.500,-
Tel. 045-455667 na 18 uur.
ASCONA 2.05, '82, beige-
met., trekh., APK 11-92, als
nw., ’3.475,-. 045-751287.
Opel KADETT Coupé, bwj.
'78, prijs ’ 1.500,-. Rozenstr
7, Bocholtz.
Opel KADETT, bwj. '79 D-
model, rood. APK 11-'92,

’ 1.500,-. Tel. 046-370282.

Autocentrum VEENSTRA- , I
Mazda 323 GLX 5-drs, '88- I

’ 14.750,-; Mazda 323 r| ]
1600 GLX bwj. '*. ; f

’ 25.750,-; Opel Corsa 1Jj 't
uitgeb. sportw.
’15.900,-; VW Polo '8; H

’ 9.900,-; Volvo 340 DL, '87 I .
’10.600,-; Fiat Panda 1000 e
XLi '90 ’ 10.900,-; Ford Es- „
cort 1600 i type '8°
’14.250,-; Ford Escort r
1400 CL '87 ’12.250.-' ,
Ford Siërra 1.6 Laser '8»
’8.750,-; Ford Siërra 1-8 'Spec. 5-bak, 4-drs. '89 «

’ 19.900,-; Opel Ascona 1-e ï
LS 4-drs. '87 ’11.750,- v;
Opel Kadett 1.3 S automj
'85 ’10.500,-; VW Golf .
Memphis 1.3 '88 ’15.900,-:
Opel Corsa 12S 4-drs. '86 \
’8.750,-; Suzuki Alto '8' ■’8.900,-; Lada 2105 1200 t
'88 ’5.900,-; VW Jetta 1-6
Elan '86 ’9.750,-; Nissan ,
Micra GL '89 ’12.750,-; l
Renault 11 GTX '8= ,

’ 6.750,-. Bovag-garantie,
Inruil, financiering. Autocen*-
trum P. Veenstra, Valken- j
burgerweg 13, Voerendaal :
Tel. 045-752999.
Te k. BMW 318, bwj. '81.
geh. uitgebouwd, Alphn
wit, APK 4-93, koopje. Tel- '045-418742 na 16.00 uur. _ 'Ford FIËSTA I.IL, m.'B2,
wit, Lz.g.st., APK, ’2.450,-
Tel. 045-320457. _ j
Te k. Ford Escort 1300L.
bwj. '81, APK, veel extra's. ,
vr.pr. ’3.250,-. W.de Rijke- ,
str.ll, Landgraaf. "Citroen KM 2.0 Ambiance i
zilver '90; Opel Veetra 1-6
GL zwart '90; Daihatsu Fe- ,
roza resin-top EL zilver'
zwart '89; Toyota Celica 1-6
ST groen '84; Audi coupe
GT 2.2 wit '86; VW Golf GTi
zwart '89; VW Golf GTi 16V
wit '87; VW Golf Manhattan
1.8 rood '89; Mazda 626 2.2'
GLX grijs '90; Ford Si ërra
2.0i CL LPG wit '89; VolvO
440 GLE zwart '90; Fiat UnO
45 IE rood '89; Peugeot 205
XL wit '89; Opel Corsa 1.3
grijs '88; VW Passat CL 1.8
blauw '90. Ploemen-Schois
BV, Ambyerweg 2, Meers-
sen. Tel. 043-644888. J
Te k. Mitsubsihi TREDIA \A.
GLX, 4-drs, model. '84, APK
goed onderh., ’3.750,-. St"
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Met pijn in het hart, weg-
verpl. auto v.d. zaak, te koop
van 1e eig. Nissan SUNN'
Coupé 1.6i, nov. '89, kl. rood.
spoiler in de kleur v.d. auto,-
alu. velgen met brede ban-
den, aparte sportieve auto,
km.st. 40.000. Vaste prijs

’ 18.500,-. Tel. 046-519492^
Mooie Opel KADETT 12S
APK 4-93, i.z.g.st. ’2.850,-
Vliegveldweg 62, Beek.
Te k. Opel KADETT bwj. '81.
APK 4-93, vr.pr. ’2.500,-
Eikstr. 49, Passart/Heerlen.
Tel. 045-214202. _
Te k. Opel REKORD, '83,
nw. model, lm velgen, 195
banden, i.pr.st., ’ 4.250,-
Tel. 045-227169. J
Te koop Honda PRELUDE,
bwj. '79, wit, ’2.600,-, i.z.g-
st. Tel. 045-252227/253445.^
LANDROVER type 109-11,
metaltop, bwj. '67, i.nw.st,
orig. Ford V 6omb. motor,
LPG, grijs kent., zomer- en
winterkap, ’ 8.750,-. Auto-
bedrijf Loek Schaepkens
Klimmen. Tel. 04405-2896.
MAZDA 626 GLX 2.2 i, '90,
goud/zilver, als nieuw,
13.000 km. Tel. 046-334411
Te koop MERCEDES Benz
190 Diesel, m. '86, vr.pr.

’ 22.000,-. Tel. 045-254262
MERCEDES 200 T Station-
car, automaat, zeer com-
pleet, 1983, ’13.500,-. Vol-
vo dealer Jac. Klijn Kerkrade
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
Nissan PATROL 3 L Turbo
Diesel grijs kent., bwj. '85,
i.z.g.st. ’22.000,-. Telefoon
045-456821 of 459916.
Te k. MGB, bwj. '80, i.z.g.st.
Tel. 04754-85422 of 85256.
Opel KADETT coupé 1200
SR geh. gerest, pr.n.t.k..
Ortolaan 13, Schinveld.
OPEL Kadett '79 ’950,-;
Rekord 2.0 '79 ’1.250,-;
Mazda 626 '80 ’1.250,-.
alles APK. 04499-3398.
Opel KADETT GSi 2.0, bwj.
'87, wit, 55.000 km, schade-
vrij. Tel. 04450-4560.
Opel VECTRA 1.8 GL
blauwmetallic, 4-drs., 1989,

’ 23.500,-. Volvo Dealer
Jac. Klijn Kerkrade. Strijtha-
genweg 123, 045-458000.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Nihil
pgin deze maand erkenden de
*aalf Bosnië-Hercegovina en wer-den de Serviërs gepaaid met de be-l ofte de sancties op te heffen. Zij

fopten daarmee de lont uit het
van het hoog opgelopen

rond Bosnië te halen enNieuwe kansen voor overleg tussen"Jle partijen te scheppen. Maar het'fect was nihil. De gevechten na-
alleenmaar in hevigheid toe en'eEG zag alle goede bedoelingen inat»gen vallen.

Jj'ok de daarop volgende dreige-menten met sancties en met uitste-eg uit de Verenigde Naties en de
r/SE haalden niets uit. En het in

belegde spoed-vredes-
°Verleg tussen de leiders van alle
s*rijdende partijen zit al dagen

Niemand weet nog wat tei~^en om verder bloedvergieten te

Dilemma
j

e EG hoeft zich deze impasse ech-
pr niet zelf aan te trekken. Vorig
J^ar was dat anders, toen het getalmvan de Gemeenschap met de erken-

van Kroatië en Slovenië het
van die republieken met

nodeloos rekte. Maar ten
van Bosnië heeft de EG diejouten vermeden. Of het zou moe-

zijn dat Griekenland met zijn
Stante verzet tegen de erkenning

van Macedonië voor vertraging
heeft gezorgd. Veel maakte dat ech-
ter niet uit.

Het grote dilemma voor de EG (en
de Verenigde Naties) is, dat men
niet weet hoe tussenbeide te ko-
men. VN-secretaris-generaal Bou-
tros Ghali heeft nu wel een gezant
naar Bosnië gestuurd om de kansen
van een VN-vredesmacht na te
gaan. Maar die zijn gering: het gaat
nu niet, zoals elders in Joegoslavië,
om een geschil tussen republieken,
maar om een binnenlands conflict.

Het zijn bevolkingsgroepen in Bos-
nië zelf die elkaar naar het leven
staan, zij het dat de Serviërs zich
gesteund weten door het federale
(door Servië gecontroleerde) leger.
De EG heeft al gesteld dat dat leger
zich in feite als een bezettingsmacht
gedraagt, omdat het zich bevindt op
het gebied van de onafhankelijke,
door de internationale gemeen-
schap erkende staat Bosnië-Herce-
govina.

De VN-regels staan een militaireac-
tie daardoor in de weg. VN-troepen
zouden zich wel langs de Servisch-
Bosnische grens kunnen opstellen,
maar niet tussen de strijdende par-
tijen in Sarajevo of elders in de re-
publiek.

De EG, of beter de Westeuropese
Unie, zou dat wel kunnen. Die wor-
den minder gehinderd door interna-
tionale regels dan de VN. Maar het
is zeer devraag of dat zal gebeuren.

Bosnië lid CVSE
HELSINKI - Bosnië-Hercegovi-
na is gisteren „met onmiddellij-
ke ingang" toegelaten als lid van
de Conferentie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa
(CVSE).

De CVSE-lidstaten zijn in deFinse hoofdstad bijeen om in hetkader van de zogeheten VierdeVervolgconferentie te praten
over de toekomst van de CVSE
nu de Koude Oorlog voorbij is.Met de toetreding van Bosnië-
Hercegovina, die in juli nog be-krachtigd moet worden door deCVSE-ministerraad, komt het le-
dental van de Conferentie op 52.

Met betrekking tot het lidmaat-
Schap van de deze week opge-
richte Federale Republiek van
Joegoslavië zijn de lidstaten
overeengekomen deze kwestie
officieel nog als „open en niet
beslist" te beschouwen.

Wespennest
Bosnië-Hercegovina is nog meer
een wespennest danKroatië en Slo-
venië dat waren. Bovendien zal
voor het uit elkaar houden van de
strijdende partijen een leger nodig
zijn dat groter is dan de 14.000 man
die de VN nu in Kroatië op de been
hebben gebracht. Daar is in de
meeste EG- of VN-landen simpel-
weg het geld en de mankracht niet
voor. Ingrijpen door het Westen ligt
dus niet voor de hand.

Economische maatregelen blijven
over, zoals een olieboycot en het
stilleggen van het luchtverkeer met
Belgrado. Maar gevreesd wordt dat
Rusland, Roemenië en Iran, de
grootste olieleveranciers van de ou-
de Joegoslavische staat, daar niet
voor zullen voelen. De Grieken zijn
bovendien voor een flink deel van
hun goederenvervoer afhankelijk
van de wegverbindingen via Servië
met West-Europa.

Een andere sanctie is de diploma-
tieke isolering van de nieuwe, door
Servië en Montenegro uitgeroepen
Federale Republiek Joegoslavië.
Dat kan door de betrekkingen te
verbreken en de nieuwe republiek
niet als vanzelfsprekend de zetel
van het oude Joegoslavië in interna-
tionale organisaties te laten inne-
men. Oostenrijk en anderen hebben
al om de uitstoting van Belgrado uit
de CVSE gevraagd.

Tijdens de CVSE-vergadering in
Helsinki is dat gisteren door onder-
meer Frankrijk tegengehouden. De
organisatie liet wel Bosnië toe als
lid, maar juridisch bleek het niet
mogelijk Joegoslavië te schrappen.
Het bewijst de machteloosheid van
de wereldgemeenschap om iets te
doen in deze kwestie.

Gevreesd moet worden dat de EG-
ministers daar dit weekeinde wei-
nig verandering in zullen brengen.

binnen/buitenland

Hernieuwing (economische) sancties enige pressiemiddel

EG moet Servië isoleren
DOOR HANS DE BRUIJN

PORTO/BRUSSEL - Drie weken geleden besloten, EG-ministers van buitenlandse zaken om de eco-
nomische sancties die zij eind vorig jaar tegen Ser-vtë hadden ingesteld, weer ongedaan te maken. De
economische betrekkingen met Servië zijn sinds-
dien niet echt weer genormaliseerd, en dat is maar
Soed ook. De ministers zullen hun besluit immers
Jtear alle waarschijnlijkheid dit weekeinde weerherroepen.

', Ue Gemeenschap rest niet anders,. "U de gevechten in Bosnië door-

" j|jaan en ook het door de EG bemid-: i vredesoverleg in Lissabon
l | ï.et tot enig resultaat lijkt te leiden.
\ pn van de weinige machtsmidde-
| ei die deTwaalf hebben is Servië,J«t door iedereen als de boosdoener

ordt beschouwd, met economi-sche maatregelen treffen. Al leert de"^aring dat het effect daarvan ook
I et moet worden overschat.

j ~e EG-ministers van buitenlandse
1 cri beraden zich vanavond enMorgenochtend in de oude Portu-

®se koningsstad Guimaraes onder-meer over de kwestie-Joegoslavië.
V°k praten zij over de toekomst van
t* EG zelf, en hoe die moet worden=efinancierd. Maar de aandacht van
F^ buitenwereld gaat vooral uit naar
_**■ antwoord op de vraag of de EG

nog een rol van bete-kenis kan spelen.

Frustraties leiden tot bloedige uitbarstingen van geweld

Zwarten in Los Angeles
in uitzichtloze situatie

Van onze redactie buitenland

LOS ANGELES - De rassenrellen
die woensdagavond in Los Angeles
uitbraken nadat vier blanke politie-
mannen waren vrijgesproken van
mishandeling van een zwarte auto-
mobilist, markeren een jaar waarin
het vertrouwen van de zwarte be-
volking diverse malen op de proef
werd gesteld en weerspiegelen haar
frustraties over een vaak uitzichtlo-
ze situatie.
Geweld tussen onderling strijdende

bendes vormt al lange tijd een plaag
in het zuidelijke centrum van de
uitgestrekte stad aan de Ameri-
kaanse westkust. Armoede, drug-
verslaving en werkloosheid hebben
veel jongezwarten in een hopeloze
situatie gebracht. „Dit is één van de
tragedies die zich van tijd tot tijd
voordoen. Ze begonnen met de op-
stand in (het district) Watts", ver-
klaarde John Mack, voorzitter van
de bestuursraad van het gebied Los
Angeles. „Uit frustratie en woede
gaan mensen over tot dit soort ge-
drag en dan voedt het zichzelf', zei
hij.
De wijk die woensdagavond het
zwaarst werd getroffen door het ge-
weld ligt niet ver van het district
Watts, waar in 1965 ernstige rassen-
rellen woedden. Hierbij vielen 36
doden en werd rond 300 miljoen
gulden schade aangericht. Tussen
1964 en 1968 kwam het in getto's in
diverse Amerikaanse steden tot der-
gelijke uitbarstingen. Het was de
tijd dat de Amerikaanse zwarten de
straat op gingen om hun eisen voor
gelijke burgerrechten kracht bij te
zetten.
De zwarte gemeenschap in Los An-
geles heeft sinds die tijd vooruit-
gang geboekt in die zin dat een
zwarte burgemeester, Torn Bradley,
aan het bewind is gekomen en dat
onlangs een zwarte politiecommis-
saris, Willie Williams, werd geko-
zen.

Immigranten
Maar voor vele zwarten in LA is er
de afgelopen 27 jaar weinig veran-
derd. Aan de oude problemen van
onderling geweldtussen bendes, ar-
moede, verdovende middelen en
werkloosheid is een aantal nieuwe
toegevoegd.
Golven immigranten uit Latijns-
Amerika en Azië hebben de onder-

linge competitie voor zelfs onge-
schoolde functies verhevigd. De
snelle verspreiding van winkeltjes
in zwarte woonwijken door mensen
uit de Koreaanse gemeenschap
heeft regelmatig geleid tot felle ru-
zies.
Die wraakgevoelens werden ver-
sterkt door twee omstreden rechts-
zaken. Bij één strafzaak kreeg een
Koreaanse kruidenier vorig jaareen
voorwaardelijke straf nadat hij een
ongewapende jonge zwarte man
had doodgeschoten. De andere zaak
is die van woensdagavond. Bloedi-
ge rellen waren het gevolg.
Voor velen wordt de tragedie van
de rellen nog verergerd door het feit
dat in de armste wijken de schade
het ergst is.
Demonstranten bij het politie-
hoofdbureau van Los Angeles be-
zwoeren naar rijkere woonwijken
op te trekken, maar ze voerden hun
dreigement niet uit. „We gaan naar
Hollywood Hills, we gaan Beverly
Hills overnemen", riep een betoger.
Sommige van de woensdagavond
door brandstichting verwoeste ge-
bouwen liggen in de arme wijken,
waar zwarte leiders en hulpverle-
ners jarenlang hebben gewerkt om
ondernemingen aan te trekken en
economische bedrijvigheid op gang
te brengen om de buurt uit de ar-
moede te tillen.
Velen spraken de vrees uit dat door
de rellen de kloof in de stad tussen
blank en zwart alleen maar breder
zal worden. Het harde werk om de
betrekkingen tussen de rassen te
verbeteren, is weer met vele jaren
teruggeworpen.
„We moeten de hervormingen die
wij hebben bereikt, niet in gevaar
brengen", verklaarde burgemeester
Bradley. „We moeten de vooruit-
gang niet terugdraaien".

Eerherstel voor
'onverbeterlijke

fraude-premier'
BRUSSEL - De
voormalige Belgi-
sche premier en top-
politicus Paul Van-
den Boeynants is
niet langer de „gebo-
ren, verstokt en on-
verbetelijk frau-
deur" waar de Brus-
selserechtbank hem
op 25 juni 1986 voor
hield. Vanden Boey-
nants heeft vorige
maand in alle stilte
eerherstel gekregen
van het Hof van Be-
roep in de Belgische

hoofdstad. Zijn straf-
blad, dat tot nu toe
melding maakte van
een veroordeling tot
drie jaar voorwaar-
delijk, is weer hele-
maal schoon.
De 71-jarige Vanden
Boeynants, door-
gaans aangeduid als
VDB of 'De Kroko-
dil', was jarenlangde
bij het volk populai-
re leider van de
christendemocraten.
De veroordeling we-
gens belastingfraude

is hem door het Bel-
gische publiek nooit
erg kwalijk geno-
men, maar verhin-
derde wel dat hij
burgemeester van
Brussel kon worden.
Het eerherstel van
VDB is mogelijk ge-
wordep door een vrij
recente wetswijzi-
ging in België. Daar-
in werd bepaald dat
al na drie jaar eer-
herstel aangevraagd
kan worden door de-
genen die niet in
herhaling zijn ver-
vallen. Vanden
Boeynants heeft de
uitspraak van het
Hof van Beroep, die
niet gepubliceerd, is,
begroet als „balse-
mende zalf op een
nog open wonde".

Minister zelf dik tevreden over economische missie

Andriessen: 'Kamer
heeft laatste woord'

Van onze redactie buitenland

BEIJING - Minister Andriessen
van economische zaken vindt
dat er voor 1,8 miljard gulden
aan orders in de kassa van zijn
China-missie is gevloeid. Hn'
kiest daarmee voor een „ruime"
uitleg van het resultaat van de
missie. Dat is begrijpelijk, want
de Tweede Kamer heeft hem te
verstaan gegeven dat er iets te-
genover het niet-doorgaan van
de 'duikbootbouw' voor Taiwan
moest komen te staan. „Ik kom
voor orders", aldus Andriessen,
ook tegen zijn Chinese gastheren
en -vrouwen.
Daarmee legde hij zelf de nadruk
op het binnenhalen van orders
voor vliegtuigen (Fokker) en
baggerschepen (IHC), die welis-
waar op de valreep rondkwamen
met tezamen met nog watkleine-
re kapitaalgoederen- en grond-
stoffenbestellingen rond de400 a
525 miljoen gulden.
Het besluit van Andriessen om
de zeven Fokkers die Beijing wel
onmiddellijk moest kopen als
„gebaar" voor het afketsen van
de Taiwan-order erbij te reke-
nen, is verdedigbaar. Met deze
„cosmetica" stokt de „echte"
kassa van de bewindsman dan
op een klein miljard.

Rekenwerk
De resterende, ruim 800 miljoen
gulden bestaat uit 'letters of in-
tend' en samenwerkingsovereen-
komsten. Over de waarde daar-
van voor ons land wordt door
Andriessen en zijn cijferende
ambtenaren aan de ene kant en
de meereizende ondernemers
aan de andere kant verschillend
gedacht.

De keuze van de bewindsman
om zn'n winst te „maximalise-
ren" is te begrijpen. Hij moet
naar de Tweede Kamer, die
knarsetandend 2,5 miljard gul-
den (overigens gespreid over een

aantal jaren) aan de neus van de
werf RDM voorbij heeft zien
gaan. De ondernemers vinden
het nogte vroeg voor rekenwerk.
Moet het cijfer wel zo centraal
staan in het Kamerdebat dat on-
getwijfeld komt? Diezelfde on-
dernemers, die liever niet willen
cijferen, helpen Andriessen toch
met waardevolle munitie voor'
zijn duel met het parlement. Zij
laten al een week lang niet na te
wijzen op „aanmerkelijk verbe-
terde handelsrelaties" met hun
Chinese partners. Ze prijzen An-
driessen voor zijn „heldere"
(lees: harde) opstellingtegenover
de Chinese overheidsinstellin-
gen waarmee zaken gedaan moe-
ten worden. En is een samenwer-
kingsverband voor baggeraar
Bos Kalis met uitzicht voor nieu-
we markten en een mogelijke
bouw van een zoutfabriek voor
Akzo met dito kansen niet even-
veel waard als een vliegtuig of
een baggerschip? En waarom
mag de KLM nu plotseling aan-
schuiven voor (ongetwijfeld nog
moeilijke) onderhandelingen
over rechten in China?

Deuren
De missie-Andriessen is niet be- [
perkt gebleven tot vliegtuigenen [
schepen, maar veel breder. Dat
biedt uitzicht op het werkelijke
doel van de missie: blijvend ho- !gere export op een enorme groei-
markt. „China telt wel zes Tai- j
wans", zei Andriessen deze week
een paar keer, doelend op de |
economische kustzones van Chi-
na. Vanuit het bedrijfsleven i
werd deze visie eveneens beves- 'tigd.
Natuurlijk kwam de missie on-
der een gelukkig gesternte naar
de volksrepubliek. Beijing zet de
deuren weer open, en het heeft ;
geld in kas. Erbij zijn betekent ;
een kans op profijt. Andriessen
gelooft dat zijn missie (en dus i
hijzelf) het goed heeft gedaan.
Het laatste woord laat hij graag
aan deKamer over.

(ADVERTENTIE)

TEST CONSUMENTENBOND: rvm
"VLOEIBARE ZEPEN BELASTEN

HET MILIEU MINDER DAN REINIGERS I
OP BASIS VAN SYNTHETISCHE /.r^\ \

WASACTIEVE STOFFEN/ |§|\\
DRIEHOEK [£ï

VLOEIBARE ZEEP HET Hfi V
BESTE GETEST* l«

|||IBj|f^ I
DRIEHOEK NATUURLIJKE REINIGER, ECHTE VLOEIBARE ZEEP.

" Tijdens de rellen woensdagavond in Los Angeles werden tal van gebouwen door de
oproerkraaiers in brand gestoken. Foto: EPA

Vrijdag 1 mei 1992 5

(ADVERTENTIE)

MEER DAN MOOI
SUBLIEME DAGLINGERIE VAN ELASTISCH KATOEN,
KANT EN JERSEY GLANSKATOEN. ONZE NIEUWE

KOLLEKTIE IS EIGENZINNIGER DAN OOIT.

A ':-'4:':' -': W WjLmV s -»"#-

Z^^^ZaMM^aÉ^Êm Hllhi H» -~£*JwËËfp s __^3a_s&

■ i* - _11P^ «fJfz^

_^____tt___.» g

öndëssa
BEUGELBEHA 79,- SLIPJE 59,-

Naast Marie-Jo nog vele andere topmerken zoals:
Passionata, Warner, Felina, Pastunette, Lovable,

Chantelle, Lejaby, Triumph

daar winkel je voor je plezier

Los Angeles in vlammen

iimburgs dagblad
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1 Open dag Lv.rn. QdMJp** Mij* I
ü uithrpiHinn ■ » ■ Nissan-deaier m
Til IJ I -IJI Ijiy IU - quality quickservice , NISSAN PRIMERA 4-deurs 2.0 GT T7Zhy*M WII^IWI W ■ Wl ■ ■ ■ zonder afspraak Ik «pff ~- -- _

■*■ II

kH NISSAN SUNNY 3-deurs2.o GTi-R V JP^ i &&m%+fm *L***-*fgJmm^i \\\ -— £

Nfj --^^Bgilli^BÖr ' Crutzen, Gouden King-dealer | .°P de open dagen ] 14«
\ (aanwezig tijdens de show, bekend uit de rallysport) De Nissan-onderscheiding voor service, organisatie, management, maar vooral klantvriendelijkheid. tljdenS de Openingstijden E^ r

EJ Open dagen 4+ 5 me/, geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 7>T> ATIQ II
Showdagen 6+7 +8 + 9 mei, open van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 21.°° uur. i" v \ ii^i

j^j Tijdens deze dagen diverse actie-auto's met vele voordelen. 1 *\ lJ| l ) y/

_
Y^VC'. M SF^; Uitnodiging: vrienden, bekenden, klanten en toekomstige klanten zijn van harte welkom. . . , S ifcjT

' -ïJ ■ïvTI IrT^TWTI !"**■ I rj^if | pr^rf^\\}\ Rml IrT37WTI I^Ï^B B-*J KUyiiüliliUJ Il________________!__!_____________l g^_
V
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KERA KERKRADE I
Kerkrade.steenweg 5, tal. 045-452121

. 3161 2-drs. brilliantrood, getint glas '90
I 318IS 2-drs. 16V, zwartmet, 30.000 km '90 i

4 B 3201 24V 4-drs., zwartmet., 25.000 km, zeer mooi ... '91 !I 318IS 2-drs., zwartmet, 16-klepper, 60.000 km '90
| 324D4-drs. alpinewit, ABS, schuifdak '87
I 3251 2-drs.,rood, M-style design, 69.000km '89 ||
| 5201 alpinewit, getint glas, radio-vb, 92.000 km '88I 5201 bronzit-beigemet, get. gl., radio-vb, 80.000 km . '89
| 5201 island-groenmet, zeer mooi, 75.000km '90
| 524TD beigemet., automaat, div. opties '89 !l| 524TD island-groenmet., get. glas, radio-vb '90
| 5251 grijsmet., ABS, get. glas, radio-vb., 50.000 '89
| 5251 delphinmet., zeer mooi, slechts 67.500 km '89 |

■4 I \ 7301 aut., delphin-groenmet., div. opties '89
\ 7501 aut., 12-cilinder, alle opties '90 j

; léb GELCA GELEEN ||
i; Daalltraat 38, tel. 046-747676. 316 2-drs. grijsmet., 72.000 km, div. opties '87
| 3161 2-drs. royal-blauwmet., 52.000km '89 j
| 3161 lagunen-grunmet., Edition-uitv., 31.000 km '90
f 3161 calypso-roodmet., Edition-uitv., 18.000 km '90
I 3161 brillantrood, nw. model, slechts 8.500 km '91
I 3181 2-drs. grijsmet., zeer mooi, 40.000 km '89 ||
] 324D4-drs. zwartmet., radio-vb., getint glas '87 I\ 3201 2-drs. grijsmet., div. opties, 63.000km '87 [
! 5201 alpinewit, div. opties, 80.000 km '89
j 5201 zwartmet., getint glas, 60.000 km '90 |

KERAM MAASTRICHT I
Autopan* Randwyck, Moienaingel 17, tel. 043-618555

WÈ 316 2-drs. blauw, el. schuifdak, LPG, getint glas .....'B6 ||8 316 2-drs. blauwmet., alu. vlg., getint glas '87
I 3161 4-drs. d.groenmet., getint glas '88I 3161 2-drs. wit, Edition-uitv., LPG '90 \I 3161 2-drs. grijsmet. M-tech-uitv., 30.500 km '90 I
I 3181 4-drs. grijsmet., getint glas, radio-vb '87 \- I 5201 d.blauw, alarm, radio-vb '89 I| 524TD automaat, airco, Im-velgen, zwartmet '90
1 5251 automaat, grijsmet., schuifdak, Im-velgen '88 iI 5251 delphin-grijsmet., airco., sportvlg '90 II 5251 24V, zwartmet. airco, zeer mooi '91

V' :' 7351 aut island-groenmet, div. opties '91
b I _____ I

t
Bankers bedrijfswagens

t Het juisteadres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
P rijbewiig^SE). V^^v^5 _--<o<rtL^ Rijksweg Noord 19, Echt
f JJJ_>-^ tel. 04754-82453

50 tot 70 stuks voorradig
« GEOPEND:

ma. Tm vrijd. 8.00-19.00 u.
i zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

t Niet de ENIGE, wel de BETERE. 1 -*
d

_ETUi|I.:.IIi!TSpSH
5 AUTO CAUBO BIEDT U AAN:
\ 'i/W Golf GTI van '87, rood 14.950,-
-" VWGolf sportief 1.6, leeig.,'B7 15.950,-

VW Polo CL 1.3, 1 e eig., org. schuifdak, metallic, '87 11.950,-

-ÏVW Passat CL 1.8/90pk, 1e eig., metallic, '89 27.950,-
Opel Corsa GL 1.3, 1e eig., 87 12.750,-
Audi 80 1.9E113 pk, 1eeig., schuifdak,

«centr vergr., serret-sportpakket 25.650,-
Opel Kadett 1 6 Irmscher, div. extra's 14.950,-
VW Passat Variant CL Turbodiesel, 1e eig.,
div extra's 32.650,-J VW Jetta turbo D. 4-drs.. metallic, 1e eig. . 22 900,-

-! BMW 320 6 cyl. AUTOMAAT, stuurbekr., div. extra's . 21.950,--] Audi 80 1.8, 5-versn., stuurbekr., 1e eig.,
y centr. vergr 31.850,-- Neerhem 25, Valkenburg a/d Geul Tel. 04406-15041
1 L'AlL'M.l.ff^l»lg%^LjiMl.',aa!a.?gM.-gM;VJ>>>;l

Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

%^ '
üéé&v ■ nn

ÖQeeversJ)
CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt bekend dat bij hem is ingekomen
een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (ingeschreven
onder nummer V92-60) van de gemeente Maastricht
voor het lozen van percolatiewater afkomstig van de
stortplaats Belvédère, via de gemeentelijke riolering
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Maas-
tricht-Bosscherveld op oppervlaktewater.
Dat de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
van 4 mei 1992 tot en met 3 juni 1992 ter inzage
liggen en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Maastricht,

Stadhuisstraat 5 te Maastricht (stadskantoor I,
begane grond), gedurende de kantooruren van
09.00 uur tot 16.00 uur en bovendien elke
donderdag tot 19.00 uur, alsmede tijdens de
kantooruren na bovengenoemde datum op het
kantoor van genoemd zuiveringschap en het
gemeentehuis van de gemeente Maastricht tot het
einde van de termijn waarbinnen bezwaar kan
worden ingesteld tegen de aanvraag.
Dat bij de ter inzage gelegde stukken is aangegeven
tot wie men zich voor een mondelinge toelichting
kan wenden. Dat tot het einde van de termijn
waarbinnen de stukken ter inzage liggen tegen het
verlenen van de aangevraagde vergunning
gemotiveerde bezwaren kunnen worden kenbaar
gemaakt:- hetzij schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg, Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, onder vermelding van het nummer van
de aanvraag;- indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling
Vergunningen, telefoon 04750-94349), kunnen tot
één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedach-
tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Dat degene, die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Dat alleen degenen, diebezwaren hebben ingebracht
op de wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
kunnen indien en alsdan later tot het instellen van
beroep gerechtigd zijn.
Roermond, I mei 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg
■

tl* ** I
2-4 en DINSDAG 5 MEI

Pl___^^?l::B^ 1 ★65 STERRENOCCASIONS VAN A TOT Z o.a.—"Tlt ""___—--- Hlenme^^^. ■ * Mercedes 190E 89-1990
oen'B''. + CL :^__: ■ ★ Mercedes 190D div. uitvoeringen 88-1989

7ZZ.... '89 ■ * Mercedes 250D schuifdak, metalic 88-1989nadorooa/ww__u; ■ _,_ Mercedes 560SEL alle optics 1987Z-.-^-ZZZZZ^- " I * Jaguar XJ6 3.6 Sovereign 1987ZZ^Z" " -86, '89 I ★ Chrysler Le Baron Turbo metalic 1991_— '-L-i-~7^~gn 1 * Chrysler Voyager 3.0iLE, luxe uitv 19907..---»2^j2-~- I * Lancia Thema 2.01E 16V, antr.metalic 1991
Z^ZZ^Z.—— '91 I * BMW 316imetalic, ww-glas 1988

"" I * BMW 730i5-bak, metalic, 31.000 km 1989—r^vThiauwmet. -^zzJ-- * BMW 524 TD schuifdak, metalic, Im-velgen 1990,_jrwt-Z---- ~ '87 I * Opel Omega 2.41 schuifdak, metalic 1990
H mï\ yi!_^2lL^ ...-^ZZZJZZZZZ -r I * opel Kadett 16i Cabrio 1990PB Si Pe-geOt4os_bH|JLf_r^-----^^ ★ Volvo 740GLE automaat, nw.staat 1989
P®^l T^^TÜiOOC^^^ ïirrnmT'88 I * Porsche 944 kleur rood 1983■yrrVMIl yj_J-2rxf----7--rTr^^ ...^-^ï. --—rT"^5 I * Mazda Miata MXS Airbag, automaat, airco 1990

LW_jJ_M__l\ ford Sien^J^i^if-— ' ~ .""^JïïbJ-- 1 * VWGolf GTi Im-velgen, verlaagd, metalic 1990Jg fÊ\ ;—iTTnfïrrFlil^ ""* — ' m» I *VW Passat 18GL div. uitvoeringen 1989
M^LSHi---^-—-——■ f * Citroen KM diesel, metalic 1991__ """T,^^^^ BIJ AANKOOP GEDURENDE STERRENDAGEN

___■ ______ ÜI RADIO/CD-SPELER GRATIS

■*I?_WW^ autof^****y
I Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 04*412641 gf I /Al PERSONENAUTO'S

Heerlenseweg 200, Landgraaf. Tel. 045-728484. Geopend 9.00-17.00 uur

* ALU - COMPLETTRADER ★
Golf/Kadett/Escort 6x14 m. 185/60R14 275,-DM
Audi/Omega/Scorpio 7x15 m. 205/60R15 285,-DM
Mercedes 190bis 300D7x15 m. 205/60H15 338,-DM

★ NEUE REIFEN ★
Markenreifen standig preiswert

★ RUNDERNEUERTE REIFEN *2 Jahre Garantie, SR= 180 km/H. HR =210 km H und viele andere Gróflen am Lager
1555R13 59,- 18570HR14 85,- 18565HR15 96,-
-175 705R13 65,- 195 70HR14 92,- 195/50HR1S 99,-
-1755R14 70,- 18560MR14 88,- 190/65HR390 122,-

-195 60HR14 93,-
Autobahn Aachen, darm Autobahn nach Lüttich. In Aachen-Brand raus. Rechts nach
Brand hls zur ARAL-Station. HinterARAL links In die NordstraOe, nach 500 m links.SCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, NordstraGe 78 Tel. 09-49241522041
I Mo.-Fr. 8.00-17.00, Sa. 8.30-13.00 Uhr ow?

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
W Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Swift bwj.'B4

U Suzuki Swift GLX aut bwj.'B9
Suzuki Swift GS bwj.'Bs
Suzuki Alto GL aut bwj.'9o
Suzuki Alto bwj.'B9
Mini Cooper gerestaur bwj.'7B

Z Ford Escort bwj.'B2
Opel Corsa bwj.'Bs
Opel Corsa 1.3 bwj.'BB
VWPolo bwj.'BB
VW Jetta 4-drs bwj.'B7

U Mazda 3231500 bwj.'Bs
Citroen AX 11 RE bwj.'B9
Citroen BK 16 TRI bwj.'B6
Fiat Uno 45 bwj.'B7
Subaru Justy bwj.'B7

K0313Speciale auto's
Suzuki Samurai metal top .... 10 mnd.
Renault 19 TF, uitgebouwd... bwj. '89■

rTOVInCie Bureau Bibliotheek
OTöfß I imUiiiin Postbus 5700
Qglfèl L I ITID U I y 6202 MA Maastricht
■ tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zij
m U5/18/92 voornemens zijn aan de N.V. MEGA Limburg

onder een aantal voorschriften revisievergun-
ningen ingevolge de Hinderwet en de Wet ge-
luidhinder te verlenen voor haar 150/50/10 kV-
hoogspanningsschakelstation gelegen aan de
Sionsweg/ Populierweg te Maastricht. Het ont-
werp van deze beschikking, alsmede de aan-
vraag en andere ter zake zijnde stukken liggen
ter inzage van 4 mei 1992tot 19 mei 1992 en
wel: - in het Provinciehuis te Maastricht (bu-
reau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het
gemeentehuis van Maastricht Stadskantoor 1,
begane grond, Stadhuisstraat 5, Maastricht,
maandag tbt en met vrijdag van 09.00 uur tot
16.00 uur, alsmede op donderdagtot 19.00
uur, alsmede tijdens de werkuren na laatstge-
noemde datum op deze plaatsen tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aan-
vraag. De aanvrager, alsmede degenen, die
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvraag en een ieder die aantoont,
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen
tegen het ontwerp van de beschikking. Dege-
ne die een bezwaarschrift indient, kan verzoe-
ken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Een bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Alleen degenen, die be-
zwaren hebben ingebracht op de wijze als bo-
venomschreven en een ieder dieaantoont, dat
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, kunnen bezwaren tegen de ontwerp-
beschikking indienen en zijn later tot het in-
stellenvan beroep gerechtigd.

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en
Overmaas,

maakt bekend,
dat met ingang van maandag 4 mei 1992 tot en
met maandag 18 mei 1992 ter secretarievan het
waterschapshuis, Parklaan 10 te Sittard

ter inzage ligt

de concept-jaarrekening 1991 welke omvat een
overzichtvan de inkomsten en uitgaven over het
dienstjaar 1991 met de daarbij behorende
bescheiden en het verslag van onderzoek naar de
deugdelijkheidvan de jaarrekening.

Tegen betaling van de kosten is het mogelijk een
afschrift van de concept-jaarrekening 1991 te
verkrijgen.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

__JÖ
Roer en Overmaas -S

Parklaan 10, Sittard.
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Zorgen
Als het om design gaat, hoeft de
Italiaanse auto-industrie zich
geen zorgen te maken. De ont-
werpers gelden zelfs tot in Japan

! als trendsetters. Maar op het
vlak van efficiency in deze indu-
striële tak en om de kwaliteit
maken ze zich in Italië, evenals
bij andere autofabrieken in Eu-
ropa, wel zorgen, zeker met het
oog op Japan.
Fiat-topman Cantarelle spreekt
dan ook niet zozeer van een con-
currentie tussen produkten,
maar eerder tussen culturen. „In
Japan heerst een andere organi-
satie en houding," zo zei hij. Het
is volgens hem zaak de goede as-
pecten daarvan over te nemen en
op deze manier de Japanse fa-
brieken te bestrijden met de 'ei-
gen wapens.
Speerpunten bij het Fiat-con-
cern zijn in elk geval kwaliteits-
controle aan de basis via het
werken in teams met een hoge
dosis opgelegde verantwoor-
ding. En de toeleveranciers van
onderdelen moeten worden be-
trokken bij het ontwerpen van
een auto. Want immers 65 pro-
cent van een nieuwe auto komt
van die toeleveranciers en de be-
waking van kwaliteit ligt dan
ook voor een belangrijk deel
daar.

Cinquecento
De nieuwe Fiat 500 of eigenlijk
volgens de Italiaanse type-aan-
duiding 'Cinquecento' blijkt nu
al voor de heren ontwerpers een

geliefd autootje om op voort te
borduren. Cantarelle zegt, dat in
december enkele design-studio's
bij Fiat aanklopten met het ver-
zoek voor de salon variaties op
het thema 'Cinquecento' te mo-
gen presenteren. Na overleg met
Fiats stylist Guigiaro ging het
sein op groen.
Zo heeft Pininfarina een alleraar-
digste 4x4 pick-up ontwikkeld
op basis van de 500. Naar wens is
de mini-laadbak af te dekken
met een hard-top. En met simpe-
le ingrepen is de wagen om te
toveren tot een sportcoupé. De
echte raceliefhebber komt aan
zijn trekken met een 500 van
Maggiora, compleet in circuit-
uitdossing. Kuipstoelen, sport
stuur, ultra brede banden rond
open velgen, die het zicht geens-
zins ontnemen op de immense
remschijven.
Bertone houdt het op een 500
roadster, die meer weg heeft van
een maanmobiel dan van een
auto voor de openbare weg. Be-
doeld als een speeltje voor de
vrije tijd. Een vierwieler voor
iemand die wil opvallen. Ont-
werper Boneschi koos daarente-
gen voor utiliteit en maakte van
de 'Cinquecento' een stadstaxi.
De wagen is hoog met een recht
doorgetrokken daklijn, waar-
door de twee passagiers achterin
niet alleen ruim zitten, maar
waar/door ook nog plek is voor
hun bagage.

Zagato verenigde in 'zijn' 500 het
nuttige met het aangename. In
de bijzonder trendy vormgege-
ven 'Cinquecento' is plek voor
twee inzittenden, inclusief be-
stuurder. Dat komt doordat op
de rechterzijde van de wagen
ruimte is gecreëerd voor een
fiets. Het idee is duidelijk. Ook
met een stadswagen zal het in de
toekomst niet meer mogelijk zijn
in het centrum van grote steden,
zoals Turijn te parkeren. En dan
is het verdraaid handig om een
rijwiel bij de hand te hebben om
vanaf een parkeerplaats naar de
bestemming te pedalen.
De autosalon in Turijn biedt ver-
der weinig echte wereldpri-
meurs. Het meeste nieuws is
eerder al in Genève gepresen-

teerd, zodat het veelal louter gaat
om primeurs voor de Italiaanse
markt. Maserati staat er wel met
een nieuw model, de Ghibli. Een
wat tammer ogend ontwerp dan
de bloedsnelle Sjamal, maar met
een 2.0 liter 301 pk motor onder
de kap zal ook deze aristocrati-
sche Maserati niet teleurstellen.
Het is nog onduidelijk of en zo
ja, wanneer deze wagen naar Ne-
derland komt. Ferrari pronkt,
zoals verwacht, met zijn nieuwe
512 TR (Testaßossa) en bij Lam-
borghini staat, als verrassing,
'nog een 'open' Diablo roadster.

Op het design-forum is behalve
de speciale Fiats 'Cinquecento'
meer leuks te zien. Zoals de Lan-
cia Magia van lAD (International
Automotive Design) met onder
de kap de 2.0 liter turbo motor
van de Integrale. Ook zeer illus-
ter is een ontwerp van Ghia, ge-
naamd Focus. Het is een twee-
zits spyder, met een agressief
ogende neus. Opvallend daaraan
is deasymmetrie in het ontwerp
met overwegend vloeiende en
golvende lijnen.

" Een variatie op het thema Fiat 'Cinquecento': een 4x4 pick-up van ontwerper Pininfa-rina. Foto: Foto: GPD

Verder van huis genieten van natuur

Automobilist
wordt fietser
DOOR HUUB MEIJER

bietsen is heerlijk, vooral in een
streek die de verrassing en het
onverwachte van het onbekende
*an bieden. Al is de eigen omge-
ving nog zo mooi, een mens wil
|J? 1eens nieuwe wegen inslaan.
Niet langer meer in de auto maar
°P de eigen vertrouwde fiets.Pie wens kan heel gemakkelijk
jn vervulling gaan met een han-dige en degelijke fietsendrager,
die eenvoudig op de trekhaakvan de auto wordt gemonteerd,voor verstokte automobilisten
aanleiding om af en toe de fietstePakken.
De fabrikanten van fietsenrek-

ken spelen daar handig op in
met de volgende aantrekkelijke
presentatie van hun produkten:
„Op vakantie brengt de auto het
reisgezelschap vlot naar verre
landen en 's morgens pakt pa of
ma niet de auto maar de meege-
voerde fiets om warme crois-
sants in het dorp te halen."

" De Twinny Load, volgens de Consumentenbond 'de beste koop', dank zij het gebruiks-
comfort en de stabiliteit waarmeefietsen vervoerd kunnen worden.

Mogelijkheden
Maar buiten de vakanties of
weekeinden kan het fietsenrek
permanent op de auto gemon-
teerd blijven. Voor woon-werk-
verkeer bijvoorbeeld of wanneer
moeder de vrouw een dagje wil
gaan winkelen. Men rijdt tot aan
de buitenwijk van de stad en

parkeert de wagen in parkeerga-
rage of bewaakte parkeerplaats.
De automobilist(e) wordt op dat
moment fietser want dan haalthij/zij de meegenomen tweewie-
ler van het rek en gaat naar werk
ofboodschappen doen.

Dat kan heel gemakkelijk met de
Twinny Load, een stabiel en vei-
lig te monteren fietsenrek waar-
mee twee fietsen kunnen wor-
den vervoerd zonder dat de rij-
eigenschappen door rijwind na-
delig worden beïnvloed. Het bij-
geleverde koppelstuk dat stan-daard wordt meegeleverd zorgt
voor veiligen diefstalvrij vervoer
van de fietsen.
Een solide rek vraagt echter om
montage op een trekhaak van ze-ker driehonderd gulden. Het rekkost ook ongeveer dat bedrag
(adviesprijs fl 295,-), dus er is
voor zeshonderd gulden materi-
aal nodig.
Een nadeel van een fietsenrek is
dat kleine, lichte auto's met twee
fietsen achterop behoorlijk uit
balans kunnen raken.
De fietsen kunnen zonder ge-reedschap op de drager worden
gezet. Dat weet de dief ook, dus
eenmaal op de drager moet de
fiets op slot, het liefst aan de dra-
ger vast.

TVR: laatste
echte Britse
sportwagen
DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Hij ziet er uit als een 'kit-car',
stuurt als een tank, ligt op de
weg als een blok basalt, biedt
weinig comfort, kost een vermo-
gen en biedt toch enorm veel
plezier. Dat allemaal is te vinden
in de TVR van Trevor Wilkinson
zijn volhardende geestelijke va-
der. Sinds '47 bouwt deze Brit
sportauto's die nog steeds de
klassieke keiharde vering en een
mooie ronkende uitlaat hebben.

Nieuwaan de collectie is deTVR
VBs, werkelijk een beest van een
auto die in vijf tellen op 100
km/u zit. De ongekend goede
diensten van deze Rover-motor
zijn door TVR Power op een nog
hoger plan gebracht. Nokkenas-
sen geven de kleppen een grote-
re 'lift', meer compressie en een
vrije vaart van de schone uitlaat-
gassen. Het resultaat is een ver-
mogen van 229 pk uit dit blok
van 3952 cm3en een koppel van
336 Nm/4000 tr. In combinatie
met een beperkt slipvermogen
op het differentieel worden al
deze krachten vrijwel onmiddel-

lijk en totaal op deweg gebracht

Sensationeel, zeker als je uit de
iets tammere V6-versie, de TVR
S3c, bent gestapt. Maar de 168
pk vermogen van de Ford Scor-
pio-motor in dit ruim 1 ton kos-
tende exemplaar maken er toch
geen trage broeder van. De fa-
briek geeft 226,0 km/u op en voor
de nieuwe VB-versie staat 238,17
km/u genoteerd. Aardig, die
doorrekening na de komma,
komt natuurlijk omdat de firma
in Blackpool uitgaat van Engelse
mijlen voor de topsnelheden.

En terecht, want ze zijn onder-
hand de laatste echte volledig
Brits geblevenautofabrikant. En
dan nog van puur klassieke
sportauto's. Hoewel het typisch
Brits is om bij dit soort auto's
veel voor lief te nemen, moet je
tegenwoordig een hoogwaardig
produkt afleveren. Vandaar dat
de garantie naar 3 jaar/100.000
km is uitgebreid.

De schakeling gaat evenals de
koppeling intrappen nogal
zwaar. De polyester motorkap,
waarbij je rechts tegen een be-
rasterde verhoging kijkt waaron-
der het aluminium inlaatspruit-
stuk zit, kantelt tot op de milli-
meter van het straatniveau naar
voren. Zoveel is er met de ruimte
gewoekerd om de zeer krachtige
VB, met na het spruitstuk uitlaat-
bochten ter dikte van kachelpij-
pen, er in te lepelen.

" De TVR VBs kost ruim een ton, maar biedt voor dat hoge
bedrag een even aanzienlijk rijplezier. Foto: GPD

auto

Autosalon biedt variaties op het thema 'Cinquecento'

Turijn, Mekka van design
DOOR WIM OTTEN

"De 'salone internazionale dcli' automobili' in Turijn is in
\ tweeërlei opzicht interessant. De autotentoonstelling
jwordt gehouden in het Mekka van de Italiaanse auto-

' design. En het is, na Genève, hét showpodium voor illuste-
Jre merken als Ferrari, Lamborghini en Maserati. Maar dit
"jaar staat vooral het element 'design' in de schijnwerpers
> op de salon, die vorige week donderdag van start ging en,nog loopt tot en met zondag 3 mei.
■

IHet 'Forum del Design' vult zo
ongeveer een hele hal van de
vroegere Fiat-fabriek (gesloten
in de jaren vijftig) in Lingotto in

ITurijn. Alle grote namen op het

' gebied van design presenteren
I hun jongste geesteskinderen.
Mannen als Pininfarina, Bertone,
IDEA, Ghia en Zagato presente-
ren droomauto's, die soms akelig
produktierijp lijken maar om fi-
nanciële en marketing redenen
wellicht nooit in deze vorm van
enige lopende bandzullen lopen.

" Een kleine wereldprimeur is deze Fiat Panda Destriero, een zomerse cabriolet, die de
naam kreeg van het erachter liggende schip dat volgend jaar de Atlantische Oceaan zal
oversteken zonder te tanken. Foto: Foto: GPD

Parallelimport
motoren aan

banden leggen
De RAI onderneemt binnenkort
stappen om een einde te maken
aan de zogenaamde parallelim-
port van motoren. H. van Doorn,
voorzitter van de afdeling Gemo-
toriseerde Tweewielers van de
RAI, kondigde dit dinsdag aan
op een bijeenkomst in Hilvaren-
beek.

De toenemende vraag naar mo-
toren heeft er de afgelopen jaren
toe geleid dat er buiten de offi-
ciële kanalen om grote aantallen
motorfietsen in Nederland wor-
den geïmporteerd. Volgens Van
Doorn is inmiddels de helft van
alle verkochte motoren afkom-
stig van niet-officiële impor-
teurs. Deze parallelimport werkt
naar zijn mening concurrentie-
vervalsend.

De officiële, bij deRAI aangeslo-
ten importeur moet bijvoorbeeld
veel tijd en geld investeren om
voor een nieuw model van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer
een typegoedkeuring te krijgen.
De niet-officiële importeur
maakt vervolgens ook van die
goedkeuring gebruik. Daar komt
bij dat er via de parallelimport
ook steeds meer afwijkend uitge-
voerde modellen op de markt
komen.
In overleg met de Rijksdienst
voor het Wegverkeer zal worden
bekeken of het mogelijk is alleen
een kenteken af te geven voor
motoren die voldoen aan de Ne-
derlandse voorschriften.

Campagne
verbetering
rijgedrag

Veilig Verkeer Nederland is vori-
ge week woensdag gestart (met
de nieuwe snelheidscampagne
'Niet voor niets 80.
De campagne is bedoeld om nog
eens extra de aandacht te vesti-
gen op de snelheidshandhaving
op 80 kilometer-wegen. De helft
van het aantal verkeersslachtof-
fers valt op deze wegen.

Volgens Veilig Verkeer Neder-
land wordt daar nu gemiddeld 95
kilometer per uur gereden. Als
er 5 kilometer minder hard
wordt gereden, daalt de kans op
een ernstig ongeval met 35 pro-
cent.

In de provincie Overijssel is men
begonnen met het plaatsen van
posters en autowrakken langs de
80 kilometer-wegen. Komende
weken zullen deze blikvangers
in vrijwel alle provincies te zien
zijn.

Veilig Verkeer Nederland zal
daarnaast door middel van radio-
en televisiespots, maar ook met
speciale cassettebandjes de cam-
pagne ondersteunen. Op de cas-
settebandjes, die te koop zijn bij
de tankstations, worden hits uit
de jaren tachtig afgewisseld met
tips voor het rijden op 80 kilome-
ter-wegen.
Volgens Veilig Verkeer Neder-
land zijn automobilisten zich te
weinig bewust van de risico's
van te hard rijden op dergelijke
wegen. Op de vaak smalle (lan-
delijke) wegen met gelijkvloerse
kruisingen ontbreken vlucht-
stroken, belemmeren bomen het
uitzicht en bevindt zich veel
langzaam verkeer waaronder
fietsers en landbouwvoertuigen.
Te hard rijden en inhalen wordt
volgens Veilig Verkeer Neder-
land dan al snel een hachelijke
onderneming.

Tijdens de campagne 'Niet voor
niets 80' die tot 8 juni loopt, zal
de politie extra op snelheid con-
troleren. Automobilisten diezich
aan de toegestane snelheid hou-
den worden beloond met drop.

uitlaatjes

KLACHTEN over garagebedrij-
ven die lid zijn van de BOVAG
worden behandeld door de Ge-
schillencommissie Auto die de
Stichting Geschillencommissies
officieel vandaag zal instellen.
De nieuwe commissie is het re-
sultaat van intensief overleg tus-
sen de Stichting, de Consumen-
tenbond, de BQVAG en de
ANWB.
De klachten die door de Geschil-
lencommissie Auto zullen wor-
den behandeld hebben betrek-
king op de aankoop van een
gebruikte auto, de aflevering-
(skosten) van een nieuweautoen
een niet of niet goed uitgevoer-
de reparatie.
Klachten over de aankoop van
een gebruikte auto behandelt de
Geschilencommissie alleen in-
dien de auto is gekocht met
BOVAG-garantie die veelal

wordt afgegeven bij de aankoop
van een gebruikte auto vanaf
fl 7.500 en hoger.
De consument zal de klacht ech-
ter eerst moeten voorleggen aan
de garagehouder. Wordt de
klacht niet tot tevredenheid op-
gelost, kan de zaak vervolgens
worden voorgelegd aan de Ge-
schillencommissie Auto.
De instelling van deze veertien-
de onafhankelijke commissie is
weer een stapverder in het stre-
ven van zowel de overheid, het
bedrijfsleven als de consumen-
tenorganisaties, om de Stichting
Geschillencommissies te laten
uitgroeien tot hét centrale insti-
tuut voor geschillenbeslechting
in consumentenzaken.

Alle geschillencommissies zijn
bereikbaar op het adres: Surina-
mestraat 24, 2585 GJ in Den
Haag, telefoon 070-3105310.

DROOMAUTO'S zijn te bewon-
deren tijdens de achtste versie
van dit spektakel in de Expo-hal
te Hilversum. Vandaag, morgen
en zondag kunnen liefhebbers
hun hart weer ophalen aan de
crème de la crème van de auto-
wereld. Nieuw dit jaar is het
Concours d'élégance: een tocht
met zeer fraaie auto's die begint
op het Stadionplein in Amster-
dam en eindigt voor de ingang
van de Expo-hal.
Naast een omvangrijk aanbod
van droomauto's als Ferrari,
Lamborghini, Porsche e.a. is de
organisatie er in geslaagd een
aantal spectaculaire primeurs te
kunnen tonen. Bijvoorbeeld de
BMW Brové CS Cabrio, die mo-
menteel wordt gebouwd op basis
van de BMW CS Coupes uit be-
gin jaren zeventig, de Chrysler
Viper en de '92-er Chevrolet Cor-
vette.
Er kan zelfs een ritje gemaakt
worden in een Ferrari, een Don-
kervoort of een Lotus. Naast alle
'echte' auto's zijn er volop stands
met folders, miniaturen, posters
en autoboeken aanwezig.
Openingstijden: vandaag van
14-21 uur, morgen en zondag van
10-18 uur. Volwassenen betalen
fl 12.50, kinderen tot 12 jaar en
65+'ers drie rijksdaalders.

" Deze Chrysler Viper is ook te zien in de Expo-hal in Hii
versurn.
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GARAGE MEIJERS
Subaru 1.6 DL 1989
Lada 2104 stationcar 1986, 1987, 1990
Lada 2105 1.3 1987
Lada 2107 1.6 1987
Fiat Panda 750 L 1986
Ford Taunus 2.0 1982
Daihatsu Charade 1.0 CS 1985
Seat Ronda 1.2 1985

Occasions met 2 jaar garantie
D2825

n=i KOOLWEG 75, ELSLOO
TEL. 046-371088 -©M^

UU
11U«J«*LI

I RENÉ
LEMMENS

Heirstraat 28 - Urmond - Tel. 046-331510

Ford Scorpio 2000 GL blauw 1985
Ford Scorpio 2000 CL bruin 1987
Ford Escort 1600 BR 5-drs. wit 1984
Ford Escort 1600 BR 5-drs. blauw 1984
Ford Escort 1300 L 3-drs. rood 1985
Ford Orion 1600 L 4-drs. grijs 1985
Opel Kadett GS 3-drs. rood 1990
Volvo 740 GLE 16V 4-drs. wit 1990
Ford Escort VAN diesel wit 1984

| jagual*
Regionaal Jaguar Centrum

J.W. Demandt-Wagemans b.v.
_______———————————JaguarSov. 4.2 sat in beige 1983

JaguarSov. 4.0 gunmetal 1990
JaguarSov. 2.9 dorchester 1988
Jaguar Sov. 3.6 westminster 1988
Daimler 3.6 westminster 1987
Daimier 3.6 dorchester 1987

Rijksweg Zuid 216, Sittard, tel. 046-520840

autobedrijf
PRIMAIR

Industriestr. 25, Sittard, tel. 046-514364
(Handelscentrum Bergerweg)

Seat Marbella GL Sport wit '89
Seat Ibiza 1.2iGLX, demo '91
Seat Ibiza 1.2Sabatini, '90 1.2Delsol 88
Seat Ibiza 1.2XL met div. ace '89
Seat Ibiza 1.5GLX '86
Seat Malaga GL diesel '89
Mitsubishi Galant 2000 GL '87
VW Golf CL diesel, met zonnedak '87
VW Jetta CLPacific '90
Ford Scorpio 2.0 CL '86
Ford Escort Laser 1.6 diesel '85

f_gp__Vr " Seat Terra 1.4D '91
vfe*.wog»iGro^i " Seat Ronda 1.2 '87

Off. Seat-dealer " Lada 1200 S '89
___^^_

\BOEia T
SITTYCAR BV \Baßa\
Pres. Kennedysingel 8 - Sittard
Tel. 046-517544
Fiat Panda 750 L 2-'B7
Fiat Panda 1000CL IE 3-'B9
Fiat Panda 1000 L IE Dance 1-'9O
Fiat Tipo 1.4 3-'B9
Fiat Tipo 1.4 DGT 5-'B9
Fiat Tipo 1.4 DGT 6-89
Fiat Tipo 1.4 DGT 1-'9O
Fiat Tipo 1.4 DGT 1-'9l >
Fiat Uno 1.5 SX 6-'9O
Ford Sierra 1.6 5-'B6
Opel Kadett 1.3 GL 3-'B5
Peugeot 309 GR 5-'B6
Renault 1.4 TR 5-'B9
Volop keuze uit ± 50 occasions

f - Diverse occasions tot ’ 5000,- dw.

RENAULT TOP
OCCASION

Renault 5 TL, 5-drs., wit en grijs 1987
RenaultsTL, beige 1985
Renault 5 GTL, blauw 1986
Renault 5 SL Tonic, grijs 1989
Renault 5 TR Roxanne, grijs 1990
Renault Clio RL 1.2, rood 1991
Renault Clio RN 1.4,rood 1991
Renault 9,1.4, Spring, wit 1987
Renault 9 TL, Cheverny, rood 1988
Renault 11 diesel, wit 1988
Renault 11 GTX metLPG, blauw 1987
Renault 11 GTL, wit 1988
Renault 19 GTS, 5-drs., LPG, grijs 1989
Renault 19 TR, 3-drs., wit 1990
Renault 19Chamade, GTS, blauw 1990
Renault 21 GTS, Symphonie, blauw 1988
Renault 21 GTX, Monaco, bruin 1988
Renault 25 TX, grijs 1987
Renault 25 GTX, grijs 1987
Renault 25 GTS, Monaco, bruin 1987

AUTO BEK
Tunnelstraat 2a - Sittard - Tel. 046-519664

M Crombag Auto's BV S
topservice ■ garantie - APK - all-in

HondaAccord 2.01automaat democar zwart '91
Honda Concerto democar '91
Honda Accorel 2.0EX 33.000 km, div. opties '90
Honda Accord Aerodeck 3x '88-'BB
Honda Prelude 1.8EX 2x _ '85
Honda Integra 1.5 2x '86-'BB
Honda Civic 1.3L, I.4GL, I.SÏGL, 1.61 '85-'9O
Honda CRX 1.5irood + l.m. velgen _ _ '85

Ford bij Crombag
Ford Sierra 2.0 SI + airo sedan .'B9
Ford Escort 1.43-drs '86
Ford Escort 1.65-drs '85
Ford Fiësta 1.1 C '87

Grote keuze bij Crombag 0.a.:
Mazda 626 41 .000km 2.0 LX _~_. '88
Mercedes 280 SE absolute nieuwstaat '83
Mitsubishi Col! 1.5GLX .'B6
Nissan Sunny coupé SLX 1.6 __ '87
Ntssan Silvia 1.8turbo coupé '86
Opel Kadett 1.61 3-drs 'B 9
Peugeot 205 GTi 1.6 '87
Toyota Corolla 1.6Sport 2x 3-drs "B 9
Toyota Corolla liftback _ - '87

Toyota Starlet '85
VWGolf diesel 3-drs '87
VWGolf 1.6GTS 2x "B 5
Volvo 340Winner '86
BMW 316 '87
BMW 318idiverse opties '88

Bestelauto's am

Isuzu besteller '87
Renault Express '88
VWTransporter diesel dubb. cab. _ "87
VW Transporter pick-up dubb. cab. '84
Rijksweg Zuid 236, Geleen, 046-746260

-"^^^SUPERVOORDEEL
SCHOENMAKERS

RUIMT OP
«an voor «oordeel

HondaAccord 2.0EX 86 15.750,- 10.900,- 4.850,-
Ford Sierra 2.0 GL 89 27.900.- 24.900.- 3.000,-
Opel Corsa 1.2 City 88 15.900.- 12 900,- 3.000,-
Patrol 28RD turbo van 90 48.500,- 42.500,- 6.000,-
Sunny 1.6SLX coupé 89 24.900,- 21.500,- 3.400,-
Sunny 1.6SLC coupé 89 20.900.- 19900,- 1.000,-
Cherry 1.7 diesel 84 9.500.- 7.450.- 2.050,-
MitsubishiColt GL 87 15.900,- 12.900,- 3.000,-
Mitsubishi Colt EL 87 13.900,- 10.900.- 3.000,-

Volvo 3601 GL 88 19.500,- 17.500.- 2.000,-
Peugeot 2051.4 Accent 89 19.900,- 17.500.- 2.400,-
Opel Kadett 1.3i 10-89 20.900,- 19.900.- 1.000,-
Nissan Silvia turbo 89 32.750,- 27.500,- 5.250,-
Suzuki Vitara cabrio 91 38.450,- 35.750,- 2.700,-
Nissan Florida SL 87 15.900,- 12.900,- 3.000,-
Nissan Bluebird diesel 87 13.450,- 11.900.- 1.550,-
Nissan Laurel diesel 88 24.900.- 21.500,- 3.400,-
NissanPrimeraSLX 11-90 32.900,- 29.900,- 3.000,-
Nissan Sunny 1.3 87 12.900,- 11.500,- 1.400,-
Nissan Sunny 1.7 diesel 90 22.450,- 21.450,- 1.000,
Nissan Terrano 2.4 88 39.900.- 37.500,- 2.400,-
8MW3161 89 27 500,- 26.500,- .000,-
FordOnon diesel 87 12.900,- 11900,- 1.000,-
Ford Sierra 2.0 GL 88 22.900,- 19.900,- 3.000,-
Honda Civic 1.5GL 89 20.900,- 19.500,- 1.400,-
OpelAscona I.BE 88 17.900,- 16.500,- 1.400,-
Opel Ascona 1.8 LS 87 14.900,- 12.900,- 2.000,-
Opel Kadett GT 87 16.450,- 13.900.- 2.550,-
Peugeot 205 Junior 8-90 17.900,- 16.900,- 1.000,-
Volvo 340 DL 9-88 14.900,- 13.750,- 1.150,-
VW Golf 13i5-drs. 90 22.900,- 21.900,- 1.000,-
Nissan Micra 9-87 10.600,- 9.900,- 700,-
Peugeot 405 GL 21.500,-
VW Golf 1.6 "m--
Mazda Estate 85 7.450,-
UdaSamaral.s 90 7.450,-

I
Fiat Tipo 89 18.900.-
Toyota Starlet 11-89 15.900,-
Renault 25 GTX 88 19.500,-
Opel Kadett I.BEuitbouw 88 18.500.-
Opel Kadett automaat 82
Mazda 323 3.950,-

Aiieen bë: GAHAGESCHOENMAKERS SITTARDB.V.
Geerweg 14 (achter het station), Sittard.046-512814

Eigen financiering en inruil. nST^JTTTITT^I
Donderdag koopavond. L^Jbßß*^^^^
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Ford Sierra 2 0 Special combi Austin Metro Magie 27.000 km 88

■ met of zonderLPG '89 Renault 25T5... 85
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs. schuifd '88 Mazda 323 Limited 1.5 GLX 3-drs 8/
Ford Escort 1400 Bravo 3-drs., Opel Corsa 1.3 3-drs. GL 88
schuifdak, sportwielen '89 Opel Kadett 1.3 LS 3-drs 89

Ford Sierra 2.0id.o.h.c. 4-ds.
special schuifd '89 Beneden f 7.000,-
Ford Escort 1600Bravo 5-drs '88 Ford Fiësta XR2 °f-
Ford Orion 1400 CL 4-drs. alarm '89 VW Golf ,°«
Ford Orion 1600 CL '87 VW Passat als nieuw 83
Ford Scorpio 2.0 GL schuifdak '87
Ford Scorpio 2.4iCL autom., Diesel: „„. „■ ,fIQ
schuifdak, 50.000 km '87 Ford Escort 1.8 CL 3-drs 89

Volvo 340 GL, sp.w., 19.000 km Ford Escort 1.6 »?
1700 cc 89 Ford Sierrajjrs_____I__1___ I_____________^_i

JaWtGiïM\
VOLVO 740 GLE, AUTOMAAT, grijsmetallic, 87.000 km '87
VOLVO 460 GL, wit, getint glas, 14.000km '91
VOLVO 440 GLT, wit, 11.000km, mcl. executive pakket '91
VOLVO 440 DL, wit, rood en do.grijs, zeer weinig km's '91
VOLVO 440 GL, wit, 32.000km, nieuwstaat '90
VOLVO 440 GL, donkergrijs, LPG '89
VOLVO 440 GL, blauwmetallic '89
VOLVO 340 GL, 5-drs., BLUE LINE-uitv., 40.000 km '89
VOLVO 340 GL 1.7SEDAN, nieuwstaat '88
OPEL KADETT 1.3 inj., sedan, grijsmetallic 10-'B9
FORD ESCORT STATIONCAR 1.8CL, diesel '89
MITSUBISHI LANCER GL SEDAN, blauwmetallic 06-'BB
NISSAN SUNNY FLORIDA diesel, smoke zilver 06-'BB
FORD ESCORT 1.6 inj., blauwmetallic, 44.000 km 06-'B7
Alle occasions mcl. afleveringsbeurt, APK, Paspoort voor Zekerheid
Bovag Garantie (voor auto's vanaf ’ 7500,-). Inruil mogelijk
Op 30 APRIL en 5 MEI zijn wij van 10.00 tot 17.00 uur geopend.
Informeer naar onze speciale aanbiedingen. 0344.

Rijksweg Zuid 320 W^^^^^-J
GELEEN f/V| Tel. 046-742719 J// VOLVO I

...

Autobedrijf |Jk!|4"~C^P**- Jasper B-V- gjja
WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN 046-521944

BMW 518 '81 Renault 21 GT diesel '88
Citroen 8X1.4E '86 Saab 900 '85
Daihatsu Charade 1.3FX '89 Seat Ibiza 1.5 GLX 88
Fiat Panda 1000 S '89 Skoda 130GLS '87-'BB
Fiat Uno 45 S '88 Suzuki Alto [85
Ford Sierra 1.6Laser gas '87 Volvo 340 GL 1.7 '87
Mazda 323 LX 1.3 HB '88 WV Golf 1.8C '87
Mazda 626 Lx 2.0 HB gas '87 Peugeot 205 Accent '87-'B9
Nissan Cherry 1.3 DX '86 Peugeot 205 KR '89
Nissan Primera 1.6HB '90 Peugeot 309 XL prof '87- 89
Opel Kadett 1.8sedan '88 Peugeot 309 1.9 GR diesel 90
Opel Kadett 1.3 HB gas '89 Peugeot 405 1.6 GL '89
Opel Omega 2.0 Combi autom '89 Peugeot 405 1.9 SRi '89-90
Renault STC '85 Peugeot 405 GR Break 1 .9 '89
Burstner Caravan 440 EK met luifel '88
04335 —_-_-___—.———

<^Ah De beste keuze

OOK VOOR: Originele gegarandeerde
onderdelen

Uw onderhoudsbeurten Schadetaxaties en
vakkundige

APK-keuringen ondersteuning bij
(gratis bij grote beurt) afwikkeling

BETAALBAAR en BETER
MEIMAAND VOORDEELDMAAND

GEBRUIKTE WAGENS:
ledere koper van een gebruikte wagen boven ’ 10.000,- GRATIS 2 dg.
bezoek Euro Disney (Parijs) voor 2 pers. per toerwagen
(bezoekdatum zelf te bepalen).
NIEUWE OPELS:
Actiemodellen:
Corsa Swing Plus
Astra: G.S. (Göttgens Spec) actiemodel
Veetra: Frisco en Diamond 4-5-drs.
Omega: Extra korting op div. uitvoeringen
Bedrijfswagen:
za. 16 en ma 18 mei Opel-lsuzu bedrijfswagenshow met 0.a.: Opel
Campo-Frontera, Trooper, Midi
Ook diverse aanbiedingen in werkplaats, magazijn en verhuur.

Weth. Sangersstraat 1 (bij Makado) Tel. 046-375858

£29 sittard EéS
ALLE CITROËN'S BK STERK IN PRIJS VERLAAGD!!!!

TYPE VAN VOOR
BK 1.41 rood 10-89 20.500,- 18.500,-
BK 1.4 grijs m. 5-89 19.500,- 17.500,-
BK 1.4 bruin m. 6-89 19.500,- 17.500,-
BK 16TRI grijs m. 1988 22.500,- 19.900,-
BK 16TRI grijs m. 1988 22.500,- 18.500,-
BK 16TRI beige 1987 18.500,- 16.500,-
BK 16RErood 1988 18.500,- 16.500,-
BK 1.4 wit 1988 16.500,- 14.500,-
BK 1.4 blauw 1988 16.500,- 14.500,-
BK 14 E grijs m. 1987 14.500,- 12.500,-
BK 1.4 wit 1987, blauw 1987

rood 1987, beige 1987 13.750,- 11.500,-

Alle bovenstaande auto's 12 maanden garantie!!

AUTOBEDRIJF NIZET BV, Industriestr. 14, Sittard, 046-511051
AL MEER DAN 45 JAARCITROEN-DEALER! o«i6

LOOP EENS BIJ ONS BINNEN
SELEKTIE GEBRUIKT ZEKERHEID VOORALLES
Alfa Romeo 33 wit 1987
Daihatsu Charade TX rood 1990 " Leasing op maat.
Fiat Ritmo 60 CL grijs 1987 # Huurauto's Vaf49 - D dFord Orion 1.6CLX grijs f991 exc| BTW 200 km vr'iiFord Escort 1.4Bravo rood 1989 exu. di vv, <_uu Km vrij.
Ford Sierra 20 ICL wit 1990 " Onderdelen + accessoires,
Mazda 323 1.3LX wit 1988 ook op zat. van 10.00-12.30Peugeot 309 Profil blauw 1991 .....
Volvo 340DL wit 1988 u
Volvo 440 rood 1990 " Service betaalbaar beter.
Opel Senator 301 blauw 1988 _. __. . .p !-«" 1 " " Direct service voor dringende

AUTO VAN DE WEEK | . —vs in ni._„ en
Opel Kadett gebruikt.
?988;6 13300o

0
k

d
m ’ 15.500,-1. ." Inruilen financiering mogelijk.

GÖTTGENS f- i i OPELe
SITTARD __________■■■ "TTrr^

Ford Sierra 2.0iCLX, 5-drs., vele ace. demo 1991
Ford Escort 1300 Bravo, 3-drs 1989
Ford Escort 1.61 5-drs 1987
Ford Escort 1.6 GT 1990
Ford Escort XR3i, vele ace 1988
Ford Orion 1400 CL 1986
Ford Sierra 2.0 L Special, 4-drs 1989
Ford Sierra diesel GL 1987 'Ford Scorpio 2.0 Cl 1989
Volvo 440, 1700 iGLT, 5-drs 1989
Nissan Bluebird 2.0 D, combi (grijs kenteken) 1987
Renault R5, 3-drs 1987
FSO Prima 1500 SLX, 5-drs 1990
Fiat Panda .' 1987

Diverse auto's met LPG-installatie of dieselmotor

Rijksweg Zuid 90-100 - Sittard - 046-515200

Auto's
Ford ESCORT 1.1 model
Uaser '85, APK, 5-bak, z.
ttiooi, ’ .5750,- 045-454087
KADETT 1.3 LS, 5-versn.,
rjtatchback, bwj. 1985, pr.
f 7.250,-. Tel. 045-751387.
Te koop Opel KADETT GSI,
Wit bwj'B6, prj 16.500,-.
Sluiterdstr.46 Brunssum.

2pel KADETT, bwj. 1982,
PK 1993, i.z.g.st., vr.pr.

j{2.750,-. Tel. 04493-2044
Opel MANTA bwj.'Bl, nwe.
banden en nwe. uitl. Prijs
j 1.500,-. Tel. 046-377603.
Te koop Opel MANTA HB,
'78, APK 10-92, ’1.250,-.
Tel. 045-231017.
Öpel KADETT 1200N, bwj.
'83, APK 11-'92, 100% i.o.
Tel. 045-419749.
PONTIAC Fiero 2.5 inj. aut.
'04 ’ 14.750,-. Inr. gar. mog.
v. Bovag bedr. 045-244947.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'85 nw. mod. APK 4-93 nw.
3t. ’ 5.750,-. 045 -453572.
RENAULT 11 GTX, '84, 3-
drs., wit, 81.000 km.,
j3.250,-. Tel. 046-757711.
$AAB 90, bwj. 1985, LPG,
te koop of te ruil tegen Golf
qf Peugeot 205 (benz. of D)
tel. 045-420770
VOLVO 440 GLT zwart me-
tallic, okt. 1990, slechts
33.000km. Prijs: ’29.750,-.
Volvo Jac. Klijn Kerkrade,
Strijthagenweg 123. Tel.
045-458000.

Fe koop SUBARU Jumbo,
Dwj. '83, i.z.g.st., vr.pr.
f 2.750,-. Tel. 045-274561.
Suzuki SWIFT FA, 3-cyl.,
swj. nov. '84, kl. grijsmet.,
nwe. banden, 3-drs., s-
gang, km.st. 80.000, APK
nov. '92, i.z.g.st., pr.
f 4.650,-. Tel. 046-527379.
Toyota CELICA 1.6 i 1600,
bwj. 10-'9O, blauwmet., div.
extra's, i.z.g.st. 04499-1071
Te koop VW GOLF SC, '81,
i.g.st., APK 2-93, met Im-
velgen. Tel. 04492-2542.
GOLF GTi, bwj. '83, i.z.g.st.,
pr. ’8.750,-. Tel. 045-
-229613.
Te koop VW PASSAT 1.8
CL bwj. '88, pr.n.o.t.k. Tel.
045-426571.
Te koop VW GOLF, bwj. '85,
APK 2-93, prijs ’8.500,-.
Tel. 045-222678.
Te k. GOLF 1300 CL, bwj.
'84, div. access., vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-411905.
VOLVO 340, bwj. '87, auto-
maat, i.z.g.st. ’ 8.950,-. Tel.
04450-3661.
VOLVO 440 GLT inj., bwj.
'90, lavendelmet., km.st.
36.000. Tel. 045-229692.
Te koop VOLVO 360 GLT,
'88, schuifdak, trekhaak,
weg. omst.heden, gunstige
prijs. Tel. 046-334411,.
VOLVO 740 GL Estate,
1987, wit, 84.000 km, in
nieuwstaat, ’32.750,-. Vol-
vo Jac. Klijn Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123, 045-458000

Te k. VOLVO 240 GL, LPG,
bwj. 11-'B2, vr.pr. ’6.950,-.
Tel. 045-225742 na 18.30 u.
VOLVO 740 GL Blackline,
1990, groenmetallic, LPG,
’37.500,-. Volvo Jac. Klijn
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-458000.
Te koop VOLVO 480 turbo,
mei '88, km.st. 71.000, airco
en ABS etc. 04493-2299.
VOLVO 360 GLE Sedan '84,
veel extra's, ’4.000,-. Tel.
046-522689.
VW GOLF model 1.3 CL, '85
APK, zeer mooi, ’7.650,-.
Tel. 045-454087.

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, mei
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Maraer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Onderdelen ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Div. sportvelgen OPEL oa.
ATS 7x13 Tev. RS 2000 orig
v. Ford. Hunnecum 38-Nuth
LM-VELGEN 15 inch (RH)
en 195/50 R 15 , pr. ’650,-.
Tel. 045-456998.

Bedrijfswagens
Mazda E 1600 benz. motor
2.0, '83 APK '93. ’3.250,-.
Inr. gar. mog. 045-244947.

Motoren
Te k. HONDA CBX 550 F2,
bwj. '85, pr. ’5.200,-. Tel.
045-323605.
Te k. HONDA Shadow VT
1100 en Yamaha Raidian
YX 600. Tel. 045-229249.
LAVERDA 1000 3C '74; La-
verda 750 S '71; Laverda
750 SF 73; Motoguzzi V 7
sport '72; Benelli Tornado
650 72; Ducati 350 Desmo
73; Honda 650 Night Hawk
'85. Amstenraderweg 81A
en B, Hoensbroek.
KAWA ZX 10 Ninja '89,
zwart, 4.500 km, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 15.500,-. Inr. mog. Tel.
04406-16553.
Te koop MONTESA 348 met
duozit, i.g.st., tegen redelijke
prijs. Tel. 04493-2299.
Te k. SUZUKI GSX 1100,
bwj.'Bo, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-242209

fcÉÉ___^ __ËB Wm7//I 7 _r', M
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presenteert op

Zaterdag 2 mei

BMW "

Motor-festival
Maak eens een proefrit op een van
DE VOLGENDE BMW-MOTOREN:

K 1100 LT
K7SRT

"R 100 R "Roadster
R 100 GS

VERDER STAAN IN ONZE VERNIEUWDE SHOWROOM
de nieuwste modellen van:

BMW - DUCATI - HONDA -
SUZUKI - YAMAHA

Tevens veel mooie OCCASIONS met BOVAG garantie.
MOTO-SHOP GULPEN BV

Rijksweg 59, Gulpen. Tel. 04450-2451/2429 werkpl.
Te k. HONDA VFR 750 F,
rood, bwj. 6-'9l, ’19.250,-.
Tel. 04451-1328.
Honda TRANSALP XRV,
10-'BB, weg. omst. Hamer-
str. 12, Trintelen Eys. Tel.
04451-1509.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

SUZUKI 550 GS, bwj. .'B3,
36.000 km, zeer mooi, mr.
Combi Diesel mog. Tel.
045-320197.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
JAWA 350 cc '91; Honda CB
250 T '78; Honda CR 250
RF. perf.st. Hunnecum-Nuth

(Brom)fietsen
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Te koop HONDA NSR 50, z.
g.a.nw., ’2.500,-. Tel. 045-
-422439.
Te koop VESPA Ciao met
sterwielen, bwj. '91, als
nieuw. Tel. 045-455685.
Te k. witte OMAFIETS. Vr.pr
’150.-. Tel. 045-315813.

Reserveer tijdig uw COM-
MUNIEFIETSJE (financ.
mog.) Rens Janssen, tel.
045-211486.
LET OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WA bromf. verz. v.a. 1 mei
snorf. ’99,-, autom. ’144,-
-versn. ’ 444,-. W. Rekers
Tweewielers, Rumpenerstr.
40A, Brunssum.
GIANT, fiets van het jaar
Cadex nr. 3, uit voorraad le-
verbaar, finan. mog. Rens
Janssen, tel. 045-211486.

Vakantie en Rekreatie
.::::■:..;.:.. : ::::■■■■.-..- ■:

Polen
Speciale 10-daagse EXCURSIEREIS, vertrek 15 mei a.s.

geheel verzorgd, dus v.p., met vele extra's w.o.
3 dgn. Warschau, Jelenia Gora, feestavond, reisverzek. etc

Vervoer per luxe touringcar, bar, toilet, video.
Introductieprijs: slechts ’ 615,- p.p.!

Voor info/reservering:
VAN DER VALK TOURS

Tel. 045-741133.
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv. en Pinkst.
va. ’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk- 2 wkn. ’595,-; Juni
’425,- p.wk. -2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen
08376-14130/14121.
NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WC/TV, 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’275,-; Mei
’325,- p.wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’345,- p.wk. -
2 wkn. ’ 598,-. Keijman
Reizen, 08376-14121/
14130.

DUITSLAND, Saarburg/
Hünsruck, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park met zwembad, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p. wk. -2 wkn. ’595,-; Juni ’425,-
-w.pk. - 2 wkn. ’ 675,-. Keij-
man Reizen, 08376-14130/
14121.

Watersport
HOUTEN speedboot, I. 4.20
m. br.1.60 m., zeer mooi,
met de hand gemaakt, vr.pr.

’ 2.000,-. Tel. 043 -638606

Caravans/Kamperen

ALLES voor Uw Caravan!!!
markeringslampen - reflectors - wiellagers -

schakelaars - binnenverlichting - vastsjorbanden -
poets- en onderhoudsmiddelen - brandblussers -

anti-diefstel - alarmsystemen (tevens inbouw).

K^EP b v

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

Te k. TOERCARAVAN m.
vaste voort. Te bevr.
Camping mooi Bemelen te
Bemelen. Tel. 04407-1321. .
Te k. weg. omstandigheden
HOBBY 495 met voortent,
'88, als nw. Tel. 045-322741
Te k. HOBBY 520 L, 1975, i.
z.g.st. nwe kussens, nwe
wintertent, koelkast, chem.
toilet en ringverw., vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-314373.
KAMPEERDERS opgelet!
Van Jamet vouwwagens tot
luxe bungalowtenten. Van
Asbak tot Zakmes; enz. enz.
Alles onder 1 dak. De leve-
rancier van kampeerplezier
met uiteraard eigen atelier!
Nergens beter, nergens
goedkoper! Natuurlijk weer:
camping en recreatie Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200. Ook Uw leverancier
van Kampeerplezier!

Te k. ADRIA 410 luxe, toilet-
ruimte, ijsk. voort., reserve-
wiel, i.z.g.st. 04492-3305. _,
4-5-pers. TOURCARAVAN,
merk Constructam Coral 1, i>
z.g.st. met koelk. kachel,
voort. nwe. luifel en banden,
’3.750,-. 045-313922. _,
Te k. VOUWWAGEN André
Jamet, bwj. 78. Vr.pr

’ 500,-Tel. 045-315813.■ 1
Rijles

i .. I, :. .-*

Uw RIJBEWIJS op Saba il?
8 dagen via autorijschool Oé
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl
04750-32428. j
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antilleni
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. moQ-
-010-4626668 Of 4666535.
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Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.05 Salar, der Lachs, tekenfilm.
09.55 Karneval der Tiere. Parodie

van humorist Loriot op het klassieke
werk Le carnival des animaux van de
Franse componist Saint-Saëns.

10.30 Ehe der Hahn kraht, overden-
king over het pausdom.

11.00 Escorial - Madrid, concert van
de Berliner Philharmoniker met Placi-
do Domingo.

13.00 Das Licht der Liebe, Oostduit-
se speelfilm van Gunther Scholz.

14.20 Urlaub in Hollywood (Anchors
away), Amerikaanse speelfilm uit
1944 van George Sidney. Met: Gene
Kelly, Frank Sinatra e.a.

16.35 Auslander rein! documentaire
over buitenlandse werknemers in het
Duitse dagelijkse leven.

17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Sport extra. WK IJshoc-
key: Duitsland - Zweden vanuit
Praag; Wielrennen voor profs: Rund
urn den Henninger Turm, samenvat-
ting vanuit Frankfurt.

19.05 Ein Mensch - ein Wort. Wolf-
gang Thierse over de Bijbel.

19.10 (TT) Expeditionen ms Tier-
reich, documentaire over de Oka-
vango-delta in de Kalahari-woestijn.

19.53 Toespraak van de voorzitter
van de Duitse vakbondsfederatie.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 "" 1000 Stimmen, registratie

van het grote Festival der Chöre. Met
o.a. Richard Clayderman, Tatjana
Seyffert en Ingrid Steeger.

21 .59 Tagesthemen-Telegramm.
22.00 1. Mai. Ich suche dein Ge-

sicht... een analysevan de betekenis
van 1 mei in het verenigde Duitsland.

22.30 Tagesthemen.
23.00 (OO) Golden girls, Amerikaan-

se comedyserie. Afl.: Schon wieder
Stanley! Dorothy's ex-man Stanley
wil weer trouwen en nodigt de dames
op de bruiloft uit.

23.25 Sportschau.
23.50 Bekenntnisse des Hochstap-

lers Felix Krull, Duitse speelfilm uit
1957 van Kurt Hoffmann naar de ro-
man van Thomas Mann.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Maitag.

TV FILM VIDEO
RTL Plus
10.00 Buck Rogers in the 25th
Century (1979-USA). De legendari-
sche ruimteheid keert terug om te
bewijzen dat hij zich niet ingelaten
heeft met intergalactische piraten.
Regie: Daniel Haller. Met: Gil Ge-
rard en Pamela Hensley.

" Kathryn Grayson, Frank Sinatra, Gene Kelly en DeanStockwell in 'Anchors Aweigh'. (Duitsland 1 - 14.20 uur).

Duitsland 1
13.00 Das Licht der Liebe
(1991-D). Sprookjesfilm, liefdevol
9emaakt door Gunther Scholz. Af-
stotelijk lelijke jongen wordt toch
nog gelukkig als hij van adel blijkt,e zijn en verliefd wordt. Met 0.a.:
Sven Jansen, Eva Vejmelkova en
Rolf Hoppe.

Duitsland 1
14.20 Anchors Aweigh
0945-USA). Populaire musical van
George Sidney uit de jaren veertig

aardige liedjes over zeelui, diemet verlof gaan. Gene Kelly danst
pet de tekenfilm-muis Jerry enFrank Sinatra zingt 'I fall in love too
easily'.

RTL Plus
15-15 Can't Buy Me Love

(1987-USA). Highschool-komedie
van Steve Rash over onpopulaire
jongen, die de grootste schoonheid
duizend dollar betaalt om zich voor
te doen als zijn vriendin. Met: Pa-
trick Dempsey en Amanda Peter-
son.

Duitsland 2
17.30 The Gig (1985-USA). Inne-
mende, intieme tragedie van Frank
D. Gilroy. Groep veertigers, waar-
onder Wayne Rodgers en Cleavon
Little, besluit een orkestje op te
richten om mee op toernee te
gaan.

Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.21 De teenage hero turtles, te-

kenfilmserie, (herh).
18.48 TV Dokter, (herh.).
18.49 Meer dan 35 jaarSongfestival.

Terugblik op 35 jaar Songfestival,
met beelden van ABBA, Teach in,
Maggie, Johnnie Logan en velen an-
deren, (herh.).

19.29 TROS Hollywood boulevard,
filmmagazine. Presentatie: Tineke
Verburg.

20.05 Vocaal centraal, muziekpro-
gramma gepresenteerd door een
bekende zanger/zangeres. Vandaag:
Ben Cramer, die 25 jaar geleden in
Amsterdam zijn carrière in Amster-
dam begon. Hij trad jarenlang op met
de groep The Sparklings. Met o.a.
Wilma, Mieke, de groep Los Reyers
en Humphrey Campbell.

20.46 De leukste thuis, home-video
programma met Linda de Mol.

21.20 Sjans, 13-delige comedyserie.
Af 1.12:Kind aan huis. Pamela, Karin,
Willem en Sjaak hebben een af-
spraak in een restaurantje. Het ge-
heel valt echter totaal in het water.
Ondertussen doet Sjaak een ontdek-
king.

21.50 TV Dokter, medische tips.
21.51 TROS Aktua in bedrijf, serie

portretten van Nederlandse bedrijfs-
takken. In Nederland werken in geor-
ganiseerd verband ca. 50.000 men-
sen in 1.000 bedrijven. De jaaromzet
is zes miljars gulden. Afl.: De hout-
branche. Presentatie: Tineke Ver-
burg, Yvonne Habets en Ed Nijpels.

22.41 The year of the dragon, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van Mi-
chael Cimino. Met: Mickey Rourke,
John Lone, Ariane e.a. Politiecom-
mandant Stanley White krijgt op-
dracht keihard op te treden tegen
gewelddadige jeugdbendes in het
Newyorkse Chinatown. White voelt
de sfeer van Vietnam, waar hij ge-
diend heeft, om zich heen. Maar dit
keer is hij de baas in zijn eigen omge-
ving.

00.51-00.56 "" Journaal.

Duitsland 2
09.10 Programma-overzicht.
09.15 EURO. Europees magazine.
10.00 "" Mit dem Trompetenecho

urn die Welt, muzikaal portret van
Slavko en zijn groep de Original
Oberkramer.

11.00 "" Grün und bunt, tuiniertips.
11.15 Achterbahn, jeugdserie. Afl
Schlarvgenliebe.

11.45 Pauken mit Musik, portret van
het schoolorkestEssen-Werden

12.25 Ansichten: Eisenhüttenstadt,
documentaire over deze voormalige
Oost-Duitse stad.

12.55 Heute.
13.00 ZDF Sport extra. Grand Prix

tennistoernooi voor dames te Ham-
burg.

17.00 Heute.
17.05 Jim Hensons beste Geschich-
ten: Hans, mem Igel, poppenspel
naar een Duits sprookje.

17.30 Sechs Jazzer im Dreiviertel-
takt (The gig), Amerikaanse speelfilm
uit 1986 van Frank D. Gilroy.

19.00 Heute.
19.30 Felix und zweimal Kuckuck,

serie met Karsten Speek, Eva-lnge-
borg Scholz, Alf Marholm e.a. Afl.4:
Das Kuckucksei.

20.15 Ein Fall für zwei, Duitse mis-
daadserie. Afl.: Geld verjahrt nicht.
Bij een bankoverval wordt meer dan
2 miljoen DM buitgemaakt. Twee da-
ders kunnen ontkomen, de derde
wordt gepakt.

21.15 Die Reportage: Nach dem
Frühstück - Feierabend, reportage
over een werkloos bestaan in Mal-
chow in Mecklenburg en de voormali-
ge tapijt-industrie aldaar.

21.55 Heute-joumal.
22.10 Rote Couch-Geschichten

(VPS 22.05), reportages over bijzon-
dere zaken zoals de training van die-
ren voor de film en een therapeuti-
sche school voor de liefde in Berlijn.

22.40 Die Sport-Reportage (VPS
22.35), sportprogramma met o.a.
Bundesliga-voetbal en Grand Prix
tennis voor dames te Hamburg.

23.10 Allein gegen die Mafia (VPS
23.05) (La piovra), lt. misdaadserie.

00.10 Heute (VPS 0.05).
00.15-02.00 Film total verrückt: Klei-

ne Morde (VPS 0.10), (Little mur-
ders), Amerikaanse speelfilm.

RTL Plus
20.15 Short Circuit (1986-USA).
Robot met eigenzinnig karakter
weigert terug te gaan naar de wa-
penfabriek waar hij gemaakt is.
Dierenliefhebster Ally Sheedy
neemt het voor hem op. Regie:
John Badham.

RTL 4
22.05 The King of Comedy
(1983-USA). Scherpe zwarte ko-
medie van Martin Scorsese over
een randfiguur in de showbusiness:
type de eeuwige verliezer. Robert

de Niro en JerryLewis laten acteer-
werk van grote klasse zien.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's, serie. Afl.: Oude
tradities. Michael voert een moderne
werkwijze in, waardoor Desmond zijn
klanten onder druk van de stopwatch
ziet verdwijnen. Ondertussen zoeken
Gloria en Scan met hun schoolvrien-
den een nieuwe docent voor Afri-
kaanse geschiedenis.

19.25 Turquoise, magazine voor Tur-
ken. Vandaag: Agra, Delhi en Jaipur.
Vijfde aflevering. In het noorden van
India ontdekt Günes Karabuda dat in
de tuinen van de paleizen van de
Moghuls hetzelfde spel gespeeld
wordt als in Anatolie. Hij bezoekt een
van de weinige moskeeën waar man-
nen en vrouwen zich samen ritueel
kunnen wassen en kunnen bidden.
Hij verbaast zich erover dat in India
een vogelziekenhuis te vinden is.

19.55 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: de CDA.

20.00 Journaal.
20.25 Sartre - Van Communisme

naar Maoïsme, serie van drie docu-
mentaires over leven en werk van
schrijver en filosoof Sartre. Deel 2.

21.18 6 x Hugo Claus: Claus en het
drama, interview met de schrijver en
regisseur Hugo Claus.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal. Samen-

vatting van de vijfde etappe in de
Ronde van Spanje van Albacete naar
Gandia over 189 kilometer; van de
ijshockeywedstrijd GOS-Tsjechoslo-
wakije tijdens het WK voor A-landen
en van de volleybalinterland Duits-
land-Nederland tijdens de World Lea-
gue.

22.30 NOS Laat, achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen.

23.00-23.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. (herh).
09.40 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.04 Groente- en fruittip. ledere dag
wordt een gerecht bereid in de studio,
het eindresultaat getoond en een re-
ceptverwijzing gegeven.

10.05 As the world turns, serie.
10.50 Hitbingo. (herh.).
11.50 Clip.
12.30 In love and war, Amerikaanse
film uit 1987. Regie: Paul Aaron. In
Love and war speelt in 1965 in
Noord-Vietnam en laat het waarge-
beurde verhaal zien van de Ameri-
kaanse marinecommandant James
Stockwell en zijn vrouw Sybil.

14.15 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Telenovela.
15.35 The bold and the beautiful,

Amerikaanse soap serie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Doogie Howser. Am. serie.
17.00 5 uur show. Gev. magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: taboe.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik?. Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air, serie.
21.35 Nurses. Aflevering van deze

Amerikaanse comedyserie.
22.05 The king of comedy, Ameri-

kaanse film uit 1982. Regie: Martin
Scorsese. In de hoofdrollen: Robert
de Niro, Jerry Lewis, Diahne Abbott,
Sandra Bernhard, Shelley Hack e.a.

23.45 Laatste nieuws.
00.10 Carol & Company, comedy.
00.35 M.A.S.H. Am. serie. (herh.).
01.00 The Oprah Winfrey Show.

(herh.)
01.45 De draagmoeder, (herh).
02.10 Teletext. »

Duitsland 3 West
12.43 Progr.-overz. 12.45 Cursus te-
chonologie. 13.15 Die Reise von Pe-
tersburg nach Moskau. 15.05 West 3
aktuell. 15.10 (ZW) Der junge Mr. Lin-
coln (Young Mr. Lincoln), Am. speelfilm
uit 1939 van John Ford. 16.45 Gren-
zen: portret van drie uit Israël verban-
nen Palestijnse vrouwen. 17.30 Cursus
biologie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
(TT) Die Herren des Strandes, jeugd-
serie. 18.25 Six-Teen. 18.57 Progr.-
overz. 19.00 Aktuelle Stunde met om
19.45 Raamprogr. 20.00 Mai-Revue.
21.00 In Zukunft, magazine. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 ZAK, weekover-
zicht. 22.30 (ZW) Verabredung am
Hafen Franse speelfilm uit 1954 van
Paul Carpita. 23.42 (ZW) Grosse Pau-
se Franse korte film uit 1958 van Paul
Carpita. 23.57 Laatste nws. Aansl.: Li-
nie K, culturele agenda.

Duitsland 3 SWF
08.30 Cursus biologie. 09.00 Cursus
dataverwerking. 09.30 Non-Stop-Fern-
sehen. 13.10 Mensehen und Strassen.
Vandaag: Malacca straits. 14.40 Hallo,
wie geht's, tips. 14.55 Die rote Schwa-
dron (The Canadiens), Am. speelfilm
uit 1960 van Burt Kennedy. 16.15 Ja-
nomani - Die letzten Indianer, filmpor-
tret. 16.45 Toeristische tips over
Latijns-Amerika en de VS. 17.30 Jim
Knopf und die wilde 13. 17.59 Serie
naar de herinneringen van de dieren-
arts James Herriot. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19.00 Hallo, wie geht's? tips. 19.15
Frauen-Geschichten, muziek en ge-
sprekken t.g.v. de 1 mei-viering. 19.45
Die Magie des David Copperfield.
20.30 Monatsmenü, satire. 21.00
Journ. 21.15Kolumbus und das Zeital-
ter der Entdeckungen, historische do-
cumentaire. 22.00 Elsa, tv-spel van
Dato Agiaschwili en Manfred Jacobs.
23.45 Aktuell. 23.47 Blue collar -Kampf am Fliessband (Blue collar),
Amerikaanse speelfilm uit 1978 van
Paul Schrader. De fabrieksarbeiders
Zeke, Jerry en Smokey zijn niet tevre-
den met hun vakbond en hun loon, en
besluiten bij de vakbond in te breken.
01.37 Non-Stop-Fernsehen.

Nederland 2
22.40 Year of the Dragon
(1985-USA). Geladen, pakkend en
zelfingenomen melodrama van Mi-
chael Cimino naar script van Oliver
Stone. Newyorkse politieman Mic-
key Rourke is als Vietnam-vete-
raan nog steeds met zijn verleden
bezig. Zijn privé-oorlog richt zich nu
op misdaadkoning John Lone.

RTL Plus
23.05 Police des Moeurs (1987-F).
Onbeduidende film van Jean Rou-
geron over de handel in blanke sla-
vinnen met een vleugje bloot aan
de Cöte d'Azur. Met: Wanda Men-
dres en Yves Jouffroy.
Duitsland 1
23.50 Bekenntnisse des Hochsta-
plers Felix Krull (1957-D). Film van
Kurt Hoffmann naar het beroemde
gelijknamige en onvoltooide boek
van Thomas Mann. Oplichter geeft
zich voor markies uit en komt in de
problemen. Acteur Horst Buchholz
is net te zwak voor zijn rol.

Duitsland 2
00.15 Little Murders (1971-USA).
Ultra zwartgallige komedie over het
nachtmerrie-achtige leven in New
Vork met Elliott Gould en Marcia
Rodd. Agressief geworden vrouw
sleurt passieve fotograaf het huwe-
lijk in. Regie: Alan Arkin.

RTL Plus
06.00 Tekenfilm.
06.15 Marehen aus aller Welt (Story-

book international), serie sprookjes.
06.45 Die Jagd nach dem Wunder-

kristall (Crystalstone), Am.-Spaanse
jeugdfilm uit 1987 van Antonio Pe-
laez.

08.20 Danny - Der Champion (Danny- The champion of the world), Engel-
se jeugdfilm uit 1989 van Gavin Mil-
lar.

10.00 Buck Rogers (Buck Rogers in
the 25th century), Am. sf-film uit 1978
van Daniel Haller.

11.35 S.O.S. Titanic, Am. rampenfilm
uit 1979 van Billy Hale. (herh.).

13.20 Kinderhitparade, muziekpro-
gramma met Frank Zanger, Herr
Fledmann en Hitkids.

14.20 Polizeibericht. Am. politieserie.
Afl.: Der Frauenheld.

14.45 Harry und die Hendersons,
Am. serie. Afl: Der Abschied.

15.15 Disney Filmparade: Can't buy
me love. Am. komedie van Steve
Rash.

17.45 Sielmann 2000 - Rückkehr in
die Zukunft, natuurserie. Afl.: lm
Tierreich der Weltmeere.

18.45 RTL aktuell.
19.20 Pazifikgeschwader 214 (Black

sheep squadron), Amerikaanse serie,
(herh.).

20.15 Nummer 5 lèbt (Short circuit),
actie-komedie van John Badham.

22.05 Anpfiff, voetbalshow.
23.05 Heisse Nachte in St. Tropez

(Saint Tropez vice/Police des
moeurs), Franse erotische film uit
1987 van Jean Rougeron.

00.35 Die blonde Haremsdame (Der
lüsterne Türke), Duitse sex-film uit
1970 van Renato Frustratus. (herh.).

01.50 Nummer 5 lebt (Short circuit),
Amerikaanse actie-komedie uit 1985
van JohnBadham. (herh.).

03.25 Die blonde Haremsdame (Der
lüsterne Türke), Duitse sex-film uit
1970 van Renato Frustratus. Met: In-
grid Steeger, Claus Tinney, Gerd
Duwner, e.a. (herh.).

04.35 Heisse Nachte in St. Tropez
(Saint Tropez vice/Police des
moeurs), Franse erotische film uit
1987 van JeanRougeron. Met: Wan-
da Mendres, yves Jouffroy, Henri
Poitier, e.a. (herh.).

SAT1
06.00-10.00 Quar Beet: met onder an-
dere Bezaubernde Jeannie, Neon Ri-
der, My Little pony, Grisu - Der kleine
Drache, Batman, Verliebt in eine Hexe
en Dick & Doof. 11.00 Rückkehr nach
Eden. 11.55 Die Verschwörer, serie.
12.55 Glücksrad. 13.35Raumschiff En-
terprise. Amerikaanse sf-serie. 14.30
Mannerwirtschaft. Amerikaanse co-
medy-serie. Aansl. Sat 1 News. 15.05
Bugsy Malone. Engelse krimi uit 1976.
16.40 Krull. Engelse speelfilm uit
1982/83. 18.45 SAT 1 News. 19.20
Glücksrad. Aansl. WetterNews. 20.15
Auf der Jagd nach dem grünen Dia-
manten. Amerikaanse avonturenfilm uit
1983. 22.15 Ein stahlharter Mann.
Amerikaanse speelfilm uit 1974. 23.50
SAT 1 News. 00.00 Wenn's juckt, wird
gejodelt. Duitse erotische film uit 1974.
01.25 Vorschau/Videotext.

" Elliot Gould. (Duitsland
2-00.15 uur).

Radio 1

radio
7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws.) 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het antiquariaat.
10.05 Standplaats Tanzania. 11.05
De documentaire. 12.05 Afdeling
nieuws. (12.30 Nws.) 12.33 Infor-
matie voor de vissers. 12.55 Mede-
delingen t.b.v land- en tuinbouw.
13.10 NCRV's hier en nu. met om
13.45 Kerk vandaag. 16.05 VARA
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws.).
20.04 NCRV-Bulletin. 2104
NCRV-Vrijdag sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven-
de woord. 9.04 Adres onbekend.
10.04 In antwoord op 11.50
Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij-
dag. 14.04 Ratel plus. 1530 Bin-
nenlandse zaken 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio. 20.30 Hersengym-
nastiek. 21.04 Met mij valt te pra-
ten... 22.00-7.00Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40 18.04 De
avondspits. 19.04 Staverman en
Van Inkel. 22.04-24.00 Countdown
café.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert 1. 8.00 Nws. 8.04 Vroeg och-
tendconcert 2 9.00 De vier jaarge-
tijden. 10.10 Muziek van deze
eeuw. 11.00 Het internationale

concertcircuit. Radio Symf. Ork.
Berlijn. 12.30 Jazz op vier-concert.
13.00 Nws 13.04 Operette. 14.00
Orgelbespeling. 14.30 Songs bf
praise. 15.00 Klein bestek. Raoul
Dufy Kwartet met klarinet. 15.45
Uit de schat der eeuwen. 16.15
Crème du baroque. 17.00De psal-
men. 17.20 Concertante. 18.00
Nws. 18.04 Muziekjournaal. 19.00
Uit het rtiuziekarchief. 20.00 Nws
20.02-24.00 Supplement. Trio Kla-
vino

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
NCRV
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.05 Tekenfilmfestival.
16.24 (TT) Service salon, gevarieerd

middagprogramma, waarin o.a. de
resultaten bekend worden gemaakt
van een Nibud/Service Salon-onder-
zoek naar de geheimen spaarpotjes.
De tuinman laat zien hoe men de tuin
kan betegelen en de culinaire tip is
ditmaal het recept paling in stroop.
De seksuologe bespeekt opwindings-
problemen bij vrouwen en muzikale
gasten zijn de Gitano's en Anton Ver-
hagen. Presentatie o.a. Karin de
Groot.

17.30 Ereprijs 17, familieprogramma
met Minoesch Jorissen.

17.59 Boggle, woordspel. Presenta-
tie: Dodi Apeldoorn.

18.29 (TT) Weg van de snelweg Eu-
ropa, toeristische tips. Afl.: Ardèche.
(herh.).

18.59 Zo vader zo zoon, quiz met
Gerard van den Berg.

19.29 Cosbyshow, Amerikaanse co-
medyserie. Pam, Charmaine en Lan-
ce zetten zich in voor enkele oude
dames die in de supermarkt opgelicht
worden.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.26 (TT) Rondom tien, thematisch

praatprogramma. Thema: Verborgen
om te leven.

21.13 Cheers, Amerikaanse comedy-
serie. Sam en Rebecca gaan naar
een hotel om aan de baby te begin-
nen, maar gaan toch twijfelen.

21.42 De stoel overzee, Rik Felderhof
praat met opmerkelijke mensen op
de Nederlandse Antillen.

22.12 Dokument: Het grote verwen-
nen, reportage over schoonheidsin-
stituten.

22.56 The commish, Amerikaanse
politieserie. Afl.: Een fatale politiese-
rie. Wanneer een vrouw aangifte doet
van beroving, vertelt ze dat ze getui-
ge was van de moord op haar broer-
tje. Scali besluit een onderzoek in te
stellen.

23.43 Miniatuur.
23.52-23.57 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
14.50 Geschiedenis: De vergissing

van Columbus. Afl. 1: Abya Yala
15.00 Verkeersopvoeding: Afl.l.
15.30 Bapteme (Doop), Franse speel-
film uit 1989 van René Ferret.

17.30 Er was eens Amerika, serie.
17.55 Tiktak. Afl. 121.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 TV 1 - Top 30. De 30 best ver-

kochte singles in Vlaanderen.
19.03 Buren (Neighbours), Australi-

sche serie. Af1.839.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sledge Hammer. Amer. come-

dyserie. Af1.30: De ontsnapping.
20.25 Baraka, spelprogramma waarin

drie teams om een wereldreis spelen.

21.40 Liedjes voor Malmö. Preview
van de deelnemende liedjes aan het
Eurovisie-songfestival 1992. Deel 2.
Aansl.: Paardenkoersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Thriller: Zuster Maria moet er

aan (Death to sister Mary), Engelse
thriller van Robert D'Cardona.

00.00-00.05 Coda. Klein oorlogsge-
dicht.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica, serie.
19.30 Het Capitool (Capitol), serie.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Willy Brandt, interview met Wil

ly Brandt (1 Mei-programma.).
20.50 Kijk uit! verkeerstip. Vandaag

Blindelings.
20.55 Magische wereld, serie over de

rol en invloed van magie en rituelen
in het dagelijks leven van mensen
over de hele wereld. Afl.B.

21.40 Journaal en Sport.
22.10 Affiche, kunstmagazine.
22.30-23.00 Concert. Uitvoering van

twee Vlaamse symfonische gedich-
ten. Uitgevoerd door BRTN-Filharmc-
nisch Orkest 0.1.v. Fernand Terby.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 900 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws
1205 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge-
bouw met om 13.10 Het interview;
14.00 Het onderzoek; 14.30 De
ontmoeting; 16.36 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter
18.20 Uitzending van D'66 18 30
Homonos 19.00 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-

briek in het Chinees. 20.30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
13.00 Journ. 13.35 Cactus-flower, Am.
speelfilm van Gene Saks. 15.15 Wallo-
nië 92. 16.15 Clips a la une. 16.40
Nouba nouba. 17.35 Supercopter (Air-
wolf), misdaadserie. 18.25 Full house.
19.00 Ce soir. 19.30 Nws. 20.05 Mu-
ziekconcours v. jonge solisten. 21.20
Verkeerstip. 21.25 Pelle le conquerant.
Deens/Zweedse speelfilm van Bille Au-
gust. 00.00-00.20 Laatste nieuws.

België/Télé 21
14.00 Festival Carré Blanc sur Fond
Blanc. 14.05 Avez-vous vu la guerre.
14.50Au pied de la lettre. ls.os Strugg-
le for Kashmir. 15.35L'esprit de la télé.
16.00 Kid Kodak. 16.55 A la Moscova.
17.15 Terwijl de stenen gegooid wor-
den. 18.00 Histoires de temps. 18.50
La boite a oiseau. 19.00 Radio 21.
19.30 Journ. 20.00 Le petit jeune hom-
me de binche. 20.30 Video uit België.
21.00 Rosa Luxembourg Duitse speel-
film uit 1985 van M. von Trotta. 23.00
Weerbericht. 23.05 Terra incognita.
23.35 Video uit Frankrijk. 00.05 José
Pletcnik. 00.35-00.45 Manipulation.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nws. 18.50 Affiches, culturele agenda.
18.55 Clin d'oeil. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Nws. 20.00 Plein cadre.
Vandaag: Cameroen. 21.00 Nws en
Eur. weerber. 21.30 Stars 90, amuse-
ment. 23.00 Nws. 23.20 Persoverzicht.
23.35 Nord-Sud. 00.05-00.50 Cjiscus-
sie over ecologie.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Estrazioni del
lotto. 18.10 Vuoi vincere? 18.40 II mon-
do di Quark. 19.35 Una storia di Enzo
Biagi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.40 1 Maggio 1992
festa di musica. 21.50 Borsavalori.
23.00 Telegiornale Uno. 23.15 Le inter-
viste di Enzo Biagi. 00.00 Telegiornale
Uno - Che tempo fa. 00.30 Praga: Hoc-
key ghaccio. 01.10 Mezzanotte e din-
torni. 01.50 Telegiornale Uno. 02.05
Sam Whiskey, film. 03.40 Dick Tracy,
film. 04.45 Stazione di servizio, film.
05.15 Telegiornale Uno. 05.30 Diverti-
menti. 06.15 Argento vivo, film.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Gloria. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nws. 11.05 Playdays. 11.25 Ru-
pert the bear. 11.35 Gibberish. 12.00
Nws. 12.05 Verslag van het WK snook-
er. (13.00 Nws). 13.20 Pebble Mill.
13.55 Reg. nws. 14.00 Nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Turnabout. 15.15
Bogie, Am. tv-film van Vincent Stier-
man. 16.50 A bear behind. 17.00 Pig-
sty. 17.15 The new Lassie. 17.35
Teenage mutant hero turtles. 17.55
Newsround. 18.05 The torch. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 Reg.
nws. 20.00 Wögan. 20.30 Serie over
Eng. Olymp. medaillewinnaars. Van-
daag: o.a. atlete Arm Packer. 21.00
Bruce's guest night, am.-progr. met
o.a. songschrijver Neil Sedaka. 22.00
Uitz. politieke partijen: Liberal Demo-
crats. 22.10 Nws. 22.40 Concert vanuit
het Royal Shakespeare Theatre. 23.30
Jake Speed, Am. speelfilm van Andrew
Lane. 01.10 The mummy, Eng. speel-
film. 02.40-02.45 Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Open university. 09.00
Breakfast news. 09.15 Town portraits.
09.25 Portret van componist die ge-
bruiksvoorwerpen als instrumenten
benut 10.05 Assertiviteitscursus. 10.15
Teaching today. 10.45 Watch. 11.00
A-level German. 11.20 Save a life.
11.30 Into Print. 12.00 Movable feasts.
12.15 Sex education. 12.35 Links.
13.00 English file. 13.30 Scène. 14.00
Science topics. 14.20 Brum. 14.30The
adventures of Spot. 14.35 King Green-
fingers. 14.40 Zig zag. 15.00 Nws.
15.15 Weekend outlook. 15.20 Verslag
van het WK snooker. Met om 16.00 en
16.50 Nws. 19.00 Thunderbirds. 19.50
World snooker. 20.30 Serie over het
Eur. beleid op het gebied van natuur-
en milieu. 21.00 Documentaire over
misbruik van zware medicijnen voor
geestelijk gehandicapte kinderen.
21.30 Gardeners' world. 22.00 World
snooker. 22.30 Rugby-magazine.
23.00 Have Igot news for you? Actuele
quiz. 23.30 Uitz. politieke partijen: Libe-
ral Democrats. 23.40 Newsnight. 00.25
What the papers say. 00.40 World
snooker. 01.40-01.50 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 WK Rock 'n'
Roll. 09.30 Formule 2 Britse kamp.
10.30 Golf. 11.30 Eurobics. 12.00 NHL
ijshockey. 14.00 Bowlen. Int. wedstrij-
den vanuit Lelystad. 15.00 Eurobics.
15.30 Golf. 17.30 Argentijns voetbal.
18.30 Tafeltennis. Euro Top 12. 19.30
NBA action. 20.00 World sports spec.
20.30 Go. 21.30 Golf. 22.30 NBA bas-
ketbal. 00.00 Boksen. 01.30 Golf.
03.15 Golf repon. 03.30 IJshockey.
05.00-07.00 Forte Snooker League.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Cher and Co.. 20.00 World business
tonight. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00-07.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9.00 Licht Limburgs 10 00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname Radio 1. 17.00
Limburg aktueel. 18.00-18.30 Het
Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10 00 Nieuws 10 03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6 05 Ra-
diofrühstück + Spiel 'Glückstreffer'
(6.15 Wort in den tag; 6.45 Hörer-

grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
kalender; 8.30 Presseschau). 9.10
Gut Aufgelegt Tips und Themen
am Vormittag. 12.05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13 00
Presseschau. 13 05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18 05 BRF-Aktuell
(Aktuelles am tage) 18.40-20.05
Jazz.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 807 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon,
12.00 Nachrichten und Wetter
12.05Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt (13 00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf.
1707 Musikexpress 20 00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-press.

Eurosport
08.00 Wielrennen Frankfurt. 09.00
W.K. Ijshockey. Zweden-ltalië. 11.00
Supercross. 12.00 Ronde v. Spanje.
13.00 Autosport. Grand Prix Fl. 14.00
Tennis. 16.30 W.K. Ijshockey. Duitsl-
Zweden. 19.00Ronde v. Spanje. 20.00
W.K. Ijshockey. 22.30 Boksen. 23.30
Grand Prix Fl. 00.30-01.00 Eurosport
nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Eur. re-
ports. 08.00 ITN world news. 08.30
Supersports news. 08.35 The mix.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
10.30 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Hello Austria
Hello Vienna. 13.00 Wetenschapp. ma-
gazine. 13.30 The mix. 14.00All mixed
up. 14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. Live. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport.
21.00 Wild America. Vandaag: Cut-
throat - Yellow river. 21.30 Media Euro-
pe. 22.00 Nws. 22.30 USA market
wrap. 22.45 Eur. reports. 22.55 Super-
sports news. 23.00 (ZW) Woman in
green, Am. speelfilm van Roy William
Neill. 00.20 Music news. 00.30 Blue
night. 01.00 Super shop. 01.30 The
mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 21.30 Unplugged. 22.00 Greatest
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo-
vies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 00.00 Post modern. 01.00 All
request weekend with vj Kristiane Bac-
ker. 03.00-08.00 Night videos.

RTL Radio
04.00 Fruhschicht Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag 1400 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00 Feierabend 18 00 Neues
aus Kino. Video, Musik. 21.00 Je
t'aime. 24.00-04 00Radio-Nacht.
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Auto Veneken BV.
"Occasioncentrum" "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 e*>%l Leyenbroekerweg 27
6191 EE Beek Rl.,ilL.J 6132 CA Sittard

tel. 046-372882 üflliWflfl tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3E, grijsmet 1988 Mazda 323F 1800116vGLX
Audi 100 cc 2.3E, blauwmet 1987 zwartmet 1991
Audi 100 cc 2.0E, groenmet 1988 Peugeot 205 XS grijsmet 1987
Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 Opel Corsa 1300cc rood 1989
Golf Madison 1.8 i9O pk, wit 1991 Opel Kadett 1.3S bruinmet 1986
Golf 1300roodmet 1988 VW Golf GTi zilvermet 1982
Golf Madison rood milieu-diesel 1990 VW Golf Madison, 1600 cc
Audi 801.9 diesel, groenmet 1990 blauwmet ...1991
VW Jetta 1600, 4-drs., VW Golf 1600 cc, antracietmet 1986
sportief, rood 1987 VW Golf 1600 cc, wit 1984
BMW 316 i 4-drs. zwart 1988 VW Golf 1300 cc, roodmet 1988
Ford Sierra 2.3 diesel sedan, VW Golf 1300 cc, blauw 1986
grijsmet 1989 VW Polo, 1300 cc, zilvermet 1989
Ford Sierra 1600 5-drs. bruinmet. ... 1986 VW Polo, 1050 cc, wit 1988
Ford Sierra sedan 1.6cc zilver ....... 1990 VW Polo, 1030 cc, grijsmet 1989
Golf CL 1600, beigemet 1986 VW Jetta 1300cc blauwmet 1987
Golf 1600, wit 1987 VW Jetta 1300cc wit 1987
Golf CL 1600, 4-drs., wit 1987 VW Passat CL 1800 cc, 5-drs.
Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 grijsmet 1989
Kadett 1.6 i zwartmet 1990 Audi 80 1.8 S, 90 pk, grijsmet 1989
Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 Audi 801.8 S, 90 pk, zilvermet 1988
Polo, 3-drs., Fox, wit 1990 Audi 80 1600 cc GT-uitvoering,
Honda Civic 3-drs. 1.51, wit 1990 grijsmet 1986
Mazda 626 wagon 2.0 wit 1990 0233.
Mazda 323 HB 1.3LX wit 1988
Nissan Sunny 3-drs. 1.4LX grijs 1991
Golf GTI, groenmet 1989
Peugeot 205 KR zwartmet 1990
Passat CL 1800, 90 pk, 4-drs.
tornadorood en zwartmetallic 1990
VW Passat 5-drs. 1600 zilver-grijs ... 1987

DMM

Corolla 1.3HB XL, alu velgen, rood - 06-'BB
Corolla 1.3HB SXL, speciale uitvoering, grijs _ 04-'B7
Corolla 1.6H8 XL, blauw... ...02-89
Corolla 1.6Liftback GL, gunstig geprijsd, grijs __ 06-'9l
Carina 1.6 sedan XL wit - « - 08-'BB

Speciale aanbieding
Ford Escort 1.4 CL,3-drs. wit 09-'B9
spoiler - schuifdak - getint glas etc. 17.000km 1e eigenaar

Austin Mini 1000, Black Magie G4-'BB
Nissan Sunny 1.6 Surf, wit 08-'9O
OpelCorsa 1.3TR, slechts43.000km, blauw 10-'B7
Peugeot 205 Accent, voor dezuinige rijder, wit 11-"87
Mitsubishi Lancer 1.5 EXE, aktie-model. 09-'BB
AUTOMATEN
Tercel 1.3DX goud 01 -"84
Daihatsu Charade I.OTS groen 10-'B4
BMW 520imetLPG groen 06-82

Mengelers BV ass* "*" Slw--1 _,„

OFFICIAL DEALER

De Service is spreekwoordelijk !
Tevens uw adres voor autoverhuur en

carrosseriewerkzaamheden!

AUTOMATEN Ford Orion 1.6 CL 90
Ford Escort 1.6 88 FordSierra 1.6azur 1 91
Honda Accord 2.0L 87 Ford Sierra 1.6CL 87 88
Volvo 340 86 Ford Sierra 2.0L 86 87

Ford Sierra 2.0 i CL 90
DIESELS Ford Sierra Sedan 2.0 iCL 88

Ford Escort Combi 1.8D 89 Ford Sierra Cosworth 89
Ford Sierra Combi 2.3 88 Fiat Panda 1000 S 89
Ford Orion 1.8 90 Fiat Uno 45 86
Ford Transit bestel 100D 90 Fiat Uno 60 89
Renault 19 D 90 Nissan Micra 87

Nissan Sunny 1.6 SLX 88
BENZINE Mitsubishi Colt 1.5 GLX 88

Ford Fiësta 1.1 88 89 90-91 Mitsubishi Tredia 1.4 81
Ford Fiësta 1.4 i Sport 89 90 Opel Kadett 1.3Club 88
Ford Escort 1.4 iCL 91 Opel Kadett 1.6 i 89
Ford Escort 1.3CL 86 87 Opel Corsa 1.3 1 89
Ford Escort 1.3 i CL 91 Opel Ascona 1.6S 86
Ford Escort 1.4CL 87 88 89 Peugeot 309 XL 88
Ford Escort 1.6CL 87 88 VW Golt 1.3CL Memphis 89
Ford Escort KR 3 i. 88 VWGolf 1.8 1 89

WF Weth. Sangersstr. 7 (bij Makado) Beek,
P^ Tel. 046-376543 Fax 046-377547

<yAn
n. Verenigde autodealers

Mazda 626 1.8 HB GLS '87,88 Mazda 323 1.3 VDX sedan Skyline!
Mazda 626 2.0 GLX aut. Mazda 3231.6isedan, nw. model '90
ps coupé sp. v. + a.sp '89 Nissan Sunny 1.4LX sedan, 1e eig '89
Mazda 626 2.0 GLX coupé + I.6GLX ....'B5 Nissan Sunny 1.3 DX sedan '84
Mazda 626 2.0iGT coupé, Ie eig., Mitsubishi Colt 1.2EXE rood '87
veel extra's '88 Mitsubishi Tredia sedan '83,84
Mazda 626 1.8 GLX sedan '87,90 Toyota Celica 1.6 ST coupé schuifdak '84
Mazda 626 2.0 diesel sedan '86,87 Renault 21 TL 4-deurs, 1e eig C 8Mazda 626 1.6 SDX sedan '82 Fiat Regatta 85S + 100S '84,85
Mazda 323 1.3 HB LX Finish '90 Ford Fiësta 3-deurs '84
Mazda 323 1.5+ 1.3 HB Envoy '89 VW Golf 1.6diesel, 3-drs. zuinig '87
Mazda 323 1.3 LX sedan + GLX .. '85,88,89 VW Jetta 1.3Ckatalysator '87

i|/Sf leymbOrgh bV Bomerweg 2-8
V^ limbricht Tel. 046-515838

[^--^--2Z_Tin_ilh}i maana
I DRIESSEN BF^ftTJ fa driessen t<Ql occabsiqh;

I ~ MAZDA
VW Golf 1.6 3-drs '89 626 HB 2.0 GLX '88 + '89
Ford Escort 1.4 Bravo '88 626 HB 1.6 GLX, LPG '87
Fiat Uno IE '89 626 coupé 1.6 LX '87
Seat Ibiza Chrono '89 323 HB 1.5 GLX '88
Ford Fiësta 1.3 Ghia '85 323 sed 1.7 D GLX '88
Mitsubishi Lancer '88 626 coupé 2.2 1 GLX '91
Ford Fiësta 1.1 Finesse '88 | a|ar[Tl) spoiler, ."metalen velgen

mazoa DRIESSEN BEEK
MAASTRICHTERLAAN 22-26, TEL. 046-371920 D3692

jÊfè& mazoa mazoa
"fsS{ Hensgens B.V.

Kruiswei de 3 Nieuwstadt Tel. 04498*53055
Een greep uit onze voorraad

Mazda 323 F GLX, wit '91 Honda Civic auto 14, wit '89
Mazda 323 F GLX, wit '90 BMW 316 18,wit '87
Mazda 626 wagon 21 diesel, gr '89 Mitsubishi 15iwagon, rood '89
Mazda 626 wagon 18 LX, rood '89 Nissan Micra SDX, wit '86
Mazda 626 4-drs., 18 LPG, gray '90 OpelKadett GSI, HB, rood '89
Mazda 626,4-drs., 21, automatic, wit '89 OpelKadett 13S, 4-drs., wit '86
Mazda 626 HB 18L,GLX, blauw '89 Citroen BK RE, wit '88
Mazda 626 HB 18, GLX, wit '89 Citroen Visa, 4-drs., rood '82
Mazda 626 16 van, grijs '86 Ford Sierra 16, blauw :.. '84
Mazda 323 NB 1300, grijs '86 Fiat Uno SX HB, beige '88

INRUIL ■ FINANCIERING - GARANTIE w.»

frutzen Auto's
Nissan Primera 2.0 GT demo Citroen BK 1990
Nissan Sunny 1.6Wagon demo Opel Kadett 1.6i1989
NissanBleubird 2.0 SLX, antraciet 1987 Opel Kadett 1.3 S~ 1983
Nissan Sunny 1.6i,4-drs 1989-1987 Opel Kadert 1.6 S 1984
Nissan Sunny Florida 1.6i 1990 Ford Sierra 2.0Laser, 5-drs 1985
Nissan Sunny Trend 1989 Mazda 323 F automaat,
NissanSunny, div. types 1989-1988-1987 6.000km 12 mnd.
Nissan Sunny 1.7 LX diesel 1990 Rover 213 S 1988
NissanCherry diesel 1984 Audi 80 1.8 1989
Nissan Micra 1985-1989 Renault STC 1986

Diverse goedkope inruilers.
nifffiii BTTI I^7—^7l Stationsstraat 11 5, HüTMj_KJ.ll | j* | 6191 JC Beek I^l-^=7ll^l ggP

1 mm^m^Êmmamm Te| 046 3?1727

nnmn dealer

VAASSEN & Zn
Houterend 52, Stem, tel. 046-334683

Fiat Tipo 1.4 1989
Lada 2105 1990
VW Golf Madison 1.6 1991
Mitsubishi Lancer 1.3 1989
Peugeot 405 GL 1989
Daihatsu Charade 1.3 1991

UW APK-KEURINGSSTATION
TEVENS HET ADRES VOOR ELKE REPARATIE

EN ALLE ONDERHOUDSBEURTEN

Autobedrijf
COUMANS (Hf*

Celeen
Alfa 1643.0 QV rood '91
Alfa 1643.0 QVzwart '91
Alfa 75 TS wit '90
Alfa 33 1.7 16V2x rood '91-92
Alfa 33 QV I.sgrijs-rood2x '86
Alfa 33 1.3 JNR wit 27.000 km '88
Alfa 33 1.3JNR rood '89-'BB
Alfa 33 1.3 JNR wit/blauw2x '87-'BB
Citroen Axel 12 TRS rood 18.000km '89
Ford Escort 1.6DCL '88
Ford Escort 1.4GL '86
Honda Civic 1.5GL '87
Lancia Thema 2.5 TD '88
Lada Samara 1.3 '87
Mazda 121 1.1 L '88
Nissan Sunny Florida 1.6blauw '89
Peugeot 505 GTDautomaat '85
Peugeot 205 GT11.9 130PK rood div. extra's '87
Seat Ibiza L '86
Suzuki Jeep SJ 413 cabriowit '87
Volvo 340 DL automaat '86
VW Golf 1.8 '88
Rijksweg Zuid 310, tel. 046-756222

RUUD TIEMS
Zaanstraat 18 - Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010

Seat IbizaGL, diesel 7-87
Daihatsu Charade, diesel, nw motor '84-'B3
VW Jetta CL, diesel 1 -'89
MitsubishiLancer 1.3EL 2-'B9
Opel Kadett '83
Suzuki Alto GL, 5-drs. '87-'BB
Daihatsu Cuore, rood 89-'9O
Ford Escort 1600L 10-'B2
Citroen AX 7-'B7
Peugeot 309 GL Profil 6-'B6
Jeep Wrangier 4x4 8-'B9
Honda Prelude, autom. 9-'B3
Suzuki Jeep SJ 410, hardtop '83
Suzuki bus, pers uitv '81
Daihatsu Rocky 4x4 zeer veel extra's diesel '86
Daihatsu Feroza 4x4 9-'B9
Daihatsu Charade 1 0 '90
DaihatsuCharade 1.3 TXI '90-'B9
Daihatsu Charade automaat 8-'Bl
NissaSunny 1.4 SLX 6-89
Nissan Cherry 1.3Trend 3-'B6
VWPassat 5-drs. 5-'B7
Hyundai Pony 1.5GL 1-'90
Daihatsu Charade GTi '91
Suzuki Swift 1.3GL '85
Peugeot 205 GL '90

DMM________ DAIHATSU 1
vA d De beste keuze

OOK VOOR:

Uw onderhoudsbeurten

APK-keuringen
(gratis bij grote beurt)

Originele gegarandeerde
onderdelen

Schadetaxaties en
vakkundige
ondersteuning bij
afwikkeling

A autobedrijf
W. KEES
Dorpsstraat 64, Schinnen
tel. 04493-1721

Mitsubishi Lancer Wagon 1.8 diesel 1991
Mitsubishi Lancer 1.5GLi 1989
Mitsubishi Colt 1.3 GL 1988
Mitsubishi Colt 1500GLX 1988
Mitsubishi Galant 1.8GL ...., 1988
Hyundai Pony 1.5 GL 3-drs 1989
Opel Corsa 1.4HB 1990
Opel Kadett 1.6sedan 1987
Peugeot 205 1.3GR 1986
Ford Scorpio 2.0 CL 1989
Ford Sierra 2.0 S Ghia 1988
Ford Escort 1987
Renault 11 TL 1986
VWGoIfCL4OKw 1986
BMW 316 + 320 iggj

n AUTOMOBIELBEDRIJF
Fa. Moorthaemer
Oude Rijksweg Noord 16

i v. mjverm mi k. Susteren - Tel. 04499-1549

Ford Escort 1100L rood 1982
Renault 25 TS wit 1988
Mercedes Benz 280S grijs 1974
Mazda 626 Hatchback 2.0 aut. Ll 1986
Austin Metro Special rood 1983
Opel Kadett HB 1.6 diesel blauw 1985
Citroen 2CVSpecial rood 1986
BMW 520 I aut beigemetallic 1985
Rover 2200 TC bruin 1977
Ford Granada 2.0 rood 1980
Austin Maestro 1.6 HLS beige 1984
Austin Maestro Special wit 1987
Rover 213S donkerblauw 1987
MGMidget rood 1971
BMW 320/6 silver 1981

MM

940Turbo, aut, ABS.., airco, alarm 1991
740 GL Turbo-diesel, zilvermet., 56.000km 1991
740 GL 2.3 Wagon, LPG-onderb., gr. kenteken 1987
740 GL 2.3, LPG, anti met., lichtm velgen, a spoiler 1987
740 GLE TD, automaat, electr. schuifdak 1987
740 GL Sedan, grijsmet 1985
240 GL Estate 2 3. aut . donkerbl metallic 1988
240 DL Sedan, LPG, wit 1985
480 ES, rood, roofimpenal 1988
480 ES, zwart of blauw-grijsmet 1987
460 GLE, LPG, bruin-met 1990
440Sunray, wit, 20.000 km 1991
440Turbo, smokesilvermet 1989
440 DL, div. kleuren 04-1991
360 2 0 Sedan. smokesilvermet . lichtm velg 1988
360 2 0 inj. 5 drs, LPG. rood 1987
340 GL Special aut . 5-drs, smoke-silvermet 1991
3401 43-drs, LPG, rood 1988
340 DL 1 7 Sedan, smokesilvermet 1987
340 DL 1 7 5-drs, zilvermet 1987340 1.4 3-drs, donkergriis 1986
340 1.45-drs, wit 1985
DEMONSTRATIE-AUTO'S:
440 DL I.Binj., smaragdgroenmet., get. glas 01-1992
440 1.8 inj., rood, audio 01-1992
4401.8 inj., wit, audio 01-1992

" 3 tot 12 mnd. Volvo Bovaggarantie
" ANWB-gekeurd

" Paspoort voor zekerheid!

VOLVO
Dealer Veders BV

Industriestraat 3, Sittard
Tel. 046-510342

Autobedrijf
m ED KNOPS bv

Sittarderweg 10 - Bom
Tel. 04498-53434

Honda Legend '89
Honda Civic 1.51 '91
Honda Accord 2.0EX '88
Honda Integra '88,89
Honda Civic 1.3 '88
Honda Civic 1.4GL '88
Honda Prelude 1.8 EX '87
Volvo 440 GLT '90
Ford Escort 1.4 '87,88
Ford Sierra 1.6 '85
Ford Sierra 1.6, diesel '88
Mazda323 1.6 '89
Opel Kadett 1.8 '87
Opel Kadett aut. 1.3 '84
Peugeot 205 '86
Daihatsu Applause aut '90

Caravans
TV an-

tenne 220 en 12v voeding
a" ’ 159,50 nu voorf 69,50; Speciale aanbie-

"'"g van caravan dak-

'°ens en trekkers voorten-'en-raamluifels unniverseel
Van ’39,- nu voor ’29,95;
J^avankluisje van ’56,- nu
j
°°f ’ 39,-; 2-pers. pup tent,an ’175,- nu voor ’99,-;

'9to 3-pers. voor ’277,- nu
£** ’247,-; 40 Itr koelbox
~20-12v en gas met vlamin-a|cator en piezo ontsteking
;a" ’ 599,- nu voor ’ 485,-;
i^s'les gevuld keurjaar,
~~02 nu voor ’ 59.; gasgril
■T^t lavastenen van
U27,50 nu voor ’105,-.
Yfder keuze uit 10 ver-
killende gasgrils. Verder
jannen, servies lafuma

meubel-slaapk-

°hderhouds en gasartikelen,
*ortom alles voor Uw cara-.an. tent en camping plezier
S, °e Olde Caravan, Dr.

141, Ind.parkgja Sittard, tel. 046-513634.;!g[Kterdag koopavond.

_^_ (Hulsfc-ieren
te k.

stamb., ingeënt. Graver-
K'rade. 045-421767

??EMERS, Tekkels, Dw.r^els, Westi's, wit, Malte-£?rs; Walem 11a, Schin op
04459-1237.

iTe koop zeer mooie West-Ihlghland WHITE-TERRIER-
PUPS met stamboom. Tel
04454-3645.
PUPPIE 6 weken oud, krui-
sing Rottweiler-Amer. Staf-
ford, te.a.b. Tel. 04492-
-3912, na 15.00 uur.
Luxe 4-jarige donkerbruine
RUIN, stokmaat 1.62m, voor
sport en recreatie. Stal Eus-
sen, tel. 045-751896 of
751659 na 18.00 uur.
Te koop Volière VOGELS.
Troereberg 2, Übach over
Worms. Tel. 045-321828.
Te k. BERNER SENNEN-
pups met stamb., ontw. en
ing., ’ 750,-. 04136-9313
Te k. van part. zeer mooie
zwarte BOUVIERPUPS met
uitm. stamb., ing. en ontw.
Tel. 04257-9200.
Te koop van part. GOLDEN
RETRIEVERPUPS, ingeënt
en ontwormd, uitm. stamb.
Tel. 04257-9200.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
Te k. jonge LABRADOR-
RETRIEVERS met goede
stamb. en gar. 04920-24729
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond. open maand. gesl.

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. BASTAARD reu, IV2
jr., zwart met bruin, vr.pr.

’ 100,-.Tel. 045-210108.
Jonge POESJES gratis af te
halen. Tel. 045-441650.

Te koop COLLIE pups, ont-
wormd, inenting. Tel. 045--452541.
Te k. BfIIARD reu, 6 mnd.oud, weg. omst. Tel. 045--225241.
Te k. Ouessant DWERG-
SCHAAP lammeren, vader
ned. kamp.'9l. 045-352942.

In en om de tuin

Siersmeedhekken & Inrijpoorten
Hekken vanaf ’B9,- p.m; inrijpoorten vanaf ’ 1.229,- plm3 meter. Rechtstreeks van fabrikant, losse hekpunten &
,«"n vanaf /2.40. Verkoop uitsluitend zaterdags van10.00 tot 17.00 uur. Veldstraat Oost 11A, Stevensweert.

Tel. 04755-1346 b.g.g. 03402-44662.

VIJVERFOLIE
Vfe mm dik, ’ 5,- per m 2Tel. 046-375189.

Geïmpregneerde TUIN-PLANKEN, palen, vlonder-planken en damwand. Hout-handel Jos Kuijpers, Holstr43, Margraten. Tel. 04458--1982.
SCHUURTJES, tuinhuisjes
garages, hondenhokkenvele afm. reeds v.a. ’ 195-Houtbouw Übachs, Eygel's-
hovergracht 39, 6464 GAKerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide, de zomer-
planten zijn ook voorradig
o.a geraniums, vlijtige Mes-
jes en begonia's enz. Jawell.
Tel. 045-256423.

GERANIUMS hang en
staande, perkplanten, kuip-
en hangplanten, vaste plan-
ten, containerplanten en co-
niferen. Graszoden 1e kwa-
liteit, grote partijen, speciale
prijs. Kwekerij/tuincentrum
Dautzenberg, Locht 23,
Kerkrade. 045-428900 ën
Euverem 16, Gulpen. Tel.
04450-2131. (Gulpen iedere
zondag y. 1Q tot 16u. geop.)

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto envrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045--321721 Landgraaf 8 en 10daagse opleiding mogelijk.

Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’ 15,- per uur,
verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

Huw./Kennism.
Jonge MAN, zacht, eerlijk,
slank, zkt. jonge vrouw, lft.
plm. 30-40 jr., kind geen
bezw., hobby's zijn vakantie,
sport, goed gesprek. Br.o.nr.
B-1455, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Nette HEER, 56 jr, z.k.m.
nette rustige huiselijke
vrouw, geen bartype, lft. 55
jr. br.o.nr. B-1464 L.D. Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw BESTRATIN-
GEN en sierbestratingen,
verbouwingen en alle einde-
re voorkomende werkzaam-
heden tegen concurerenden
prijzen. Tel. 045-225580.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Allround TIMMERMAN biedt
zich aan voor renovatie. Tel.
045-229985.

TV/video
Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Computers
Te koop AMIGA 500, prijs

’ 1.150,-. Tel. 04405-3868.
Te koop gevraagd computer
ATARI ST. Tel. 045-223461
Te koop ATARI Computer
1040ST 3 MB, harddisk 20
MB, 2 floppy's 3.5 en moni-
tor SMI24, ’1.400,-. Tel.
045-460073; 742653 na
18.00 uur.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels-Smeets
Sinds 1966 - HET adres in Limburg.

Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993.
10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

’ 500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.

Muziek

Show-Show-Show-Show-Show
Orgel-synthesizer-keyboard-dig. piano

zaterdag 9 mei en zondag 10 mei
verkoop en demo vanaf 11.00-22.00 uur

concert 19.00-22.00 uur
YAMAHA: Peter Baartmans (zaterdag)
HAMMOND: Leon Kuypers (zondag)

CULTUREEL CENTRUM LANAKEN (BELGIË)
concert reservering: 09-32-11-716961

m.m.v. Conservatorium Maastricht.
Muziekschool Beek, Muziekhuis Guus Arons Heerlen,

Privé muziekschool Johny Vosdellen, Yamaha, Hammond
verkoop en demonstraties van 11.00-22.00 uur door

Muziekhuis Guus Arons
Honigmanstraat 5-7-9, HEERLEN.

Tel. 045-717155
Tijdens deze show

zeer speciale aanbiedingen!
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam

Te koop Roland D-70 SYN-
THESIZER, pr. ’ 3.500,-.
Tel. 046-517256.

Superoccasion Synthesizers:
Roland D5’895,-; Korg. DW 6000 ’ 795,-; Yamaha DX
11 ’695,-; Yamaha DX 7 ’1.195,-; Kawai K 1’1.495,-;
Roland JXI ’ 895,-; Roland SlO Sampler ’ 1.395,- Roland
5220 Samplingmodule ’1.295,-; Emu Proteus Protologi-
que ’2.195,-; Emu Proteus orchestra ’2.500,-; Kawai
QBO SEQ ’ 1.295,-; Roland SPD 8 drumpad ’ 895,- enz.

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond

Wonen Totaal

Vandaag en morgen
uw laatste kans: paasaktie

b.a.v. luxe BRUYNZEEL-KEUKEN vanaf ’ 10.000,- een
"mountainbike"

t.w.v. ’ 1.080,-KADO.

£-/T\ /"/O Lid »De Kreis"

ÉpED
\_y Keukens

DESIGN-STUDIO. GLASPALEIS
Kerkplein, HEERLEN, tel. 045-717555.

Te k. klassiek BANKSTEL
z.g.an. Pr. ’500,-. Tel.
045-425078.
Te k. BANKSTEL 2-1-1 met
leren kussens, pr. ’ 450,-'
04498-54141 na 16.00 uur.

Te k. BANKST. eik. ’375,-
-eeth. ’2OO,- oma slpk.
’550,- eik. kast ’375,-.
Kouvenderstr. 208 H'broek

VoorPiccolo's
zie verder pagina 18
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Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366.

KIOSK IS ER VOOR U!
Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen,
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we-
tenswaardigheden, die voor U als lezer van belang kunnen
zijn.
Heeft U ons iets te melden, schrijf ons dan.
LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100,
6401 DP HEERLEN.

G£AFFICHE£^
★ ..-. ren: Zoetermeers dames-. , ... ,

„^ koor, St. Caecilia-koor★ Openbare repetitie Jonge- _. , ■ _-_ r- i
c jan e-. Schaesberq, St. Caealia-renqroep bound /U, bit- , „ . *>. ~r r- u -, koor Kakert. Organisatie:tard. Gemeenschapshuis ~ . ,

r^ i/ ji r u -~ Heer ens dameskoor.„Oos Kaar", Gelderse- , , c -,„.., r^ i c:. Aanvang: 15.00 uur, en-straat 41, Overnoven-bit- 3

tard. Aanvang 20.00 uur, tree 9rat's'
entree vrij. * 10-jarig bestaan Limbricht

★ Toneelvereniging Vilt i.s.m. Jazz-dans, demonstratie in
Margratens toneelgezel- stadssporthal van 13.00
schap presenteert tot 16.30 uur, entree vol-
„Gmingk Boeket", 4 éé- wassenen ’ 2,50, kinderen
nakters. Café Den Törk, ’ l/Vilt, Aanvang 19,30 uur, ~ ... . , . ~, c * Kunstexpositie in net be-entree 5,- , ,-,; meenschapsnuis „De

2MEI Schakel", Broeklaan 2
★ Voorjaarsconcert in Ge- Reuver van 13.00 tot 17.00

meenschapshuis „'t Hou- uur. Entree gratis.
ves" Ransdaal, doorfanfa-
re St. Cornelius Schin op I+2+3 MEI
Geul, Harmonie St. Philo- ★ 3-daags feest bij gelegen-
mena Chèvremont en Fan- heid van het'4o-jarig be-
fare Les Amis Reunis, staan van T.T.V. Falco. Alle
Ransdaal, aanvang 19.30 aktiviteiten vinden plaats in
uur. de Falcoburcht aan de En-

-3 MEI gelbertstraat in Valken-
★ Voorjaarsconcert in „Au- bvr9- Voor alle aktiviteiten

berge deRousch ", gastko- 9eldt: entree 9ratis-

WINNAARS LIMBURGS DAGBLAD
LENTEPRIJSVRAAG BEKEND!

Duizenden lezers en (nog) niet-lezers hebben deelgenomen
aan de lenteprijsvraag van het Limburgs Dagblad, waarmee
een weekend Parijs met bezoek aan Euro-Disney te winnen
was.
Vijf deelnemers hebben inmiddels bericht ontvangen dat de
door hen afgemaakte slagzin in de prijzen is gevallen.
Aanstaande maandag zullen de winnaars bij het Limburgs
Dagblad te gast zijn, en zal de prijs en het bijgehorende zak-
geld ad 300 Franse francs per persoon worden overhandigd.
Natuurlijk leest U volgende week vrijdag, op pagina KIOSK
wie de winnaars zijn.

________________l«^ —-"«^maaaaaa^^^^maaaaa^

VRIENDENREIS NAAR
HISTORISCH KENT

8 t/m 13 JUNI
Een schitterende 6-daagse busTboottrip met veel bijzonderhe-
den, prachtige excursies en natuurlijk van a tot z verzorgd.

In samenwerking met reisburo Paul Crombag v.d. Burgt stel-
den wij een reisprogramma samen, waarbinnen u de vele
gezichten van Kent zult leren kennen.

Prijs: ’ 830,- p.p.
toeslag 1-pers.k. ’ 100,-

Inclusief:

" vervoer per luxe touringcar - overtocht per Sally Line Duin-
kerken-Ramsgate v.v.

" 5 overnachtingen op basis van halfpension in hotel Burstin
in Folkstone

" diverse excursies (o.a. Canterbury)

" afscheidsdiner in Nederland

" reis- en annuleringsverzekering

Diverse opstapplaatsen in Limburg.
Reserveren voor deze reis kunt u bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals en VW Simpelveld.
Aanbetaling ’ 100,- p.p.
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BIJZONDERE BUSREIS
NAAR TOSSA DE MAR

Spanje, maar dan anders!
Natuurlijk zijn er heel wat manieren om Spanje te „doen".
Zonaanbidders nemen de pendelbus of vliegen naar dit zon-
overgoten land om zich te kunnen wentelen in de stralen van
de gouden ploert die wij hier zo vaak moeten missen. Maar
er zijn ook heel wat mensen die van Spanje houden vanwege
de vaak ruige streek, de prachtige bezienswaardigheden en
de ontelbare overblijfselen uit de middeleeuwen.
Voor dit type vakantieganger hebben wij, in samenwerking
met reisburo Paul Crombag v.d. Burgt, een bijzondere
10-daagse busreis samengesteld, met diverse excursies en
verblijf in een uitstekend 3-sterren hotel aan de Costa Brava.
Vanuit Uw standplaats brengen wij U - per luxe touringcar -
naar o.a. Gerona, Barcelona, Blanes enz.
Kortom, één dagje strand zit er wel in, maar deoverige da-
gen gebruiken we om U zoveel mogelijk van de omgeving te
laten zien.
Bovendien worden de heen- en terugreis op een komfortabe-
le manier afgelegd: wij nemen detijd en overnachten in het
Franse Macon.

REISSCHEMA
Vrijdag: Wij vertrekken vanuit diverse opstapplaatsen in
Limburg. U reist per comfortabele touringcar. U heeft vooraf
gereserveerde plaatsen.
Aan het eind van de middag arriveren wij in Macon, een
mooie plaats midden in de druivenstreek én dus wijd en zijd
bekend vanwege de heerlijke Macon-wijnen. Wij dineren en
overnachten in hotel Ibis.
Zaterdag: Na het ontbijt vertrekken we om uiteindelijk in
de loop van de dag onze eindbestemming te bereiken: TOS-
SA DE MAR, een prachtig vissersdorp aan de Costa Brava.
Er wordt gelogeerd in hotel OASIS TOSSA. Het hotel beschikt
over 208 prima ingerichte kamers met bad/wc en balkon. Het
is gelegen in een rustig woongebied en beschikt over alle
nodige service. Gastvrijheid en een comfortabele sfeer staan
in dit modern gebouwde hotel voorop. Er is niet alleen een
prachtig buitenbad, maar men heeft ook gemeend een bin-
nenbad te moeten aanleggen. Een sauna, gezellige lounge,
prettige bar en een speciaal voor sportievelingen ingerichte
fitness-ruimte kompleteren het geheel.
Zondag: De voormiddag wordt gebruikt voor een wande-
ling door Tossa de Mar. U maakt kennis met de oude binnen-
stad, met zijn vele middeleeuwse overblijfselen, de nauwe
sfeervolle straatjes en de talloze winkeltjes.
De rest van de dag kunt U vrij besteden.
Maandag: Vandaag staat een dagtocht door CATALONIË
op het programma. Wij bezoeken de provinciehoofdstad
GERONA met de befaamde trapstraatjes, deRomeinse wal-
len en de stijlvolle kerken. In Salvador Dali's woonplaats
FIGUERAS gaan we vanzelfsprekend het DALI-museum in en
na de werken van deze meester bewonderd te hebben, rijden
we via de prachtige kustweg terug naar Tossa de Mar.
Dinsdag: Als U datwilt, mag U vandaag onbeperkt dezon
in!
Woensdag: Een dagtocht naar het beroemde klooster van
MONTSERRAT. Deze interessante bezienswaardigheid- waar
de relikwie van de Zwarte Madonna bewaard wordt — is
gelegen op een 1226 meter hoge, steile bergrug. Interessante
rotsformaties en de imposante flora maken het geheel tot een
overweldigend geheel.

Donderdag: In de middaguren maken we een uitstapje
naar BLANES, waarbij de botanische tuinen het middelpunt
vormen.
Voor liefhebbers bieden wij 's avonds de mogelijkheid de
nachtclub Gran Palace in Lloret de Mar te bezoeken (faculta-
tief).
Vrijdag: Met recht het hoogtepunt van dezeSpanje-reis:
BARCELONA, de historische hoofdstad van Catalonië.
We maken een stadsrondit, bezoeken de schitterende kathe-
draal Sagrada Familia. het kasteel van Montjuich (met schit-
terend panorama over Barcelona), doen een impressie op
van de plaats waar over enkele maanden de Olympische
Spelen gehouden worden en gaan ook nog naar de oude
haven. Vanzelfsprekend verlaten we Barcelona niet zonder
de wereldberoemde Ramblas bezocht te hebben.
Zaterdag: Bijna zit onze Spanje-reis erop. We vertrekken
vandaag na het ontbijt en rijden op ons gemak naar Frank-
rijk, waar we wederom zullen overnachten in Macon.
Zondag: De thuisreis wordt nu echt aanvaard. Onderweg
zullen we - voordat we echt uit elkaar gaan - nog van een
afscheidsdiner genieten.

INFO
Datum: 12 t/m 21 juni 1992
Prijs: / 995,- p.p. Toeslag 1-pers.kamer

/ 165,-.
Inclusief:' * Vervoer per luxe touringcar, voor-

zien van koffiebar, ijskast, video en
toilet.

* 2 overnachtingen in Macon, 7
overnachtingen in Tossa de Mar.
Verzorging op basis van halfpension,
beginnend met het diner op de eerste
dag en eindigend met het afscheidsdi
ner op de laatste dag;
* de hierbovengenoemde excursies;

* reis- en bagageverzekering (Elvia
cat. B);

* annuleringsverzekering;
* afscheidsdiner (tijdens terugreis).

Exclusief: * bezoek nachtclub Gran Palace a

’ 60,- pp. (uiteraard nietverplicht);

* eventuele entreegelden.
Opstapplaatsen
en -tijden: Sittard, NS-station 06.45 uur

Geleen, Rijksweg-C (AH) 07.10 uur
Heerlen, Voorzijde NS-station 07.30
uur
Kerkrade, Poststraat (bushalte) 07.50
uur
Maastricht, NS-station 08.30 uur

Reisdocument: Geldig paspoort vereist
Valuta: Franse frank. 100) ca. / 33,-

Spaanse peseta (100) ca. ’ 1,77.
Reserveren: Vanaf vandaag bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad, WV Vaals en
WV Simpelveld, onder aanbetaling
van ’ 100,- pp.

-____. *A

_^KlJg} WANDELINGEN -
1 MEI Lentetocht WSV VOS Meers-
Kakebeketocht, Boeholt sen
Wandel Mee Breughel 5- 10 -15 -25- 42 km.
6 - 12 - 18 km. Inl. 043-644952
Inf. (09-32) 11633475 Voorjaarswandeltocht Meijel
2MEI Meijels Vrouwenkoor, afd.
3e Mei-Mars, Roermond wandelen
Stg. Hoogvonderloop 5— 10-25-40km.
10-21-42 km. Inl. 04766-3095
2 OP 3 MEI Bloesemwandeling IVN
Mergellandroute WSV Hoensbroek
NOAD Bocholtz 12 km
135 km. Inl. 045-212209
Inl. 045-444421 4ME(

Zomeravondwandelingen
? "IEI.lEI. WSV Echt
5e CuijkseMars WSV De 10 km
Wan-ij's - Inl. 04754-84593/82431
5—10—15 km.
Inl. 08850-13576 6 MEI
Lentewandeling Schimmert, Kakebeketocht, Boeholt
WSVTrampelkeu Wandel Mee Breughel
7-12-18-32km. 6-12-18 km.
Inl. 04404-1890 Inl. (09-32) 11633475

Jriptipvan de week

GENK VIERT 1 MEI-FEEST
Onze Belgische buren in 1 mei-kermis doorlopend ge-.-
Genkvieren vandaag feest. opend. Entree gratis.
In het centrum vindt in de >

voormiddag de jaarmarkt 2 MEI tplaats. De officiële opening Bijenmarkt in Baarlo 1
daarvan is om 11.00 uur. Om OM_,
16.00 uur trekt de Meikonin- *MEI

n
,

ginnebloesemstoet met aan- £lanten Bngida-den in Noor- L
sluitend een internationale oeek p
Taptoe. Om 21.30 uur staat 5 T/M 8 MEI
een vuurwerk op het pro- Petit Paris, uitgebreide brade-^V
gramma. Overigens is de rie in Kerkrade

i p
Agnes Leunissen winnares i

slagzinnenwedstrijd.
MAASTRICHT- De slagzinnenwedstrijd, die werd georganiseerd^
door het Limburgs Dagblad en het Mccc voor de Vrienden van^
het Limburgs dagblad in het kader van de Lentebeurs, is gewon-
nen door Agnes Leunissen uit Ransdaal. Uit de bijna 1000 inzen-
dingen koos een deskundige jury onder leiding van Annetjej,
Schoolmeesters, PR-vrouwe van de Lentebeurs, de inzending van j<

Agnes Leunissen. De slagzin luidt: „De lente begint pas echt*
goed in al zijn pracht, nadat je een bezoek aan de Lentebeurst
hebt gebracht. Na 36 jaarblijkt dit festijn, dé happening van Lim-
burg te zijn". Agnes Leunissen is al 36 jaareen trouwe bezoek-«
ster van de Lentebeurs, ook toen deze nog in Valkenburg werdw
gehouden. De gewonnen prijs is een waardebon van vijfhon-^
derd gulden die zij kan besteden bij Peek en Kloppenburg, r
Nadat de winnares een coiffure en visage had ondergaan in dep
stand van de Stichting vakopleiding kappersbedrijf Limburg door <Christine Keijsers en Guus Kilkers, werd zij in de schijnwerpers 8

gezet tussen de mannequins die de modeshow verzorgden. Dat
de Lentebeurs een 'happening' is blijkt uit het grote aantal be-
zoekers dit jaar. Tot gisteren bezochten 65.000 mensen de beurs
die vandaag nog van 1.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag
van 11.00 tot 18.00 uur is geopend. e

t
1
t

I
1
l
f

Agnes Leunissen was gisteren 'bijna Beatrix' toen zij tijdens de
Lentebeurs in het MECC de prijs in ontvangst mocht nemen uil ]
handen van Karel van Knippenberg van het Limburgs Dagblad-1

—■# '

Zondag 3 mei 1992
Stadsschouwburg Heerlen Htt I
14.30 uur RH JPSSItt

Ir "m%¥

HOT EN NEON HB l^jÉfl
Circustheater _H__kLD tt_^^^^
Een mengelingvan muziek,
acrobatiek, dans en bovenal VRIENDENPRIJS
humor, gebracht door William volwassenen’ 12,50** i.p.v. ’ 15,-,
Galvin en Steve Mock. kinderen ’ 7,50 i.p.v. ’ 10,-

-bon: HOT EN NEON
Naam:

Pasnr.:
Aantal pers.: " " max. 4 pers.

LENTEBEURS '92

dak „Alles voor Eva", „Ons 7j|^ IfL, mt
Huis" en „Groen Gezond". ■ S^HB
AKTIEPRIJS VOOR , .
LEZERS VAN HET No8 DRIE daBen (t/m 3 mei)

LIMBURGS DAGBLAD Vandaag geopend van 13.00

’ 7,50 ** (volwassenen) i.p.v. tot 22.00 uur, zaterdag en zon-
rjQ dag van 11.00 tot 18.00 uur.

bon: LENTEBEURS '92
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers.: max- 4Pers-

Reserveren bij alle kantoren de VVV Vaals en
van het Limburgs Dagblad en VVV Simpelveld

floria e
DEN HAAG -ZOETERMEER 1992

* kaartverkoop bij alle Lim-j
burgs Dagblad-kantoren en de j
VVV Vaals en Simpelveld.
** Kaartverkoop aan de kassa,
van theater.
Op vertoon van Vriendenpas |
en ingevulde bon, ontvangt u ;
de aangegeven korting.
Wilt U lid worden van de ver-J
eniging "Vrienden van heU
Limburgs Dagblad", bel dan
de service-afdeling 045-739881
(tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limbuigs
Dagblad is dit lidmaatschap
geheel gratis.

Vrieriderrvai^

Limburas Daablad Vrijdag 1 mei 1992 4 12



Van onze verslaggever

Champignons en
whisky gestolen
HOENSBROEK - Een 33-jarige
vrouw uit Hoensbroek heeft woens-
dagnacht twee flessen whisky en een
bakje champignons gestolen uit een
zelfbedieningszaak aan de Kouven-
derstraat in Hoensbroek. Even na de
diefstal werd ze door de politie aan-
gehouden. Ze was de winkel binnen-
gekomen door de etalageruit stuk te
gooien. Op de vraag waarom ze juist
op whisky en champignons belust
was, antwoordde ze: .Omdat ik daar
trek in had."

Toren kerk Linne
ernstig beschadigd
LINNE - De toren van de Martinus-
kerk te Linne is ernstig beschadigd
door de aardbeving. De restauratie
van het kerkgebouw zal zeker een
miljoen gulden vergen. Ook het mo-
numentale Gouvernement aan het
Jan van Steffeswertplein in Stevens-
weert heeft behoorlijk te lijden gehad
van de aadbeving. In totaal zijn 37
schadegevallen gemeld in de ge-
meente Maasbracht. 24 schadegeval-
len in Linne, negen in Maasbracht,
één in Ohé en Laak en drie in Ste-
vensweert. De gemeente Maasbracht
heeft 27.000 gulden beschikbaar ge-
steld voor het rampenfonds.

Fietsen voor
milieu en VN
SITTARD - Een karavaan van fiet-
sers moet op donderdag 28 mei (He-
melvaartsdag) door de Westelijke
Mijnstreek trekken. Op die dag orga-
niseert het Platform Duurzame Ont-
wikkeling Sittard (PeDOS) een fiet-
stocht in het teken van milieu en
ontwikkeling. De tocht moet de UN-
CED-conferentie van de Verenigde
Naties ondersteunen. In juni vindt in
het Braziliaanse Rio de Janeiro een
VN-conferentie plaats over het the-
ma's die ook de PeDOS onder de
aandacht wil brengen door op de pe-
dalen te gaan staan. Deelname aan
de fietstocht kost 2,50 gulden. De op-
brengst is bestemd voor indianen in
het tropisch regenwoud, in het bijzon-
der het Turbo'-bosproject in Brazilië.
Starten kan tussen 10 en 13 uur bij
het stadhuis van Sittard, het NS-sta-
tion in Geleen of café 't Schöpke in
Schinnen.

Banenmarkten
Zuid-Limburg
GELEEN - Dit jaar worden de ba-
nen- en scholingsmarkten in Zuid-
Limburg gelijktijdig op drie lokaties
gehouden. Met deze groots opgezet-
te manifestatie hoopt de organisatie
een extra impuls te geven aan het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod
op de Zuidlimburgse en zelfs Eure-
gionale arbeidsmarkt. De bijeenkom-
sten worden in de eerste week van
juli gehouden in Geleen, Heerlen en
Valkenburg. Ze zijn bedoeld voor
mensen die op zoek zijn naar (ander)
werk. Tevens geven de arbeidsbu-
reaus informatie over honderden va-
catures. De centra vakopleiding ge-
ven een overzicht van de opleidings-
mogelijkheden. De Arbeidsvoorzie-
ning Limburg, die de banenmarkten
organiseert, verwacht 20.000 bezoe-
kers. Werkgevers in in Zuid-Limburg
zijn inmiddels benaderd om deel te
nemen aan de banenmarkt.

Dennie Christian
op Lentebeurs
MAASTRICHT - Zanger Dennie
Christian zal vandaag optreden tij-
dens de Lentebeurs in het Maastricht-
se MECC. Tussen 14.00 en 16.00 uur
zingt hij op in het modetheater op de
beursvloer.
Naast het optreden van Dennie Chris-
tian is ook de vier man sterke Engel-
se popgroep Shang-a-Lang present
met 'golden oldies' uit de jaren zestig
en zeventig. In de pauzes van de ar-
tiesten zullen op het podium mode-
shows en kapdemonstraties plaats-
vinden.

Krakers ontsnapt
na achtervolging
LIMBRICHT - Een tweetal autokra-
kers is gisteren na een achtervolging
ontsnapt aan de politie. De twee bra-
ken diep in de nacht aan de Ringweg
in Limbricht zeven auto's open en
haalden daar de autoradio's uit. Na-
dat een bewoner dit merkte waar-
schuwde hij de politie. Die arriveerde
even later om nog net te zien hoe de
twee in een blauwe Mercedes stapten
en er vandoor gingen. De politiewa-
gen zette de achtervolging in, die hen
via het Limbrichterveld en de Rijks-
weg Noord vanuit Sittard in de rich-
ting van Geleen voerde. Bij Munster-
geleen raakte de politie het spoor
bijster en moest de achtervolging op-
geven. De politie heeft wel het kente-
ken van de vluchtauto: SM-47-TD.

SIMPELVELD - Simpelveld, Eys en
Übachsberg blijven deel uitmaken van de
Mergellandroute. De ANWB, de provincie
en het Samenwerkingsverband Heuvel-
land hebben besloten deze inkorting van
de toeristische route ongedaan te maken.
Dit heeft de ANWB geschreven aan de
Simpelveldse hotelier Guus Didden.

Eind vorig jaar werd bekend dat de Mer-
gellandroute met dertig kilometer zou

worden ingekort. De toeristische autorou-
te, de drukste van Nederland, moest aan-
gepast worden onder invloedvan de over-
heid en het groeiende milieubesef. Het
noordelijke deel door de Westelijke Mijn-
streek werd toen geschrapt, omdat dit tra-
cé niet interessant zou zijn. Ook de weg
door Simpelveld, Eys en Übachsberg zou
buiten de route vallen. Met name vanuit
Simpelveld is daar veel protest tegen ge-
komen.

Hotelier Didden uit die plaats heeft de
provincie verzocht de wijziging ongedaan

te maken. Hij vindt namelijk dat Simpel-
veld de dagtoeristen veel te bieden heeft,
waaronder de molen op Vrouwenheide,
kasteel Hoedenrath en een vergezicht tot
aan de Ardennen. Evenals Didden is Jan
de Boer van de VW-Simpelveld ver-
heugd met de beslissing van de ANWB.
Begin dit jaar is er door statenlid Jeanvan
der Linden (CDA) gepleit voor inkorting
van deroute in gebieden met een lage ver-
keerscapaciteit en kwetsbare natuur. Maar
Van derLinden was van mening dat Sim-
pelveld, Eys en Übachsberg daar niet on-
der vallen.

Vraag blijft gelijk, aanbod geleidelijk afgenomen

Kamertekort jongeren
Oostelijke Mijnstreek

Van onze verslaggeefster

Lijk in beek

" De politie onderzoekt het gebiedbij Prickenis. Foto: dries linssen

" Duizendenkinderen
hebben gisteren in
Limburg Koninginne-
dag gevierd. Op vele
plaatsen werden
spelletjes, zeskampen
en verkleedpartijen
gehouden. De kinderen
van deOpenbare
Büsisschool Brunssum
waren gisteren
uitgedost als Otten en
Sienen.

Foto:
CHRISTAHALBESMA

HEERLEN - Er is een te-
kort aan kamers voor werk-
oze en werkende jongeren
*i de Oostelijke Mijnstreek.

fer jaar kunnen zon drie-
honderd woningzoekenden

..Ussen de 13 en 23 jaar in
leze omgeving geen goede
betaalbare kamer vinden.

"Pit constateert Wilma van
Eisen, maatschappelijk

j^erkster bij het Heerlense
Elmar, een bureau voor
hulpverlening aan jonge-ren.

e >ln vergelijking met twee jaar gele-_ !en is het aanbod van kamers gelei-
delijk aan afgenomen. Daardoor is
it^n tekort ontstaan, want de vraag
s j^ar kamers is niet groter gewor-_ Ben", aldus Van de Eisen.

■ *et is haar niet helemaal duidelijk
-^arom er minder kamers te huur- w. „In de meeste advertenties vra-

'efi mensen naar studenten. Waar-
=pijnlijk willen ze liever studeren-
" e> dan werkloze of werkende
' Ageren in huis", meent de maat-
s werkster.
t

Campagne
} l lrr>ar heeft samen met het kamer-Ir^iïddelingsbureau Hoensbroekj*1"* campagne opgezet om mensen
gbewegen een kamer te verhuren.2et Kamerbemiddelingsbureau
j. °ensbroek staat klaar voor jonge-

en ouderen die in Hoensbroek
yl^ kamer zoeken, terwijl Elmar
« ?h richt op de jongeren in de Oos-r^Jke Mijnstreek.

i et aantal kamers dat particulieren
t Nederland te huur aanbieden, zal
jegens staatssecretarisVan Amels-°°rt van financiën met ruim 20.000
Riemen. Hij baseert zijn voorspel-
de op het kabinetsbesluit om de
*rrste 5000 gulden aan opbrengstenu kamerverhuur belastingvrij tenaken. De regeling moet op 1 ja-
'uari 1993 ingaan.

van Elmar en het ka-
"erbemiddelingsbureau Hoens-
°ek zijn ingezet om informatie en

VgV'es te geven over het verhuren; n kamers. De twee bemiddelings-
/J|reaus hopen dat mensen.die van

1 an zijn een kamer te verhuren,
ar hen toekomen.

geveer dertig personen. Zaterdag
zal sectie worden verricht om de
doodsoorzaak vast te stellen.

tijd geschat wordt tussen 25 en
30 jaar is aangetroffen in het wa-
ter van de Geleenbeek.
Het is bekend dat dezeplek gere-
geld gebruikt wordt als afwerk-

De weg bij hoeve Prickenis is
gisteren voor lange tijd afgeslo-
ten. Vele fietsers en wandelaars
hebben daardoor hunroute moe-
ten wijzigen.

plaats van heroïneprostituées.
De politie heeft nog geen aanwij-
zingen omtrent de doodsoor-
zaak. Wel is er een recherche
bü standsteam gevormd van on-

Medio mei duidelijkheid voor slachtoffers aardbeving

Staking Luikse
politie verhardt
BRUSSEL - De staking van poli-
tie-agenten in de Waalse stad Luik
lijkt zich te verharden, nu de onder-
handelingen met het gemeentebe-
stuur over salarisverhogingen zijn
mislukt. De politie-agenten beslo-
ten gisteren tijdens een vergadering
door te gaan met hun acties.
Ze slaan ook openlijk de 'bedreigin-
gen' in de wind van Procureur des
Konings Arme Bourguignon. Zij
heeft de agenten in een brief ge-
schreven dat ze eventueel acht da-
gen tot zes maanden cel en kleine
boetes kunnen krijgen wanneer ze
de wettelijk vastgelegde plicht ver-
zaken om mensen in nood te hel-
pen.

Het 800 man tellende politie-corps
van Luik voert al de hele week ma-
saal een langzaam-aan-actie. De
gram van de politie richt zich tegen
de slechte werkomstandigheden, en
een salarisachterstand van 20 pro-
cent ten opzichtevan politiefunctio-
narissen elders in België. De agen-
ten begonnen deze week met een
hongerstaking, het overslaan van
een ontbijt, en later collectieveziek-
melding.

De salarisonderhandelingen met
het Luikse gemeentebestuur zijn
vastgelopen toen dat niet meer
bood dan een loonsverhoging van
4,36 procent. Luik staat financieel
met de rug tegen de muur, en is in
het verleden al een keer bijna fail-
liet geweest.
Burgemeester Schlitz heeft slechts
ternauwernood kunnen voorkomen
dat het ook nog tot een actie bij de
brandweer kwam. Daar werd ge-
vreesd dat hij zou gaan tornen aan
eerdere afspraken over extra perso-
neel en materiaal.

De vakbonden waarschuwden gis-
.teren voor de gevolgen die de actie
■zal krijgen voor het openbare leven
in Luik. De Rijkswacht neemt mo-
menteel ' een aantal politie-taken
over. Maar gevreesd wordt dat de
situatie in Luik gespannen wordt
wanneer volgende week het Belgi-
sche gevangenispersoneel voor
twee dagen in staking gaat. Volgens
de politiebonden moeten dan het le-
ger of de burgerbescherming maar
te hulp worden geroepen.

Regels vastgesteld
voor schadevergoeding

Vanonzeverslaggever

Huurprijs
jw,n de Eisen benadrukt dat de
L oprijs wel in verhouding moet. han tot e grootte van de kamer
li:, de aanwezigheid van noodzake-

Ke.voorzieningen. „Het kan niet
ba ZlJn dat er voor een kippehokje
hJ? twee bij drie meter een huur-
L^ s van 450 gulden per maandr ordt gevraagd."

ROERMOND - De uitgangspunten
voor uitkering van schadevergoe-
ding aan burgers die gedupeerd zijn
door deaardbeving, zijn in hoofdlij-
nen vastgesteld. Medio mei is het
officiële reglement te verwachten.
Volgens voorzitter Thorn Hoofwijk
van de stichting Rampenfonds
Aardbeving Limburg zijn alle be-
trokken partijen het er over eens
dat de burgers „goed, maar vooral
ook snel" geholpen moeten worden.

Op landelijk niveau is woensdag
overleg geweest onder voorzitter-
schap van gouverneur Masten-
broek. In Vught kwamen bijeen
vertegenwoordigers van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken, de
gemeenten Roermond en Melick-

dat de gedupeerden allemaal afzon-
derlijk over het reglement worden
geïnformeerd," aldus Hoofwijk.
Kerken, scholen, monumentale ge-
bouwen vallen buiten de schadere-
geling. Op persoonlijk titel wil
Hoofwijk kwijt dat Monumenten-
zorg zo snel mogelijk de schade aan
monumenten in beeld zou moeten
brengen. Hij sluit niet uit dat de
stichting Rampenfonds zelf initia-
tieven gaat nemen om 'de gebou-
wen van ons allen' te bewaren.
„Monumenten zijn niet uit een bak-
kersoven te halen of zomaar te res-
taureren. Daar is deskundigheid en
geld voor nodig. Wat het laatste be-
treft zou de discussie gevoerd mo-
gen worden over verschuiving van
geldstromen bij WVC. Niet dat we
later met zn allen zeggen: hadden
we toen maar...."

HEERLEN - Wandelaars heb-
ben gisterochtend het stoffelijk
overschot van een vrouw gevon-
den bij hoeve Prickenis op Ten
Esschen. De vrouw wiens leef-

Wandelaars vinden dode vrouw

ik zal mij
dat lintje
op de mouw
laten spelden

punaise

Herkenbosch, het Nationaal Ram-
penfonds, het Nederlandse Rode
Kruis en de stichtingRampenfonds
Aardbeving Limburg.

Bij de uitgangspunten is het eigen
risico van 5.000 gulden recht over-
eind gebleven. Ook is eraan vastge-
houden dat alleen schade aan wo-
ningen voor vergoeding in aanmer-
king komt; van particulieren die
zelf eigenaar zijn en van kleine zelf-
standigen.

Draagkracht
De expertise die opgemaakt is door
het Bureau Coördinatie Experts
(BCE) is de grondslag voor schade-
uitkering. Is een gedupeerde het
daar niet mee eens, dan kan dat lei-
den tot overleg tussen expert en de

betrokkene. Of er kan binnen een
maand een contra-expertise volgen,
maar dan voor rekening van de ge-
dupeerde.

De afspraak is ook dat er geen on-
derscheid wordt gemaakt naar
draagkracht. Pas op het moment
dat de fondsen ontoereikend zou-
den zijn, volgt beraad over differen-
tiatie naar draagkracht ofde hoogte
van de schade-uitkering.
„Het zijn hoofdlijnen. De juristen
moeten het nog allemaal exact in
een reglement vastleggen. Op de
eerstvolgende bijeenkomst zullen
de hoofdbesturen van het Nationaal
Rampenfonds en het Nederlandse
Rode Kruis de uitgangspunten nog
moeten onderschrijven. Vóór medio
mei zou iedereen moeten weten
waar hij aan toe is. De bedoeling is
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t
Op 29 april 1992 is overleden, mijn lieve pleeg-
moeder, schoonzus, tante en oud-tante

Tante Leonie
Louisa Leonie Elisa Eussen

geboren4 februari 1900 te Arcen
weduwevan

Christiaan van Geleuken
Haar buitengewone zorgzame persoonlijkheid
en haar grote integriteit blijven in onze herinne-
ring.

Voerendaal: H.K.A. Eussen
M.E.J. Eussen-Versteeg

Schinveld: A. Wiertz
Holambra: M. Doevendans-Eussen

en familie
Rio Verde: L. Coppelmans-Eussen

en familie
Hilversum: J. Eussen

Amsterdam: A. Eussen
Tilburg: M.Eussen-den Nieuwenboer
Norfolk: M. Feber-Eussen
Arnhem: T. Eussen-Mreyen

Roosendaal: M. Eussen-Mreyen
29 april 1992
Bejaardencentrum De Kruisberg
Kruisbergstraat 47, Brunssum
Corr.adres: Cortenbacherdreef 19,
6367 GG Voerendaal
Gelegenheid om van tante Leonie afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het be-
jaardencentrum, volgens afspraak.
Ln de St. Eligiuskerk te Schinveld zal de plech-
tige uitvaartdienst gehouden worden op maan-
dag 4 mei om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is zacht en kalm in de vrede van Chris-
tus, gesterkt door het h. sacrament der zieken,
op de leeftijd van 88 jaar van ons heengegaan,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Isabella Sauer
weduwevan

Johannes Hubertus Vankan
Geleen: Jan en Marita

Vankan-Greiss
Marcus, Marcel

6165 VR Geleen, 25 april 1992
Breitnerstraat 4
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

t
Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die zij
ons geschonken heeft, delen wij u mede dat,
omringd door allen die haar lief waren, in de
leeftijd van 79 jaar, voorzien van de h.h. sacra-
menten is overleden mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Anna Schepers
echtgenote van

Jean Pepels
Nieuwdorp-

Stem: JeanPepels
Stem: Arnoldienen Karel

Schepers-Pepels
Erik, Jeroen

Stem: Harie en Miep t
Pepels-Driessen
Elise, Willy, Henriëtte, Manon

Stem: Jan en Els Pepels-Houben
Richard en Vera

Stem: Maria en JanDirix-Pepels
Stephan en Belinda
Vvo en Carina

Stem: Tiny en Thei Bocken-Pepels
Paul en Natascha
Wendy

Stem: Jos en MariaPepels-Maas
Vivian en Ivo
Bart

Elsloo: Armelies enPiet
Janssen-Pepels
Roel, Rob
Familie Schepers
Familie Pepels

6171 KB Nieuwdorp-Stem, 29 april 1992
Krikelsveldweg 6
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei
1992 om 11.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw
Hulp derChristenen te Nieuwdorp-Stem.
Er is geen condoleren.
Heden vrijdag om 19.30 uur wordt avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-
trum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein.
Bezoek van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

Vanavond koopavond
tot 21 uur.

'nkwestie \>An <zoeAe &m/Ulk

t
Moegestreden heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn schoonmoeder, onze oma, schoon-
zuster en tante

Gerritje van Lent
weduwe van

Gerhardus Johannes
Pastoors

Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in de Hamboskliniek te Kerk-
rade.

Namens de familie:
P.B. van Ingen-Roelofs

Landgraaf, 29 april 1992
Corr.adres: Achterbergsestraatweg 16
3911 CTRhenen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 4 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg,
Veldstraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de h. mis van zondag 3 mei a.s. om
11.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Geheel onverwacht overleed in het ziekenhuis
te Sittard, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op 65-jarige leeftijd, onze lieve moeder,
schoonmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Annie Pustjens
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Dicteren: AnnekeBoels
Montfort: MarietBeulen-Boels

JosBeulen
Familie Pustjens

Dicteren, 29 april 1992
Correspondentie-adres:
Familie Beulen-Boels
Dijkstraat 4, 6065 AT Montfort
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, wordt gehouden op maandag 4
mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Stefanus te Dicteren.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Zondag 3 mei om 11.00 uur herdenking in de h.
mis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in uitvaartcentrum Peusen,
Kloosterstraat 9 te Susteren.

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van deelneming bij het
overlijden en de begrafenis van

Troutje Broens
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

FamilieBroens
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 3 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Onbevlekte Ontvan-
genis te Terwinselen.

Stil is de pijn en het verdriet,
door de leegte die jijachterliet.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve man en on-
ze dierbare vader en schoonvader

Frits Jansen
vindt plaats op zondag 3 mei om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Bernadette, Baandert-
Sittard.

F. Jansen-Ackermans
en kinderen

officiële mededeling
Gemeente Echt

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
De burgemeester van de gemeente
Echt maakt ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat de Raad der gemeente
in zijn openbare vergadering van 23
april 1992 besloten heeft te verkla-
ren, dat partiële herzieningen wor-
den voorbereid van de volgende
bestemmingsregelingen:
1. het bestemmingsplan „Berke-

laarsweg" voor wat betreft het
perceel kadastraal bekend als ge-
meente Echt, sectie M nr. 1331,
gelegen hoek Berkelaarsweg/
Eikstraat, e.e.a. ten behoeve van
het oprichten van twee wonin-
gen;

2. het bestemmingsplan „Echt-
Noord", zulks voor wat betreft
het binnenterrein omsloten door
de Hulststraat, Oleanderstraat,
Moerbeistraat en Ligusterstraat,
bekend als een gedeelte uit het
perceel kadastraal bekend als ge-
meente Echt sectie M no. 1292;

3. het uitbreidingsplan „Echt-I"
voor wat betreft de percelen ka-
dastraal bekend als gemeente
Echt, sectie M nrs. 1103 en 1342,
gelegen aan de Zuiderpoort e.e.a.
ten behoeve van het oprichten
van een autowasplaats, opslag-
ruimte en een dienstwoning.

De betreffende voorbereidingsbe-
sluiten treden in werking op 1 mei
1992 en liggen met bijbehorende si-
tuatietekening vanaf 6 mei 1992
voor eenieder ter inzage op kamer
2.09 van het Stadskantoor, Nieuwe
Markt 55 teEcht en wel op de dagen
dat het kantoor voor publiek ge-
opend is van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Echt, 1 mei 1992

De burgemeester voornoemd,
mr. L.H.F.M. Janssen

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar dat wij hem
zolang in ons midden mochten hebben, is van ons—— —» heengegaan, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken in de leeftijd van 70 jaar, mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa en broer

Gustav Victor Hall
echtgenoot van

Josephina Paulina
Bondrager

Heerlen: J.P.Hall-Bondrager
Heerlen: Ronald en Riny, Davy
Sittard: Steffieen Wim, Danny, Joyce

Landgraaf: André enElona, Dewi
Hoensbroek: Allan en Veronic

Utrecht: Jany en Ger
Familie Hall

6415 TX Heerlen, 30 april 1992
Paulus Potterstraat 34.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 4 mei a.s. om 11.00 in de parochiekerk H.
Geest te Heerlen-Meezenbroek, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te
Imstenrade-Heerlen.
Voor vervoer per bus naar de begraafplaats en terug
is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal mede herdacht worden in de h. mis
van zondag om 11.30 uur in eerder genoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van
Dela Uitvaartcentrum, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
vrijdag van 18.00 tot 19.00uur, zaterdag en zondag van
14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Dankbaar voor het vele goede werk dat door zijn hand is geschied in
de opbouw van onze parochiegemeenschap, willen we in ons gebed
God vragen voor de zielerust van

Gustav Victor Hall
in leven officier van het Marialegioen in onze parochie, praesidium
Maria, Toevlucht der zondaars.
Hij stierf in kalme overgave aan zijn Schepper, gelovend in de Paas-
vrede die ons is aangezegd.

Praesidium 'Maria, Toevlucht derzondaars'
namens dezen,
Joannes Maria Schumans
wnd. geestelijk directeur

Heerlen, 30 april 1992

Geschokt hebben wij kennis moetennemen van het plotselinge over-
lijden van onze gewaardeerde voorzitter

Guus Hall
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel kracht toe bij het ver-
werken van dit verlies.

Bestuur van de Stichting Vriendenkring
H. Geest-parochie te Heerlen

t h
De overweldigende belangstelling, de vele troostrijke brieven, bloe-
men en h. missen bij het heengaan van mijn lieve vrouw, onze moe- —
der, oma, zuster en schoonzuster

Dora van Oerle M
st

hebben ons getroffen. di
Al deze blijken van medeleven alsmede de wetenschap, dat zij door "zovelen werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen. Zi

D
JanVerhalle vv
kinderen enkleinkinderen ti
broer en schoonbroer vi

Sittard, mei 1992 *'de Limpensstraat 7 S(

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 3 mei d
a.s. om 11.30 uur in de dekenale kerk van de H. Petrus (Grote Kerk) g
te Sittard. d

e

Met grote verslagenheid vernamen wij het plot-
seling overlijdenvan ons trouwe lid,

mevr. Geurts-Gossen
VrouwenbondLeenhof

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

Ferdinand Vankan
betuigen wij onze oprechte dank.
Het was voor ons allen een grote steun. Door de
vele condoleances is ons gebleken dat hij door
velen geliefd en gerespecteerd werd.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 3 mei om 11.30 uur in de parochie-
kerk van St. Franciscus van Assisië aan de
Laanderstraat te Heerlen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming diewij on-
dervonden bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man, onze goede vader en
schoonvader

Sjeng Knops
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Elly Knops-Houben
Mar joen Jo

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 3 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Remigius te Simpel-
veld.

% % I

DRAAG EEN STEENTJE B\ _
eenschool in

hetkinderdorp
JO/IO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van S 1
Kinderdorpen zal in JoaoPeP
de bestaande kleuter- en la_
school uitbreiden.
In de toekomst is de school («"
bestemd voor de kinderen ui'
sloppenwijken in de buurt ?G
hetkinderdorp. /pj
Teneinde ooiteen veranderirL
de leefsituatie van dezekinder 1

te brengenis veel geld nodig.St
comité Heerlen van SOS-Kin^g
dorpenvraagt daarom uw hul

DOOR f20.00 OVER TVS
MAKEN,KOOPT U Ju

SYMBOLISCHEEN STEbe
VOORDE SCHOOL. t j(

Ukunt ditbedragovermakenrf
Rabobank Heerlen,
11.99.11.191 tav. SOS-Kin^1
dorpen,schoolactie(giroreken't
Rabobank: i0.30.856). Inlicht^gen: Mevr. I. Philips-LeufWi
Comi:_ Heerlen SOS-KinJVi
dorpen.Tel.: 045-412736. isI tJ

Op 20 april was het een jaar geleden dat
wij afscheid hebben genomen van mijn
onvergetelijke man, onze lieve vader en
opa

Cornelis Brouwer
Tot intentie daarvan zal de plechtige
jaardienst gehouden worden op zondag
3 mei a.s. om 10.00 uur in de St. Pancra-
tiuskerk te Heerlen.

H. Brouwer-Hövelmann
kinderen en kleinkinderen

Op 5 mei is het een jaar geleden dat ik afscheid
moest nemen van mijn onvergetelijke vrouw

Anna Maria Gertrud
Wijnen-Haan

De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 2 mei om 19.00 uur in de
parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide.

J. Wijnen

Landgraaf, mei 1992

pi

DOEIETS AAN STEREOGEDREb
Stereogedreun een probleem voor u? Doeer dan iets aan. De NederlaPf
ïitïchting Geluidhinder helpt bi| het vinden van een oplossing vooi^

vormen van lawaai in en om huis. __^_bs_ Pi
uf / >v Postbus 381, XTQ^ / Wfy\

V I mm\mm\' 2600 AJ Delft. INoO fff^ \ y

«
t

Wy waren diep ontroerd doorzoveel belangstel-
ling in kerk en crematorium en de vele bloe-
men. Een indrukwekkender afscheid van onze

Jean
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Uw medeleven bij zijn afscheid, door een be-
zoek, persoonlijk woord, door uw bloemen,
brieven, kaarten en door uw aanwezigheid, was
hartverwarmend.
Wij danken u daar zeer voor.

Barbara Martens-Rothkrans
Roel

Sittard, april 1992

Sunljens Digital Music Shop

De loetsenspeciaalzaak inLimburg I
Synthesizeis koop jeniel zomaar ILaat
U vakkundig adviseren door onze
verkopers Rob Papen ol Rob Essere.
Gespecialiseerd in House mimiek,
bp-40, Alan en MS -dos Software.

Dealervan:
Ensoniq, E-mu, Vïmatia, Waldori,
Mess. Korg, Roland, C-Lab,
Steinberg, lascam, Rockiron, Foslex.

MEI-KEYBOARDMAANOI
10%tol 30%Korting op alle

modellen
fechncs; temaha / Gem < Fartisa

Stalionsliaal 11 - 6131 AX SITWtO
fefcloon: 046-580064

|gg| Provincie
3g@ Limburg
ïïSïïB In verband met de door het Provinciaal Bestuur

vastgestelde ATV-dagen is het Gouvernement
heden en op 4 mei gesloten.
Op 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn de kantoren van de
Provincie eveneens gesloten.

I . ATRIUM■ TUINPLANTENKIEZER
Een uniek plantenboek.
Ingedeeld naar grootte, kleur en
seizoen door middelvan een handig
kaartsysteem.

Het boek biedt meer dan 600.000
combinatie mogelijkheden. Een
gebondenAtriumboek. Vijfde druk.

K,_'_*_vr*x*****"'*«"«*'*"**'*,.*«*-*r*X\*B

WINANTS WJ/wSenhal
Geleenstr. 37 (fc #&&% iJJ Heerlen

________________________________ ___________________________________________ 'vpoliklinieken
gesloten op 1 en 5 mei ï

s
t

Op vrijdag 1 mei en dinsdag 5 mei zijn de .
poliklinieken van ons ziekenhuis zowel op
Locatie De Wever als Locatie Gregorius 1
gesloten.

c
Dit geldt ook voor de afdeling Bloedafname en (

de Röntgenafdeling., Voor spoedgevallen is op beide locaties de
zondagsdienst van toepassing. .

Stichting Gezondheidszorg \
Oostelijk Zuid-Limburg W

Ziekenhuis De Wever & Gregorius
Lmuuuuuuu** _____ _

" ' _✓

poliklinieken
gesloten op 4 mei

Op maandag 4 mei zijn de poliklinieken van
Locatie Gregorius gesloten.

Dit geldt ook voor de afdeling Bloedafname en
de Röntgenafdeling.
Voor spoedgevallen is op deze locatie de
zondagsdienst van toepassing.

Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg II
Ziekenhuis De Wever & Gregorius

Vrijdag 1 mei 1992 14Limburgs Dagblad



GS-beraad overkortingen
Gedeputeerde: 'Alleen tiental hete hangijzers bespreken'

Centraal thema van de ontmoe-
tingsweek is 'De gehandicapte joh
gere en arbeid. Zaken die daarbij
aan de orde komen zijn onder ande
re stimuleringsmaatregelen
scholing ten behoevevan werk vooi
de jongere met een handicap, hé'
vormen van betaald werk en moge
lijke alternatieven, en het realiserer
van mogelijkheden om werkerva
ring opte doen. Bij dit alles staat dt
inbreng van de verschillende dele
gaties centraal en is de werkbijeen
komst, waarvan verslag word
gemaakt, de belangrijkste werk
vorm.

dicapten zelf de deskundigen ty_
uitstek zijn om richting en inhoud
te geven aan een Europees en natio-
naal gehandicaptenbeleid.Er is wel
sprake van internationaal overleg
tussen deskundigen in de gehandi-
captenzorg, maar de gehandicapte
jongere wordt nauwelijks betrok-
ken bij het ontwikkelen en evalue-
ren van een gehandicaptenbeleid.-
Vandaar deze Europese ontmoeting
in Valkenburg waarin voorlichting,
informatie-overdracht en uitwisse-
ling over het beleid in de verschil-
lende landen centraal staat. Daar-
naast hoopt men met deze ontmoe-
tingsweek een bijdrage te leveren
aan de emancipatie van de deelne-
nemende jongere met een hancfi
cap.

Thema

tweehonderdvijftig gehandicapte
en niet-gehandicapte jongeren tus-
sen de zeventien en vijfentwintig
jaar. Deze week staat in het teken
van de bevordering van de emanci-
patie en integratie van gehandicap-
ten in de lidstaten van de Europese
Gemeenschap. De sector Gezond-
heidszorg en Welzijn van de Raad
van Europa tekent voor de organi-
satie.

Belangrijkste overweging bij het
houden van deze Europese ontmoe-
ting van gehandicapte en niet-
gehandicapte mensen is dat gehan-

VALKENBURG - In het Francis
cusoord te Houthem wordt van za
terdag 30 mei tot zaterdag 6 junieer
ontmoetingsweek gehouden vooi

splitste 'sociale' vermogen bleef
op rekening van 'Ons Limburg'
staan.

drag wordt jaarlijks via het
Fonds voor Sociale Belangen,
waarvan Wim Schepers penning-
meester is, uitgekeerd aan maat-
schappelijke doelen.

Vanavond groot feest in tent op de Markt van Born

'Ons Limburg' tachtig jaar Europese week
gehandicapten

Ontmoeting in Franciscusoordven. Van deze schutterij is voor-
zitter Jacq Arts van 'Ons Lim-
burg' uit Bom de beschermheer.
Behalve toespraken zal in de
loop de avond een nieuw Lim-
burgs laureaat worden uitgereikt
en wel de 'Ons Limburgprijs
1992. Deze prijs wordt uitgereikt
aan een organisatie die actief is
op milieugebied, laat secretaris
Wim Schepers van 'Ons Lim-
burg' weten.
Behalve een oorkonde zal de
prijswinnaar een geldbedrag van
25.000 gulden ontvangen. De
feestavond wordt afgesloten met
een optreden van diverse orkes-
ten en troubadours. Onder ande-
re Sjef Dicteren en het Maas-
trichts Salonorkest zullen de
gasten met muziek en liederen in
de juiste feeststemming bren-
gen.

Opbrengst
Dit bedrag ter grootte van 6 mil-
joen gulden wordt sinds de fusie
risicoloos uitgezet. Het levert
jaarlijks een opbrengst op van
bruto 6 ton. De helft van dit be-

In 1973 ging de Limburgse koe-
pelorganisatie in federatiever-
band samenwerken met een
tweetal zusterinstellingen buiten
de provinciegrenzen. In 1983
werd tot een fusie besloten en
het kreeg de naam Nederlands
Christelijk Instituut voor de
Volkshuisvesting (NCIV). Het
normale bedrijfsvermogen van
'Ons Limburg' werd doorge-
sluisd naar het NCIV; het afge-

Van onze verslaggever

GELEEN/BORN - De vereni-
ging 'Ons Limburg' viert van-
avond in een feesttent op de
Markt in Bom haar 80-jarig be-
staansfeest. Ruim 500 genodig-
den zullen dit feest bijwonen.
Gouverneur Emile Mastenbroek
zal hierbij aanwezig zijn.
De vereniging 'Ons Limburg'
werd in 1911 opgericht. De initia-
tiefnemer was dr H.A. Poels. De
vereniging werd opgericht als
adviesorganisatie ten behoeve
van de vele katholieke Limburg-
se woningverenigingen, die in
die tijd als paddestoelen uit de
grond schoten. 'Ons Limburg'
diende van advies op het gebied
van de administratie, techniek
en beheer.

De festiviteiten beginnen van-
daag om 17 uur met een mis in
de parochiekerk van Bom. On-
der leiding van schutterij St.-
Martinus zal het gezelschap zich
danrichting Bornse markt bege-

Van onze verslaggever

Zes dagen
gewond in
Luiks bos

LUIK - Bijna zes dagen
lang heeft een gewonde
man in een Luiks bos gele-
gen vooraleer hij werd op-
gemerkt. De 55-jarige Lui-
kenaar had vorige week
zaterdag een taxi genomen
en liet zich in het bos afzet-
ten. Vermoedelijk is hij la-
ter gevallen. Hij werd daar-
bij zodanig geblesseerd dat
hij op eigen kracht niet
meer weg kon komen.

(ADVERTENTIE)

e^ CdincdreZx>ndag
(HoteC-restaurant

(PrinsesJu&anaBiedt
zyngasten een. zondagskmck 'enBuffet'

van vijfgangen van
hoog culinairniveau,

perfect geserveerd
vanaf 1230uur in

gezeüigesfeer vooreen
prijs vanf90,-

-u>aar6y urijn en mokka,
inbegrepen zijn.

Voorreservering beitu:
04406-12244

prinses Juliana
'Broekitem. 11, Valkenburg

Pas donderdagmorgen
werd de gewonde Luike-
naar door een wandelaar
gevonden. De ongelukkige,
die er slecht aan toe was,
werd naar het ziekenhuis
gebracht. De juiste toe-
dracht van het ongeluk is
nog niet bekend omdat hij
niet kon worden verhoord.
Er is een onderzoek inge-
steld.

Emoties

(ADVERTENTIE)

H§ exclusieve zijden bloemen

Bongerd 20, Heerlen |

DOOR LAURENS HARTMAN derdaad, mijn man is een achter
neefvan Arme Frank."

Hollander geboren Stern, 25 decem-
ber 1866- 29 januari 1942. De groot-
ouders van Arme Frank.

(ADVERTENTIE)

1

Op vrijdag 1 mei en zaterdag 2 mei

op alle
baby-kinderkleding
en positiekleding

20% KORTING en méér
Vrijdag 1 mei koopavond tot 21.00 uur
Beitel 11, Kerkrade-West. Tel. 045-422339

Ondergrens

Voor de ruim honderd bezoekers
die de moed konden opbrengen was
het een enerverende gebeurtenis.
Dit was het ook voor de aanwezige
Duitse en Nederlandse pers. De te-
levisie-verslaggeefster van de WDR
stond er een beetje bedremmeld bij
en wist niet goed hoe zij deze trotse
en door het verleden getekende
mensen moest benaderen.

Tranen op een joods kerkhof
Ontroerend weerzien in Aken met een abrupt beëindigd verleden

Sportcentrum

- Het is uit-
nfesloten dat GS de 'karre-

aan wijzigingen zul-,sen inwilligen die zowel de
g Statenfracties als de betrok-
ken instellingen willen aan-
Vengen in het bezuinigings-

rPakket van bijna 19 miljoen
1 Sulden. Wel zal het dagelijks
£t>estuur van de provincie
'jich dekomende dagen naar-
stig beraden over een tiental
itete hangijzers in de veelbe-
sproken kortingsoperatie,
jie een direct gevolg is van

drastische overheidsbe-
zuinigingen.
s-Pat heeft gedeputeerde Jef Pleu-
-«leekers (CDA) laten weten tijdens
n i^n vergadering van de vaste Sta-
tencommissie voor financiën. Ook

„jutstel van een aantal belangrijke
e/°rtingen in de welzijnssector,
ch^aarop met name de PvdA-Staten-
(k«"actie met klem aandringt in af-
wachting van de uitkomst van een
£antal lopendeonderzoeken, achten"^S onmogelijk. „We hebben ver-

domd weinig tyd. We raken in grote
problemen als we op 15 mei (de dag

""^aarop Provinciale Staten een be-
|Puit moeten nemen over de bezui-
iJP'gingen, red.) de kaders en grote
iJjinen niet hebben uitgezet," zo
or Pield de deputé de commissieledenvoor. Daarbij wees hij er ook op dat
5v£r de komende maanden 'nog meer
W& aan te komen' aan bezuinigingen

Den Haag.

Het graf is nu snel gevonden, maar
eigenlijk is haar man op zoek naar
het graf van zijn broertje. Samuel
Wallerstein, die op vierjarige leef-
tijd is vermoord. Dat en de joden-
vervolging heeft de familie ertoe
gebracht naar de Verenigde Staten
te emigreren in 1938.

AKEN - „Where kann ich my Vater finden?", vraagt ze in een
mengelmoesje van Duits en Engels. Sara Caplan is uit Austra-
lië gekomen om het graf van haar vader te zoeken. Nadat ze
het heeft gevonden, blijft ze even roerloos staan voor de nog
altijd goed verzorgde zerk: Saul Kaplan, geboren in 1892 in
Aken en gestorven ergens in het jaar 1942 in Sachsenhausen.
Een van de vele miljoenen die slachtoffer zijn geworden van
de waanzin van de Nationaal-Socialistische leiders. Met gebo-
gen hoofd, uitrespect voor het verleden, doet zij een stap terug
om een foto te nemen. Voor haar zuster. Die kon niet mee ko-
men wegens haar slechte gezondheid.

Ergens tussen de 1400 graven staat,
verloren, een wat oudere, voornaam
ogende, dame. Met eenklein papier-
tje, en zoals alle anderen, een foto-
toestelletje in de hand. Zij stelt zich
voor. Madam Wallerstein uit San
Fransisco. Het blijkt dezelfde dame
die door vele mensen werd nagewe-
zen wanneer dezen spraken over
Arme Frank.
Zij laat de verslaggever van deze
krant haar papiertje zien.. In onver-
valst Amerikaans: „Kunt U mij hel-
pen, please? Ik zoek de familie van
mijn man." Een korte blik op het
blaadje veroorzaakt een schok van
herkenning: 'Abraham en Sara Hol-
lander. Overleden plusminus 1930
en 1945.'

Een vermoeide glimlach verraadt
dat zij het verhaal al vele malen in
de bus heeft moeten vertellen: „In-

’ot de kortingen waarover het col-
zich komende woensdag wél

-opnieuw gaat buigen, behoren die
Jti> het budget van de Informatie- en
bibliotheekcentrale, Sportservice,
'■''mburgs Landschap, de vormings-■^ternaten en de Provinciale Raadv°or de Volksgezondheid. Eerderwas al duidelijk dat GS, daartoe
aangespoord door de Staten, ookv°or het Nationaal Sportcentrum
*en wat draaglijker regeling willen
{■"effen. Om financieel tegenwicht te

aan de geleidelijke subsidie-
öft>ouw, waardoor het Sittards
sportinstituut uiteindelijk ruim 6,5
°n per jaar misloopt, stellen GS zo

Soed als zeker een stevige afkoop-s°m beschikbaar.
,eumeekers verheelde overigens

?!et dat het provinciale snoeimes
'j alle slachtoffers bittere pijn ver-

°orzaakt. „Er is niet één bezuiniging
e géén pijn doet. Dat beseft iederyan ons maar al te goed. Maar wej^bben hier nu eenmaal niet te ma-*en met een multiple choise, waar-van slechts één uitkomst de goeie

**■ Als college hebben we bij al dien°odzakelijke kortingen de minst
Rechte oplossing trachten te zoe-
*en. Maar het is heel wat dat er nuvoor deze en gene gevraagd wordt,
3e verlanglijst is gewoon te lang.
Jrat kan dus écht niet. En als er nu
j}°g alternatieve dekkingen voor al
'e wensen naar voren zouden zijn

,|eschoven. Maar wees niet bang, we
"'Saan het spel met U spelen in de

statenvergadering van mei," wilde
4 J~ leümeekers de politieke 'span-
i^ng' er nog wat inhouden.

Samen met ongeveer 400 andere lot-
genoten uit heel de wereld, alles
wat nog rest van de ooit duizenden
zielen tellende joodse gemeenschap
in het vooroorlogse Aken, is Sara
Caplan uit haar land gekomen op
uitnodiging van het Akense stads-
bestuur. Niet als 'Wiedergutma-
chung'. „Zoiets bestaat niet. Het is
schuld bekennen, herinneren en sa-
men verder gaan", zo verklaarde
onlangs burgemeester Jurgen Lin-
den.

Op het programma stond gisteroch-
tend, toen heel Nederland konin-
ginnedag vierde, een bezoek aan de
joodsebegraafplaats.

nen zij hun bestaansrecht. Want
iedervan hen heeft een stukje Arme
Frank in zich.
Aan derand van het kerkhof tussen
enkele scheefgezakte en door de
aardbeving ontzette grafstenen,
staat een blinkend zwart, goed on-
derhouden graf. Eromheen een klei-
ne menigte mensen. Abraham Hol-
lander, 1860-1927. Daaronder, Sara

Pastoor
Er is vandaag maar één man die het
echtpaarkan helpen: pastoor Elver-
feldt van de Sankt Paulkirche. Hij
is al dertig jaarbezig met de joodse
begraafplaats. Het is zijn hobby. „Ik
doe dit uit een soort schuldgevoel."
Dat hij alle graven kent, is mis-
schien te veel gezegd, maar moeite-
loos kan hij de graven van de fami-
lies Levi, Cohen, Kaufmann, Perez
en Herzog aanwijzen. Als hij maar
weet wanneer de personen overle-
den zijn.

In de afgelopen jaren heeft hij hon-
derden telefoontjes gekregen van
nabestaanden uit de hele wereld.
„Allemaal willen ze weten of er fa-
milie op het kerkhof ligt." Enkele
van deze mensen die hij heeft kun-
nen helpen, zijn ook deze dag aan-
wezig. Regelmatig wordt het ge-
sprek onderbroken door een emo-
tionele begroeting.

„Wallerstein?" Het klinkt hem niet
direct bekend in de oren, maar hij
heeft een vaag vermoeden. Dan
klaart zijn gezicht op. Hij schiet
weg. Dwars over graven en tussen
met mos begroeide zerken door.
Ook hij lijkt een beetje van slag.
Slechts met moeite kan het oudere
echtpaar hem volgen. Dan staat hij
stil. Voor een klein graf: Samuel
Wallerstein 1934-1938.

De vrouw houdt een meter afstand.
Haar man legt twee witte steenjes
op de betonnen zerk. Een oud
Joods gebruik. Het symbool van de
stof die tot stof wederkeert. Als om
aan de overledene te laten weten
dat hij niet alleen is. Dat er aan hem
gedacht wordt. Ook al is het 54 jaar
later.

door Bob van der Moolen

April: heel normaal
De tweede maand van de lente heeft op weerkundig gebied weinig
opzienbarends te zien gegeven. Maar de fruittelers die hun bedrijf op
vorstgevoelige plaatsen uitoefenen, hebben ongetwijfeld vergenoegd
kunnen vaststellen dat de grasmaand op weergebied hen geen scha-'
de heeft berokkend. Het kwam namelijk slechts eenmaal tot vorst op
waarnemingshoogte (1.50 meter) en dat bleef dan nogbeperkt tot een
half graadje. Aan de grond, op klomphoogte (10 cm), vroor het vier
keer waarbij de laagste temperatuur slechts -1.2° bedroeg.
Ook de landbouwers hebben geen reden tot klagen gehad; immers,
de voor hen geldende weerspeuk 'een nat april, is de boer zijn wil'
kwam grotendeels uit. Normaal pleegt er in april 55 tot 60 mm regen
te vallen. In Hoensbroek werd 60 mm afgetapt, door buieneffecten
viel in Nuth en omstreken wat meer. Grote verschillen kwamen in
Zuid-Limburg echter niet voor, terwijl in Noord-Limburg plaatselijk
aanzienlijk meer regen viel. _.

Het meest opvallende van de maand april was het ook nu weer on>
breken van zogenaamde 'warme' dagen(van 20° of meer). In het alge-1
meen brengt april de eerste warme dagen, ook wel terrasdag«n
genoemd, met zich mee. Sinds 1980 is het alleen in 1986 voorgeko-
men dat de eerste overschrijding van de 20°-grens pas in mei plaa_tj_£
vond (2 mei 1986).

De gemiddelde etmaaltemperatuur week eveneens nauwelijks af van
het 30-jarig gemiddelde. Normaal is het gemiddelde 9.2°, april 1992
bracht het tot 9.3°.
De hoogste temperatuur werd bereikt op 26 april (19.6°), de laagste
temperatuur overdag was op 16 april met slechts 6.7°. De warmste
nacht - zondag 19 april - bracht 11° op de thermometer, en de laag-
ste waarde met -0.5° werd opgenomen op 5 april.

De heldere en zonloze dagen hielden elkaar keurig in evenwicht
(ieder twee), onweer kwam een keer voor. Tenslotte - maar dit heeft
niets met het weer te maken - zal de aardbeving op 13 april wel }___$
het meest memorabele feit te boek blijven staan.

'April warm, mei koel, juni nat,-/.-',
vult de boerenschuur en va:

Anne Frank
De geest van Arme Frank waart
rond. Op elke hoek van het 'Fried-
hof is haar naam te horen. Is zij
voor de jongere Nederlandse gene-
ratie niet meer dan de schrijfster
van het indrukwekkende dagboek,
voor al deze mensen is zij een sym-
bool. Meer nog. Een monument
voor hun collectieve bewustzijn.
Aan de onschuldige bekentenissen
van dit Amsterdamse meisje ontle-

n de vaste Statencommissie voor
J^Pnomische zaken waarschuwde, DA-fractiewoordvoerder Cyril Le-

I o^ns dat met de nieuwe bezuini-
gingsronde in de sector economie -

1 les bij elkaar voor ruim drie mil-
„°en gulden, red. -de 'absolute
ondergrens' bereikt is. In dit ver-
end wees de CDA-er erop dat zich

wolken samenpakken bo-

" de sociaal-economische situatien name Zuid-Limburg.

' Kll6ll^ en vijand zijn het er volgens
over eens dat er zowel in de

s als de collectieve sectorcnrikbarende ontwikkelingen
zijn. Tot overmaat van ramp

in** e rijksoverheid deze provincie
de ogen van Lebens vallen als< tr 1. baksteen 'door zich terug te

kakken richting Randstad. Le-
-1 c: ns: „Laten we daarom als provin-
i H;T.niet dezelfdefout maken als het

Jk. Binnen onze toch al beperkte
>t^°Selijkheden is de bezuinigingsli-

' a'et absoluut bereikt."
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De officiële stoet merkt er niet veel
van, maar de kinderen, om wie het
allemaal moest gaan, des te meer.
Youssef (5) zit beteuterd in het gras.
Heeft hij nog de koningin niet ge-
zien, treurt hij. Even later merkt
.zelfs prins Willem Alexander dat
het wel heel erg druk wordt rond de
koninklijke stoet. „Het is wel drin-
gen, hè", roept de prins met een
bezorgde blik in de ogen. De kroon-
prins, die door zijn lengte veel aan-
dacht trekt, raakt in geanimeerd
gesprek met een schoolmeisje, dat
zich heeft uitgedost als 'een soort
tijger', zoals ze het zelfuitdrukt. „Of
weetje het zelf niet precies?" vraagt
de verbaasde kroonprins.

kaanderwijk, waar Beatrix en haar
familie later met de koninklijke
blauwe bus arriveren, is niet te ver-
gelijken met de mensenmassa die
zich inmiddels rond het stadhuis
aan de Coolsingel verzamelt. Zon
honderdvijftigduizend Rotterdam-
mers wachten daar, starend naar
het nog lege stadhuisbalkon, de
komst van de hoogheden af. „Bea-
trix zal wel gelijk van het toilet ge-
bruik maken", denkt iemand. Een
andere omstander: „Ze had eigen-
lijk op de fiets moeten komen."

Armen

Jenny ontkent dat Siezen onv
doende zou zijn geïnformeerd
om die reden haar het woord li \
„Harmen is een vakman en hij W:
uitstekend voorbereid en gedo(
menteerd. De situatie op het Af'
kaanderplein groeide spontaan, d
moest er worden geïmproviseei'
Dus dat doe je dan. Voor het buu'
en speeltuinwerk in Rotterdam j
het ongetwijfeld een uitstekende j
clame geweest."

# Een pottenbakster op de Oranjemarkt in Nuth trok veel belangstelling. Foto: CHRISTA HALBESMA

Vrijmarkt Utrech
zonder probleme
UTRECHT - De traditionele vil
markt in Utrecht tijdens Koningit
nedag is zonder noemenswaardil
problemen verlopen. Hoewel de pi
litie zich niet waagt aan een schét
ting over het totaal aantal bezd
kers, was de toeloop dit jaar iet
minder groot dan in voorgane jarei
Overigens was er in de avond vóè
Koninginnedag wel een grc*
vechtpartij op de kermis in de U
rechtse binnenstad. Een groep vl
50 tot 100 jongeren raakte slaaf
met elkaar. Nadat de politie de süi
dende partijen had gescheideh
richtte de agressie zich tegen 1*
gezag. Daarbij werd bovendien et
ge schade toegebracht aan et
stadsbus. De Utrechtse politie |
resteerde drie personen, ondermeF
__/egens openlijke geweldpleging, jj

Even later krijgt de vorstin een al-
bum aangeboden met brieven van
kinderen uit dé wijk. Uit het boek
spreekt vooral bewondering voor
de koninklijke sprookjeswereld. ~U
bent een hele lieveKoningin, u hebt
mooie kleren aan", schrijft een
meisje. Maar niet alle brieven aan
de vorstin zijn even vrolijk. De Rot-
terdamse Stichting Uitkeringsge-
rechtigden (Sugba) heeft een stort-
vloed aan bezwaren op oranje
papier gestort. Lage inkomens, ho-
ge huren en racisme in de wijk, het
is een kleine greep uit de klachten.
„We gaan die brief aan de koningin
aanbieden", zegt een Sugba-verte-
genwoordiger optimistisch. Maar
als de koningin haar hand uitsteekt,
wordt de hand met de brief nors
opzij gemaaid door veiligheidsmen-
sen.

Kinderwerkster Monica Blom van
de stichting Welzijn Afrikaander-
wijk is des duivels over de chaoti-
sche toestand. Als de koningin is
verdwenen, lucht zij haar hart: „Het
was een kinderfeest. Wij hebben de
ouders beloofd dat hun kinderen
veilig waren, maar dan verpesten
die ouderen dat. Het was een
chaos."

Geduldig en belangstellend volgt
de menigte hoe een torenhoge
bouwkraan een zak met ballonnen
boven de straat manoeuvreert. De
wind gaat gevaarlijk met het omhul-
sel aan de haal. De tijd verstrijkt, en
dan bereikt, toch nog onverwacht,
een gejuich vanuit de voorste rijen
de rest van de menigte. „Ze schijnt
voor het stadhuis te lopen", roept
iemand. En inderdaad, even later
ontwaart men achter het venster
Pieter en burgemeester Peper. En
dan gaan in de Burgerzaal kort
maar krachtig driemaal de armen
omhoog. Nu moeten de deuren toch
opengaan... Eindelijk, daar is ze. De
magenta-noppen op het feestge-
waad van Beatrix stralen de wach-
tenden tegemoet. De koningin
straalt ook. Tienduizenden armen
wuiven. In golven klinkt het over
de Coolsingel: „Béééaaa!...
Béééaaa!" Alsof onze koningin zo-
juist wereldkampioen schaatsen is
geworden.

Bukman niet erg
geliefd binnen EG

Nederlandse economie van levens
belang. Dus nam Bukman de bocht.

Toilet
Het bezoek aan Rotterdam begint 's
morgens in de smalle straatjes van
de wijk Overschie. De koningin en
haar familie krijgen daar allerlei
nostalgische spelletjes te zien, die
worden uitgevoerd door kinderen
op klompen.

De publieke belangstelling in de
Zuid-Rotterdamse volksbuurt Afri-

Van Rooy en premier Lubbers zag
opereren, moest constateren dat de
drie elk een eigen koers volgden: in
woorden gezamenlijk, maar in de
praktijk vaak tegengesteld.
De tegenstanders van de landbouw-
hervorming, onder wie Bukman,
grepen het ingewikkelde simultaan-
schaak dankbaar aan om beide on-
derhandelingen te traineren. Het
leidde tot koddige situaties: elke
keer als Van Rooy een dreigende
verklaring aflegde dat er handels-
oorlogen zouden uitbreken wan-
neer het wereldhandelsoverlegvast-
liep, volgde Bukman met de laco-
nieke mededeling dat de landbouw-
belangen niet verkwanseld
mochten worden in de GATT.

Nu het wereldhandelsoverleg
GATT zo goed als vastgelopen is,
ontkomt de EG er echter nog niet
aan in de eigen landbouw orde op
zaken te stellen. Dus werden de dis-
cussies over MacSharry's plannen
weer actueel. Piet Bukman zag dat
deze week opeens in.

Het was een begrijpelijke omme-
zwaai, vooral omdat hij al maanden
onvermijdelijk was. Want de tegen-
strijdigheden stapelden zich op, en
de vraag diende zich aan: waar is
Bukman mee bezig? Het meest
waarschijnlijke antwoord: Bukman- die binnen de EG nooit de ver-
maardheid heeft kunnen evenaren
van zijn voorganger Braks - wist
zelf ook niet precies wat hij wilde.

Opnieuw doden
bij gevechten
in Karabach

MOSKOU - Bij gevechten in de
door Armeniërs bewoonde enclave
Nagorno-Karabach in Azerbajdzjan
zijn gisteren volgens officiële mede-
delingen ten minste tien doden ge-
vallen en 36 gewonden. In Azer-
bajdzjaanse dorpen aan de grens
met de enclave vielen zes doden en
13 gewonden toen Armeniërs die
met raketten aanvielen.

De EG speelde de afgelopen maan-
den op twee borden schaak. Op het
eerste bord schoven de twaalf land-
bouwministers hun stukken heen
en weer. Op het andere bord werd
het wereldhandelsoverleg (GATT)
tussen de EG en de VS gevoerd. De
landbouw is ook op dat bord één
van de belangrijkste problemen.
Maar wie Bukman, handelsminister

„Ik wil niet in de berm gereden
worden en daar blijven mokken ter-
wijl de rest voortgaat", zei Bukman
dinsdagavond in Luxemburg. Het
gevaar werd steeds minder denk-
beeldig dat de andere EG-landen
niet langer zouden buigen voor de
vertragingsacties van Bukman, en
desnoods zonder Nederlandzouden
gaan onderhandelen. Dat kon Den
Haag zich niet permitteren. De
landbouw en de export van agrari-
sche produkten blijven voor de

De manco's van het EG-landbouw-
beleid zijn algemeen bekend: het
systeem van gegarandeerde hoge
prijzen voor graan, boter, melk en
vlees leidt weliswaar tot relatief la-
ge voedselprijzen in de winkels en
een redelijk welvarende boeren-
stand. Maar de bijverschijnselen
tonen ziekte: de kosten rijzen de
pan uit, de pakhuizen liggen stamp-
vol, en de handelsrelaties met Ame-
rika zijn erdoor verstoord. Dus wil
Brussel, in de persoon van de lerse
landbouwcommissaris Ray Mac-
Sharry, de zaak grondig op zn kop
zetten.

LUXEMBURG - Onhandig ma-
noeuvreren, tegenstrijdige stand-
punten en gebrekkige politieke
coördinatie tekenden de afgelopen
maanden het optreden van Neder-
land in de discussies over de toe-
komst van de Europese landbouw.
Terwijl het besef groeide dat het
tijd is voor een grondige hervor-
ming van het dolgedraaide stelsel
van agrarische subsidies, bleef mi-
nister Bukman dwars liggen. Deze
week maakte hij een ommezwaai,
maar de vraag is of er in Brussel nu
nog naar de bewindsman wordt ge-
luisterd.

Schietpartijen en bommelding dompers op feestvreugde rijden. Niemand die daar om maal-
de. Velen stapten in de boot voor
een tochtje door de grachten. Alles
wat maar varen of desnoods drijven
kon, was op het water. Dat leidde
nogal eens tot flinke opstoppingen
en soms hachelijke situaties. En tot
grote hilariteit bij het toeziende pu-
bliek op de wal, als een opvarende
niet op tijd bij een brug bukte.

Verwachte drukte in
Amsterdam blijft uit Hygiëne

De hoofdstad werd vooral weer ge-
domineerd door commerciële han-
del en muziek. Veel muziek. Om de
paar meter was het al raggae, rock
of house wat er klonk. Met daartus-
sen een onverstoorbare vioolspelen-
de kleuter. Dit alles onder een alles-
overheersende walm van barbecue
en canabisprodukten. De meeste
vrijmarktbezoekers lieten zich wei-
nig gelegen liggen aan eerdere
waarschuwingen van de Keurings-
dienst van Waren. Eten en drank
was er in overvloed en de consump-
tie was er niet minder om.

De dienst was met 33 controleurs
op de been. Aan bijna de helft van
de gecontroleerde voedsel- en
drankbereiders moest een waar-
schuwing uitgedeeld worden. Deze
namen het niet al te nauw met de
hygiënische voorschriften. Vooral
het bewaren van voedsel onder te
hoge temperaturen kwam regelma-
tig voor en ook werden nogal eens
sateetjes, verpakt in krantepapier
aangetroffen. Processen-verbaal
werden niet uitgedeeld. Wel nam de
dienst zon honderd monsters mee
voor onderzoek.

AMSTERDAM - Koninginnedag
was in Amsterdam opmerkelijk rus-
tiger dan andere jaren. Naar schat-
ting tussen de 700.000 en 800.000
mensen waren gisteren op de been,
bijna de helft minder dan was ver-
wacht. De politie sprak dan ook van
een zeer rustige Koninginnedagvie-
ring.

Toch waren er enkele incidenten;
twee schietpartijen en een bommel-
ding. Even na middernacht werd op
het drukkeLeidseplein gisteren een
hian neergeschoten. De politie
houdt het daarbij op een tragisch
ongeval. Het 26-jarige slachtoffer
kwam uit een café en ging vervol-
gens een schijngevecht aan met een
kennis. Tijdens dit 'dollen' trok het
slachtoffer een pistool dat mogelijk
per ongeluk afging. De man zelf
werd daarbij dodelijk getroffen.

Een 22-jarige passant werd even-
eens door de kogel geraakt. Hij
moest met verwondingen naar het
ziekenhuis worden overgebracht.
Een tweede schietpartij vond aan
het eind van de middag plaats in
het Wallengebied. Daarbij werd een
Argentijn na een ruzie geraakt in
zijn knie. De twee verdachten wa-
ren gisteravond nog voortvluchtig.

De derde domper op de feestvreug-
de was een bommelding. Rond half
elf ontving de NS een telefoontje
met de mededeling dat in de hal
van het Centraal Station een koffer-
tje met een bom geplaatst was. Om
kwart over elf zou de bom afgaan.
Bij een boekwinkeltjetrof de politie
inderdaad het bewuste koffertje
aan. Daarop werd besloten de sta-
tionshal te ontruimen.

De gewaarschuwde Explosieven
Opruimingsdienst nam het zekere
voor het onzekere en bracht het kof-

fertje tot ontploffing. Even na één
uur kon de hal weer voor het pu-
bliek worden vrijgegeven. Volgens
een politiewoordvoerder zaten er
geen explosieven in het koffertje.

Waarschuwing
De meeste treinreizigers merkten
weinig van het incident. Via de oos-
telijke en westelijke uitgangen kon-
den zij het station verlaten. De NS
schat dat zon 350.000 reizigers per
trein naar de hoofdstad waren geko-
men. Vooral de waarschuwing niet
uit te stappen op het Centraal Sta-
tion, bleek effectief te werken. Veel
treinreizigers kozen voor de sta-
tions Muiderpoort, Amstel of Slo-
terdijk. Vandaar konden zij met
hun treinkaartje gratis van het
openbaar vervoer gebruik maken.
Door de toch nog altijd grote drukte
werd het tegen het middaguur voor
het openbaar vervoer onmogelijk
nog langer in het stadscentrum te

Van onze redactie binnenland
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Harmen Siezel
met z'n mond

vol tanden'Béééaaa! Béééaaa!'
golft over Coolsingel

.ADVERTENTIE.

ZITCOMFORT KRITISCH BEKEKEN.

C. Ook de afwerking mag gezien worden.

m ft details kritisch onder de loep nemen.
» ~ R De afwerking bijvoorbeeld.

git Daaraan herkent u het vakman-
BI schap. U ziet het ook aan de

m, WÊÈÊÈL kwaliteit van de materialen, die
uitvoerig op duurzaamheid zijn
getest. Komt u dat maar eens

iP: *^^^*Pll|.. ervaren.
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Klassieke fauteuil met cane zijkanten. Houtwerk in taxus-kleur.
Mooi houtsnijwerk aan de omranding. Bekleding van gobelin-stof. 44QA I __—i—.- ■ ; \

Comfortabele, hoge fauteuil met extra Solide, eiken haardfauteuil. Stevige kussens, Comfortabele fauteuil op houten draaivoet.
lendensteun, knopen in derug en afneem- bekleed met fraaie bloemstof, afgewerkt De armleggers lopen door in de hogerug.
baar hoofdkussen. Donker-noten omranding met maribou-franje. Met extra hoofdkussen en traploos verstel-
en poten. Keus uit meerdere bekledings- baar glide-systeem.

1485,- ~460. 1895,-

-fauteuilerie §j
In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224. >llljf*f_7

VOOR 1W .PERSOONLIJ K~P FAU T E U I~L~

Oranjemarkt

Limburgs Dagblad

Kinderen in Afrikaanderwijk onder de voet gelopen Koningin trapt in koeienpoep
ROTTERDAM - Maanden is er op het draaiboek gestu-
deerd, niets kon er meer fout gaan. Totdat één van de
koeien voor een ossenkar in Overschie even haar staart op-
licht en een grasgroene stroom uitwerpselen op de keien
laat kletteren. Koningin Beatrix, van jongs af een fervent
amazone, is wel wat gewend. Maar het publiek kan het
blijkbaar niet aanzien dat de koninklijke lakschoenen be-
spikkeld raken met koeiepoep.

Eén van de toeschouwers schiet te hulp en poetst de bes-
meurde schoentjes tot ze weer glimmen. Zo maar, dwars
door het protocol heen.

Van onze redactie binnenland

ROTTERDAM - Jenny Dikkef
consulente bij Buurt- en Speeltut
werk Rotterdam, zette gisteren Hfc
men Siezen min of meer buitenspt:

1
De NOS-commentator kwam in _
regiewagen met de mond vol t£
den nadat opdringerig publiek r
het Afrikaanderplein zich gefl
snars van het protocol en andere I
spraken aantrok. Zijn cameramft
sen konden in het gedrangkoninjj
Beatrix niet meer volgen. Op I
monitor kreeg hij alleen nog bei
den vanaf een hoogwerker. Op zidi
zelf niet zo heel erg, maar daai
was in de tekst niet voorzien en vi
hij dus snel uitgepraat. '<

ROTTERDAM - Het feest in de Afrikaanderwijk moet een
kinderfeest worden en tot dekoningin er is, lukt datook. Maar
als even na half twaalf Hare Majesteit en haar gevolg arrive-
ren, worden de kinderen letterlijk en figuurlijk onder de voet
gelopen. Als devolwassenen achter de hekken na de fotogra-
fen, de veiligheidsmensen én de hoed van de koningin, einde-
lijk ook Beatrix waarnemen, worden de hekken door de
menigte open gewrongen. De massa is niet te houden als de
koningin in het park aankomt. „Geen wonder", zegt een poli-
tieman, „als je maar één man bij twintig dranghekken zet."

Dikkers (50 jaar): „Vooraf was rrê
Siezen afgesproken dat hij mij vr
gen ging stellen over de spelen t
activiteiten waarlangs de koningf
op dat moment liep. Maar er kw
men geen close-beelden, alleen Ifoverzicht. Daar ben je snel mr
klaar. Dus heb ik de gelegenhe
benut om het een en ander over n'
buurt- en speeltuinwerk in Rottf
dam te vertellen. De gelegenhff
maakt de dief', grapt ze.



Vlag

9) Een werknemer van DSM
klaagt over hetfeit dat hij door
al die 'vrijheid' geen geld kan
opnemen. Woensdag/ wilde hij
nog op het nippertje geld afha-
len bij zijn bank. Maar zijn
werkgever had verzuimd het
geld naar de bank te brengen,
zo kreeg hij te horen. „Dat komt
door die lintjesdrukte", weet de
geïrriteerde werknemer. Hij
moet nu tot maandag wachten,
voordat hij geld kan ophalen.
En hoeveel mensen hebben
woensdag te horen kregen:
Maandag bent u de eerste?"

" Voor veel ambtenaren is gisr
teren een uitzonderlijk lang.
weekend begonnen van maar
liefst zes dagen. Een aantal ge-
meentehuizen is vanaf van-/daag tot woensdag onbereik-
baar, afgezien van die paar..
uurtjes dat het mogelijk is om.,
nieuwe wereldburgers aan, te ■melden. U begrijpt, wij gunnen.,
die ambtenaren hun rust van
harte, want uiteindelijk hebben
ook zij recht op vrij na al die'i
zware werkdagen de rest van .
het jaar. Blijft natuurlijk toch.
de vraag of dit allemaal wel zo .
publieksvriendelijk is. In veel>
gemeentehuizen is de openstelt."
ling toch al niet zo heel ruim. \

Vast staat in elk geval dat veel, -bedrijven zich zon luxe niét ■kunnen veroorloven: dan loopt-
de klant immers gewoon een
deur verder naar de concur-
rent.

Vrij

Vrij (2)

Dieren vergiftigd
na boswandeling
KERKRADE - Vier honden en
een kat uit Kerkrade zijn vergif-
tigd na een wandeling door het
Berenbos bij Rolduc in Kerkra-
de. De dieren zijn gisteren en
woensdag door de dierenarts be-
handeld. De oorzaak van de ver-
giftiging is onbekend. De politie
denkt dat er gif in het bos is ge-
strooid. Volgens dierenarts T.
Ramakers gaat het om een bij-
tende stof die een sterke invloed
heeft op de maag-darmwerking.
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V&D kan benedenverdieping vrij verhuren
übe avond- en weekenddiensten
Hteginnen op vrijdagavond en
P*indigen de volgende week vrij-

iag om 8.30 uur. Heerlen geen invloed
op winkels EurostateHeerlen: Voor spoedgevallen

e 8711400 (brandweercentrale)
fiaellen.
i&erkrade-Oost: Tot zaterdag 12
1 lur telefoonbeantwoorder eigen
)e<_uisarts. Van zaterdag 12 uur totZondagmorgen 10 uur Goebbels,
aÊ351464. Van zondagmorgen 10
wtot maandagmorgen 8 uur Schif-

"ers, 5452176.
Simpelveld/Bocholtz: Vrijdag

n^n zaterdag Schepers, &441213.
vf ondag Jehne, 5440333., , andgraaf: zaterdag Pieck,
JÈ311322 en zondag Ypenburg,:v&322072.
jfloensbroek: Patiënten van Ge-

zondheidscentrum Hoensbroek-
-,^foord kunnen dag en nacht bel-
den, ®214821. Uitsluitend voor

Spoedgevallen: ®231800. Anders
I^igen huisarts bellen.

HEERLEN - De gemeente
Heerlen heeft geen invloed
meer op de winkelinvulling
van de Eurostate. De gemeen-
te dacht dat het via de eige-
naar van het pand naast het
stadhuis, Aegon-vastgoed, kon
bepalen welke winkels er op
de twee parterres komen. De
huurder van deze benedenver-
diepingen, Vroom en Drees-
man, heeft echter een langdu-
rig huurcontract met Aegon
en kan daarom zélf bepalen
wie erin komt.

Het college van Heerlen wil de fir-
ma Aegon-vastgoed evengoed één
miljoen gulden subsidie betalen,
ook al kan Aegon niet meebeslissen
in de verhuurplannen van V&D.
Dat was namelijk de voorwaarde
waaronder Aegon het miljoen zou
krijgen.

APOTHEKEN

Ook na de verbouwingvan Eurosta-
te tot stadskantoor, blijven de par-
terres in gebruik door V&D. Het
concern wil er allerleiwinkeltjes in-
richten. Om er zeker van te zijn dat
die invulling strookt met de visie
van B en W, heeft het college een
aantal voorwaarden verbonden aan
de subsidie voor Aegon. De verze-
keraar noemt deze voorwaarden nu
onaanvaardbaar.

prunssum/Schinveld: Schoon-
jproodt, Rumpenerstraat 112

©272323.
l£neerlen: Heerlerbaan, Caumer-
*oord 31, &412647.

Nieuwenhagen, Pr.
jjöernhardstraat 52, ©312294.
jVoor spoedgevallen dag en
jPacht bereikbaar.
Kerkrade/Eygelshoven: Smit-
«uis, Van -Gronsveldstraat 2,
&454000.
Kerkrade-West: Maussen, Aker-
-gtraat 79, ®415440.
pleijerheide:Bleijerheide, Blei->rheiderstraat 52, ©460923. Da-gelijks open van 8 tot 22 uur.Simpelveld/Bocholtz: Voncken,for. Ottenstraat 6, ©441100. Za-

!«erdag 11-15 uur, zondag
'1i3.30-14.30 uur. Voor spoedge-
vallen van 22-22.30 uur of na tele-
'*onische afspraak.
"Hoensbroek/Heerlerheide: Gan-
zeweide, Stanleystraat 23,
e«&210772.

Voor spoedgevallen eigen
Apotheek (b.g.g. ©711400).

Aegon heeft als eigenaar weliswaar
een doorlopend huurcontract met
V&D, maar het warenhuis kan haar
ruimtes verhuren aan derden zón-
der toestemming vooraf van de
maatschappij. Aegon-vastgoed kan
het warenhuisconcern dus ook niet
verplichten om potentiële huurders
eerst aan het college voor te leggen.

" De Markt in Hoensbroek is omgebouwd tot een waar strijdtoneel voor een zeskamp 'in naam der Koningin. Basisschool
Maria-Gewanden eindigt als winnaar met 44 punten. Foto: CHRISTA halbesma

Concreet betekent dit dat Heerlen
geen enkele invloed meer heeft op
de winkelinvulling van Eurostate.

Zonnetje zorgt voor Oranjekoorts in Oostelijke Mijnstreek

'Met een vlaggetje, een
hoedje en een wimpeltje'

Toch heeft hij niet te klagen over
belangstelling. Er is alleen een
probleem: niemand durft echt
dichtbij de stand te komen. De
meeste voorbijgangers bekijken
de zaak op veilige afstand. Met
open mond, want „wat doet die
man in 's hemelsnaam?"

B en W willen het geld tóch uitke-
ren. „Daartoe voelen wij ons moreel
verplicht", aldus wethouder Hub
Savelsberg in een gecombineerde
vergadering van de commissies
Economische Zaken en Stadsont-
wikkeling. „Daarom stellen we voor
om de subsidievoorwaarden te la-
ten vervallen en de toegezegde sub-
sidie aan Aegon beschikbaar te stel-
len."

gfleerlen/Hulsberg/Voerendaal:
hPrie mei De Vries, Akerstraat 91
JSeerlen, ©714552. Vijf mei De-

Douve Weiestraat 66,
4&418852. Spreekuur zaterdag en
jpndag van 11-12 uur. B.g.g.

®711400.

' J^erkrade/Übach over Worms/

°os, Bleijerheidestraat 57 Kerk-
rade, ©452500. Spreekuur
U.30-12 uur en 19-19.30 uur.Simpelveld/Bocholtz/Gulpen/
*aals/Wijlre/Wittem: Loyson,
"achtendonckplein 18 Wijlre,
®04450-1582. Spreekuur 11.30-12
"ur en 17.30-18 uur.
°runssum/Schinveld/Nuth/
Hoensbroek/Schinnen: Beek-man, Akerstraat Noord 19
'Brunssum, ®222161. Spreekuur
H.30-12 uur en 17.30-18 uur. De gemeenteraad beslist in haar

vergadering van 12 mei over het
voorstel. De commissies gingen ak-
koord.

DOOR MONIQUE PARREN

plaatsje bij de eerste drie. In
naam der Koningin.
Sponsgooien, ski-lopen, een
tuinslangenspel en een ballenra-
ce, niets is de jeugd te veel. Het
enthousiasmevan de deelnemer-
tjes is zó groot dat spelleider en
spreekstalmeester Piet Boonstra
zelfs in de microfoon moet
schreeuwen om zijn 'onderda-
nen' toe te spreken.

Het risico is veel te groot dat we
de zandbulten beschadigen, die
we zelf met veel pijn en moeite *hebben aangelegd", vertelt een
buurtbewoner.

Latjes
Maar het kan ook zonder woor-
den! De standhouder van kraam-
pje veertien op de Oranjemarkt
in Nuth is wars van het feestge-
druis. Terwijl alle kraampjes
zowat doorbuigen onder het uit-
gestalde koopwaar is het zijne
vrijwel leeg. Op wat pamfletten,
een zaag én vijfhouten latjes na.

Ook bij de Hoensbroekse zes-
kamp voor de basisscholen gaat
het een en ander mis, maar ei-
genlijk maken die schoonheids-
foutjes de sfeer alleen maar ge-
zelliger. De acht scholen uit
'Gebrook' zetten zonder uitzon-
dering het beste beentje voor.
Toegejuichd door ouders en leer-
krachten vechten ze voor een

HEERLEN - Als het Wilhelmus
én het Limburgs volkslied op
een vroege donderdagmorgen
door een Treebeekse woonwijk
schallen, dan kan het alleen
maar Koninginnedag zijn. De
plaatselijke fanfares biazen hoog. van de toren en ook het publiek
langs het Engerplein doet zijn
best. Met een steeds sterker wor-
dend zonnetje als een duwtje in
de rug wordt er prachtig ge-
speeld, gezongen of slechts bin-
nensmonds gemompeld. Want
wie kent de tekst van beiden lie-
deren nou eigenlijk nog uit het
hoofd?

"fïGH - Heerlen: ©711400. Infor-matie over avond- en weekeind-
wensten van artsen, tandartsen,
?P°thekers en het Groene Kruis.
J*ulpdienst SOS: Dag en nachtbereikbaar, ©719999.

eslachtsziektenbestrijding:
infolijn, ©740136.

Vredesactivist
drie weken in cel

HEERLEN - De Heerlense vredes-
activist Leo de Groot zal de komen-
de twintig dagen in decel doorbren-
gen. De Groot moet de straf uitzit-
ten, vanwege zijn deelname aan een
actiekamp in 1988 op de Veluwe. In
plaats van de celstraf had hij ook
een boete van duizend gulden kun-
nen betalen. „Maar in dat geval zou
ik schuld bekennen", zegt De
Groot. De Groot is een van de veer-
tig mensen die bij het kamp op de
Veluwe zijn opgepakt. Hij heeft
toen reeds negen dagen in voorar-
rest gezeten.

Toch lokken de warme klanken
veel mensen uit hun huizen. De
prachtig versierde fietsen van de
Brunssumse schooljeugd geven
nog een extra feestelijk tintje
aan de aubade op het Engerplein
middenin Treebeek. „Wat een
hoop mensen zijn er op debeen",
merkt een bejaarde dame op.
„Begrijpelijk, want zon mooi
feest is maar eens per jaar."

Een demonstratie 'latje-doorza-
gen' is nog de meest plausibele
verklaring. Als de koopman, met
kuitbroek en met een maf oranje
hoedje diep over de ogen getrok-
ken, het zélf een paar keer heeft
gedaan, worden nieuwsgierige
toeschouwers uitgenodigd om
het ook eens te proberen. Welja.
Het vermaak is niet voor ieder-
een even duidelijk, maar dat
hoeft ook niet. Sfeer daar gaat
het om vandaag. Of zoals Corrie
Vonk en Wim Kan in vervlogen
tijden zongen: 'Met een vlagge-
tje, een hoedje en een wimpel-
tje'.

Wachtdienst voor spoedgeval-
len: Heerlen: ©713712. Nuth/

' voerendaal/Simpelveld:
Brunssum/Schin-

J'eld/Jabeek: ©259090. Hoens-
broek/Merkelbeek/Bingelrade:
®225555. Landgraaf: ©323030.

'Kerkrade/Eygelshoven:
®459260.

Borduren

Bellen (2)
9) We gaan verder. ,Jrlallo, met
PTT-storingsmelding." ,Jk
draai 761619 en krijg 761611
aan de lijn. Juffrouw, hoe kajn.
dat?" ,Jk denk dat u op een on-
derlijn zit." ,Js dat een interne
lijn?" „Nee, gewoon een onder-
lijn." ,Muar wie gebruikt die
lijn dan. of hoe kom ik op die
lijn?" „Nou meneer, nu vraagt
u me echt te veel. Dag." Mi-
schien hebben ze het nummer
van Chèvremont wel in Kerk-
rade-centrum. Maar helaas-,
dat nummer staat ook fout in
het telefoonboek. Even Eindho-
ven bellen. „Ja, dat nummer
hebben we ook: 761441." Dat
was eindelijk prijs. Eindhoven
bleek een cijfertje verkeerd te
hebben doorgegeven in het
nummer van Chèvremont. De
man op het station in Chèvre-
mont moest eens weten lioe
moeilijk hij te bereiken is.

" Je wil iemand op het station
in Chèvremont bellen. Je kijkt
in het telefoonboek en draait
het nummer. Mis. ,Jrlet door u
gekozen nummer...", zegt een
damesstem. Hoe de zin afloopt
is bekend. Het algemene num-
mer 06-8991121 dan maar. ,JDe
trein met bestemming Sittard
zal vertrekken...." Station Heer-
len dan maar. „Nee, dat num-
mer hebben wij niet. Bel 008
maar." ,J£r zijn nog twee wach-
tende voor u, er zijn nog....goe-
demiddag PTT-inlichtingen.
Ja, hier heb ik het: 06-8991121.
Dat heeft u al? Een ander num-
mer heb ik niet. Dag." Het NS-
hoofdkantoor in Utrecht móet
dat nummer hebben. Daar zegt
men: „U kunt het beste met onze
afdeling Zuid—Nederland bel-
len in Eindhoven. Ik geefu even
het nummer van Eindhoven."
Gelukkig, Eindhoven heeft het,
045-761619. Draaien maar:
Goedemiddag, met de GGD.
Nee, dit is 761611."Nog een keer
761619 proberen. „Goedemid-
dag, met de GGD."

Bellen

" Koninginnedag betekent dat
het rood-wit-blauw plus oranje
wimpel weer uit het raam mag.
Het valt altijd weer op, dat in
ons land gevlagd wordt door
Jan-en-alleman. Ook gisteren
zagen we gelukkig weer op veel
plaatsen de driekleur wappe-
ren. Trouwens, wist u dat ook
de Zwitsers van die vrolijke
vlaggers zijn, maar die doen
dat dan wel liet hele jaar door.
Dat doen wij dus niet, daar
zijn we dan toch weer iets te
nuchter voor, blijkbaar.

Afgelast
Op enkele kleine incidenten na
verlopen de festiviteiten in de
Oostelijke Mijnstreek vrijwel
vlekkeloos. Het straattekenen
voor de Hulsbergse jeugd word
op het laatste moment om nog
onduidelijke redenen afgelast,
maar er zijn gelukkig voldoende
uitwijkmogelijkheden in die ge-
meente voor de jeugd.

ln het LD van 18 april staat een
klacht over gebrek aan passa-
giers voor de Eurodetrein. Voor-
al de Nederlandse Kerkradena-
ren hebbenweinig animo. Ik ben
°ok zon Kerkradenaar zonder
animo. Ik heb het gevoel, dat de
Eurodegedachte hoofdzakelijk
aan het brein van de stadsbe-
stuurders van Herzogenrath en
Kerkrade ontsproten is. De Ne-
derlandse inwoners, de minst
belanghebbende partij bij 'Euro-
de' is tot nu toe niet veel ge-
vraagd. Misschien uit angst, dat
het wordt afgewezen? Ook in de
enquête, die de gemeente Kerk-
rade door het ETIL" laat uitvoe-ren, wordt hun mening niet ge-
vraagd. Enerzijds wordt hier
naar de voorkeur voor bijzonder
of openbaar onderwijs geïnfor-
meerd, anderzijds wordt onze
Duitse stadsgenoten gevraagd of
2e hun kinderen naar Kerkraad-
se basisscholen willen sturen, als
deze tweetalig zijn. Deze laatste
vraag wordt slechts aan hen ge-
Ëteld, die hun kroost naar de
Duitse Grundschule sturen of
gillen sturen. De Nederlandse
Kerkradenaar hoeft zijn mening
°yer tweetaligheid en de wense-hjkheid daarvan niet te geven.

£r zijn nu al diverse wijken in
Kerkrade waar meer Duitsersdan Nederlanderswonen. Bij mij
ln de straat ben ik één van dezeer weinige Nederlanders,
spreek ik Nederlands, dan word'k maar door een enkeling ver-

Eurodetrein staan. Tweetaligheid van het ba-
sisonderwijs verlaagt m.i. de
drempel om zich hier te vesti-
gen. Je gaat je als Nederlander
vreemdeling in eigen stad voe-
len. Economisch gezien heeft
Kerkrade er toch ook niet veel
aan, om zoveel mogelijkDuitsers
binnen de grenzente halen. Voor
zover ik weet, wordt er alleen ge-
profiteerd van de gunstige wo-ningmarkt. Het in Duitsland
verdiende geld wordt pok in
Duitsland uitgegeven. Ik baal ersteeds van als ik hoor, dat letter-
lijk alles over de grens wordt
gekocht. Alsof wij slechts twee-
de keus verkopen! Ik heb er wer-
kelijk genoegvan Duitsland naar
de ogen te kijken. Altijd al heb-
ben wij ons aangepast, als
iemand ons in het Duits aan-
sprak, want welke Duitster kent
immers Nederlands? Als nu ook
het onderwijs tweetalig wordt,
kunnen we helemaal inpakken.
Laat de scholen er maar toe over-
gaan de ouders Nederlands te
leren. Dat bevordert de integra-
tie. Als er aan het Kerkraadse
basisonderwijs getornd wordt,
zal ik de eerste zijn, die zijn kin-
deren er van school haalt. En als
onze Kerkraadse oosterburen
ons onderwijs niet aanstaat, kun-
nen ze, naast werken, uitgaan,
geld uitgeven en het inroepen
van medische hulp ook gebruik
blijven maken van het Duitse ba-
sisonderwijs. Eurode, leuk voor
de bestuurders, die de geschie-
denis willen ingaan, maar voor
mij hoeft het niet!
KERKRADE R.Maas

" Mevrouw Merx-Hupperets is
al 85 jaar, maar borduurt als
ware zij 28. Ze woont in het be-
jaardenhuis in Bocholtz en ex-
poseert daar dit weekend al
haar borduurwerk. Wilt u in-
spiratie opdoen? Dan kunt u
gaan kijken van 11 tot 16.30
uur. Mevrouw Merx wordt over
rigens overspoeld met borduur-
opdrachten. Ze schijnt momen-
teel te werken aan een klok in
de vorm van een bord. Dat
wordt een borduurwerkbor-duurwerk.

Wél gaat de gemeente zo snel moge-
lijk beginnen met 16 extra plaatsen,
om de natuurlijke groei van de
Heerlense woonwagenbevolking op
te vangen.

Op dit moment staan een aantal
meerderjarige kinderen van woon-
wagenbewoners noodgedwongen
met een caravan op de plek van hun
ouders, omdat er geen nieuwe plaat-
sen voorhanden zijn. Om dit pro-

bleem op te lossen is de gemeente
op zoek naar 2 of 4 geschikte loka-
ties.

Uitbreiding van de bestaande
woonwagenkampjes vindt Savels-
berg 'niet wenselijk. „Alleen de
centra Einderstraat en Kookerstraat
komen wéLhiervoor in aanmerking.
De meeste plaatsen staan al overvol
en we gunnen de bewoners ook wat
privacy."

HEERLEN - De gemeente Heerlen
gaat binnen haar gemeentegrenzen
"34 nieuwe standplaatsen creëren
voor woonwagens. Volgens het
Woonwagenplan van de provincie
moet Heerlen aan het einde van dit
jaar precies 126 standplaatsen heb-
ben. Nu zijn dit er nog maar 92, ver-
spreid over 18 centra.

Wethouder Hub Savelsberg van
Stadsontwikkeling wil het rustig
aan doen met de aanleg van de
nieuwe standplaatsen. Waarschijn-
lijk worden niet alle benodigde 34
plaatsen nog dit jaar gerealiseerd.

Heerlen creëert nieuwe
plaatsen voor woonwagens

De plaats voor nieuwe kampjes in
de gemeente is echter beperkt. De
buitengebieden, Heerlen centrum
en een strook binnen de geluidszo-
ne van de toekomstige Oost-west-
baan vallen al af. Volgens de ge-
meente moeten de nieuwe plaatsen
in eerste instantie gezocht worden
in de omgeving van het Hoens-
broekse station, Hoensbroek-oost,
Vrieheide, Heerlerheide, Rennemig,
Grasbroek, Schandelen, Schaesber-
gerveld, centrum-Zuid, Molenberg,
Aarveld, Douve Weien en Weiten-
noord en -oost.
Concrete voorstellen volgen als de
ambtenaren mogelijke locaties heb-
ben getoetst op grondeigendom,
grootte en mogelijke inpassingspro-
blemen.

ARTSEN

Van onze verslaggeefster

In naam der Koningin

GROENEKRUIS

DIVERSEN

" Eenfraaie one-manshow op de Oranjemarkt in Nuth. Als het maar leuk is.
Foto: CHRISTA HALBESMA

In de Heerlense wijk Zeswegen
wordt de opening van de cross-
baan aan de Mijnzetellaan tot
nader order uitgesteld. „De baan
is nog door en door nat van de
regen van de afgelopen dagen.

Van onze verslaggeefster

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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agenda
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Wonen Totaal
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 onderhoudsvriendelijke
keuken

Afm. 270x260 cm, mcl. werkblad en spoelbak.
Normale prijs’ 5.463,-; Hornprijs ’ 3.298,-

Nu slechts ’ 1.498,-
Moderne witte softline keuken

Afm. 300x60 cm, mcl. kunststof kroon en lichtlijsten
Normale prijs / 7.958,-; Hornprijs ’ 5.973,-

Nu slechts ’ 2.898,-
Prachtig mooie klassieke eiken

hoekkeuken
Afm. 150x270 cm, mcl. werkblad en spoelbak.

Uitgevoerd met uittreklade en hoekkast met 2 draaibodems
Normale prijs ’ 12.561,-; Hornprijs ’ 8.998,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Zanussi electro kookplaat met

kookautomaat en snelkookplaat
Type PE 40 M

Normale prijs ’ 799,-; Hornprijs ’ 498,-

Nu slechts ’ 298,-
Hier enkele voorbeelden:

Hom
Sittard, Bergerweg 51-53

(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

Echt, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

In- en verkoop 2e HANDS Pracht eiken BANKSTEL
meubelen en antiek. Tel. met rundleren kuipkussens,
045-724943, Rotterdamstr. ’ 1.375,-; massief eik. eet-
80a. Heerten. hoek, ’ 675,-. 045-323830.

Huishoudelijke artikelen— ■!. - '" I HII

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:
120 liter diepvrieskast

met laden, apart invriesvak
geen ’ 599,- of ’ 498,- maar

’ 348,-
Bosch koelkast

KSV 2900, 290 liter, automatische ontdooiing,
aparte diepvries

geen ’ 1.299,- of ’ 998,- maar

’ 798,-
Bosch wasautomaat

WMV 454.2 800 toeren, regelbare temperatuur
energie-programma's

geen ’ 1.499,- of ’ 1.199,- maar

’ 898,-
AEG stofzuiger

1000 Watt, kompleet met accessoires
geen ’ 399,- of ’ 248,- maar

’l5B,-
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

Usk., gasf. ’ 95,- wasaut.
’195,- diepvr. ’175,-
-wasdr. ’ 175,-. 045-725595

Literatuur
De STRIPBOEKENSPE-
CIAALZAAK, Stationstr. 19,
Sittard. Tel. 046-515074.

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Te k. polyester BOOT met b.
b.motor, electr. grasmachi-
ne en gashaard 045-222798
Stichting P.A.T., PRAKTUK
alternatieve therapieën. Tel.
045-322123/326323.
Te koop gevr. HOME-TRAI-
NER en vijverpomp. Tel.
046-581820 na 18.00 uur.
Te koop AT 286 1x serieel,
2x parallel, 1x Hercules-
kaart met monitor, 40 HB
harddisk, veel software, tev.
24 naaldsprinter, tot.
’1.650,-; 2 eiken hanglam-
pën "met 3 leren kapjes, 1
met spot, ’6O,- p.st. Kei-
zerstr. 46, Brunssum. 045-
-27-0711.

Te koop gew.
SERVIESGOED van Socie-
te ■Keramiek, Beatrixblauw,
ook- losse delen. 04451-
-iee_.
Getïr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzet/metalen. 045-422025.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kunst en Antiek

Gevraagd
voor inbreng in komende

veilingen kunst-antiek-
inboedels. Veilinghuis,

Lambèr N.V., 043-620649
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur
Te k. EETHOEK grootmoe-
dersstijl, koopje! Tel. 045-
-245134.
Te koop 19e eeuw SCHIL-
DERIJ met prachtige lijst.
"Engelse School", pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-353334.
06-lijnen

Vreemd gaan zonder taboes
met onze clutngirls op de

snelle privé sexlijn. 75 et p/m

06-320.330.72
Gay Privé

Ben je op zoek naar 'n heet
afspraakje met een lekkere
jongen?Bel 06-320.322.75

Altijd Gay-kontakt (50 cpm)
Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles

met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320*33045 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun tel.nr. Bel nu

06-9661 (75 cpm)-

Homo
Waar gebeurd, echt live
06.320.327.01 (75 c/m)

Vanavond al een afspraakje!
Altijd succus

Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreeklijn: 06-9533 (75 et)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor

06-320.329.99 (75 cpm)

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.

06-320,330.43 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320330,18 (50 cmp)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-96.02 (75 cpm)

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen.

06-320330*60 (75 cpm)

** 06-96.03 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et)

Vrije Meiden
zoeken regelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (75 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!

06-32032036 (75 cpm)

Sexkontakt:
Zoek jij telnrs van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt. 06-9662 (75 et)
Dames die zich vervelen.

Sexkontakt.
06-320.326.66 (75 cpm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje

06-320*321,44(75c/m)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

81-SEX voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (50 cpm)

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 (75 et)

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, oh
wat lekker. 06-9664 (75 et)

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr. (75 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320330,88 (50 cpm)

Haar rode kaplaarzen mag
jij als eerste uittrekken

(75 cpm)
06-9667

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
06-350.222.23 (50 cpm)

Over de tafel gebukt leer ze
2 mannen gelijk te dienen

SM
06-320.340.75 50 cp. Vz m.

Life SM
Geknield vertelt Era wat de

man bij haar doet!!
06-320.340.69 50 C.p. Vz m.

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel ... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19
Studentensex ... 327.56

’ 1,-p.m. Pb. 75141 Adam
Live

Tele Piepshow
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga

of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon? Draai dan:

06-340.340.25 (75 cpm)

Telezoenen
kan Live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

Tele (live)
Massage? Lekker live een

massage met Desiree, Carla
Inge of Joyce door de tele-

foon? Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

245 hete
meisjes geven hun telefoon-
nummer aan je door en wil-
len graag n (sex)afspraakje

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Griekse sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Rijpe vrouw live met jou in
bed! Sexlesjes. 37,5 cphm

06-320.323.56

Lia betaalt!!
Een maand lang moet ze

zich laten...
06-320.340.33
50 et.p. Vz min.

De vrouw keurt een

naakte knul
Ze knielt. Oh toe, laat me...

06-320.340.22
50 et.p. Vz min.

Safari
Als Wim slaapt wordt Ria

door de man ge...
06-320.340.01

50 et. p. Vz min.
Ze vlucht in een oude

schuur. 2 Mannen vinden
haar

Grieks
06-320.323.85 50 cp. Vz m.
2 Mannen, een blonde meid

Wangedrag
Over 4 knieën.
06-320.321.32
50 et.p. Vz min.

Promotie
lda kleedt zich uit en bukt
over de tafel. 2 Mannen II

06-320.340.41 - 50ct p. '/izm

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw

06-320.327.78 - 50ct p. 1/2 m
Bevend bukt ze over tafel.

Ze voelt hoe hij
haar slipje

tergend langzaam....
06-320.330.51 - 50ct. p.V2m

** De Wiplijn **
***06*9555***

Snelste versierlijn van Ne-
derland: voor 'n discr. af-
spraakje of 'n haat sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 75 et. p/m

**De Wipkrant**
** 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
75ct. p/m.

RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat

echt gebeurd op dat mo-
ment. Ik ben vaak alleen en
kick op porno. Ik loop nu in

lakleer. 37,5 cphm
06-320.320.53

***Hoge nbod***
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 et. p.V2m.

***Telekrant***
06-320.320.89

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel

jonge) meisjes doen tiier
hun eerste sex-contactver-

zoek. Succes is op deze lijn
verzekerd, ’ 1,- p/m.

**Wip-dating**
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 et.p.Vzm.
SEXMEISJEÜ 37,5 cphm.

Kom je in bad met me
06-320.320.22

Buurmeisjes en buurvrou-
wen die elkaar verwennen

met sex! 37,5 cphm
06-320.320.37

STREELMASSAGE. Meis-
jes 18, zonder slipje. Je kunt
ze zo strelen! 37,5 cphm
06-320.320.52

Wie durft Lisa live te bellen?
Ze is super blond, met grote

(....)!!
06-320.320.83 (75 cpm)

Frans Grieks Russisch vrij-
en nr. 69 kussen zijlings

sexstandjes. 37,5 cphm
06-320.320.59

Straat grieten. Uitdagend
mokkel. 37,5 cphm

06-320.320.77
Rubber Porno!

Ben jij een liefhebber van
Latex en Leer porno?

Bel dan
06-320.320.90 (75 cpm)

BLACKSEX! Een volle don-
kere rijpe vrouw. Wat een
enorme....! 37,5 cphm
06-320.323.46

Adressen
Ze geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat

over zichzelf en wachten dat
jij ze belt.

320.322.23
06/100 C.p.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

GAY-TALK
Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

Top Sex
2 handen vol, 37,5 cphm

06-320.325.25
GRIEKS met een rijpe don-

kere vrouw. Haar rijpe
lichaam trilt van opwinding
als ze voorover bukt naar

jou! 37,5 cphm
06-320.327.17

Privé/adressen!
heeft u zin in sex en bent u

op zoek naar échte privé-
adressen en telefoonnum-
mers? Draai dan snel
06-320.320.80 (’ 1,- p.m)
S&M Liveßox. Er is tussen
13 en 17 uur een bazin op

de Box. Durf je! 37,5 cphm
06-320.320.65

Ze geeft
zichzelf, haar adres en haar

telefoonnummer bloot.
06-96385 (100 c.p.m.)

Kontakten/Kiubs

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen VVV en Kesselkade

043-254183
Lenie 24 jr.

Bel haar thuis op voor
een heet sex-gesprek

06-320.324.96 (75cpm).

Escort-service
AKen, Boys voor ’ 150,-.

Tel. 09-49241532229.

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur

Madame Butterfly
vraagt leuk buffetmeisje en meisje voor middag en avond.

Tel. 04492-1934. Hommert 24, Vaesrade.

Parenclub Villa Liberta
Gewoon de Beste !!!

Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur.

Ervaar de unieke ongedwonge sfeer van een echte paren-
club. Live- en Porno shows. Maaseikerweg 24, Susteren.

300 m. v.a. A2richting Susteren. Info telefoon 04499-4928.
Have you tried the rest?? Now try the best !!!

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.

MET NIEUWE MEISJES!!!

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 0932-11766494.

Openingstijden v.a. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

Jacky's escort
is nu

BELINDA'S ESCORT
verschillende dames aanwezig.

Tel. 06-52981664
Geopend van 17.00 uur tot 06.00 uur. Dinsd. gesloten.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 05.00 uur. Nu met 4
nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade.

Tel. 045-462084
Sacha's Escort

Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 tot 05.00 uur. Spe-
ciaal tarief als het echt gezellig wordt.

Bel. 06-52980255
Contactburo

Sittard
5046-523203.

Nieuwe inschr. gevr.
Vrangendael 154, Sittard

Wat is het toch fijn om eens
bij

Sandra
te zijn. Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesloten.
Tel. 046-757517.

Porky's Pretpark!!
__? 045-228481

Kasteel
Waterloo

org. vanavond 'n naakt-
groepssexparty voor heren,
dames, paren. 04704-3030.

**045-326191**
* Escort all-in *

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.
Monika's escort
met jong meisje en leuke
jongen. Tel. 045-727854

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Het is fijn bij
Shirley privé
te zijn. 045-727538

Wilt u discreet relaxen op
beter niveau met top-
meisjes?? (18-28 jr)

LYDIA
weet wat u wenst!!! Tel.

046:749662 van 11-23 uur.

Peggy privé en
Escort

3 leuke stoeipoezen aanw.
Ma-vr. 11.00-22.30

wo. tot 19.00 u. 046-374393

Buro Geleen
Bern, op nivo 046-748768

Privé Daisy
Heden hebben wij de

beach-kleding aan. Zater-
dag open van 11-19 uur.

Tel. 045-229091

Heropening
Club Brasil

Nu ook met escort-service
van Maandag t/m zaterdag

van 13.00 tot 02.00 uur.
Tel. 043-251040.

SM Rachel
Tel. 045-274810

Topmassage
Nikki

09-3211304785
v.a. 13.00 tot 23.00 uur.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

Love escort
045-320905
Nieuw LOES uit

Voerendaal en Birgitte
11-23 u. 045-254598.

Ter overname
Club

te Kerkrade. Tel.
045-456821 of 459916

Hotline *Escort service. _,
Tel. 04498-534023 g'q'

Club Sans Soucis Tegelen?'
Een van de betere, zoekt K

Leuk meisje "Vrijblijvend info: 077- "
736086 na 17.00 uur. ,e

Jacqueline J.
Af 10 uur, ook zat. en zorfkj,

045-721759, meisje gevr cc
Ve

Privé "*Heerlen-Centrum van 11.i ij.
tot 18.00 uur 045-71470? -f.

Nieuw Escort w
Kimberly snel bij u Wi

thuis of in hotel de
@ 045-418606 Ve

Club te huur 25
te Maasmechelen (B). Té Se
09-3211-773512. Open va <*

18.00 tot 4.00 uur. cv— 1 dt

Club Maxim's S
open van 18.00 tot 04.00 . g.

Maasmechelen (B). Tel. tri
09-3211-773512 m1 G
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Parma wipt
Sampdoria

Van onze sportredactie

Stan Valckx naar SportingAMSTERDAM - Ajax en Louis van Gaal houden er ernstig
rekening mee dat Aron Winter aan het eindvan dit seizoen bij
de club vertrekt. „Ik zou het doodzonde vinden als Aron weg-

gaat, maar ik ga er vanuit dat ik hem het volgende seizoen
t kwijt ben." De technisch directeur liet gistermiddag doorsche-
meren al een alternatief voor Winter op het oog te hebben.
~Maar hoe ik het ga oplossen als Aron vertrekt, houd ik nog
even voor me."

Selex kansloos

Naast PS V tonen ook Roma en Napoli belangstelling

Ajax rekent op vertrek Winter MADRID - In het Grand Prix
Villa de Madrid zijn Torn Nijssen
en Cyril Suk in de kwartfinale
van het herendubbel uitgescha-
keld. Tegen de Zweden Ronnie
Bathman en Rikard Bergh wa-
ren ze in de derde set op eigen
service twee punten van een
plaats bij de laatste vier. Nijssen
en Suk slaagden er niet deze te
winnen. Ze verloren met 4-6, 6-4,
7-6 (7-3). Bathman en Bergh had-
den daarmee weer de stand ge-
lijk getrokken in de.onderlinge
confrontaties na de overwinning
die Nijssen en Suk vorige week
op hen hadden behaald. Het als
tweede geplaatste Nederlands/
Tsjechisch duo had eerder op de
dag de afgebroken partij tegen
Andres Gomez en Javier Sanc-
hez gewonnen door de derde set
met 6-4 naar zich toe te trekken.
Nijssen reist nu naar Hamburg
waar hij op tijd kan zijn voor de
kwalificatie van het enkelspel.

zin. Ajax kan daarmee financieel
niet concurreren en is dan toch
kansloos. Bovendien wil Aron
graag naar het buitenland."

Van Gaal veronderstelt dat Winter
Voor een buitenlandse werkgever
kiest. Dat het daarbij handelt om
een club in Italië is volgens hem
Verreweg het meest waarschijnlijke.
«Vooral in de Europa-cupwedstrij-
den tegen Genoa heeft Aron in Ita-lië heel veel indruk gemaakt," aldus
Van Gaal. Naar verluidt zouden zo-
Wel AS Roma als AS Napoli voor
Winter in de markt zijn. AS Roma
Werd vorig seizoen ook al eens met
de veel scorende middenvelder in
Verband gebracht.

Aron Winter staat nog tot 1 juli 1994
bij Ajax onder contract. In de nieu-
we verbintenis die hij vorig jaar
zomer met de Amsterdamse club
aanging, liet hij evenwel de clausule
opnemen tussentijds voor een vast-
gelegd bedrag - naar verluidt 3,5
miljoen gulden - te kunnen vertrek-
ken. Winter zegt zich met mogelijke
contacten met geïnteresseerde
clubs niet te bemoeien. „Ik laat dat
over aan mijn zaakwaarnemer Hans
Oosting en aan Ella Adriaanse."

In Nederland is PSV hevig in de
25-jarige international geïnteres-
seerd. Van Gaal raadt Winter een
overgang naar de landskampioen
evenwel ten zeerste af. „Ik zou het
dom van Aron vinden als hij naarï*SV zou gaan. Een speler van Ajax
moet dat niet doen. Als PSV pogin-
gen gaat ondernemen Aron aan te
trekken, dan zal Ajax er alles aan
boeten doen om hem te houden.
Gaat een buitenlandse club aan
hem trekken, dan heeft dat geen

Hans Oosting, een vroegere onder-
wijzer van Winter, is al jaren zijn
vertrouwensman en heeft tot dus-
ver altijd zijn contractonderhande-
lingen gedaan. Ella Adriaanse is een
Amsterdamse juriste, die de con-
tracten van Marco van Basten,
Ruud Gullit en Frank Rijkaard bij
AC Milan heeft opgesteld.

Met een aantal basisspelers in de
foutenlast wisselde coach Van
Kempen van concept en zette de
complete bank in. Van Kleef,
Korthout, Ebeltjes, Taveniers en
de Amerikaan Wilson trokken
flink van leer en kwamen terug
tot 36-34. Na de pauze bleef het
verschil beperkt tot aan de vijf-
tiende minuut (69-63). In de slot-
fase waren de Weertenaren
moegestreden en maakte Com-
modore onder leiding van De
Waard (topscorer met 19 punten,
waaronder drie driepunters in de
laatste minuten) op een profes-
sionele wijze korte metten met
Selex.

DEN HELDER - Commodore
Den Helder heeft ten koste van
Selex BSW de finale van de na-
tionale competitie behaald. In
een best of five competitie won
de Helderse formatie evenals in
de voorgaande twee ook haar
derde wedstrijd overtuigend:
91-70. Na tien minuten leek het
verschil al onoverkomelijk
(25-13).

Via Australië
naar Barcelona

Meijer en Lanckohr dromen van Spelen

DOOR HANS STRAUS

Ontslag
Ristic
GELSENKIRCHEN - Schalke
'04 heeft gisteren met onmiddel-
lijke ingang trainer Aleksander
Ristic ontslagen. Oud-Schalke
speler en international Klaus Fi-
scher (42) is voorlopig tot het
einde van het seizoen tot opvol-
ger van Ristic benoemd.

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

" De meute vertrekt vanaf het Vrijthof. Paul Hagedoren (137) maakt aanstalten om zich aan de kop van het lopersveld
te nestelen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

GENUA - Sampdoria is er niet
in geslaagd door te dringen tot
de finale van de Italiaanse beker.
De ploeg van trainer Boskov
moest tegen het nietige Parma
een 1-0 achterstand uit de eerste
wedstrijd wegwerken. Dat lukte
weliswaar in de reguliere negen-
tig minuten, maar in de verlen-
ging ging het mis. Sampdoria
scoorde nog een keer, maar Par-
ma trof twee keer doel, voldoen-
de voor een plaats in de finale.
Daarin is Juventus, dat eerder
AC Milan uitschakelde, detegen-
stander.
In de Belgische competitie leed
Racing Genk in de strijd om de
degradatie een gevoelige 0-4 ne-
derlaag tegen Germinal Ekeren.

" Stan Valckx (rechts) gaat met Bobby Robson (midden)
mee naar Sporting Lissabon (op defoto vertegenwoordigd
door assistent Robson ManuelFernandez). Gisteren bereik-
te PSV met de Portugezen overeenstemming voor de trans-
fer van de 28-jarige verdediger en voormalig VVV-speler.

Maastricht - in sydney
ftioet het gebeuren. Daar isvoor het Nederlands olym-
pisch elftal een ticket te ver-
dienen naar de zomerspelen inBarcelona. Nogal een omweg
Voor Roberto Lanckohr en
Erik Meijer, de MVV'ers die
Voor de Limburgse inbreng inhet elftal van bondscoach Nol
de Ruiter zorgen. De vlucht

'down under' hebben bei-
de aanvallers echter voor hun
olympische droom wel over.
Voor een sportman is er im-
kers niets mooiers te beden-i £en. „De spelen, dat is je van

illustreertErik Meijer de. gevoelens van het schotvaar-I dige tweetal.

| Naar motivatie hoeven Meijer en
j echt niet te zoeken. Ookj *1 moeten de Olympiërs zich een

' streng dieet -tegen de jet-lag- laten
'tX.e^Sevallcn en zien zij voor slechts
f*n voetbalduel hun vriendinnen
J^aalf dagen lang niet, in Noupatnp -de olympische voetbalarena-
j'ggen aanzien en fortuin te wach-tel- Romario en Kalusha zijn mis-
Schien wel de beste voorbeelden.

: °eide PSV'ers grepen 'na hun olym-
pische triomfen in Seoel het grote
Beld in Eindhoven.

Erik Meijer is zich daarvan bewust.
De boomlange Meerssenaar in
Maastrichtse dienst hoopt zich in
Barcelona in de kijker te spelen.
„Natuurlijkzit ik met mijn nog twee
jaar doorlopende contract bij MVV
goed. Maar ik ben een sportman en
wil het onderste uit de kan op spor-
tief en natuurlijk ook financieel
gebied. Dan ligt het voor de hand je
beste beentje voor te zetten op een
olympisch toernooi. Met het oog
van de wereld op je gericht kun je
een goede slag slaan, als je pres-
teert," aldus Meijer.

Er moet dan wel eerst nog een hor-
de genomen worden. In Australië
wacht een tegenstander die voor
Meijer zo goed als onbekend is. De
voetballers daar heten wat trager,
maar fysiek sterker te zijn. Hoe het
met de techniek van de 'Aussies'
gesteld is, blijft een vraag. „Onder-
schatting kan echter dodelijk zijn.
Ook zij zullen strijden voor hun
laatste kans en hebben spelers tot
hun beschikking dievaak van Euro-
pese origine zijn."

Meijer stak zijn licht op over het
Australisch voetbal bij spelers als
Graham Arnold (Roda JC) en Frank
Farina (ex-Club Brugge). Beide
Australiërs zijn vrienden van de
Nieuwzeelander Fred de Jong,
waarmee Meijer samenspeelde bij
Fortuna. De Australiërs zijn niet het
enige probleem voor de spelers van
Jong Oranje. Ook het acclimatise-
ren, de jet-lag en de afwezigheid
van de spelers van Roda JC, Feye-
noord en Ajx (door respectievelijk
beker- en Europacup-verplichtin-
gen) maken het karwei er niet mak-
kelijker op. „Dat is allemaal te over-zien," aldus Meijer. „Bovendien
zullen de vervangers van de afwezi-
ge spelers extra hun best doen. Zon
kans krijgen we toch nooit meer?"

(ADVERTENTIE)
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Vakantie
Veel rust zullen Meijer en Lanckohr
niet krijgen door hun olympische
besognes. In demaand junizitten er
misschien twee weekjes vakantie in
voor beide spitsen, maar de twaalf
dagen acclimatiseren voor de heen-
wedstrijd-(vertrek 7 mei, spelen op
17 mei) en het trainingskamp voor
de return (op zondag 24 mei in
Utrecht) zullen zo vlak na de com-
petitie toch een zware wissel trek-
ken op de fysieke vermogens van
het aanvalsduo van MVV. Vanaf 15
juni begint de voorbereiding voor
de spelen zelf dan weer.

Bakkersgezel verrast favorieten in Observantloop

Paul Hagedoren
licht z'n hielen

deelde op weg naar Kanne een
plaagstootje uit en zag dat Jas-
pers er moeite mee had.
Tegen het einde van de beklim-
ming van de Observant, die na
de passage door Kanne moest
worden bedwongen, sloeg Hage-
doren zijn slag. Binnen de korts-
te keren nam hij vijftig meter en
die marge bleef tot aan de finish
op het Vrijthof onveranderd.
Achter het tweetal had zich snel
een groepje van vrjf achtervol-
gers gevormd, waarvan Roger
Jaspers en Marcel de Veen
voortdurend het initiatief had-
den. Zij namen in de klim dan
ook afstand van de anderen. Op
het plateau nam de sterk lopen-
de De Veen een kleine voor-
sprong op Roger, die geleidelijk
groeidetot 20 seconden. In de af-
daling naar het Vrijthofkreeg hij
zelfs Mark in het vizier, maar de-
ze liet hem toch niet dichter dan
op vijftig meter naderen.

Tsjechen zonder
puntverlies
BRATISLAVA - Na de eerste
twee dagen van het toernooi om
het WK ijshockey hebben alleen
gastheer Tsjechoslowakije en
Finland het maximale aantal
punten van vier. In groepA leidt
Finland na de overwinningen op
Duitsland (6-3) en Noorwegen
(6-1), in groep B versloeg Tsje-
choslowakije, na de overwinning
(6-1) op Noorwegen, Frankrijk
met 3-0. De grote verrassing in
het toernooi is Zwitserland. De
Zwitsers behaalden na het ge-
lijkspel tegen het GOS (2-2) op-
nieuw een puntendeling tegen
Canada (1-1). Olympisch titel-
houder GOS komt slechts moei-
zaam op toeren. Gisteren werd
Noorwegen pas 76 seconden
voor het eindsignaal met 3-2 be-
dwongen.

MAASTRICHT - De tiende Ob-
servantloop is tegen de verwach-
tingen in geen onderonsje ge-
worden tussen de Kimbrianen
Mark en Roger Jaspers. De
Maastrichtse broers hadden de
klassieker allebei al enkelekeren
gewonnen, maar staken gisteren
niet in topvorm. Mede daarom
moesten ze hun meerdere erken-
nen in Paul Hagedoren. Zes jaar
geleden won de bakkersgezel de
Observantloop ook al eens. Hij
was toen pas achttien.

„We zullen scherp moeten blijven
op de training, terwijl de anderen
rustig af kunnen bouwen. Maar het
gebrek aan vakantie deert mij niet.
Buiten de sportieve uitdaging die
ons wacht met als beloningBarcelo-
na hoop ik ook in Australië nog het
een en ander te zien. Daar zitten we
tenslotte twaalf dagen."

Hagedoren maakte vooral pro-
gressie op de steeple chase. Hij
heeft met 8.43.15 ook het Zuid-
nederlandse record op de 3.000

meter met 27 balken en water-
bakken. Door studies en stages
liep Hagedoren de laatste jaren
nogal wisselvallig. Die periode
van ups en downs lijkt nu voor-
bij. „Mijn studie zit erop en ik
heb de laatste twee maanden
lekker zonder blessures kunnen
trainen. Dat gebeurt nu onder
leiding van Gêne Janssen die
Jan van Uden vervangt zolang
die nog moet revalideren. In de
Rusmanloop ben ik wat te snel

gestart door met Van Rijthoven
en Deruddere mee te gaan. In de
Observantloop heb ik Mark Jas-
pers in het begin gevolgd."
De jongste Jaspers, jarenlang de
onafscheidelijke trainingsmak-
ker van Hagedoren, deed wat
deze van hem verwachtte, name-
lijk proberen hem te lossen met
een hoog tempo. Dat lukte niet,
al bereikte hij er wel mee dat de
rest van het veld al snel op ach-
terstand werd gezet. Hagedoren

Ofschoon beide partijen geen transferbedrag wilden noe-
men zou de landskampioen anderhalf miljoen gulden voor
Valckx opstrijken. Aan het eind van deze week zal Valckx
zijn handtekening zetten onder een contract dat hem voor
driejaaraan Sporting bindt.. Foto: JOHN CLAESSENS

SHOW BIJ PERIDA |

npnrfol vufhuizenIdWM HEERLEN
HiJi.SieN.| oiSTERWIJK
INFORMATIE,TEL: 02508-1044 I

Nijssen verliest
van Bathman
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;I'"MD__S_ïï_D^
CHARLES FEIJTS FORD

,^o^^ HEET VOORTAANf _g_S& Y\\ JOS BOGMAN
\Tlr\ 1 1 EH DAT WILLEN\ \^m\ / J WIJ SAMEN MET

\\ W&/ ///ü VIEREN!
\'\ \ \ I / // Oo zaterdag 2 mei bruist onze garage van aktiviteiten,
\\ \ \,JE!7Ï'___t/ / //^ onder een muzikale omlijsting van fanfare Juliana uit

\S\atT*Lm***'m*% %y Koopt u op 2 mei een nieuwe Ford of een gebruikte auto (van meer
T^ ’ dan fl. 10.000,-) dankrijgt u van JosBogman Maastricht een gratis
\ fzf ballonvaart voor twee personen boven Zuid-Limburg aangeboden.

SPECIALE AANBIEDING OP NIEUWE EN
£M GEBRUIKTE AUTO'S ALLEEN OPffif ZATERDAG 2 MEI.

T* iiilf» ,\i ____■ deelnemen aan een
*C2s£3» L.Li__L_iii_____--__| behendigheidsproef met

r^^^mü****^^^ één van onze auto's, op_____________ —mrrrrrttM ___ Ons bedrijf maakt ook een uitgezet parcours

tfrTTTg5EJ_^ r|B I ' I graag kennis met uw op ons bu.tenterrem.
Voorde huidige auto. Geheel Voor de winnaar,

Een prijsvraag in ons muziekliefhebber bieden GRATIS stomen wü de diegene met de minste
magazijn en een gratis wij een Philips CD motor af en graveren de strafpunten, ook een

foto van u of uw speler inclusief Inbouw spectaculaire~ . ... _ . r , _ . „ ramen van uw auto met r _
kinderen bij een Ford aan voor de feestprijs . i,_,_,-i,__ ballonvaart boven Zuid-_ , „ nel KGnIGKSn.Formule racewagen. van f|_ g-J s_.#

Limburg.

U bent van harte welkom op onze feestdag, zaterdag 2 mei a.s.
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Jos Bogman Maastricht, Korvetweg 20-22, Tel. 043-632555, Fax 043-633321

k_ -

Als u een keuze wilt I ïiT^^^^^^B Montèl zitmeubelen zijn
- maken uit de kollektie zit- I KUiSAJiI er in vele variaties. Van

meubelen van Montèl, I W^k T^m i moc^ern tot romantisch-
dan moet u daar wel I 1-JlA^UyX'J II*UT* I W klassiek en met de bekle-

even ruim de tijd voor I ding die daarbij past.
uittrekken. Want er is zo- I OC^ zn exc'us'eve

veel! In modellen en in I Montèl modellen niet
uitvoeringen. In prachtige I WV SB c'uur' e urven ze

kleuren rundleer en in I r7*T*L f/]f»^ [l\ \ 9erust heel voordelig te
mooie effen of gedessi- I noemen. In deze adver-

neerde stoffen. I tentie ziet u een paar
I voorproefjes.. ' ■'''''''' 'V l:!j^s^___________________________________________________________________i

MHh-mg^MaP^^R^p^^^^^B B_____É____

m>k-

«■*» ... I
/MONTÈL Romantische hoekset met dekoratieve armleggers die door- Q/CQ^

'lopen in de rug.'Vaste zit- en rugkussens. Uitgevoerd in fraai leer. 2_+2-zits v.a. 007J,"

" J|rè. _fl4oNl ELRomantisch-
I Mm I klassieke hoekset in Chesterfieldslijl.

*®^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^d^M I KomforiobeJe 'hoekzit' door de hoge,W^^^^^^ f jik 'nce 'u 9 doorlopendearmleggers
mÈL y I en de extra dikke vulling.

m»iSßBiitëMilsBSafc>B^^ i '
*r^.r kubistisch design voor het moderne__ zSLw interieur. Fterfekte zit door de dikke

rmjp 6SP*******-. kussens en het hoogwaardige
* binnenwerk. Keus uit meerdere

kleuren rundleer. OOOC- L I 3+2-zits LliJr
■ _y_

i»uJ met slumieroren Ex'ro
lendensteun voor optimaal zitkomfort. H jf

' Keuze uit diverse moderne dessin- «Éilla fH |- ...Zyi
weefstoffen. ► ■ H

; PlllPßlipsiispp?

\22______É_r *a^a^mW ■ ■
WAARBORG I f I

I

Exclusief en betaalbaar zitkomfort i v_"___!_ëfciÈ>»__. «.

YrVKJNI el "n^
In de Cramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon (045) -754208

"MONTÈL MEUBELEN HEERENVEEN UTRECHT ARNHEM BEVERWIJK OLDENZAAL LEIDSCHENDAM SON/EINDHOVEN
VINDT U IN: ROTTERDAM HEERLEN AXEL ZUTPHEN HILVERSUM GRONINGEN , STEENWUKSMOER

■

KOMMUNIE
FIETSEN

t"H - 1V

r^
" ATB 24 inch

Jy jongens- of meisjes uitvoering

Wg 18 speed SHIMANO SIS
JJ nu van 399,-- | voor 349,- |

" w 24 inch OMAFIETSEN
terugtraprem, diverse kleuren
nu van 299,-

-| voor 249,- |
5 jaar garantie aanbiedingen geldig
op frame van 1/5 m g/5
en vorkbreuk. (4 en 5 mei gesloten)

BS

J*QCORSTENS-
>Sr VERSCHUREN

mm*** Helmond koopt
zat 2 mei mankanaries 12
groene 7 popjes 7 rode &
roodzalm man & popjes 15
putterbast 27.50 JONGE ka-
naries 7 JONGE rode 10 pst.
GLOSTER, WITTE & KUIVEN
SPEC. PRIJS, d.duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 parkie-
ten 10 valken 25 witte etc. 35
collis 20 pp. brengen: SIT-
TARD 10.30-11 putstr 10,
HEERLEN 12-12.30 ATTEN-
TIE NIEUW ADRES café de
watertoren heerlerbaan 19,
TERBLYT 1.15-2 rijksw 46
BEEK 2.30-32 maastrichterln
7. 0X464

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

E3SI
VLOT EN DISKREET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

fNAMUE KERK?!

BETEkOP DE FIETS!
DANVEPyi/lUENIET__I
Steun deze actie, bestel het affiche of word lid!

fietsers ond enfb postbus 2 1 50
s~» 3440 DD Woerden

/rfu tel. 03480-23119

i

Wie nu een nieuwe badkamer aanschaft bij Brugman kiest voor een Badkamer Plus:
Plus . . . een gedegen advies van de Brugman badkamerontwerpers.
Plus ... vele bijzonder aantrekkelijke aanbiedingen.
Plus ... de ijzersterke Brugman garanties.
Plus . . . een schitterend geschenk naar keuze uit onze kadovitnne, zoals bijvoorbeeld

een wandföhn, beautyset, elektrische tandenborstel, digitale weegschaal, monddouche of
gezichtsbruiner. Bezoek nü onze showroom en ontdek het voordeel van onze Badkamers Plus.

Ü'TbADKAMERMEUBEL NICE BADKAMER FIRENZE -|
Modem wit meubel, 150 cm. breed. Uitgevoerd met Komplete badkamer, afm. 200 x 210 cm. Uitgevoerd met ligbad met _
verticaal afgeronde fronten, stevige beugelgrepen. witte douchevlak, Grohe badthermostaat met douchegamituur, Adna 'S' Il
wastafel en luxe Grohe kraan. badklapwand, wandcloset met mbouwreservoir. greeploos meubel 105 "+ KADO NAAR KEUZE **± 9W cm. breed, wastafel en Grohe Europlus kraan. M P*\ ■■
Normale pn,s 3.784, M %J *\L\ L + KADO NAAR KEUZE #fc /K|L|
BRUG MANPRIJS MMuM Jf amJXaWT Normale pnjs 7 525 BRUGMANPRIJS V«Ai«/VÏ \' In wit 6.250,-; in glacier ofcamee 6.450,-. f———-— |

Meerpn|S bruisende Brugman Spapool 2.500,-. / -jf?~r7^--iSan ~~"~j

BADKAMER FLORENCE BADKAMER MODENA ~^T
Een doordachte combinatie van een luxe Brugman Komplete witte badkamer, afm. 225 x 270 cm. Uitgevoerd met een
badkamermeubel en een' praktische douchecabine. hoekbad, kwartronde douchebak met het nieuwste model Adnëtte
Uitgevoerd met de nieuwste Adnëtte glazen schei- douchescherm, duobloc, hoogglans meubel 80 cm. breed, wastafel en ,
dmgswand. wastafel en Grohe kranen. kranen. mmW WP*. KADO NAAR KEUZE. JÊ + KAPONAAR KEUZE. / \af *\Ë L
Normale pn]S 6.424 J VVS* Normale pr,,s 9.953,. BRUGMANPRIJS #«#*^W)
BRUGMANPRIJS (n wA)^Mj9) MT MaMWM\ __ Meerpnjs wandcloset i.p.v. duobloc 350.-.

/üü____ «v fM^^^^^^___ Meerpnis bruisende Brugman Spapool 2.500,. iI Ys*S-&\ 1 WL*. Mkaaaa* W!t*lf9!fmMmm 1 1(*L,« f»% firn W) mi 2pTTPél«liit PLUSPUNTEN:
I»ÖW?7ö mÊm**m)LMaa7aa{£ +De g"x>"te badka-*maa%M ammmOa___^ merkottektie

S*'/^ ( im **" EuroPa
Indien u binnen t 4 /T fffT» ) (TW-yy; i /."yTTTV * Gratis ontwerPen

dagen na aankoop van JLf—^&N// M J f\ I I I f ff ('f/. *dvies
uw badkamer, dezelfde Qf II WM«W \mm^_fmtmmmsaaaWl^m * Alle grote merken
badkamer elders voor- / F"ï_V—j^ i?P4" X _/—V~3^CI sanitair leverbaar

deliger aantreft, dan V_nrlß» /,f_ ff ff vff#f f / f ___/ ff*TT + Levering volgen» de
betaalt Brugman u het *aaßa*m**\awm*atamy*a^l*aMal*aamatwata* consumentenvoor-

nriisverschil teru» SsIKÜwS. ongewenst kum _.Pvm.kado, *hein van de waarden.pn)_viwMi wiug j simrijfQff waarde als extra korting op uwaankoop ontvangen I

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR. Noorderkade I. 072-l_.__._6. BEVERWIJK, Parallelweg 95 (Meubelboulevard). 02510-15354. CAPELLE A/D IJSSEL Hoofdweg 46, 010-
-4585446 GRONINGEN, Peizerweg 82 (Meubelboulevard). 050-258638. HEERLEN, In de Cramer 166 (Woonboulevard). 045-754248. HOOFDDORP.
Kruisweg 785 020-6533482 LEEUWARDEN. FrarWinstraat 48 (Wmkelplein De Centrale), 058-160330. UTRECHT, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland). 030-883038. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK, Hoge Rijndijk 195. 071-414054.
Openingsti|den: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. TEVENS KEUKEN SHOWROOM.

6-DAAGSE REIS NAAR
HISTORISCH KENT

8 t/m 13 JUNI
Een schitterende bus-/boottrip voor Vrienden van het Limburgs
Dagblad. Een all-in reis met veel bijzonderheden, prachtige
excursies en natuurlijk van a tot z verzorgd.

In samenwerking met reisburo Paul Crombag v.d. Burgt stel-
den wij een reisprogramma samen, waarbinnen u de vele
gezichten van Kent zult leren kennen.

Prijs: ’ 830,- p.p.
toeslag 1-pers.k. ’ 100,-

Inclusief:

" vervoer per luxe touringcar - overtocht per Sally Line Duin-
kerken-Ramsgate v.v.

" 5 overnachtingen op basis van halfpension in hotel Burstin
in Folkstone

" diverse excursies (o.a. Canterbury)

" afscheidsdiner in Nederland

" reis- en annuleringsverzekering

Diverse opstapplaatsen in Limburg.
Reserveren voor deze reis kunt u bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VVV Vaals en VVV Simpelveld.
Aanbetaling ’ 100,- p.p.

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).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.



IVO - VITESSE '08 0-1. P. Wou-
ters 0-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Geuskens.

HELDEN - SPARTA '18 2-3. Van
Lier 1-0, Vullings 1-1, Kersten
1-2. Rust. Saris 1-3, Hunnekens
2-3. Scheidsrechter De Haardt.

METERIK - SC IRENE 1-1. Holt-
huysen 1-0. Rust. Smeets 1-1.
Scheidsrechter Vaes.

METERIK - SSS '18 3-0. Jacobs
1-0, Van Rengs 2-0. Rust. Van
Asten 3-0. Scheidsrechter Meer-
ten.

SVEB - HBSV 3-1. Coenders 1-0.
Rust. Van Kuyk 2-0, Linssen 2-1,
H. Beurskens 3-1. Scheidsrech-
ter Van Baal.

TIGLIEJA - SV MEERLO 1-0.
Bergers 1-0. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Gielen.

Afdeling Limburg
Eerste klasse J
Laura 2-Hoensbroek 2 1-3
Hoensbroek 2-Bekkerveld 3 2-2

Tweede klasse
W. Groen 2-Troja 1-1
Minor 3-Eik'veld 2-5
COV-Sanderbout 2 1-1

Derde Klasse "
Wijlre 2-ZwartWit 3 1-4
Nijswiller 3-A'bosch 3 3-8
Haanrade 3-Miranda 3 2-0
Laura 3-Heilust 3 0-1
Havantia 3-Schuttersv. 5 3-3
Jabeek2-Limburgia 4 2-1

Vierde klasse
Leonidas 8-Rapid 7 2-1
Standaard 6-Maastr. B. 3 0-6
Chèvremont 5-Haanrade 4 9-1
Simpelveld 5-SVK 5 4-2
WDZ 5-Simpelveld 6 1-5
Hulsberg 5-Laura 5 3-1
Sylvia 3-KEV 4 2-1
RKSNE 4-Waubach 6 M
RKBSV 6-Troja 2 1-1
Schinnen 3-Egge 4 3-1
Adveo 3-Jabeek 3 4-2
Schinnen 5-Neerbeek 2 0-0
Schinnen 5-Adveo 4 0-3
Sanderbout 5-SVE 4 2-5
Susterse B. 3-Roosteren 4 7-3
Eik'veld 5-Passart 4 2-2
RKSN E 5-Groene Ster6 1-6
Vesta 3-EMS 5 5-2

Bekervoetbal
Lemirsia - Slenaken 5-0

Damesvoetbal
2 midden
Slekker Boys - OVCS 3-1
2de klasse C-
Roggel-SSS'IB 2 5-1
Beker
RKVCL - Sportclub '25 n.v. 2-3

JEUGDVOETBAL
Interregionaal
Blerick - Haelen 2-0
Groene Ster - Heer 6-3
Almania - EHC 9-3
Merefeldia - Venray 0-6
Sittard - Sportclub '25 5-2
Venray - Parmingen 2-1

lste klasse Noord
RKSVN - FCV 0-2
PSV '35 - Venlose Boys 1-8
Helden - Sparta 1918 2-3
HBSV-RIOS'3I 4-6
Reuver - Wittenhorst 0-1

lste klasse Zuid
RKBSV - KVC Oranje 10-1
De Ster - Scharn 2-3

Van onze correspondenten

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

Hamburg, vrouwen, 645.000 gulden,
tweede ronde: Huber-Durie 6-3 6-2,
Sanchez-Vicario-Manikova 6-1 6-1, Graf-
Magdalena Maleeva 6-2 6-3, Mesjki- Van
Lottum 7-5 6-0, Novotna-Hy 6-2 6-2, Sa-
batini-Rittner 6-1 6-1, Wiesner-Kochta
7-6 6-3, Manuela Maleeva-Babel 6-3 6-0.

HEILUST: Janssen, Paulissen, Wellens
Lenkens, Rademakers, Martens, Melis-
sen, Senden (85. Gorissen), Fryns, La-
byed, Reule.

byed, die Heilust naar een comfort-
bale 2-0 voorsprog schoot, nu op
aangeven van John Melissen. Pas
vlak voor tijd kon Helios iets terug
doen. Hub Odekerken passeerde na
een fraaie actie Heilust-keeper Jo
Janssen (1-2). Maar toen de Heerle-
naren in de resterende minuten op
jacht gingen naar de gelijkmaker
profiteerde de pas vijf minuten in
het veld staande Roger Gorissen
van de ruimte die ontstond. Met een
mooie lob versloeg hij Van den
Broek, daarmee de eindstand op 1-3
bepalend.
Heilust-trainer Jung Roemgens
keek na afloop vol vertrouwen naar
de toekomst: „Ik heb erg tegen deze
wedstrijd opgekeken. Nadat we
zondag niet konden voetballen wa-
ren mijn spelers echter gebrand op
een overwinning. Nu kan het kam-
pioenschap ons eigenlijk niet meer
ontgaan. We hebben zondag thuis
tegen SVK genoeg aan één punt."

HEERLEN - Het duurde na afloop
even, voordat de emoties bij de Hei-
lust-spelers loskwamen. Maar toen
de man van de wedstrijd, Tayeb La-
byed, als laatste het kleedlokaal
binnenkwam, brak de feestvreugde
echt los. Daar was alle reden voor,
want de topper in 4C, tussen de bei-
de nummers één, Helios '23 en Hei-
lust, was in een 3-1 overwinning
voor de Kerkradenaren geëindigd.
Tayeb Labyed had in die overwin-
ning een groot aandeel. Hij profi-
teerde vlak voor rust van een mis-
verstand tusseft Helios-keeperRené
van den Hoek en verdediger Jo de
Jong.
Daarna was Helios, dat de eerste
helft het spel gecontroleerd had, de
kluts kwijt, maar Heilust profiteer-
de niet. Na rust was het weer La-

lELIOS'23-HEILUST 1-3 (0-1). 41. La-
Ived 0-1; 64. Labyed 0-2; 88. Odekerken
"2; 90. Gorissen 1-3;Toeschouwers 700;
cheidsrechter Broens; Boekingen:
'ottenberg (Helios '23) en Paulissen
ieilust). HELIOS'23: Van den Hoek,
heunissen, Prosje (57. Loos), Bosten
18. Bottenberg) Egges, De Jong, Monte-
eau, Joosten, Odekerken, Morlog, Rit-
kx.

ülust 21 13 5 3 31 50-24
Slios 21 11 7 229 57-33

.Jdissenbosch 21 910 228 36-22
/K* 21 11 5 5 27 34-20

21 9 3 9 21 36-33ijCSVB 21 4 11 6 19 30-32
f Gracht 21 6 7 8 19 28-33'Mubachseß. * 21 8 310 19 27-35
/tntrum B. 21 5 7 9 17 39-48
WC Oranje 21 4 9 8 17 22-37
lura 21 5 6 10 16 23-30

>t>pel 21 1 7 13 9 24-59
■«riodekampioen

" Helios-topscorer Hub Odekerken (links) in duel met een Heilust-verdediger.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Belangrijke weken voor V&L
Allrounder Gino Smits opnieuw en op tijd in topvorm

'E STER-MEERSSEN 0-1 (0-0). 74. Al
0-1. Scheidsrechter: Knoben. Toe

chouwers: 400.

toen ons hele spel op hem was toe-
gesneden. Ons spel is gevarieerder
geworden met andere mogelijkhe-
den een aanval succesvol af te slui-
ten".

'EIN - Voor het begin van de be-
rwedstrijd De Ster-Meerssen (0-1)
ischreef een bestuurslid van de
Zoekers de opdracht van zijn spe-
's als volgt: „Dit is een noodzake-
ke klus, maar die willen we wel
t een goed einde brengen". Twee
1" later was dat 'goed einde' er in-
rdaad. Het was bovendien een
«te klus geweest. De hoofdklas-
rs hadden hun handen meer dan
1 met de tegenstand van de twee-
klasser.

TURIJN - Michel Kreek is geen
zeikerdje. In het veld niet en ook
niet erbuiten. De jonge Ajacied
moest na Torino-Ajax samen
met Stanley Menzo naar de do-
pingcontrole, maar kon geen
plasje produceren. Terwijl Men-
zo moeiteloos zijn buisje vol
plaste, was Kreek daar vijf kwar-
tier na de wedstrijd nog niet toe
in staat. „Ik moest", aldus Kreek,
„zestig centiliter produceren,
maar dat lukte me gewoon niet.
Uiteindelijk namen ze gelukkig
genoegen met vijftig centiliter".

Michel Kreek
geen zeikerdje

Berssen-trainer Piet van Dyk was
1. afloop zo reëel, toe te geven dat
Jt enige doelpunt niet alleen van
'aie makelij was (Antonio Alfonso
m na een voorzet van Hans Vrij-
even de bal vol op de slof en
&akte Jan van de Wall in het
binder-doel volslagen kansloos),
aar ook dat een speler zon treffer
Sar een keer in de zoveel jaar
&akt. Met andere woorden: hetzat
eerssen op dat moment, een kwar-
lr voor tijd, ook een beetje mee.

Bekerduels
in 't kort
CHEVREMONT-RIOS '31 3-0. Eer-
ste klasser Chèvremont ondervond
weinig tegenstand van Rios. In de
eerste helft verzuimde de thuisclub
de kansen te verzilveren. Chèvre-
mont kwam na de thee pas op dreef
en behaalde toen een regelmatige
overwinning. 55. Van der Linden
1-0, 72. Maats 2-0, 81. Van der Lin-
den 3-0. Scheidsrechter Janssen.

Sneu

gafweinig kansen weg. De spitsspe-
lers van De Ster kwamen verschil-
lende keren bekwaam voor de dag.
Harrie Op 't Veld kreeg de kans
voor de openingstreffer, maar slaag-
de net niet. In detweede helft wer-
den de Steindenaren met de rug
tegen de muur gedrukt. Onmiddel-
lijk na de droomgoal van Alfonso
had Henri Saes echter de gelijkma-
ker op de schoen. Ook hij had geen
succes.

De Ster maakt het
Meerssen moeilijk

man Frank Bemelen verdedigde
voorlopig zijn heiligdom met verve.
Na de thee nam Miranda het heft in
handen. In de 70e minuut ver-
schalkte de snelle Ron Stevens
MW-goalie Hans Spillman na goed
voorbereidend werk van Robert de
Mey en John Smeets. Vijf minuten
later egaliseerde gastenspits Roger
Knarren. Tien minuten voor tijd
haalde de kleine middenvelder Ar-
no Verkooyen plotsklaps uit van
zeker dertig meter. Als een streep
verdween de bal in de bovenhoek:
2-1. Toch trok Roger Knarren we-
derom enkele minuten later na-
mens de bezoekers de stand weer
gelijk.

*n Dijk had, met het oog op het
'langrijke duel van zondag tegen
'J'onie, enkele spelers rust gege-
p. Voor de pauze was het klasse-
rschil slechts bij vlagen merk-
er. De defensie van de thuisclub

MIRANDA-MW 2 2-2 (0-0). 70. Stevens
1-0; 75. Knarren 1-1; 80. Verkooyen 2-1;
83. Knarren 2-2. Scheidsrechter: Süben.Toeschouwers: 150. Boeking: Maes
(MW 2). MVV 2 wint na strafschoppen.

KERKRADE - Bijzonder sneu
voor Miranda. Pas na het nemen
van strafschoppen moesten de
Vink-bewoners in een attractieve en
bijzonder spannende wedstrijd ten-
slotte hun meerdere erkennen te-
gen de tweede keus van MW.
Domineerden de Maastrichtenaren
voor de rust, in de tweede helft had
Miranda echter lange tijd het beste
van het spel.

De thuisclub begon voorzichtig,
hield voldoende mensen achterin
en probeerde door een straffe man-
dekking zoveel mogelijk de snelle
aanvalsactiesvan MW 2 te ontrege-
len. Toch glipten Eric Maes en Ro-
ger Knarren enkele malen langs
hun bewakers, maar Miranda-doel-

Gino Smits, de 27-jarige alleskun-
ner van V&L, kan zich daarin vin-
den maar wijst erop dat de onder-
lingeverschillen de laatste wedstrij-
den minimaal waren. „Afgezien dan
van de wedstrijd die we onlangs

Ook gevaarlijker dan Claus Veer-
man, de Volendammer in Geleense
dienst die de laatste maanden uit
vorm lijkt? Gino Smits, CIOS-diplo-
ma en werkzaam bij de Afdeling
Limburg van het Nederlands Hand-
bal Verbond, is niet zo pertinent in
de be- of veroordeling van zijn
teammaat. „Dat hij minder scoort
valt niet te ontkennen, maar of dat
alleen op het conto van Claus moet
worden geschreven is moeilijk te
zeggen. We spelen nu ook anders
dan in het begin van het seizoen

GELEEN - In maximaal drie wed-
strijden zullen de handbalploegen
van V&L en de huidige titeldrager
E&O gaan uitmaken wie zich de
sterkste van het land mag noemen.
Daarmee krijgt de herencompetitie
een sluitstuk dat identiek is aan dat
van verleden jaar.Toen toonden de
Emmenaren zich in drie wedstrij-
den de sterksten. Voor velen is de
ploeg van trainer Harrie Weerman
nu opnieuw de grote favoriet.

nogal fors verloren. We speelden
toen erg zwak en verloren geflat-
teerd. Ik denk zelfs dat wij iets be-
ter handbal spelen dan E&O, waar
dan weer tegenover staat dat zij met
Jop Hagreize de gevaarlijkste
schutter van de Nederlandse com-
petitie in hun gelederen hebben". Allrounder

In die minder voorspelbare speel-
trant heeft Gino Smits een duidelij-
kere rol dan voorheen. De allroun-
der komt het best tot zijn recht als
linker- of middenopbouwer. En net
als verleden jaar kwam de Midden-
limburger (hij versleet zijn eerste
handbalschoenen in Parmingen) in
topvorm op het moment dat in de
competitie de beslissende fase na-
dert. „Ik weet niet hoe dat komt.
Misschien heb ik dieextra druk no-
dig om optimaal te presteren of ga
ik wat gemakkelijker om met de
spanning. Ik ben niet continu bezig
met de wedstrijd. Ik kan afstand
nemen. Dit aspect van de handbal-
sport is voor mij een belangrijke
bijzaak. In mijn dagelijks werk heb
ik ookte maken met deanderekant
van de handbalsport".

Gino Smits, trefzekere strafworp-
specialist, praat opvallend rustig en
helder over die bijzaak en heeft een
relativerende kijk op handbal als
topsport. Dat weerhoudt hem er
niet van zich optimaalvoor te berei-
den op de wedstrijdenreeks die
over het kampioenschap gaat be-
slissen. „De twee ploegen ontlopen
elkaar niet veel en kleinigheden
kunnen beslissen over eerste of
tweede plaats". Totaal geen begrip
heeft hij daarom voor de bondsoffi-
cial die, belast met de aanwijzing
van de scheidsrechters, het duo
Brussel-Van Dongen heeft geplaatst
op het duel dat zaterdagavond in
Emmen wordt gespeeld. „Twee
keer hebben die ons nu in Emmen
gefloten en we waren allerminst ge-
lukkig met de manier waarop ze dat
deden. Ik wil niet zeggen dat ze par-
tijdig waren, maar ik kan me niet
voorstellen dat wat in die wedstrij-
den is gebeurd geen extra druk legt
op die twee. Voor ons is het in ieder
geval een extra belasting en ik vind
dat de bond die scheidsrechters en
ons niet had moeten opzadelen met
zon handicap".

PANNINGEN-RKBSV 3-1. Parmin-
gen was over alle linies de betere en
kwam slechts in de eindfase in de
problemen. De verdediging van de
thuisclub liet toen menig steekje
vallen en als de voorwaartsen van
RKBSV hun vizier op scherp had-
den staan had er een verrassing in-
gezeten. 33. Doensen 1-0. Rust. 51.
Winkens 1-1, 52. Smolenaars 2-1, 73.
Stals 3-1. Scheidsrechter Gorissen.

WITTENHORST-VENRAY 1-1.
VENRAY w.n.s. In een sportief duel
bood Wittenhorst hoofdklasser
Venray goed partij en kon met op-
geheven hoofd het bekertoernooi
verlaten, door pas bij het straf-
schoppen nemen de meerdere te
moeten erkennen in Venray (3-4).
Rust 0-0. 68. Janssen 1-0, 74. Hei-
dens 1-1. Scheidsrechter Slaven-
burg.

SCG-RAPID 1-1. RAPID w.n.s. In
de eerste periode waren de ploegen
vrijwel aan elkaar gewaagd en bleef
de stand terecht 0-0. In de 62e mi-
nuut werd doelman Loyens van
SCG wegens het neerleggen van
een doorgebroken tegenstander uit
het veld gestuurd en detoegekende
strafschop werd door Benamran be-
nut 0-1. SCG nam toen het iniatief
in handen en in de 74e minuut liet
Aarts de gelijkmaker noteren 1-1.
Als de aanvallers van SCG niet zo
slordig met de kansen waren omge-
sprongen had de ploeg alsnog kun-
nen winnen. Omdat Rapid de aan-
sluitende strafschoppen beter nam,
gaat deze ploeg naar de volgende
ronde.

Montevideo, Zuidamerikaanse beker
(Copa Libertadores), tweede ronde, eer-
ste wedstrijd: Defensor-Newell's Old
Boys 1-1 - 80. Domitti 0-1, 84. Lujambio
1-1. La Paz: Bolivar-Cerro Porteno 2-0 -7. Hirano 1-0, 76. Borja 2-0. Caracas:
Maritimno-Nacional 0-0. Buenos Aires:
San Lorenzo-Deportivo Valdez 2-0 - 48.
Gorosito 1-0, 86. Gorosito 2-0.

VOETBAL

ARENSGENHOUT - Voor de
vijftiende keer houdt de LRV
Ravensbosch zondag haar jaar-
lijkse concours hippique op de
terreinen nabij de gelijknamige
manege. Onder de deelnemers
bij de dressuur onder andere
Bianca Westerhof, Wim Voncken
en Chantal Nelissen, terwijl bij
het springen onder meer Rob
Ehrens, Ben Boessen, Xavier
Schulkens en Maurice Joosten
van de partij zijn. Aanvang
springen 10.00 uur; dressuur
14.00 uur.

Concours hippique
in Ravensbosch

Formule 1-wagens
als onderpand
LE PERTHUS - Drie formule
1-wagens staan stil aan de Frans-
Spaanse grens. Op weg naar de
Grote Prijs van Spanje, die zon-
dag op het Catalunya-circuit van
Barcelona wordt gehouden, zijn
de drie bolides van Brabham
door een Franse deurwaarder tot
stilstand gebracht in Le Perthus.
De gerechtsdienaar voert de uit-
spraak van een rechtbank uit,
die heeft bepaald dat de wagens
als onderpand dienen voor de
schuld van de race-stal aan een
Franse transportfirma, van
300.000 francs (100.000 gulden).
Deurwaarder Robert Perez ver-
telde dat het beslag onmiddellijk
zal worden opgeheven wanneer
de Britten hun schuld hebben
voldaan.

MILTON KEYNES - Giovanna
Amati is ontslagen door de lei-
ding van de formule I renstal
Brabham. De Italiaanse was de
eerste vrouwelijke coureur in de
formule I in meer dan tien jaar.
Amati (29) werd ontslagen omdat
ze in de eerste GP-races van het
seizoen faalde. Ze slaagdeer niet
een keer in zich te kwalificeren
voor de wedstrijd. De Italiaanse
wordt vervangen door Damon
HUI.

Ontslag voor
snelle dame

Landgraaf, Grundig-Cup, mannen: 1.
Frischknecht; 2. Tomac; 3. Hric; 4. Za-
dróbilek; 5. Bruschi; 6. Juarez; 7. Sallen-
bach; 8. Overend; 9. Noris; 10. Post, 14.
Brentjens; 76. Slenter. Klassement na
twee wedstrijden: 1.Tomac; 2. Overend;
3. Frischknecht; 4. Zadrobilek; 5. Kaj-
zer; 24. Post; 29. Brentjens.
Dames: 1.Mathies; 2. Sydor; 3. Buchwe-
ser; 4. Fürst; 5. Furtado. Klassement: 1.
Sydor; 2. Buchweser; 3. Mathies.

MOUNTAINBIKEN

Aix-en-Provence, EK, tweede dag. Man-
nen: Nederland-Zweden 2-3 (Scheffer-
Johnson 1-3, Buit-Wahlstedt 2-3, Verto-
gen-Gomerup 2-3, Van der Pluim-Thun
3-1, Smit-Thoren 3-1). Vrouwen: Neder-
land-Schotland 3-0 (Beumer-Donaldson
3-0, Van Hoorn-Bowie 3-2, Hoogen-
doorn-Waddell 3-0).

SQUASH

GOLF
Monticello, Italian Open, mannen, eer-
ste dag: 1. Olazabal 65, 2. Lyle 66, 3.
Montgomerie 67, 4. Forsbrand, Day,
Payne 68, 7. Way, Fernandez, Johans-
son, McLean, Bowman, Coceres, Bo-
xall, Lanner, Lane 69.
Woburn, Ladies Classic, 200.000 gulden,
eerste dag: 1. Croce 68, 2. Espinasse en
Strudwick 70, 4. Mendiburu, Lunn, Ni-
cholas, Dassu en Hackney 71. Hageman
74.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDS 1
I bouwelementen ba^J
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
fc j KEUR-PRODUKTEN

Showroom geopend
di. Tm vr. 10.00-13 00 uur
14.00-18 00 uur

za. 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl

045*213928
Showroom Eindhoven: Zeelsterstraal 177 a

IJSHOCKEY
Praag/Bratislava, WK A-landen, groep
B: Canada-Zwitserland 1-1 (0-0 1-0 0-1),
Tsjechoslowakije-Frankrijk 3-0 (0-0 1-0
2-0), GOS-Noorwegen 3-2 (1-1 0-1 2-0).
Stand: 1. Tsjechoslowakije 2-4 (9-1). 2.
Canada en GOS 2-3 (5-4), 4. Zwitserland
2-2 (3-3), 5. Frankrijk 1-0 (3-7), 6. Noor-
wegen 2-0 (3-9).

Maatricht, Observantloop(circa 14 km,
800 deelnemers): heren: 1. Hagedoren
45.42; 2. M. Jaspers 45.50; 3. De Veen
45.58; 4. R. Jaspers 46.19; 5. Hoven
46.40; 6. Maas 47.39; 7. Driessen 47.55; 8.
Flipsen 48.40; 9. Van de Put 48.55; 10.
Loyens 49.17; 11. Vroemen 49.28 12
Van Es 49.38; 13. Heynen 49.46; 14. Van
Uum 49.53; 15. Klynen 50.13; 16. Jans-sen 50.18; 17. Hermans 50.53; 18. Klijnen
50.55; 19. Van Haren 50.58; 20. Mulder
51.08; 21. Mensink 51.16; 22. Van Turn-
hout 51.30; 23. Skrabanja 51.33; 24. Hup-
pertz 51.53; 25. Renquet 52.14. 40-plus:
1. Van de Eeerden 48.29; 2. Joosten
51.10; 3. Franssen 52.18. 45-plus: 1.
Pusstjens 55.40; 2. Van Irssen 56.44; 3.
Demarteau 57.18. 50-plus: 1. Koumans
60.33; 2. Pex 62.02. 55-plus: 1. Reinders
63.23. 60-plus: 1. Spee 65.25; 2. Augustin
66.07. Dames: 1. Timmermans 53.46; 2.

ATLETIEK TENNIS

München, mannen, 555.000 gulden,
tweede ronde: Larsson-Camporese 6-2
6-1, Medvedev-Gilbert 6-2 6-0, Kulti-
Prpic 6-0 7-5. Stich-Thoms 6-3 6-4,
Korda-Jönsson 6-4 6-3. Dubbelspel, eer-
ste ronde: Oosting/Adams-Riglewski/
Svensson 7-6 3-6 6-3. Kwartfinales: Göll-
ner/Prinosil-Oosting/Adams 7-6 7-6.
Taranto, vrouwen, 185.000 gulden, eer-
ste ronde: Frankl-Wasserman 6-2 6-1,
Golarsa-Oeheklaus 7-5 6-1, Zrubakova-
Bobkova 6-3 6-0, Zardo-Bottini 6-2 6-2,
Grossman-McQuillan 6-2 6-4, Niox-Cha-
teau- Dahlman 6-3 6-4, Pizzichini-Ritter
0-6 6-4 6-Ch Herreman-Savoldi 7-5 6-3.
Madrid, mannen, 1,4 miljoen gulden,
tweede ronde: Javier Sanchez-Markus
2-6 6-3 6-2, Boetsch-Jaite 6-4 6-2, Clavet-
John McEnroe 6-2 6-1, Mancini- Santoro
6-0 7-5, Costa-Lopez 6-2 6-0..

Atlanta, mannen, 481.000 gulden, twee
de ronde: Agassi-De la Pena 6-3 6-3.

Maasbracht, Omloop van de Grindme-
ren: 1. Edward Farenhout (Spijkenisse)
150 km in 3.26.23; 2. Wasbinder; 3. Van
Seggelen op 27 sec; 4. Van der Heijden;
5. Perry; 6. Thoolen; 7. Gijsbertoe; 8.
Dijk op 30 sec; 9. Van de Made op 37
sec; 10. Goossens; 11. Paauwe op 39 sec;
12. Langens op 59 sec; 13. Van Doorn;
14. Beyer; 15. Hilkens; 16. Blij; 17. Ver-
hagen; 18. Van Rij; 19. Van Mulken; 20.
Van de Donk op 1.42; 29. Knarren op
2.16; 30. Dohmen; 31. Van Heeswijk; 37.
Ramakers; 38. Lanjouw. Ploegenklasse-
ment: 1. WC Zuid-Limburg 10.20.13; 2.
DTS Zaandam 10.20.47; 3. WC De Wind-
molens 10.22.41;4. WV Uden 10.22.51; 5.
RTC Buitenlust 10.23.43.
Ronde van Spanje, vierde etappe Lina-
res-Albacete: 1. Abdoesjaparov 229 km
in 6.04,06, 2. Baldato, 3. Hermans, 4. Ko-
nisjev, 5. Moreda, 6. Nijdam, 7. Heynde-
rickx, 8. Bontempi, 9. Zanatta, 10. Ro-
driguez, 11. Diaz Zabala, 12. Chozas, 13.
Cordoba, 14. Ruiz Cabestany, 15. Mon-
toya, 25. Suykerbuyk, 42. Solleveld 0.29,
50. Theunisse, 57. Rooks, 77. Verhoeven,
83. Cordes, 97. Mulders 2.27, 107. Har-
meling, 122. Van Poppel 3.47, 125. Breu-
kink, 132. Jan Siemons, 141. Kokkelko-ren, 142. De Vries, 184. Talen, 185.

WIELRENNEN

Jakobs, 187 en laatste: Nijboer 13.05
Algemeen klassement: 1. Ruiz Cabesta-
ny 16.48.23, 2. Mauri 0.21, 3, Zanatta
0.36, 4. Giovanzetti 0.44, 5. Nijdam 0.45,
6. Scirra, 7. Bruyneel 0.49, 8. Lianeras,
9. Fuerte 0.50, 10. Alcala 0.51, 11. Roche
0.52, 12. Cubino, 13. Zulle 0.55, 14. Ro-
minger, 15. Montoya 0.58, 33. Theunisse
1.40,34. Cordes 1.41, 43.Rooks 2.06, 46.
Verhoeven 2.16, 51. Solleveld 2.25, 54.
Suykerbuyk 2.31, 84. Harmeling 3.53, 91.
Mulders 4,14, 112. Breukink 5.05, 119.
Van Poppel 5.15, 126. De Vries 5.28, 172.
Kokkelkoren 7.48, 173. Siemons 7.58,
175. Jakobs 8.24, 176.Talen 8.58, 187. en
laatste: Nijboer 23.35.

Rusman 54.33; 3. Heynen 57.04; 4. Ha-
meleers 57.13; 5. Caris 61.17; 6. Van
Uum 61.46; 7. Blankers 62.26; 8. Wallen-
burg 64.23; 9. Schutte 69.45; 10. Joosten
70.18. 35-pius: 1. Maslova 61.00; 2. Gerits
65.11; 3. Vodeb 67.46. 40-plus: 1. Fren-
ken 63.12; 2. Tinnemans 64.26; 3. Bergh-
mans 65.00. 65-plus: 1. Bessems 78.24.

Van onze correspondent
AAAARTEN DE KEVER
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Het afgebeelde lange jack van Melka
kost bij ons 298,-,

en de body-warmer 239,-
-maar uw kassabon betekent

10% korting!!!
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Kerkstraat 45 brunssum

" Een jaar geleden behoorde Gino Smits tegen E&O tot de uit-
blinkersvan V&L. Foto: PETER ROOZEN

Vrijdag 1 mei 1992 "21

Tayeb Labyed geeft kampioenskansen Helios knauw

Heilust kan champagne
alvast koel zetten

Limburgs dogblad sport

derde klassers

vierde klasse c

sport in cijfers
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Jni Limburg
mededeling Verordening bodembeschermingsgebied
m 146/18,92 Mergelland 1991. Kennisgeving van diverse

aanvragen en van de ontwerp-beschik-
kingen naar aanleiding van deze aanvragen
om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 1.
Mts. Brands, Bosstraat 17te Valkenburg aan
de Geul -onder voorschriften- ontheffing te
verlenen voor het bouwen van mestopslagen
op het adres Bosstraat 17te Valkenburg aan
de Geul (BV 3558/92/16428); 2. G. Widders-
hoven, Slenakerweg 14te Gulpen -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen voor het
bouwen van een mestopslag op het adres
Slenakerweg 14te Gulpen. (BV 3371/92/
16427).

Tervisielegging.
De aanvragen, onfwerp-beschikkingen en an-
dere relevante stukken liggenter inzagevanaf
6 mei 1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
van Valkenburg aan Geul (ad 1.) en Gulpen
(ad 2.) tijdens de werkuren en daarbuiten op
de in deze gemeenten gebruikelijke plaatsen
en tijden, tot het einde van de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 6 juni 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 30 mei
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
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mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zij
m 148/18/92 bij besluit van 7 april 1992 (r>r. Bv 54095 aan

Sif Holland Offshore B.V. onder een aantal
voorschriften revisievergunningen hebben ver-
leend ingevolge de Hinderwet en de Wet ge-
luidhinder voor de inrichting gelegen Mijnheer-
kensweg 33 te Roermond. Het besluit en alle
ter zake zijnde stukken liggenter inzagevan 4
mei 1992 tot 5 juni 1992 en wel: - in het Pro-
vinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuisvan
Roermond tijdens de werkuren en bovendien
donderdags van 17.00 uur tot 20.00 uur, in het
Stadhuis van Roermond (Bodekamer, Hoofd-
ingang Markt). Tot laatstgenoemde datum kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van
State door: a. de aanvrager; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig
artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht; d.
enige andere belanghebbende, die aantoont,
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
(overeenkomstig voornoemde artikelen) be-
zwaren in te brengen. De beschikking wordt
na afloop van de beroepstermijn van kracht,
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en
met toepassing van artikel 107van de Wet op
de Raad van State een verzoek is gedaan tot
schorsing van het besluit dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Het be-
roepschrift moet gericht en verzonden worden
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. Het
verzoek tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening moet eveneens worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van
State. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op een zodanig verzoek is beslist.

NOG SLECHTS ENKELE DAGEN EN
I WIJ SLUITEN ONZE DEUREN, DAAROM I

GAAN WIJ NU OVER TOT TOTALE■liquidatie!i verkoop i
VAN DE HELE VOORRAAD

KLASSE- KOSTUUMSInlTOT 379,-

BELAST MET DE LIQUIDATIE VERKOOP:
■*K0NFEKTIE-SUPER LIMBURG*!
I DEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDT PLAATS IN HET PAND I
IRAADHUISPLEIN 17 (««_,) I

HEERLEN
I LET OP: ALLÉÉN GEOPEND OP

DONDERDAG, VRIJDAG '
EN ZATERDAG VAN
10.00TOT 17.00 UUR.
DONDERDAG KOOPAVOND
TOT 21.00 UUR

I

Volvo is niet bang voor
vergelijkende reclame.
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Wat ons betreft, kan het licht op groen. Want als er Daarvoor ligt het bijna 550 pagina's tellende boek de nieuwe Volvo 440 1.6 met injectiemotor met een prijs v.a.

één manier is om duidelijk te maken dat een Volvo elke verge- Auto Test '92 gereed, dat uw Volvo-dealer u na een proefrit in ’ 29.950,-. Deze Volvo is zo nieuw, dat u hem nog niet zult

lijking doorstaat, dan is het wel met vergelijkende reclame. de Volvo van uw keuze graag overhandigt. aantreffen in Auto Test '92. Een persoonlijke test lijkt ons

Toegegeven, in ons land is dat nog even een punt van ZZ Z~T, : ; echter 'n minstens zo overtuigende kennismaking.
Test bijv. de nieuwe

discussie. Maar we nemen alvast de vrijheid om de zaken mr. A ___rv*i *~ " r ~*.r^ /-_r-/-\ Kortom, maak nu een proefrit bij de dichtstbijzijndeVolvo 440 1.6iv.a. ’ 29.950,-
Ul ~. ."■ .

t h __.„ . A T teens helder voor u op een rijtje te zetten. _ . Volvo-dealer.- Dan kunt u de beste hoofdstukken uit Auto Test

Bij de Volvo-dealer vindt u dan ook volop vergelij- Een interessant naslagwerk compleet met prijzen en '92 zelf ervaren,

kingsmateriaal. We doen namelijk een boekje open over roadtests, waarin alle merken en modellen aan bod komen. _______
onze eigen Volvo's, maar tevens over alle andere merken. Een extra reden om juist nu naar de showroom te komen, is Geniet het vertrouwen.

Volvo honoreert uw proefrit met een Auto Test '92.
Prijzen mcl. 8.T.W.. excl. kosten rijklaar maken v.a ’ 495,-. Wijzigingen voorbehouden. VolvoNederland Personenauto 8.V., Postbus 16,4153 ZG Beesd. 03458-8888. Voor informatie over Volvo Leasing kunt u terechtbij de Volvo-dealer, of belde Volvo Leaselijn 03458-8222. -

ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERS ECHT B.V, VOLTAWEG 17(IND.PARK "DE BERK"), TEL: 04754-87555 " GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-742719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERTKLIJN, DE KOUMEN
HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT BV, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-6165?

SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERSBV, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 046-510342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV,RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574. \

ZEG ER EENS WAT VAN I
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen.Toch zijner nog van
diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden
Enwie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoeijejetoch niet
mee. Maar doordat soort automobilisten
worden er weljaarlijks bijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

É'MM^^LWLMMMMMMMMMMMWMi////A# | BBBP'Veilig Verkeer Nederland*
w . _____JM_____rx// |

I _ gaat de zaak in zijn geheel verbouwen. I
I dimunt/ ALLES MOET WEG. KORTINGEN I
I >«e_._ _. %una»*»» TOT 70% VAN DE WINKELWAARDE. I

lidAmsterdamse DiamantBeurs

C- __.* _J Grote kollektie: " GOUDEN HORLOGES " BRIUANTRINGEN
Olttara # COLLIERS " ARMBANDEN enz. enz.

I Limbrichterstraat 32 ww _■ __■_ ___r^w^ />■«■| 046-521965 Haast tt want OP = OP! |



'De nadruk hoort te liggen op de prestatiesport'

Coach Breuer kraakt
bestuur badmintonbond

" De
badmintoncoach
van BC Victoria
wil dat in zijn
sport meer
nadruk wordt
gelegd op het
prestatieve
gebeuren.

Foto: DRIEPOOT

enz.
38. 50-44 11-17 39. 44-40 17-21 40. 26x17
12x21 41. 48-42 6-11 42. 42-37 11-17 43.
40-34 8-12 44. 45-40 21-26 45. 40-35
17-21 46. 34-30 12-17 47. 30-25
Dit is meteen remise maar winst zater
niet (meer) in: 39-34 (17-22) 28x17
(21x12) 33-28 (12-17) 38-33 (17-21) 28-22
(23-28) 32x14 (21x41) 30x8 (18x27) 8-3
(41-46) enz.: 1-1.
47 ... 24-29! Een standaardwending.
48. 33x24 19x30 49. 28x8 17-22 50.
35x24 22x44 51. 8-3 en remise overeen-
gekomen.

Om zelf op te lossen het diagram. Wit
speelt en wint. Oplossing volgende
week.
Dan nog de oplossing van vorige
week. Wit, negen schijven, op 16, 23,
25, 28, 33, 38, 41, 47 en 49. Zwart, ne-
gen schijven, op 7,12,18, 24, 29, 31, 34,
35 en 40. Wit wint via 1. 50-44 39x50 2.
16-11. Dit begin ligt voord e hand,
maar wat dadelijk volgt bepaald niet.
2. ... 50x46 3. 11x2 29x38 4. 2x8!!! (ach
tereenvolgens over 24, 34, 31 en 12).
De prachtige clou, het slaan naar 8
lijkt een slag in de lucht maar is, inte-
gendeel, de enige weg naar de winst!
4 ... 18x29 5. 47-42! 46x2 6. 42x24 2x30
7. 25x34 met oppositie. Auteur: S.
Joesjkevitsj.

Voor Van Lith betekende het kam-
pioenschap haar zevende NK-titel in
successie. De vrouw die haar deze
eeuw nog naar de kroon wil steken
moet snel zijn.
Van dewinnares was hier vorige week
al een partij te zien. De uiteindelijke
nummers twee en drievan deranglijst
vochten het volgende klassieke duel
uit:
Wanders - Meijler 6e ronde
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32
13-19 4. 41-37 8-13 5. 34-29 23x34 6.
39x30 10-14 7. 44-39 19-23 8. 46-4114-19
9. 32-28 23x32 10. 37x28 5-10 11. 41-37
10-14 12. 38-32 18-23 13. 43-38 20-24 14.
31-27 12-18 15. 40-34 2-8 16. 37-31 7-12
17. 49-43 17-21 18. 30-25 21-26 19. 34-30
26x37 20. 42x31 11-17 21. 27-22 18x27
22. 31x11 16x7 23. 36-31 12-18 24. 31-27'
8-12 25. 47-41 7-11 26. 41-36 1-7 27.
39-34 11-16 28. 36-31 7-11 29. 31-26
14-20
Zwart heeft weinig keus, op
(23x29x29) laat wit 27-21x21! volgen
met de dreiging 28-23 en na het op
zich aardige 29 ... 12-17 is direct 27-22
enz. weliswaar verboden omdat zwart
dan met (14-20) en (13-18) naar dam
combineert maar na eerst 25-20 en
daarna 27-22 staat zwart met lege han-
den.
30. 25x14 9x20 31. 30-25 4-9 32. 25x14
9x20 33. 43-39!
Zo maakt Wanders het gevaarlijke
(12-17) onschadelijk met 27-21.
33 ... 24-29 34. 33x24 20x40 35. 35x44
15-20 36. 39-33 20-24 37. 44-39 3-8
De kroonschijf kan inderdaad niet
goed de andere kant uit want na (3-9)
50-44 kan zwart niet met (9-14) verder
vanwege de Coup Royal 27-22, 44-40

Fortuna maakte vorige week overuren
in de laatsteronde van het dames-NK.
De geluksgodin kon maar niet beslis-
sen wie nationaal kampioene mocht
worden. Ze koos uiteindelijkvoor Ka-
ren van Lith. Een beetje begrijpelijk
want het spel van lij staanvoerster Er-
na Wanders in de eindronde had veel
van een wanprestatie. Haar titel zou
een nasmaakje hebben gehad.

zaak zijn. Als enige Limburgse
in de nationale selectie staat ze
in de picture. Ze zal zich in elk
geval moeten kunnen etaleren.
Daarvoor is de interregioklasse
al een goede mogelijkheid.

Voetbalster Keersemeeckers in selectie onder 18 jaar

Liesbeth in Oranje
Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH

agenda
/ Aankondigingen vöör woensdag

’ naar sportredactie Limburgs Dagblad
I postbus3loo. 6401 DP Heerlen

Onder vermelding van'agenda. ’ZONDAG
Honkbal, Heerlen. Sportpark
Varenbeuk, 14.00 uur: Stel-
rad/All Stars-Spijkenisse.

Softbal, Heerlen. Sportpark
Varenbeuk, 14.30 uur: Stelrad
All Stars-Artiglas Jeka.

Oefenloop Telematica, Heer-
len. Start om 10.00 uur op het
Emmaplein, warming up om
09.30 uur.

Van onze correspondent
AAARCELWERRY

HOENSBROEK - Prestatief zijn de clubs VCH en VCL devaandeldragers in deze volleybalregio. Temidden van hun re-
sultaten vallen de kleinere clubs, die minder vaak aan de weg; .^meren, nauwelijks op. Een sprekend voorbeeld daarvan

de volleyballers van Sport en Spel uit Hoensbroek. On-
; Jar>gs haalde de ploeg van coach Martin Robijn en trainer/spe-. ler Michel Palm tot veler verrassing het kampioenschap in dei eerste klasse district binnen. Volgend seizoen debuteert deï vijftig leden tellende club in de promotieklasse, de drem-
J pel naar de landelijke afdeling.

het grijpen - acht de 'technisch di-
recteur' de kans niet ondenkbeeldig
dat Victoria komend seizoen pro-
moveert naar de hoofdklasse.

„Met eigen spelers proberen we het
onderste uit de kan te halen," zegt
Breuer. „De komende maanden
wordt de belangrijke basis gelegd
voor de volgende competitie. De
spelers moeten in technisch en
mentaal opzicht verder groeien.
Ron Leunissen zit na een sterke pe-
riode in een kleine crisis. Dat is he-
lemaal niet rampzalig. Hij moet zich
zelf zien op te monteren en er ver-
sterkt uitkomen. Ook een dalletje
kan heilzaam werken."

ze wil. Haar doel is uiteindelijk
het Nederlands damesteam. De
eerste schreden in die richting
zijn gezet.

tussen de jongetjes van Willem
I met voetbal startte. Met WW

speelde ze, nadat dit team kam-
pioen was geworden, een jaar in
de interregioklasse. Toch ver-
koos ze de overstap naar Rapid
omdat ze daar meer meisjes van
haar eigen leeftijd aantrof terwijl
ze bij WW veruit de jongste
was.

Waar Frans-Josef Breuer wel pro-
blemen mee heeft, is de amateuristi-
sche handelwijze van provinciale
bestuurderen. De streng overko-
kende leermeester laat weten datbij districtsbestuur nog liever van-
daag dan morgen ziet opstappen.
'Reden? De sterke nadruk op het re-
creatieve gebeuren. „Presteren

binnen het Limburgse be-
stuur volstrekt onbelangrijk gevon-
den. Zo is het ondermeer om tebuilen hoe het wedstrijdgebeuren
lfi deze regio georganiseerd is," zijn

'enkele kritiekpunten van Breuer.
kracht van Franz-Josef Breuer

2lt 'm volgens Ron Leunissen voor-
al in het motiveren van spelers. „Hij
*an iemand helemaal de kop gek
"laken. Breuer is bezeten van pres-teren. Hij is een perfectionist die
'9an de onbelangrijkste details aan-dacht schenkt. Ook organisatorisch
beeft Breuer een grote vinger in de
Pap. Als Victoria een toernooi orga-
niseert en Breuer trekt zich een
Kwartiertje terug, dan loopt alles inde soep. Deze club kan eenvoudig-weg niet zonder hem. Een week
donder Breuer en het zaakje kan op-
gedoekt worden."

bejubelde persoon in kwestie
Schudt alle schouderklopjes van
£ich af en benadrukt dat vele ande-
re personen een niet onbelangrijk

hebben in het overeind
goudenvan Limburgs belangrijkste
'?admintonbolwerk. „Elke dag leer
p* nog bij. Uren kan ik discussiëren

collega's over onze mooie sport,
'iet is een grote uitdaging om met
Jeugd te werken. Ik wijs ze op hun
Verantwoordelijkheid. Zeker waar
"et mentaliteit en trainingsinzet be-
tfeft. Met dwang bereik je niets,
Jfraar iemand met de neus op de fei-
ten drukken heeft vaak een positie-ve uitwerking."

al twintig jaar is Breuer de
hoogste technische baas bij Victo-
ra. Ooit speelde de club hoofdklas-
se. Dit jaar miste zijn ploeg op een
baar na het kampioenschap en de

Iterugkeer op het oude niveau. Nu
dsterspeler Ron Leunissen heeft he-
lsloten zijn verblijf in Hoensbroek
ifriet nog een jaartjete verlengen - de
IJ?-jarige Brunssummer had deaan-
-1biedingen van eredivisieclubs voor

Laat ons eerst eens kijken naar de op-
lossing van het probleem van vorige
week. Wit: Kei, De6, Tel, Thl, Lc3,
Pfs, a3, b2, c4, e3, h2. Zwart: Kh7,
Db6, TaB, TfB, Pes, Pg4, a7, b7, g5, h6.
Wit speelt en wint. De stelling was af-
komstig uit de partij Reshesvsky-
Polugajevski, 1970. OOk op latere
leeftijd speelde Samuel Reshevsky
nog gave partijen. In bovenstaande
stelling ging hij gedecideerd verder:
28. td7 + !,P:d7 29. D:d7 +,Kg630. h4!
Dreigt mat met 31. -h5. Er zijn twee
manier om deze directe dreiging te
pareren. 30. ..,h5. Het alternatief 30.

Keersemeeckers heeft al vanaf
haar eerste voetbalcapriolen, bij
Willem 11, steeds als spits geope-
reerd. Dit jaar heeft ze bij Rapid,
op een totaal van 17 wedstrijden
al 19 doelpunten op haar naam
gebracht. Zij is echt doelgericht
en maakt het verenigingen altijd
lastig omdat ze op elke bal jaagt.
Ze bezit een, en dan zeer zeker
voor het damesvoetbal, opmer-
kelijk goede techniek en is voor
de duvel niet bang.

„Ik heb wat aanbiedingen gehad
om elders te komen spelen.
Daarbij waren er ook vanuit Bel-
gië. Ik ben er niet op in gegaan,
want anders raak je misschien
uit de kijker en zou ik mijn uit-
eindelijk doel, het nationale
damesteam, kunnen mislopen".

„Aanvankelijk waren er zestig
meisjes waaruit de selectie was
opgebouwd. Met een paar meis-
jes zijn we rechtstreeks bij de
laatste dertien geselecteerd.' De
anderen hebben zich meestal via
'herkansingen' moeten waarma-
ken. Of ik er trots op moet zijn
weet ik niet. Het kwam in feite
een beetje als een verrassing. Ik
had nog niet het idee dat ik al zo
ver was. Begrijp me goed, ik ben
er wel enorm mee verguld, maar
ik moet nog zo veel waarmaken.
Daarom blijf ik liever met beide
benen op de grond."

„Dat maakte voor mij het ver-
schil. Bij Rapid is er een uitste-
kende sfeer en er wordt met een
jong team opgebouwd naar de
toekomst toe. Het afgelopen sei-
zoen ontsnapte Rapid op het nip-
pertje aan degradatie. Dit jaar
draaien we al lekker mee boven-
aan. Als het blijft meezitten dan
zouden we mogelijk volgend jaar
eens aan een kampioenschap
kunnen denken".

HEERLEN - „Karakter,
dat is wat je op het veld
moet hebben. Anders kun
je het wel vergeten. Ik heb
de vereiste instelling en dat
maakt dat ik veel voor mijn
sport kan betekenen. Mijn
selectie voor het Neder-
lands damesteam onder 18
jaar grijp ik daarom met
beide handen aan." Staal-
harde uitspraken uit de
mond van een zestienjarige.
Toch heeft de Maastrichtse
Liesbeth Keersemeeckers
de wijsheid niet in pacht.
Het is opmerkelijk hoe
nuchter de jonge studente
het voetbal benadert.

Rapid
Liesbeth Keersemeeckers speelt
in de eerste klasse Zuid bij het
Maastrichtse Rapid. Aanvanke-
lijk speelde ze bij Sportclub
WW '28 nadat ze als achtjarigeLiesbeth weet wat ze kan en wat

Wapen
Voor Liesbeth Keersemeeckers
zou dat in elk geval een goede

„Dat moet ook wel. In het da-
mesvoetbal wordt misschien nog
wel gemener gespeeld dan bij de
heren. Met van die lange nagels
krabben en knijpen is schering
en inslag. Ik laat me er niet door
intimideren. Mijn beste wapen is
mijn rust. Ik lach mijn tegen-
standster gewoon uit. Moet je
eens kijken wie er dan uit zijn
evenwicht raakt."

N. Short - A. Karpov. 10e partij Sici-
liaans. 1. e4,c5 2. Pf3.Pc6 3. d4,c:d4 4.
P:d4,Pf6 5. Pc3,d6 6. Lgs,e6 7. Dd2,le7
8. Dd2,o-0 9. Pb3. De laatste jaren
sterk in zwang gekomen. Het belang-
rijkste alternatief is gelegen in de va-
riant 9. f4,h6 10. Lh4,Ld7 11. Pf3,Das
12. Kbl. (. ..,a6!? Om snel tot actie op
de damevleugel te komen. Bekend is
9. ..,Db6 10. Le3,Dc7 11. f3,a6. 10.
L:f6,g:f6 11. h4,KhB 12.g4,b5 13. g5,b4.
De zwarte actie komt als eerste. 14.
Pa4! Het witte paard lijkt hier enig-
zins buitenspel te staan, maar daaren-
tegen controleert het een aantal be-
langrijke velden op de damevleugel.
14. ...TgB. Na 14. ..,f:gs 15. hgs,Lgs 16.
f 4krijgt wit over de open lijnen een
beslissende aanval. 15. f4,TbB 16.
Kbl.lfS 17. Le2,es 18. fs,fgs 19.
h:gs,T:gs. Op 19. ..,D:gs volgt 20.
Dds,PdB 21. Ths met wit initiatief. 20.
De3! De witte dame kan van hieruit
zowel op de konigs- alswel de dame-
vleugel in actie komen. 20. ..,Df6 21.
Pb6,Pe7 22. P:cB. Wint de geofferde
pion terug. 22. ..,T:cB. Na 22. ..,P:cB
beschikt wit over het sterke 23. Lc4
waarmee op f7dreigt te slaan. Er kan
volgen 23. ..,Tg7 24. Th6.Dgs 25. t:h7+
,K:h7 26. thl + ,KgB 27. Dh3,Dgl+ 28.
Pcl,d:hl 29. D:hl. 23. L:a6,TdB 24.
Db6,PgB 25. Pas! De witte aanval ver-
huist van de koningsvleugel naar de
damevleugel. De tekstzet is sterker als
25. d:b4 waarna zwart met 25. ..,d5 tot
tegenspel komt. 25. ..,d5. Toch, maar
nu minder sterk. 26. Pc6,Td6 27. e:d-
-5,Pe7 28. D:b4. Er volgt nu een tacti-
sche afwikkeling die wit beter bere-
kend en getaxeerd heft. 28. ..,P:ds 29.
t:ds,Dg7. of 29. ~,T:ds 30. D:fB+,TgB
31. De7. 30. t:d6,Tgl+ 31. Tdl,T:dl +
32. t:dl,L:b4 33. P:b4,Dg4 34. TdB+
,Kg735. a3,D:f5 36. Tdl. Het is over en
uit. Zwart wil intijdnood de 40e zet
halen. 36. ..,h5 37. Tel,De6, 38. Lb7,fs
39. Lds,Df6 40. c4,e4 41. c5. De uit-
schakeling van Anatoli Karpov is een
feit. 1-0.

..,Pf6 faalde op 31. h5+,P:hs 32.Pe7+!.
Maar ook de tekstzet mag niet meer
baten. 31. Pe7'.,Kh6 32. h:gs+,K:gs 33.
Dds+ 1-0.

Het is ze gelukt. Onze westerse verte-
genwoordigers Timman en Short,
gaan uitmaken wie er in 1993 mag uit-
komen tegen wereldkampioen Kaspa-
rov. De tweede week van dekandida-
tenmatches in Linares was (gelukkig)
van een hoger nivo. In de achtste par-
tij kwamen Timman en Short beiden
op zeer fraaie wijze op kop. Beiden
behielden ze hun voorsprong met
zwart in de negende ronde. Zeker
Timman hield gemakkelijk stand. In
de tiende en laatste ronde vingen bei-
den knap de wanhoopspogingen van
hun opponenten op, om vervolgens de
zwakke plekken gevoelig open te leg-
gen. Aan Nigel Short komt de eer om
het Karpov hoofdstuk af te sluiten.
Anatoli Karpov, in de periode
1975-1985 wereldkampioen en daarna
vijf maal in de confrontatie met Ka-
sparov, heeft niet meer de scherpte
van voorheen. Nog altijd kan hij
prachtige partijen spelen, zoals hij be-
wees in de zevende partij. Maar de
continuïteit is er uit. Afgelopen dins-
dag had hij zijn laatste kans om de
match te redden. Hij bediende zich
met zwart van de Rauzer-variant van
het Siciliaans.

De groeistuipen
van Sport en Spel " De selectie van de Hoensbroekse volleybalclub Sport en

Spel lijkt de grenzen van haar kunnen nog niet bereikt te
hebben. Foto: DRIEPOOT

Homogeniteit bezorgt Hoensbroekse volleyballers titel

rend vermogen van Sport en Spel.
Ook een sterk punt dit seizoen was
de goede sfeer. Toen het even wat
minder liep pakte de ploeg zich
bijeen en kroop als één man uit het
dal"

De routine van Peter van Teeffelen,
het tactische vernuft van spelverde-
ler Jean Snijders, 'springveer' Fran-
klin Hilman, de onopvallende maar
tegelijkertijd o zo produktieve bal-
len van Hans Wilnink en het over-
donderende en aanstekelijke en-
thousiasme van Martin Bijsmans en
Roger Mevis leverdenSport en Spel
het beste resulaat uit haar 31-jarig
bestaan op.

Nuttig
j.°bijn prijst zich gelukkig met een

buitenaanval. „Michel
alm en Max Pelzers verrichten in
at opzicht nuttig werk. Zij hebbenn belangrijk aandeel in het sco-

r^atuurlijk een aansprekende pres-
tle", stelt Martin Robijn. Hij zag

i ? een driejarig verblijf in de eerste
„'asse zijn achtkoppige selectie
§ °eien naarmate het seizoen vor-
g rde. „Sport en Spel heeft een.jj er*wichtig team. Het klassever-
r^"'l tussen de spelers is minimaal,

oor de relatief weinig zwakke
j^nten zijn wij moeilijk te bespe-

♦ 8652
♦ 873
♦ 8943
♦ 53

Noord Oost Zuid West
pas 1 ♦- pas 2 «►pas 2 M> pas 3 ♦
pas 6 SA en allen passen

Een nogal stevig geboden slem, mede
veroorzaakt door het feit dat West zijn
spel m.i. heeft overboden. De combi-
natie 2 4» + 3 ♦ is sterker dan een
direkt bod van 3 ♦ na de opening van
1 ♦. Deze laatste actie heeft zeker
mijn voorkeur en zou hier tot het rus-
tiger 3SA eindbod hebben geleid.
Zuid, van huis uit al een beredeneerd
uitkomer, zat er inmiddels extra mee
hoe te starten, want er werd van hem
nog wat verwacht ook. Dus ging hij er
nog eens voor zitten. 'Waren alle bie-
dingenreëel?", zo wilde hij weten. „En
ontkende het 2 4»-bod een 4k ♦?" Het
antwoord was: ja. Waarom had Oost
dan nog 2 ♦ geboden, zo vroeg zuid
zich af, want er waren genoeg vogels,
die, zoals hier, zon kleur dan alleen
nog boden om er een uitkomst in te
voorkomen. Maar daarvoor was het ei-
gelijk allemaal wat te veel uit de losse
pols gegaan en OW zouden toch zeker
zelfniet "als gekken" zitten te bieden?
Vooral gezien dit laatste leverde Zuid
het verwachte beetje tegenstand door
V8op tafel te leggen, voor de vrouw,
heer en aas. De leider sneed nu +V,
voor de heer van Noord die VlO nas-
peelde, voor de boer van Oost. Nu
volgde er een snit op -f»B, waardoorNoord wederom aan slag kwam en zo-waar nog 3 hartenslagen kon incasse-
ren voor 4 down. Het volgende slemvan OW, 6R, ging met een beetje te-
genstand eveneens 4 down, mede als
gevolg waarvan NZ na afloop ook fi-
nancieel gezien op een geslaagde dag
konden terugblikken.

PIE MEDICAL 1992
Het 9e Pie Medical toernooi is einde-
lijk weer eens eenLimburgs gebeuren
geworden. Niet alleen omdat Pie Me-
dical en MEGA, voorheen PLEM, als
vanouds hun bijdragen leverden,
maar vooral omdat er eindelijk weer
eens Limburgers op het erepodium
kwamen. Dat waren oude bekenden,
de dames Gerads-v.d. Haar (le), ge-
volgd door Gielkens-Meys (2e). Jam-
mer dat de laatste nog wat jong is,
anders zou het nationaal kampioen-
schap senioren in mei a.s. bij voorbaat
in Zuidlimburgse handen terecht ko-
men. Helaas moest er op de 3e plaats
een buitenstaander, Hoevenaars-
Uiterwaal, worden geduld en duurde
het tot de 9e plaats voordat echte
Maastrichtenaren, Deliège Fliek bin-
nenkwamen. Maar voor BEM, de
stichting Bridge Evenementen Maas-
tricht, bood deze 9e editie, met 140
inschrijvingen en een duidelijk Lim-
burgse stempel, een mooi uitzicht
voor een feestelijk lustrum in 1993.

Natuurlijk bleef er voor de spelers af
en toe toch wat te wensen over. Zo
verzuchtte onderstaand OW-paar, bij
het zien van de tegenpartij in de 8e
ronde: "Eindelijk een beetje tegen-
stand". In de voorgaande 7 rondes was
er kennelijk nogal wat ervaring opge-
daan met mensen die 'als gekken'
,hadden zitten bieden. In deze 8e ron-
de kregen NZ daar trouwens de kans
niet voor want OW kwamen zelf2 keer
in slem terecht. Het le lag als volgt:

♦ H74
♦ H 10952
♦ 6
4.H862

4> 103 n ♦AVB9
»V 6 w 0 »AB4
♦ A752 W U ♦HVIOB
"fr A 10984 I Z | _)_ V 7

sport kort
* BRIDGE - De dames Ge-

_
.rds/Van de Haar uit Heerlen

:}.n als eerste geëindigd in het
L le medical-bridgetoernooi in
Maastricht. Tweede werd het
CoPpel Gielkens/Meijs.

Sport en Spel is met het oog op de
toekomst voorzien van voldoende
jonge talenten. „Johnny Hendriks,
Bas Wientjes en Erik Janssen zijn
veelbelovende jongeren die voorlo-
pig nog het tweede team bemannen.
Hendriks heeft zelfs al enkele ma-
len in de hoofdmacht moeten inval-
len en niet zonder succes. Het is
best opmerkelijk dat een kleine ver-

eniging als Sport en Spel toch nog
over zon sterke jeugdlichting be-
schikt", vindt Martin Robijn.

Ook in de volleybalwereld is de
transferperiode in alle hevigheid
losgebarsten. Op vrijwel alle regio-
nen wordt er flink wat afgeronseld
om de teams compleet of op kwali-

tatief voldoende peil te brengen.
Martin Robijn houdt voorlopig nog
een slag om de arm met betrekking
tot de teambezetting van Sport en
Spel. „Je weet nooit wat spelers
gaan doen. Ik hoop dat iedereen
blijft. Toch is versterking onont-
koombaar om een beetje redelijk te
kunnen meedraaien in de promotie-
klasse."

Martin Robijn: „Elk speler heeft
zijn individuele kwaliteiten. Als
coach is het mijn taak die zoveel
mogelijk in dienst van het team te
stellen. Behalve de taktiek wordt bij
Sport en Spel erg veel aandacht aan
het mentaleaspekt besteedt. De ene
keer dient de spanning te worden
opgevoerd, terwijl op een ander mo-
ment juistontspanning devoorkeur
verdient".

Vrijdag 1 mei 1992 "23

EDDY BUDE
Van onze correspondent

(HOENSBROEK - Volgens Victoria-trainer Franz-Josef
IBreuer is zijn ruwe diamant Ron Leunissen in een 'gezond
idalletje'. Een uitspraak die maar weinig collega's van de 45-ja-
rige Hoensbroekenaar begrijpen. Tot ver buiten de landsgren-
zen wordt hij geroemd om zijn trainingsmethodieken. Het
Aantal kritikasters is vooral binnen onze provincie talrijk. „Tij-
dens een LX voelde ik dat sommigen negatief over me den-
ken. 'Wat is die fanatiek. Ik heb er mee leren leven dat men-
den met mijn sterke prestatiegerichtheid problemen hebben,
inmiddels laat me dat volstrekt koud."

timburgs dagblad j sport oostelijke mijnstreek

dammenmet john van den borst

schakenmet michiel bunnik

met wiel gielkens
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Vobis verlicht uw arbeid
Moderne programma's vragen steeds meer rekenkracht van microcomputers. Vobis levert
krachtige Highscreen computersystemen die probleemloos alle software aankunnen. In plaats
van wachten op de machine krijgt u vlot antwoord. Haast u naar een van onze winkels en ,_ overtuig u zelf van de kracht van de 386 en

&l tA — 486 machines machines. Bekijk dan tevens
ons ruime assortiment randapparatuur.
Laat uw arbeid maar aan de computer over.

Gsm!!!!» 1 KOMPAKT3BBSX2SMHz\mmm\mm\mmmmmmmmmmmmmmmmmm\ y 2Mb RAM yBO Mb hard-
[ * ______________ m disk/16 bit SuperVGA

(256 Kb) / diskdrive 5,25" Highscreen

i: -■— |—j— en 3,5" (1.2 Mb en 1.4 Mb) Inkjet printer IP 160
_..

wm{ L~J j / 2 seriële poorten, 1x /HP DeskJetplus compatible
-VM jmm parallel(printer), Ixgame- ✓8 Kb buffer / 300 dpi / 6 fonts

~~~~^ %mm*-^ port/SuperVGAklfMÊlb tekens/sec.

' —* ***-> monitor (28/3) I'jM'jtllJ 899,-

-9 RQQ - HP DeskJet Color
—-^[Sfc3.__ -g tak " " aVmM\M%JMj m ✓ 300 dpi / 240 cps / parallelle
*y ""- I B M_B__d| I 1 * en seriële poort (RS 232)

mwmm m^^^gran|MHnnjH| / ook voor zwart afdrukken

/ "" ...,s_,,.i^ \ types ✓ NLQ / paperparkf
@

1 429,-
MIMMSJËMËÊMj MISSMSEKSEE'ÊË* I Sratfs software! I
KOMPAKT 28620 MM* TOWER 486SX 20 MHZ Het softwarepakket dat gratis bij elke
/1 Mb RAM /50 Mb hardtetaf 16 1 / 4Mb RAM ✓ 105 Mb harddisk /16 bit Super- oSSSe?"*SuperVGA (256Ja|f 5,25" + VGA (512 Kb) / diskdrive 5,25" en 3,5" (1.2 Mb MS Works (geïntegreerd pakket

/se _le poor- en 1.4 Mb) ✓ 2 seriële poorten, 1x parallel- bestaande uit: spreadsheet,

ten. tx pa_alllpHft lUepW (printer), 1x gameport ✓ 14" Low Emission coïSSJTóf SEows.
✓ 14" SVGA __gSiiiplP)itorSV28/3 SuperV(__^______Éil|!l^ kleurenmonitor LE1024 Powerbasic, PCToois7.i.

_-J_!?!_ *^ 3.599,-
HiMHIUÉadUIMMMyMUaIÉI Op alle apparatuur geldt een garantieperiode van 1 jaar. ~ MMMW m M^My

Priis- en modelwiizigingen voorbehouden Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Alle voorgaande aanbiedingen zijn hiermee vervallen. KA I (~~ROC^OM P l JTFRS
■ Amsterdam Centuurbaan 133/135(Ferd. Bolstraat) Tel. 020 - 6716992 ■Eindhoven Emmasingel 35 Tel. 040 - 432600 llVfiTHÏJllf'nniiTifTilifnl
■ Groningen Herestraat 95 Tel. 050-140999 ■ Haarlem Gedepte Oude Gracht 82 (Grote Houtstraat) Tel. 023 - 326017 ■ HOOFDKANTOOR:
■ Heerlen Stationstraat 18 Telefoon 045-718873 ■ Hilversum Groest 86, Bus 100 (Hilvertshof) Tel. 035-236426 Postbus 9104,1180 MC Amstelveen. §
■Leiden Haarlemmerstraat 239 (parkeergar. Driessen) Tel. 071 -122164 ■Rotterdam Rodezand 17Tel. 010-4331604 Faxo2o-6472761

■J Gigantische [■
ChesterikldShow!

Origineel Engelse _liiLJiiiiMtt_Sv^iiiiiiii.iiiM __im__i____i___________i_____■■■ ■_Cheeterfleld. Schots JMPP*rundieder met vol- l?il>^!®S§^^S BSledige garantie. Keuze
uit Engels vakwerk,
gemaakt door leden
van The guild of Master iftf BHhV'Craftsmen' voorzien van
echtheids-certificaat '< ql^wHl

Mr si v l^^m JM^lpff-

mmmm\^^^t liÉßtt^ 'MwflKk
___^_M__M^__^l^_W___g_»i_. SSgjjj^swwsp 1

tB ÉSS i&^H^r

BmJk _P!»^s____J L&ffil iSM^Bimb «Ji 'Ag
PfWürli. 'n versch'"enc|e kleuren leverbaar. IwM^^^gff^
-Jt-E-f^TM __■ <^ok andere komblnaties mogelijk. L^ÉIÉL§P|Ej|lwß I Bijvoorbeeld:

met 32 filialen door heel Nederland !
VRIJDAG 1 MEI JËF^^ "MOTEL

1—;—I van 10.00 uur - 21.00 uur, (koopavond) wm HEERLEN" | '■ ZATERDAG 2 MEI SHOW IN M Ter Worm 10
VAN 10.00 UUR - 17.00 UUR '■afslag "In de Cramer" HEERLEN' . i ii, n — I

MEDEDELING
aan de abonnees van
CAI Roermond b.v.

Geachte abonnee.
Het abonnementsgeld dat u
voor uwaansluiting op het
kabeltelevisienet betaalt,
bevat o.a. vergoedingen
voor auteursrechten van
radio- en
televisieprogramma's en
kosten voor het in bedrijf
houdenvan het kabelnet.
Tengevolge \an verhoging
van de auteursrechten,
stijging van overige kosten
en de door de overheid
opgelegde heffingen wordt
het tarief per 1april 1992met
/ 0,14 (’0,12 exclusief
8.T.W.) verhoogd tot / 16,28
(inclusief 8.T.W.) per maand.
(De tarieven voor de
beperkte pakketten - B enC -
worden eveneens met dit
bedrag verhoogd).
De Kabelraad Roermond en
de Bouwvereniging St. Jozef
hebben ingestemd met deze
verhoging.
Wij hopen U naar genoegen
te hebben geïnformeerd.
CAI Roermond b.v.

. I

m pi Moeten we ude voordelen van
§fe^-r 1 stuurbekrachtiging nog uitleggen? _

i/\y r v * * /" -W 'V% *mk «Bfiy r^ .______________£«_______> p "^ - f :?!^^H ___________________________ *^/\r*rf^* ' *V3U* *

Mitsubishi L3OO Natuurlijk niet. Maar uw baas misschien wel. geen slalom uit de weg. Kortom, stuurgemak

Standaard \yant er zijn nog altijd opdrachtgevers die hun waar u als full-time chauffeur alle recht op
stuurbekrachtiging

Vanaff2O 390 - chauffeurs °P Pad sturen met een bestelwagen heeft.

zonder stuurbekrachtiging. Natuurlijk heeft de L3OO ook standaard

Wij van Mitsubishi trekken ons dat een 5e deur en, in dieseluitvoering, standaard

zwaar aan. Als geen ander kennen wij immers een 2.5 litermotor.

de specifieke wensen van iedere bestelwagen- Bovendien krijgt u maar liefst 3 jaar

chauffeur. Vandaar dat wij al onze L3OO-bestel- Totaal Garantie (met een maximum van

wagens standaard hebben voorzien van stuur- 100.000 km) en 6 jaar garantie tegen corrosie

bekrachtiging. van binnenuit.

Een beetje chauffeur redt zich natuurlijk De Mitsubishi L3OO is al verkrijgbaar

wel op smalle weggetjes en in drukke winkel- vanaf f 20.390,-. Redenen voldoende om de

straten. Maar voor het vinden van een goede L3OO eens uitvoerig te testen. U bent er van

Prijzen zijn excl. BTW laad- of losplaats, moeten er vaak lastige harte welkom!1 En uw baas natuurlijk ook.

enkosten rijklaar maken, manoeuvres worden uitgehaald.

afSassenheim. Kijken, draaien, insteken, kijken, uit-
Mwvm. De L3OO van Mitsubishi komt standaard

Prijs-en modelwijzigingen draaien... en nog eens proberen. Verloren tijd motors als beste uit de bus.

j$Z :__f______ ____tü__

msÊm^^^^^S "M\ w^-
HH^B n^HHiMM^^^rS^ Mm^^^UmW^^^^^^^M

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN 8.V., ' POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstroot 49, tel 046-371054. LocWl 93, tel. 045-425555. . Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
ECHT KOENEN'S AUTOBEDRIJF MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, ROERMOND TRUCK SERVICE CENTER,
(servicedealer), Brugweg 8, tel. 04754-84900. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Mijnsheerkens 16,tel. 046-527000.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT TRUCK SERVICE CENTER, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Korvetweg 20-22, lel. 046-527000. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HORN HORNERHEIDE, OIRSBEEKTRUCK SERVICE CENTER, SITTARD TRUCK SERVICE CENTER,
Heyttiuyserweg 10, tel. 04758-2561. Provincialeweg Noord 9, lel. 046-527000. Bergerweg 63, tel. 046-527000.

_____?
Igg Provincie
@rjB Limburg
m U9/18-92 Relatienotagebied Centraal Plateau.

Regeling beheersovereenkomsten 1988.
Kennisgeving ingevolge artikel 12, tweede lid.
Bekendmaking voorontwerp-beheersplan (herziening).
Gedeputeerde Staten in Limburg maken bekend datvan 9 mei tot en met 9
juni 1992 het voorontwerp-beheersplan (herziening) en het daarvan onderdeel
uitmakend voorstel over begrenzing en status van hetrelatienotagebied Cen-
traal Plateau terinzage ligt. Het voorontwerp-beheersplan Centraal Plateau
heeft betrekking op beheers- en reservaatsgebied in de gemeenten Beek,
Heerlen, Meerssen, Nuth, Schinnen, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
Het voorontwerp-beheersplanen de kaarten met het voorstel voor het be-
heers- en reservaatsgebied liggenvan 9 mei tot en met 9 juni 1992 tijdens
kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, op de bovenge-
noemde gemeentehuizen, bij het secretariaat van het Waterschap Roer en
Overmaas en bij het secretariaat van de PCBL op het kantoor van de Directeur
Landbouw, Natuur en Openlucht- recreatie, Slachthuisstraat 71 te Roermond.
Gedurende de perode van terinzagelegging zal de PCBL namens GS voorlich-
tingsbijeenkomsten beleggen en wel op: - dinsdag 19 mei 1992 in Café Her-
berg Mareveld, Mareweg 23 te Schimmert om 20.00 uur; - donderdag 21 mei
1992 in Café K. Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen om 20.00 uur. Gedurende
de periodevan terinzagelegging zal op woensdag 27 mei 1992 in het Districts-
bureau van Uitvoering te Wijlre van 09.00 tot 16.00 uur gelegenheidworden
gebodenom desgewenst mondelinge toelichting te vragen op bovengenoemd
plan en begrenzing. Het voorontwerp-beheersplan met kaart is voor belang- ,
hebbenden gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van de PCBL, Postbus 965,
6040 AZRoermond (04750-96813). Nadere informatie is verkrijgbaar bij het
secretariaat van de PCBL, Slachthuisstraat 71 te Roermond, telefoon 04750-
-96813 (de heer Rompelberg). Tot en met 23 iuni 1992kan ieder zijn of haar
bezwaar op bovengenoemd plan schriftelijk kenbaar maken bij: Het Collegevan GS. Postbus 5700. 6202 MA Maastricht.

- . _>

Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen

gjgËÊk 5100 aachen, wirichsbongardstraße \B
WSü ________ RCgenüber i-lisenbrunn.il |
"^^^^^" telefon 0949-241/407919-20 I[Pl bp-parkhaus vririchsbongardstraft '] —: — _ _. s

Limburgs Dagblad
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Voor inlichtingen/reservering advertenties op deze pagina. Els Swaans 045-739383.
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r MMMMMMMMMMMMMa^iémmm^^aMÊméaimi^M
II Heerlen Scapino Ballet Rotterdam. Ed Wubbe: Sittard Bevrijdingsconcert door Jeugd Strijkers ■|l Perfect Skin - Part 111, Daniël Ezralow: Orkestll nieuw ballet, Nils Christe: Pulcinella I
'■■■fl ■ Heerlen Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder,_, I van Marsha Norman - 20.30 u. Heerlen HetZuidelijk Toneel: Het begeren onder■ (Kleine Zaal) de olmen,van Eugène O'Neill

H Sittard Paul van Vliet ___________fïTST!iï7I7TïT!T7E^n?BBI^^HB IMW ■ f/sl,fibk,
K ....;-/"'-»"--. H I Heerlen Bavo Galama: lets met een kist

H Heerlen Het Groot Niet Te Vermijden Dans/Show \2_*_ P_onee|_ I

" I B éÊÊt^M^^Ê Orkest Heerlen De Mensenslmger, toneelstuk doorDirk

\\l\\W Kerkrade Opera van Krakow: Lucia di Sittard Sketches on you, door muziektheater-W *"*Sk a V.J H Lammermoor, opera van Donizetti groep Crosstalk
I^^ W\ I ________ Sittard Paul van Vliet _______________________T7T77:TïTTcf_I^T?BHI^HH

mm, *éW W Heerlen Opera Forum: Orpheus in de■ Ik f** ■ Heer,en Hot & Neon, circus, familievoorst.- Onderwereld, opera van Offenbach

■ Jm&o^M H 14 30 u. Heerlen Trio de Janeiro: Bij de beesten los.

jÉte^jj* I GEANNULEERD i_M__________________l U] Viff i lil ' I I ___________________________!
1 I^4. 1 Kerkra"e StaphrmlnaStllGW9u riUS& Heerlen Moederdagconcert met Maastrichts Salon

1 eiin Heerlen Kerkrade Kon^Balle. van Vlaanderen: Dracula,

BaVO Galama op dOnder a9Sittard M^dra^^^^ ***"■ Rita Reys & Trio Pim Jacobs, Moeder-

\ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
\ \ DINSDAG 5 MEI KASSA GESLOTEN

\ \V Wij zien ü graag in de schouwburg! l
\ . stadsschouwburg /^k wijngrachtmuziektheater rVT 'de stadsschouwburg' ry_n?3 heerlen 4 kerkrade kV. sittard JJ jT< ■

C 3I tel.'kassa: 045.716607 '~ \ \ tel, kassa: 045 454141 L—^ | | tel kassa: 045-510616 L___AJ ||

I ______TTH_____________(^ ,J
■l li Tr 'Jl __■ l!rY*'"_*"___ ___■______■

lilJL__j____9!n^

■-----^iOjOOuur
VANDAA_T~~~-

| modeshow __m.v. Ht9B
moda romano, o.nassaustr. heerien t mjm

__■__*. ■garbeau, dautzenbergstr. Heerlen Uk.
the store, saroleastr. heerien

twiggy track, nieuwstr. hoensbroek m'a^mmf * \ "
ose damesmode, o.nassaustr. Heerlen Hm»
lady shop accesoires, de plu heerlen mjfP.' jfmT \'

moonen dreuw, stationstr. Heerlen jp —**"■■—■■
klomstr. Heerlen _-__-_-_! tMMMmmmm^mm

live band RED BUTTON_ organisatie: GSMV MUSIC, tel.: 045-742145

DINSDAG 5 MEI SPECIAL LEVI'S EVENT
Video-presentalion-dance show

Sonic Surfers - Levi's All American Super Show
Aanvang 20.00 uur.

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 2 mei STABBS

4r 'êé
jf _«—■_ aaMM^^MMMaMWIimm *£fa

M\ ■8888 f iMaWk Mm\. f 4Mm* im '\^tF '4
lft WMMB SMMK NNI f ■■ *>«^jf "jj

"'"*■* l '"■»' ■" y ,«*___»«a» ""V -*/ JÊ

HEDENAVOND :

SURPRISENIGHT
Een warm verlangen, sneller stromend bloed en een

erotische koestering wordt vanavond
jouw nooit meegemaakte werkelijkheid l

ZONDAGAVOND: THEO GOOSSENS

Open : Vrij - Zat - Zon
I Burg. Jon«Bens_roat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297 |

&*öcküo6- Ne* even einders!
Bongcrd 5, Spaubeek.

Zaterdag 2 mei
„Kasteelfeesten "

in Mheer
Voor u spelen de bekende orkesten:

The Spikes -
Jo en Freddy -

Willy Vrijhoeven
Aanvang: 19.30 uur.

Vriendelijk uitnodigend:
het bestuur Mheerder Boys. «m

drive-in-bioskoop

fiUTOKINO
LANDGRAAF

biiiiüi: willis
uamon wavanü

THE LAST

*&oKïcour
Het doel is te overleven.

AKiSS llï
BERM |"DfING |

——,——.l EH E. .1 IJ

(NL), 04409-1334 _____Tr/sPfllJ ■ _P PWP^lIf _l ■l°el de infolijn: 04409-4271 _t__A_A__U_U___/ _fl ■»T=__L _f =/3 V I

LA DILIGENCE vanavond

__!______ __fc^(.__r MONTE CARLO
=r^Ar"^LVw Zondag 3 mei

JpjM ng&Sy DC CHOCK WOCK

Een begrip in Limburg

MANNEQUIN
DRESSMAN
umi .vMiKH iikini,

Droom of Uitdaging?
Onze avondopleidingen starten wederom in mei in
Maastricht en Heerlen:
kom voor vrijblijvende informatie op vrijdag 8 mei
om 20.00 uur, in Grand Café dn Ingel, Vrijthof 13,
Maastricht. Zondag 10 mei om 16.00 uur in Baron
Hotel de la Station, Stationstraat 16, Heerlen.

■lim '
°* _______■ fIH________ *_______.

■ Informeer gewoon even!

Modellen: Sessibon Models
International Model Agencyf,

SESSIBON MODEL^
Melanie Bindels director, Heuvelstraat 15,3620 Lanaken / België

__M_______w__*__lkV__H ____W___M_H

I <
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VOORVERKOOP:
ALLE V.V.V. KANTOREN - LIMBURGHAL: 09-32-.1- 36.29.21

fr HET BELANG VAU LIHBUPG1 'i

4 JULI '92 * AANVAN^<_3(^UF!^B
■ MECC MAASTRICHT ■

I " ] ■1 M [|J "J

I KAARTVERKOOP BEGINT A.S. ZATERDAG I

I Kaartverkoop in Maastricht: VW-kantoor en Music Plus.I Heerlen: Satislaction, Geleen: Buro Pinkpop, Roermond:I Disco Limburg. Sittard: Siva. VerderalleI WV-bespreekburo's. HI Maximum 6 tickets per persoon. Inl. 046-752500
I VANAVOND VRIJDAG 1 MEI HANENHOF GELEEN I

dubbelconcert,aanvang 20 00 uur
in kader Geleen "meimaand cultuurmaand"

voor voorkoopadressen en ml. 046-752500

I ,1Dancing
Gorissen

BRUNSSUM
Ze zijn er weer!
Zaterdag 2 mei
DANSEN met

De Anseltalers

Gemeenschapshuis
SCHIMMERT

Eindelijk!
Jeugdmatinee met

Gobie Sound
Drive in show
Aanvang 16 tot 22 uur
Entree met consumptie

’3,50 1

IN TURKIIE BEGINT
EEN RECHTSZAAK
OP PE PIINBANK.

GIRO 454Q00

é
AMNESTY INTERNATIONAL

:

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden datzij 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 datsoort automobilisten
wordener wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDAT KUN JE
NIET MAKEN

fSF TM////Veilig Verkeer Nederland - 1!
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Limburgse dames togen naar
huis met twee punten, De eerste
wedstrijd werd gewonnen met
5-10, de tweede werd met 6-5 ver-
loren.

HEERLEN - Hoofdklasser soft-
bal Sittard Condors speelde gis-
teren de dubble header tegen
53aints uit Rotterdam. De winst
werd gedeeld tegen dit team, dat
vorig jaar op de tweede plaats
eindigde. In de eerste wedstrijd
bleken de pitchers van gelijke
sterkte. Voor Sittard Condors
gooide Anouk Wijnands. Bepa-
lend voor de 4-1 winst van Sit-
tard Condors waren de veldfou-
ten. De Rotterdamse dames, die
in de derde innings op een 0-1
voorsprong waren gekomen,
wisten in de vijfde en zesde in-
nings niet goed raad met de bal,
waardoor Sittard Condors de
winst kon binnen halen.

kregen de speelsters van de
Saints vat op het gooien van
Anouk Wijnands. Vijf honksla-
gen en een veldfout deden de
Saints driemaal scoren. Kansen
om tegen te scoren kregen de
Condors volop maar onatent
honklopen bracht de Sittardse
dames niet verder dan 2-3. Het Beekse Cheetahs ontving

Mustangs uit Venlo. Volgens
'good old' John Benink een tra-
ditioneel moeizame wedstrijd.

Honkbal week nog in herinneringroep, vond |
ik het vooral voor ons jammer, dat j
wy in de Amstel Gold Race zonder)
de zieke Phil Anderson moesten[
aantreden en dat tijdens de wed-1
strijd ook Steve Bauer nog ziek
werd. Een verloren slag is echter[
geen verloren oorlog".

DOOR WIEL VERHEESEN de jarentachtig een punt achter een
rennerscarrière, die hem van een-
voudige Tukker tot een welgesteld
burger maakte. Met dezelfde perfec-
tie waarmee hij gedurende bijna
twee decennia een toonaangevende
prof was, wilde hij vanaf 1989 ook
in zijn nieuwe job als ploegleider
verder. Drie jaar stond hij aan het
hoofd van een Duitse formatie.

Gelijk opgaand kwam Mustangs

De tweede wedstrijd brachten de
Condors dezelfde basisopstelling
in het veld. In de derde innings

In de eerste klasse togen de da-
mes van de Kerkraadse Sama-
cols naar Schijndel om daar een
dubbelwedstrijd te spelen. De

FRANKFURT - Sinds topconfron-
taties in de beroepswielersport een
winnaar kregen waarvan het grote
publiekvooraf de naam amper ken-
de, wordt er veel gesproken over
nivellering. Toen bovendien de Am-
stel Gold Race na ruim twintig hel-
lingen uitdraaide op een massa-
sprint, ook al was er sprake van een
fraai koersverloop, meende deze en
gene zelfs het gemis van pure vedet-
ten te constateren.

Twee seizoenen zorgde de stad
Stuttgart voor de benodigde geld-
schieters. Daarna nam Telekom,
een geprivatiseerde onderneming
binnen de Duitse PTT, derol over.
Kuiper kreeg al in de loop van het
eerste jaar, waarin Telekom de
ploeg financierde, te horen dat er
van een nieuw dienstverband geen
sprake meer zou zijn.

Erwin Nijboer: 'Wind te zware tegenstander'
Hennie Kuiper (43) denkt er anders
over. Aan de vooravond van Rund
urn den Henninger Turm, die van-
daag met start en finish in Frank-
furt over een afstand van 209 kilo-
meter wordt verreden, zegt hij: „Het
aantal renners met kwaliteit is gro-
ter geworden in vergelijking met
vroeger. De groei zit hem in de
breedte. Alle ploegen hebben meer-
dererenners, dieeen wedstrijd kun-
nen winnen".

Kansen Eric Breukink
in Vuelta weggewaaid

In het achttal van Hennie Kuiper .
van vandaag voor Rund urn den
Henninger Turm zijn vooral Michel
Dernies (ex-winnaar), Bauer en de
vroegere Oostduitser Schur de
speerpunten. Andy Hampsten test I
vooral zijn vorm met het oog op de
Giro d'ltalia. „Vooraf nemen wij
nog dccl aan de Ronde van Roman-'
dië," aldus Kuiper. „Een ander dccl _,
van mijn ploeg, met Phil Anderson
en Lauritzen in de gelederen, start'
eerst in de Amerikaanse Tour dv
Pont, die in de plaats is gekomen
van de Trump Tour.
Daarna is de Ronde van Frankrijk
uiteraard het evenement waar alles
om draait."

HennieKuiper zette op het eind van

„Reken erop, dat zoiets pijn doet,"
aldus de vroegere toprenner, die
overigens al gauw door het Ameri-
kaanse Motorola werd ingelijfd. „Ik
moest bij Telekom plaats maken
voor mijn ex-collega Walter Gode-
froot, die opeens ook een bedui-
dend hoger budget tot zijn beschik-
king kreeg." Kuiper is niet een type,
dat leedvermaak óók een vorm van
plezier vindt, maar hij kan er toch
niet omheen te constateren, „dat de
resultaten van de Telekomploeg tot
nu toe allerminst schokkend zijn, al
zal men heus wel argumenten heb-
ben waarin tegenslag een belangrijk
excuus is."

Bij Motorola, een gigantisch Ameri-
kaans bedrijf, dat eveneens in de
communicatiesfeer actief is, kan hij
zijn vakmanschap als chef d'equipe
kwijt. „In tegenstelling tot sommige
ploegleiders hoef ik mij over de
voortzetting van de sponsoring bo-
vendien geen zorgen te maken. "

Limburgs trio in
Rund um den
Henninger Turm
FRANKFURT - Aan de 31e
Rund urn den Henninger Turm
in Frankfurt nemen vandaag
tweeëntwintig ploegen deel, die
qua getalssterkte variëren van
minimaal vijf tot maximaal ne-
gen man. Tot de ruim 180 ren-
ners, diè vandaag al om negen
uur aan de start komen voor de
koers over 209 kilometer, beho-
ren drie Limburgers: Frans
Maassen (Buckler), Patrick
Strouken (Collstrop) en Danny
Nelissen (PDM). Voornaamste
afmeldingen kwamen gister-
avond in het administratieve
hoofdkwartier onder meer van
de ler Kelly en de Italiaan Ar-
gentin.

Motorola zal zeker ook volgend jaar
de ploeg financieren. Of Alcala
straks onder mijn hoede rijdt? Zijn
naam wordt genoemd als mogelijke
versterking, maar er hebben echt
nog geen concrete gesprekken
plaatsgevonden. Als ik de voorbije

Farenhout wint Omloop
van de Grindmeren

Van onze correspondent
BAIR VERHEESEN

„Toen de vlucht van de zestien
doodbloedde, heb ik het alleen ge-
probeerd. Ik wist dat het een po-
ging was, die geen succes zou ople-
veren maar toen ik meer dan tien
minuten voorsprong had, hoopte ik
toch nog op een goede afloop. De
wind was echter een te zware tegen-
stander." De inspanningen vergden
hun tol. Nijboer kwam in Albacete
als 187 e en laatste binnen met een
achterstand van 23.35.

Hockeytitel
naar HDM

DEN HAAG - HDM is lands-
kampioen hockey. De Haagse
ploeg veroverde op Koninginne-
dag de titel door de overwinning
met 2-0 op Kampong. Het is het
achtste landskampioenschap
van HDM, de Haagsche Delfts-
che Mixed, sinds de oprichting
in 1906.

De laatste titel dateerde van vijf-
tig jaar geleden, uit 1942.

Op 25 kilometer van de aankomst,
tien kilometer nadat Nijboer was
achterhaald, brak het peloton in
vier stukken. De Spaanse Once
ploeg was vooraan sterk vertegen-
woordigd met zeven renners. In de
eerste groep van dertig coureurs be-
vond zich ook de leider in het alge-
meen klassement Pello Ruiz Cabas-
tany. In die waaier ontbraken ech-
ter grote namen als die van Pedro
Delgado, Tony Rominger, Fabio
Parra, Gert Jan Theunisse, Steven
Rooks en Erik Breukink. Theunisse
en Rooks kwamen terecht in de
tweede groep, die schade nog enigs-
zins beperkt kon houden.

Waaier

Breukink, die 's morgens last had
van zijn maag maar dat niet als ex-
cuus wilde aanvoeren, stelde:
„Wanneer je een goede eindklasse-
ring nastreeft, moet je zorgen voor-
aan te zitten."

(ADVERTENTIE)

Vergeet u
het niet?

OPEN DAKEN-DAGEN
VANDAAG 1 MEI

EN MORGEN 2 MEI
(zie de adv. van gisteren)

autoschade
de Vries bv

Grasbroekerweg 28
HEERLEN

Tel. 045-722463

In de laatste 25 kilometer werd de
eerste groep fel achtervolgd door
een formatie onderwie Rominger,
Giovanetti, Delgado, Parra, Theu-
nisse en Rooks. Zij wisten het ver-
lies te beperken tot 2.27. De spurt
van de koplopers werd gewonnen
door Abdoesjoeparov. Mathieu Her-
mans probeerde met een lange
sprint de ritwinst te pakken maar
slaagde niet.

Spurt

Hij werd gepasseerd door Abdoes-
joeparov en Baldato. Jelle Nijdam,
leider in het puntenklassement,
werd zesde. " In Landgraaf kreeg de wereldtop van het mountainbiken met een zeer selectief parkoers van

doen. Foto: CHRISTAHALBESMA

MAASBRACHT - „Het was zwaar,
pittig en er stond veel wind." Eerste
woorden van winnaar Edward Fa-
renhout uit Spijkenisse van de
tweede Omloop van de Grindmeren
in en rond Maasbracht, terwijl hij
door zijn ploegmakkers van Wieler-
club Zuid-Limburg werd gefêteerd.
Eerder had hij medevluchter Frits
Wasbinder uit Koog aan de Zaan
gedecideerd naar de tweede stek
verwezen.

Strydlustigste renner werd overi-
gens Marcel van der Heyden uitj
Schayk. Hij was al betrokken bij del
eerste ontsnapping na minder dan^
een ronde en bleef de rest van de*'
wedstrijd 'van voren koersen. Er
waren in deze tweede Omloop van
de Grindmeren diverse ontsnap-
pingspogingen. In de laatste ronde
kwam er echter een kopgroep van
een achttal renners tot stand, waar
uiteindelijk Farenhout en Wasbin-
der uit wisten te ontsnappen. BÜ
het achtergebleven zestal kregen
nog David Perry en nog twee club-
genoten van Farenhout (Barry
Thoolen en Ad van der Made) aan-
sluiting. Met hun zesde, respectie-
velijk negende plaats, plus ook het
winnen van het ploegenklassement
maakten zij het succes van Wieler-
club Zuid-Limburg compleet. ._.

„Voor mijn gevoel reed ik niet al te
best," vertelde de winnaar na af-
loop. „Maar toch, als ik ging, was er
weinig reactie. Ik heb het drie maal
geprobeerd om weg te komen en de
laatste keer kreeg ik een jongenvan
DTS Zaandam (Frits Wasbinder,
red.) mee." Deze Wasbinder reed
overigens een zeer sterke wedstrijd.

Hij reed al vanaf de tweede ronde,
er waren zes ronden van 25 kilome-
ter 'van voren. „In de spurt kon ik
echt niet meer," vertelde de geklop-
te Wasbinder later. Farenhout ech-
ter noemde die spurt 'gokken. „Het
was hij of ik. Ik zat op het laatstvan
de wedstrijd met krampen, die zet-
ten gelukkig niet door, zodoende
kon ik het halen." De 23-jarige
Edward Farenhout wilde wel eens
een wedstrijd tellend voor de pro-
motiecompetitie winnend afsluiten.
„Ik ben al drie keer als tweede ge-
ëindigd, dus het werd tijd".

Promotiekansen
Bouwfonds klein

GELEEN - Vanavond wordt het res- i
tant van de zaalvoetbalcompetitie i
in de eerste divisie C afgewerkt. In ]
Geleen ontvangt Bouwfonds orf> 1
20.00 in Glanerbrook 't Brikske uit i
Brunssum. De Geleense ploeg moet ]
winnen om nog een kansje op pro- i
motie naar de eredivisie te hebber!' i
De tweede Limburgse kanshebber i
Wierts/Haantjes reist af naar Veghel i
om daar het al gepromoveerde
Schoenenreus te bestrijden. Bi) (
winst zijn de Bekenaren zeker van
de promotie.

Miskleun tennisteams
Van onze correspondent

Bart Brentjens mengt zich tussen wereldtop mountainbike

Frischknecht in hoofdrol
Van onze correspondent

RAYMOND KERCKHOFFS

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

ter in derace weer iets naar voren."
De andere Limburgse deelnemer,
Ben Slenter uit Nuth, kende minder
geluk. Honderd meter voorbij de
start kon hij een valpartij niet meer
ontwijken en vloog hij over de kop.

In de herencompetitie zorgde Ray
Prickers voor een positief resultaat'
De Weertenaren zetten de 3-1 ach-|
terstand van afgelopen zondag om
in een 3-3 gelijkspel. In de tweede
klasse won Horst met 5-1 van Ou-
denbosch.
Evelyne Dullens speelde met Pelli-
kaan Tennis tegen Zuiderpark 2-
Als team verloren ze met 5-3. Met
Jetske Houtepen won zij zelf het
damesdubbel van Maike Koudstaa'
en JokeRitman (6-3, 6-2). Het enkel-
spel tegen Maike Koudstaal en de
mixed verloor ze in drie sets. Gijs
Verheijen verloor met Ramele met
5-3 van Hilversum.

„Daardoor heb ik de hele wedstrijd
min of meer een inhaalrace moeten
rijden en was ik voor een goede
klassering al kansloos. Inhalen is op
de smallemountaihbike-parcoursen
immers niet makkelijk. Vandaar
ben ik niet echt ontevreden over
mijn 76ste plaats."

HEERLEN - De Limburgse tennis-
ploegen hebben het op de inhaaldag
voor de verregende wedstrijdenvan
afgelopen weekeinde slecht gedaan.
In de eerste klasse was er zowel
voor van Home uit Weert als voor
GTR/NIP een grote nederlaag.

Van Home kon van de drie reste-
rende partijen tegen Halfweg er een
in winst omzetten zodat het verlies
6-2 werd. GTR/NIP wist ook nog
maar een partij in winst om te zet-
ten. Armand Custers won met Ja-
nou Savelkoul van Minouschka
Kion en Richard van Steenwijk met
6-3, 7-5. In het herendubbel speelde
Stefan Koch duidelijk onder zijn ni-
veau zodat hij met Custers met 6-1,
6-3 van Timo Luca en Richard van
Steenwijk verloor.

In de tweede klasse waren er ook
alleen nederlagen voor deLimburg-
se teams. Blerick verloor bij Presik-
haaf met 7-1. Ook Kimbria kon
slechts een mixed in winst omzet-
ten zodat de eindstand 6-2 in hun
nadeel werd. Brunssum verloor met
6-2 bij Merenwijk en SLTC 2 leed
een 7-1 nederlaag.

Circa vijfduizend bezoekers om-
zoomden op de vrije koninginnedag
het parcours, wat voor een schitte-
rende ambiance zorgde. De organi-
serende vereniging kreeg zelfs een
ruggesteuntje van de KNWU. ATB-
coördinator Leo van Zeeland gaf
aan dat hij deze wereldbekerwed-
strijd volgend jaar voor Landgraaf
wil behouden. „Het parcours is zeer
selectief en de accommodatie rond
de draf- en renbaan is uitstekend.
Voor mij is het voor negentig pro-
cent zeker dat dit evenement hier
terugkeert," aldus Van Zeeland.„John Tomac is een klasse apart,"

In het kielzog van de absolute we-
reldtop eindigde Bart Brentjens uit
Haren als veertiende. Een puike
prestatie, want hij was hiermee ver-
uit de beste amateur in het wereldje
van de professionele ATB'ers. „Ik
had een prima start waardoor ik als
derde van de draf- en renbaan het
veld indook. De eerste ronde bleef
ik bij de top-tien, maar ik merkte
dat ik me zou opblazen wanneer ik
met die jongensbleef strijden. Van-
daar liet ik me naar de twintigste
stelling terugvallen en kwam ik la-

LANDGRAAF - Dat veldrijden en
mountainbiken niet een pot nat zijn
Werd gisteren in Landgraaf bewe-
zen tijdens de tweede wedstrijd in
de Grundig World-Cup. De Ameri-
kaanse ATB-specialist bij uitstek,
wereldkampioen John Tomac, werd
op een zware klim waar gelopen
moest worden, een veldritspeciali-
teit, verslagen door de Zwitserse
veldrittopper Thomas Frisch-
knecht. Een overwinning waar de
22-jarige Zwitser nooit aan gedacht
had.

Vooral de zwaardere parcoursen
waar continu geklommen en ge-
daald moet worden zijn een kolfje
naar zijn hand. In het parcours hier
waren echter ook genoeg vlakke
stukken te vinden. Vandaar achtte
ik me zelf niet kansloos. In de twee-
de ronde raakten Tomac, Zadrobi-
lek, Hric en ik weg bij de rest van
het veld. Twee ronden later bleef ik
alleen met Tomac voorop. In. het
parcours zat een tweehonderd me-
ter lange steile klim waar gelopen
moest worden. Een veldritonder-
deel dat normaal nooit in een ATB-
wedstrijd zit. In de laatste ronde
waagde ik daar mijn kans en wist ik

legde hij na afloop uit. „In elke wed-
stryd waarin hij start verslaat hij de
concurrentie met grote overmacht.

Klassement

inderdaad vijftien seconden voor-
sprong te pakken. Een voorsprong
die ik tot aan de meet vasthield."

De oud-wereldkampioen veldrijden
was zeer tevreden met deze over-
winning. „Het klassement om de
Grundig-Cup zal John Tomac wel
winnen. Zijn tweede plaats hier en
zijn overwinning in Houffalize ge-
ven hem immers al een grote voor-
sprong. Ik denk dat het zeer moei-
lijk wordt om hem in een van de
volgende wedstrijden te verslaan.
Die pacoursen zijn immers allemaal
moeilijker dan hier. De concurren-
tie zal dus moeten wachten op een
slechte dag van de Amerikaan. Zelf
rijd ik alle wedstrijden om de Cup.

Vanaf oktober begin ik dan weer
met veldrijden. Ik hoop het moun-
tainbiken met het veldrijden de
komende jaren te blijven combine-
ren en daarmee mijn boterham te
verdienen." t
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Ploeteren in Landgraaf
ALBACETE - Erik Breukink heeft in de vierde etappe van de
Ronde van Spanje 'zijn kansen op de eindzege vrijwel ver-
speeld. De Nederlander arriveerde met een achterstand van 3
minuten en 47 seconden in Albacete. De rit van Linares naar
Albacete over 229 kilometer, werd gewonnen doorAbdoesjoe-
parov. Hij was de sterkste in de spurt van een groep van bijna
dertig renners. De Spanjaard Ruiz Cabastany bleef leider in
het algemene klassement.

avontuur. Na 110 kilometer bedroeg
zijn winst vijf minuten.

De vierde rit van de Vuelta werd
gekenmerkt door een lange solo van
Erwin Nijboer. Na 31 kilometer
kwam een groep van zestien ren-
ners, met onder anderen Nijboeren
Solleveld aan de leiding. De groep
bouwde een maximale voorsprong
van 7.20 op. Op initiatief van de
PDM-ploeg van Jan Gisbers werd
de achtervolging ingezet en de voor-
sprong slonk snel tot 2.50. Op dat
moment ging Nijboer alleen op

Na 125 kilometer was de voor-
sprong opgelopen tot 10.35, waar-
mee Nijboer virtueel leider in het
algemene klassement was. De op-
stekende wind bleek echter een te
zware opgave voor de Nederlander.
Na 185 kilemeter, waarvan Nijboer
er 154 eerst in de vluchtgroep en la-
ter alleen had gereden, werd hij in-
gelopen.

Wind

Condors en Saints
delen de punten

Ondanks ontbreken van winnaars met klinkende naam

Hennie Kuiper: 'Geen
sprake van nivellering'

in de achtste innings op een klei-
ne voorsporng van 7-8. Dat was
het moment dat trainer Endlich
van Cheetahs zijn spelers dwong
om alle registers open te trek-
ken. En dat deden zij. Via stoot-
slagen, stelen, slidings en alles
wat oorbaar is, wisten Cheetahs
op een voorsprong van 12-7 te
komen, die niet meer uit handen
werd gegeven.

De Samacols uit Kerkrade kre-
gen de Stelers uit Boxmeer op
bezoek. Na een achterstand van
0-2 in de twee innings kwamen
de Samacols, onder leiding van
pitcher Ton Pluta, sterk terug.

Met acht honkslagen bouwden
de spelers van Ivo Paulissen aan
een voorsprong die uitliep tot
10-2.
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