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Klas massaalop dievenpad
«NSCHOTEN - Bijna alle
ln«c gen van een tweede
jtiS.klas van de Dr. D. Bos-.pool in Winschoten hebben

' Kend dat zij betrokken zijn
"jveest bij een omvangrijke
"e winkeldiefstallen.

j- circa twintig leerlingen
aakten deeluitvan een groepn vijftig jongeren in de leef-o van twaalf tot achttienjaar.
J werden de afgelopen we-n aangehouden door de polir

'jongelui gingen de afgelo-n maanden telkens in wisse-
ih samenstelling op dieven-
"»" Daarbij hadden zij het

tQ_
t
name gemunt op dure

T^schoenen en rfierkkle-

wgens een woordvoerder van
is de middenstand vaninschoten zeker voor zon-nduizend gulden gedupeerd,

£ar het werkelijk bedrag ligt
-rmoedelijk vele duizenden"aens hoger.
&ar aanleiding van deze zaak,
_p rsan de Winschoter recher-~,, tlen weken onafgebroken«■Kte, is ook de 39-jarige me-ouw K. uit Muntendam aan-
houden. Zij stuurde haaranSe zoon eropuit om de
°r haar gewenste artikelenstelen.

het weer

■°ÜDER

IiaU°
rP n Passeert een fron-

»H»t , dat de scheiding
ttcht- Ussen de zachte en
*n da

e ,ucht van de afgelo-ich" w
D en de relatiefkoude

°nienrtaar We vandaag en de
rij„ "öe dagen mee te makeneWniï" vanmorgen is er veel
at r e en valt er af en toe
f van en- Geleidelijk komen
en «! het westen opklarin-
Vonrt " vanmiddag en van-
I de

a ,s het halfbewolkt met
chte am'ddag kans op een
it w ui- De wind is matig
et k^f?. te,Uke richtingen en
ei>inH loopt op tot 14 gra"
ach« middag en zakt van-
oor "aar 6 graden.
"efje v.erdere informatie be-
Unt, i.e net Weer in Limburgu bellen 06-91122346.

Met 130 over Limburglaan
MAASTRICHT - Een 23-jarigeMaastrichtenaar heeft de maxima-
le snelheid van een Maastrichtse patrouillewagen op de proef ge-
steld.
De man reed op zijn motor met hoge snelheid over de Heugemer-
weg en bij het bemerken van de achtervolgende politie voerde hij
de snelheid nog op. Die bereikte op de Limburglaan een hoogte
van 130 kilometer, terwijl op die weg eerst 50 en daarna hoogstens
70 mag worden gereden.
Op de Oeslingerbaan, waar weer een snelheidvan maximaal 50 ki-
lometer per uur is toegestaan, kon hy zijn voorsprong op de pa-
trouillewagen nog vergroten.
Op de Beente in Heugem moest hij afremmen, zodat hij daar tot
stoppen kon worden gedwongen. Het leverde de snelheidsduivel
een aantal processen-verbaal op. Zijn motorfiets werd in beslag
genomen.
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Afzwakken
De PvdA deelt die bevinding, maar
verbond daar op 1 mei de conclusie
aan dat dan alle bestaande arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen moeten
worden ontzien. In het Kamerdebat
zwakte Leijnse zijn uitspraken af:
van een garantie dat de bestaande
uitkeringen onaangetast blijven, is
geen.sprake. De PvdA 'neigt ernaar
oplossingen te zoeken' ter bescher-
ming van deze groep arbeidsonge-
schikten.

Leijnse.beklemtoonde dat een even-
tueel alternatief van zijn partij 'bin-
nen de kaders van hetkabinet blijft.
De hoogte van de bezuiniging, even-
als de verwachte daling van het aan-
tal arbeidsongeschikten, moeten dus
gerealiseerd worden. Als alle be-
staande wao-uitkeringen worden
ontzien, scheelt dat op den duur jaar-
lijks een half miljard. Dat bedrag
moet de PvdA elders bezuinigen.

WD-woordvoerder Linschoten ver-
weet de PvdA 'gesol met wao'ers'.
Een dergelijk goed voorbereide
1-mei toespraak met een lading van
'politiek dynamiet', verdient waarge-
maakt te worden in de Kamer, aldus
Linschoten. „Daarom hebben wij,
mede namens Groen Links en D66,
een motie ingediend. Om de PvdA
kleur te laten bekennen, of het ze
menens is." De PvdA stemde tegen
de motie. Leijnse zegt eventuele 'op-
lossingen' van zijn partij bij de be-
handeling van het kabinetsvoorstel
aan de orde te zullen stellen.

De PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer moet niet denken dat als zij op
een fluitje blaast, zoals in de 'wao-
zaak, de PvdA-bewindslieden daar
achteraan gaan lopen. Vice-premier
en PvdA-leider Kok heeft dit giste-
ren gezegd voor de NOS-tv. Volgens
Kok heeft de fractie gekozen voor
een eigen ujn en moet ze niet raar
opkijken als de PvdA-ministers dat
ook zullen doen.

IZie ook pagina 4

" Commentaar

sport

Dodental voetbalramp
stijgt tot twaalf

PAGINA 23

Roda en Feyenoord
onderling vergeleken

PAGINA 23

Volleybalheren op
Olympische jacht

PAGINA 25

Sociaal-democraten trappen tijdens debat niet in val VVD

PvdA belooft wao'ers niets
DEN HAAG - De PvdA garan-
deert de huidige arbeidsonge-
schikten niet dat hun uitkering
wordt ontzien. De sociaal-
democraten willen- niet verder
gaan dan de toezegging 'naar
oplossingen te zoeken' om het
inkomen van arbeidsonge-
schikten zonder enige kans op
een baan te vrijwaren van de
bezuinigingen die het kabinet
op het oog heeft. Een motie van
de oppositie waarin de bezuini-
ging op bestaande wao'ers
wordt afgewezen, kreeg geen
steun van de regeringspartijen
PvdA en CDA.

De Kamer debatteerde gistermiddag
op verzoek van de WD over de uit-
spraken van PvdA-vicevoorzitter
Leijnse over de kabinetsplannen met
de wao. Leijnse meldde op 1 mei in
Terborg dat alle bestaande wao-uit-
keringen moeten worden ontzien bij
de bezuinigingen. Het kabinet be-
sloot vorig jaar na verhitte discussie
de uitkering van arbeidsongeschik-
ten jonger dan vijftig jaar te bevrie-'
zen. Het ontzien van de groep ar-
beidsongeschikten die helemaal
geen kans meer hebben op de ar-
beidsmarkt (de zogenaamde 'onom-
keerbare gevallen'), wees het kabinet
van de hand.

Overheidspersoneelkrijgt 5,4procent plus eenmalige uitkering

Duitse stakingen voorbij
BERLIJN - De langste staking van
overheidspersoneel in het na-oor-
logse Duitsland zit erop. Gister-
avond bereikten de bonden en de
overheid een akkoord. Lonen en sa-
larissen gaan met 5,4 procent om-
hoog en het vakantiegeld wordt 200
mark verhoogd. Voor de laagste in-
komens wordt de verhoging op 1
mei van kracht, voor de andere
groepen op 1 juni. Daarnaast krij-
gen de laagste en middelbare toon-
groepen een eenmalige uitkering
van respectievelijk 750 en 600 mark.
De hoogste inkomensgroepen ont-
vangen dit extraatje niet.
De spoorwegbond blies direct alle
verdere acties af, de andere vakor-
ganisaties moeten hun achterban-
nen nog raadplegen. Algemeen
wordt aangenomen dat dit een for-
maliteit is, zodat vandaag in Duits-
land het grote opruimen kan begin-
nen.

Woensdag, op de twaalfde dag van
de staking, hadden de werkgevers
(centrale overheid, de deelstaten en
de gemeenten) de bonden aangebo-
den het overleg te hervatten. Na een
marathonzitting van 24 uur, die di-
verse malen werd onderbroken
voor beraad in kleine kring, kwa-
men de werkgevers met hun aan-
bod. Dit lag volgens de interpretatie
van de bonden iets boven het eer-
der door de overheid afgewezen
compromis van 5,4 procent dat een
onafhankelijke bemiddelaar had
uitgewerkt.

Tot het laatste moment had de over-
heid vastgehouden aan 4,8 procent.
Elk procent meer zou de schatkist
ruim 3,5 miljard mark kosten, aldus
de regeringsdelegatie. De bonden
moesten om hun gezicht tegenover
de leden niet te verliezen, een ak-
koord boven de 5,4 procent eisen.

De doorbraak tekende zich gister-
middag af toen minister van Bin-
nenlandse Zaken Seiters, die de
overheidsafvaardiging aanvoerde,
een redelijke optimistische tussen-
balans opmaakte. Werkgeversvoor-
zitter Murman had kort tevoren
verklaard dat een cao-akkoord van
boven de vijf procent in de over-
heidssector voor de industrie niet te
betalen is.
Ondanks de onderhandelingen die
de overheid en de bonden voerden,
staakten gisteren meer dan 400.000
werknemers in de openbare sector.
Opnieuw werd er geen vuilnis op
gehaald, stond het openbaar ver-
voer stil, reden er vrijwel geen trei-
nen meer en werden acties gevoerd
in ziekenhuizen en onderwijsinstel-
lingen. Op de luchthavens normali-
seerde de situatie zich enigszins.
Alleen veel regionale vluchten
moesten worden geannuleerd.

Bij verhuizing casino naar Maastricht

Valkenburg dreigt mei
Europese goktempel

DOOR JAN DIEDEREN
DEN HAAG - De gemeente Val-
kenburg aan de Geul zal niet aarze-
len om een Europese casino-organi-
satie in de arm te nemen ten einde
koste wat kost een speelcasino te
behouden. Burgemeester Nuytens

liet weten dat Valkenburg daartoe
genoodzaakt zal zijn als de verhui-
zing van het Holland Casino naar
Maastricht doorgaat. Hij zei dat gis-
teren tijdens een hoorzitting van de
Raad voor de Casinospelen die over
een eventuele verhuizing van het
casino aan de ministers van econo-
mische zaken en justitiemoet advi-
seren.
Volgens Valkenburgs burgemeester
heeft zijn stad als enige in Neder-
land een internationale erkenning
als kuuroord, hetgeen betekent dat
de status van 'Bad Valkenburg' mag
worden gevoerd. „Die status mogen
wij niet ter discussie stellen. Teveel
is gedaan om diekwalificatie te ver-
krijgen," aldus Nuytens. Behalve
een bad met thermaal water en
wandelparken vormt de aanwezig-
heid van een speelcasino een essen-
tiële voorwaarde voor die status.
Met het dreigement een andere ca-
sino-exploitant binnen de EG te
zoeken, viel Nuytens de monopolie-
positie van de Nationale Stichting
Casinospelen (NSC) aan. Volgens
de wet is de NSC de enige organisa-
tie in Nederland dieeen vergunning
heeft voor het houden van speelca-
sino's. Maar die regelgeving is, al-
dus Nuytens, in strijd met het Euro-
pese recht.
„De Wet op de Kansspelen is strij-
dig met devrijheid van vestiging en
dienstverlening en met het verbod
op misbruik van machtspositie in
de EG-verdragen."
Voorzitter Hoefnagels van de Raad
voor de Casinospelen reageerde na
de zitting tamelijk lSkoniek. „Het is
wel aardig om met een Europees
casino te dreigen, maar dat is voor-
lopig nog lang niet aan de orde."
Volgens hem betreft de exploitatie
van casino's, Europees gezien, niet
een economische aangelegenheid
maar een van openbare orde en zijn
de door burgemeester Nuytens aan-
gehaalderegels dus niet van toepas-
sing.
Niettemin toonde hij zich wel be-
nieuwd wat het Europees hof over
zon kwestie zou beslissen. Voorals-
nog houdt hij het erop dat Holland
Casino de enige exploitant van
speelbanken in Nederland zal zijn.
De Raad voor de Casinospelen zal
niet vóór september uitspraak doen
in deze kwestie.

Zie verder pagina 1 7

" Twee casino's in Zuid-
Limburg veel te duur*

Acties zorgsector
harder na

'schandalig' bod
van kabinet

UTRECHT - De vakbonden in de
zorgsector, AbvaKabo en CFO, zijn
kwaad. Woorden schieten de
woordvoerders tekort. De hand-
reiking die het kabinet gisteren
heeft gedaan, is 'schandalig', een
'slag in het gezicht van de werkne-
mers' die zijn afgescheept met 'een
fooi.
Beide bonden noemen het resultaat
van het overleg 'uiterst negatief en
onvoldoende om tot een oplossing
van het conflict in de zorgsector te
komen. Ook NU'9l, die opkomt
voor de verplegenden en verzorgen-
den, noemt het resultaat 'volstrekt
onaanvaardbaar. De acties gaan
dan ook gewoon door en worden
waar mogelijk zelfs aangescherpt.
Minister De Vries (Sociale Zaken),
minister d'Ancona en staatssecreta-
ris Simons (WVC) zegden gisteren
in een gesprek toe dat het kabinet
bereid is de loonruimte te verhogen
van 3 naar 3,65 procent.
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"* ls dat niks voor jou?'...

Koninklijk bezoek aan Wereldexpo

# Een stralende konin-
gin Beatrix wordt
door bont uitgedoste
Nederlandse hostessen
ontvangen voor de 'Ne-
derlandse Dag' op de
Wereldexpo in Sevilla.
Samen met prins
Claus, die de koningin
voor het eerst sinds een
jaar vergezelde op een
officiële buitenlandse
reis, bezocht zij onder
meer het Nederlandse
paviljoen en sprak
daar met leden van de
Stichting Holland-Se-
villa'92. Foto: EPA '



SCHAESBERG
Autokino: Cape Fear. vr Lm zo
21.45 uur. Silence of the lambs,
vr _:a 24 uur.

MAASTRICHT
Mahi: Hook, dag. 21 uur, za zo
ook 18 uur. za zo wo ook 14 uur.
Deceived, vr Vm zo 18-30 en
21.15 uur. ma do 21 uur, za zo wo
ook 14 uur. JFK. dag. 20 uur, za
zo wo ook 14 uur. Cape Fear, vr
t/m zo 18.15 en 21.15 uur, ma do
21 uur, za zo wo ook 14 uur.
Ciné-K: De Noorderlingen, dag.
21 uur, za ook 18.30 uur. Ci-
nema-Palace: Basic Instinct,
dag. 18.15 en 21.15 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. Sneeuwwitje en
de zeven dwergen, za zo wo 14
en 16.15 uur. Silence of the
lambs, dag. 21.15 uur. Beetho-
ven, dag. 19 en 21.30 uur, za zo
wo ook 14en 16.30uur. The prin-
ce of tides, dag. 18.15 uur. Lu-
mière: Toto Ie heros, dag. 20uur.
Nosferatu. vr 20.30 uur. Geheim-
nisse einer Seele, za wo 20.30
uur. Metropolis, zo 20.30 uur.
Faust, ma 20.30 uur. Tartüff, di
20.30 uur. Dr. Galigari, do 20.30
en 22.30 uur. Cheb, dag. 22 uur.
Down by law. vr za 23 uur.

" Scène uit
De Noorderlingen

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30

1 uur, za zo wo ook 15 uur. Hook,

" dag. 20.30 uur, za zo wo ook 15

* uur.

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. JFK,
dag. 20.30 uur. Sneeuwwitje en
de «even dwergen, za zo wo 14
uur.
Filmhuis Sittard: Delicatessen,
wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Hook, dag
beh. Wo 20.30 uur. JFK, dag
beh. Wo 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Basic Instict, dag. 20.30
uur. zo ook 16.30 uur. zo ook
16.30 uur. Royaline: Beethoven,
vr tm 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. Fievel in
het wilde westen, zo wo 14.30
uur. Filmhuis Roermond: Deli-
catessen, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Delicatessen, za 20
uur. di 20.30 uur.
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DOOR CATHARIEN ROMIJN Demonische sferen in
expressionistische filmMAASTRICHT - De film Das Kabi-

nett des Dr. Caligari kan als het
startsein worden gezien van een bij-
zondere periode in de Duitse film-
geschiedenis. Regisseur Robert
Wiene zette in 1919 met het lugube-
re verhaal over de krankzinnige di-
recteur en zijn handlanger Caesare
de eerste en meest uitgesproken ex-
pressionistische film neer. In zijn
kielzog brachten Fritz Lang, Frie-
drich Wilhelm Murnau en Paul
Wegener tijdens het interbellum-
(l9lB-1939) deze artistieke benade-
ring van beeld en inhoud tot grote
bloei.

Tijdens het Festival Expressionis-
me zijn deze avantgardistische
films de hele maand in het filmthea-
ter Lumière te zien. Zo zijn behalve
Dr. Caligari beroemde creaties als
Metropolis van Lang, Nosferatu van
Murnau en Der Golem van Wegener
weer van stal gehaald. In totaal
biedt de organisatie een programma
van elf films uit deze periode waar-
van het overgrote deel meerdere
malen wordt vertoond. De films zijn
afkomstig uit de archieven van het
Nederlands Filmuseum in Amster-
dam en de Stichting Vrienden van
het Filmarchief in Nijmegen.

Extreem vertekende beelden,
scherpe contrasten, dramatische
licht- en schaduwwerkingen vooral
een demonische sfeer. Dat zijn de
meest opvallende kenmerken van
de expressionistische film. Het zijn
de vruchtbare resultaten van de
wisselwerking tussen beeldende
kunst en film die na de Eerste We-
reldoorlog ontstond. Kunstenaars
als Nolde, Kirchner, Kandinsky en
Munch maakten in die periode een
onuitwisbare indruk op de Duitse
filmmakers. Hun beeldcomposities
inspireerden de regisseurs bij be-
lichting en decorbouw.

Ook literaire thema's als de dubbel-
ganger, de gespleten persoonlijk-
heid, de tot leven gewekte automaat
en de bedreiging door de machine
van de schrijvers Allan Poe, E.
Hoffmann en Dostojewski duiken
op in de expressionistische film.
Een ander aspect dat veelvuldig te-
rugkomt, is de massa als bedreigen-
de, bespeelbare factor waardoor de
films een demonisch, luguber ka-
rakter krijgen.

Bij veel Jcunstenaars had in deze pe-
riode de utopische toekomstver-
wachting plaats gemaakt voor een
sombere, cynische kijk op de maat-
schappij.De neergang van het Duit-
se keizerrijk als gevolg van de Eer-
ste Wereldoorlog, de vernederende
herstelbetalingen daarna en de poli-
tieke spanningen tussen extreem
rechts en links leidden na 1919 tot
een expressionistische stijl met een
grimmig karakter.

Zo laat regisseur Robert Wiene in
zijn film de hoofdpersoon Caligari
een duivels spel spelen. Hij laat de
een door hem gehynotiseerde slaap-
wandelaar Caesare voor hem moor-
den. Alle beelden in deze film zijn
op bijna overdreven wijze door-
drongen van de waanzin die Caliga-
ri, de personificatie van het kwaad,
beheerst. De drie expressionisti-
sche
schilders Warm, Reichman en
Röhrig, die de decors vervaardig-
den, creëerden angstaanjagende
schaduwen waardoor het hele
straatbeeld, de hele setting wordt

vervormd. Haast bezeten lijkt van
een demonische geest.
Een anderbelangrijk element in het
verhaal is de aanval op de autoriteit.
Caligari, directeur van een krank-
zinnigengesticht, blijkt aan het eind
van de film zelf gek te zijn en wordt
in een dwangbuis afgevoerd.

Ook in Der Golem (1920) is het mo-
tief van de bestuurbaarheid van de
medemens terug te vinden. Paul
Wegener baseert zijn verhaal op de
legende van een middeleeuwse rab-
bi in Praag, die een door hem zelf
gemaakt beeld van klei, der Golem,
tot leven wekt door middel van
zwarte magie en hem daarna niet
meer de baas kan.

Waarschijnlijk de meest bekende
film uit de Duitse zwijgende cinema
is Metropolis (1926) van regisseur
Fritz Lang. De film is een soort ex-
pressionistische versie van '1984'
van George Orwell. Het verhaal
speelt zich af in het jaar2000 in Me-
tropolis, de stad van de toekomst
waar heersende klasse en arbeiden-
de klasse letterlijk in verschillende
lagen in een verstikkende maat-
schappij leven.

Het festival in het Filmtheater Lu-
mière aan de Capucijnengang 3 in
Maastricht duurt tot en met donder-
dag 28 mei. Kaarten zijn telefonisch
te reserveren: 043-214080.

film

bioscopen

HEERLEN
Royal: Hook, dag. 18 en 21 uur,
za zo ook 15 uur. Rivoli: The fat-
her of the bride, dag. 19 en 21.15
uur, za zo ook 15 uur. Maxim:
Cape Fear, dag. 18 en 20.30,za zo
ook 14.30 uur. H5: Basic Instict,
dag. 14 18 18.45 20.30 en 21.30
uur, za zo ook 16.30 uur.
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen, dag. 14.15 uur, za zo ook
16.15 uur. Beethoven, dag. 14.30
18.30 en 21 uur, za zo ook 16.45
uur. Freddy's dead, dag. 14.30
18.30 en 21 uur, za zo ook 16.45
uur. Silence of the lambs, vr t/m
zo 14.30 18.30 en 21 uur. The
prince of tides. ma t/m do 14.30
18.30 en 21 uur Filmhuis de
Spiegel: Stalker, vr zo 21 uur.

Eenzaamheid handelsmerk
van Mariene Dietrich

DOOR ERIC BOS

Mariene Dietrich, de femme
fatale, de mythe van het witte
doek, het symbool van onver-
vuld verlangen, is woensdag
op 90-jarige leeftijd in haar flat
in Parijs overleden.
En daarmee is een einde geko-
men aan een leven dat de
mythe voedde die zij vanaf het
begin van haar loopbaan in
stand had gehouden, als
schold ze in haar laatste le-
vensjaren nog zo op de film-
pers, de filmregisseurs en
iedereen die met het vak iets
te maken had. Zorgvuldig
hield ze jarenlang haar leeftijd
en adres geheim. In de zeldza-
me documentaire die Maximi-
lian Schell in 1984 van haar
mocht maken, liet ze zich niet
in beeld zien. Wie haar wilde
zien, moest maar naar haar
films kijken en wie naar haar
films keek, keek naar leugens,
vond ze. En vervolgens doetze
in die documentaire haar ei-
gen mythe af als 'Quatsch'.
Wat de filmleugens betreft heeft ze
gelijk gehad. De Mariene Dietrich
van het witte doek was natuurlijk
niet de Mariene Dietrich die na de
opnamen naar huis en naar bed
ging en die sinds 1979 niet meer in
films optrad en, afgesloten voor de
buitenwereld, afwisselend woonde
in Moskou, New Vork, Londen en
Parijs.
De leugen begon al in 1930 toen de
Oostenrijkse regisseur Josef van
Sternberg haar in Berlijn 'ontdekte'
als déLulu voor zijn versie van We-
dekinds 'Lulu' in de film die zowel
hem als Mariene Dietrich voorgoed
in de geschiedenis zou bijschrijven:
'Der Blaue Engel. Voor deze film
moest de doodgewone Duitse deer-
ne zich plotseling veranderen in een
femme fatale zoals die nog niet eer-
der op het witte doek was geprojec-
teerd. Mariene moest drastisch
vermageren en zelfs plastische chi-
rurgie ondergaan. Ze vond zelf ook,
zoals ze in de biografie 'Mariene' uit
1987 schreef, dat ze een doodge-
woon meisje was dat een beetje kon
acteren en bij toeval van de ene ma-

Vooral de verschuivingen in taboes
die in die tijd vooral in de biosco-
pen plaatshadden, maakte dat elke
nieuwe film met een scabreus, exo-
tisch onderwerp insloeg als een
bom. Los van de prostitueerol en de
blotige beenpartijen van Mariene
Dietrich in 'Der Blaue Engel', waar-
in ze inderdaad nog een mollige,
vlezige 'Deutsche' is met weinig
meer sensuele uitstraling dan een
wat zwaar opgemaakte, broeierige
oogopslag, was het de mannenkle-
ding die ze in 'Morocco' droeg die
haar het aureool van onbereikbare
seksbom bezorgde. Mét Gary Co-
oper, haar tegenspeler zakte menige
mannenmond in die tijd open bij de

tige film in de andere rolde en des-
ondanks beroemd werd.

aanblik van iets wat daarna ge-
meengoed zou worden.

Mariene Dietrich werd op 27 de-
cember 1901 in Berlijn geboren als
Maria Magdalene Dietrich. Haar
moeder was bijzonder muzikaal,
haar vader, Erich Otto Dietrich was
een officier bij de keizerlijke Pruisi-
sche politie en stierf toen ze nog
klein was. Haar stiefvader sneuvel-
de tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Overigens speelde Mariene zelf in
haar tienerjaren voortreffelijk viool.
'Bach, Bach en nog eens Bach',
schrijft ze.
Ze begon haar carrière op de plan-
ken bij een reizend musicalgezel-
schap en Mariene Dietrich studeer-
de in 1921 op de Max Reinhardt
dramaschool en kort daarop begon

ze met kleine rollen in enkele Duit-
se films. Ze trouwde een Tsjechi-
sche regieassistent, Rudolf Sieber,
van wie ze in 1925 haar dochter
Maria (de latere actrice Maria Riva)
kreeg. Sieber en Dietrich zijn nooit
officieel gescheiden, maar leefden
na een paar jaar levenslang apart.
Sieber overleed in 1975.

Het was dus Sternberg die een be-
gin maakte met de Dietrichmythe.
Ze volgde hem in 1930 'rücksicht-
los' naar Amerika, vermagerde bij
elke film meer en maakte van haar
geloken, zwoele blik, haar rigide be-
wegingen en hoog opgetrokken
wenkbrauwen (allemaal make up)
een handelsmerk. In de VS begon-
nen ook haar vriendschappen mcV
beroemde mannen, zoals de schrij-
ver Hemingway, later in Parijs met
Jean Gabin, met de toneelschrijver
Noel Coward, de danser Rudolf Nu-
rejew, de Duitse acteur Emil Jan-
nings, haar tegenspeler in Der
Blaue Engel, die er aanvankelijk op
tegen was geweest dat zij naast hem
de belangrijksterol zoukrijgen 'om-
dat ze geen dikkekont genoeghad.

Ongeacht haar filmrollen zou ze
vanafDer Blaue Engel geassocieerd
worden met de hoerige actrice die
eeuwig zong over van hoofd tot voe-
ten ingesteld zijn op liefde. En als
ze haar kleren hoog gesloten hield
of een ijzige oude vrijster speelde,
dacht iedereen dat ze dan wel op
een andere manier 'hoerig' zou zijn,
dus onbetrouwbaar, gevaarlijk, ver-
derfelijk. Zo gaan die dingen.
Na 1961 speelde Dietrich nog
slechts een paar filmrollen en richt-
te zich meer en meer op de showwe-
reld. Ze zong haar liedjes, ver-
scheen in tv-series, deed nog wel
eens een stukje toneel en bleef ver-
der onbenaderbaar. In die jaren
kreeg ze in ons land uit handen van
een aangeschoten Godfrief Bomans
een Edison uitgereikt, waarbij Bo-
mans de wat botte, maar legendari-
sche verzuchting deed: „Had mijn
vrouw maar één zon been."

Mariene Dietrich was een vrouw die
ook in het laatstvan haar leven wei-
nig liefde op kon brengen voor het
medium waardoor ze groot was ge-
worden: de film. Misschien wel
omdat dat medium haar in feite vol-
slagen eenzaam had gemaakt. Het
valt niet mee een mythe te zijn en
nog te leven, en die mythe begon
dus al op haar 29ste levensjaar.

" Mariene Dietrich als Lola in 'Der blaue Engel.

Spaghetti met saus
ansjovis-tomaten

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 400 g spaghetti, 2 middel-
grote uien, 2 groene paprika's,
scheutje olijfolie, 5 dl gezeefde
tomaten, Italiaanse kruiden, 2 te-
nen knoflook, 2-4 blikjes ansjo-
visfilets en Parmezaanse kaas.

Kook spaghetti beetgaar. Pel
uien en snipper niet al te fijn.
Was en halveer paprika's, verwij-
der zaad en zaadlijsten en snijd
vruchtvlees in repen. Fruit ui-
snippers in olie zacht en voeg
reepjes paprika toe. Fruit enkele
minuten mee en schenk dan ge-
zeefde tomaten in de pan. Voeg
kruiden toe en knijp teentjes
knoflook boven de pan uit.

Laat ansjovisfilets uitlekken op
vel keukenpapier en snijd in
stukken. Voeg vis bij de saus en
laat geheel goed doorwarmen.
Giet spaghetti af en doe terug in
de pan. Schenk saus over spa-
ghetti en schep met twee vorken
dooreen.Laat spaghetti in schaal
glijden. Geef de geraspte Parme-
zaanse kaas er apart bij.

Verhoevens Basic
Instinct: vakkundi
gemaakte thriller

DOOR LEO BANKERSEN

Openingsfilm in Cannes en veel gra-
tis voorpubliciteit door derellerige
reacties in de Verenigde Staten.
Paul Verhoeven kan tevreden zijn.
Vanaf deze week kunnen de Neder-
landse kijkers met eigen ogen zien
wat er nu precies aan de hand is.
Zoals gebruikelijk valt dat geweldig
mee en wie louter op sensatie uit is
kan misschien beter thuisblijven.
De rest van het publiek zal .zich af-
vragen waar ze zich in de Verenigde
Staten zo druk over maken. 'Basic
Instinct' is gewoon een zeer vak-
kundig gemaakte film die zich zon-
der problemen kan meten met de
betere thrillers van de laatste tijd.

Na het geweld van 'Robocop' en
'Total Reeall' zoekt Paul Verhoeven
het bij zijn derde Amerikaanse film
meer in stijl en spanning. Joe Esz-
terhas schreef een inventief scena-
rio over een rechercheur (Michael
Douglas) die niet helemaal zuiver
op de graat is en die verliefd wordt
op de hoofdverdachte in een lugu-
bere moordzaak (Sharon Stone).
Bovendien blijkt deze koele verleid-
ster verborgen connecties te heb-
ben met een politie-psychologe
(Jeanne Tripplehorn) die zowel een
beroepsmatige als een emotionele
relatie met debewuste rechercheur
onderhoudt.

De stijl is strak en energiek en de
beelden van cameraman Jan de
Bont zijn van een klassieke allure.
Sfeer en locaties zijn zorgvuldig uit-
gekozen. Lust en geweld liggen
achter die koele en strakke beelden
voortdurend op de loer, maar wor-
den slechts in een beperkt aantal
scènes expliciet getoond.

Het verhaal is een combinat*
simpel uitgangspunt en veel
plicerende details. Michael V_
heeft iets met twee vrouwen, _
van de twee staat hem naar |j
ven. Vermoedens en verdenk
worden handig heen en wet
schoven.
Sharon Stone speelt een gem
niseerde versie van de femff^
le. Michael Douglas is zoals!
uitstekend op zijn plaats als óf
met duistere kantjes. 'BasiJstinct' is een film die je mw
als een spel, tussen de hoofdH
nen onderling en tussen filmrtj
en publiek. Een spel dat m&
chologische middelen word]
speeld.
Dat enkele vrouwen in de fiW
bische neigingen hebben, gee\
extra spanning en complicati.
de plot en de emotionele vei^jj
lingen. Niets meer en niets rw
Eventuele onfrisse associatiefsen moordlust en seksuele ge-
heid bestaan hoogstens in d*.
beelding van de bevooroord"
kijker.

" Michael
Douglas in een
scène uit 'Basic
Instinct', een film
die zich kan meten
met de betere
thrillers van de
laatste tijd.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 middelpunt; 6 eigenaardig;
11 afstammelingen in de rechte lijn; 12
honingdrank; 13 plaats; 15 stenen opstap;
17 voornemen; 19 elektrisch geladen deel-
tje; 20 papegaai; 21 masker; 22 korte
samenwerking v.d. spieren; 23 Eminentie
(afk); 25 voetpunt; 28 Rijkstelegraaf (afk);
29 vreemde munt; 31 watering; 32 veeg
met de tong; 34 Ind. groet; 36 gerecht be-
staand uit groente, toebereid met olie,
azijn e.d.; 37 onmiddellijk; 38 onnatuurlijk
kanaal in de huidopp.; 40 insnijding
(mcd.); 43 deel van het gezicht; 44 een-
heid van elektrische weerstand; 46 ontke-
ning; 47 lage rivierstand (afk); 49 werp- of
steekwapen; 51 gereed; 52 boom; 54 fam.
lid; 55 voordeel; 56 voor (lat.); 57 god van
de liefde; 59 zwemvogel; 60 vogel; 61
eveneens; 63 beet, stuk; 64 ontelbaar; 65
herhaaldelijk.

Vertikaal: 1 overvloedig; 2 het mid<J*3 klapje; 4 regeringsreglement W
element (ijzer); 6 scheikunde; 7 Kom".
Majesteit (lat. afk.); 8 boom; 9 verh3
v.d. huid; 10 straf; 14 zeevis; 15 J*
munt; 16 stoot; 18 houding; 24 *!
gingsmiddel; 26 bericht (fr.); 27 ntf
gel; 29 werpkoord met strik; 30 fam-1!)
wollen stof; 33 volksgroep in de,
schappij der Hindoe; 35 hoeveelh*
vogel; 38 groot boek; 39 vat; 41 ó&l
een gevangenis; 42 datgene wat cct 1.1
ledene nalaat; 44 plotseling; 45 °c.franse dans; 48 dat wat een ontwiKJ]
tegenhoudt; 49 rekenopgave; 50 5
borstelig; 51 oppervlaktemaat; 53!)
peaan; 56 priester in de Russisch'*1
doxe kerk; 58 cilinder; 60 deel v*
schoen; 62 boksterm (eng. afk); &
houdsmaat.

Oplossing van gisteren
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Opstand in Thailand
tegen militairen

ger^9KOK ~ Tienduizenden beto-
ond net treden eisen van de
mi ~.em°cratisch aangestelde' pre-
ren b-uChinda' hebben zich giste-
aan j het vallenvan de nacht niets
Ser n, en van orders van het le-.
100 nrw. naar nuis te gaan- Tegen de
ment mensen bleven bij het parle-
°Pd h

uw zitten, waar eerder
van S S een debat over de positie

uchinda was geschorst, omdat

de oppositie depremier het spreken
onmogelijk maakten.

Generaal Suchinda Kraprayoon
was de leider van een militaire coup
vorig jaar. Zonder zelf bij de alge-
mene verkiezingen van maart kan-
didaat te zijn geweest, werd hij
benoemd tot premier. De protesten
richten zich tegen de almacht van
het leger in Thailand. „Red het land
- schop de militaire oligarchie
eruit", was een van de leuzen op
een muur bij het parlement.
De legerleiding waarschuwde op
pamfletten dat vele onschuldige
burgers gedood konden worden als
de poging 'tot omverwerping van
een wettig gekozen regering' niet
werd opgegeven. Betogers telden
500 soldaten in staat van paraatheid
in de buurt van het parlementsge-
bouw, maar meer troepen en op-
roerpolitie werden aangevoerd.
Vier oppositiepartijen en enkele
honderden professoren uit het hele
land hebben koning Bhumibol
Adulyadej in een petitie gevraagd
tussenbeide te komen om te voor-
komen dat de militairen geweld
gebruiken. Maarschalk Kaset be-
loofde gisteren, na het uitdelen van
de pamfletten, dat het leger niet zal
proberen met grof geweld een einde
aan de betoging te maken.

Na de verkiezingen van maart
vormde zich een coalitie van vijf
militaristische partijen die vevol-
gens Suchinda, toen opperbevel-
hebber, „uitnodigde" premier te
worden. Krachtens de nieuwe
grondwet die de militairen in de-
cember vorig jaaropstelden, benoe-
men de Kamer van Afgevaardigden
en de door het leger samengestelde
Senaat de premier.

bewakers Beatrix
zijnontevreden

over betaling
en werkdruk

li_!hN?AAG * Een deel van de Vei-
Hui,v dienst van het Koninklijk
w f fVDHK) is ontevredenover de
W ken de achterstallige beta-
eei? an de overuren. Dat blijkt uit
de vr.uf van de medewerkers van

VUHK aan de Tweede Kamer.

VoeHde kwestie wordt overleg ge-:
vann tussen de dienstcommissie
de d Dewakers en de leiding van
is P n^' Volgens de medewerkers
Uv

r WemiS veranderd aan de reeds
te cc^nnalf jaar geleden geconsta-
Tia noSe werkdruk en de als-
In Üf oploPende overuren.
ste h brief stellen ZÜ dat het nogeds geen uitzondering is dat een
d jdewerker van de veiligheids-
Weif1 250 tot 300 uur Per maand
omr. " e werkdrukverdeling waar-

in 1990 werd gevraagd, is vol-
ets hen nog steeds niet tot standseKomen.

Het derde staakt-het-vuren dat deze
week dankzij bemiddeling door de
Europese Gemeenschap tot stand
was gekomen, werd gisteren keer
op keer geschonden. Hoewel de ge-

President wil armoede in grote steden bestrijden

Bush belooft Los Angeles hulp
_°n onze redactie buitenland

ILOS ANGELES - De Ameri-
kaanse president, George
jsush, heeft gisteren by aan-komst in het vorige week doorreilen getroffen Los Angeles"ulp beloofd. Ook zei hij de uit-daging van de armoede in degrote steden in de Verenigde
««ten het hoofd te willen bie-den.

president bezocht de wijk South
die by de rellen en plunde-

j?gen vorige week zwaar werd be-
zadigd. De ongeregeldheden bra-fn een week geleden uit toen eenanke Jury vier blanke politieman-nen vrijsprakenvan de mishandelingvan een zwarte automobilist.

V aankomst op het vliegveld van
tweede stad zei Bush dat

kee^* 'n os Anseles is weerge-
ze^H' Dat was deeerste opdracht, zo

1 de president onder verwijzing
'aar zyn besluit federale troepen te

om de orde te herstellen.
P het moment van zijn aankomsternonstreerden honderden mensenan Koreaanse afkomst voor het ho-,

j*1 waar Bush de nacht zou door-„ engen- Zij eisten schadevergoedin-gen en betoogden tegen het falen van
r£ Poutie de rellen tydig te onder-drukken. Veel Koreanen hadden

inkels in de wyken waar rellen enPlunderingen plaatsvonden.

oor Bush is het bezoek, zes maan-en voor de presidentsverkiezingen,
dt°Foot belanë- De president moetaarby pogen de kritiek op zijn so-laJe politiek te weerleggen.

Cntici hebben Bush beschuldigdvanonverschilligheid na de bloedige rel-, n, die aan 58 mensen het levennebben gekost en waarbij 2.200 ge-
bonden vielen. De schade beloopt
|nkele miljarden guldens,

ui Clinton, de Democratische kan-
uaat die het waarschijnlijk zal op-

vp'u6ll teêen Bush by de presidents-
br vfZingen' was Bush voor en
zr.3!. afgelopen maandag al een be-"e* aan de Californische stad. Hij
het art>y dat de rellen voor een deel
Wa g,evolB z^n van twaalf Jaar ver-aarlozing van de grote steden en

sociale problemen tijdens het
pc./ïïld van Bush en diens voorgan-ger Ronald Reagan.

Bush Vier dagen na de rellen verloor
Dia t

aan Populariteit en in sommige
ton staan de President en Clin-
j^ ongeveer gelijk in de opiniepei-

" De Amerikaanse
president George

Bush (rechts) loopt
langs totaal

verwoeste winkels in
Los Angeles. De
president was
gisteren in Los
Angeles om de

schadevan de rellen
van de vorigeweek

op te nemen.
Foto: EPA

Oppositie eist
macht op in
Tadzjikistan

DOESJANBE - In Tadzjikistan
zegt de democratische en islamiti-
sche oppositie de macht te hebben
overgenomen van het communisti-
sche regime. Op de plaatselijke tele-
visie verklaarden vertegenwoordi-
gers van de oppositie dat de 'Opper-

ste Consultatieraad' de controle
heeft over het parlementsgebouw,
dat het laatste bolwerk van presi-
dent Rachmon Nabijev en zijn aan-
hangers was.
Per decreet maakte Nabijev een
eind aan de dinsdag ingestelde
noodtoestand en aan de onlangs op-
gerichte Nationale Garde. Tevens
stemde hij voor de tv in met het
woensdagavond gesloten akkoord
met de oppositie, dat voorziet in een
coalitieregering en het ontslag van
een aantal leiders van het regime
ontslagen.

binnen/buitenland

Lastendruk en financieringstekort lager

Wij zijn rijker
dan we dachten

DEN HAAG - Het nationaal in-
Komen, het bedrag dat wij alle-maal samen jaarlijks verdienen,
is hoger dan tot nu toe werd ge-dacht. In 1987 ging het om 10,4miljard gulden meer. In 1988 washet 7,6 miljard en een jaar later»,4 miljard. Ook vanaf 1990 is hetnationaal inkomen steeds hogeruitgevallen van voorzien, alstaan de cijfers nog niet vast.
Het Centraal Bureau voor destatistiek (CBS), onderdeel vaneconomische Zaken, heeft ditoekend gemaakt. Er is meer daneen halfjaar gewerkt aan het op-nieuw berekenen van het natio-naal inkomen. Het wordt nor-maal gesproken eens in de tienjaar bijgesteld.

Volgens een zegsman van het
CBS betekent het feit dat het na-
tionaal inkomen hoger ligt dpn
was aangenomen automatisch
dat de lastendruk en het finan-
cieringstekort lager uitvallen.
Beiden worden immers uitge-
drukt in een percentage van het
nationaal inkomen.

Het kabinet hanteert twee doel-
stellingen. De lastendruk mag
niet hoger zijn dan 53,6 procent
terwijl het financieringstekort
deze kabinetsperiode terugmoet
van 5,25 naar 3,25 procent van
het nationaal inkomen.
Op Financiën wilde men nog

niet reageren op de CBS-bereke-
ningen. Het CDA-Kamerlid
Terpstra liet weten dat er geen
reden is het nu rustiger aan te
doen met lastenverlichting en
het terugdringen van het finan-
cieringstekort nu beide zaken op
papier lager uitvallen dan ge-
dacht. Zijn collega Melkert
(PvdA) sprak van 'goed nieuws.

Voor hogere lasten zei hij niets te
voelen ook al zou daar met de
oude definitie nu ruimte voor
zien. Volgens hem zal de burger
dat op basis van 'statistische ge-
gevens' niet begrijpen. Wel is er
volgens hem reden het beleid in-
zake de lastendruk nu enigszins
'te relativeren.

Volgens ouderenorganisalie ANBO

Ziektekostenverzekering
ouderen kan goedkoper

DEN HAAG - Ouderen kunnen
soms goedkoper uit zijn met ziekte-
kosten. Dit stelt de ouderenorgani-
satie ANBO. De bond baseert dit op
het recht dat alle verzekerden met
een zogeheten standaardpakket-
gezinsverzekering hebben die polis
te veranderen in tweemaal een al-
leenstaandenverzekering. Maar de
verzekeraars blijken niet bijster ge-
negen om hieraan mee te werken.

Volgens de ANBO is deze omzet-
ting van belang voor (echt)paren
van wie slechts één der partners in
een jaar bij de specialist komt. De
gezinsverzekering kent een eigen ri-
sico van f 200 per jaarvoor polikli-
nische hulp van de specialist. Had-
den ze ieder een alleenstaandenver-
zekering dan zou niet f 200, maar
f 100 van de vergoeding door de
verzekering zijn afgetrokken. De
verzekering voor alleenstaanden
kent namelijk een eigen risico van
f 100. Zolang dus de andere partner
in dat jaar niet bij de specialist
komt, levert dat f 100 op.

Navraag leerde de ANBO dat dé
meeste verzekeraars niet bereid zijn
een gezinsverzekering te splitsen in
tweevoor alleenstaanden. Toeschie-
telijker waren ze als men het ver-
zoek tot splitsing doet bij het afslui-
ten van de standaardpakketpolis.
Volgens de ANBO klopt die gang
van zaken niet. Op grond van bepa-
lingen in de Wet Toegang Ziekte-
kostenverzekering (de WTZ uit
1986, toen de vrijwillige zieken-
fondsverzekering werd opgeheven)
is iedere verzekerde individueel
verzekerd voor de standaardpakket-
polis. ledere partner van een (echt)
paar moet die polis ook afzonderlijk
aanvragen. Ook is ieder afzonderlijk
de premie verschuldigd. Daaruit
volgt, aldus de bond, dat ieder recht
heeft op een alleenstaandenverze-
kering met een eigen risico van
f 100.

Bij de organisatie van particuliere
ziektekostenverzekeraars, het
KLOZ, heeft de ANBO er nu op
aangedrongen dat de wet goed
wordt uitgevoerd. De bond heeft
zijn leden het advies gegeven op
hun recht te staan en bij hun verze-
keraar splitsing van de verzekering
te vragen als ze menen dat dit goed-
koper zal uitwerken.

Bestand gisteren keer op keer geschonden

Federaal leger Bosnië
in Servische handen

Van onze redactie buitenland

BELGRADO/SARAJEVO - Het
Joegoslavische leger in Bosnië-Her-
cegovina wordt de komende weken
omgevormd tot een louter Servi-
sche strijdmacht. Dat heeft _Tomi-
slav Sipovac, een van de voorman-
nen van de Servische bevolkings-
groep in Bosnië-Hercegovina,
gisteren in Sarajevo aangekondigd.

De bekendmaking kwam op het
moment dat het staakt-het-vuren,
dat begin deze week was overeenge-
komen, definitief aan diggelen leek
te worden geschoten. In Helsinki
slaagden de lidstaten van de Confe-
rentie over Veiligheid en Samen-
werking in Europa (CVSE) er niet
in te komen tot een gezamenlijke
opstelling ten opzichte van Joego-
slavië.
Sipovac verklaarde dat de Bosni-
sche Serviërs tot het besluit van
overname zijn gekomen nadat het
Joegoslavische staatspresidium
dinsdag het opperbevel over de
strijdkrachten uit handen had gege-
ven.
Volgens de plannen moet dit nieu-
we 'Krajina-leger' - naar het voor-
beeld van de Servische strijdgroe-
pen in Kroatisch Krajina - worden
samengesteld uit de federale eenhe-
den in de districten Knin, Bihac,
Banja Luka, Tuzla, Sarajevo en Bi-
leca in het achterlandvan de Adria-
tische kust.

welddadigheden in de hoofdstad
Sarajevo minder massaal waren dan
het afgelopen weekeinde, was con-
stant geweervuurte horen.

In Helsinki slaagde de CVSE er ook
op de tweede dag van haar spoedzit-
ting over de Bosnische crisis niet in
tot een gezamenlijk standpunt inza-

ke Joegoslavië te komen. Het Comi-
té van Hoge Ambtenaren - min of
meer het dagelijks bestuur van de
CVSE - onderbrak de bijeenkomst
omdat de noodzakelijke unanimi-
teit niet haalbaar bleek. Het lukte
de delegaties verder niet te komen
tot de vaststelling van een nieuwe
vergaderdatum over de kwestie.

Asielzoekers
worden in

Vietnam niet
vervolgd

DEN HAAG - De Vietnamese rege-
ring heeft Nederland schriftelijk
gegaranderd dat Vietnamese vluch-
telingen die naar hun land terugke-
ren, niet zullen worden vervolgd.
Een woordvoerder van het ministe-
rie van Justitie heeft dit bevestigd.

In Nederland verblijven nog zon
350 Vietnamese asielzoekers, die
vorig jaar uit Tsjechoslowakije,
waar zij gastarbeid verrichtten, naar
Nederland vluchtten. Toen Praag
weigerde de asielzoekers terug te
nemen, eiste de TweedeKamer van
staatssecretaris Kosto dat uitzetting
zou worden opgeschort tot meer
duidelijkheid zou zijn ontstaan.

De Vietnamezen weigeren tot nu
toe terug te keren naar hun geboor-
teland, omdat zij bang zijn daar ver-
volgd te worden wegens 'republiek-
vlucht'. De Vietnamese regering
heeft nu toegezegd dat het artikel in
de Vietnamese wet dat republiek-
vlucht strafbaar stelt, niet zal wor-
den toegepast op de in Nederland
verblijvende Vietnamezen.

Kamer roept
Andriessen ter
verantwoording
over China-reis

DEN HAAG - De Tweede Kamer
debatteert volgende week dinsdag
over de resultaten van de reis van
minister Andriessen (Economische
Zaken) naar China. Met name leden
van CDA en VVD achten het han-
delsresultaat (1,8 miljard op papier)
te gering.

Het verzoek om een debatkomt van
de voorzitter van deKamercommis-
sie voor Buitenlandse Handel, de
CDAer Mateman. Nog voor de mi-
nister de Kamer verslag deed per
brief van zijn handelsmissie, beoor-
deelde Mateman de resulaten van
zijn partijgenoot als onvoldoende.

De reis naar China om de handels-
betrekkingen te verstevigen, volgde
op het besluit van het kabinet geen
onderzeeërs aan Taiwan te leveren
onder druk van China.

De tegemoetkomingen van China in
ruil voor dit besluit, vielen tot nog
toe tegen. CDAén WD vragen zich
af of de nu binnengehaalde orders
en intentieverklaringen wel vol-
doende zijn.

Jeltsin tekent decreet voor oprichting Russisch leger
MOSKOU - De Russische presi-
dent Boris Jeltsin heeft gisteren
een decreet getekend voor de op-
richting van een onafhankelijk
Russisch leger waarvan hij zich-
zelf tot opperbevelhebber heeft
benoemd, zo heeft het persbu-
reau Itar-Tass bekend gemaakt.
De exacte inhoud van het de-

creet, dat meteen ingaat, is niet
bekend.

Jeltsin verzette zich na de ineen-storting van de Sovjetunie tegende vorming van een eigen Russi-
sche strijdmacht en zette met deandere leden van het Gemene

best van Onafhankelijke Staten
(GOS) een gemeenschappelijk
commando op. Maar vorige
maand veranderde hij van me-
ning nadat Oekraïne eenzijding
de Zwarte-Zeevloot overnam en
het duidelijk werd dat de meest
voormalige Sovjet-republieken
eigen legers vormden.

Oprichting van een Russisch le-
ger zal onvermijdelijk leiden tot
vermindering van het gezag van
het GOS-oppercommando, dat
toch al niet optimaal functio-
neert vanwege de strijd tussen
Rusland en Oekraïne over de
Zwarte-Zeevloot en de Krim,
waar de vloot ligt.

punt uit
Gorbatsjov

Nu de Koude Oorlog verleden
tijd is, is de tegenstelling arm-
rijk het belangrijkste probleem
waar de wereld voor staat. Dat
heeft Michail Gorbatsjov ge-
zegd tijdens een rede in de VS.
Gorbatsjov sprak gisteren op
het Westminster College in Ful-
ton, Missouri, waar de Britse
ex-premier Winston Churchill
in 1946 voor het eerst sprak van
een IJzeren Gordijn, dat na de
Tweede Wereldoorlog tussen
West- en Oost-Europa was
neergelaten.

Schandaal
De Italiaanse politie heeft gis-
teren nieuwe arrestaties ver-
richt en mensen voor verhoor
opgepakt in verband met het
omkoopschandaal in de Noord-
italiaanse stad Milaan. Daar-
mee zijn behalve de Socialisti-
sche Partij ook de Christen-
Democraten (DC) en de ex-
communistische PDS in dis-
krediet gebracht.

Malawi
Ten minste 38 mensen zijn in
Malawi omgekomen bij ernsti-
ge ongeregeldheden die al drie
dagen aanhouden, zo meldden
gisteren westerse diplomaten
in Lilongwe, de hoofdstad van
het land in Zuidelijk Afrika. De
ongeregeldheden braken twee
dagen geleden uit nadat een
staking van textielarbeiders
was uitgemond in demonstra-
ties vóór democratisering, al-
dus diplomaten.

Juliana
Prinses Juliana krijgt woens-
dag 13 mei de Nationale Revali-
datie Prijs 1992 uitgereikt in de
Herrnhutters-kerk in Zeist. De
prijs wordt sinds 1985 jaarlijks
toegekend aan personen, orga-
nisaties of instellingen die zich
bijzonder hebben ingezet voor
mensen met een handicap. De
prijs bestaat uit een oorkonde
en een geldbedrag.

Druïde
Het academisch ziekenhuisvan
Nashville heeft als eerste zie-
kenhuis in deVerenigde Staten
een druïdenpriester als geeste-
lijk verzorger aangesteld. Pa-
tiënten kunnen zich voortaan
niet meer alleen door een pre-
dikant, rooms-katholiek pastor
of rabbijn laten bijstaan, maar
kunnen ook kiezen voor de
29-jarige druïdenpriester An-
drew Ragland. Ragland heeft
dezelfde rechten als de andere
geestelijk verzorgers.

Vermist
De Belgische viskotter Nieuw-
poort 736 'Lucky' uit Zeebrug-
ge is gisterochtend om onge-
veer 3.30 uur omgeslagen op de
Noordzee. Een van de vijf Bel-
gische opvarenden wordt ver-
mist. Het is vrijwel zeker dat de
man is verdronken. De andere
vier opvarenden werden gered
tijdens een grootscheepse
reddingsactie. Het ongeluk op
de Noordzee gebeurde op acht
zeemijlen (vijftien kilometer),
ongeveer een uur varen, uit de
kust van Westkapelle bij de
Middensteenbank. De kotter
heeft geen noodsignalen uitge-
zonden. Pas omstreeks 5.30 uur
ontdekten twee Zeeuwse vis-
sersschepen de Belgische kot-
ter. Het schip dreef toen op zijn
kop. Drie opvarenden, die zich
bovenop het omgeslagen schip
in veiligheid hadden gebracht,
werden door de Arnemuidense
viskotter ARM 3 aan boord ge-
nomen.
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Mislukking
Ook de Nederlandse hulporganisa-
ties die Afrika op een enorme ramp
zien afstevenen, besloten in april
nog geen nationale actie te organi-
seren om „een mislukking te voor-
komen". „Het is al de vierde actie
voor honger in Afrika in zes jaar",
voert een medewerker van de Stich-
ting Oecumenische Hulp (SOH)
aan. „Vorig jaar hebben we acties
gehad voor de Koerden in Irak,
voor de watersnood in Bangladesh
en ook al voor Afrika. De mensen
hebben nu meer interesse voor an-
dere regio's van de wereld."

De organisaties die bij de SOH zijn
aangesloten, waaronder Cebemo en
ICCO, hebben nu van 16 tot 24 mei
een eigen actieweek in de Neder-
landse kerken georganiseerd. „Wij
kunnen bij zon noodsituatie toch
niet stil blijven zitten", aldus de
zegsman.
„Een nationale actie is heus niet za-
ligmakend", merkt een woordvoer-
der van de Novib daarentegen op.
Medewerkers van Novib zijn on-
langs naar Etiopië geweest, onder-
meer om aandacht op de honger te
vestigen. Zij kwamen terug met ver-

halen over gezinnen die nog maar
één keer per week eten omdat er
domweg niet meer voedsel is.

„Wh' konden de honger vorig jaaral
zien aankomen, daar hoefje niet zo
deskundig voor te zijn. Onze organi-
satie heeft dan ook in eerste instan-
tie gezocht naar mogelijkheden om
extra fondsen vrij te makenvoor de
getroffen landen. Daarnaast vinden
wij dat de regeringen en grote mul-
tilaterale organisaties wat moeten
doen en daar oefenen wij dan ook
de nodige druk op uit", vertelt hij.
En hij voegt er geruststellend aan
toe: „Wij weten dat de Nederlandse
bevolking massaal in actie zal ko-
men als wij daarom vragen, dat
maatschappelijk draagvlak is er."

Burgeroorlogen
De honger in Afrika is deels een te-
rugkerend probleem. In Etiopië,
Soedan en Somalië is de situatie
vrijwel elk jaar nijpend. De regio is
'droogte-gevoelig': als de regens
ook maar enigszins achterblijven of
te laat komen, ontstaat al gauw een
voedseltekort. Dat wordt nog ver-
groot door de verschillende burger-
oorlogen die in de landen woeden,
waardoor miljoenen mensen op de
vlucht zijn geslagen en dus zelf
geen voedsel verbouwen.

Deze voedseltekorten konden in
voorgaande jaren meestal opgevan-
gen worden door aankopen in zui-
delijk Afrika, waar overschotten
geproduceerd werden. Dit jaar zijn
de regens daar echter grotendeels
uitgebleven en door de droogte zijn
de oogsten gehalveerd. „Er is nu
nog wel wat voedsel beschikbaar,
maar opkorte termijn zullen in deze
regio 17 miljoen mensen dringend
voedselhulp nodig hebben", aldus
Newhouse. In augustus/september
zal de situatie, als er niets gebeurt,
dramatisch worden.

Dat klinkt ver weg, maar het duurt
minimaal twee tot drie maanden
voor het voedsel ter plaatse is, legt
Newhouse uit. Dat betekent dat de
beslissing over de hulp in mei of
uiterlijk juni moet vallen. Daarbij
komt dat de bureaucratische be-
sluitvorming ook nog de nodige tijd
in beslag neemt.
Zo besloten de EG-ministers van
ontwikkelingssamenwerking dins-

dag meer dan 500 miljoen gulden
voedselhulp voor Afrika beschik-
baar te stellen. Maar de uiteindelij-
ke beslissing daarover moeten de
ministers van financiën nemen. En
daarna moet het Europees Parle-
ment de hulp nog formeel goedkeu-
ren.
Minister Jan Pronk van ontwikke-
lingssamenwerking ergert zich aan
die trage gang van zaken. Op de
persconferentie na deEG-raad dins-
dag zei hij zeer teleurgesteld te zijn
over de late reactie van de EG en de
internationale gemeenschap in het
algemeen „met alle risico's van
dien". Pronk heeft er eerder ook op
aangedrongen dat de donoren snel-
ler over de brug moeten komen
„omdat de hongersnood voorko-

men kan worden". Zijn ministerie
heeft inmiddels al rond 110 miljoen
gulden uitgetrokken voor hulp aan
de hongerenden.

Noodsituaties als de nu dreigende
hongersnood moesten verleden tijd
zijn nadat enige jaren geleden een
speciaal waarschuwingssysteem,
het EWS, werd opgericht, waarmee
dreigende voedseltekorten tijdig ge-
signaleerd konden worden. Via sa-
tellietbeelden en rapportage door
een netwerk van medewerkers in
Afrika berekent de FAO waar pro-
blemen dreigen te ontstaan.

„Het systeem werkt nu goed", con-
stateert Newhouse. „Er is op zich
ook voldoende voedsel in de we-

reld. Niet bij alle donoren, de Ver-
enigde Staten, Canada en Australië
hebben niet veel. Maar metname de
EG heeft nog de nodige overschot-
ten."
In een poging een verklaring te vin-
den voor de tegenvallende reacties
van de donoren, voert hij aan dat de
hulp dit keer duurder is dan andere
jaren omdat alles nu uit Europa en
Amerika moet komen. Het extra
transport kost geld. De donoren
hebben daarnaast te kampen met
economische problemen in hun lan-
den. En ten slotte moet Afrika met
het voormalige Oostblok en de
vroegere Sovjetunie concurreren
om aandacht van het Westen. „En
dan wordt er wel eens iemand ver-
geten", zegt Newhouse.

" Een Somalische vrouw met haar hongerend kindje. Een mensonterend beeld dat blijk-
baar, gezien deuitblijvende hulpacties, steeds minder indruk maakt. Foto: AP

DOOR CAREL GOSELING En toen werd het toch nog een leuk debat

Linschoten-Leijnse: 4—0
DEN HAAG - „Het is steeds
hetzelfde liedje. Er is weer
niets aan de hand." Robin
Linschoten, WD-kamerlid,
zonk even de moed in de
schoenen. Nu had hij een
zorgvuldig voorbereid ka-
merdebat aangevraagd over
de wao-uitspraken van zijn
PvdA-collega Frans Leijnse
op 1 mei in Terborg en bij
het NOS-journaal. Daarbij
had hij de partijgenoot van
het kamerlid, staatssecreta-
ris Elske ter Veld (Sociale
Zaken) uitgenodigd. En door
toedoen van Groen Links
was zelfs vice-premier, en
PvdA-leider Wim Kok aan-
wezig.

En dan nog presteerden beide be-
windslieden het om in antwoord
op prangende vragen over Leijn-
ses opvattingen alleen standpun-
ten uit het verleden te herhalen.
Om moedeloos van te worden.
De liberaal was echter te vlug in
zijn oordeel. Hij onderschatte zijn
eigen kracht, en overschatte de
standvastigheid van Leijnse. Na-
tuurlijk, Linschoten had een mo-
tie in de achterzak 'om de PvdA
duidelijk te maken dat het me-
nens is. Om aan te geven dat het
niet gaat om praatjes in het land
maar dat de PvdA ook ruggegraat
heeft. Om waar te maken wat er
gezegd is.

De motie-Linschoten was eenvou-
dig. Dè ingrepen in duur en hoog-
te van de wao-uitkeringen mogen
geen gevolgen hebbenvoor huidi-
ge wao'ers. Ondertekend: Lin-
schoten, Schimmel (D66) en
Brouwer (GL).

„Wat zit er achter?", reageerde
Leijnse vanachter de interruptie-
microfoon. „Politiek waarmaken
wat u in het land zegt", luidde het
voorspelbare antwoord. Leijnse:
„Ik bedoelde niet het spelletje
achter de motie, maar wat er ach-
ter de motie zit."

De sociaal-democraat haalde ver-
volgens een oud WD-plan aan.
In ruil voor het afzien van ingre-
pen in de wao voor bestaande
gevallen zouden alle nieuwe
wao'ers een basisuitkering krij-
gen en zichzelf maar moeten bij-
verzekeren. Het mini-stelsel voor
de wao dat Leijnse vertaalde met
'het einde van de wao'.

WiU'AikVJséanalyse

'Spelletjes'
„Dit is beperkter," verdedigde het
WD-kamerlid zijn voorstel. Om

van Leijnse te horen te krijgen
dat hij 'spelletjes' speelde. De mo-
tie had een veel verdere beteke-
nis, meende de PvdA'er. „U
speelt hier mooi weer," was zijn
conclusie dan ook.

Linschoten reageerde als gesto-
ken dooreen wesp. „Nee, u speelt
politieke spelletjes. U wilt ergens
onderuit komen. De motie dekt
uw woorden in Terborg. Ik daag u
uit die uitspraak ook hier te doen.
Maar u durft niet. U bent geen
knip voor de neus waard".

„Dit is een ongeloofwaardige ge-
legenheidscoalitie. Wij doen geen
uitspraak op het moment dat u
dat wilt," stribbelde de PvdA'er
nog tegen. Om van zijn WD-col-
lega nageroepen te krijgen: „Hoe
heb ik het nu? U hebt die uit-
spraak toch op 1 mei gedaan?"

Wie dacht dat het spel nu uit was,
vergiste zich. Leijnse zelf beklom
het spreekgestoelte en legde nog
eens omstandig de PvdA-'nei-
ging', 'inzet', 'weg' of welk woord
hij er ook voor gebruikte, uit.
„Waarom ontstond dan al die
commotie? U wist dat u met poli-
tieke dynamiet speelde," greep
Linschoten opnieuw zijn kans.
„Of kwam het NOS-journaal zo
maar toevallig bij u langs?"

Nee, zo moest ook Leijnse erken-
nen. Dat er commotie zou ont-
staan had hij verwacht maar de
fractie had nu eenmaal een stand-
punt bepaald en het was in het
kader van de maatschappelijke
discussie 'nodig en nuttig' dat
naar buiten te brengen.

„Wij zeggen wat we zeggen. Daar
staan we voor. We werken aan op-
lossingen. We proberen met be-
hoorlijke voorstellen te komen
vanuit de intentie die ik geformu-
leerd heb," klonk het droog uit
Leijnses mond. Zonder enige
emotie. Zouteloos. Afstandelijk.

„U speelt spelletjes en daar moet
u mee ophouden. Dit is schanda-
lig vluchtgedrag. U hebt de
wao'ers een worst voorgehouden.
Door uw standpunt niet hard te
maken brengt u de politiek ern-
stig in diskrediet," beleerde Lin-
schoten.

„En u bent alleen bezig met de
tekst van uw motie. Het kan u
niet schelen, niet verdommen,
wat de betekenis ervan is," blafte
Leijnse de zaal in,rood van kleur.
Dus toch wat meer adrenaline in
de aderen? Maar meteen weer te-
rug in de plooi na een vraag van
mevrouw Brouwer. „Dit is geen
vrijblijvende discussie maar dat i^

wel iets anders dan ontijdig zaken
willen vastnagelen."

binnen/buitenland

Westen lijkt ongevoelig voor dreigende ramp in Afrika
Hongersnood van de eeuw
krijgt nauwelijks aandacht

Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - In zuidelijk en Oost-Afrika dreigt de ernstigste
hongersnood in jaren, sommige deskundigen hebben het zelfs
over de 'hongersnood van de eeuw. Toch komt de hulp uiterst
langzaam op gang. De voedsel- en landbouworganisatie van de
Verenigde Naties (FAO) stuurt sinds februari noodkreet na nood-
kreet de wereld in, maar moest in april opnieuw constateren dat
de hulp die de donorlanden hebben toegezegd „aanzienlijk ach-
terblijft bij de behoefte".

Volgens de FAO zullen in augustus,
september van dit jaarzon 30 tot 40
miljoen Afrikanen volsterkt afhan-
kelijk zijn van voedselhulp. „De
Westerse regeringen lijken niet
meer zo geïnteresseerd te zijn", ver-
zucht P. Newhouse, het hoofd van
het FAO-bureau dat tijdig de nood-
klok moet luiden bij naderende
voedseltekorten (het zogeheten Ear-
ly Waming System, EWS). „De
waarschuwing is op tijd gegeven,
maar de donoren reageren veel te
traag. Zij hebben hun aandacht
blijkbaar op andere zaken gericht."

Op de opmerking dat er nu nog
geen beelden zyn van hongerende
mensen reageert hij fel. „Er gaan
wel degelijk cameraploegen naar de
getroffen landen. Ik heb opnamen
gezien van een Somalisch meisje
dat nog maar twee dagen te leven
had. CNN zendt 's nachts steeds
filmpjes uit van hongerlijdende
mensen. Maar de respons blijft ge-
woon uit. Het raakt de mensen op
de een of andere manier niet meer,
ze denken blijkbaar: o ja,dat is Afri-
ka, daar hebben mensen honger."

Stuurloos
Half maart trad het nieuwe
voorzittersduo van de PvdA
aan. Rottenberg en Vree-
man zouden nieuwe wegen
inslaan en op zoek gaan
naar een nieuw sociaal-
democratisch elan na de zo
verscheurende wao-discus-
sie van vorig jaar. We zijn nu
nog geen twee maanden
verder en de situatie binnen

de partij is er bepaald niet beter op geworden. Vanaf zondag rol-
den ministers, staatssecretarissen, Kamerleden en partijleiding al
ruziënd over het politieke toneel. Het publiek hield de adem in en.
in de coulissen stonden regeringspartij CDA en oppositiepartij VVD
in hun respectievelijke vuistjes te lachen om zoveel stuurloosheid.
Akkoord, voor de vorm is de vrede binnen de PvdA-top gisteren
weer (even) getekend. Het fractiebestuur stelt zich nu tegen het
regeringsstandpunt over de wao op, zodat volgens de sociaal-
democraten straks niet op de uitkering van alle bestaande wao-
gevallen mag worden gekort. De fractie volgt daarmee wao-spe-
cialist F. Leijnse, die er voor zijn beurt - en tot ergernis van de
partijleiding — op 1 mei in Terborg voor pleitte de huidige wao'ers
buiten schot te laten.
Toch schrok de PvdA er gisteren in de kamer voor terug dit stand-
punt klip en klaar te verdedigen en stelde de fractie zich evenmin
achter de VVDer Robin Linschoten, die eveneens alle bestaande
wao'ers wil ontzien. Deze houding van de PvdA is laf en gericht
op puur lijfsbehoud. De argumentatie deugt niet: de sociaal-
democraten vinden zon uitspraak op dit moment te vroeg en wil-
len eerst het advies van de Raad van State over de wao-maatre-
gelen afwachten, vóór de fractie in de Kamer met de billen bloot
gaat. In wezen is de PvdA het inhoudelijk echter volstrekt met de
VVD eens.
Voor bebloede koppen was het gisteren kennelijk nog te vroeg,
aangezien de kabinetsvoorstellen pas in het najaar in het parle-
ment behandeld zullen worden. Dat gaf staatssecretaris Elske ter
Veld van Sociale Zaken de mogelijkheid zich gedeisd te houden,
terwijl het ook voor CDA-woordvoerder Biesheuvel en zijn even-
knie bij de PvdA, Leijnse, een mooi excuus was om pas over enkele
maanden de discussie op het scherp van de snede te voeren.
Het conflict tussen de coalitiepartijen is echter verder verscherpt en
het beeld van een verdeelde PvdA blijft op het netvlies gegrift
staan. Dat beeld moet snel worden weggewerkt, wil de PvdA de
weg omhoog weer kunnen vinden. Kiezers houden niet van par-
tijen die al te openlijk twijfelen aan de eigen standpunten, zoals het
vorig jaar zo moeizaam bevochten wao-besluit. Over de toen in
stelling gebrachte argumenten was en is verschil van mening mo-
gelijk, maar het staat vast dat de PvdA-CDA-coalitie zich vorig
jaar in grote meerderheid achter dit omstreden besluit heeft ge-
plaatst. Onder de gegeven omstandigheden is het ongeloofwaar-
dig een dergelijke beslissing, die nog niet in wetten is omgezet, zo
spoedig weer ter discussie te stellen. Dat is een beleid van hoe de
wind waait, waait m'n jasjeen daar kun je geen standvastige poli-
tiek mee bedrijven, laat staan een land regeren.
Na de Tussenbalans, de wao-perikelen, het plan-Simons, de aan-
varingen van Ritzen en Pronk met de Kamer, de rel rond de reis
naar Zuid-Afrika, het opgeven door de PvdA van de 'koppeling'
en de wekenlange steekgevechten over de inkomens in 1993, is
het een prangende vraag hoelang CDA en PvdA de huwelijkse
staat nog willen volhouden. Gescheiden van tafel en bed zijn ze
immers al een hele tijd.

P.S.

Risico-kernreactoren
GOS blijven draaien

BRUSSEL - De sluitingvan risico-
kerncentrales in derepublieken van
devoormalige Sovjetunie is om eco-
nomische en financiële redenen
niet mogelijk. Dat heeft Jevgeni Ve-
lichov, een naaste adviseur van de
Russische president Boris Jeltsin,
deze week in Brussel gezegd op een
forum over nucleaire veiligheid van
de Liberale fractie van het Europe-
se parlement

Met name de kernreactoren van het
type RBMK 1000 worden als ge-
vaarlijk beschouwd. Er zijn er nog
twaalf van in werking in de Russi-
sche steden Koerskaja, Smolensk
en St Petersburg en in het Litouwse
Ignalina. Een dergelijkereactor ont-
plofte in 1986 in de kerncentrale
van Tsjernobyl in de Oekraïne. De
vier reactoren aldaar zijn inmiddels
stilgelegd, maar de Oekraïnse auto-

riteiten overwegen er twee weer aa*
te zetten.
„Sommige van deze reactoren moe-
ten onmiddellijk worden geslote^
anderen moeten worden ver
nieuwd. We zijn vóór sluiting, ma»1
niet vandaag", aldus Velichov, di*
tevens vice-voorzitter van deRussi'
sche Academie van Wetenschappen

Kernenergie levert twaalf procen'
van de elektriciteit in de ex-Sovjet'
unie op, en is het land in het verle-
den vaak goed van pas gekomen of1
strenge winters door te komen, al'
dus Velichov. In de noordelijk*
zeeën ligt nog „voor honderd jaar'
aan gas- en olievoorraden, di*
„erom schreeuwen om geëxploi'
teerd te worden."
Een alternatief programma vo£>r
energiebesparing zou tegen de 2"
miljard gulden kosten.

'Dode mus
De conclusies logen er niet om.
Brouwer sprak van een 'dode
mus' die de PvdA de wao'ers had
aangeboden. Biesheuvel (CDA)
zei met gemengde gevoelens aan
1 mei terug te denken. Het was
'even slikken' geweest voor de
christen-democraten. Men had dit
van de coalitiegenoot niet ver-
wacht.

GPV'er Schutte sloot het debat
juist af. „Er ligt een nieuw stand-
punt van de PvdA-fractie. Hoe
dan ook. Dat heeft politieke bete-
kenis. De PvdA kan zich niet
meer veroorloven daarop terug te
komen. Er is ook niemand gebaat
bij een nieuwrondje politiek wor-
stelen in het kabinet, deze zomer.
Tenzij iemand die belang heeft bij
de val van het kabinet."

Leijnse zat toen echter al weer re-
laxed achterover in zijnzetel. Vro-
lijk babbelend met zijn CDA-col-
lega Biesheuvel. Alsofer niets aan
de hand was. Maar aan de stand
op het scorebord kon hij niets
meer veranderen. Linschoten -
Leijnse: 4 - 0.

(ADVERTENTIE)
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Betalingen
in Rusland
mogen niet
in contanten

i °SKOU - De regering van Rus-
<*n<_. heeft gisteren besloten dat be-
jagenvan meer dan 10.000roebel

t_l n}eer in contanten mogen
aatsvinden wegens een nijpend

nn 'Ül' aan geld' Wanneer dezebodmaatregel van kracht wordt iset meegedeeld. Begin april was er
4neen tekort aan bankbiljetten van,u mihard roebel.

dff rapte aan ?ela is het gevolg van
u sterke Prijsverhogingen sindset begin van het jaaren de, zij het"under forse, stijging van de lonen.

beurs

Onderuit
damÏEiIDAM - °P de Amster-
drUk _. utectenbeurs werd gisteren

ndeld'Dat Sing in de och-
hOfiPi.Ie,n gepaard met fractioneel
bl«ve_. koersen ' mede door het uit-

V?n een renteverhoging in
plüktert °°k de obligatiemarkt
SemiriH n devruchten met een
Proo_rJ:elde koerswinst van 0,15
In de ]!fUnt
de aanH°P van de dag brokkelden
Waarnf elenkoersen echter wat af,
overh°°r DiJ net slot de verliezers
Uiteind.sten- De EOE-index kalfde
316 02 }ijk I>l3 Punten af op
Pun.l' terwijl de koersindex 0,9
De oï^ftfoP 212,40.
damvl e houding in Amster-
tende-i Volgens een handelaar gro-
te r,u?,s te verklaren uit de vrijdag
in de veeren werkloosheidscijfers
geven e werkloosheidscijfers
conj,lr

,een eerste indicatie van de
der r. ctuur in de maand april. Ver-
hak tnde Wall Street donderdag
Ü__g ' "etgeen de koersontwikke-
Uür °p ftet Damrak in het laatste
vl°edd de handel negatief bein-

ha_iHeJ^erd er donderdag druk ge-
van P 1d met een totale omzet
miij0 . miljard, waarvan f 896
\v_rdt h

m aandelen. Overigens
orr_r_at . getal enigszins vertekend
sionel smds 1 mei de interprofes-
eerd

e
r

,nandel wordt meegecalcu-
totai„ osso modo komt van de
nitia °mzet een kwart voor reke-
sion__i de handel tussen profes-
Procentmar,ktpartyen-
ler Wa __. gezien de sterkste da-
tion af pmlips. Publicatie van frac-
dee<_ d

n°gere bedrijfsresultaat
diibu_]f. "flippen" woensdag al zes
kvvan_H S afkalven- Donderdag
bij 0

daar nog eens negentig cent
lies v

6en slot van f 37,1°' een ver"
beur,.].'. 24 Procent. Volgens een
fhiiil ruilden beleggers vooral
ler £s'aandelen voor dievan doch-ygram- Aandelen van de
o_k ?

e*"naatschappij boekten dan_^esug cent winst op f 51.

Hoofdfondsen »___. s.k.
ABN Amro 46,50 46.30
ABNAn.roA.inF. 80.10 80.20
ABN Amro Obl.Gr.f. 177.80 177,90
AEGON 126,80 126,10
Ahold 85,90 84,80
Akzo 164,50 164.10
Alrenta 194.80 194,80
Amev eert. 52,10 e 51,70
Bols eert. 47,40 46,80
Bührm.Tet. c. 49,20 f 48,20
CSM eert. 96,30 96.10
DAF 24,30 24,00
Dordtsche Petr. 141,50 141,20
DSM 111,80 113,90
Elseviercert. 117.40 116,40
Fokkereert. 36.90 36,80
Gist-Broc.cert. 37,80 38,00
Heineken 160,60 160,00
Hoogovensnrc 58,70 57,90
Hunter Douglas 75,60 d 77,00
Int.Muller 63,50 63,50
Int.Ned.Gr.c. 50,00 4990
KLM 39,10 39.80Kon.Ned.Papier 45,40 45,30
Kon. Oüe 152,50 151,60Nedlloyd 60,10 61,50
Océ-v.d.Gr. 75,80 76,30
Pakhoed eert. 44,90 44,20
Philips 138,00 37.10Polygram 50,40 51,00 eRobeco 97,90 97,80
Rodamco 48,40 49,00
Rolinco 96,20 96,50
Rorento 72,40 72,50
StorkVMF 43,50 44,20
Unilever eert. 189,90 187 90d
Ver.BezitVNU 89,00 89,80
VOCnrc 42,90 42,50
Wessanencert. 95,20 94,10
Wolters-Kluwer 75,50 76,30
Avondkoersen Amsterdam

Ahold 84.80184,80)
KLM 39,90-40,00 (39,80)
Kon.Ohe 151,20-151,50(151,60)
Philips 36,90-37,00 (37,10)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54.50 55,00
ABNAmroHld.prf. 6,23 6,20
ABN AmroHld.div. 45,00 44,80
ACF-Holdingc. 34,50 34,90
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 138,00 141,00
AsdOptionsTr. 10,60 10,40
Asd. Rubber 3,75 3,70
Ant. Verff. 426.00
Atag Hold. eert 127,50 130,50
Athlon Groep 50,00 50,00
AthlonGroep nrc 46,60 47,00
Autlnd.R'dam 89,00 89,00
BAM Groep 89,00 89.00
Batenburg 152,00 154,00
Beers 133.50 133,50
Begemann Groep 121,00 122.00 '

Belindo 298,50 298.50
Berkei's Patent 1,04 1,04
Blydenst-Will. 42,00 41,70
Boer De, Kon. 248,00 248.00
BoerDeWinkelb. 68,00 68,80
Borsumy Wehiy 67,50 67,50
Boskalis Westm. 25,30 26,00
Boskalis pref. 27,60 27,70
Braat Beheer 32,90 33,00
Breevast 9,70 9,70
Burgman-Hevbroek 2700.00 2700,00
Calve-Delft pref 810,00 810,00
Calvé-Delftcert 1210,00b 1220,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290.00 290,00
ContentBeheer 24.20 24,40
Credit LBN 28,10 29,30
Crownv.G.cert. 128,70 128,70
CSM 95,50 95,50
DAFcert. 18.00 18,00
Delft Instrum. 26,20 26,00
Desseaux 43,50 43,50
Dorp-Groep 43,80 44,00
Draka Holding 25.10 26.00
Econosto 29,50f 29,40
EMBA 225,00 b
Enks Holding 85,00 86,00
Fltxovitlnt. 61,40 62,00
Frans Maas eert. 83.80 84,30
FugroMcClelland 38.20 38,10
Gamma Holding 115,00 lll.OOd
Gamma pref. 6.00 5,70 d
Getronics 32,70 32,60
Geveke 35.50 35 50
Giessen-de N. 98,50 98,50
Goudsmit 38.20 38,50
Grolsch 199,50 198,50
GTI-Holding 235,00 236,00
Hagemeyer 144,00 d 145,90
HAL TrustB 15,70 15,80
HALTrustUnit 15,70 15,80
HBG 207,80 207.80
HCS Technology o,Boe 0,75
Heineken Hold. 142,50 142.30Hoek'sMach. 243.00 244,00b
Holl.SeaS. 0,43 0,43
Holl.Kloos 450,00
Hoop Eff.bank 7,20 7,00
Hunter D.pref. 2.10 d 2,30
IHCCaland 71,50 70,50
Kas-Associatie 33,00 33.00
Kempen 4 Co 8,80 8,80
Kiene's Suikerw 1026,00 1020,00
KondorWessels 31,80 31,50
KBB 80,70 80,30
Kon. Sphinx 53,60 54,50
Koppelpoort 310,00 a 310,00 a
Krasnapolsky 260,00 270,00
Landré & Gl. 49,90 49,90
Macintosh 40,00 40,00
MaxwellPetr. 120.50 122,00
Moeara Enim 1222,00 1215,00
M.Enim 08-cert. 16400,00 16400,00
Moolen Holding 35,40 36,00
MulderBoskoop 60,00
Multihouse t 4,70 4,60
Naeff 525,00
NAGRON 60,50 61,00

NEDAP 351,00 351.50
NKFHolding 198,00 198.00
Ned.Part.Mij 54,70 54,70
Ned.Spnngst. 7200,00
Nont 20,30 22,00
Nutricia GB 145.00 142.50
Nutricia VB 153.10 151,50
Nutricia VB div92 151,80
N.v.-Ten Cate 106.50 107,80
Omnium Europe 8,05
Orco Bank eert 73,50 74,10
OTRA 347,00 347,50
Palthe 60,00 60.00
Philips div.92 37,90 37,10
PirelliTyre 28.10 27,90
Polynorm 171.00 172,00
Porcel Fles 136,00 136,00
Randstad 46.00 46,00
Ravast 26.10 26,10
Reesink 74,00 74.00
Samas Groep 40,70 40.00
Sarakreek 14.60 14.60
Schuitema 1680.00 1660.00
Schuttersveld 53,00 54,60
Smit Intern. 38,80 39,40
St.Bankiers c. 15,20 15,30
StadRotterdam c 40.10 40,20
TelegraafDe 87.80 87,80
Textielgr.Twente 90.50 90,50
Tulip Computers 23.80 23.50
Tw Kabel Holding 121.00 122,00
Übbink 70,00 70,00
Union 77,50 77.50
Un.Dutch Group 3.00a 3.00
Vereenigde Glas 525.00 525,00 d
Vertocert. 34.00 34,00
VolkerStevin 66.00 65,50
Volmac 29.60 30.30
Vredestein 18.70 19,60
VRGGroep 46,50 46,40
Wegener 64.90 d 64.30
West Invest F. 16,50 16.50
Westlnv.F.wb 108,00 110.00
WoltersKluwer 294,00 300.00
Wyers 30,50 30,20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 81,50 81.50
ABN AmroAlbefo 48,60 48,80
ABN AmroAmer F. 69,00 69/00ABN Amro Eur. F. 76,20 76 00
ABN AmroFar EF. 52.00 52 40
ABN AmroLiq.Gf. 163,80 163 90
ABN Amro Neth.F. 89,20 89,20
Aegon Aandelenf. 35,70
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg fonds 65,20 65,40
AldollarßFt 26,30 26,30
AlgFondsenbez. 233,00 232,00
AllianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 71,30 72,00
Amvabel 78.20 77,90
Asian Tigers F. 68,10 67,80
Asian Select F. 63.70 64,00
Austro Hung.F. 4,30 4,40 b
BemcoRentSel. 56.00 56.00
Bever Belegg. 3,00 3,00

EGFlnvestm. 131.10 132,00
EMF Rentefonds 69,90 69.90
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
EnvirGrowth F. 48.00 48.00
Esmeralda part. 34.50 34.60
Eur.Ass. Trust 6,40 6,40
EMS Growth Fund 105,90 105,90
EMS IncomeFund 108,30 108.20
EMS Offsh. Fund 105,70 105.30
EOE Index Fnd 335.00 338.00
EuroGrowth Fund 50.70 50.40
Euro SpainFund 7,00
FarEastSel.F. 56.50 56,70
Gim Global 52,10 52.40
Groeigarant 1.51 1.51
Holland Fund 74.10 74,40
Holl. Eur. Fund 50,40 50.70
Holl.Obl.Fonds 125.50 125,50
Holl. Pac. Fund 94,00 95,50
HoU.SelFonds 85.20 85.20
Innovest 55,20 57.50
tnterbonds 508.00 508.00
Intereffekt500 29,00 29.00
Intereffektwt 71,90 75.20
Investapart. 73.20 73,30
ISHimal.FundS 9,50 9.50
Jade Fonds 152,50 150,50
JapanFund 19.30 18,20
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac Tr $ 9,00
MalCapital Ft 7.70 7,70
MeesObl.Div.F. 112.30 112,40
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10.70 10.70
Mondibel 78.00 78.00
Nat.Res.Fund 1190.00 1150.00
NedufoA 108.30 108.00 a
Nedufoß 108.30 108,30
NMB Dutch Fund 45.80 46,00
NMBGeldmarkt F. 54,96 54.97
NMB Global Fund 46,70 46.80
NMBOblig.F. 36,70 36,80
NMBSpaard.F. 103,67 103,70
NMBRentegr. F. 119.10 119.20
NMB Vast Goed F. 35.50 35,60
New Asia Fund 5,15
NomuraWarr.F. 0.64 0.64
Obam, Belegg. 256,50 257,00
OAMFRentefonds 12,80 12,90 e
OrangeFund 22.20 22,30
Pac.Dimensions 90.30 91.60
Pac.Prop.Sec.F. 28,50 29,00
PiersonRente 114,10 114,00
PostbAand.f. 50.90 50,90
Postb.Belegg.f. 56,60 56,60
Postb.Verm.gr.f. 54,60 54,60
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentalent Bel. 152,10 152.30
Rentotaal NV 35.70 35,70
RG America F. 108,50 108,20
RG Divirent F 49,90 49_X)
RG Europe F. 101.80 10250RGFlorente 115,00 11510
RG Pacific F. 93.70 94,00
RG SP Groen 54,40 54,50
RG SPBlauw 51.20 51,50
RG SP Geel 48.40 48.60

Rodin Prop.S 90.00 89,00
Rolinco cum.p 80.20
Schrod.lnt.Pr.F 29.30 29,40
SciTech S 12.50 12.50
SuezLiq.Grf 182,70 182,80
Technology Fund 19.40 19,40
Tokyo Pac.Hold. 185.00 187,00
Trans Eur.Fund 84,80 85,00
TranspacF.Yen 272.00 272.00
Uni-Invest 18.70 18.60
UnicoInv.Fund 79.00 79,00
Unifonds DM 32.00 32,00
Vaste Waard.Ned 64,70 64,70
Vast Ned 99,50 99,60
VIB NV 54.50 54.50
VSB Mix Fund 51,50 51,60
VSBRente Fonds 104,70 104.70
WBO Intern. 68.00 68.00
Wereldhave NV 111.50 112,50 b
Yen Value Fund 75,40 75,60
ZOM Florida F.s 34,30 34.30

Parallelmark.
Mannen 28.80 28.80
ABF 112,30 112,30
Austria Gl. 1079.00 1079.00
Berghuizer Papier 43,80 43,80
Besouw Van eert. 49,50 49,50
Biogrond Belegg. 11,00 11.00
Comm.Obl.F.l 98,50 d
Comm.Obl.F.2 98.60 d
Comm.Obl.F.3 98,60 d
De Drie Electr 14.00 14.10
DeltaLl.Dollarf 63.40 63,70
Delta Llovd ECU 60,60 60.70Delta Lloyd Mix 61,20 61.40
Delta Lloyd Rent 54,60 54,60
Delta Lloyd Vast 51,70 52.00
Dico Intern. 86,20 86,20
DOCdata 6.60 6.70
Dutch TakeOvT. 45.40 45,50
EhcoKLM Kleding 41.20 42.30
E&LBelegg.l 70,90 71.20
E&LBelegg.2 72,70 73,00
E&LBelegg.3 106,90 106,90
E__LBelegg.4 74,40 74,60
E&LKap.RenteF. 105.50 105,60
FreeRecord Shop 31,50 31,50
GaiaHedgel 100.80
Geld.Papier c 69,90 70,00
German City Est. 34,50 35.50
Gouda Vuurvast 72,00 72.00
Groenendijk 46,00 46.30
Grontmij 54,40 54.40
HCA Holding 47,30 48,10
Heivoet Holding 38,70 38.70
Hes Beheer 44.10 44,90
Homburg eert. 0,65 0.65
lnter/View Eur 4.20 4.30

KuhnetHeilz 45.00 45,00
LCI Comput.Gr. 4.40 4.50
Melle,van nrc 49.50 51.00
Nedcon Groep 58.70 59.00
Nedschroef 83,00 b 84,00
Neways Elec. 6,50 6,50
NewEur.HtlsDM 18.00a 17.50 aNewtron Hold. 2,10 2.10

Pan Pac. Winkel 10,80 10,80
PieMedical 6.10 6.00
Simac Techniek 15.20 15,20
Sligro Beheer 55,30 55.30
SuezGr.Fund 53.30 53.40
VHS Onr.Goed 1.00 1.00
Vilenzolnt. 31,00 30.50
Welna 295.00 295.00
Wereldhave 4.10
Weweler 46,50 46,40

Wall Straat
allied signal 58% 58..
amer.brands 47% 47%
amer.tel.tel 44% 43'/a
amococorp 49 48%
asarcoinc. 26'/_ 26/2
bethl.steel 14'/» 15
boeingco 43% 44'/t
canpacifie 27% 15
chevron 68% 67%
chiquita 20 20V.
chrysler 18% 18%
citicorp 19 19V«
cons.edison 28.. 27%
digit.equipm 45"_ 45'/s
dupontnemours 53% 53
eastman kodak 39'/_ 40'/»
exxoncorp 59'/. 58'/_
ford motor 45' 2 45%
gen. electnc 77 76%
gen. motors 40% 39*.
goodyear 74% 72V«
hewlett-pack. 81% 80%
int. bus.mach. 93% 93%
int.tel.tel. 66% 67%
klmairlines 21% 21%
mcdonnell 57% 57%
merekxo. 146% 147%
mobil oil 62% 62%
penn central 23 22%
philips 20% 19%
primenca 40% 40
royal dutch 82% 81%

" searsroebuck 43% 42
sfe-south.pac. 12% 12%
texacoinc. 62% 62%
unitedtechn. 53% 53'/_
westinghouse 18% 18'»
whitman corp 14'/b 14'/.
woolworth 29'/. 29%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,770 1.890
austr.dollar 1.32 1,44
belg.frank(loo) 5,31 5.61
canad.dollar 1,470 1,590
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 109,90 113.90
engelse pond 3,16 3,41
finse mark(100) 39,80 42,30
franse frank (100) 31.80 34.55
gneksedr. 11001 0.86 1.06
ierse pond 2,85 3.10
ital.lire(10.000) 13,90 15.60
jap.yen(10.000) 134,00 140,00
.oeg.din.tm 100
noorsekroon (100) 27,25 29.75

oostschül. (100) 15,75 16.25
port.escudoilOO) 1,25 1,43
spaanse pes. (100) 1,71 1,87
turksepond (100) 0.0240 0,0340
zweedsekr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 119,50 124.00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1.83525-1.83775
antiU.gulden 1,0110-1.0410
austr.dollar 1,3733-1,3833
belg.frank(loo) 5,4670-5,4720
canad.dollar 1.53375-1,53625
deensekroon (100) 29.100-29.150
duitse mark(100) 112.5250-112,5750
engelse pond 3,3005-3,3055
franse frank (100) 33,415-33.465
gneksedr.(lOO) 0,9060-1,0060
hongk.dollardOO) 23,4250-23,6750
ierse pond 2.9980-3.0080
naturel 10.000) 14,940-14.990
jap.yen(10.000) 138,920-139.020
nwzeeldoUarllOO) 0.9821-0,9921
noorse kroon (100) 28.805-28,855
oostenr.sch.(loo) 15.9880-15,9980
port. escudos (100) 1,3240-1.3640
spaanse pes. (100) 1.7935-1,8035
sunn.gulden 1,0090-1,0490
zweedsekr. (100) 31.195-31,245
zwits.frank(lool 122,125-122,175
e.e.u. 2,3085-2,3135
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 213,30 212.40
idexcl.kon.obe 208.20 207,50
internationals 216,70 214,90
lokale ondemem. 211.40 211,50
id financieel 143,90 143.40
idniet-financ. 276.50 277,00

CBS-herbeleggingsuidex (1983-100

algemeen 305.40 304.90
idexcl.kon.olie 282.40 282.50
internationals 322.20 321,00
lokale ondemem. 286.60 286.80
idfinancieel 212,30 211.70
idniet-financ. 355,90 356.80
CBS-stemmingsindex (1990=100)

algemeen 130.10 129.90
intemalion 149,80 148,10
lokaal 126,60 126,60
fin.mstell 125.60 125.00
niet-financ 126.50 126.70
industrie 137.50 137.70
transpop.l 135.20 135,80

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,570-20,170,vorige
19,660-20,260, bewerkt 21.770laten,

vonge 21.860 laten.

Zilver onbewerkt 200-270,vorige 205-275.bewerkt 310 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3.363,38

-6,03

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k

akzo c mei 140.00 225 24,70 a 25,00a
akzo c mei 165,00 357 1,60 1.30
akzo cjul 165.00 245 5.00 5.00
akzo cjul 170,00 206 2.60 2.90
akzo c okt 125.00 225 43.00 a 43.00a
akzo c okt 180.00 201 2.50 2.80
akzo cjan 170.00 244 7.90 8.30
akzo c 096 120,00 364 52.00 50.00
akzo pmei 165.00 241 1.80 1.80
akzo pjul 165.00 266 3,60 3,60
dsm cjul 115,00 329 2,00 3,10
dsm cjul 120.00 221 0.90 1,30
dsm c okt 115,00 327 3,20 b 4.20
dsm cjan 115.00 211 5.20 a 6.10
dsm pjul 105,00 504 0.90 a 0.40
dsm pjul 110,00 223 1.60 1.00
dsm pjul 115.00 348 3,80 2.80
coc c mei 305,00 257 9,60 9,50
coc c mei 310,00 520 5,10 4,90
coc c mei 315.00 690 1,90 1,70
coc c mei 320.00 365 0.50 0.40
coc cjun 310,00 854 7,70 7.70
coc cjul 315.00 729 7.30 7.00a
coc cokt 300,00 453 22.50 21.80
coc cokt 320,00 678 9.20 9,30
coc pmei 315,00 790 2.50 2,50
coc pmei 320,00 336 6,20 6.40
eoe' pjun 315,00 550 4,00 4.20
fokker cjul 32,50 274 6.00 5.30
gist cjul 37,50 879 1.70 1.90
kim cjul 35.00 304 4.80 5,60
kim cjul 37,50 255 2,50 3.20
kim cjul 40,00 840 1,30 b 1,50
kim cokt 40,00 423 2,30 2,70
knp pjul 42.50 300 0.40 0,50
nedl cjul 60,00 495 3,50 4,00
nedl cjul 65,00 770 1,40 a 1,80
nedl pokt 55.00 224 1,80 1.80
phü cjul 37,50 1296 1,80 1,30
phil cjul 40,00 426 0.80 0.50
phü- cokt 37,50 414 3.00 a 240
phil c okt 40,00 367 1.70 1,20
phil c093 30.00 252 10,40 970
phil c094 45,00 276 370 320
phil c 096 35.00 223 1030 9.50
olie cjul 150,00 261 3,70 3,30tops c mei 620,00 201 1,30 0,80
unil c mei 190,00 211 0,90 1,10
umi cjul 190.00 392 4.00 430unü c 093 120,00 305 72,00 75.00

a laten g bieden " ex-div.
b bieden h laten tei div
c ei-claim k gedaan th
d ei-dividend I gedaan " g
e gedaan t bieden vk slotkoers vorige dag: t gedaan " laten sk slotkoers gisteren

Banen weg bij
slachterij

Coveco Weert

Van onze correspondent

VELP - Vleescoöperatie Coveco
in Velp gaat fors saneren. Dit
jaar nogkomen 375 arbeidsplaat-
sen te vervallen. De grootste
klap valt in Gieten (Drenthe),
waar 175 banen worden ge-
schrapt door de sluiting van de
conservenafdeling. Bij de vesti-
ging in Weert gaan vijftien banen
verloren.

Coveco, een slachterij-coöperatie
die actief is in alle provincies
buiten Brabant, maakte vorige
week een verlies bekend van
achttien miljoen gulden. De hele
slachterij-branche is geconfron-
teerd met een grote overcapaci-
teit als gevolg van het sterk da-
lendevarkensaanbod. Dat dalen-
de aanbod is weer een gevolg
van overheidsmaatregelen tegen

varkensmest en de uitbraak van
varkenspest, vorig jaar.
Pogingen van de vijf grote slach-
terijen om onderling tot sane-
ringsafspraken te komen, ket-
sten twee maanden geleden af.

Coveco maakte daarop bekend
zelf een reorganisatie door te
voeren. De bonden zijn daarvan
op de hoogte gesteld.

Naast de sluiting van de conser-
venafdeling in de vestiging in
Gieten, een voormalig Unilever-

bedrijf, betekent de reorganisa-
tie het verlies van banen in Twel-
lo (60), Borculo (50) en Weert (15).
Verder worden 75 bestaande va-
catures niet ingevuld. Het groot-
ste deel van de banen verdwijnt
door gedwongen ontslagen.
De coöperatie kent een sociaal
plan, dat twee jaar geleden werd
opgesteld bij de sluiting van een
veredelingsbedrijf in Wierden.
Nieuwe ontslagenen kunnen
aanspraak maken op het be-
staande plan.

De directie vraagt daarnaast een
offer van de overige 1600 perso-
neelsleden door werk buiten de
roosteruren niet langer als over-
werk te betalen. Ook moet het
personeel zes extra vrije dagen
inleveren.
Die aantasting van de arbeids-
voorwaarden is voor de Voe-
dingsbond FNV onverteerbaar.

Kwantum mag
geen dessin
Texoprint
verkopen

BREDA/BOEKELO - Kwantum
mag niet langer een dessin van Te-
xoprintBoekelo namaken, invoeren
of verkopen 'op straffe van een
dwangsom van 2500 gulden per
overtreding. Dat heeft de president
van de rechtbank in Breda deze
week bepaald in een kort geding
van Texoprint tegen Kwantum.

Kwantum moet binnen twee weken
aan Texoprint opgave doen van het
aantal ingekochte en verkochte me-
ters stof en de voorraad tuinstoel-
kussens, parasols, tafelkleden en
eventuele andere produkten waar-
op het Texoprint-dessin is gebruikt.
Voor elke dag dat Kwantum dit na-
laat moet duizend gulden worden
betaald. Ook moet Kwantum de
kosten van het kort geding betalen.

economie

Plankert nieuwe
NCW-voorzitter

DEN HAAG - Drs J.C. Blankertl,i; w.ordt waarschijnlijk de nieuwe£oor2itter van de werkgeversorgani-feNCW- Bakert legt per 4 sep-
vamb,er het voorzitterschap neer
£an de Vereniging FME, de werk-geversvereniging van de metaal- en

industrie. Hij zal
£r unno Ruding opvolgen, die in ja-pman van dit jaar de NCW verliet
£°or een topfunctie bij de Ameri-kaanse bank Citicorp.

ein Cw-bestuur zou gistermiddag
l^n beslissing nemen over de nieu-we voorzitter. Woordvoerders van"e organisatie en van de FME wil-en gisterochtend niets zeggen over'","'meuwe voorzitter. Alles wijst erfilter op dat Blankert op 2 juni of-
eph

als nieuwe man wordt voor-__ r̂agen aan de ledenvergadering[van de NCW.
Ölankert, sinds 1986 FME-voorzit-i", werkte van 1962 tot 1980 bij
stprerU*gde Dura Bedrijven, de laat-e vyf jaar als i id van de raad van"«stuur. Van 1980 tot 1984 was
teru Blankert Directeur Gemeen-"Jke Energiebedrijven in Rotter-
t_, en twee jaar aansluitend direc-_lUr van Wilma Nederland B.V.

" DRS J.C. BLANKERT

Voor transporten tussen Schiphol en Zuid-Frankrijk

KLM en Frans Maas gaan
samen in nieuw bedrijf

AMSTELVEEN - De KLM en het expeditiebedrijf FransMaas geven hun samenwerking vorm in een nieuwe onderne-
ming met de naam European Feeder and Distribution Ser-vices (EFDS). De KLM krijgt daar een meerderheidsbelang
van maximaal 60 procent in, Frans Maas de resterende aande-
len, zo heeft de KLM donderdag bekendgemaakt.

De KLM had al sinds 1988 een be-
lang van 31 procent in Frans Maas
dat later is verkleind tot 25 procent.
De samenwerking zal geen persone-
le gevolgen hebben. De nieuwe
onderneming zal worden gevestigd
op de Luchthaven Schiphol.

tuig op Schiphol is aangevoerd of
naar Schiphol wordt gebracht om
vandaar per vliegtuig naar een be-
stemming buiten Europa te worden
gevlogen.
De organisatie van het vervoer
wordt overgenomen door de nieu-
we onderneming. Frans Maas ver-
leent logistieke diensten en heeft
een uitgebreid netwerk voor stuk-
goedvervoer. Op dit gebied is zij
een van de grootste ondernemingen
in Europa. Voor het vervoer van de
luchtvracht tussen de steunpunten
en de eindbestemming of het punt
van herkomst wordt gebruik ge-
maakt van expeditiebedrijven van
Frans Maas.

De diensten van EFDS zullen nog
vóór het einde van deze maand op
deroute tussen Schiphol en het zui-den van Frankrijk van start gaan. In
de nieuwe onderneming zullen de
activiteiten van beide deelnemende
maatschappijen op het gebied van
het vervoer van vracht in Europa
worden gebundeld. Er komt een
fijnmazig netwerk van dagelijkse
transportverbindingen tussen
Schiphol en elke gewenste Europe-
se bestemming.
Op het ogenblik beschikt KLM
Vracht over regionale vrachtsteun-
punten in Malmö en Manchester.
Binnen afzienbare tijd zullen ook
steunpunten worden gevestigd in
Parijs, Bazel en Milaan. Het vervoer
van KLM Luchtvracht in Europa
gtat hoofdzakelijk over de weg.
Jaarlijks wordt op die manier onge-
veer 150.000 ton vracht vervoerd die
uit andere werelddelen per vlieg-

Akkoord cao voor
textielwinkels

UTRECHT - Vakbonden en werk-
gevers hebben een principe-
akkoord afgesloten voor een tweeja-
rige cao voor de 25.000 werknemers
in de grootwinkelbedrijven in de
textiel (bij voorbeeld C&Aen P&C).

De werknemers krijgen in die twee
jaar in totaal 9 procent loonsverho-
ging. Als per 1 maart 1994 deprijzen
meer dan 3,5 procent zijn gestegen,
wordt dat ook nog in de lonen ge-
compenseerd, aldus een tevreden

woordvoerder van de Dienstenbond
FNV donderdagochtend.

Voorts krijgen de laagst betaalden
er gedurende de looptijd van de cao
nog eens een extra loonsverhoging
van 12 procent bovenop en de hulp-
krachten 10 procent extra. In deze
branche wordt veel met hulpkrach-
ten gewerkt.

De vut-leeftijd, nu 63, gaat per 1
april 1993 met twee jaar omlaag
naar 61 jaar. Het uitkeringspercen-
tage gaat overigens ook omlaag van
80 naar 75 procent maar werkne-
mers die minder dan 2800 gulden
bruto verdienen, merken er netto
niets van.

Akkoord kan er binnen enkele weken zijn

Spoedig duidelijkheid
rond overname Fokker

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Fokker wil snel
tot zaken komen met DASA over de
voorgenomen samenwerking. De
Duitsers zouden bereid zijn de ont-
wikkeling van eigen vliegtuigpro-
jecten een jaar uit te stellen. Of
Fokker hiermee akkoord kan gaan,
is echter onwaarschijnlijk.De vlieg-
tuigbouwer wil de concurrentie niet
in huis halen.

Bestuursvoorzitter E.J. Nederkoorn____________________________________________________________________________ i

informeerde gisteren de onderne-
mingsraad over de stand van zaken
in de onderhandelingen. Neder-
koorn zei snel tot zaken te willen
komen met DASA. Een akkoord
kan er al binnen enkele weken zijn.

De kans dat de gesprekken op niets
uit lopen is echter ook aanwezig.

Naast de meningsverschillen overde eigen vliegtuigprojecten van de
Duitsers, directe concurrenten voorde Fokker 100 en Fokker 130, is er
ook nog altijd geen overeenstem-
ming bereikt over de waardebepa-
ling van beide ondernemingen. Aan
de waardebepaling wordt de zeg-
genschapsverhouding opgehangen.

Eerder dit jaar sprong de voorgeno-
men fusie tussen British Airways en
de KLM hier op af.

Nederkoorn is nog wel optimistisch
over de kans van slagen van de on-
derhandelingen. De ondernemings-
raad drong er gisteren op aan dat de
gesprekken niet al te lang meer du-
ren. „Er moet snel duidelijkheid
komen. Anders ebt de geloofwaar-
digheid weg", aldus de or.

munt uit
Gevaar

Als de Duitse regering haar
ambtenaren inderdaad circa 5,5
procent loonsverhoging geeft,
zoals nu wordt verwacht, levert
dat geen gevaar op voor onze
economie. Dat meent het Cen-
traal Planbureau (CPB). Een
loonexplosie bij onze Ooster-
buren zou kunnen leiden tot
een renteverhoging in Duits-
land en vervolgens ook in Ne-
derland. Maar op haar vierwe-
kelijkse beraad besloot de
Bundesbank gisteren de rente
ongewijzigd te laten. Kennelijk
vindt ook de Bundesbank de
situatie niet alarmerend genoeg
om de geldkraan een stukje
dichter te draaien.

Glasvezel
Nederland wordt voor-de eer-
ste maal rechtstreeks aangeslo-
ten op een transatlantische
telecommunicatie-kabel van
glasvezel, zo maakte PTT Ne-
derland gisteren bekend. Het
aanlandingsdeel van de kabel
zal op 12 mei bij Egmond aan
Zee de kust bereiken. De 7.320
kilometer lange kabel voor
spraak- en datacommunicatie
is een gezamenlijk project van
PTT-Nederland, deAmerikaan-
se maatschappij AT &T en de
Deutsche Bundespost. De tran-
satlantische glasvezelstreng zal
Green Hill op Rhode Island via
Norden in het noorden van
Duitsland en via Egmond aan
Zee met een hoofdcentrale in
Alkmaar verbinden. Via de ka-
bel kunnen gelijktijdig 23.000
telefoon- of dataverbindingen
van hoge kwaliteit worden ge-
legd.

Lijndienst
De KLM start mogelijk dit na-
jaar nog een nieuwe lijndienst
naar San Francisco. Het wordt
de tiende bestemming van de
KLM in de Verenigde Staten.
De KLM vliegt verder op New
Vork, Orlando, Houston, Atlan-
ta, Baltimore/Washington, De-
troit, Chicago, Minneapolis en
Los Angeles. Anchorage in
Alaska wordt slechts inciden-
teel voor tussenlandingen ge-
bruikt. Begin dit jaar kreeg de
KLM van de Amerikaanse
luchtvaartautoriteiten toestem-
ming om een bestemming aan
haar netwerk toe te voegen. De
keuze is definitiefop San Fran-
cisco gevallen.

Kantoren
De Neprom (organisatie van
projectontwikkelaars) ver-
wacht dat het nog wel enige
jaren zal duren alvorens vraag
en aanbod op de kantoren-
markt weer in evenwicht zijn.
„De marktsituatie waar we op
dit moment mee te maken heb-
ben, wordt gekenmerkt door
over-aanbod als gevolg van te-
ruglopende vraag. Op korte ter-
mijn is terughoudendheid bij
de ontwikkeling van nieuwe
kantoorprojecten de enige op-
lossing." Dat heeft voorzitter ir
J. van Oosten van de Neprom
gisteren gezegd in zijn jaarrede
in Wassenaar.

Al eeuw Gazelle Rijwielen

" Prinses Margriet bekijkt
samen met Jan Terlouw,
commissaris van de konin-
gin in de provincie Gelder-
land, de fabricage van een
fiets. De prinses was giste-
ren eregast tijdens defeeste-
lijke bijeenkomst ter gele-
genheid van het 100-jarig
bestaan van de Gazelle Rij-
wielfabrieken in Dieren.
Tijdens het bezoek was zij
ook nog behulpzaam bij het
afmonteren van de acht mil-
joenstefiets. Foto: ANP
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DE GARANTIE
VAN ZORGELOOS

RIJPLEZIER.
Elke Alfa Prima Garant Occasion
voldoet aan de 100-punten-test. Is
op 100 punten gecontroleerden
doordoor maar liefst 12 maanden
gegarandeerd. Neem de veiligste
weg en kies voor de zekerheid van
een Alfa Prima Garant Occasion.

Alfa 164 2.0 TS 1992
Alfa 75 1.8 C 1987
Alfa 33 1.3 div. 1986-89
Alfa 33 1.5 div. 1985
VWGolf 1989
VW Polo 40 km. 1987
Renault 11 GTX 1986
Renault 11 GTX 1984
Renault 19 sept. 1990
Renault 19 sept. 1990
OpelKadett 1.3 LS Sedan 1987
OpelKadett 1.3 HB 1988
Hyundai Pony XP 1.4 L 1986
Ford Escort 1.4 cl 1987
Fiat Uno 75 SXIE 1990

__f/__

I JL\/ 'auto-^m** **_wi==^Z__fc
Exclusieve occasions

voor een ingereden prijs
Nissan Terano 2.7 TD, 5-drs., 4x4 WD 1991
Chrysler Le Baron GTC, metallic 1991
Citroen KM diesel, nw. staat 1991
Suzuki Alto GL, zwart/metallic 1991
Peugeot 205GTI, 1.9 Itr., rood 1991
Lancia Thema 2.oie, 16V, nw.staat 1991
Chrysler Voyager 3.0 inj., Le uitv 1990
Opel Omega 2.4i, schuifdak, nw.staat 1990
VW Golf GTI, metallic, LM velgen 1990
Ford siërra 2.0i, 4-drs., nw. motortype 1990
Peugeot 205 XL, 3-drs., rood 1990
Mazda Miata MX 5, automaat, airbag.etc 1990
Opel Kadett 16i Cabrio 1990
Volvo 740 GLE, automaat 1989
Fiat Uno 75ie, 3-drs., 5-bak 1989
Peugeot 405 SRD turbo, schuifdak „1989
Honda Civic 14 GLX, 4-drs 1989
VW Passat 18 CL, 4-drs., 90 PK 1989
Citroen AX 14 GT, metallic lm velgen 1988
Opel Corsa 13S, 5-drs., nw.staat 1988
Isuzu Trooper, 4x4 metallic 1988
BMW3I6i, metallic, WW Class.etc 1988
VW Golf, 16CL, 5-drs., wit 1988
Alfa 75,1.8 Itr., metallic 1987
Ford Scorpio 2.4 Ghia, 5-drs 1987
Jaguar XJ6, 3.6, Sovereign, metallic 1987
Ford Sierra 2.ois, metallic 1987
Mazda 929 Staioncar, metallic 1987
Volvo 340 GL, 5-drs 1987
Honda Accord, 16L, 4-drs 1986
VW Golf 13CL, nw. model 1984

Excellent Mercedes Occasions
Steeds grote voorraad MB occasions o.a.

MB 190serydiv. uitv WB&W;&b;WX>
MB 200 sery div. uitv 1985,88,89,90
MB 560 SEL, alle opties amg. velgen 1987

Alle auto's met een Bovaggarantiebewijs
en voorzien van de Nationale Autopas

Heerlenseweg 200 Landgraaf. Tel. 045-728484.
Auto A-Z is een onderdeel van uw

Zuidlimburgse BMW-dealers.

i

ALS U WILT KIEZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK,
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... ggl

Bel Spiral als 't flexibel verspreid moet worden! Kf^V
FaoneKSSlraal 7 5961 PK Horsl. PoslOus 6094 5960 AB Moisl UHeCoon 04709-84222 ta> 04709-84333 Wl' l 11 II

[auto-parc-I
MAASTRICHT

Constante voorraad
van 300 uitstekende occasions,

geselecteerd door
4 erkende dealers

Auto-pare Maastricht
Randwijck (wijk 29)

Afslag:
Academisch ziekenhuis/MECC

["AUTO-PARC^I

i : 1
-*

_______ -

I kleur km-stand bwj'

/Volvo 340 1.4 wit 97.000 '85 c/ TSOPrimaISSLE wit 13.000 '89 <Volvo 340 1.4, 4-drs. rood 81.000 85 (
Renault 11 GTD rood 160.000 '85,

\ Toyota Starlet DL wit 36.000 '89 i\ Peugeot 205 XL wit 74.000 '89 ,
\VW Jetta groen 82.000 '87 <

CITROEN
□ van ROOSMALEN RS

MAASTRICHT-GULPEN IU
i —j

Gulpen: Rijksweg 113, 04450-1450
'

J

I_-_fc_i______________-JB -^B

<*g^ BETAALBAAR en BETER
V* MEIMAAND - VOORDEELMAAND

Gebruikte wagens : ledere koper van een gebruikte wagen boven

’ 10.000,- GRATIS 2 dg. bezoek Disney Land (Pa-
rijs) voor 2 pers. per touringcar (bezoekdatum zelf te
bepalen)

Nieuwe Opeis : Actiemodellen I .e _»__; ;n.,^..««i__
Corsa: Swing Plus "m® introductie
Astra: G.S. (Göttgens Spec.) Astra Sedan (4-drS.)

actiemodel ' — 1
Veetra: Frisco en Diamond 4-5 drs.
Omega: Extra kortingen op div. uitv.

Bedrijfswagens : Za. 16en ma. 18 mei Opel-lsuzu bedrijfswagenshow
met o.a. Opel Campo-Frontera, Trooper, Midi

Ook diverse aanbiedingen in werkplaats, magazijn en verhuur.

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

«nmiisii

STEUN Dl
ARTSEIN
ZONDE*
GRENZE*

GIRO 4054
AMSTERDAM

JpflßKfH ZONDER GRIIÜ
-**. ]

I"

<
]
1

1

j;
Als er zoveel Guinness Books past deVento ook wel in

in deVento passen, het Guinness Book.
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Wat ons betreft kan de volgende editie van Het Grote Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken Zodat er een zee van ruimte overblijft voorin. Wat bij een ongeluk ineens bij uop schootzit.
'ecordboek worden aangevuld met een unieke prestatie. wat daarallemaal in kan. voor u weer een stuk comfortabeler is. Dat maakt deze kofferruimte waarschijnlijk ook d«

De bagageruimte van de nieuwe Vento. Precies, alles. En dat heeft nogal wat voordelen. Ook aardig om te weten is dat uw bagage in de veiligste in zn klasse.
Met een inhoud van maar liefst 550 liter is er in deze Niet alleen als u hobby's hebt als golfen of verhuizen. Vento net zo goed beschermd is als u. Maar die records staan al sinds jaaren dag op naarf

;lasse geen grotere te vinden. Ook vakanties worden ineens all-in. Om de simpele Zo is de kofferruimte van alle kanten hermetisch van Volkswagen.
Die bovendien alleen nog maar groter wordt wanneer reden dat u veel meer mee kunt nemen. En gewoon af te sluiten. En voorkomt een stalen /*t*\ n_o»\/_o_ntn v/nnX/rJL-cxA/nnon Wio nnrl«»r<?

;e achterbank neerklapt. achterin. Waar het hoort. plaat in de achterbank dat de hele boel \^) UG V©mo VünVülKiWUgen.VV ie anu.rj.

Er isal een Vento vanaf f34 495.- Afgebeeld Vento CL, lichtmetalen velgen niet standaard. Prijs is een 'vanaf-prijs inclusief BTW. exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden Importeur: Pon's Automobielhandel BV, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort Telefoon: 033-94 9944

Limburgs Dagblad Vrijdag 8 mei 1992 "6



auto

Lancia test nieuwe
Delta op Zweeds ijs

|Lancia heeft zijn nieuwe Delta-model vrijwel voltooid en zal daar begin '93
fttee op de markt komen. Momenteel voert Lancia de laatste wintertesten uitm Zweden om de Delta in optimale conditie te krijgen. Veel fabrikanten kie-zen Noord-Europa als testgebied voor barre winterse omstandigheden. Daar
is het driekwart van het jaarmogelijk om permanent bevroren testbanen uitte zetten. Lancia heeft twee gebieden elk jaar weer in gebruik: Kiruna voorduurtesten en Arvidsjaur voor ontwikkelingswerk.

ftet huidige Delta-model is in '79 gelanceerd en heeft als rally-auto menig (wereldkam-
pioenschap behaald. De Delta komt op een onderstel te staan dat ook gebruikt wordt voore Alfa 155, Fiat Tipo en Tempra. Daarmee neemt de wielbasis toe van 248 cm naar 254

°i> zodat de nu compacte Delta een stuk langer enruimer zal worden. Er komt een drie-urs coupé en een vijfdeurs versie.
u is alleen nog een gecamoufleerde Dedra waaronder alle techniek en uitrusting van de
elta op het Zweedse ijs te signaleren. Samen met deFiat Auto-groep testLancia behalveomplete produkten ook gezamenlijke hoofdelementen zoals onderstellen, bodemplaten,
eursloten en stuurinrichtingen. Op het circuit van Arvidsjaur worden met laser-meet-techniek elke testseizoen weer exact dezelfde banen uitgezet. Zo kunnen meetgegevensmet tussenpozen betrouwbaar worden vergeleken.

**"a is in het Hoge Noorden op dit moment bezig een 4WD-systeem te vervolmaken. Fiat
j

uto werkt samen met Lancia en Bosch aan een goedkope ABS voor kleine auto's. Van-aar dat ook de nieuweFiat Cinquecento al valt te signaleren boven de Poolcirkel. " In deze 'gewone' Lancia Delta zit de nieuwe techniek en aankleding
van deDelta die begin '93 op de markt komt. Foto: gpd

Fiscus houdt strikt vast aan bedrijfsmatig gebruik 'bestelauto'

'Grijs rijden' blijft
voorlopig populair
DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Nu het 'grijs-rijden' on-
danks restricties toch popu-
lair blijft, kan het zijn dat de
overheid toch weer uitzon-deringen gaat maken. De.scus ioopt immers jaar-
Hlks per 'grijze' auto 20 pro-
Cent inkomsten mis, dooreen min of meer oneigenlijk
gebruik. Nu is de mogelijk-
heid om goedkoop een ge-
blindeerde tweezits, piek-
UP of verhoogde 4WD te ko-
Pen nog ruimschoots aan-
wezig. Maar of het bij een
°nstuimige groei nog lang
20 blijft is de vraag.

fMJk naar de Bijzondere Ver-
wuiks Belasting die voor de
£j -harmonisatie moet wijken.aar komt straks een registratie-
uiting voor in de plaats. Het zouunnen dat je dan voor een grijs
kenteken moet aantonen dat de
br ■_, DedriJfsmatig wordt ge-
(n-U.h ' anders volgt een extra

plossingen om personenauto'sP gnjs kenteken te laten rijden
het

1 Ï* T gen°eg- De een verhoogt
1 dak een beetje; zo ontkomt

'en vrij dure 4WD-terreinauto,
de verplichte blindering. Is

ho aadruimte minstens 130 cm.
"°g dan mogen alle ruiten ge-

V°on bliJven zitten,
aut

de normale niet verhoogde
all!0' gelden de volgende regels:
ach?" voorin zitplaatsen, daar-
var. ligt een vaste laadvloer

75 cm. Verder
bli^T n de achterste zijruiten ge-„', de.erd zijn, dat kan dan spie--6 iend nep-glas zijn of gewoon

eiaal in de sponningen.

kt»../? 11 zoals de auto's op grijs
btwi " in de folders en <ex
WnrH.m de Prijslijsten staan,
Der naaSt het geld besParende
voh nvervoer veel ingezet bij
Der /neus goederentransport,
in pgellJke auto's bevinden zich
dein sterke groeimarkt: gemid-
ia

'°e_,sbjging 30 procent per
ForH ~eat Terra- °Pel Combo,
nauit Xourier. Citroen Cl5of Re-. Express zijn een paar van1* m°dellen. Ze hebben een

van zeker 8«0 kilo
mi^jen inhoudsruimte van ge-adeld driekuub.

" De losse container
in deze NissanKing
Cab, een pick-up
met los te koppelen
huif, moet een
draagvermogen
hebben van 400 kilo,
anders volgt een
naheffing door de
fiscus.

Foto: GPD

Oplossing
H
Ran foai is de opiossing bij
vat?86 Rover met een blindering
__? spiegelend glas. De
h

lo blijft er voornaam onder en
sok

s
f
cheelt aanzienlijk in de aan-«-natprijs als je toch die achter-bank niet gebruikt.

tr~ig"bouwd kost een Nissan Pa-"_oi Wagon Van 47 mille. Je bent
mr.!? i

e meer kwiJl aan het lage
eX } op geel kenteken. Niet4Wr.dus dat 75 Procent van de
Tal üb^ dit merk griJs "Jdt-, lrijke tot tweepersoons omge-duwde auto's zijn aan te mer-
is t ■ bestelauto's. De verkoop
„ stlJgende, een groeivan 15 pro-
I_fm. vergeleken met 1990 en' de"narkt omvat 60.000 auto's.

Heel speciaal zijn de pick-ups_ e, /net enkele, anderhalve of
yubbele cabine zijn te leveren,
«"r zijn gevallen bekend dat erver enkele jaren nog een nahef-jng van tienduizenden guldensvoigde. Wie namelijk in de po-vester kap die op dergelijke

auto's geplaatst wordt, achteraf
ramen monteert, maakt er voor
de wet een personenauto van.
Ook al vervoer je er alleen de
hond in.

Draagvermogen
Door het plaatsen van losse con-
tainers in de laadbak, wordt het
eigen gewicht van de pick-up
verlaagd, terwijl het draagver-
mogen behouden blijft. De eis is
dan wel dat de container voor de
lading, bijvoorbeeld een zelfge-
bouwde houten bak, niet door
zijn bodem mag zakken als daar
400 kilo in wordt geladen. Ver-
der is de laadlengte van groot
belang voor de bepaling: wel of

geen bestelauto. Volkswagen
heeft daarom zelfs een klein
stukje van de laadbak in een Ta-
ro pick-up opgevuld om te vol-
doen aan de eis: bij ombouw van
de pick-up is eenderde voor de
cabine en tweederde voor de
laadruimte. Bij een korte wielba-
sis leidt dat dus tot maatproble-
men.

Pas op als jezelf aan het verbou-
wen slaat of dat iemand laat
doen. De fiscus is sinds kort vrij
om beide partijenvoor de nahef-
fing aan te slaan. Wie uiteinde-
lijk betaalt is het ministerie van
Financiën om het even. Vandaar
dat de meeste importeurs hun
dealers de opdracht geven strikt
binnen de richtlijnen of de wet-
telijke normen te blijven. Een

klant die meer wil moet dat zelf
maar doen.

Oppassen
Wie besluit tot het vervoer van
personen in de laadruimte van
een bestelauto, moet bijzonder
goed oppassen. In de eerste
plaats is het gewoon verboden
om personen los in de laadruim-
te te vervoeren. De veiligheid
komt ernstig in gevaar, je vliegt
zonder houvast en gordels kei-
hard tegen de rugleuning aan.
Wie op een veilige manier een
autostoel of -bank in een Van
plaatst, krijgt automatisch met
de fiscus te maken. Door de laad-
ruimte geschikt te maken voor
personenvervoer is een geel ken-
teken met het bijbehorende ho-

gere belastingtarief verplicht. Al
zou de ombouw alleen voor de
vakantiereis van drie weken zijn:
de fiscus stuurt een aanslag voor
het bouwen van een personen-
auto. Daarnaast komt de auto in
een hoger tarief van de motorrij-
tuigenbelasting.

lemand die ondanks het wette-
lijk verbod toch personen ver-
voert in de laadruimte van een
bestelauto is niet verzekerd.
Want de verzekeringsmaatschap-
pij gaat er vanuit dat er alleen
goederen met de auto worden
vervoerd. Er zijn polissen die ex-
pliciet melden dat in de laad-
ruimte van een bestelauto geen
personen mogen worden ver-
voerd.

uitlaatjes
MOTORRIJDERS gaan actie
voeren tegen het verplicht dra-
gen van een valhelm. Het dragen
van een helm is een onterechte
overheidsbemoeienis waarbij de
motorrijders worden beperkt in
hun vrijheid om te beslissen in
hoeverre men als individu risico
wenst te nemen, aldus de De
Motorrijders Actie Groep (MAG,
650 leden).
De actiegroep mobiliseert de
motorrijders voor een demon-
stratieve tocht op 16 mei van
Utrecht naar Den Haag onder de
naam 'Topless Demo Run. De
deelnemers aan de tocht overwe-
gen daarbij hun helm niet te dra-
gen. Volgens de MAG heeft deRijkspolitie al aangekondigd be-
keuringen uit te schrijven aan
degenen die zonder helm meerij-
den in de optocht. De MAG ver-
wacht minimaal 1.000 deelne-
mers.
Op 1 juni is het twintig jaar gele-
den dat het dragen van een val-
helm voor motorrijders verplicht
werd gesteld. Volgens de MAG
is dat het begin geweest van een

onterechte overheidsbemoeie-
nis. Binnenkort zullen er in het
kader van Europa 92 maatrege-
len worden genomen die het
motorrijden duurder en onaan-
trekkelijker maken. Als voor-
beelden daarvan noemt de actie-
groep de kleding- en helmvoor-
schriften, een periodieke keu-
ring voor motorfietsen en de
invoering van een faserijbewijs.

MERCEDES weet steeds te ver-
rassen met nuttige vindingen die
hetzij het comfort en/of de veilig-
heid verhogen. Na onder meer
het bedenken van de kooicon-
structie, het ABS, de airbag, het
dubbeleportierglas en de gordel-
hoogteverstellingkomt nu de au-
tomatisch dimmende binnens-
piegel.
Deze elektrochroom spiegel be-
staat uit twee glaslagen waartus-
sen een electrolyt onder wissel-
spanning zit. Reflectie daarop
zorgt dat de absorptiegraad van
het glas toe- of afneemt. De spie-
gel wordt automatisch traploos
donkerder. Wie gevoelige ogen

heeft en dus veel lastvan achter-
opkomend groot licht heeft, kan
de spiegel op een maximale
stand zetten. Dan valt 6 procent

reflectie waar te nemen, bij de
andere stand ligt datrond 25 pro-
cent.
De speciale spiegel is als extra

leverbaar voor de S-klasse sedan
en de SL voor ongeveer ’ 450,-,
de 'autoreflector' is standaard bij
de versies met een 12-cilinder
motor.

ABUS, fabrikant van geavan-
ceerde sloten, heeft een slim
stuur-pedaalslot ontwikkeld. Het
is een combinatie van een haak
en een beugel met cilinderslot,
die respectievelijk het stuurwiel
en het rempedaal volstrekt onbe-
dienbaar maken. Beide haken in
elkaar, kunnen strak getrokken
worden en de onverlaat die je
auto wil pikken heeft geen
schijn van kans.
De beugel die het stuurwiel
blokkeert is voorzien van een
mantel van kunststof, zodat be-
schadiging voorkomen wordt.
Op zich gaat van deze van buite-
naf zichtbare beveiliging al vol-
doende preventie uit.
Het stuur-pedaalslot is geschikt
voor alle automerken en -types
en het kan ook gebruikt worden
om fiets, brommer of motorfiets
diefstalwerend te parkeren. Het
is in Halfordswinkels of auto-
shops verkrijgbaar voor 79 gul-
den.

Het leveringspakket omvat de
1.8 en 2.0 Twin Spark, 1.8 Twin
Spark L, de V6en de Q4. Prijzen
vanaf ’ 42.290,-. Tegen de herfst
komt er nog een 2.5 Itr Turbodie-
sel en voor rally's & races nog
een opgevoerde Q4. Standaard
heeft de Alfa 155 stuurbekrachti-
ging, halogeen koplampen, ge-
tint glas, voorbereiding tot radio-
inbouw, antenne in de achter-
ruit, hoogteverstelling voor de
voorgordels, centrale sluiting,
elektrische bediening van de zij-
ruiten, stuurhoogte-verstelling,
digitaal klokje en voor en achter
binnenverlichting.

Onze V6heeft verder nog een
hoogteregeling van de koplam-
pen, armsteunen voor en achter,
een ski-luik, een elektrische
spiegelverstelling, een hoogte-
verstelling van de hoofdsteunen
en de bestuurdersstoel, een elek-
tronische diagnose en ABS. Aan-
trekkelijke zaken, als extra lever-
baar, zijn de lichtmetalen wielen
met bredere banden van 205/50
VR 15 voor 1.700 gulden. En voor
4 mille een airco, die in combina-
tie met een zonnescherm achter
en verwarmde buitenspiegels
wordt geleverd.

" Scharnierend stuur-pedaalslot: preventieve beveiliging.
Foto: GPD

Protesten tegen
dimlieht overdag

De Voetgangersvereniging VBV,
de Fietsersbond ENFB en de
Stichting Natuur en Milieu keu-
ren het plan van minister Maij-
Weggen (Verkeer en Waterstaat)
automobilisten vanaf dit najaar
te verplichten overdag dimlieht
te voeren af.
Het positieve effect, de minister
verwacht 5 procent minder ver-
keersdoden, is volgens hen twij-
felachtig. De drie organisaties
verwachten dat het effect wel
eens negatief kan zijn, omdat
door het voeren van dimlieht
auto's beter zullen opvallen en
fietsers en voetgangers minder.
Voor het milieu is het een slech-
te zaak. Voor het voeren van
dimlieht is 1 tot 2 procent extra
energie nodig. Op jaarbasis is dat
ongeveer vijftig miljoen liter
benzine, diesel en lpg extra. Ook
zal het voeren van dimlieht lei-
den tot landschapsvervuiling,
omdat de autowegen nog meer
het landschap zullen verstoren.

Alfa 155 slaat bres
in gevestigde klasse

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Alfa Romeo 155 V62.5 is de naam van het model dat we met bij-
zonder veel genoegen in de test hebben genomen. De opvolger
van de Alfa 75 weet zich in vele opzichten als een volwaardig
adept uit de Italiaanse stal te ontplooien. Niet één keer scepticis-
me omdat het een voorwielaangedreven auto betreft. Velen vin-
den dit concept niet horen bij een zo sportieve auto als de Alfa
155, zeker met een dergelijk gespierde V6-motor.

Toch moeten we deze groep, dol
op van achteren uitbreken en
met gas erop doordriften, met
klem aanraden eens uitgebreid
te gaan proefrijden met dit heer-
lijke wagentje. Tuurlijk, nostal-
gie en zo van Alfetta of Giulia,
maar mensen we leven bijna in
het jaar 2000. Als over vijftien
jaar het merendeel van de Alfa
155-doelgroep met vut is, dan is
dit model een 'collectors-item.
Doe je voordeel met deze voor-
spelling.

heden te variëren. Het aanschaf-
bedrag van ’ 61.500,- wordt ten
volle waargemaakt door souples-
se gekoppeld aan het rustige ka-
rakter van de motor. Samen met
de bijzonder stabiele wegligging
is dat eigenlijk het grootste com-
pliment waard.

Alfa heeft met name aan dit as-
pect veel aandacht besteed. Van-
uit het geïntegreerde project in
de Fiat-groep, waarbinnen ook
de Lancia Dedra en Fiat Tempra
zijn ontwikkeld, is een perfect
onderstel gebouwd. Om een
compromis tussen richtingssta-
biliteit en comfort te bereiken
zijn de bovenste bevestigingen
van de voorwielophanging ge-
scheiden. Afgestemd op de ver-
langde hoge prestaties, inherent
aan de Alfa 155, is de elastische
bevestiging van de schokdem-
persteun vrij stijf.

Terug naar het heden en wel op
een prachtig droog stukje weg.
De V6is lekker op temperatuur
en we 'geven hem eens even desporen. De 166 pk komen prach-
tig uit de verf, zonder zenuwach-
tige trillingen trekt het lichtme-
talen blok het totaalgewicht van
1.290 kilo als een wervelwind
naar voren.

Hij schakelt beter dan welke Al-
fa ook, zelfs de achteruit gaat
zonder een enkel kraakje of ha-
pering. In acht tellen zitten we al
op 100 km/u en de top op het le-
ge stuk driebaans weg klokken
we op 210 km/u. Op dat moment
is de Alfa 155 helemaal in zijn
nopjes, wij trouwens ook. Want
elementen als prima koersvast-
heid, goed remvermogen, zekere
wegligging en geen geluidhinder
bepalen in hoge mate het veilige
en comfortabele gevoel.

Aan de achterzijde is de vering
zodanig samengesteld dat er een
grote mate van akoestisch com-
fort heerst. Kleinere afmetingen
van dit praktisch rolvrije achter-
stel zorgen voor een grote baga-
geruimte met 60 Itr. inhoud.

Onze volbloed Italiaan straalt
veel autoplezier uit, de boven-
toon in de V6voert sportiviteit.
Het snufje klassieke stijl is pre-
cies juist gedoseerd om iets
aparts onderhanden te hebben.
Het verblijf in de auto is bijzon-
der plezierig, goede stoelen,
overzichtelijk dashboard, aan-
trekkelijke stoffen bekleding en
als je kunt spreken van goede
sfeer, dan is dat beslist aanwezig.

Rustig aan maar weer, want het
koppel van 216 Nm is ruim-
schoots in staat om bij lage toe-
rentallen met gemiddelde snel-

" Kenmerkend voor de
Alfa Romeo 155 V62.5
zijn devoorkant en de
markante achterkant.

Foto: GPD
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lipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/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 daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaar en ouder.
(Bran CoCucoSum_r«. _k_*-*r, D79

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
$$$$

Wie heeft onze Trixie?
Lijkt op Maltezer, alleen

deze is zwart en heeft een
wit be .e. Hij wordt vermist

sinds 29-4-92.
Wij zijn erg verdrietig.

Pink Panther, Honigmanstr.
3, Heerlen. 045-716739

(24 uur per dag)

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

Personeel aanbod
Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, wordt gehaald
en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317669.
Creatieve BANKETBAK-
KER die geheel zelfstandig
kan werken (V.8.0.8.) zkt.
verandering van werkkring.
Br.o.nr. B-1513 L.D. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
HULP in de huish. (Duits ta-
lig) zoekt werk voor de och-
tenduren. Omg. H'broek/
Heerlen, evt. ook in bedrij-
ven. 045-227066 (na 17 u.)

Personeel gevraagd

Tapperie de Bloasbalg
Wij zoeken voor ons team nog

een barkeeper
in vast dienstverband. Afspr. tel, na 16.00 uur 046-744430.

Ramen/deuren monteur
regio Zuid Limburg

voor het monteren van ramen en deuren in aluminium en
kunststof, voordeuren, garagedeuren en veranda's.

Alkubouw Nuth BV
Dorpsstraat 7, 6361 EJ Nuth.

Voor info: 045-241917 dhr. J. Beesmans.
Installatiebedrijf J. Daniëls B.V.

vraagt:
Pijpfitters met las-ervaring

in bezit van rijbewijs
Soll. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur.

*" * *4\)kGolden Tulip Zuid Limburg
V^f Julianastraat 23a 6285 AH Epen (L) Tel 04455 IRIS. telex 56731

vraagt voor zo spoedig mogelijk:
Kamermeisjes

voor de ochtenduren van 9.00-14.00 uur.
Deze funktie is op basis van een jaarbetrekking met een

werkweek van ca. 25 uur.

Tevens vragen wij nog enkele
vakantie- en weekendhulpen

voor de huishouding, leeftijd 17-21 jaar.
Inlichtingen en sollicitaties bij Margriet Peters,

Julianastraat 23A, 6285 AH Epen. Tel. 04455-1818.

** * *©Golden Tulip Zuid Limburg
Julianastraat 23a, 6285 AH Epen (LI Tel 04455 1818. telex 56731

Ons 4-sterren hotel in Epen biedt voor jongeren
die in de Horeca willen starten en een cursus

willen volgen, vele mogelijkheden:
Wij bieden de volgende vacatures:

Leerling kok m/v
leeftijd 16-20 jaar

Leerling gastheer/gastvrouw
leeftijd 16-20 jaar

Bovenvermelde functies zijn bijzonder geschikt voor
schoolverlaters die een echt vak in de Horeca willen leren.
Wij bieden via de Stichting Vakonderwijs Horeca een gratis

opleidingscursus via een leerovereenkomst.
Voor inlichtingen en sollicitatie kun je bellen met

Margriet Peters, telefoon 04455-1818.
Julianastraat 23A, 6285 AH Epen.

Aannemersbedrijf Beernink B.V.
vraagt voor omgeving Düsseldorf ervaren:

BETONTIMMERLIEDEN, METSELAARS, UZER-
VLECHTERS EN LIJMERS.

Melden bij Dhr. Knaps. Tel. 045-217400.

Parfumerie drogisterij Eyck
vraagt voor halve dagen een

ervaren verkoopster
Moet beslist kennis hebben van de betere cosmetica.

Inl. tel. 045-456325.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Kassa-medewerker m/v
voor een relatie in Brunssum. Het betreft een baan in een
groot bedrijf. Zelfstandigheid, accuratesse en ervaring zijn
vereist. De baan is voor minimaal 20 uur per week en kan
uitlopen tot 40 uur per week. Hebt u interesse, kom dan di-
rect langs of bel ons.

Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans,
BRUNSSUM. LINDEPLEIN 15.

Object Beveiliging Limburg is een vanuit Limburg
opererende beveiligings- en bewakingsdienst.

Wij werken met een eigen politiehondenbrigade, welke wij
thans wederom moeten gaan uitbreiden. Wij zoeken

hondengeleiders
liefst lid K.N.P.V. en i.b.v. een gecertificeerde politiehond

voor vast dienstverband. Wij bieden een meer dan
uitstekende beloning en een prettige werksfeer.

Voor meer informatie: tel. 04404-1695.
Groothandel in zuivelprodukten vraagt met spoed een
chauffeur-magazijnmedewerker

i.b.v. rijbewijs BC.
Schriftelijke sollicitatierichten aan:

VAN LOO KAAS B.V.
Ir. v.d. Elststraat 9, 6466 NB Kerkrade.

Voor verdere informatie kunt U telefonisch contact
opnemen met dhr. Hermans. Tel. 045-414612.

Pretpark de Valkenier
vraagt voor het seizoen 1992 MEDEWERKERS/STERS

voor bemanning kassa's, buffetten, keukens, winkels,
attrakties, restaurant en algemene functies.

Vereisten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af-

spraak. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
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.
LASTECHNIEK Bloemberg
BV zoekt voor langere ter-
mijn pijpfitters, grondwer-
kers, bankwerker, A en E
lassers. Tel. 045-271791.
MEISJES gevr. voor club of
privéhuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406
Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd, voor enkele avon-
den per week. 045-417190
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
BEZORGERS gevr., min.
leeftijd 15 jr., voor Eikender-
veld, Sittard, Meezenbroek,
Schinnen. Tel. 045-257974.
IJSVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Gevr. spontane VERKOOP-
STER, voor 28 uur p.wk. Ifst.
met erv. leeft, plusm. 25 jr.
Slagerij J. Pinckaers, Mgr.
Vrankenplein 6, Wolder-
Maastricht. Tel. 043-432543
na 18 uur.
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Pers. melden
Taxicentrale Bor Tax, Putstr.
103, Bom.
Privéadres te Geleen zoekt
nog een leuk MEISJE.
Werktijden in overleg. Tel.
046-757517.
VAKANTIEWERKERS ge-
vraagd v.a. 18 jaar, mnd jul-
aug. Tel. 04406-13558.
Gevr. part-time CHAUF-
FEUR voor schoolvervoer,
tel. 045-241491
Kapsalon Logister vraagt
leerling KAPPER(STER),
voor z.s.m. Tel. 045-311005
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland VOEGERS.
Tel. 045-214500 tot 13 uur,
04499-4479 na 13 uur.
Gevr. ervaren ONDER-
HOUDS-SCHILDERS.
Schildersbedr. Beckers,
Schimmert. Tel 04404-1641
Vr. FRITUREHULP gevr.
voor 4-5 dagen per week,
ook weekends. Tel. 045-
-229037 / 726764.
SERVEERSTERS en leer-
ling serveersters gevr. V.a.
18 jr. Tevens kamermeisje
voor eens per 5 dgn. van 8
tot plm. 17 uur. Hotel Neer-
landia, Plenkertstr. 1-3. Tel.
04406-12435.
Gevraagd RESTAURANT-
KELNER of serveerster.
Fulltime baan v.a. 18 jr. Soll.
na tel. afspr. 04406-12484
na 17.00 uur.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. aanpassing stu-
dietijden evt. mogelijk. Tel.
045-213451.
Gezellige collega's en vast
werk? St.Gez. Lich. zkt. een
MEDEWERKSTER Ift. 16-
-18 jr. Tel, soll. 045-352044.

Ter versterking van ons
team vragen wij 2 part-time
INSTRUCTEURS m/v; 1
part-time motorinstructeur.
Verkeersschool Theo van
Bentum, tel. 045-217487.
Wegens drukte, leuke jonge
MEISJES gevr. v. 18-25 jr.
(voorkeur blond), voor privé
en Escort. Tel. 045-274587.
Gevr. leuke spontane jonge
JONGENS va. 18-25 jr. met
eigen vervoer! (Heren voor
heren!) voor privé en escort.
Tel. 045-274587.
Gevr. nette POETSHULP
voor 3 tot 4 dagen per week.
Tel. 045-271920.
WERKSTER gevr. plm. 38
jr., v. 20-23V2 uur p.wk. Br.
o.nr. B-1512 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Globe-Beek vraagt oproep-
krachten BUFFETBEDIEN-
DEN. Tel. 046-379297.
Gevraagd HULP in de huis-
houding v. 1 morgen per
week. Tel. 045-255649.
Snackbar 't Cadetje vraagt
voor het seizoen MENSEN
voor de friture, min. 18 jr.
met eigen vervoer, part-time
of vaste job. Aanmelden na
tel.afspraak 04406-13649.
Grotestr. C5, Valkenburg.
Heineken Hoek, café met
dagelijkse life-music vraagt
KELNERS voor vaste dienst
Aanmelden na tel. afspraak.
04406-12795, Grotestraat
Cl3, Valkenburg.
HUISHOUDELIJKE hulp
gevr. voor donderd.morgen.
Welterlaan, Heerlen. Tel.
045-719400.
BEZORGERS gevr. min.
leeft. 15 jaar voor Nieuwen-
hagen en Schaesberg. Tel.
045-257974.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.
Gevr. voor direct VOEGER,
moet in bezit zijn van eigen
vervoer, hoog loon, goede
sociale voorziening, tel.
045-213789 na 18 uur.
Diamonds privé MEISJES
gevr. open 18-12 uur. Tel.
043-258865.
Gevr. STAGIAIRE voor kap-
salon, voor vrijdag en zater-
dag. Leeft, plm 19 jr. Coiffu-
re Jo Smeets, Hoensbroek.
045-212445.
Gevr. KOK voor Italiaans
restaurant te Landgraaf,
leeft, tot 30 jaar, tevens kel-
ner/serveerster, leeft, tot 30
jaar. Ervaring is vereist. Het
betreft een full-time baan.
Uw telefonische reactie ver-
wachten wij zo sp. mog. Ifst.
binnen 7 dagen na verschij-
ning van deze advert. op het
volgend tel.nr. 045-443464.
Zaterdags bin. t. 10-12 uur.
Voor RECLAMEFOTO'S
zoeken wij dames v.a. 15 jr.,
heren en families. Reactie
met foto's en gegevens aan
Postbus 481, 6400 AL
Heerlen.
Wij vragen een parttime
VERKOOPSTER voor IVa è
2V_> dagen per week. Leeft,
niet belangrijk, ervaring wel
en leert brood- en banket-
bakker. Echte bakker Jos
Driessen Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. 045-212706.
Nette BUFFETBEDIENDE
(vr) voor 't weekend gevr.
met erv., Ift. v.a. 25 jr., zon-
der ervaring onnodig te re-
flexteren. 045-222250.
Nette GARDEROBEHULP
voor het weekend. Tel. 045-
-222250.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

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

Te koop
gevraagd

woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 200.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Bouwkavel
a/d Heesbergstraat, Heerlen

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

Grouwels/ Daelmans.
Tel. 043-254565

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.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

Brunssum
Hazelaar 27, zaterdag open
huis tussen 14.00-16.00 u.
Halfvrijst. woning, bwj. '88,
in perfecte staat, ruime in-

pandige garage, woonk. met
aansluitend royale tuin,

keuken, bijkeuken, 3 slaapk.
badk. met ligbad, pr.

’ 165.000,- k.k. Inl.
Paul Crombag o.g.
Tel. 046-580087.

ECHT, te koop rustig gele-
gen vrijstaand woonhuis met
garage, zolder, 3 slpk. Tel.
04754-83431.

CADIER EN. KEER, Toren-
str. 4, op mooie lokatie te
koop uitst. onderhouden
vrijst. woonhuis met cv.,
gar., 3 kelders, voor-zij- en
achtertuin, 3 ruime slpks.,
royaal dakterras. 2e Verd.
alwaar 4e ruime slpk. Geen
makelaars. Vraagprijs

’ 295.000,- k.k.
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255.* Na kan-
tooruren dhr J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
NIEUWENHAGEN, Hoog-
straat 163, vooroori. woonh.
met veel ruimte, ’ 157.000,-
-k.k. Wijman & Partners,
045-728671.

Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
GULPEN, Kiebeukel 10, ou-
der woonh., deel v. 2/1 kap
met kleine achtertuin.
’87.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc. netto maandlast ca.
’525,-. Wijman & Partners,
045-728671.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. voor ca. IV2-2
jaar gemeubileerd woning
huur tot ca. ’ 2.000,- p/mnd.
max. 25 km gelegen va.
GELEEN. Aanbiedingen tij—
dens kant.uren 046-769938
Te huur gevr. hal of LOODS.
Inl. 045-726312 en/of 045-
-721131.

Bedrijfsruimte

Te huur in Echt
ca. 1300 m2bedrijfsruimte

ca. 500 m2kantoor of showroom
Alle voorzieningen aanwezig, ruime parkeergelegenheid,

goede ligging.
Prijs vanaf ’ 35,- per m 2

(ook in gedeelten te huur)
Info tel. 04754-82453, na 18.00 uur.

GEMEUBILEERDE kanto-
ren, tijdelijk of permanent,
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro
Business Center: 043-
-821500.
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoren te huur. Rijksweg-
Geleen. Inl. 046-747166 na
18 uur.
Te huur winkelpand, gel.
centrum SCHAESBERG.
Tel. 045-311413.
Te huur of te koop loods en
kantoren, ca. 350 m2, gele-
gen Sperwerweg Ind.terrein
ÜBACH OVER WORMS.
Tel. 045-311413.

Kamers
HEERLEN-C, kamer in stu-
dentenhuis per 1-6-92.
043-251634 na 19.00 uur.
In net studentenhuis nabij
centr. Heerlen is 'n KAMER
vrij voor rustige student of
stagiaire. Tel. 045-726821.
Kamer te huur voor net pers.
te HEERLERHEIDE,
f 400,-. Tel. 04492-4741.

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

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker 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.

bouwmat./machines
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
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. GEBAKKEN klinkers,

’ 35,- p/m2; kinderkopjes va

’ 1,- p.St. 04454-5848.
Transacties

1 & 2 nld. kett.st. NAAI-
MACHINE U. Spec., type
51200-51500 380V, ’350,-
-en ’ 750,-. 045-212394.
Te k. complete FRITURE-
INVENTARIS 3mnd. oud,
nog in bedrijf te zien. Tel.
045-352795 na 12.00 uur.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. koeien/PAARDEN-
TRAILER merk Henra, mt.
IV_ met polyester vloer. Tel.
04498-55474.
H.H. VEEHOUDERS voor
het hakselen van gras en
het zaaien van mais. Be-
leefd aanbevolen Loonbe-
drijf Scheren te Schinveld.
Tel. 045-253499.
Te k. 3 Pinothese en 1 Belg.
bl. RUNDEREN, plm. 1 jaar.
Tel. 04754-81878. Bergstr.
11, Echt.
Te koop Texelse SCHAPEN
met lammeren. Bel 04493-
-4276.
Te k. ANGORA-GEITEN en
angora-konijnen. Tel.
04764-1823.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

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
Ford Siërra 2.0 combi 1986
Toyota landcruiser turbo diesel 1988
Nissan Prairie 1.5GL 1983
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Cuore autom. 18.000 km 1990
Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Renault 19 Chamade sedan 31.000 km 1990
Mercedes 190 E verlaagd veel ace 1984
VW Golf Manhaften 1.6 rood 1990
Peugeot 205 accent kl. wit 1986
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988
VWPassat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkm 1989
BMW 320i90.000km. M-uitv 1986
BMW 316 black line 101.000km 1987
Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv 1988
Ford Siërra 1.6 CLSedan 44.000km 1988
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987
Opel Kadett 16i Club 1990
VW Golf Sport kl. rood spec. uitv 1987
Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3CLkl. bruin 57.000km 1987
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987
Volvo 340 DL LPG kl. rood , 1983
Alfa Sprintcoupe 1.5kl. zilver 1987
Daihatsu CharadeTS Special 1984
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
Ford Siërra 1.6L 5-drs 1986
Ford Siërra 1.6L 3-drs sport.uitv 1983
Ford Escort KR 3i zilver 1983
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Fiat Panda White 34 1985
Opel GT speciale uitv. 2.2i1969
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984

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

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
VW GOLF Van 1800 GT
66KW, bwj. eind '87, kl.
zwart, i.z.g.st. pr.n.o.t.k. Info
046-334294.
Te koop weg. omst. heden
CITROEN Visa, bwj. '81, i.z.
g.st. 045-232279 na 20 uur.
Te k. MERCEDES 500 Sec.,
bwj. 84, antracietgrijs, Pull-
man bekleding, electr.
schuifdak, lichtmetallic vel-
gen, 16 inch, verlaagd, alle
opties. Tel. 046-337028.

Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
BMW 325i, '87 v. extra's, Alp
uitv., lederen bekl. 045-
-321919. b.g.g. 045-321742.
BMW 535i, dcc. '89, nw. ty-
pe, alle extra's. Tel. 045-
-321919 b.g.g. 321742.
Ford TAUNUS 1.6 L, bwj.'79
140.000 km., APK sept., pr.
n.o.t.k. 046-332322.
Opel CORSA 1.0 84,

’ 4.950,-; VW Caddy D '86,
’7.500,-; MB 250 autom.
'77, ’2.500,-; BMW 1602
'75, ’1.900,-. Inr. mog. Tel.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.

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 '90f^

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
MERCEDES 250 T, stat.
wagen, airco, LPG, autom.,
t. '79, ’ 4.250,- 045-226433
BMW 520i, m '84, div. ex-
tra's, ’ 5.750,-, goudmetal-
lic, get.glas. 045-226433.
Te k. Opel MANTA, HB, 1.8
S, bwj. '86, vr.pr. ’9.000,-.
Tel. 04498-51528.
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.
Te koop BMW 320 6, bwj.
'79, uitstekende staat. Tel.
04498-52641.
TOYOTA Starlet '79 ’275,-
Mazda HB, '82, nw. mod.,
’2.500,-. 045-751387
Te k. weg. auto v.d. zaak
Ford SIËRRA 2.0 GL, '86
LPG, t.e.a.b. 04493-3778.
M.B. 300D, bwj. '89, 95.000
km., div. ace., ’58.000,-.
Tel. 043-252497/06-
-52117824.
AUDI 80 1.9E, '88 1e eig.
serv. boekje ter inzage, met.
lak, vr.pr. ’23.750,-. Tel.
046-525087.
Te koop Opel REKORD bwj.
'80, 2.0 L APK 2-93, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-423199.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.

’ 500,- . Schade of defeel
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
AUDI 80 TD, 11-'B3, APK
10-92, ’4.900,-. Herken-
broekerweg 40, Valkenburg.
Te koop AUDI 80 1.8 S, bwj.
'89, kl. zwart. Tel. 04454-
-5836.
AUDI 80 Diesel LC, 4-drs,
bwj. '82, APK 5-93, i.z.g.st,
’3.200,-. 045-232321.
Te koop kleine zuinige Aus-
tin METRO automaat, bwj.
11-'Bl, APK, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.550,-. Tel. 045-272998.
Te koop BMW 315, bwj. '84,
overjarig model, LPG, APK
3-93, BMW magn.-velgen,
pr. ’3.500,-. Tel. 046-
-743588.
Chevrolet CAMARO LT 5.7,
bwj. '78, veel extra's, vr.pr.

’ 3.750,-, 04492-4534.
Te koop voor liefhebber
DAF 66, bwj. '77, ’250,-.
Tel. 045-231017.
Te koop CITROEN BK 1400
inj. kl. rood, bwj. '90, 35.000
km, boekjes ter inzage, vr.
pr. ’ 17.500,-. 04746-1610
Te koop CITROEN GS Spe-
cial bwj. '80, APK 11-92, vr.
pr. ’ 750,-. Tel. 045-423199
DAIHATSU Rocky HT Turbo
D 88, ’24.500,-. Inr. mog.
Tel. 045-211071.
Te koop Daihatsu ROCKY
softtop, '85, vr.pr. ’ 18.750,-
-045-270070.
Hoensbroekse AUTOCEN-
TRALE, Wijngaardsweg 62a
(voorkant Carglass) te
Hoensbroek. Tel. 045-
-222455 b.t.k.a. Uno 45 '85;
Corsa '85 en '86; Kadett
stat.car '85; Mazda 323 '85
en '89; Escort 1.6i '88; Es-
cort 1.3 L '83; Golf diesel
'88; Golf 1.3 '85; Citroen BK
1.6 TRi '86; Citroen BK stat.
ear '86; Galant diesel '84;
Mazda 626 coupé '83; VW
Jetta '87; Audi 80 CC '87 en
'88; Lada 2105 GL '88; Sko-
da 120L '86; Charade diesel
'85; Horizon GLS '82; Fiat
Croma diesel '88; Seat Ibiza
VAn '86; Seat Terra diesel
'91; Opel Ascona '84; Opel
Kadett GSi '85; Citroen GSA
'83; Renault 4 bestel '84;
BMW 528i'83.

Datsun SUNNY, '81, rood,
sunroof en radio, i.z.g.st., pr.

’ 2.500,-. 045-258439.
Te k. Datsun VIOLET coupé
bwj. '78, kl. rood, i.z.g.st.
met veel reserve ond. w.o.
compleet motor en winter-
banden op velgen. Tel. 046-
-370467.
Met spoed te koop gevraagd
Jeeps, bedrijfsauto's, bestel
en personenauto's, reële
prijzen. Correcte afwikkeling
LUCAR. Tel. 045-456963.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, de hoogste prijs, bwj.
'82 t/m '87. Contant geld! Tel
046-518401.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Fiat RITMO 85 S,
4-drs., APK, bwj. '84,

’ 2.750,-. Tel. 046-743588.
Te koop Fiat RITMO 80 APK
11-92, 4-drs., vr.pr. ’650,-
Tel. 045-423199.
Te k. FORD Fiësta I.IS, bwj
'79, APK 3-93, ’1.500,-.
Tel. 04405-3054.
Te k. FORD Fiësta I.IS, bwj
'79, APK 3-93, ’1.500,-.
Tel. 04405-3054.
Ford SCORPIO 2.5 CL die-
sel, 150.000 km, div. extra's,
mr. mog. Tel. 045-226433
Ford ESCORT 1.4 Bravo,
'87, 40.000 km., 3-drs, vr.pr.

’ 12.750,-. 04406-12577
Te koop Ford FIËSTA bwj.
'80. APK gek. Tel. 04498-
-56773.
Te koop Ford ESCORT XR3
kenteken '84, Alpine install.
Tel. 046-529061.
ESCORT 13 GL '84 bijz.
mooi, div. access. ’ 4.950,-,
tel. 045-424128.
SIËRRA 16 GL '84, alle ex-
tra's ’5.500,-, evt. 15 inch.
Tel. 045-424128.
Te k. van 1e eig. Honda CI-
VIC 1.4 GL, 37.000 km.,
3-drs, 16 V, 04406-12577
LADA. Alle onderdelen, ook
carr. LPG-installatie, van
Lada 1200 S bwj. '87, ook in
1 koop. Tel. 045-212823.
Te k. MAZDA 323, HB, bwj.
10-'B9, grijs, i.z.g.st. 1e eig.
Tel. 045-457383 na 16.30 u.
MAZDA 323 F, rood, bwj,
'90, verlaagd, schuifdak,
alarm. Tel. 045-322955.
Te koop MERCEDES 190E,
m. '85, kl. d.bruin/grijs, alle
extra's. Tel. 045-427842, na
18.00 uur.
MERCEDES 190 autom.
1987, t. '88, bordeauxrood,
alle extra's, 84.000 echte km
gelopen, pr. ’ 34.500,-. Inr.
kl. auto mog. 045-218249.
MGB Amerikaans model,
bwj. '76, APK 6-93. Tel.
04755-1815.
Te k. Mitsubishi COLT GL
bwj. '80, APK 6-93,

’ 1.750,-. Tel. 045-724993.
Te k. Mitsubishi COLT bwj.
'80, APK 4-93, i.z.g.st. vr.
pr. ’ 1.450,-. 045-463263.
Te k. Nissan SUNNY Sedan
1400 LX 4-drs., bwj. sept.
'89, solar sunroof en cruise
control. Vraagpr. ’ 17.500,-.
Tel. 04498-58225.
Nissan SUNNY SLX coupé,
'88, rood, vr.pr. ’ 14.750,-.
Tel. 046-523319.
Nissan PATROL 3 L Turbo
Diesel, gr. kent., ’22.000,-.
Tel. 045-456821 of 459916.
Te koop Nissan CHERRY
bwj. '79, APK 12-92, vr.pr.
’600,-. Tel. 045-423199.
Te koop Opel KADETT 1.6
S, wit, bwj. '85. Tel. 045-
-721472.. Opel ASCONA 1900 LPG,

; autom., i.z.g.st., bwj. '80,
vr.pr. ’ 1.750,-. 045-271128

: Opel VECTRA 1.7 diesel
GLS, bwj.nov.'9o, autom.
deurvergr., alarm, achter

' spoiler, kantel/schuifdak,
km.st. 60.000, nw.pr.

’ 43.000,-. pr.n.o.t.k. Tel.
045-724662
Opel ASCONA 1.6, autom.,
HB, 46.000 km., 1e eigen.,
vr.pr. ’ 12.500,-. Tel. 046-
-523319.
Opel KADETT GT 1600 bwj.
'85, APK 8-92, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-352608.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'80, LPG 4-drs., APK 9-92,
vr.pr. ’ 1.200,-. 045-423199

Gefeliciteerd t
John

7 mei: jarig
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Je fans uit Schaesberg. Namens ons alle

Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
'85, APK '93, pr. ’6.750,-.
Beukstr. 15, Heerlen.
Opel ASCONA 1.9 S aut.,
bwj. '80, i.z.g.st., 1e lak,
APK 2-93, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 04492-4534.
Te koop voor dame, mooie
zuinige PEUGEOT 104 GL
'78, 4-drs., HB, metallic-
groen, radio, vr.pr. ’ 1.000,-
Na tel. afspraak 046-
-745976, Geleen.
Te k. PORSCHE 924, alle
extra's, d.bruinmet., bwj. '80
vr.pr. ’ 12.000,-, mr. mog.
Tel. 045-225255.
Te koop RENAULT 5 TL
bwj. '85, nw. mod., 78.000
km, ’ 5.750,-. 045-453572.
RENAULT 21 TS, bwj.'B6,
APK 11-5-93, koopje! Inruil
mog. Caumerweg 70, Heer-
lerbaan-Heerlen
SAAB 900 turbo 82, met
elec. ramen, spiegels,
schuifd., luxe bekled., cv.,
kl. zilvergrijs, pr. ’ 5.200,-.
Tel. 043-635749.
Te k. SEAT Marbella GL, wit
bwj. '89 APK 4-93, 1e eig.,
’7.900,-. 04405-1692.
Talbot TAGORA 2.2 S, bwj.
'82, 5-gang, APK, trekhaak,
in st. van nw., vaste pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-270066.
Te koop Talbot HORIZON
1981, prima auto, vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-710093.
Te k. Toyota COROLLA 1.3
XL, i.z.g.st., bwj.4-'B9, km.
49.500, 1e eig., 4 nw. band.
en uitlaat, APK 4-93, scha-
devrij, pr. ’ 16.750,-. Tel.
045-224089
Te k. Toyota COROLLA
Coupé DX, bwj.'Bl, APK '93,
vr.pr. ’1.550,-. Tel. 045-
-323732
Toyota TERCEL 1.3 KG, 3-
drs. HB, kl. rood, bwj. '84,
’4.750,-. Tel. 046-519343.
VW CABRO, i.z.g.st., inruil
mogelijk. Dassenlaan " 33,
Landgraaf.
Te k. VW GOLF t. '80, APK
4-93, ’1.750,-. Tel. 045-
-721474.
Te k. VW CADDY diesel, kl.
wit, bwj.'Bs, met APK, vr.pr.

’ 5.500,-. Evt. mr. mog.
Baanstr. 140, Landgraaf.
Te koop VW POLO, bwj. '79,
t.e.a.b. Tel. 04405-2152.
Te koop VW GOLF 1.3, zil-
vermet., bwj. '87, pr.n.o.t.k.
Tel. 04450-2649.
VW PASSAT CL Diesel, s-
drs., HB, 9-'B3, alle boekjes,
’3.750,-. 045-322619.
KoopjelGOLF Madisson 1.6 i
'90, 35.000 km rood extra's
’21.000,-.045-214712.
VW GOLF model 1.3 CL '85,
APK, zeer mooi, ’7.650,-.
Tel. 045-454087.
Te k. GOLF CL perf. staat,
bwj. '87, 1e eigen., vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 046-511446
Te k. VW GOLF 1100, bwj.
'79, APK tot 5e mnd. '93,
koppeling defect. Tel.
045-225171.
Te k. VW GOLF C diesel,
bwj. '81, ATS vlgn. APK 10-
-92, vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-231106.
Te k. VOLVO 360 GLT 2.0
inj., bwj. '88, van Volvome-
dew., km.st. 38.000, stuur-
bekr. schuifd. trekh., kl. wit,

’ 16.750,-. 04498-54961.
VOLVO 360 2.0 Inj., bwj. '87
46.000 km, kl. graphietmet.
Tel. 045-273989.

VOLVO 740 GLE '«leer, sport vlgn., treW1
APK enz. Bruinmetal
mooie auto van 2e e.

’ 10.500,-. Meeloverf
Brunssum. Tel. 045-2
b.g.g. 270434.
VOLVO 440 DL roC
'91, 17.000 km, van
medewerker. 04498-5?
VOLVO 740 GL BlaC*
antracietmet., bwj.
Volvo 240 DL met
blauw, bwj. 5-'B5. A
drijf A. Klijn, De Kou"
Heerlen Noord. 045-gj
VOLVO 340 DL
d.grijsmet., bwj. 1-88;
340 DL 1.7 Sedan, 4
bwj. 1-'B6. Autoberf
Klijn, De Koumen 7.
len-Noord. Tel. 045-22 J
ESCORT 13 GL sch.d
’4.950,- / ’lOO,- P
Mercedes 300 D au
’4.950,- / ’lOO,- P
BMW 316, 318, 320,7
’850,-; Corsa TR 12
60.000 km ’ 6.9*
’l5O,- p/mnd.; Mits
Colt 1200 GL 84 0
’5.750,- / ’l2O,- P
Panda 45 sch.dak
’2.950,- / ’75,- f
Tredia 1400 GL 11-
-drs. ’ 3.250,- / ’ 75,- P
Subaru Jumbo 4-drs
65.000 km ’ 3.250,- 'p/mnd. Alles APK. Inr.
nanc. mog. Math. K'
Handelsweg 12, Su*
04499-3398.
Te k. Opel KADETT 13
'89, vr.pr. ’ 14.900,-; 1
Corolla LX 12 klep m*
velgen, bwj. '88,

’ 12.900,-. Tel. 045-22 J
Te koop OPEL Manta
automaat geh. GTE-^
APK '93 bwj. '81

’ 1.750,-; Opel Manta]
uitgeb. bwj. '80
’1.250,-; Fiat Dieso
bwj. '82 vr.pr. ’1.250,'
Kever 1303 bwj. '73 rn«
raam automaat Duits
moet gespoten word^
’1.250,-; Datsun 'bwj. '81 vr.pr. ’ 1.OOG
evt. samen ’ 4.900,"
04704-2569. ,
Mercedes 230Eautort*
Opel Kadett autom. '9
Ford Scorpio 2.0 '87;,
Escort cabrio 1600 XP;
Opel Omega '89; »
323 '82 ’2.500,-; Op*
cona 1600 '83 ’4J
Ford Escort '85; VolV
autom. '82 ’ 2.500,-:
troën Visa 1400 5
’5.500,-; Opel Kadett
sel '86; Opel Ascona
LS '85 ’ 6.500,-; Fiat (
'83 ’1.000,-. AutC*
WEBER Baanstr. .
Schaesberg. 045-3141].

VoorPiccolo's
zie verder pagina^

—__-<j
Sunljens Digital Musicj

Oe loetsenspeciaalzaak inLirrttfl
Synthesizers koop jeniet.oma*
U vakkundig adviseren doo<J
verkopers Rob Papen of Ftob "
Gespecialiseerd in House-'j
lbp-40,Alari en MS-dos So*'

Dealer van:
Ensoniq. E-mu, Yamaha, *Alesis. Korg. Roland, _
Steinberg, Tascam. Rocktron, Fo*

MEI-KEYBOARDMAAN^
10% tol 30% Korting op*

modellen
fechnics I Yamaha l Gem .g?

Slationslraal 11 - 6131 AX SlT*
léleloon: W6-580064!
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VRIJDAG EN ZATERDAG : ZONDAG :

GUY LEMAIRE THEO GOOSSEN*
"V_

S%^_^_>AANSTAANDE ZONDAG 21.00 UUR

WÊk^F> iedere zondag doorlopend geopend vanaf 14.00 uur !!! -^k^fr
Open : Vrij - Zat - Zon ,

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379?'



Limburgse artiesten
in Hollands Glorie

{BERGEN - Vanuit het Noordlimburgse Well (Bergen) presenteert
Torringa zondag by radio Holland FM zijn populaire program-ma 'Hollands Glorie. Ditmaal zijn hierin heel wat Limburgse arties-

J*)1 te beluisteren: Mare & Dave, De Alpenzusjes, Richard Candell eni^e Singing Trumpets. 'Hollands Glorie' vanuit Auberge De GroteWaay in Well begint om 13.00 uur. Holland FM is óók in Limburg in
Zeer veel plaatsen via de kabel te ontvangen.

" Mare & Dave brengen o.a. hun recente nummer 'Alle
dingen.

show

Willem van Beusekom: 'Dit wordt een gemiddeld songfestival'

Sfeer in Malmö
nog ontspannen

DOOR THEO HAKKERT

MALMO - Aan alles in Malmö is te zien dat de stad van
plan is goed voor de dag te komen bij het Eurovisie Song-
festival van aanstaande zaterdag. Op alle straathoeken,
bussen en winkels hangen posters met de getekende diri-
gent, die als beeldmerk geldt voor het 37ste Songfestival,
dat hier in de ijshal wordt afgewerkt.

Waar op andere momenten ijs-
hockeyers strijden of ijsdansers
Pirouettes draaien, is het sindsdinsdag een en al muzikale vro-lykheid wat de klok slaat. In een
HP^ailend rustige sfeer werkenac 23 inzendingen hun repetitiesM- Er is optimaal gebruik ge-
maakt van de lengte van de hal.ten van de tribunes aan de lange
«ant is afgebroken om plaats temaken voor een podium vanminstens zestig meter. De dra-Kende kleuren zijn blauw enrood.

Het orkest zit links tot in de nokvan de hal. Rechts is een grootvideoscherm verrezen, waaropde tv-beelden te zien zullen zijnen dat ongetwijfeld ook als sco-rebord dienst zal doen. De arties-
ten hebben een breed podium
tot hun beschikking, dat nietecht diep is. De organisatie heeft
namelijk als decorstuk de keuslaten vallen op de boeg van eenoud Vikingschip. Dat doet welis-waar Scandinavisch aan, maar31 _ zoals woensdagmiddag de Is-
raëlische zangeres Dafna, haarsubtropische nummer brengt te-Sen die achtergrond, is dat een
merkwaardig gezicht.

dag vertrokken en heeft de eer-
ste repetitie inmiddels achter de
rug. Gisteren gaf de NOS-delega-
tie een ontvangst en 's middags
mochten Humphrey Campbell
en de zijnen andermaal 'Wijs me
de weg' voor de camera's en met
orkest repeteren.

De Nederlandse commentator
van de uitzending zaterdag,
Willem van Beusekom, slenterde
gistermiddag op zn gemak door
het gebouwencomplex waar het
Songfestival wordt gehouden.
Gevraagd naar een eerste indruk
meende Van Beusekom dat 'Mal-
mö' een 'gemiddeld festival' zal
worden. „Voorlopig zijn er nog
geen echte uitschieters."

Nieuwsgierigen moeten het doen
met de diverse prognoses van de
bookmakers. Bij hen zijn ler-
land, Engeland, Duitsland en
Joegoslavi"e favoriet. Nederland
'doet' 16 tegen 1 en zit daarmee
in de middenmoot.

Ondertussen bouwt de organisa-
tie verder aan de hal. Er zijn
200.000 bloemen uit Toscane
aangerukt om het geheel een
fleurig aanzien te geven. Of de
plastic kantinestoelen in de ijs-
hal ook nog worden vervangen,
is de vraag. Gezien de toegangs-
prijzen tussen 250 en 400 gulden
zou dat geen overbodige luxe
zijn.

in de loop van de week zijn er1800 bü het festival betrokkenofficials, deelnemers en journa-listen in Malmö aangekomen. DeNederlandse afvaardiging is zon-

" Willem van Beusekom: „Voorlopig zijn er nog geen echte
uitschieters." Foto:GPD

Dialectklucht dit najaar in Limburgse theaters

'Alles in de familie':
tv-serie als blijspel

Von onze verslaggever

MAASTRICHT - Het gezel-
schap van de Limburgse leraar/
cabarettier Thei Dols - drie ac-
teurs en twee actrices - heeft
een nieuwe dialectklucht inge-

studeerd, geïnspireerd door de
populaire tv-serie 'All in de fami-
ly'. Het stuk is dan ook getiteld
'Alles in de familie. Begin no-
vember zal de première plaats-
vinden in het Maastrichtse Thea-
ter aan het Vrijthof. De tekst is
geschreven door Thei Dols en

Will Wintjens

'Alles in de familie' gaat over het
echtpaar Harie en Edith, twee te-
genstelde naturen, en hun doch-
ter Nellie, die Noëlle genoemd
wil worden en op voet van oor-
log staat met haar vader, die haar

vriend Mare uit Kerkrade voort-
durend 'Pruus' noemt. Een ge-
vaarlijke 'Bel_ye' brengt het ge-
zin aan de rand van de afgrond.

# In Meerssen
vindt op 16mei de
laatste voorstelling
van 'De meidskes
van Merregel'
plaats met Will
Wintjens, Carine
Bos, Thei Dols,
Gigi Wintjens en
Mare Hermans.

Foto: PAUL VONK,
SITTARD

Vanavond laatste aflevering van dit seizoen

Nieuwe formule voor
'De Leukste Thuis'

DOOR DANIËL DE WIT

HILVERSUM - „Wij gaan iets
zorgvuldiger met het materiaal
om dan de Amerikanen," zegt de
samensteller van 'De Leukste
Thuis' met groot gevoel voor un-
derstatement. Programmamaker
Philip Wolderingh (33) van de
TROS gebruikt een op de vijf in-
gezondenvideofilmpjes. Want de
keuze is beperkt: 2000 inzendin-
gen per jaar. Dat staat in schril
contrast met de honderdduizend
filmpjes die America's Funniest
Home Video's jaarlijks krijgt
aangeboden.

Vanavond is om 20.33uur op Ne-
derland 2 de laatste uitzending
van het seizoen. Daarin wordt
bekend gemaakt wie de 25.000
gulden heeft gewonnen. „Op de
totaalkosten van het programma
is zon bedrag een schijntje,
maar veel meer moet je er niet
van maken. Hogere bedragen
gaan mensen irriteren. In Ameri-
ka vinden mensen het leuk om te
zien hoe iemand zomaar in een
keer ryk wordt. In Nederland
niet," meent Wolderingh, die dit
wijt aan de calvinistische inslag
van het Nederlandse publiek.

Ook wat de inzendingen betreft
kan veel, maar niet alles. „Een
vader die zijn kind boven het
hoofd tilt, terwijl op dat moment
de kleine spontaan begint te poe-
pen... Dat is leuk, maar niet zo
fris. Niet echt prettig voor kij-

kers die net hun avondmaal ach-
ter de kiezen hebben. Ook filmp-
jes waarvan we vermoeden dat
ze in scène gezet zijn, komen niet
in de uitzending. Die pikken we
er trouwens direct uit. Nederlan-
ders kunnen niet goed acteren.
Die Amerikanen zijn wat dat be-
treft iets goochemer. Bij die
filmpjes uit Amerika twijfel ik
soms echt. Maar hier zie je het
meteen."

" Linda de'Mol: kijkcijfers rap bergafwaarts. Foto: KIPPA

Acteren
Ook in het nieuwe tv-seizoen is
het acteren in zogenaamd spon-
tane filmpjes uit den boze, maar
voor de rest mag alles. Tenmin-
ste binnen de perken van een
aantal nieuwe rubrieken dat is

geschapen om maar vooral meer
materiaal binnen te krijgen. Het
is de bedoeling dat het program-
ma daardoor langer mee kan,
want de kijkcijfers gaan rap
bergafwaarts, zijn na twee sei-
zoenen zelfs gehalveerd in verge-
lijking met de cijfers van de
eerste uitzendingen. Wolde-
ringh: „Er is toch sprake van een
soort verzadiging. Want hoe vaak
kun je oma van een schommel
zien vallen? In de nieuwecatego-
rieën die er bijkomen, kunnen
de mensen iets geks bedenken
en hun filmpje opsturen."

„De nieuwe formule is een
sprong in het diepe. Want met
veel bombarie kondigen we het
aan, maar als de inzendingen nu

eens tegenvallen? Een Ameri-
kaans programma waarin men-
sen- gek deden, is hier na drie
afleveringen van de buis ge-
haald. Sloeg hier totaal niet aan.
Vandaar ook dat we vastomlijn-
de categorieën hebben gemaakt.
Ja, het is best wel een risico."

Hij moet al lachen bij de gedach-
te, aan Bob Saget, de presentator
van het Amerikaanse origineel
van 'De Leukste Thuis. Wolde-
ringh: ,Ik vind hem geweldig,
met zn slappe humor, maar an-
deren kotsen van hem. Linda de
Mol is iets terughoudender in
haar presentatie. Is ook geen ko-
miek, zoals Saget."

De teksten van Bob Saget wor-
den door hemzelf en een stel
vrienden geschreven. Ook De
Mols teksten worden van te vo-
ren bedacht. „Wij vinden dat de
filmpjes het moeten doen. Hu-
mor als die van Saget, slaat niet
aan in Nederland. Daarom kie-
zen Linda en ik voor taalgrap-
pen. A la Fons Janssen. Er gaat
nog wel meer anders. De opna-
men bij voorbeeld. Het program-
ma duurt 25 minuten en de
opnamen nemen in totaal drie
kwartier in beslag. In Amerika
doen ze daarvier en een halfuur
over. Toen ik daar was, vroeg ik
hoe ze dat publiek enthousiast
houden. Ik werd vreemd aange-
keken en iemand vroeg ver-
baasd: maar betalen jullie je
publiek dan niet?"

Wat vooral opvalt is het verschil
in prijzen dat de landen, uitdelen.
In Italië en Amerika loopt de
winnaar weg met anderhalve
ton. De winnende Belg moet
zich tevreden stellen met een
stereo-setje. De Nederlandse fi-
nalisten kunnen morgen in elk
geval hun geluk niet op. Tranen
met tuiten. Want met een paar
seconden video winnen ze een
aanbetaling op het huis 'waar we
al zo lang voor aan het sparen
waren. Wolderingh: „Dat is toch
mooi hè, die emotie. Voor het-
zelfde geld klappen ze dicht, en
dan zitje."

'Merregel'
De huidige productie 'de Meids-
kes van Merregel' loopt ten ein-
de. Zaterdag 16 mei vindt de
laatste voorstelling plaats in de
aula van scholengemeenschap
Stella Maris aan de Veeweg in
Meerssen. Het stuk heeft een
20-tal succesvolle uitvoeringen
beleefd in Limburgse theaters.

Zaterdag 9 mei vinden er radiop-
names plaats bij Omroep Lim-
burg, die 'de Meidskes van Mer-
regel' als radiofeuilleton in 7
afleveringen gaat uitzenden; dat
gebeurt in het nieuwe luistersei-
zoen dat in het najaar begint.

Zenderindeling
tv bijna rond
DOOR SUSANNE VAN VELZEN

HILVERSUM - Het actualitei-
tenprogramma NOS Laat en het
Studio Sport Journaal blijven
vanaf 1 oktobervan maandag tot
en met vrijdag geprogrammeerd
na het tien uur journaal op Ne-
derland 3. De VPRO, Vara en
NOS zijn tijdens de onderhande-
lingen over de nieuwe zenderin-
deling op televisie, overeengeko-
men dat de laatste twee omroe-
pen op dit net dagelijks een vast
blok na elkaar kunnen vullen.
De VPRO houdt overeenkomstig
de wens de zondag als traditio-
nele vaste uitzenddag. De pro-
grammering wordt wel onder-
broken voor de wekelijkse Stu-
dio Sport uitzending van de
NOS. Volgens de VPRO is ook
de maandag tot NOS Laat voor
de VPRO. „Wij zijn heel tevre-
den met deze indeling."

Op Nederland 1 en 2 is de puzzel
van de zenderindeling nog niet
helemaal op zijn plaats gevallen.
Volgens directeur televisie van
Veronica, Joop Daalmeyer,
wordt er bijna dagelijks overlegd
tussen de Nederland 2-partners
Tros, EO en Veronica. „In grove
lijnen zijn we het wel eens. De
verdeling van de uitzenddagen is
op ons net extra ingewikkeld
omdat de EO op de zondag niet
wil werken en dus ook niet uit-
zenden. Ook de maandag wil de
EO niet hebben omdat dat zou
betekenen dat ze op zondag
moeten werken. De EO wil ook
niet twee hele avonden vullen,"
aldus Daalmeyer.

Speelfilms
In het plan dat voorlopig op tafel
ligt gaat Veronica op de donder-
dag en de zaterdag uitzenden. De
Tros krijgt de woensdag tot het
NOS sportblok en de zondag. De
maandag is beurtelings voor de
Tros en Veronica. De Evangeli-
sche Omroep blijft in het voorlo-
pige schema evenals in de huidi-
ge indeling op dinsdag.

Volgens Daalmeyer zou de EO
dan tevens na het NOS-sport-
blok op woensdag kunnen uit-
zenden. „Maar de Tros ziet dat
nog niet helemaalzitten. Dat mo-
ment zou ook goed zijn voor het
uitzenden van late speelfilms.
Per slot van rekening heb je na
de sportuitzending een groot pu-
bliek. Dat moet je vast zien te
houden." Daalmeyer geeft aan
dat ook Teleac nog een probleem
is. „Teleac heeft recht op maar
liefst 233 uur per jaar." Vandaag
tijdens het zogeheten Coptv, het
reguliere overleg tussen de di-
recteuren televisie van de ver-
schillendeomroepen, moeten de
definitieve indelingen op de drie
netten klaar zijn.

Volgens deAvro zijn de partners
op Nederland 1 nog niet hele-
maal uit de verdeling. Volgens
de laatste berichten zijn de
maandag en de vrijdag voor de
NCRV, de dinsdag en zaterdag
voor de Avro, de donderdag en
de zondag voor de KRO. De
woensdag zou een filmavond
kunnen worden waar alle drie de
omroepen gebruik van kunnen
maken.

Country Music
Awards voor

artiesten
van Marlstone

GORINCHEM - Vier onder-
scheidingen voor goede country-
muziek heeft de Limburgse ge-
luidsdragersfirma Marlstone in
de wacht weten te slepen. Tij-
dens het KRO Country Pollgala
in 'De Nieuwe Doelen' in Go-
rinchem waren de jaarlijkse
Dutch Country Music Awards
met name voor The Major Dun-
dee Band (beste groep) en Dick
van Altena (beste zanger). Voorts
werden 'It turned out to be you'
en 'Point of no return' met een
Awards gehonoreerd voor res-
pectievelijk 'de beste song' en
'de beste cd/mc van het jaar' met
de Limburgse groep 'The Moon-
light Riders. Al deze winnaars
werden voor Marlstone geprodu-
ceerd door Conny Peters en Mi-
chel Nita. De Award voor 'beste
zangeres van het jaar' ging op-
nieuw naar de ex-leadzangeres
van de groep Pussycat, Tonny
Willé uit Brunssum.

Tony Bennett
in Midsummer

Jazz Gala
DEN HAAG - De bekende
Amerikaanse zanger Tony Ben-
nett komt naar Nederland. Hij
treedt op donderdag 9 juliin Den
Haag op tijdens het Midsummer
Jazz Gala. Dat evenement gaat
vooraf aan het 17de North Sea
Jazz Festival.
In het voorprogamma van het
gala zitten de band van Lionel
Hampton en de ontdekking van
het North Sea Jazz Festival van
vorig jaar, de zangeres Rachelle
Ferrell. Na het gala is er een dan-
spartij met de Skymasters onder
leiding van Herman Schoonder-
wald.
Zowel gala als festival hebben
plaats in en bij het Congresge-
bouw.
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Ze zijn er weer!
Zaterdag 9 mei
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" onop inn
KlRKHAUt HUÜfDSlRAAI .'(,

Do. - vr. " za. - zo. geopend
Hét uitgaanscentrum

van Kerkrade.
A.s. zondag 10 mei
Live muziek met de

Erwtje ouwe Leem Band
Rhythm and Blues op topniveau

donderdag 11 juni
het muziekfestival "Limburgse Vlaai"

m.m.v.
Peanuts, de Nachroave

en Beppie Kraft
Voorverkoop in Drop Inn

zondag 12 juli
Jan Akkerman en Band

voorverkoop in Drop Inn

[~l DE SMID
DANCING n . iReymerstok

Zaterdag 9 mei

SURPRISE NIGHT
met als

hoofdprijs
een CD.-SPELER.

De Smid twee onder één DAK
Limburgs goedkoopste dancing voor

jong en oud, waar deconsumpties
nog betaalbaar zijn.

Consumptieprijs ’1,50
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID

Dorpsstr. 92, Reymerstok

Café - zaal
De Harlekijn . j£T^
Vrijdag 8 mei *\-V^0|jJr)
om 18.00 uur y'. TkJ
OPENEN wij onze zaak cijdÉL.
met kegelbaan en poolbiljarts. jB
U bent van harte welkom op de- i^rVl
ze feestelijke happening. ' h ) I

Elly en zoon awÈFMarcel %
Schaesbergerstr. 112 Terwinselen-
Kerkrade - Tel. 045 - 427711
Geop. ma. t/m vr. v.a. 12.00, za., zo. v.a. 10.00 uur.

HOT NEWS
zaterdag 9 mei

de WW BAND
op pintpoptour in Landgraaf

Aanvang 21.00 uur
Entree ’ 10,-

ALLEEN DAGKASSA
VOL = VOL

cafe zalenuMücentrum
HOOGSTR.191 6373 HS antigraaf TEL(045) 315515

DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Gezelligheid kent geen grenzen!
Zaterdag en zondag

geopend vanaf 20.00 uur
Zondag 17 mei

Back to the 60/70 years
met de formatie

Weekend
fi£#oWb- Net even anders!
Bongerd 5, Spaubeek.

JÉS"étd
K I"HlWmWmmw * ___H _____
/__(*■

* J_WfÊ \\
*m_Êf >^____. Ht

___________! ______V Ta _____[

_______ K —^^B H

_^^L_ -__*_____________________________

■ Kon. Baierv-— 10 mei in »

Y_ _ -^ stadsscho

I -r—^| >^ tel, kassa: 045
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mï t .—i^fc. THE GAME

(Sftfiè^^K DE BEKER BOYS
Bw^JfW Woensdag 13 mei

Een begrip in Limburg ■ '"' ■ ■

■^^■ttlll Heerlen
VANAVOND

IN DISCO-2 THE BIGGEST
HOUSE PfIRTY

FOR OO00G WHO |"
ROBOTMArTf) E|f\Ï
LASERSHOWS I U GR00VE W , ilI Q DANCERS MA

€R0 0V€
n,«. DJ.IROBIN ALBERS

ioeii gaat wofu fjpea|l
—————————————————————————————————i______________________
Sittard Sketches on you, door Muziektheater- Heerlen Funny Girl,

groep Crosslalk ""' "'' '"■■ ' '■■"' ■■'" >' - : ___
Heerlen Opera Forum: Orpheus in de Onderwe- music'afrnet Simone Kleinsmareld, opera van Offenbacn — I-—; T~~—; :—-... . .__-._-,. rah_ Kerkrade St. Volkstoneel Kerkrade: Zekrieje ósHeerlen Tno de Janeiro: Bij de beesten los, caba- durchoes nit kling

ret - 20.30 u. (Kleine Zaal) . - I
TT!-__T~(TTT__________________________H Sittard Folkloristisch Danstheater: Van Madonna I

___l_l___\_]___\___M\_mU H tol Madonna ■ 1900 u I
Heerlen Moederdagconcert met Maastrichts Salon ___F^73_T»J-TcTr¥TT?l

Orkest-12.00 u. m_^__)__^^a_a_f_l_t_____m_ Heerlen Funny Girl,
Kerkrade Kon. Ballet van Vlaanderen: Dracula, bal- musical met Simone Kleinsma I

letthnller . Heerlen Bram Vermeulen: Toeters & Bellen, caba- I
Sittard Rita Reys & Trio Pim Jacobs, Moeder- ret - 20,30 u. (Kleine Zaal) I

Kerkrade St. Volkstoneel: Zekrieje ós duchoes nit
kling I

Heerlen Het Nationale Toneel: Wachten op Kerkrade Start abonnementenverkoopvoor sei-
Godot, van Samuel Beckett. Inleiding om zoen 92/93 10.00-16.00u. I
1900 u' Kerkrade Oldtimerbeurs 10.00-18.00 u. (Rodahal)

Sittard Koninklijke Militaire Kapel, concert I
Heerlen Funny Girl, _________________________________________________!
l musical met Simone Kleinsma Heerlen Theater Platform: De Markiezin van Arcis,
I Sittard * HoogTijd, toneelstuk met MaryDressel- dramavan Carl Sternheim - 20.30 u.

nuys en JohnKraaykamp. GEANNU- (Kleine Zaal) I
I _______________________________

mm^________Mm
Kerkrade Oldtimerbeurs 10.00-18.00 u. (Rodahal)

B___i___l_______________i_____EUU________i Kerkrade Volksdanscentrum Cramignon -14.30 u.
Heerlen Funny Girl, Kerkrade Harmonie Ste. Cecile Eijsden & St. Cae- M

musical met Simone Kleinsma cj|ja Sjmpe|ve|d

■ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

zien ü graag in de schouwburg!!
.uwburg I I wijngrachtmuziektheater TVV I I stadsschouwburg^ X^T\M
"»"*" r& kerkr3de LZA, .ei- kassa 04.SÏ! üLM I
.-716607 tel, kassa: 045-454141 ——^^ | | \__

Limburgs Dagblad Vrijdag 8 mei 1992 10



Duitsland 1
' 0? tagesschau.
E Der Denver-Clan (Dynasty).
2? Wedizin nach Noten VIII/5.
EZ Tagesschau.
"et <JT) ihr Deutschen. (herh.).
On ~Undert Meisterwerke. (herh.).

TÏJr Tagesschau.
2c Urnschau.

lit ri ** ARD-Wunschkonzert. Van-ae Ostseehalle te Kiel.
'oo ?ersoverzicht.''os Ta9esschau-
-45 __fD-Mittagsmagazin.

!0n irtscr>afts-Telegramm.
Q)2 Tagesschau.
ïram** Sesams,rasse- Kinderpro-

ïoc °as Wasser ist mem Bruder.
Vi Pumentaire over rivieren en meren
bo apas' MexicO-

2c Ofigami. De zwaan.
teki(n) Wer hat den Dinosauriër
Ste_aut? Am- speelfilm van Robert
lor>Vei!?son- Me,: Pe,er Ustinov e.a.
'is TUnkt 5 ■ LJmderreport.
■"35 la9esscha"-130Ia9esscha"-
130 ue' Damen vom Grill- Serie
|i;4g "ier und Heute, actualiteiten.Ln *" Hast du Worte, met Jürgenfi(WPTPc' _,l ls yr) Tagesschau.
_». J,,+TT) Die Freitagspremie-
-Büoi /

eiss die Mama aus dem
t, a j' (Throw momma from theDan Am- speelfilm uit 1987 vanj.|^y DeVito.
)40

'a9®sthemen-Telegramm.
jrer_t Welt fur alle: Missachtet,
&ie Sen' vertrieben - Kinder und
prob|ene Welt. Documentaire over

160 van kinderen in de Derde
bii Qfr in Thailand,
Rwan!Jorlo9 in El Salvador en Aids in
i.30
BonnTa9esthemen. Met bericht uit

f/seri^ Goden girls, Am. come-
-2 _ «?' Afl-: Der kahle Casanova.

(L'inrn r Unverbesserliche
Ü975 rri9lb|e), Franse speelfilm uit
Uean d

n Philippe de Broca. Met:
).3S Taul Belmondo e.a.
ï 40-01 _?_. s*chau-
flen k_

5 2-E.N. Basho's Reise infcuin_>r.orden: Matsushima und der

TV FILMS VIDEO
RTL 4

2.40 aii ;„ " .
Oorsnoik a ni9h,s work- N°gal
inthnr, are komedie van Joseph
ari 'ony Uj, 1961 wel leuke rollen
lartiri Sey MacLaine en Dean
iaar _' *i is een zakenman die
ood w enkt van chantage na devan haar minnaar.

BBC 1
5.15 T.fcatirf_ ne shooting party. Sterke

lenrr.a°,p cvniscr>e Engelse klas-
jloor ai chappij' in 1984 gemaakt
*Peelt Brid9es- James Mason
die an" heel er9 Britse gastheer,
heeft"110 1913 een jachtpartijtje
föiein, organiseerd. Ook met Johnr e'9ud, Dorothy Tutin.

Duitsland 1
po 25 niinQ ,Jrne of our Dinosaurs is mis-
Over "lslukte Disney-avonturenfilm
beert groep kinderen die Pr°-jet .' een 9estolen dinosaurus-ske-aKh,erhalen- ln een van de
$_n i 1bevindt zich een spion met
tan n..eime code- Re9'e in 1976lustir, ert Stevenson, met Peterr^ov, Helen Hayes.

Duitsland 1
20.25 Throw Mamma from the
train. Prima komedie van Danny
DeVito die op het ideekomt samen
met zijn literatuurdocent (Billy Cris-
tal) twee moorden te plegen. De
een heeft een hekel aan zn moe-
der, de ander aan zn vrouw. Uit
1987.

" Rip Torn en Kate Mulgrew in 'A stranger is watching',
(Nederland 2 - 23.55 uur).

RTL4
22.05 Ironweed. Mooie rollen van
Jack Nicholson en Meryl Streep in

een sociaal drama van Hector Ba-
benco uit 1987. De twee spelen
alcoholische zwervers in de staat
New Vork, anno 1938. Verhaal Is
wat langdradig (21/2 uur).

Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.21 De teenage hero turtles.
18.48 Wetenswaardevol met Wubbo

Ockels. Populair-wetenschappelijk
magazine waarin telkens een thema
vanuit drie invalshoeken wordt be-
licht. Vandaag: Kunstmatige intelli-
gentie.

19.16 TV Dokter, (herh).
19.17 Eigen baas, informatief spel-

programa over startende onderne-
mers.

19.52 Gordon in Schotland. Muziek-
special rond de 23-jarige Amsterdam-
se zanger Gordon.

20.23 Landelijke Fietsdag 1992, re-
portage.

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

21.08 Sjans, 13-delige comedyserie.
Af1.13 (slot): Voor altijd. Willem en
Karin geven elkaar de bons en ook
Sjaak en Pamela stoppen met hun
relatie.

21.38 TV Dokter, medische tips.
21.39 Crime time, tweewekelijks ma-

gazine over de misdaad. Presentatie:
Jaap Jongbloed.

22.20 Billionaire Boys club, 2-delige
miniserie van Marvin Chomsky. Met:
Judd Nelson, Barry Tubb, Fred Leh-
ne, e.a. Afl.l: Miljarden en moord.
Joe Hunt leidt de bizarre Billionaire
Boys club, een groep van dertig rijke
jongemannen uit Beverly Hills, die
zich allen op de geldhandel hebben
geworpen. Dit alles leidt echter tot
zwendel en moord.

23.55 A stranger is watching, Ameri-
kaanse thriller uit 1982 van Scan s.
Cunningham. Met: Kate Mulgrew, Rip
Torn, James Naughton, e.a. De psy-
chopaat Artie Taggert, die twee jaar
eerder de moeder van Julievermoord
heeft, kidnapt Sharon en Julie en
houdt ze in onderaardse Newyorkse
gangen gevangen. Terwijl er miljoe-
nen mensen boven hun hoofden pas-
seren wordt Taggert met het uur
bedreigender en labieler...

01.25-01.30 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD ZDF. Zie Duitsland 1.
13.00 ZDF Sport extra. Tennis: Duit-

se open kampioenschappen ' voor
heren vanuit Hamburg.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal. Regionaal

magazine.
17.50 Die Simpsons. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl.: Horrorfrei Haus.

18.25 Die Simpons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Das Fernsehen ist
an allem Schuld. Aansl.: Programma-
overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 Felix und zweimal Kuckuck.

Serie. Afl.s: Schmuggler und Heilige.
Felix wil een houten zeilboot bouwen,
en Alois geeft hem een tip waar hij
het hout vandaan kan halen.

20.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst.
De politie roept de hulp in van kijkers
bij het oplossen van misdrijven. Pre-
sentatie: Eduard Zimmermann.

21.15 Die Reportage: Fluchtpunkt
Deutschland. Reportage over asiel-
zoekers, waarvan de meeste geen
verblijfsvergunning krijgen maar toch
wegens de Geneefse Conventie ge-
doogd worden.

'21.45 Heute-journal.
22.15 Ein verrücktes Paar. Humor en

sketches met Grit Boettcher en Ha-
rald Juhnke.

22.45 Die Sport-Reportage. Sport-
programma met o.a. Bundesliga-
voetbal en Open Duitse kampioen-
schappen tennis voor heren in Ham-
burg.

23.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst.
Reacties van kijkers op de uitzending
van 20.15 uur.

23.20 Allein gegen die Mafia (La pio-
vra). Italiaanse misdaadserie. Met:
Michele Placido, Mario Adorf e.a.
Afl. 18.

01.00 Heute.
01.05-02.35 Film total verrückt: Si-

mon, der Ausserirdische (Simon),
Amerikaanse speelfilm uit 1979 van
Marshall Brickman. Met: Alan Arkin,
Judy Graubart, Austin Pendleton e.a.
Dr. Becker van een wetenschappelijk
instituut is zeer benieuwd hoe de
mensen op een buitenaards wezen
zullen reageren.

Super Channel
23.00 Three husbands. Komedie
over drie mannen die vermoeden
dat een overleden playboy hun
echtgenotes heeft versierd. Regie
in 1950 van Irving Reis, met Eve
Arden, Ruth Warrick.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 (TT) Nieuws uit de na-

tuur, afl. 26.
11.00-11.30 (TT) Schooltv-weekjour-

naal, afl. 28.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor dovenen slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Honeymooners, komische se-

rie. Afl.: De golfspeler. Ralph wil een
goede indruk maken bij zijn baas en
vertelt dat hij een geweldig golfspeler
is. Hij komt echter in grote moeilijkhe-
den wanneer hij wordt uitgenodigd
voor een belangrijke wedstrijd.

19.25 Turquoise. Vandaag: Uit India
door Pakistan naar China.

19.55 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: het GPV.

20.00 Journaal.
20.25 Verhalen van verre (Develo-

ping stories). Serie films van regis-
seurs uit Derde Wereldlanden. Van-
daag: Lucia, over een Filippijnse
familie die door het oprukkend toeris-
me, het militarisme en milieuvervui-
ling uit haar eigen woonplaats gedre-
ven wordt.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen. (Met om
23.00 Gesprek met de minister-presi-
dent).

23.15 Wereldtentoonstelling Sevilla
Expo '92. Verslag over de Expo '92
en de Nederlandse vertegenwoordi-
ging. Tot 12 oktober worden er rond
18 miljoen bezoekers verwacht. Te-
genover het historisch centrum van
het stadje Sevilla zullen tussen de zij-
armen van de rivier Guadelquivir op
215 hectare terrein 110 landen aan
de Wereldtentoonstelling deelnemen.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL 4
06.55, 07.25 en 08.00 Nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin, (herh.).
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.04 RTL4Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Hitbingo. (herh.).
11.50 Teletext.
12.40 All in a night's work, Ameri-

kaanse speelfilm uit 1961. Regie:
Joseph Anthony. Een mooie, jonge
vrouw rent uit de suite van het Palm
Beach hotel, waar de multimiljonair
Kolonel Ryder verblijft, de straat op.
Het is drie uur 's nachts en ze draagt
slechts een badhanddoek. Met o.a.
Dean Martin, Shirley McClaine e.a.

14.10 The Oprah Winfrey show.
15.00 De draagmoeder, serie.
15.30 The bold and the beautiful.
15.55 Telekids. Kinderprogramma.
16.25 Doogie Howser. Am. serie.
16.50 Liefde op het eerste gezicht.
17.25 Wie is wie. Spel. (herh.).
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, Am. comedyserie.
22.05 Ironweed, Am. speelfilm uit

1987. Regie: Hector Babenco. Fran-
cis Phelan heeft 22 jaar geleden zijn
jongste baby uit zijn handen op de
vloer laten vallen, waardoor het kind
zijn nek brak. Nog steeds voelt hij
zich schuldig daarover. Met Jack Ni-
cholson, Meryl Streep e.a.

00.30 Laatste nieuws.
00.45 Carol & Company, serie.
01.10 M.A.S.H. Am. serie. (herh.).
01.35 The Oprah Winfrey Show.
02.20 De draagmoeder, (herh.).
02.45 All in a night's work (herh.).
04.15 Teietext.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus natuurkunde.
10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48
Progr.-overz. 11.50 Das Recht zu lie-
ben, soapserie. 12.15 Hobbythek. Tips
v. energiebesparende woningverbete-
ringen. 13.00 Sport-Platz: reportage
over het leven na een sportongeval.
13.30 Kulturgeschichten: Super oder
Normal. 13.45 Die Dienstagsreportage:
Endstation Pflegefall. 14.15 West 3 Ak-
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Resi-
denzen an der Ruhr. Reportage over
de oude herenhuizert rondom Mülheim
in het Roergebied. 15.55 Sport Aktuell.
16.00 West 3 Aktuell. 16.05 Omaruru.
16.30 Schooltv. 17.30 Cursus biologie.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 (TT) Die
Herren des Strandes. Jeugdserie.
18.25 Kai Life. 18.57 Progr.-overz.
19.00 Aktuelle Stunde met om 19.45
Raamprogr. 20.00 Documentaire over
350 jaar bedevaart in Kevelaer. 20.45
Künstler machen Filme. Serie experi-
mentele films. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Actueel weekoverz. 22.30
West 3 Extra-Spiel: Herz in der Hand.
Tv-film van Uwe Janson. 23.55 Laatste
nws. Aansl.: Linie K, culturele agenda.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymn. 08.30 Cursus biolo-
gie. 09.00 Schooltv. 10.40 Cursus da-
taverwerking. 11.10 Non-Stop-Fernse-
hen. 14.00 This Week. 14.15 Actuali-
tés. 14.30 Computertreff. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Auslandsgeschich-
ten. 15.30 Auf unserem Rücken. 16.30
Solo für 12. Quiz. 17.00 Cursus biolo-
gie. 17.30 JimKnopf und die wilde 13.
17.59 Der Doktor und das liebe Vieh
Engelse serie. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Das Südwest-Journal.
19.00 Hallo, wie geht's? Vandaag:
Wandelen. 19.15 Das Rasthaus. Auto-
en verkeersmagazine. 20.00 Linden-
strasse. Serie. 20.30 Kostprobe. Mu-
ziekprogr. 21.00 Journ. 21.15 Histori-
sche documentaire over Columbus.
22.00 Harald und Eddi. 22.30 über den
Todespass (The far country), Am.
speelfilm uit 1954 van Anthony Mann.
00.05 Aktuell. 00.07 Non-Stop-Fernse-
hen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
09.00 Wie das Leben so spielt (As

the world turns), Am. soap-serie.
09.50 Reich und schön (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Am.

serie. Afl.: Doppelbelastung.
11.10 Lassie (New Lassie), Ameri-

kaanse serie. Afl.: Tracys Party.
11.35 Tic tac toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig. Magazine.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children), Am. serie.
Afl.: Der Held der modernen Welt.

13.20 California Clan serie.
14.10 Die Springfield Story (The gui-

ding light), Amerikaanse serie.
14.55 Der Chef (Ironside), serie.
15.45 Chips, Am. serie. (herh.).
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Glück am Drücker. Spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Pazifikgeschwader 214 (Black

sheep squadron), Amerikaanse serie.
Slot: Tödlicher Enrgeiz. (herh.).

20.15 Unser Haus in Kamerun, Duit-
se speelfilm uit 1961 van Alfred Voh-
rer.

22.05 Nackt und heiss auf Mykonos,
Duitse softsexfilm uit 1978 van Claus
Tiedemans. Met: Sascha Hehn, Mar-
git Man, Marietta Joy, e.a.

23.35 Tutti frutti,Erotische spelshow.
00.30 Mitternachtsstrip.
00.35 Robin Hood und seine lüster-

nen Madehen (The ribald tales of
Robin Hood), Amerikaanse softsex-
film uit 1969van Richard Kanter. Met:
Ralph Jenkins, Dcc Lockwood, Da-
nielle Carver, e.a.

02.00 Haute Tension: Wald der Ge-
rechtigkeit (Le bois de justice), Fran-
se misdaadfilm uit 1989 van Ray-
mond Vouillamoz. Met: Jean-Philippe
Ecoffey, Myriam David, Nils Taver-
nier, e.a.

03.35 Pazifikgeschwader 214, Ame-
rikaanse serie. Afl.: La Cava Revue,
(herh.).

04.25 Autosport. Formule 1 races om
de Grote Prijs van Spanje in Barcelo-
na. (herh.).

Duitsland 1
23.50 L'incorrigible. Actiekomedie
met stuntende, maar onverteerbaar
ijdele Jean-Paul Belmondo in de
hoofdrol. Hij is net vrij, wordt opge-
vangen door een aantrekkelijke
reclasseringsambtenares wier va-
der toegang kan verschaffen tot
een museum vol kostbaarheden.
Regie in 1975 van Philippe Deßro-
ca. Ook met Genevieve Bujold.

Nederland 2
23.55 A stranger is watching. Thril-
ler van Scan Cummingham uit
1982, met Rip Torn, Kate Mulgrew,
Shawn van Schreiben Psychopaat
gijzelt nieuwslezeres en dochter
van eerder slachtoffer en houdt hen
verborgen onder het Centraal Sta-
tion van New Vork.

BBC 1
0.50 Drop dead, darling. Niet te
beste komedie uit 1966 van Ken
Hughes, met Tony Curtis als een
soort Blauwbaard die vrouwen ver-
moord. De jonge rijke weduwe van
een Italiaanse graaf blijkt een
maatje te groot. Ook met Rosanna
Schiaffino.

Duitsland 2
1.05 Simon. Merkwaardige kome-
die over een psychologieprofessor
die door zijn leerlingen wordt ge-
hersenspoeld. In 1980 gemaakt
door Marshall Brickman, met Alan
Arkin.Madeline Kahn.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
RV
'O-IS.^ Nieuws voor doven en
«enthorenden.K "" Journaal.ö5 Tekenfilmfestival.
77 (TT) Service salon. Gevarieerd""dagprogramma. Presentatie o.a.arm de Groot.
» pParker Lewis. Amerikaanse se-
P- Parker Lewis is een scholier op
f nighschool Santa Domingo en
■jakt directrice Miss Musso danigbi leven zuur.59 Boggle. Woordspel.
« (TT) Weg van de snelweg Eu-
'Pa. toeristische tips. Afl.: De noor-
l'ijke Bodensee. (herh.).»9 Zo vader zo zoon. Quiz met
*rard van den Berg. Panel: Marlous

Marga Bult en Wim Bos-
« Cosbyshow. Amerikaanse co-
«ayserie. Het gezin Huxtable is nog

9 Rudy is nog klein en Denise
J£n' nog thuis. (herh.).
26 +TT) Journaal.(TT) Rondom tien, thematisch
13 r o9ramma- Tnema: Angsten.

' Cheers, Amerikaanse comedy-
ïnt am raakt ir> paniek wanneers"_apper in het ziekenhuis belandt,
oody biedt aan om zijn haar teT'Ppen.

£f 2 °e stoel over zee. Rik Felder-
Praat met opmerkelijke mensen

£ de Nederlandse Antillen. Deze
j_er neemt Dutchi Schrier plaats instoel. Schrier is avonturier en bo-
i-^ater even slim als onder water.
j_r °okument: Eet gezond, eet
lntwL°maat' documentaire over dewikkeling van de tomaat als con-
rnptie-artikel. De tomaat - die dit
Q- dank zij Columbus, zijn 500enaardag viert - is de laatste 30 jaar,^°rrn veranderd.
' The commish, Amerikaanse

Afl.: Een duivels plan. De
■ "Jarige Mark Sullivan is getuigevan
j.l|noord op zijn moeder maar kan, '_ s|echts een vage beschrijvingan de dader geven.

r^-23.53 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
14.30 Aardrijkskunde: Geografisch
kennen en kunnen. Afl.s.

14.50 Geschiedenis: De vergissing
van Columbus. Afl.2.

15.00-15.30 Verkeersopvoeding:
Kampioenen van veilig verkeer (2).

17.30 Er was eens Amerika. Serie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 128.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 TVI -Top 30.
19.03 Buren (Neighbours). Af1.844.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sledge Hammer.
20.25 Baraka. Spelprogramma. Gas-

ten: John Terra, Grant & Forsyth,
Toast en de dansschool Ekkart.

21.40 Matlock. Am. serie. Afl.: The
Student. Aansl.: Paardenkoersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Thriller: Dodelijk nummer (Dial

a deadly number), Engelse thriller.
00.00-00.05 Coda. Hedwig Speiiers

leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Ten zuiden van april.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica, serie

Afl.7: Elektrische schakelingen.
19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af1.401.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Vlaanderen Vakantieland.

Toeristische portretten uit binnen-
(Spa-Francorchamps) en buitenland
(Mallorca). Toeristisch journaal en
agenda.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip. Vandaag:
In gespreide slagorde (Brochure Al-
ternatieve wegen).

20.40 Magische wereld. Afl.9: De re-
genmakers. Bij de Mossi in Burkina
Faso.

21.30 Journaal en Sport.
22.00 Affiche. Kunstmagazine.
22.20-22.45 Concert. Pianorecital van

Marinus de Jong.

SAT1
05.30 sat 1 Regional-report. 06.00 Gu-
ten Morgen mit Aat 1. 08.30 Bezau-
bernde Jeannie. herh. 09.00 Sat 1
News. 09.05 Rückkehr nach Eden.
10.00 Die Verschwörer, serie. 10.55
Ulrich Meyer: Einspruch! 11.55Glücks-
rad. herh. 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse. Tussendoor Sat 1 News.
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse fam.-legende. 14.30 Be-
zaubernde Jeannie. Amerikaanse co-
medy-serie. Aansl. Sat 1 News. 15.05
Falcon Crest. Amerikaanse familiese-
rie. 16.00Cagney & Lacey. Amerikaan-
se krimi-serie. Aansl. SAT 1 News.
17.05 Geh aufs Ganze! 17.45 Regio-
nalprogramme. 18.15 Bingo. 18.45 Sat
1 News. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wet-
terNews. 20.15 Auf der Jagd nach dem
Juwel vom Nil (1). Amerikaanse speel-
film uit 1985. 22.15 Platoon to Heil (1).
Amerikaanse speelfilm uit 1985. 23.45
SAT 1 News. 23.55 Geheime Lüste
blutjunger Madehen. Duitse erotische
film uit 1978. 01.20 Vorschau/Video-
text.

" Alan Arkin speelt in 'Der
Ausserirdische' de rol van
een kleine privé-geleerde.
(Duitsland 2-01.05 uur).

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het antiquariaat/
De reddeloze reportage. 10.05
Standplaats Tanzania. 11.05 De
documentaire. 12.05 Afdeling
nieuws. (12.30 Nws) 12.34 Infor-
matie voor de vissers. 12.55Mede-
delingen t.b.v land- en tuinbouw.
13.10 NCRV's hier en nu (13.45
Kerk vandaag). 16.05 VARA Radio
I vrijdageditie (17.30 Nws.) 20.04
NCRV-Bulletin. 21.04 NCRV-Vrij-
dag-sport. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh,
Wat een nacht, met om 0.02 De
stemband. 2.02 Oh, wat een nacht.
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

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. 15 30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04Gerard 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... 22.00-7.00 Zie 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: Max Reger. 9.00
Missa l'homme armé. Ens. Clé-
ment Janequin. 9.30 Guilini diri-
geert Bruckner. Wienér Philharmo-
niker. 10.40 Bach: Tönet ihre
Pauken. Berliner Kamerork. en Sol.
11.10Het internationale concertcir-
cuit. Europees Kamerork. 12.30
Jazz op vier-concert. 13 00 Nws.
13.04 Operette. 14.00Orgelbespe-
ling. 14.30 Songs of praise. 15 00
Klein bestek. Pianumuz. 15.45 Uit
deschat der eeuwen. 16.15Crème
du baroque. 17.00 De psalmen.
17.20 Concertante. 18.00 Nws.
18.04 Muziekjournaal. 19.00 Uit
het muziekarchief. 20.00 Nws.
20.02 Franz Lisztconcours 1992.
Radio Filh. Ork. met Pinao.
ca.22 15 Supplement. Pianomuz.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 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
12.05 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 het GPV.
18.30 Homonos 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20 30
De bijbel 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 Cat Ballou, Am.
speelfilm naar de roman The ballad of
Cat Ballou. 15.05 Au nom de' la loi.
16.05 Autant savoir. 16.30 Clips è la
Une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 Su-
percopter, misdaadserie. 18.25 Full
house, serie. 19.00Ce soir. Vandaag:t.
g.v. het 50-jarig bestaan v.d. Belg.
para-commando's. 19.30 Nws. 20.10
Jeunes solistes. 21.20 Contacts. 21.25
Link. Engelse speelfilm. 23.15 Vidèo-
thèque. Vandaag: Réalité chaude ...
00.15 Laatste nws. 00.35-00.40 Bour
se.

België/Télé 21
14.00 Cursus Nederlands. 14.30 Cur-
sus Engels. 15.00 Muzzy in Gondo-
land. 16.40 Séminaires. 17.10 Azimuts:
reportages. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Terre et soleil. 19.00 Radio 21. 19.30
Journ. 20.00 Retro 21: Franse speel-
film uit 1958 van Mare Allégret. 21.45
Laatste nws. 22.20 Engelse documen-
taire over de Barbie-pop. 23.05-23.30
Ce soir. Actualiteiten.

TV5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion. Spelpro-
gramma. 18.30 Nieuws en weerber.
18.50 Affiches. Culturele agenda.
18.55 Clin d'oeil. 19.00 Festival de
Cannes. 19.30 Nws. 20.00 Strip tease.
Magazine over Belgische samenleving.
21.00 Nws en Eur. weerber. 21.30 Fort
Boyard. Spelprogr. 22.45 Nws. 23.00
Media Sud. Persoverzicht. 23.15 Nord-
Sud. Actueel magazine voor mensen
van Zuidelijk halfrond. 23.45-01.00
Sauve qui veut. Discussieprogramma.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Vuoi vincere?
18.20 Notte Rock. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le Uno. 20.40 II vigile Urbano. 21.45
Borsavalori. 23.00 Telegiornale Uno li-
nea notte. 23.15 Le interviste di Enzo
Biagi. 00.00 Telegiornale Uno - Che
tempo fa. 00.30 Mezzanotte al tennis e
dintorni. 02.15 DSE. 02.45 Telegiorna-
le Uno linea notte. 03.00 Masada.
04.20 Telegiornale Uno linea notte.
04.35 Grandi fiumi. 05.25 Divertimenti.
06.05 Carioca.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30-07.55 BBC
Breakfast news. 10.05 Gloria. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nws. 11.05 Playdays.
11.25 Rupert the bear. 11.35 Gibbe-
rish. 12.00 Nws. 12.05 Health UK.
12.30 Dear John USA, Am. comedyse-
rie met Judd Hirsch. 13.00 Nws. 13.05
Hot chefs. 13.15 Pebble Mill. 13.55
Reg. nws. 14.00 Nws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 Turnabout. 15.15 The
shooting party, Engelse speelfilm naar
roman van Isabel Colegate. 16.50 A
bear behind. 17.00 Pigsty. 17.10 The
new Lassie. 17.35 Teenage mutant he-
ro turtles. 17.55 Newsround. 18.05The
torch. 18.35 Neighbours. 19.00 Nws.
19.30 Reg. nws. 20.00 Wogan. 20.30
Tales of gold, serie over Engelse
Olymp. medaille-winnaars. 21.00 Bru-
ce's guest night. Gasten: Natalie Cole
e.a. 22.00 Nws. 22.30 Carrot's com-
mercial breakdown. 23.20 Murder
C.O.D. Am. speelfilm van Alan Metz-
ger. 00.50 Drop dead, darling, Am.
speelfilm. 02.25-02.30 Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Reviving antiques. Afl.: Scheu-
ren in hout. 10.05 Tomorrow - the
world. 10.15 Schooltv. 11.20 Save a li-
fe. 11 .30 Into print. Inf. serie over druk-
ken. 12.00 Schooltv.- 14.20 Brum.
14.30 The adventures of Spot. 14.35
King Greenfingers. Serie. 14.40
Schooltv. 15.00 Nws. 15.15 Weekend
outlook. 15.20 Int. golf. 16.50 Nws.
18.30 Top gear, met o.a. verslag van
Top Gear Britse rally-kamp. 19.00
Thunderbirds. 19.50 One World: The
Ed Case showcase. 20.20 One World:-
Zeven portretten van jonge milieu-acti-
visten. 20.30 One World: Happy fami-
lies. 21.00 Public eye. Documentaire
serie. Vandaag: The premier league:
An own goal for football? 21.30 Garde-
ners' world. 22.00 Rory Bremner. 22.30
Up and under. 23.00 Have I got news
for you? 23.30 Newsnight. 00.15 What
the papers say. 00.30-02.40 Scrutiny.
01.05 Discovering Latin Amerika:
Aguirre, wrath of God, Duitse speelfilm
uit 1972 van Werner Herzog.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Speedway.
09.30 Volleybal. 10.30 Tafeltennis. Eu-
ro top 12. 11.30 Eurobics. 12.00 NHL
ijshockey. 14.00 Faszination. 15.00Eu-
robics. 15.30 Golf. 16.45 Golf report.
17.00 Argentijns voetbal. 18.00 Truck-
racing. 18.30 Autosport. 19.00 Auto-/
motorsport. Pro Superbike. 19.30 NBA
action. 20.00 World sports special.
20.30 Go. 21.30 Atletiek. 22.30 NBA
basketbal. 00.00 Boksen. 01.30 FIA
Europese rallycross. 02.30 Autosport.
GTI kamp. 03.00 Boksen. 05.00-07.30
Forte Snooker League.

Eurosport
09.00 WK IJshockey, (herh.). 11.00
Trans world sport. 12.00 WK IJshoc-
key. 14.00 Tennis: ATP Duitse open
kamp. en golf. 20.30 Supercross. 21 .30
Eur. nieuws. 22.00 Boksen. 23.30 Ten-
nis. Samenvatting ATP toern.
01.00-01.30 Eurosport nieuws.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00-07.30 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 Radio 2 regio-
naal. 8 00Nieuws 8 10 Het leven is
mooi. 10.00 Nieuws 10 03 Platen-
poets. 1150 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00 HetAlgemeen 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.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05 Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00Café-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.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Europe
reports. 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 Beyond tomorrow.
13.30 The mix. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. Show, live. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I
spy. Detectiveserie. 19.30 Inside edi-
tion. 20.00 Prime sport. 21.00 Wild
America. Vandaag: Grizzly Creek.
21.30 Media Europe. 22.00 Nws. 22.30
USA market wrap. 22.45 Europe re-
port. 22.55 Supersports news. 23.00
(ZW) Three husbands, Am. speelfilm
uit 1950 van Irving Reis. 00.30 Music
news. 00.40 Blue night. 01.10 Super
shop. 01.40 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. 21.00 Unplugged. 21.30 The pul-
se. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-08.00 Night videos.

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.

RTL Radio
04.00 Frühschicht Voor vroege
vogels 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag 14.00 RTL-Radio Ca-
fé 1600 Feierabend. 18.00 Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.
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Wie niet wenst op te gaan in de massa, her- in zijn klasse. De dynamisch gelijnde Alfa 33 kwaliteit zijn - onder meer door de toepas-
kent zichzelf in de bijzondere klasse van de is niet alleen royaal met prestaties, ruimte sing van elektroverzinkt plaatstaal - van
Alfa 33 die, zoals elke Alfa Romeo, karakter en techniek. Ook zijn uitrustingsniveau is hetzelfde hoge niveau als de techniek,
en een eigen gezicht durft te tonen. En die ongekend hoog: elektrische ramen vóór, Kom kennismaken met het vermogen om
door zijn toptechniek, comfortabele uitrus- getint glas, in hoogte verstelbaar sportstuur, afstand te nemen en ontdek dat het kiezen
ting en verrassend gunstige prijs de gevestig- neerklapbare achterbank, toerenteller, van van een auto eenvoudiger is don ooit: ._i_l_ÉiÉ_É_s_K.
de orde ver achter zich laat. Zo combineren binnenuit verstelbare buitenspiegels en deAlfa 33. ,_-Wlm~ ~^^__
de uitvoeringen met 1.716-kleppen motor dose-ratio 5-versnelfingsbak zijn standaard. ÉfFi
een hoge topsnelheid met een ongekende Bovendien zijn zes van de acht uitvoeringen MÜ-PW ÉnT jjf
souplesse. Maar ook met de 1.4 injectie- standaard voorzien van stuurbekrachtiging Alfa 33 v.a. Fl. 26.690,- 'v^l "_»_____#'
motor levert deAlfa 33 het hoogste vermogen en centrale deurvergrendeling. Afwerking en mcl. BTW af importeur. ,___^_(r

lyl ALLE RKHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST &%%i' rrtvuiAf c£e u>ep (/tut-ndeszt/

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16,Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

046-75 62 22 04750-2 1092 045-32 10 88
AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Weerhuisweg 1, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-25 16 44 043-63 48 95 04746 -19 68 (sub-dealer)

M Provincie Bureaußibliotheek
I imhlirn Postbus 5700

Ü__2__»l L llTl UUiq 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m i54/tg-92 bekend, dat zij bij besluit van 21 april 1992 (nr.

Bt 52755) aan Roermond Papier B.V. onder
een aantal voorschriften, nieuwe, de gehele
inrichting omvattende, vergunningen hebben
verleend ingevolge de Hinderwet, de Wet inza-

; ke luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder
voor haar fabriek gelegen Mijnheerkensweg
18te Roermond. Het besluit en alle ter zake
zijnde stukken liggenter inzagevan 11 mei
1992tot 12 juni 1992 en wel: - in het Provin-
ciehuiste Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het Stadhuis van
Roermond tijdens de werkuren en bovendien
donderdagsvan 17.00 uur tot 20.00 uur, in de
Bodekamer, (hoofdingang Markt). Tot laatst-
genoemde datum kan beroep worden inge-
steld bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State door: a. de 'aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. dege-
nen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet algemenebepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende, die aantoont, dat hij rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest (overeenkom-
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloopvan
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet
gericht en verzonden worden aan de Voorzit-
ter van de Afdeling voor de geschillenvan be-
stuur 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 ge-
schillen van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

SÜCÖÜtg
Maastricht Heerlen Roerrn'

Investeer in je toekomst
en kies voor een korte en krachtige

MANAGEMENTOPLEIDING
KHO BEDRIJFSKUNDE

Een jaar Bell College is mooi
' meegenomen

TOERISTISCHE EN SECRETARIËLE OPLEIDINGEN
met specialisatie op juridischen medisch gebied mC

buitenlandse talendiploma'svan de Alliance Frangais1
het Goethe Institut en University of Cambridge.

Kom zaterdag 9 mei,
informatie om 11.00 en 13.00 ui*

Managementopleidingen: Lambertuslaan 9, Maastricht
San. en toer. opleidingen: Stationsstraat 17, Maastricht

Studiegids aanvragen: 043-218095
Studiefinanciering WSF 18 -I '

i

" SO. 10. MAI "0 AACHEN KLINIKUM "m Parkplatze RWTH £Buslinien 5,33,45____ /JuïlA^n J«fcfkono mihwctiml __
" "51_É____,Jlnfo:0241/4 778ó86 "

jgQCORSTENS-
/gjT VERSCHUREN

Ai** Helmond koopt

zat 9 mei mankanaries 12
groene 7 popjes alle kleuren 7
rode & roodzalm man 15 pop-
jes 13 kneu- & sijsbast 13 put-
terbast 27.50 JONGE kana-
ries 7 alle kleuren 7 JONGE
rode & witte 10 pst. GLOS-
TER, 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 de water-
toren heerlerbaan 19, TER-
BLYT 1.15-2 rijksw 46 BEEK
2.30-32 maastrichterln 7. dis»!

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

__________________ I
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verandas Genk N. V.
***v*mtmmiMmaMrjrkr*gfgggt»sëM*r*ttëêwtMMtë§Mti§

Showroom Genk-België: Hasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 11 36 32 <*Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km.

Showroom geopend iedere werkdag van 10h-18h. Zaterdag en zondag van I4h-IBh-U kunt ons ook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huis of verstuur de antwoord"

AZ verandas: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen.
Uitbreiding van uw woon - leefruimte, 12 maanden per jaar.

Unieke reflekterende dakbedekking en super isolerende beglazing.
Uw houwaanvraag T.b.V. Vergunning kosteloos door ons verzorgd.

Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z.
i 1 1

Antwoordbon (in gefrankeerde enveloppe A.U.8.)

Ja, ik wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie.

I Naam
I Straat _
I Postcode ____ Gemeente I
I Telefoon ——-—
i J

>
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tel. 043-897386

Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zij'W19.92 bij besluit van 14 april 1992 (nr. Bv 9112/91/
41208) aan Dutch Finish B.V. onder een
aantal voorschriften een revisievergunning
hebben verleend ingevolge de Hinderwet en
de Wet geluidhindervoor haar weverij gelegen
op het industrieterrein "Speckholzerheide" in
de gemeente Kerkrade. Het besluit en alle ter
zake zijnde stukken liggen van ter inzagevan
11 mei 1992 tot 12 juni 1992 en wel: -in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis van Kerkrade tijdens de werkuren en bo-
vendien zaterdags van 09.00 uur tot 12.00 uur,in de Openbare Bibliotheek, Kloosterradeplein
1, Kerkrade. Tot de 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 betrok-
ken adviseurs; c. degenen, die overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28,
eerste lid, onder c van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiënebezwaren hebben
ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
dieaantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest (overeenkomstig voornoemde arti-
kelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloopvan de beroepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en met toepassing van artikel 107
van de Wet op de Raad van State een verzoek
is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gericht en verzonden
worden aan de Voorzitter van deAfdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad vanState, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Graven-
hage. Het verzoek tot schorsing of tot hettreffen van een voorlopige voorziening moeteveneens worden gericht aan de Voorzittervan de Afdeling voor de geschillen van bestuurvan 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- KOSTUUMS

109
I TOT 379,-

BELAST MET DE LIQUIDATIE VERKOOP:|*KONFEKTIE-SUPER LIMBURG* I I
IDEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDT PLAATS IN HET PAND I■RAADHUISPLEIN 17 (hoekTempsplein) I

HEERLEN
I LET OP: ALLÉÉN GEOPEND OP

DONDERDAG, VRIJDAG
EN ZATERDAG VAN
10.00 TOT 17.00 UUR.
DONDERDAG KOOPAVOND
TOT 21.00UUR

1

De Mitsubishi L2OO 4WD met dubbele
cabine is niet alleen een werkpaard dat alle_ ladingen moeiteloos door elk terrein vervoert,

-W^^ _^^ mm____l____^____m__ ___m___m mm m #__|__b_____k______■ ______■ ___________ _________ ____L____L______^ !■_____________ ook zn ber,Jder en passagiers■ .i||Tllfir1 wir IUT Tf*rilßlrl *** *<*«*■jËÊjfXi I I l^__Fß Bj__ WW BB BBJ BJTB^I ■ II Eindelijk een 4x4 Pick-up die de nodige

__\ _W^__^__t^y. kracht voor het echte terreinwerk koppelt

m\_W JÊ__\ _2_!_ii____>L, aan net comf°rt dat zn chauffeur verdient.
m ':3S B_l_ï__'i_i___rL,: ",, Neem plaats op de bestuurdersstoel,

J_T m :::;:;_TP!r_"B_H ________T^_______''--
m _____ 2!_N___h__ geniet van het luxe interieur en start de

iJs! B_i___?^ii ___ÜÜ^_______. ''% : ' —„-,--- robuuste 2.5 liter diesel. Dit staaltje van accu-
_________t.:.^j?_ ■ï|^Bjh^jsï^s^Stf**i'i^^^^^ftj_w rate techniek voelt zich op heuvels en zand-/^ J| l___f_.r''L_^-!^____l ________^l______P____i______r^^^ ""^Bfc.

1 Ife^B B______"*ff W -. "^Sjhsk. paden net zo goed thuis als op de grote weg.
i \w" "-È _____n_s>^BJ B--'^ l__i_Cv_i-____l t^^

ti_i. . ''É_lßßl__________B______iii___________*fl'-tf_______________B _____I^^T________B__ " 'nH&MWi __F^^.__BBl______L^"lr^_É___ii.-!?si ____BB__HKi^______rL ' t__k. ; my
■"■■ ■■ mr mÈmW __H__i__E__ -^fifSBI ntf^HkvnËLvi,, H|i: 3fc___ !___*. ■ "WJPWJ"?»«■-1 -^iK w fnH ,',^*"SHBR BwW^^ik^ I ____? jsft , kémw-""-£ SSc £v VB ______________ -?^Bj_Éi_N 'L_____r fês ' f_BT j jf*w- ___B"^^"BBJ

B^fe^ A*" "'^^^ _Éi__ ___Ni__pl6P__i mrrm/r e standaard stuurbekrachtiging en de

■H^lP^n'. V "" /^l !_________. l_Bwl_l___3^ W/<r¥l&m\- uitgebalanceerde wegligging doen u bijna

-jnr;*"-__;'-^*f:'t*-: i-a'3^;__!^H-i_t!__.-;:: ï'■■*<-■': '■■■. __&________ __________J_ffi_'*--^'^__('__L^^______i _____ii____!i^^Bß_i__!_B_____________ ~"n* ~B^^^t'.
"Ui^^'i-^^gSiillJPriJfr .«-_■*. .** ■*■. ."Sa*"*'* ■ -'is.' *. [__■__.
»"vi>; -l?_VT__iw_i32*S(n...''-;"- ■'?'.l^"^! ....:;._.% ._ :7*^b-!ïï~: "iHttab. ___i.:S___. "*ShBPI _S__fi________^s!_ti__^V ■h__>^"J____l_sBfc Wh

ü^s_!^:!^:'^iw^!^^^ ■■"" "^ ' :,&^__'=ffijM _t___^tei H_Ë_i;i'___PS ____________________£__£__& BÜ___^"__É Vkl______. J

__l|_||Sßß_lJ!r;--^^ -* _B___ttbk__ iï__^^j____3l^__________ 11 Hl H'
S-PSlßttiÉfil-^^ ~*ü, t-dr1- >n «■' "V--"" TaM"! ____B____^. ________llk_*^7'A^___lV_____________

,T'________,|^^_^^_H^Hj^j3wp____j^?u^jfc. . .i\?_____ "* 'r-^L t,lë' -"! "'t y., "^■vtPll B_B l-BB»_4___P^__-__^BjC-iMfe BJB "~ 1 ,^_^_|__| ______d_______i___^9'£ / 1 Dnpxi/x

_Ki_SSl^________i___________B_______!9!________T___^^ "- 1 B____^^^■ . "**?Eii..''■*-"" 1' Hhhti jc^fNu-L * 'Sp ' "T' -_---■ vt' i2,iJ-tSp?"^* "^» ’ J p—WËÊim^nHfëj&'n'.-_;.■! '':i_^^__Pj_| ____F"^' l^ipt^i Qt'iMl f^f^n flMPi'pnsmp L"pnn 1">_-

S_Ï___s______S_'^{_'ütp';, n_______________________k "'^i'-j.;;'■LtK_Ï^Wll__.''V*>_''i"'' , "V ""^* ■*». "^v ______________ "^Sfiar"
__________■» _-_------iH--m^li-i-il?*W^if^*^_J!!-S .'3.'^**" '■ ~' ■ Vi:'"''*'"'»"* "* "".„i _______3___i_.£ ________t _________

JMB_MK>!S_3^L^TiPfe;^_^^' £̂''' -1" "^?__^e^"""'_S^ '■ ;'' '-'%i__--..'"- - _____________£■____». mË mm^ÉÊk Am\m¥^mm\.

fe_>-t« '' Li ___________l t_____(É ?SS___B_É__l_________B_____F^'» -. "^ ' ___.r??9w^_' -u. Si-. _B9___ni_i n *"__ i " ■ " t^v _/^« 1 1 »~k _p I_. "______ -'"i" *■"■ ai- _; -,* H^_,v (VlltSliniSni 130 \ it'St-^^lflt* Pt^riGKtic
BB__BBB_____.HBl________W__Hflß__raßK9Bßßßßßra______B^___________fl_______^^ . -'"^^.i_^^!__i_i__r_!w> -^WÉÉSfenüfc tWk^,:- - ,-^"^'s_.s_>\ -_.V .. .L "\l__K'H__B__EvSg_-'.nah.

Pryzen ztjnexel. BTWenkosten ryklaar maken, afSassenheim. Prys- en modelwijzigingen voorbehouden. Imp.: HNGBedrijfswagensB. K, Sassenheim. Tel.: 02522■ 66257.Mmuhishi DealerLease. Tel.: 02522- 66399.

BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN. KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM.
Hubertusstraat 49, lel. 046-371054. Locht 193, tel. 045-425555. Roermondseweg 36, lel. 04742-2670.
ECHT KOENEN'S AUTOBEDRIJF, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN 8.V., 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, tel. 046-527000. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HORN HORNERHEIDE, OIRSBEEK TRUCK SERVICE CENTER, SITTARD TRUCK SERVICE CENTER,
Heythuyserweg 10, lel. 04758-2561 Provincialeweg Noord 9, tel. 046-527000. Bergerweg 63, lel. 046-527000.

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
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Deze pagina wordt gecoördineerd door deafdeling 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.

£i?g

' ""©": Schutterij St. Sebastianus,
Braderie Koningsbosch op Baakhoverweg 2 te Susteren.

het Koningsplein, tevens ker- Aanvang 14.00 uur.
mis. __

10 mei:

J mei* * Rashondenshow in Sport-
GroteRommelmarkt en en Recr.centrum Glanerbrook

Spellendag van W.S.V. Vrij en te Geleen. Organisatie: Ky-
Blij in 't Waope van Lömme- nologenclub Geleen e.o.
rich van 10.00 uur tot 16.00 Aanvang 10.00 uur. Entree
uur. ’ 3^50. Kinderen gratis.
9+10 mei: 10 mei:
* Int. Heuvelland Tweedaag- * Balletuitvoering "Op Safa-
se voor junioren.Zaterdag * ri

f

,door eer ingen van de
Voerendaal-Klimmen. Zon- afdeling ballet en dans van

dag Voerendaal-Voerendaal. de Muziekschool Brunssum,
Gratis entree. va,naf ]f 30 uur in,Stads-

schouwburg Heerlen. Entree
9+10 mei: volwassenen ’ 10,-; jeugd

Schietwedstrijden van t/m 12 jaar’ 7,50.

WINNAARS
LIMBURGS DAGBLAD-SLOGAN

NAAR EURO DISNEY
Vijf gelukkige winnaars waren afgelopen maandag te gast
bij het Limburgs Dagblad om daar een reischeque af te ha-
len. Die hadden zij verdiend met het inzenden van een origi-
nele slogan.
Duizenden lezers en niet-lezers stuurden de afgelopen maan-
den originele, bijzondere, soms zelfs gewaagde slagzinnen
in. De jury had er dan ook een hele klus aan om uit de sta-
pels inzendingen uiteindelijk vijf zinnen te bekronen. En die
bekroning liegt er niet om! De vijf winnaars mogen samen
met een tweede persoon deelnemen aan een 3-daagse bus-
reis naar Parijs, waarbij een bezoek aan EURO-DISNEY is
inbegrepen. Men verblijft in een hotel even buiten Parijs en zal
ook de Franse hoofdstad nader leren kennen. Als extraatje
'krijgt iedere deelnemer nog een aardig zakcentje in de vorm
van 300 Franse Francs mee op reis.

Onder het genot van een kopje koffie en gebak zorgde Rena-
te Sormani, voor deze gelegenheid gestoken in een heuse
Mickey Mouse-trui, van reisburo Paul Crombag van de Burgt
voor de overhandiging van dereischeques en deelde de heer
Wim Cox, adjunct-direkteur van hetLimburgs Dagblad de
zakcenten uit.
Dat originaliteit niet altijd uit de koker van volwassenen hoeft
te komen blijkt uit het feit dat ook de inzending van de pas
11 -jarige Anke Nederstigt uit Hoensbroek bekroond werd.

De winnaars:
Dhr. Poulsen uit Papenhoven
Mevr. Dauwerse uit Oirsbeek
Mevr. Leunissen uitRansdaal
Anke Nederstigt uit Hoensbroek
Dhr. Spijkers uit Nuth. .

*w 3 ér^± ffS""%.
Clm, C m rik j»vf *- *^&

Ml il Wu m

Geflankeerd door Wim Cox, adjunct-direkteur van het Lim-
burgs Dagblad (l.j en Renate Sormani (hostess van reisburo
Paul Crombag v.d. Burgt (r.j werden de gelukkige winnaars
- mevr. Dauwerse, mevr. Leunissen, dhr. Spijkers, Anke Ne-
derstigt en dhr. Poulsen - nadat de prijzen waren uitgedeeld
door fotograaf Frans Rade op de foto gezet.

■nMBfiVf \i tttjM.JH BUIL» iHgV: - **wmi^.mm^mmm^m
W .^m^^mmmmwiÈ^Ë&^' J* f^jL *9 #^*■**«i*Hl-'>-*«»<(Si- Mm $ «d^fiBjVjfiVjHHiiïal

ifcklfflflH - ■i*'*)« ' UÜL y%-

W^^mmmmmmmmW' *

VRIENDENREIS NAAR

GOUDEN STAD

Praag, een stad die in elk jaargetijde een bezoek waard is. REISINFO
Wij hebben voor U - in samenwerking met Schmitz-reizen —
een 5-daagse busreis georganiseerd naar het gouden Praag
met zijn enorme cultuur-rijkdom. Sinds 1918 is Praag de Da,a: 23 t/m 27 iuni 1992
hoofdstad van Tsjechoslowakije, er wonen zo'h 1.250.000 4J/m ' ° M ]"2
mensen die met recht trots zijn op wat hun stad te bieden ' "m oktober 1992
heeft. Elk stadsdeel op zich is een stille getuige van detijd Prijs: ’ 664,-- pp.,
waarin het ontstond. Gotische en barokke bouwstijlen druk- toeslag 1 pers.kamer ’ 140,--
ken een onmiskenbaar stempel op deze veelbezochte hoofd-
stad. De historische stadskern belichaamt het levendige een- Vriendenkorting ’ 35,- p.p.
trum van een moderne metropool.
Het programma datwij voor U samenstelden brengt U naar Inclusief: ** Vervoer per luxe touringcar
de belangrijkste bezienswaardigheden en de gids ter plaatse ** 4 overnachtingen in hotel Interna-
vertelt U alles over stad en land. . tional.

** Verzorging op basis van halfpen-
REISPROGR AMMA sion: een r'ik voorzien ontbijtbuffet en

's avonds een goed verzorgd 3-gan-
Dag 1: Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg rijden we gen menu, te beginnen met het
met de comfortabele Schmitz-touringcar via Aken, Keulen, avondeten op deeerste dag en ein-
Frankfurt en Nürnberg naar Praag, waar we in devroege . digend met het ontbijt op de laatste
avonduren arriveren. dag.
U logeert in hotel International, gelegen aan de rand van de ** diverse excursies o.l.v. Praagse
stad. Het is een zeer goed hotel, alle kamers zijnvoorzien van gids
bad/douche en toilet. ** Reis- en annuleringsverzekering

Exclusief: ** Eventuele entreegelden.
Dag 2: Onder leiding van de plaatselijke gids maken wij ** U kunt voor enkele tientjes deel-
vandaag een stadsrondrit. We bezoeken o.a. de Prager nemen aan dezogeheten "Prager
Burcht, de oudste brug van de stad: deKarelsbrug - ge- Kirchweih", een geheel verzorgde
bouwd in 1357 en de oudste stenen brug van Europa -, het avond met eten, drinken, gelukssp'e-
"gouden" straatje, de Vitus kathedraal, de Vladislavzaal, het len en folkloristische optredens. De
Raadhuisplein en het Kinskypaleis. avond wordt in het hotel georgani-

seerd.
Dag 3: Vandaag gaan we te voet de stad in. Onze wande- Reisdokument: GELDIG paspoort!
ling voert door het oude stadsdeel met o.a. deAltneu Syna- Valuta: 100Tsjechische Kronen = ca. ’ 6,65.
goge en de Joodse wijk. Natuurlijk zijn we weer in begelei- U mag echter geen Kronen in- of uit-
ding van onze gids. In de middag bent U vrij en bepaalt U voeren. Bovendien is het vaak goed-
Uw eigen programma. koper in het land zelf te wisselen.
Ook 's avonds is er in Praag veel te beleven. U kunt een con- Opstapplaatsen-
cert of ballet bezoeken. De gids zal U zeker behulpzaam zijn en -tijden Susteren, garage Schmitz, 06.30 uur
bij het reserveren van plaatsen. Sittard, NS-station 06.45 uur

Geleen, Rijksweg-C (ABN) 07.00 uur
Dag 4: Vanochtend brengt de gids ons naar deKarlstein- Heerlen, voorzijde NS-station 07.20
burcht en gaan we naar het Berounkadel. uur
's Middags kunt U nog eens nagenieten van de opgedane Kerkrade, Rodahal 07.40 uur.
indrukken of een van devele winkels binnengaan. Reserveren: Vanaf vandaag bij alle Limburgs

Dagbladkantoren en de VW Vaals
Dag 5: Het zit er alweer op. Via dezelfderoute rijden we en VW Simpelveld onder aanbeta-
terug naar Limburg. Uiteraard maken we een aantal (koffie/ ling van ’ 100,-- pp. Restantsom
lunch-)stops. dient 4 weken voor vertrek te zijn vol-
We verwachten tussen 20.00 en 21.00 uur te arriveren. daan.
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Tuin in Zoetermeer. _Bi^__^__^____

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

flpria e
DEN HAAG-ZOETERMEER 1992

______ _.

Jan Vayne, Miranda van Kra- W M Br BP_r
Orkesten: LSO en Metropole 'I. Mm m

Jon Voyne

VRIENDENPRUS/31,-*
i.p.v. ’ 35,-

-bon: PROMCONCERT
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers.: max. 4 pers.

Hanenhof, Geleen

__L ~»» ■-■ i f

Sinfonietta, Geleen / \ML _\^___^]j__\
Een concertavond, waarbij de Bfc>^_ ■
MONS samen met WILFRED
SASSEN als solisten -viool- VRIENDENPRUS
optreden. ’ 12,50 ** i.p.v. ’ 15,-
Dirigent: Peter Serpenti, cla- Kinderen tot 12 jaarbetalen
vecimbel. ’ 2,50.

bon: CULTUURMAAND-CONCERT SINFONIETTA
Naam:

Pasnr.:
Aantal pers.: .' max- 4 pers.

* kaartverkoop bij alle Lii*a
burgs Dagblad-kantoren en <) I
VVV Vaals en Simpelveld. k
** Kaartverkoop aan de kas*
van theater. I
Op vertoon van Vriendenp^
en ingevulde bon, ontvangt.(
de aangegeven korting. i\
Wilt U lid worden van de vel j
eniging "Vrienden van W
Limburgs Dagblad", bel d»k
de service-afdeling 045-7398$
(tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburg
Dagblad is dit lidmaatsch^geheel gratis.

Vrienden van heU^

:E

j5) WANDELINGElC
Zondag 10 mei: 10 km.
Heidewandeltocht WSV Voor- Inlichtingen: 04754-84593 (
waarts Heerlen £
5-10-15-20-42 km. Woensdag 13 mei:
Inlichtingen: 045-721084 OudeKanaal- en boswanc—

ling, Lanklaar
Maandag 11 mei: 6- 12km.
Zomeravondwandelingen Inlichtingen WSV Inter Lim-
WSV Echt burg (09-32) 11-754409 |n

ijb
n

RIFTLPYAN DE WEEfc "j
LANDELIJKE FIETSDAG

Morgen zullen weer heel wat fietsliefhebbers op hun twee^r-
ler stappen om ettelijke kilometers af te leggen. In het hele fcland worden in het kader van de landelijke fiets/molendag
speciale - door de ANWB uitgezette — routes gereden. H«
gaat niet zo zeer om sportivireit en prestatie, er zijn dan ook
geen medailles te winnen en er worden geen tijdslimieten
gesteld. De nadruk ligt duidelijk op derecreatieve kant vangj
het fietsen. Deelnemers steunen via hun bijdrage het goe^
doel. 'j(

mfVSmMlnwUIff^rf\ / tB

r||Djfl^P^"*^ j^| IhHBSÉ^ Imm Wfk- HO

k V "■*£, EL. w»**^*—*i" i^Be*^BP H^.

De opbrengst is bestemd om kinderen met een aangeboren
hartafwijking onder medische begeleiding op vakantie te 2
kunnen laten gaan. Bij deVW's zijn voor ’ 3,-- boekjes te e
koop, waarin de 25 diverseroutes zijn genoemd (niet be-
schreven!) en met extra aandacht voor de bezienswaardige
den onderweg. Voor sommige attrakties geldt op 9 mei eer>'
speciale korting. In Limburg is de gemiddelde lengte van de*
routes circa 35 kilometer, met uitschieters naar boven (60
km.) en beneden (17 km.)
; , -ft

NEW ORLEANS FESTIVAi
GELEEN 1992 *

Geleen "jazzt" dit weekend, Het derde New Orleans Muziej,
Festival laat Geleen vandaag, zaterdag en zondag swingen^
De organisatie staat garant voor een puik programma en t
heeft, zoals gebruikelijk, voor de nodige extraatjes gezorgd Si

Zo is De Geleen All Star Band speciaal voor ditfestival sa- .]
mengesteld en heeft men daarenboven het derde New Or- 1
leans Festival gewijd aan Louis Armstrong. Een aantal band*
zal dan ook veel composities van dit muzikale genie spelen. K
Drie dagen (jazz-)feest in Geleen met muzikale bijdragen [
van: Fondy Riverside Bullet Band, België, New Orleans Dus*
Duds, Maastricht, La Vida New Orleans Jazzband, Duitsland
The Red Bean Jazzers, Italië, Dave Paquette Trio, De King a
Zulu's Brass Band, Brandaris, David Livingstone Brassband,'
N'Awlins Brassband, Juggets Jazzband, Sunlane Ltd. New f
Orleans Jazzband, Circus Square Jazzband, Barrelhouse i

Jazzband, Bloody Limit Jazzband, Blue Note New Orleans £
Jazzband en de al eerder genoemde Geleen All Star Band. I
De „officiële" optredens vinden plaats in het jazz-paviljoen I
op de Markt. De kroegentocht speelt zich op zaterdagavond
af in de café's in het centrum, terwijl het spiritual en gospel- i
concert door The Red Bean Jazzers uit Florence van Sybil
Smoots (USA) in de dekenale kerk H. Augustinus gegeven
wordt. Entree ’ 10,—. c
Streetparade
Niet meer weg te denken is de jaarlijkse streetparade, waat-1

bij een vijftal brassbands op zaterdagmiddag tussen 13.00
en 17.00 uur door de Geleense straten trekt.
In het Jazz-paviljoen gelden devolgende prijzen:
vrijdagavond (20.00 uur) ’ 15,--; zaterdagmiddag (13.00 u^
toegang vrij; zaterdag- en zondagavond / 20,--.
Jazzpartouts kosten ’ 40,-- Voor meer info: 046-784729., -J



Von onze verslaggever

Thema-bijeenkomst in Sittard als aanzet

Spijbelen wordt aangepakt. *an onze verslaggever

.ITTARD _
Middelbare scholen

.gemeenten in de Westelijke
JiKStireek gaan het omvangrijke
joelen terugdringen. Meern 1100 scholieren in Limburg
Joelen regelmatig, zo is uit
P onderzoek gebleken. Scho-■en gemeenten willen daar nu

wat aan gaan doen. Als aanzet
daartoe dient een thema-bijeen-
komst, waartoe de leerplicht-
ambtenaren in de Westelijke
Mijnstreek het initiatief hebben
genomen.

De bijeenkomst wordt gehouden
om tot een eensgezinde en doel-
matige aanpak van schoolver-
zuim en vroegtijdig schoolverla-

ten te komen. Aanleiding is een
rapport dat de leerplichtambte-
naren in Zuid-Limburg hebben
gemaakt.
Op de thema-bijeenkomst ko-
men zaken aan de orde als de
samenwerkingtussen scholen en
gemeenten, melding van school-
verzuim, verlof buiten schoolva-
kanties en vrijstelling van de
leerplicht. De nadruk ligt op het

HEERLEN - Directeur Jozef Gee-
rards van DSM Limburg BV heeft
in de'relatie tussen zijn bedrijf en
het Klimmense wegenbouw- en
aannemingsbedrijf Baars BV op
geen enkele wijze incorrect gehan-
deld. Dat is de conclusie die de raad
van bestuur van DSM trekt uit de
resultaten van een intern accoun-

voorkómen van schoolverzuim
en het maken van afspraken
over het leerplicht-beleid met
andere betrokkenen.

Het onderzoek over de mate
waarin de middelbare scholier
spijbelt, is al enige tijd geleden
door de provincie verricht. Toen
bleek ook dat het verzuim vooral
hoog is op scholen waar veel
leerlingen zitten uit zwak-sociale
gezinnen.
Wethouder J.Hendriks van Sit-
tard opent de thema-bijeen-
komst voor de scholen en ge-
meenten in de Westelijke Mijn-
streek, op maandag 11 mei
aanstaande.

Sportfondsenbad Heerlen dicht Minder ambtenaren

Schoolzwemmen afgeschaft
Examen op fiets

tantsonderzoek naar aanleiding van
de affaire-Baars.

Daaruit is naar voren gekomen dat
de aanbestedingen volgens het
boekje zijn gegaan, zoals DSM al
eerder heeft laten weten. Uit inter-
views met functionarissen en in-
stanties zou zijn gebleken dat op
geen enkele wijze druk is uitgeoe-
fend om met Baars in zee te gaan.

DSM-directeur Geerards voelt zich
"het slachtoffer van uit het verband
gerukte en aan elkaar gekoppelde,
uitspraken die de in opspraak ge-
raakte wegenbouwer Sj. Baars bij
de FIOD over hem heeft gedaan.
Dat wordt duidelijk uit een van de
maar liefst vier artikelen die het
personeelsblad van het chemiecon-
cern, DSM Nieuws, vandaag aan de
gevolgen van de geruchtmakende
affaire-Baars wijdt.

Geerards heeft jarenlang tegen een
vergoeding van 12.500 gulden per
jaar deel uitgemaakt van het be-
stuur van de stichting Baars Beheer
bv. De stichting had tot doel om de
aandelen te beheren en de familie-
belangen te behartigen. Baars heeft
hem nooit nodig gehad als aandra-
ger van opdrachten, beweert Gee-
rards. „Hij had mij alleen nodig als

' bestuurslid van de stichting."

Zie verderpagina 17

" 'Uitspraken Baars
uit verband gerukf

Kamer wil
debat over
aardbeving

Vanonze Haagse redacteur

- Het school-
in Heerlen is de-

jlefvan de baan. Alleeneren van groep zesnen na schooltijd nog
zwemdiploma halen

geld van de gemeente.
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fe K blijft voorlopig de enige
ccornmodatie voor Heerlena-bouw van een nieuw zwem-

_rßK.ln net centrum van de stadP^azen, het Sportfondsenbad
Waarschijnlijk gesloopt. Vol-■o wethouder Jo Evers 'moeten

ü\r ]yat meer Heerlenaren in
'n gaan zwemmen. Beide,L °nderzoeken op dit moment

'" mer,werkingsverband.
'len._e gaat het eigen apparaatver-

Jêrt„met de Brabantse gemeente
nengl^bosch als voorbeeld. De
«ne , oordinatie en Planning,
&n

el*rn Organisatie en Interne;)__o
n burgerzakenworden naar_nip,SC m°del' samengevoegd.

m_, ' gemeente bestaat dan
uit 5 diensten. Dit be-

iw . f len een half miljoen.',n wuien ook het aantal ambte-
Iwün rugbrengen. Op termijn
_re "fn !5 hogere functies en 35
ston t

n' °ok 's er een vaca-. jnr afgekondigd. De uiteinde-
>rHa^lrnPing in de gemeentelij-
top atie levert zon 3,2 mil-

r\ye ambtenaren flexibel zijn en
_ling n aan om-, her-, en bij-
ilaep unnen we gedwongen
Ö we?hgrotendeels voorkomen",

rnpH Jeroen van Gessel
r. s^a.ewerkers gisteren voor.
[vmd

ciaal statuut verzekert de
''tsDnif»6 begeleiding en de
r „positie van iedere ambte-

ner^ verder te bezuinigen gaat
j(7 g onder andere grond verko-
r g'r0 en bezuinigen op open-
s°rti__n (2 ton^ De aangekondig-
i w 0 ? Van 5 procent op subsi-
«*iem a doorgevoerd. Hiermee
I Krp 7e gemeente ruim 2,7 ton.
>al ’ mteitscentrum krijgt he-■besteen subsidie meer omdat
Wk Ur zi Jn activiteiten per 1. Wii staken

1 har inkomsten te verhogen
flenrt nde begraafrechten de
"°OO fne Jaar met in totaal
l\v. „ gulden verhogen. Ook de
(*eht oVerige leges en de preca-
ha f ?aan flink omhoog, ruimI "" miljoen in drie jaar.

lé4 é-hm -* O ___ ■
smeergeld (3) J
a/s fife/af /eon praten I

I *01/ hef zwijgen |
punaise f

Mastenbroek over 'tRooth:

'Provincie zet in
op twintig hectare' Hartelijk

onthaal
eregast
festival

DEN HAAG - De Vaste Kamer-
commissie voor Binnenlandse Za-
ken wil over een week of drie een
mondeling overleg met minister len
Dales van Binnenlandse Zaken
over de gang van zaken rond de
aardbeving in Limburg. De Kamer-
commissie wil van Dales onder an-
dere weten of zij van plan is nog
meer te doen voor de slachtoffers
van de beving, zegt CDA-woord-
voerder Gert Koffeman. Ook moet
duidelijk worden of de overheid de
zaken goed heeft aangepakt na de
beving.

De Kamerfracties willen eerst een
goede inventarisatie van de schade
alvorens een beslissing te nemen of
verdere kabinetssteun voor de
slachtoffers van de beving noodza-
kelijk is. Dales sprak vorige week in
haar brief aan de Tweede Kamer
weliswaar van een schadebedrag
van 40 miljoen (voor particulieren),
maar dat bedrag is volgens Koffe-
man nog niet onderbouwd.

" Rond de 1200 leerlingen
van de groepen 7 van de
Heerlense basisscholen heb-
ben gisteren de zogenoemde
'praktische verkeersproef
afgelegd. Het is een soort
fietsexamen waarmee de
jongelui kunnen laten zien,
dat ze de verkeersregels op
dezelfde plek hebben als de
trappers van hun fiets, na-
melijk onder de knie. Op
vijf verschillende plaatsen
werden de examens afgeno-
men. Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) had in samen-
werking met de gemeente
Heerlen en de politie zon 70
examinatoren op pad ge-
stuurd die in de gaten hiel-
den of de genummerde
pedaleurs zich wel aan de
regels hielden. De theoreti-
sche proef werd enige tijd
geleden al afgelegd. De cer-
tificaten worden te zijner
tijd op school uitgereikt.

Foto: DRIES LINSSEN

KERKRADE - De politie van
Kerkrade hoopt in tweeërlei opzicht
op een feestelijke avond aanstaande
zondag. In de eerste plaats dat het
überhaupt feest wordt. Hetgeen aan
het elftal van Roda JC ligt, dat de
bekerfinale tegen Feyenoord speelt
en niet aan de politie. „En als het
zover komt dat ze winnen, hopen
we op een feest zoals we dat in
Kerkrade meemaken tijdens het
WMC of carnaval," aldus een
woordvoerder van de Kerkraadse
politie. .
De politie houdt in ieder geval een
aantal politieagenten achter de
hand om in dienst te komen als dat
zondagavond nodig mocht zijn.
De politie zal in ieder geval de sup-
porters begeleiden naar Rotterdam
en ook de bus met spelers bij terug-
komst aan de gemeentegrens op-
vangen en daarna begeleiden naar
het centrum van de stad waar het
elftal - indien er gewonnen wordt -om acht uur ontvangen wordt door
het gemeentebestuur.

Politie hoopt op
rustig Roda-feest

MARGRATEN - De standpunten
van provincie en gemeente Margra-
ten over de afgravingen op 't Rooth
blijven uit elkaar liggen. „Ook de
provincie kiest voor beëindiging
van de afgravingen. Daarom gaan
we ook niet mee met het voorstel

van Ankersmit om 48 hectaren af te
graven. Twintig hectaren in 20 jaar,
dat is onze inzet. Ik hoop dat Mar-
graten en de provincie elkaar straks
toch ergens vinden", aldus gouver-
neur Mastenbroek gisteren tijdens
een werkbezoek aan Margraten.

(ADVERTENTIE)

Leon Martens]
Juwelier

GENÈVE

l Stationsstraat 39-41. Wyck/Maastncht I
Telefoon 043-214523

Zoals bekend is Margraten ernstig
teleurgesteld in het provinciebe-
stuur dat tot nu toe op geen enkele
wijze is ingegaan op alternatieven
die de gemeente heeft aangedragen
voor ontgrondingen op 't Rooth.
Margraten kan het standpunt van
de provincie absoluut niet delen en
heeft dan ook fel geprotesteerd brj
Provinciale Staten.
De wethouders Huub Souren en
Sjra Cox hebben gisteren tijdens
een gesprek met gouverneur Mas-
tenbroek aangekondigd het stand-
punt van de provincie zeer kritisch
te volgen. „En daarbij zullen we zo-
nodig gebruik maken van alle wet-
telijke instrumenten, die op dit
gebied voorhanden zijn."

Ex-gevangene in
Sittard niet welkom
SITTARD - De directie van de ge-
vangenis 'de Geerhorst' in Sittard
heeft gisteren een gesprek met ex-
gedetineerde Jimmy Duijs geweigerd.
Duijs werd gisteren in een andere ge-
vangenis vrijgelaten, nadat hij 19
maanden had vastgezeten voor de
handel in verdovende middelen. Hij
zat eerder vast in Sittard, maar werd
in januari van dit jaar overgeplaatst
naar een andere inrichting, volgens
Duijs nadat gebleken was dat hij infor-
matie aan journalisten had doorge-
speeld. Gisteren, op de dag van zijn
vrijlating, wilde hij met de directie
spreken over de strafmaatregef van
een paar maanden geleden. Zijn reis
naar Sittard was echter vergeefs. Hij
werd bij de ingang van de gevangenis
weggestuurd.

Geschenk voor
joodse bezoekers
AKEN - Burgemeester Linden van
Aken heeft de ruim 200 joodse oud-
inwoners van Aken, die de afgelopen
dagen hun geboortestad hebben be-
zocht, voor hun vertrek een exem-
plaar van de 'Die kleine Kinderbibel'
van Hermann Wallach uit 1919 ca-
deau gaan. Het boekje is kort voor het
bezoek van de joodse oud-inwoners
ontdekt en heruitgegeven. Wallach
was tot 1932 kantor aan de Joodse
school van Aken en bouwde een gro-
te faam op als overbrenger van de
godsdienstleer. Bij de stad Aken zijn
nog een beperkt aantal bijbels ver-
krijgbaar voor tien DM.

DSM actief in
Maasmechelen
MAASMECHELEN - Het blad DSM-
Informatie, dat In een oplage van
50.000 exemplaren drie keer per jaar
huls aan huis wordt bezorgd In een
deel van de Westelijke Mijnstreek,
wordt deze week voor het eerst ook
bezorgd in Maasmechelen. Directe
aanleiding tot deze maatregel is het
incident in een van de DSM-fabrieken
dat eind 1990 ook voor veel proble-
men en commotie zorgde in de Belgi-
sche grensstreek en met name in
Maasmechelen. in eerste instantie
bestond de vrees dat er een 'gifwolk'
richting België dreef. Na het incident
is overleg op gang gekomen tussen
de OSM-directie en het gemeentebe-
stuur van Maasmechelen. DSM-Infor-
matie wil de Belgen met name op de
hoogte stellen van de activiteiten die
het concern ontplooit op het gebied
van milieu en veiligheid.

Obbicht onthult
gedenkteken
OBBICHT - In opdracht van het
Ecrevisse-comité van Obbicht heeft
René Veneken een gedenkteken ont-
worpen ter nagedachtenis van Min-
dert Epema uit het Friese Bozum en
Henk Nijland uit Winterswijk. De twee
militairen sneuvelden aan het begin
van de Tweede Wereldoorlog tijdens
de verdediging van de brug over het
Julianakanaalin Obbicht. Het gedenk-
teken is tot stand gekomen met steun
van het gemeentebestuur van Bom
en door de financiële bijdrage van
(oud-)Obbichtenaren. De grote be-
langstelling voor een eerdere herden-
king, op 10 mei 1990, heeft de door-
slag gegeven voor de realisering van
een blijvend gedenkteken. De onthul-
ling van het monument vindt plaats op
zondag 10 mei om 17.15 uur.

Vlaggendieven
aangehouden
MAASTRICHT - Een 20-, 21- en
22-jarige inwoner van Maastricht zijn
woensdagavond rond half elf aange-
houden nadat zij twee vlaggen had-
den gestolen. Een van hen was tegen
de gevel van een pand in de Maas-
trichter Brugstraat geklommen en had
twee wapperende Nederlandse vlag-
gen uit de masten gehaald. Een poli-
tiepatrouille had het trio even later
opgespoord op de Oeverwal. Zij had-
den toen nog een vlag bij zich; de
andere vlag hadden ze ergens onder
een geparkeerde auto gegooid. Op
het hoofdbureau van politie werd pro-
ces verbaal tegen hen opgemaakt.

Opening van
nieuwe kerk
GELEEN - .In een tijd van seculari-
satie een unieke gebeurtenis." Zo
beschouwt een woordvoerder van de
protestantse kerkgemeenschap in
Geleen de officiële opening van de
nieuwe 'Ontmoetingskerk', die op
zondag 20 september in gebruik
wordt genomen. Twee gebouwen van
de protestantse kerk in Geleen zijn af-
gestoten, namelijk de Bethelkerk aan
de Groenstraat en de Kruiskerk aan
de Parklaan en hiervoor verrees een
splinternieuwe kerk aan het Emma-
plein. Met de bouw en inrichting van
de nieuwe protestantse kerk is een
bedrag van 2.200.000 gulden ge-
moeid.

Maastricht
krijgt een

trouwregister
MAASTRICHT
Als eerste Limburg-
se gemeente gaat
Maastricht een trou-
wregister instellen.
Het doel van een
trouwregister is om
mensen die hun lots-
verbondenheid wil-
len vastleggen daar-
toe de gelegenheid
geven door middel
van een akte. Zo
kunnen dan ook ho-
mofiele verbintenis-
sen met een officieel
tintje worden beze-
geld in het stadhuis,

waarvoor tot nu toe
geen toestemming
werd gegeven. Zoals
het er thans naar uit-
ziet, zal het trouwre-
gister een wettelijke
basis krijgen. De
commissie Kort-
mann, die vindt dat
registratie van ande-
re samenlevingsvor-
men dan het huwe-
lijk wenselijk is,
bekijkt momenteel
of zon registratie
wettelijk geregeld
kan worden. De for-
mele wetgeving

loopt byna altijd
achter de maat-
schappelijkeontwik-
kelingen aan.
De Maastrichtse po-
litiek heeft zich al
voorstander getoond
van een trouwregis-
ter, omdat daarmee
een eind komt aan
een stuk discrimina-
tie. Ook de ambtelij-
ke dienst waaronder
emancipatie ressor-
teert, is met het
voornemen van het
college van B & W
ingenomen. De
CDA-fractie wil ech-
ter liever de wettelij-
ke regeling afwach-
ten. Bovendien
vinden de christen-
democraten dat regi-
stratie in het trou-
wregister eerder
stigmatiserend
werkt. Het college
zal binnenkort met
een definitief voor-
stel komen.

BEEK - Met een privévliegtuigje
arriveerde gistermiddag op het
vliegveld van Beek mevrouw Barte-
lemy, echtgenote van de burge-
meester van New Orleans. Beiden
zouden in Geleen ditweekeinde het
New Orleans Jazz Festival bijwo-
nen, maar de Amerikaanse burge-
meester moest verstek laten gaan.
Vanwege de nog steeds gespannen
situatie rond de rassenrellen in de
Verenigde Staten, was hem door de
gouverneur verordonneerd thuis te
blijven.

„Jammer clat uw man niet mee kon
komen," zo ontving Geleense bur-
gemeester Lurvink de New Orlean-
se. Zij vond het op haar beurt spij-
tig dat Lurvinks vrouw niet aanwe-
zig kon zijn. De echtgenote van
Lurvink ligt met een paar gebroken
ribben in het ziekenhuis.
Mevrouw Bartelemy bezoekt, ver-
gezeld van de vrouwelijke gemeen-
tesecretaris van New Orleans, het
drie dagen durend jazzfestival van
Geleen. Vanavond verricht zij sa-
men met burgemeester Lurvink de
opening van het festival, dat zich in
het centrum van Geleen afspeelt.
Tegelijk met het gezelschap kwam
ook de Amerikaanse zangeres Top-
sy Chapman mee, die deel uitmaakt
van de Geleen All Star Band.
Met heel wat bekende jazzorkesten
uit diverse landen wordt . deze
groots opgezette happening voor de
derde maal in Geleen gehouden.
Vanavond zijn de optredens in het
paviljoen op de Markt, waar onder
meer de Geleen All Star Jazz Band
met als Amerikaanse gast Topsy
Chapman optreedt. Zaterdagmid-
dag is er tevens een Streetparade .
Verder wordt zondagmiddag tussen
12.00 en 13.00 uur in de dekenale St
Augustinuskerk een spiritual en go-
spelconcert verzorgd.

(ADVERTENTIE)
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t IIZich bewust van haar naderend einde en in vol-
ledige aanvaarding daarvan is, voorzien van het
sacrament derzieken, van ons heengegaan mijn I
lieve echtgenote, onze zorgzame moeder, I
schoonmoeder, oma, zuster, tante en nicht

Isabella Horsmans
echtgenote van

Hub Stollman
Zij bereikte de leeftijd van 68 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Hub Stollman
Heerlen: Guus Stollman

Marjo Stollman-Vermeere
Jolijnen Bram

Heerlen. Mare Stollman
Angret Stollman-Hofstede
Saskia en Jasper
Familie Horsmans
Familie Stollman

6412 VH Heerlen, 6 mei 1992
Röntgenstraat 8
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op maandag 11 mei a.s. om 11.00 uur in de De- j
kenale Kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend crematie in het crematorium aan de
Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis op zondag 10 mei om 18.00 uur in
voornoemde kerk.
Bezoek rouwkamer Lindeman Uitvaartcentra,
Spoorsingel 4; dagelijks van 18.30-19.00 uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen. .

f
Aanvaardt elkander, zoals ook
Christus ons aanvaard heeft
tot Heerlijkheid Gods"

Romeinen 15:7

Dankbaar voor het vele goede dat zij tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn dierbare echtgenote,
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, lie-
ve dochter en oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Fieni Gulpen
echtgenote van

Helmuth Piccer
Zij werd 51 jaar.

De bedroefde familie:
Kerkrade: H. H. Piccer
Kerkrade: AnitaPörteners-Piccer

Sjaak Pörteners
Maud

Kerkrade: Ron Piccer
JosselynePricken
Familie Gulpen
Familie Piccer

6465 BE Kerkrade, 7 mei 1992
St. Corneliusstraat 40
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 11 mei om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Vertrek naar het crematorium per bus vanaf het
„Vrijetijds-Centrum Gracht", gelegen aan het
Eikerplein om 12.45 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

f
Zoals de vreugde is gekomen,
werd zij ons ontnomen.

Aepril
was haar naam, in stilte zetten wij haar bij.
Wij danken iedereen voor het medeleven.

Matheo en Marionette
van der Sluijs-Smeets

r INa een liefdevolle verzorging in het verpleeg-
huis Schuttershof te Brunssum is na een moe-
dig en waardig gedragen lijden van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
broer, zwager, oom en neef

Huub Degens
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Degens

Heerlerheide, 7 mei 1992
Corr.adres: Heideveldweg 9A
6414 XJ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 11 mei om 14.00 uur, in de Christus-
Koningkerk te Vrieheide-Heerlen, gevolgd door
de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Zaterdag a.s. om 19.00 uur, tijdens de eucharis-
tieviering in voornoemde kerk, bidden wij me-
de voor zijn zielerust.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van
het Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoek-
gelegenheid dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hendrik Joseph
(Hein) Paffen

echtgenootvan

Geertruida Mijnes
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: G. Paffen-Mijnes
Amstenrade: Hens Paffen

Phili Paffen-Bittner
Frank en Cassandra

Meerssen: Anita Rogers-Paffen
Peter Rogers
Angeliqueen Chantal
Familie Paffen
Familie Mijnes

6463 AA Kerkrade, 6 mei 1992
Zonstraat 37c
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op maandag 11 mei as. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de Blijde Boodschap te
Kerkrade-Chèvremont, Dir. v.d. Mühlenstraat,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene op zaterdag 9 mei as. om 18.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chè-
vremont, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
De leegte die hij achterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die hij bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat hij deed en wat hij zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa

Twan Coenen
zal gehouden worden op zondag 10 mei a.s. om
10.00 uur in de St. Bavokerk te Nuth.

Mevr. P.G. Coenen-Luyten
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op
86-jarige leeftijd, in haar eigen vertrouwde om-
geving, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootoma, zus, schoonzus,
tante en nicht

JojiannaKirchheim
weduwe van

Antonius Vossenberg
Brunssum: Ferdie Vossenberg

Corry Vossenberg-Hoogenberg
Brunssum: Christina Stoffelen-Vossenberg

Hein Stoffelen
Brunssum: Amalia Hellemons-Vossenberg t

Theo Hellemons
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
FamilieKirchheim
Familie Vossenberg

6442 AP Brunssum, 6 mei 1992
Belderbos 2
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 11 mei om 11.30 uur in de paro-
chiekerk H. Jozef te Egge-Brunssum, waarna
om 13.00 uur de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Avondmis zaterdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Allang had ik geen krachten meer,
zo lang heb ik gestreden, Heer.
Maar woordloos biddend vocht ik,
tot dat U zei: Leg nu jewapens neer.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft mo-
gen genieten, en geheel vol overgave aan de
Heer, heeft na een leven van hard werken af-
scheid moeten nemen, mijn lieve man, zorgza-
me vader, schoonvader, opa, overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Wiel A. Thewessen
levensgezelvan

J. Thewessen-Voncken
en weduwnaarvan

M. Pellis
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in de Verpleegkliniek te Heer-
len, afd. 6.

Landgraaf: tH. Thewessen
K. Thewessen-Janssen en Karl
Mascha en Paul

Drunen: J. Thewessen
P. Thewessen-Braun
André en Moniek
Carienne en Roland
en zijn achterkleinkinderen
Familie Thewessen
Familie Thewessen-Voncken
Familie Pellis

6301 DP Valkenburg, 6 mei 1992
St. Pieterstraat 19a.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op maandag 11 mei a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Mauritius te Schin
op Geul, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht tijdens de h. mis opzondag 10 mei a.s. om
11.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka-
pel van deVerpleegkliniek te Heerlen, dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Afscheid nemen van iemand die je lief is is zwaar. Het zal lang duren
voor de pijn afneemt van het overlijden van mijn man, onze vader en
groot- en overgrootvader

Wiel Göbbels
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken, die persoonlijk of
schriftelijk heeft bijgedragen, deze pijn voor ons te verlichten.

A.E. Göbbels
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst is op 10 mei in de kapel van Huize De Kollenberg
om 10.00 uur. '

___l^__a_________________^

tjohanna Fer
81 jaar, we

van Frederik
merts. CorrJ
Sch. Hertefelt
26, 6042 KW
mond. De pW
uitvaartdienst
worden gehoud
de noodkerk V'
St. Laurentiui
chic te Roer»
Maasniel, vrijo

rr .

t IDankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf,
delen wij u mede, dat heden, na een werkzaam
leven vol toewijding en zorg voor ons allen, van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, schoonzus, tante en nicht

Anna Delnoye
weduwe van

Hubert van der Meulen
Voorzien van de h. sacramenten der zieken,
overleed zij op 81-jarige leeftijd in het bejaar-
denhuis de Wolfskoele te Vaals.

Landgraaf: Maria en Jo
van derMeulen-Cransveld

Lemiers: Marleen en Math
Starmans-van der Meulen

Lemiers: José en Hub
Thewissen-van derMeulen

Munstergeleen: Ria en Paul
van der Meulen-Snakkers

Vaals: Marita en John
Weijers-van der Meulen

Sottrum (D.): Yvonne en Jürgen
Claus-van der Meulen

Geleen: Yvonne en Henk
van der Meulen-Snakkers

Lemiers: Margo en Piet
Renardie-van der Meulen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
FamilieDelnoye
Familie Van derMeulen

7 mei 1992
Corr.adres: Starmans, Van Thimusstraat 9
6295 AA Lemiers
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben op maandag 11 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Catharina te Lemiers, waarna
aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof te
Lemiers.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren is er
achter in de kerk.
Zaterdagavond a.s. om 19.00 uur wordt er voor
de zielerust van de overledene een h. mis opge-
dragen in bovengenoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de
St. Jozefkerk te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

t Johannes Daniëls, 79 jaar, echtgenoot van Wil-
helmina Hanssen, J. van Polanenstraat 107, 6006

ZR Weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden zaterdag 9 mei om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van De Verrezen Christus te Moesel-
Weert.

tJen Fermont, 70 jaar, echtgenoot van An Hein-
ders, Kon. Regentesselaan 58, 6043 CN Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden zaterdag 9 mei om 12.00 uur in de H.
Hartkerk te Roermond.
4> Johannes Verstegen, 79 jaar, echtgenoot van
* Cornelia Derks, weduwnaar van Anna Mennen,

Dijken 11, 6088 NP Roggel. De plechtige eucharis-
tieviering zal worden gehouden zaterdag 9 mei om
10.30 uur in de St. Petruskerk te Roggel.

t Corrie Lamboo, 71 jaar, corr.adres: Heinsberg-
weg 28, 6045 CH Roermond. De plechtige eucha-

ristieviering zal worden gehouden zaterdag 9 mei
om 13.30 uur in de St. Jozefkerk te Roermond-
Kemp.

t Sjeng Lehnen, 61 jaar, echtgenoot van Mia Ja-
cobs, weduwnaar van Jet Philipsen, Bosscher-

ven 28, 6085 DL Hom. De plechtige eucharistievie-
ring zal worden gehouden zaterdag 9 mei om 10.30
uur in de St. Martinuskerk te Hom.

10 mei is het alweer een jaar geledel"
wij afscheid moesten nemen van
vader, schoonvader en opa

Louis Engeleï
De eerste jaardienst zal gehouden j
den op zondag 10 mei a.s. om 10.00
in de St. Lambertuskerk te Bingelra

Kinderen
kleinkinderen'
achterkleinkic

Bingelrade, mei 1992

4-Herman Castro, oud 49 jaar, echtgenoot,
' Margo Elsenaar. 6215 SR Maastricht, Aun
hof 133D. De eucharistieviering zal gehoude»
den op zaterdag 9 mei om 10.30 uur in de ken
de H.H. Petrus en Paulus te Maastricht-Wold'
is geen condoleren.

tjohnny Lichte, oud 71 jaar. Maastricht, Pu*!
9a. De uitvaartdienst zal plaatshebben opl;

dag 9 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad te Malpe
Maastricht. Er is geen condoleren.

tGerard Popma, oud 70 jaar, echtgenooj
Tonny van Es. 6221 SK Maastricht, i\

Ariënsstraat 124. Eucharistieviering in de part
kerk van het H. Hart, Koepelkerk, Scharnerj 1Maastricht, op zaterdag 9 meiom 11.00uur. &
telijk condoleren in de kerk.

t Agnes van Helden, 64 jaar, echtgenote va»
Kik, Nassaulaan 38, 6006 CP Roermonj

plechtige eucharistieviering zal worden getw
vrijdag 8 mei om 11.00 uur in de dekenale ker»
St. Martinus te Weert.

gl ALARM fJÊ(, 06-11£
ALSELKESECONDE TELT

AANBESTEDING
Het bestuur van het Streekgewest Oostelijk l\
burg 'Taakopdracht Recreatie', Schaapskooiwejj
Heerlen, zal overeenkomstig het Uniform Aaf
dingsreglement 1986, openbaar aanbesteden:
Bestek nr. 9108 van buro W. van Heukelom K
landschapsarchitekt te Gulpen. Het werk omvat \
richten van grondwerken, het aanleggen van \
en ruiterpaden, parkeervoorzieningen, recreattf
richting, het plaatsen van info-voorzieningenj
aanleggen van beplantingen en alle daarbij beK
voorzieningen in het gebied van de Schinveld*
sen in de gemeente Onderbanken.
De uitvoeringsduur bedraagt 30 werkbare dagetH
Inlichtingen betreffende aankoop van bestek en i
bestedingsprocedure kunnen worden verkrew
voornoemd Taakopdracht Recreatie', dhr. G. v.»
vóór woensdag 13 mei 1992. Tel. 045-223131. 1

)

yi HUIS.£AMERCA|ia „H PINTJI
>>$v MecheleU

__^L-Ón*\MË GESLOTE
K_n__Q_____s_n___i van
!■■■■» 11 t/m 21 it»<
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officiële mededeling
GEMEENTE MEERSSEN

OPENBARE BEKENDMAKING
Inspraak ontwerp-verzoek tot
vaststelling hogere grenswaarden
woonwagencentrum Veeweg.

In het kader van de procedure om
te komen tot de inrichting van een
woonwagencentrum aan de Veeweg
te Meerssen, vindt op dinsdag 12
mei aanstaande een informatie- en
inspraakavond plaats in het be-
drijfsrestaurant van het bestuurs-
centrum te Meerssen. Aanvang:
19.30 uur.

Tijdens deze inspraakbijeenkomst
kunnen tevens mondelinge inspraa-
krecreaties worden gegeven over
een ontwerp-verzoek tot vaststel-
ling van hogere grenswaarden als
bedoeld in artikel 83 van de Wet
Geluidhinder.

Het ontwerp-verzoek ligt geduren-
de een maand na publicatiedatum
tijdens kantooruren ter inzage bij
Bureau Voorlichting & PR, tel.
043-661608.

Schriftelijke inspraakreacties kun-
nen tot één maand na publicatieda-
tum worden ingediend bij: het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders, postbus 90, 6230 AB Meerssen

Burgemeester en Wethouders
van Meerssen

de secretaris,
L.J.G. Cortenraat
de burgemeester,
Drs. C.J.J.S. Majoor

AstmaHFonds
LAAT CAIAPATIENTIN NUT STIKKEN

Giro 55055
bank 70.70.70.120

Banda-regiem in
Malawi wankelt

NAIROBI - Het regiem van presi-
dent Hastings Kamuzu Banda van
Malawi, een van Afrika's laatste dic-
tators, wankelt. Demonstraties te-
gen de lage lonen en slechte ar-
beidsomstandigheden namen giste-
ren dramatisch in omvang toe en
kregen steeds meer een anti-rege-
ringskarakter. Zeker tien mensen
werden gedood, een aantal door po-
litiekogels.

De spanning in Lilongwe en Blanty-
re, de belangreijkste steden van dit
tussen Zambia, Mocambique en
Tanzania ingeklemde land, leidde
op een gegeven moment tot het ge-
rucht over een militaire staatsgreep
tegen de 94-jarige president. Wes-
terse diplomaten hebben de geruch-
ten ontkracht, maar erop gewezen
dat het leger wel degelijkvoorstan-
der is van democratische hervor-
mingen.
In dehoofdstad Lilongwe verzamel-
den zich donderdagmorgen ruim
5000 mensen voor het gerechtsge-
bouw in afwachting van de komst
van de vorige maand gearresteerde
oppositie- en vakbondsleider Cha-
fukwa Chihana. Toen deze ondanks
een bevel van de rechter niet werd
voorgeleid, trok de menigte de stad
in, schreeuwde anti-regeringsleuzen
en sloeg aan het plunderen. Auto's
werden omvergeworpen en in
brand gestoken en winkels en be-
drijven vernield en geplunderd. De
politie en het leger reageerden met
traangas en kogels. Meer dan hon-
derd mensen werden gearresteerd.
Een zelfde beeld was te zien in het
zuidelijker gelegen Blantyre en de
industriële voorstad Limbe. De
plunderacties daar waren vooral ge-

richt op de winkelketen van presi-
dent Banda en bedrijven van Ceci-
lia Kadzamira, een van de machtig-
ste figuren in Malawi's politieke
wereldje. Banda's residentie in
Blantyre werd als voorzorgsmaatre-
gel door zwaar bewapende veilig-
heidstroepen omsingeld.

Het dicatoriale een-partijbewind
van president Banda kwam enkele
weken geleden voor het eerst onder
zware druk te staan toen de katho-
lieke bisschoppen een zeer kriti-
sche pastorale brief publiceerden
en vanuit de hele wereld bijval kre-
gen. Vervolgens was het de vak-
bond met aan het hoofd Chafukwa
Chihana die de protestacties organi-
seerde.

BERLIJN - De coalitie van
CDU, CSU en FDP heeft
een comfortabele meerder-
heid. Na de onnodigeturbu-
lenties van de laatste dagen,
maakt iedereen nu zijn
huiswerk. Er bestaat daar-
om geen enkele aanleiding
om tot een grote coalitie te
komen.

Dat was de boodschap van de
Duitse kanselier Helmut Kohl
gisteren op een persconferen-
tie in Berlijn. Hij bood de op-
positionele SPD een breed
overleg over alle belangrijke
problemen aan. In zijn hele be-
toog kwam het woord 'crisis'
niet één keer voor. De kanse-

Juristen
dagvaarden

de staat
DEN HAAG - De Vereniging van
Juristen voor de Vrede (VJV) gaat
de Nederlandse staat voor de rech-
ter dagen, omdat deze vasthoudt
aan de mogelijkheid kernwapens
daadwerkelijk te gebruiken. De
VJV (ongeveer 120 leden) doet dat
samen met enkele kleinere organi-
saties en 5000 individuele eisers,
aldus voorzitter mr M.J.F. Stelling
gisteren.

Op 14 mei zal bij de procureur-gene-
raal bij de Hoge Raad de dagvaar-
ding worden ingediend. Daarna
moet worden vastgesteld wanneer
dezaak bij derechtbank zal dienen.

Volgens de eisers kunnen geen
kernwapens worden gebruikt zon-

der in strijd te komen met het hu-
manitair oorlogsrecht. Het gaat
hierbij om het verbod de burgerbe-
volking als zodanig doelwit van een
aanval te maken, het verbod om mi-
litaire doelen aan te vallen als daar-
bij onevenredige schade aan de
burgerbevolking zou worden toege-
bracht en het beginsel dat strijden-
de partijen onderscheid dienen te
maken tussen degenen die aan de
strijd deelnemen en zij die dat niet
doen.
De dagvaarding borduurt voort op
het proces dat de Stichting Ver-
biedt de Kruisraket in 1984 heeft
gevoerd. De Hoge Raad heeft daar-
bij de vraag inzake de rechtmatig-
heid van het mogelijk gebruik van
kernwapens beantwoord zonder dat
echter is ingegaan op de gevolgen
van dat gebruik, aldus mr. Stelling.

Nederland heeft na de discussies
over de Defensienota nog één
atoomtaak over: die van de
F-16-jachtvliegtuigen. Vooralsnog
zal ons land die taak houden, zo
heeft minister Ter Beek van Defen-
sie duidelijk gemaakt.

Akkoord over bestari
in Nagorno-Karabad

TEHERAN - De presidenten van
Armenië en Azerbajdzjan hebben
gisteren de strijdende partijen in
Nagorno-Karabach opgeroepen een
staakt-het-vuren in acht te nemen.
Levon Ter-Petrosjan (Armenië) en
Jakoeb Mamedov (Azerbajdzjan)
ondertekenden daartoe in de Iraan-
se hoofdstad Teheran een verkla-
ring. Dat heeft een lid van de Azer-
bajdzjaanse delegatie bekendge-
maakt. Bij gevechten om Nagorno-
Karabach zijn sinds 1988 meer dan
2.000- mensen omgekomen.
De twee presidenten kwamen tot
het bestandsakkoord na een ruim
vier uur durende onderhoud waar-
bij ook het Iraanse staatshoofd Ali
Akbar Hashemi Rafsanjani aanwe-
zig was. Het akkoord voorziet in
beëindiging van de wederzijdse em-
bargo's die beide landen hebben

ingesteld naar aanleiding V*l
conflict om de Armeense e"
Met name het goederenverk^
spoor dient te worden herste1'
Beide landen spraken zich 1
uit voor een voortzetting
Iraanse bemiddeling bij hej
flict. Iran hoopt met haar op7
een complete oorlog en eer>V
tuele interventie van de groj
gendheden aan zijn noordgf*
voorkomen.

Ter-Petrosjan beklemtoond^de bijeenkomst in Teheran <*
conflict in Nagorno-KarabacJ
een religieuze strijd tussen c'
lijke Armeniërs en islamitisch
ri's is, maar een gevolg van °-,
tiek van de voormalige Sovj*,
De Russen zijn niet vertege!.
digd bij de vredesbesprek'
evenmin als de Conferentie
Vrede en Veiligheid in E
(CVSE), die eind maart besl<*
een eigen vredesconferentie o*
Armeense enclave in de W';
sche hoofdstad Mink.

Bondskanselier Koht op persconferentie:

'Geen reden voor
grote coalitie'

lier toonde zich optimistisch
en herhaalde zijn standpunt
dat dit geen jaar is waarin bij
het cao-verleg overdreven ei-
sen kunnen worden gesteld.
„Alles moet in het teken van
de consolidatie staan", zei hij.

Kohl bestreed op felle wijze

dat het de mensen in de oude
Bondsrepubliek slecht zou
gaan. „Het is toch niet zo dat
zij van de ochtend tot de avond
dreigen te bezwijken onder de
offers die ze moeten brengen.
Laten we ophouden met die
huichelarij", aldus Kohl. Zijn
hele optreden stond onder het

motto: minderen jammeren,
realistisch de problemen bekij-
ken en aanpakken.

De Duitse regeringsleider zei
dat de staat in 1992 met een
transfer naar de ex-DDR van
140 miljard mark overheids-
geld aan de grens van haar
mogelijkheden is gekomen. In
dat verband appelleerde hij
aan de sociale partners in te
zien dat te hoge cao-akkoorden
enorme nadelige consequen-
ties zullen hebbenvoor de ont-
wikkelingen in de vijf nieuwe
deelstaten. De kanselier toon-
de zich ervan bewust de pro-
blemen in de ex-DDR de laat-
ste maanden enigszins te
hebben verwaarloosd.

Leuzen tegen jod
in Heemskerk

HEEMSKERK - Het gebou*
de Stichting Leerhuis Umor^instelling die in Heemskerk <£sen verzorgt over allerlei aSPj
van het jodendom en joodse
ties, is bekrast en beklad m
kenkruizen en andere tegel,
bevolkingsgroep gerichte bde
gen. De stichting heeft hierv3'
gifte gedaan bij de politie. .
Óp het raam van het onderh
aan de Dirk van der Leckstf,
met een viltstift 'Adolf gesel"1
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Directeur drsKroes wijst idee van dependance af:
'Twee casino's in Zuid-
Limburg veel te duur'

Lijk 16-jarige lag maanden in kelder

Wurger van scholiere
spoedig voor rechter

Siegfried B. en zijn slachtoffer
behoorden beiden tot een pun-
kersgroep die verbleef op het
verlaten fabrieksterrein. In sep-
tember 1990 kreeg het tweetal
ruzie vanwege de relatie die het
meisje met een ander lid van de
groep had aangeknoopt. Hij
wurgde haar en verborg het stof-
felijk overschot in -een kelder
onder de fabriek. Daar vonden
zwervers op zoek naar oud ijzer
de vergane resten.

naars) dat er inmiddels door de
politie is gevonden.

De 21-jarige arbeider zal ver-
volgd worden wegens doodslag.

ties naar de verblijfplaats van
het huis weggelopen meisje. In
de volksmond heet dat complex
al jaren 'Fabrik des Todes' van-
wege het grootaantal lijken (van
drugverslaafden en zelfmoorde-

Adviescommissie Minderheden in het leven geroepen

Extra aandacht werkloze
allochtonen Zuid-Limburg

in september 1990 om het leven
gebrachte jonge scholiere werd
pas in december 1991 ontdekt in
een leegstaande fabriekshal van
textielbedrijf Scholier. Dit on-
danks zeer intensieve speurac-

een compensatie voor Valkenburg
in het vooruitzicht gedurende een
bepaalde periode. Maar hij bena-
drukte dat niet alleen Holland Casi-
no's die moet opbrengen maar ook
de plaats, in dit geval Maastricht,
waarheen het casino verhuist. In dit
verband wees hij op de bijdragevan
1,50 gulden per bezoeker die het ca-
sino aan het gemeentebestuur van
de vestigingsplaats betaalt.
Het was opvallend dat vooral direc-
teur Kroes van Holland Casino's
met vragen werd bestookt door le-
den van de raad. Met name over een
rapport van de bij het Maastrichts
plan Céramique betrokken project-
ontwikkelaar, waarin voor een
Maastrichts casino zelfs 1 miljoen
bezoekers per jaar worden voor-
speld.

Vervolg van pagina 1

DEN HAAG - Het idee van een ca-
sinoin Maastricht en een dependan-
ce in Valkenburg heeft drs Kroes,
algemeen directeur van de Nationa-
le Stichting Casinospelen, nog eens
nadrukkelijk afgewezen. „Liever
één casino alleen in Valkenburg,
dan een groot in Maastricht en een
kleintje in Valkenburg," liet hij gis-
teren tijdens de hoorzitting van de
Raad voor de Casinospelen weten.
Kroes wees erop dat het vanwege
de algemene kosten van beheer, vei-
ligheid en dergelijke veel te duur is
om er in Zuid-Limburg twee casi-
no's op na te houden.
Bij vertrek van het Holland Casino
uit Valkenburg stelde hij nu ook

Schooljuf in de dop
Van onze verslaggeefster

i MAASTRICHT - De bestrijding van de werkloosheid onder
lonische minderheden krijgt extra aandacht in Zuid-Limburg.
i\w Adviescommissie Minderheden, die vandaag in het leven
wordt geroepen, gaat het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorzie-ng Zuid-Limburg (RBA), waar de arbeidsbureaus in de pro-

onder vallen, concrete voorstellen en adviezen gevenom werklozen uit etnische minderheidsgroeperingen (weer)
1aan het werk te krijgen. Limburg is de eerste provincie dieeen
I dergelijke adviescommissie rijk is.
i,

et aantal ingeschrevenen zonder
i aan brj het arbeidsbureau bestaat
,' Oor 5,4 procent uit allochtonen, dat

1400 mensen. Het aandeel al-I j°cntonen in de totale Limburgse
°evolking bedraagt slechts 2,2 pro-
j*I*. Het RBA hoopt dat de extra
andacht zal resulteren in een even--1kT bereik van etnische minder-
j in 1995. Dat wil zeggen dat 54an alle 1000 werklozen die aan eenaan worden geholpen een etnischej^nderheidvertegenwoordigen. Nu

St dit getal aanzienlijk lager.

"Deze groep is altijd al een aan-achtsgebied," legt regionaal secre-
ris A. Spauwen uit. „In het verle-

id11 hadden we bij voorbeeld
projecten of bouw-

projecten, maar steeds blijkt weer
dat de deelname van allochtonen
gering is. Het is heel moeilijk om de
verschillende etnische groepen te
bereiken."
De Adviescommissie Minderheden
staat onder voorzitterschap van M.
Damen, oud-burgemeèster van
Vaals en vice voorzitter van de
Raad van Bestuur van het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht en telt
negen leden, allen op persoonlijke
titel benoemd door het RBA Zuid-
Limburg. Drie leden zijn benoemd
uit Steunfunctie-organisaties van
Minderheden, drie uit deRegionale
Platforms Minderheden en drie uit
kringen van werkgevers, werkne-
mers en de (gemeentelijke) over-
heid.

LIS wil 06-nummer
voor migranten

DOOR TON VERHEIJEN

Het lid van de Raad mevrouw mr
A. Vrisekoop vroeg zich af of Hol-
land Casino's niet juist ten aanzien
van zon rapport van een zo nauw
bij het Céramique-terrein betrok-
ken bureau de nodige terughou-
dendheid diende te gebruiken. „Dat
hebben we ook gedaan. Als maar
een fractie van de daarin beschre-
ven prognoses uitkomt is het al
aantrekkelijk," zo reageerde Kroes.

Een ander Raadslid, mr A. Geurt-
sen, merkte op dat het regeringsbe-
leid inzake kansspelen erop is ge-
richt om aan een vraag te voldoen
en niet om vraag uit te lokken. Uit
het antwoord van Kroes kreeg hij
de indruk dat het casino bij verhui-
zing naar Maastricht juist wel in
strijd met het regeringsbeleid spe-
lers gaat lokken, maar de Casino-
directeur meende van niet.

Op een vraag van Raadslid L. de
Graaf liet Kroes ook weten dat de
toeristische bestedingen bij vesti-
ging van een casino in Maastricht
ook groter zullen zijn dan in Val-
kenburg. Vreemd, vond De Graaf,
dat in de argumenten om Maas-
tricht te kiezen welrekening gehou-
den wordt met neveneffecten, ter-
wijl die voor wat Valkenburg be-
treft worden verwaarloosd. „Dat is
juist," aldus Kroes, „maar dat is niet
onze verantwoordelijkheid."

Hoezeer het provinciaal bestuur
vasthoudt aan handhaving van het
casino in Valkenburg bleek wel uit
het feit dat een topafvaardiging be-
staande uit gouverneur Masten-
broek en de deputés Pleumeekers
en Lodewijks naar Den Haag was
gereisd.

Afspraken
Mastenbroek wees op provinciale
en lokale toeristische beleidsplan-
nen en harde afspraken tussen de
Heuvelland-gemeenten en Maas-
tricht met betrekking tot het casino.
„Het casino verplaatsen, is een
hoeksteen weghalen uit ons be-
leid," merkte hij op.

De gemeente Valkenburg startte
het heldere en onverschrokken be-
toog van burgemeester Nuytens
met een diapresentatie over de\
groei van het toerisme en de essen-
tiële rol die de komst van het casino
heeft gespeeld in het verbeteren
van het imago.

In negen punten somde hij in het
kort de enorme nadelen op die Val-
kenburg lijdt bij een eventueel ver-
trek. Het directe verlies aan inkom-'
sten voor alleen al de gemeente
raamde hij op 1,6 miljoen gulden
per jaar.

Nogal gedweeklonk na de middag-
pauze de visie van het Maastrichtse
stadsbestuur. Burgemeester Hou-
ben wees bij herhaling op het here-
nakkoord tussen Valkenburg en
Maastricht waarbij alle steun werd
toegezegd om het casino voor Val-'
kenburg te behouden. Die steun
heeft, aldus Houben, een grens, na-
melijk als Holland Casino's het ver-1
trek uit Valkenburg onvermijdelijk'
vindt.
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" Kris Deliën uit Hasselt heeft in het begin van haar stage in Nederland weinig sociale contacten gehad.
Foto: PETER ROOZEN

'Belgische studenten
zijn wat serieuzer'

Hasseltse loopt stage op Sittardse Pabo:

Voorverkoop
Bospop start

f Van onze verslaggever

\ j*EERLEN - De Limburgse Immi-
jspatie Stichting (LIS) overweegt de
/^telling van een 06-telefoonlijn,

I . aarop vragen van en over migran-

'Ltq Woraen beantwoord. Dat heeft
i J. Morales Belmar
?ezegd bij de presentatie van het
jaarverslag ove

_
1991

j'*erwijl het maatschappelijk werkeen stad als Heerlen vorig jaarshonderd vragen kreeg van mi-
( jLanien' kwamen er al twee keer
Zeifk binnen °ij een Marokkaanse
g aldus Morales

Igp „ar- »Er zijn dus erg veel vra-

„Een 06-lijn kan antwoord geven op
vragen van migranten over bijvoor-
beeld het invullen van een formu-
lier, maar ook werkgevers vertellen
of het gebruikelijk is dat ze reke-
ning houden met de eisen die hun
geloof stelt aan mohammedaanse
werknemers."

„Doordat er in Limburg minder mi-
granten wonen en zich daardoor
minder calamiteiten voordoen, lijkt
Den Haag soms te denken dat het
hier wel meevalt", zei Morales Bel-
mar.
„Bij veel allochtone jongeren gaat
het al vroeg mis", aldus Morales
Belmar. „Doordat hun taal en cul-
tuur niet aansluiten op het Neder-
landse, nog altijd 'witte' onderwijs-
systeem, maken ze op school al
weinig kans. Als ze daarna op de ar-
beidsmarkt komen, zijn hun kansen
nog geringer."

Morales Belmar constateert dat de
animo onder volwassen migranten
om deel te nemen aan allerlei cur-
sussen om hun kansen op een baan
te vergroten, voldoende is. „We
kunnen ook aan de vraag voldoen,
er zijn nauwelijks wachtlijsten."
„Het probleem dat nu opduikt, is
dat velen er slecht in slagen daarna
werk te vinden. Door contact te leg-
gen met werkgevers, willen we de
aarzeling van die kant overwinnen:
rechtstreeks praten met werkgevers
die moeilijk aan personeel kunnen
komen."
Een eerste aanzet voor deze nieuwe
aanpak heeft het LIS gelegd bij het
Noordlimburgse bedrijf Océ van
der Grinten. Morales Belmar:
„Rechtstreeks bemiddelen voor een
arbeidsplaats doet het LIS niet, het
gaat erom dat de mentaliteit in het
bedrijfsleven wat migrantvriendelij-
ker wordt."

SITTARD - „Nederlandse studen-
ten hebben andere humor. Sappi-
ger. Ze zijn losser in de omgang,
maar daardoor ook wat oppervlak-
kig. Als het op studeren aankomt
nemen wij onze opleiding mis-
schien wat serieuzer."

en ook als ik een dag vrij had."
Gelijktijdig met de stage van Kris
Deliën in Sittard lopen ook twee
studentes van dePabo stage in Has-
selt. Volgens Monique Gommers,
coördinatrice van de uitwisseling, is
het voornaamste motief voor een
buitenlandse stage aantrekkelijker
te zijn op de arbeidsmarkt. „Ze be-
wijzen zo meer in hun mars te heb-
ben dan de meeste studenten. Het is
tenslotte een extra risico, zo vlak
voor het eindexamen," aldus de sta-
gebegeleidster.

Het eindexamen van Kris Deliën, in
juni, wordt ook afgenomen in Sit-
tard. Ze heeft les gevolgd in zeven
vakken: geschiedenis, pedagogiek,
katechese, rekenen, kunstgeschie-
denis, nederlands en muziek. Al-
leen muziek verloopt een beetje
stroef. Voor het overige heeft de
Belgische er alle vertrouwen in dat
ze in junihet 'bonuscertificaat' voor
een geslaagde buitenlandse stage in
ontvangst mag nemen.

aan kinderen van een jaar of acht,"
aldus de studente uit Belgisch-Lim-
burg. De stagevoorbereiding is vol-
gens haar degelijker en meer op de
praktijk gericht dan die in haar ei-
gen land. Ook de leraren op de
PABO kunnen haar goedkeuring
wegdragen. „Ze zijn minder autori-
tair en geven bijna altijd opbouwen-
de kritiek. Dat vind ik tof."
De studente van de 'Normaal-
school' in Hasselt heeft voor zes
maanden een beurs gekregen van
50.000 franc, zon 2.750 gulden. Een
deel daarvan is bekostigd via het

Erasmusproject. „Dat is te weinig,"
aldus de Belgische. „Daarvan moet
ik alles betalen. Maar gelukkig
schiet mamma ook af en toe bij."

Op sociaal gebied had ze nogal wat
aanloop-problemen: „Amai, dacht
ik in het begin. Dat wordt span-
nend. Mensen ontmoeten, jeuke
dingen doen en zo. Maar dat viel te-
gen." Vooral tijdens haar stage heeft
ze weinig sociaal contact gehad.
Eén goede vriendin heeft ze aan de
hele periode over gehouden. „Ik
ging vaak naar huis. Elk weekend,

Kris Deliën (21) uit het Belgische
Hasselt heeft in het kader van een
internationaal uitwisselingspro-
gramma, het Erasmusproject, een
beurs gekregen voor een studiepe-
riode op de Pabo (Pedagogische
Academie voor het Basisonderwijs)
in Sittard. De eerste drie en de laat-
ste vier weken van haar zes maan-
den durende verblijf in Nederland
heeft ze stage gelopen. Ze stond
voor de klas van de Augustinus-
basisschool in de Sittardse wijk
Sanderbout. De overige tijd zat ze
zelf in de klas op de Pabo. -
Lesgeven vind ik plezant, vooral

WEERT - De voorverkoop vanet tweedaagse festival Bospop
0p 20 en 21 juni in Weert

Wordt gehouden start op zater-s»g 9 mei.f^aarten zijn alleen verkrijgbaar
°>J de WV-bureau's. De organi-
atie laat overigens weten dat er, °g zon tweeduizend kaarten te

2 °°P zijn. Veel toegangsbewij-.en zijn namelijk al opgekocht
|.°°r de fanclub van ex-Maril-
°n-zanger Fish die zowel op

vaterdag als op zondag het festi-
v
al zal afsluiten. Het programmaoor beide dagen ziet er alsvolgt

£lt: Zaterdag 20 juni: Dusty Gar-_aSe, Rowwen Hèze, Personnel
f} 1 Fish. Zondag 21 juni: Jack of

Hallo Venray, Samuel
taay, Vanrooy en Fish.

'Uitspraken Baars uit verband gerukt'
DSM-directeur Jozef Geerards naar aanleiding van smeergeld-affaire:

Vervolg van pagina 15

(ADVERTENTIE)

/r_ Klein Herenmode ©
Jj^£ Kleding voor de kleine, ,JA/fiV normale, lange en brede man m
II B 0.a.: herenkostuums, kolberts, _■■/■■■I pantalons, jassen, jackets, blousons, mtkm\&\_W overhemden, vesten, pullovers, jeans «T
_m__J en mode-accessoires. ■M In de maten 48-66 94-122

B Tevens in halve en kwart maten!!

Hoofdstraat 29 Kerkrade **m

In de stichting Baars Beheer BV,
had buiten directeur Geerards van
DSM destijds ook de oud-gedepu-
teerde W. Buck zitting. Het derde
bestuurslid was H. Notenboom,
oud-Europarlementariër en invloe-
drijk CDA-lid in Noord-Limburg.
Alledrie zijn twee weken geleden
teruggetreden uit de stichting.

HEERLEN - Aannemer Baars, die
toegegeven heeft jarenlang tonnen
aan smeergelden te hebben uitge-
deeld om aan werk te komen, heeft
volgens een FIOD-rapportage ge-
zegd mensen zoals Geerards abso-
luut nodig te hebben om aan op-
drachten te komen. „Het is bedroe-
vend dat de uit het verband gerukte
en aan elkaar gekoppelde uitspra-
ken hebben geleid tot conclusies en
insinuaties die afbreuk kunnen
doen aan de goede naam van DSM
en van mijzelf', aldus Geerards.

Op de vraag 'Heeft u er begrip voor
dat sommige mensen nu denken:
waar rook is, is vuur', antwoordt
Geerards: „Ja vanuit hun standpunt
gezien wel. Al hebben ze het in dit
geval mis. Ik zou graag iedereen
van het tegendeel overtuigen, maar
dat is even moeilijk als een zak ve-
ren in de wind uitstrooien en ze
vervolgens weer allemaal verzame-
len."

De stijlvan zakendoen kan over het
algemeen bij DSM 'clean' genoemd
worden. In de tien jaar dat ik bij di-
verse DSM-afdelingen actief ben in
de inkoop heb ik nog nooit persoon-
lijk meegemaakt dat leveranciers of
zij die dat wilden worden, onver-
bloemd onoirbare aanbiedingen
hebben gedaan", aldus Peter Sa-
muels, een van de directeuren van
DSM.

verder in het kader van de affaire-
Baars teruggekomen op de onlangs
verschenen resultaten van een an-
der intern onderzoek.

aanbiedingen te doen. Die passen
niet in de cultuurvan onze onderne-
ming", zegt een ander DSM-functio-
naris in een van de artikelen in
DSM Nieuws. „Ook bij de slectie
van nieuwe inkopers wordt daar op
gelet. En mocht er desondanks iets
onoirbaars gebeuren, dan zijn de
procedures zodanig dat dit aan het
licht komt. Dat is in de afgelopen
jaren gebeurd. In dat geval heeft
DSM sancties getroffen."
DSM heeft zich er eerder al eens
over uitgelaten dat de contacten
met de toeleveranciers verzakelijkt
zullen worden. Ze zal een lijst, een
zogeheten 'vendorboard', gaan han-
teren van leveranciers van diensten
en goederen. In de toekomst zou al-
leen nog met die bedrijven zaken
worden gedaan.

Inmiddels heeft D66 in provinciale
staten aanvullende vragen gesteld
aan het college van Gedeputeerde
Staten. D66 wil weten hoe de pro-
vincie onderhands werken aanbe-
steedt, wie degene is die de aanne-
mer uiteindelijk selecteert en op
basis van welke criteria de aanbe-
steding verloopt.

In een eerste gesprek met een leve-
rancier wordt nog wel eens op een
zeer subtiele wijze getest in hoever-
re we werkelijk gevoelig zijn voor
stimulerende verkoopmiddelen.
Maar de reactie hierop is zodanig
dat de betrokkenen gauw begrijpen
dat dergelijke praktijken niet op
prijs worden gesteld," gunt Sa-
muels een kijkje in de keuken.

DSM heeft een stijl en een etiquette
die over het algemeen al bij voor-
baat voorkomt dat sommige lieden
het in hun hoofd halen dubieuzeIn DSM Nieuws van vandaag wordt
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Von onze verslaggever
AKEN - Justitie in Aken heefthet vooronderzoek ih een bijna
twee jaar oude moord op de16-jarige Manuela Frohn uit Du-ren afgesloten. De 21-jarige Sieg-fried B. uit Duren die eind 1991
na intensief onderzoek door de
moordbrigade van Aken kon
worden aangehouden, is officieelm staat van beschuldiging ge-
steld en zal mogelijk al binnen
enkele weken voor de rechter
verschijnen.

Het stoffelijk overschot van de al
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Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Volvo 740 GL div. ace. '89
’29.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT autom '89 ’ 29.500,-;
Renault 25 TX '90

’ 25.750,-; Ford Scorpio 2.9
i Ghia aut. 88 ’21.750,-;
Ford Scorpio 2.0iCL Sedan
'90 ’31.000,-; Ford Siërra
2.OCLi Sedan aut. '90
’25.000,-; Ford Siërra 2.0
CL Sedan '88 ’15.750,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 19.500,-
Ford Escort 1.4 CL '91
’22.500,-; Opel Omega 1.8
LS '90 ’24.750,-; Opel
Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’20.750,-;
Volvo 340 1.7 DL '86

’ 11.000,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.000,-;
Peugeot 405 SRi div. ac-
cess. '89 ’25.750,-; Peu-
geot 405 SR '89 ’ 20.750,-;
Peugeot 309 GL profit 5-drs
'89 ’ 15.750,-; Mazda 626
LX HB '90 ’22.500,-; Lan-
cia VlO Elite '89 ’ 12.000,-;
VW Passat 1.8 CL '88
’23.750,-; VW Golf 1.3 C
div. ace. '87 ’ 12.500,-. Inr.,
financ. en E3ovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van Dijk &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729
VOLVO 245 stationcar,
blauwmet. bwj. 11 -'84; Saab
900 turbo blauw, bwj. 1-'B7.
Autobedrijf A. Klijn, De Kou-
men 7, Heerlen-Noord. Tel.
045-220055.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
aut. bwj. '82, APK 10-92,
’1.700,-; Opel Kadett Ca-
ravan 1.6 diesel bwj. '83, kl.
defect, ’ 2.500,-. Inr. moge-
lijk. Tel. 046-522337.
BMW 320i, '91; BMW 318i,
'91; Omega 2.0U, '91; Ka-
dett GSi, 3-drs. '87; Ford
Escort 4-drs. 1.6i, '87. Inruil
en financ. mogelijk, 1 jr. ga-
rantie. Garage Hans Buis-
man, Stenenbrug 6,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
VW PASSAT 1.6 Avance,
smoke-grijsmet. bwj. 6-'B7;
Opel Kadett I.BS beigemet.,
bwj. 10-'B7. Autobedrijf A.
Klijn, De Koumen 7, Heerlen
Noord, tel. 045-220055.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Opel Kadett 13 S 11-
-'B5; Fiat Panda 34 '85; Ford
Escort 13 L 1 eig., '84; 2 x
Opel Kadett 13S '82-'B3;
Volvo 240 GL dies. '84; VW
Passat 1.6 GLS m'81; Volvo
360 5-bak '84; Rover 3500
Van der Plas '83; Honda Ci-
vic '82; VW Jetta '82; BMW
318iautomaat '81; Ford Ca-
pri 2.8 S i.z.g.st '80; Mitsu-
bishi Saporro 2.0 GSR '80;
Audi 80 GLS '80; Datsun
Stanza 1.6 GL '82; Toyota
Corolla 1.3 DX liftback '81;
Opel Kadett 12S combi '79;
Nissan Sunny '83; BMW 315
'83; Mini 1000 '81; Opel As-
cona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop fi-
nanciering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Geo-
pend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
RENAULT 11 TL rood bwj.
8-'B4; Honda Civic 1.3 de
Luxe wit, 3-'B5. Autobedrijf
A. Klijn, De Koumen 7,
Heerlen Noord. 045-220055
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!! 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, u belt, wij kopen!!
045-427671, ook 's avonds.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
Te k. BMW 318, bwj. '81,
geh. uitgebouwd, Alphina
wit, APK 4-93, koopje. Tel.
045-418742 na 16.00 uur.
KOOPJE: BMW 528 it.'B3,
nw.st, autom., airco, comp.,
centr. loek. 046-511710.
Te k. Ford Escort 1300L,
bwj. '81, APK, veel extra's,
vr.pr. ’2.750,-. W.de Rijke-
str.ll, Landgraaf.
Te k. Ford ESCORT 1300L,
2-drs. do.blauw, bwj. '82,
nwe banden en accu. APK
4-3-93, ’3.250,-. Tel. 045-
-323178.
Let op! Honda ACCORD
2.0 i EX, vele extra's oa.
electr. ramen etc. Zen is ko-
pen! ’16.800,-. Tel. 045-
-323519, na 18.00 uur.

to's
Autocentrum VEENSTRA.
Mazda 323 GLX 5-drs, '88,
’14.750,-; Mazda 626 GLX
1.8 5-drs. '89 ’17.900,-;

Opel Corsa 1.3i" uitgeb.
sportw. 90 ’15.900,-; VW
Polo '87 ’9.900,-; Volvo
340 DL, 87 ’ 10.600,-; Fiat
Panda 1000 XLi '90

’ 10.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 1.6
Laser '85 ’8.750,-; Ford
Siërra 1.6 Spec. 5-bak, 4-
drs. '89 ’ 19.900,-; Opel
Kadett 1.3 stat.car '87
’12.900,-; Opel Kadett 1.3
S autom. '85 ’ 10.500,-; VW
Golf Memphis 1.3 '88

’ 15.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Suzuki
Alto '87 ’8.900,-; Lada
2105 1200 '88 ’5.900,-;
Nissan Micra GL '89
’12.750,-; Renault 11 GTX
'85 ’ 6.750,-. Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgenweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.
Te k. weg. omst. in nieuw-
staat HONDA Civic autom.
1.4 GL Sedan, bwj. '88, elke

keur. toegest., vr.pr.

’ 17.000,-. 045-274853.
Automaat Honda ACCORD
2.0 inj. EX, 60.000 km. APK
4-92, bwj. 87. Event. mr.
mog. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Te k. LADA 2105 GL 1500
met aanhangercop. bwj. 24
nov. 1984, pr.n.o.tk. APK
tot 4 mei '93. 045-460992.
Automaat mooie MAZDA
323. 4-drs, bwj. 8-'B2, APK,

’ 2.950,-. Tel. 045-225913.
Te k. Mitsubishi GALANT
2400 GLX turbo diesel, bwj.
'82, APK 4-5-93, 120.000
km, in nw.st. ’2.900,-. Tel.
045-323178.
Te k. Nissan CHERRY 13
GL mod. '83, zeer mooi,

’ 2.950,- Tel. 046-522132.
Te k. Opel KADETT, bwj. '88
diesel, vr.pr. ’ 12.250,-;
Opel Corsa bwj. '85, 15"
velgen, verlagingszit, vr.pr.

’ 8.500,-. Marktgravenstr.
96, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT 1.3~5T
APK 3-93, 5-bak met nwe
banden. Tel. 04451-2055.
Te k. Opel KADEETT coupé
C GTE, bwj. '77. Te bevr.
Bachln 91 Landgraaf na 18u
Te k. Opel ASCONA 16 S
aut. sunroofdak. APK 25-5-
-93, bwj. '83, roodmetal., i.z.
g.st. ’ 3.250,-. 045-323178.
Opel ASCONA 16 LS, bwj.
'87, blauw striping, mooie en
goede auto, ’ 9.450,-. Tel.
046-751234.
Opel KADEETT 12S, 3-drs, t.
'83, extra's, zeer mooi. Wil-
helminastr. 56, N'hagen.
Te k. Opel KADEETT 1.3 sta-
tioncar, bwj. '85, ’7.500,-.
Tel. 045-723259.
Te k. Opel ASCONA Bertina
2.0i, luxe uitv., laatste model
bwj. '82, div. extra's, i.z.g.st.,

’ 4.000,-. Tel. 045-228527.
Te k. PEUGEOT 309 SR,
bwj. '86, centr. verg., electr.
ramen, APK mrt. '93,

’ 11.000,-. Tel. 045-460586
SAAB 900GLS, 4-drs zilver-
met, sportw. bwj. '82, mooie
auto, ’ 2.950,-. 046-749189
Te k. Suzuki ALTO, bwj. '85,
APK tot 4-93, vaste pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-225665.
Te k. Toyota TERCEL 1.3
DX, nw. mod., bwj. '83,
5-drs., zilvermetal. APk '93,
1e eig. ’3.750,-. Tel. 045-

-323178.
Te k. Toyota STARLET, bwj.
'78. Honingboomstr. 20,
Brunssum, 045-270331.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 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. Körfer. Tel. 045-229045.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
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
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Blaupunkt auto-hifi
autoradio's - antidiefstalsledes - versterkers -

equalizers - pasklare luidsprekers voor elk type auto -CD-spelers - inbouwsets etc.
Tevens verzorgen wij voor u de inbouw!!!

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

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop LM-VELGEN 14-
-inch met 205 banden, voor
Mercedes, pr. ’ 650,-. Tel.
045-461757.

Aanhangwagens
Gesloten AANHANGER te
koop, alu. opbouw, afm.
1.50x1.40x1.00, pr. ’500,-.
Tel. 043-648686.

Motoren en scooters

Motorverzekering???
Gratis premievergelijking.

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!!
V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580.

ITe k. HONDA MT-5, i.z.g.st.
pr.n.o.t.k., bw). '85. Tel. 045-
-455970.

Te k. HONDA KR 600 R, bwj
'90, z.g.a.nw. kl. oranje/wit.
Tel. 045-216722.

<AW»T<) v l'Al.TS>___
Zaterdag 16 mei organiseert J.M.D. de jaarlijkse motor-

onderdelenmarkt (van 10.00-18.00 uur).

leder uur speciale aanbiedingen
voor meeneemprijzen.
* vanaf 11.00 uur tourrit door Limburg

(mooie prijzen te winnen)
* 's middags van 15.00 t/m 18.00 uur de Belgische

Bluesgroup "Nightcrowd"
* De hele dag 10% korting op alles (behalve motoren)

J.M.D. Motoparts, Breinder 98, Schinnen.
(Naast afslag Autoweg)

Te k. LAVERDA 1000 Jota
120 graden, in pr. st., bwj.
'82, km.st. 30.000, pr.

’ 11.000,-. Tel. 04752-6609
Te k. HONDA 750 CC, bwj.
'78, pr. ’3.950,-. Tel.
04760-76643 b.g.g. 72036.
Te koop HONDA CB 350, 4-
cyl., in perfecte staat, vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 046-332777.
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.
Te koop YAMAHA FJ 600,
bwj. '88, 23.000 mijl, i.z.g.st.
Tel. 046-331921.
Te k. BMW Kl, 2 mnd. oud,
’4.500,- onder nw.pr. Inl.
04406-12289.
Te k. HONDA Nighthawk
650 bwj. '84; Honda Shadow
VT 700 bwj. '87, tel. 045-
-229249 na 13 uur.
Te k. HONDA Magna 1100,
Am. uitv. 132 Pk. bwj. '84,
gel. 12.000 ml. 045-725829.
Te k. MOTO-GUZZI 850 GT
bwj. '74, i.nw.st. Tel. 04459-
-1239.
Te k. SUZUKI GSX-R 750,
Wauw-wit, bwj. '89, met de-
vil, ’ 14.500,-. 04455-2321.

(Brom)fletsen

Te koop VESPA Ciao met
sterw., mcl. helm, 2 jr. oud,

’ 800,-. Tel. 045-420772.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen, cockpit, vr.pr.
’650,-. W. de Rijkestr. 11,
Landgraaf.
Te k. dames- heren- en
KINDERFIETSEN. Pap-
persjans 42, Heerlerheide.
Te k. ZUNDAPP KS 50, bwj.
'84, pr.n.o.tk. Tel. 045-
-444783 pa 18.00 uur.
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’ 61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Te koop VOUWFIETS

’ 75,- en crossfiets ’ 50,-.
Tel. 045-256795.
Prachtige YAMAHA brom-
mer, 4-versn., pr. ’ 500,-
-incl. 2 helmen. 045-213565.
Te k. HONDA MTS, bwj. '85,
1e eig. i.g.st. Tel. 045-
-219078.
Diverse goede mooie 2e
hands HERENFIETSEN
met trommelremmen te
koop bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Kom eens kijken naar onze
brom- en SNORSCOO-
TERS (financ. mog.) bij
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen. 045-211486.

Vakantie
Te koop TRAVELSLEEPER
i.z.g.st. Tel. 046-520471.

Zonwering

Te k. oranje ZONNE-
SCHERM met vaste arm,
breed 190 cm, ’ 100,-. Tel.
045-259537.

Campers
Te koop 6-pers. fabrieks
CAMPER, bwj. '87, vr.pr.
’45.000,-. Tel. 046-371925
Te koop 4-5-pers. CAMPER
Opel Blitz, voll. ingericht, t.e.
a.b. Tel. 043-638094.
Te k. Camper CITROEN
C35, zeer mooi en betrouwb
fabr. mr. km.st. 75.000, luifel
en voortent, ’12.750,-. Tel.
045-242393.

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

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Opl. voor motor in 4, 8 dgn
of 4, 8 wkn., auto of vracht-
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.,
vrachtauto met aanhangwa-
gen of trekkeroplegger in 8
dgn of 8 wkn. Start dagopl.
chauffeursdiploma CCV-B
goederenvervoer 31 aug.
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 86
Hoensbroek. 045-217487
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Zonnebank/-hemel
10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en qas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.
Te k. 24-lamps gebogen
ZONNECOMBINATIE. Tel.

j 045-259470.
Te koop ZONNEHEMEL en
zonnebank ’1.000,-. Tel.
045-428942.

Vlieg met het
postkantoor.

BuDCET/fIR «*»
VtIfGTICKfTS

retour vanaf retour vanaf

Europa Verre Oosten

Athene f 365,- Bangkok f 1.295,-
Izmir f 395,- Delhi f 1.425,-
Madrid f 515,- Jakarta f 1.76*5,-
Lissabon f 395,- Beijing f 1.865,-
Tel Aviv f 595,- Sydney f 2.465,-- Afrika

Toronto(B) f 695,- Tanger f 499,-
NewYork f 735,- Kenia f 1.065,-
SanFrancisco f 1.351,- Dakar f 1.320,-
Caracas f 1.681,- Lilougwe f 1.965,-

MexicoCity f 1.545,- Seychellen f2.265-, f 1.900,-
Montevideo (B) f 1.939,- (B) = vertrek vanaf Brussel1 /
Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of

Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211

..};■.. ,;.... ———————————————————————————————
Caravans/Kamperen

Te k. i.z.g.st. CONSTRUC-
TAM 3-pers. bwj. '82, geh.
compl. pr. ’ 5.500,-. Camp.
Bousberg, Parklaan Land-
graaf, plaats 217, ml. pi. 230

Te k. 4-5 pers. tourcaravan
ADRIA 410, bwj. '83, kachel,
ijsk., voort. I.z.g.st. ’3.950,-
Tel. 045-323178.

Te k. 3 pers. lichtgewicht
tourcaravan merk PREDON
126, gew. 500 kg. Kachel,
ijsk., voort., bwj. '88,
’5.250,-. Tel. 045-323178.

Te koop CARAVAN Adria
met voort., koelkast en
kachel. I.z.g.st., bwj. '73, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-728177.
Te k. TABBERT-tourcara-
van, Ing. 4,6m. 4-pers. met
ijskast, kachel, voortent,
'86, ’ 7.500,-. 043-625329.
Te koop TOURCARAVAN
Lord Luxus, bwj. '78, als nw.
zeer luxueus. 045-352069.
Te koop weg. omst. nw.
CARAVAN, voortent nog in-
gepakt en dozen. oml. mt.
8.36x8.75. Tel. 045-456837.

(Huis)dieren
BOEMERS, Tekkels, Dw.
poedels, Westi's, wit, Malte-
zers. Walem 11a, Schin op
Geul. 04459-1237.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. elec. GITAAR plus div.
access., pr. ’BOO,-. Tel.
045-275157.
Te koop aangeboden
PAUWEN (geleeuwikt). Tel.
045-322495.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’ 170,-; poes

’ 60,-. 045-244247. ._
Te k. YORKSHIRE-Terriër-
pups, ing. en ontw. iets
moois. Tel. 045-222413.
Te k. Golden REETRIEVER
pups met stamboom, HD-
vrij. 045-223305 na 13.00 u
Gratis af te halen Abrikoos
POEDEL, 6 mnd. oud. Tel.
045-229268, na 12.00 uur.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te k. v. part. GOLDEN RE-
TRIEVERPUPS ingeënt en
ontw., stamb. 04257-9200.

Te k. van part. zwarte BOU-
VIERPUPS met uitm. stamb
ing, en ontw. 04257-9200.
Te k. BOOMER hondje, reu,
2 jr. oud, lief voor kinderen.
045-270066.
VIJVERVISSEN: steur,
goudkarper, zonnebaars,
shubunkin, grondel, sluier-
staart, koi-karper, goudwin-
de, vijverpompen, planten
en vijverfolie voor ’ 4,95 per
m2. Dit alles vind u bij Lavo-
me, alles voor uw huisdieren
Tel. 043-650563. Weerter-
veld 37 (bedrijventerrein)
Meerssen. .
POESJES, 6 weken, zinde-
lijk! Tel. 045-253792.
1 Perz. POES, schildpadwit,
1 jr., m. stamb.pap., 1 perz.
pes choc-wit, gester., 6 jr.
m. stam.pap. Tel. 045-
-273776.
Weg. omst.heden te koop
Mechelse HERDER, 10
mnd. oud, reu. 045-220273.
Op vakantie? Boek tijdig
voor uw huisdier in honden-
en kattenpension HAGEN-
BECK, 045-225090.
Te k. VOLIÈREVOGELS.
Vignonstr. 34, Meezen-
broek/Heerlen na 14.00 uur.
Leuke BASTAARDHOND-
JES 6 wkn. ’6O,- p.st.
Kaalweg 4A, De Voort
Nieuwenhagen.
Te k. MERRIE volbloed, 4 jr.
oud, renpaard, 1.60 h. bere-
den, ’ 4.500,-. Crostolo-
straat 35, Stem. ■
Te k. sprekende PAPEGAAI
met kooi. Hindestraat 3,
Heksenberg, 045-217138.

In en om de tuin

Siersmeedhekken & Inrijpoorten
Hekken vanaf ’ 89,- p.m; inrijpoorten vanaf ’ 1.229,- plm.
3 meter. Rechtstreeks van fabrikant, losse hekpunten &
krullen vanaf ’2,40. Verkoop uitsluitend zaterdags van
10.00 tot 17.00 uur. Veldstraat Oost 11A, Stevensweert.

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

VIJVERFOLIE
Vï mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand. Hout-
handel Jos Kuijpers, Holstr.
43, Margraten. Tel. 04458-
-1982.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, ~ coniferen,
heesters, heide, de zomer-
planten zijn ook voorradig
o.a geraniums, vlijtige lies-
jes en begonia's enz. Jawell.
Tel. 045-256423.
PERKPLANTEN uit eigen
kwekerij, grote keus! o.a.
geraniums, fuchsia's, bego-
nia's, lobelia's, vlijtige liesjes
petunia's en nog vele ande-
re soorten in vele kleuren en
scherp geprijsd. Kwekerij
Verhaag, Hoogstr. 17, Ell
(tussen Thorn en Weert).
Tel. 04955-1243.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Baby en Kleuter
Te k. WANDELWAGEN kl.
mintgroen met voetzak en
parasol. Tel. 045-227381.

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.
Te koop SONY KTV, ’ 200,-
Tel. 045-251727.

Bel de Vakman
Riet- en BIEEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Ontstoppen AFVOER? en
ontkalken sanitair? Tel. 043-
-612509. Geen succes, geen
kosten.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Etel 045-453818.
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 ande-
re voorkomende werkzaam-
heden tegen concurerenden
prijzen. Tel. 045-225580.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Computers

Olivetti Inkjet Printer ’ 699,-
-idem, mcl. sheetfeeder (150 vel) ’ 875,-

Geheel Deskjet-compatible, prijs exel. IBV2 % BTW
Leufkens-Dubois
Kantoorinrichters

Sittarderweg 58A, Heerlen. 045-726444.

vèßecodata Computers
Vjjp' Ca_npnter_i 4 l«««»iil<«llf Apiuuriituiir. JL

Emmastraat 4, Heerlen. Tel. 045-740239 fax. 045-719466
ARC 386DX 40 Mhz 64 Kb Cache
4Mb RAM Max 64 Mb, 1.44Mb 3.5" FDD, 40Mb HDD

2xser. Ixpar. VGA 512Kb, DR.DOS 6.0 SVGA Color Moni-
tor, mcl. 18,5% BTW. 1 jaar garantie.

’ 3.395,-.
■ ■— .. ,■■—*xmmm*mm***

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 Heerier

Privé muziekschool Johny Vosdellen, Yamaha, Hamm*
verkoop en demonstraties van 11.00-22.00 uur doo

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

Tel. 045-717155
Tijdens deze show

zeer speciale aanbiedingen!
Superoccasion Synthesizers:

Roland D 5’895,-; Korg. DW 6000 ’795,-; Yamaha
11 ’695,-; Yamaha DX 7 ’1.195,-; Kawai K 1’1.4
Roland JXI ’895,-; Roland SlO Sampler ’ 1.395,- Ro
5220 Samplingmodule ’1.295,-; Emu Proteus Protc
que ’2.195,-; Emu Proteus orchestra ’2.500,-; K
QBO SEQ ’ 1.295,-; Roland SPD 8 drumpad ’ 895,- ert

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
E3el 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Gezocht GITARIST, liefst
met zang, voor all-round
muziek. Tel. 045-217031.
Gezocht: .TOETSENIST of
Sax, Ifst. met zang voor
goedl. trio. Tel. 046-746717.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; was

’ 175,-; diepvr. ’l'
wasdr. ’ 175,-. 045-7255
ATAG-FK-055A, luxe
electro fornuis, ruim 1
oud, met garantie, nv
’1.350,- t.e.a.b. Na 18
tel. 045-228131

Wonen Totaal
Te koop in goede staat:
SLAAPKAMER, 2 nacht-
kastjes, toiletspiegel, ma-
tras, 1 jr. oud, t.e.a.b. Moet
weg. Tel. 045-317546.
Te k. eiken SLAAPKAMER,
stalen bed, rolgordijn, luxa-
flex. Tel. 045-218783.
Te k. ant. donkere SALON-
TAFEL 190mx90x43cm,
’850,-. Tel. 045-210868.
Te k. eik. en I. BANKSTEL
3-2; eik. en I. eethoek; eik.
salont., wit bed 1.80x2.00 m;
I.bodem Auping sys.; 2
nachtk.; 2 kastjes. Alles pas
8 mnd. oud. 045-428942.
Te koop antieke KAST;
staande klok; klein goed.
Tel. 045-353589.

Zoekt U 2e hands U
BELS (veel keus) ook ar
Kouvenderstr. 208, H'brq
Te koop beige KEUK
lengte 3.40 mtr. Tel. I
710082.
Te k. massief oud e
SALONTAFEL 70x12
Pr., ’ 650,-. Inl. 045-4140
Blank eiken BANKS

’ 1.575,-; blank eik. eetn
’1.650,-; blank eik. "P
deokast ’750,-; blank
salont. ’425,-. Alles n
sief eiken. Tel. 045-3238;
Wegens omstandigh. pn
eiken BANKSTEL met n
lederen kuipkussens, 1
oud, ’3.150,-(nvl

’ 5.800,-) 045-715619.

Voor Piccolo's zie verder pagina 26
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De Peugeot 205 Accent is met een, ook in de bumpers, door- Denk daarbij bijvoorbeeld In 3en 5-deurs uitvoering,

zondermeer een opvallende ver- lopende rode bies. aan een sportstuur, zonnedak, trek- En met een pittige 44,1 kW (60pk)
schijning. Uiteraard vanwege zn Tijdelijk kunt u met de 205 haakofimperial. benzine-injectiemotor met soepele
sportieve styling. Maar vooral ook Accent nog meer aandacht trekken. Maar ook een radiocassette- vijf versnellingsbak,
vanwege de vele extra's waarmee Want als u tussen len 31 mei of CD-installatie heeft natuurlijk de Hij staat voor u klaar bij de
hij standaard is uitgerust. van dit jaareen nieuwe 205 Accent nodige aantrekkingskracht. Peugeot dealer (adressen vindt vin

Zoals speciale Accent stoel- personenauto koopt èn registreert, Wie van versieren houdt, de Gouden Gids),

bekleding, hoofdsteunen vóór, full- krijgt ver nog eens voor f 1000- kan zich met de Peugeot 205 Accent jE VOELTjE LEKKERDER
cover wielplaten, een zwarte dak- aan gratis accessoires naar keuze deze maand dus helemaal uitleven. in EEN PEUGEOT 205 ACCENT.
antenne en brede stootstrips opzij bij (mcl. BTW en montage). De 205 Accent.is er vanaf f 21.940,-.

PRIJS INCL. BTW. EXCL. KOSTEN RUKLAAR MAKEN AANBOD ZOLANG 0E VOORRAAD STREKT. KIEST U NIET HETAANBOD, DAN HEEFT U RECHT OP F 500,- CONTANT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

—M PEUGEOT \__________ DYNAMISCH OP WEG. "
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DOOR GEERTJAN CLAESSENS
ITARD - Eén van de autonome korpsen waarop het Rode

steunt, is de afdeling 'Sittard en omstreken. De leiding
J 1het korps is in handen van Marjan Schiffelers (36) en
"Wis Laumen (45). De laatste is al 25 jaar lid, lang genoeg om.|hjd te hebben meegemaakt dat 'het werk nog niet zoveel op

(g! kous had.' Hij werd als 18-jarige 'geronseld' door zijn arts.
# vroeg of hij ook eens op één van zijn ehbo-lessen kwam
gken. Toen hij daar verscheen werd Laumen direct als vrij-z]'iger ingeschreven. Zo ging dat toen.

Mondiger
Daar hoefje nu niet meer mee aan
te komen, weet Laumen. De vrijwil-
liger is tegenwoordig een stuk mon-
diger. Hij vraagt een stuk meer.
„Als je vroeger ergens ging helpen
nam je zelf een zak brood en een
fles drinken mee. Nu eisen we voor
onze mensen een aantal consump-
ties en eventueel een maaltijd, als ze
langer moeten blijven." In het begin
keken de verenigingen die hetRode
Kruis 'inhuurden' wel wat vreemd
op van de eisen, maar nu is dat vol-
komen geaccepteerd.

ter afzeggen als de korpsleiding je
vroeg ergens heen te gaan."

Volgens Schiffelers wordt door de
vele activiteiten de druk op de vrij-
willigers steeds groter.

(Plaatsvervangend) kolonnecom-
mandant (nog zon term die wijst op
het 'oorlogsverleden' van het Rode
Kruis) Marjan Schiffelers denkt dat
maar weinig mensen weten wat
'haar' mensen allemaal doen. „De
meesten weten niet eens dat we er
geen cent voor krijgen. Ze gaan er-
van uit dat je betaald krijgt, omdat
je een uniform draagt."

aie tijd waren er voor de vrijwilli-
niet zoveel activiteiten. Het

"Ps telde vijf jaar geleden nogar 27 activiteiten per jaar. Sinds
\ doet zich een stormachtige
J^1 voor: er zijn nu jaarlijks meer
I 'O? gelegenheden waarbij de
Wuligers moeten assisteren.
rf langer dan Laumen is Dolf
joershoven (67) lid: hij is er al 41

-* bij- Widdershoven 'is' -bij wij-man spreken- de Sittardse colon-_, ,EeSt Schiffelers liefkozend._?dershoven werd in 1951 lid vani toen de EHIO (eerste hulp in
|iogstijd) heette. Later werd het
(Tste hulp bij rampen.' Het korps
fnde in oude legeruniformen,, de stof zo stijfwas dat hij
■JT*- »Je was bijna verplicht een
jse onderbroek aan te doen, an-
is pchuurde je geheid je benen
Pn>' weet hij nog.

i de eerste Kennedymarsen
P^faan destijds nog maar enkele
m ?rc*en fanatiekeüngen meede-, 'bevoorraadde Dolf de (weini-
ij met een brommer-
i A.ls er voor een activiteit te
"V*ig vrijwilligers waren, ging

ze met zijn fiets ha-
-1 "^e werd geacht dag en nacht
£r het Rode Kruis klaar te staan.| Vond de leiding toen. Als jeeen
.Draakje had, kon je dat maar be-

Daarnaast gaat er veel tijd zitten in
de cursussen waarmee de mensen

Eisen hun (steeds specialistischer) kennis
op peil moeten houden. Had je
vroeger genoeg aan een ehbo-diplo-
ma en basis-cursus, nu kun je ook

'doorleren' voor reanimatie, Gewon
denhulp Opleiding Rampen (GOR)
verbindingen, ambulance- en ka
deropleiding en natuurlijk 'interna

" Er zijn jaarlijksmeer dan 100 gelegenheden waarbij de vrijwilligers van het Rode Kruis inLimburg moeten assisteren.
tionaal gaan.
Het korps kan zelf een aantal eisenstellen aan de leden. De Sittardseafdeling raakte zo een fors aantal

mensen kwijt. „Een paar jaar gele-
den hadden we nog 70 leden. Daar-
van was bijna de helft niet actief.
ledereen die bij minder dan vijfac-
tiviteiten helpt of geen herhalings-
lessen volgt, hebben we systema-
tisch van de lijst geschrapt. Het
klinkt hard, maar je hebt niets aan
die mensen. Ze kosten de afdeling
alleen maar geld. Je moet het toch
hebben van de actieve leden, dat
zijn er nu zon 40. Daarvan zijn 10
echt verschrikkelijk actief."'
Per jaar steekt Schiffelers ruim 8
volledige werkweken in het kruis-
werk. Een 'gemiddeld' korpslid is
bijna 10 uur per jaar in touw, los
van cursussen en opleidingen.
Hoewel Schiffelers en Laumen vin-
den dat je best iets van de vrijwilli-
gers mag vragen, hebben ze kritiek
op de veelheid van taken die nu op
hen afkomt. Met name de vorming
van snel inzetbare 'Sigma-groepen'
en de overname van taken van de
voormalige Bescherming Burgerbe-
volking (BB) is een steen des aan-
stoots.
Consequentie daarvan is dat 'Sit-
tard' samen met de korpsen 'Ge-
leen' en 'Stem' een geneeskundig
peloton (bestaan de uit ongeveer 60
mensen) moet vormen, voor inzet
bij calamiteiten. „Dat betekent een
enorme druk op de organisatie. Het
hoofdkantoor in Den Haag beslist
even om daaraan mee te doen, zon-
der dat de hulpverlener hiervoor
duidelijkerichtlijnen krijgt van het
hoofdbestuur. Want het komt uit-
eindelijk op de vrijwilligers neer.
Daar moeten ze het uiteindelijk van
hebben. Die mensen zijn de basis
en het visitekaartje van het Rode
Kruis. Dat beseffen ze in Den Haag
te weinig."
Schiffelers vindt dat het Rode Kruis
meer zou moeten doen om die vrij-
willigers aan zich te binden. De vie-
ring van het 125-jarig bestaan, zater-
dag 9 mei in Maasbracht, zou daar-
voor een prima gelegenheid zijn.

ue Arbeidsinspectie stelt een onder-
in.' Een regeltje dat steevast op-

-^uikt in een krantebericht over een
geval in een bedrijf of in de bouw.Menigeen denkt dan ook dat de Ar-

beidsinspectie er alleen maar is om de
toedracht van een (noodlottig) ongeluk?P het werk te achterhalen. Maar nietss minder waar. Achter de schermen,

onopgemerkt door het grote publiek,
doet de Arbeidsinspectie heel wat
meer.
Een gesprek met ir J. Coenjaerts (55),
die afzwaait als districtshoofd van de
Arbeidsinspectie in Maastricht. Van-
daag houdt hij van 15.30 tot 17.30 uur
afscheidsreceptie in Kasteel Hoens-
broek.

(ADVERTENTIE)

Voor
moeder
ishet

zondag
in ieder
geval

bingo.

Zondag is hetMoederdag.
Dan hoeft moeder helemaal
niets te doen..Dus heeft ze
alle tijd om even langs te

gaan bij één van de Holland
Casino's.

En reken maar dat ze niet
met lege handen naar huis

gaat. Want bij de uitgang ligt
een mooie verrassing voor

haar klaar, zolang de
voorraad strekt.

En als vader moeder lief
aankijkt, mag hij vast mee.
Het spreekt voor zich dat

bezoekers minimaal 18 jaar
moeten zijn correcte

kleding dragen en een
geldig legitimatiebewijs bij

zich hebben.
Wilt u meer weten, bel dan

onze informatielijn
06-350.310.50, 50 et. pm.

-Holland
(as ino's

IndeHollandCasino's
komjeogentekort.

HOLLAND CASINO'S:
AMSTERDAM - BREDA - GRONINGEN ■NIJMEGEN ■ ROTTERDAM " SCHEVENINGEN "VALKENBURG - ZANDVCORT.

'Bedrijfscontroles zijn
nog altijd hard nodig'

Districtshoofd Arbeidsinspectie neemt afscheid

DOOR FRANK SEUNTJENS

- Jaarlijks ge-
;uren er in Nederland 60.000"^ijfsongevallen. En van
; |re 1000 loopt er één fataal
lert simpel rekensommetje
[/J dan dat er elk jaar 60

op het werk om hetVen komen.

De Arbeidsinspectie doet er alles
aan om dit soort drama's te voorko-
men. Preventie staat hoog in het
vaandel. De Arbeidsinspectie in
Maastricht telt 43 inspecteurs die
dagelijks uitzwerven over Limburg
en een deel van Noord-Brabant.
Een gebied met ruim 70.000 bedrij-
ven. Dan kan men op zijn vingers
natellen dat een geregelde controle
er niet in zit.

Of er wordt gewerkt met ondeugde-
lijk gereedschap.
Meestal is een bedrijf meteen bereid
daar wat aan te doen. Gebeurt dat
niet dan volgt er een waarschuwing
en in het ergste geval een proces-
verbaal. Dat laatste komt trouwens
maar een keer of 35 per jaarvoor."
De Arbeidsinspectie mag overigens
ook werknemers bekeuren. Een las-
ser bijvoorbeeld die halsstarrig wei-
gert een lasbril te dragen, wordt
zonder pardon verbaliseerd. „Want
veel bedrijfsongevallen gebeuren
door onoplettendheid of onverschil-
ligheid," zegt Coenjaerts. Zelf
kwam hrj bij een inspectie ooit een
lasser tegen die aan één oog blind
was omdat hij tijdens het werk
nooit een bril droeg. „Toen ik hem

selijke tragedies mee. Zoals een
dodelijk ongeval in een papierfa-
briek. „Een man werd geplet onder
een wals. De volgende dag kreeg
zijn vrouw een baby." # Ir J. Coenjaerts (55): „Veel bedrijfsongevallen gebeuren dooronoplettendheid of onverschillig-

heid." Foto: KLAUS TUMMERS

vroeg of hij soms ook het licht in
zijn andere oog wilde verliezen,
werd hij verschrikkelijk boos. Waar
ik me in hemelsnaam mee bemoei-
de..."

Met afstand gebeuren de meeste on-
gelukken in de bouw. Vrijwelweke-
lijks staat er wel een bericht in de
krant dat een metselaar van een
steiger is getuimeld ofdateen schil-
der gewond is geraakt doordat zijn
ladder omviel. Toch wil dat volgens
Coenjaerts niet zeggen dat er in de

bouw vaker een loopje wordt geno-
men met de veiligheidsvoorschrif-
ten. „Dat is het risico van het be-
roep. Een bouwvakker heeft nu
eenmaal een grotere kans op een
bedrijfsongeval dan een bankbe-
diende."

Opvallend is trouwens dat de Ar-
beidsinspectie de laatste tijd steeds
vaker de publiciteit zoekt. Vroeger
deden de inspecteurs hun werk het
liefst in alle stilte en schuwden de
pers. Nu stapt de Arbeidsinspectie

uit eigener beweging naar de krant
als er weer eens een onderzoek
wordt gedaan.

Zoals naar de arbeidsomstandighe-
den van caissières bijvoorbeeld of
naar de invloed van beeldschermen
op de gezondheid. Coervjaerts:
Waarom zouden we daar ook ge-
heimzinnig over moeten doen? We
zijn er per slot van rekening voor
het welzijn van de werknemers. Bij
de Arbeidsinspectie werken alleen
maar sociaal bewogen mensen."

Toch streeft de Arbeidsinspectie er-
naar om bedrijven met meer dan
honderd werknemers eens in de
twee jaar met een bezoekje te ver-
eren. Opvangorganisatie Gangelt lijdt onder de bureaucratie in Keulen

Asielzoekers bezorgen veel werk
Bij kleinere ondernemingen staat
de inspecteur elke vier jaar op de
stoep. Onaangekondigd en dat
vindt lang niet iedereen leuk.

r r>

Piiïi°t5x'aerts schrikt er zelf van.
F het t er echt zoveel? Ik dacht
U h„t

er minder waren, maar danfr» ijlwel zo z«n." Statistieken lie-
fofes 'ïlers nooit- Coenjaerts, van
ramS)v- eiëenlijk mijningenieur,

11 in h
na een kwart eeuw gele-

6. rj aienst van de Arbeidsinspec-
Utri_+ Ifatste acht jaar was hij er
«Pp jfhoofd, deallerhoogste baas.
r _ani lezen, lijnen uitzetten,
-ht_r Se5en' coördineren en vooral
'iet H

"et bureau blijven zitten.:honie leukste periode, geeft hijuorvoetend toe.

DOOR JO REIJNDERS

(ADVERTENTIE)

GELUK IS NOG
5 DAGEN TE KOOP

Ukunt nog t/m woensdag13 mei een staatslotkopen.
Voor staatslotenkunt u terecht bij de bekende

verkoopadressen. Deze vindtu in de Gouden Gids onder
'Staatsloterij. Ofbel06-9595 (50 et. p/m).

-#*
GEEN MOOIER LOT DAN 'N STAATSLOT.

ook de sociale, is in Duitsland in
handen van particulieren, beleggers
en projectontwikkelaars.

tet
iq ccrnoed denkt hij wel eens te-
iUr in

n
ri

de li Jd dat hij nog inspec-
ik 1} ac buitendienst was. Letter-
er^]1 flguurliJk dichter brj de

10ei", al maakte hij er ook vre-

Volgens Coenjaerts zijn de bedrijfs-
controles nog altijd hard nodig,
hoewel er zelden of nooit echte mis-
standen worden gesignaleerd.
„Maar de beveiliging van machines
laat nog wel eens te wensen over.

De overheid zelf bezit nauwelijks
woonruimte voor zulke gevallen.

GANGELT - „Kijk, dit is nou ty-
pisch een voorbeeld van de bureau-
cratie inKeulen. Ik krijg net een fax
binnen, waarin staat dat we weer 5
nieuwe asielzoekers krijgen toege-
wezen. Het tijdstip van hun komst
horen we op de dag, dat ze uit Keu-
len vertrekken. Maar wanneer dat
is, dat weten we voorlopig niet.
Wordt dus een verrassing, 's Mor-
gens horen we het, 's middags staan
ze hier voor de deur."

De bezorgde woorden komen uit de
mond van Josef Scheufens, hoofd
van het Ordnungsamt, zeg maar de
afdeling grondzaken, van de ge-
meente Gangelt, even over de grens
bij Schinveld. Scheufens is aan dit
soort faxen gewend. En aan dito te-
lefoontjes uit Keulen.
Terwijl de gemeente Gangelt mo-
menteel al de zorg heeft over pak-
weg 160 'Asylanten', komen er
binnen 2 weken waarschijnlijk weer
een stuk of 15 bij. Het grote pro-
bleem voor Gangelt, éen landelijke
gemeente met bijna tienduizend in-
woners, is de huisvesting.
Men kent in het Duitse systeem
geen woningverenigingen, waar
voor dergelijke eventualiteiten een
of meer woningen vrij kunnen wor-
den gehouden. De woningbouw,

De zorgen in Gangelt staan lood-
recht tegenover de situatie in bij-
voorbeeld de naburige partnerge-
meente Onderbanken, die met ruim
achtduizend inwoners de zorg heeft
over slechts enkele asielzoekers,
verdeeld over 2 woningen.

een nieuwe groep worden gecon-
fronteerd. Deze herverdeling be-
zorgt ons nog eens dubbel werk. Wij
snappen niet waarom de Zentral-
stelle in Keulen, die dit coördineert,
die mensen niet meteen doorstuurt
naar Beieren," aldus Josef Scheu-
fens.

mg woonruimte. En nu blijkt, dat
men Beieren veel te weinig asielzoe-
kers heeft toegewezen. Het gekke is
nu, dat asielzoekers, die al een tijdje
in Gangelt wonen, naar Beieren
moeten verhuizen, en dat wij met

We hebben als gemeente informa-
tieavonden gehouden in café's in de
diverse kerkdorpen. Daar hebben
we verteld, wat er op de dorpelin-
gen afkomt, maar ook hebben we
begrip gevraagd voor de plicht die
de gemeente heeft, en voor de situa-
tie waarin de asielzoekers zich be-
vinden. En dat begrip kunnen de
mensen gelukkig opbrengen. Van-
uit de bevolking komt er zelfs op
allerlei manieren hulp.

men. Inrichting en aanpassing van
de behuizing. En vooral de begelei-
ding van de buitenlanders. Herbert
Thissen, die namens het Sozialamt
in het asielzoekersteam zit, weet
hoeveel extra werk de begeleiding
met zich meebrengt.

Huren
Gangelt heeft 3 ambtenaren con-
stant op het 'Asylanten'-probleem
zitten. Zij zijn voortdurend op zoek
naar huizen, appartementen en ka-
mers. Dat betekent vaak keihard
onderhandelen met eigenaren, die
eerst niets voelen voor verhuur aan
de buitenlanders. Maar meestal
slaat de stemming om, als de eige-
naar hoort, welke vergoeding er te-
genover staat. Om tactische rede-
nen wil Scheufens uiteraard geen
bedragen noemen, maar in de mees-
te gevallen lukt het wel.

Een paar jaar geleden hadden we
hier zelfs tegen de 300 asielzoekers.
Dat zorgde voor onhoudbare situa-
ties. Veel te veel mensen op elkaar
gepakt. Intussen is er een nieuwe
verdeelsleutel voor plattelandge-
meentes zoals Gangelt. Wij hebben
wel veel grondoppervlak, maar wei-

Herverdeling

Gangelt heeft door allerlei toevalli-
ge omstandigheden 11 panden in
eigendom, waarin momenteel ruim
20 appartementen beschikbaar zijn.
Die huizen waren vroeger bijvoor-
beeld dienstwoningen van leraren.
Meer hebben we niet. In de Bonds-
republiek is het de plicht van de
gemeente, om onderdak te ver-
schaffen aan daklozen en asielzoe-
kers," zegt Josef Scheufens.

Als eenmaal woonruimte gevonden
is, komen er weer nieuwe proble-

Begeleiding

Mensen uit Gangelt houden bij-
voorbeeld inzamelingsacties voor
kleding. Maar er wordt ook vaak ge-
noeg gezorgd voor een ontbrekende
t.v., een antenne, of fietsen voor
asielzoekers die ergens op een afge-
legen plek wonen. Mensen gaan
zelfs samen met de buitenlanders
winkelen of naar de kermis. En no-
digen elkaar uit om te komen eten.
Het 'Sozialamt' probeert dergelijke
zaken zo goed mogelijk te coördine-
ren. En de buitenlanders stellen dat
erg op prijs.

Winkelen
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Rode Kruis bestaat 125 jaar
Sinds kort doet zich een stormachtige groei van activiteiten voor Een op twintig

Limburgers lid
van Rode Kruis

LIMBRICHT - Het Nederlandse
Rode Kruis kan bogen op een
breed maatschappelijk draag-
vlak. De 'club' telt maar liefst
een miljoen steunleden en 32.000
vrijwilligers. In Limburg bevin-
den zich, verdeeld over 30 afde-
lingen, 53.000 leden en 2.600 vrij-
willigers. Dat betekent dat één
op de twintig Limburgers lid is.
Van de leden is weer één op elke
twintig actief als vrijwilligers.

Het leeuwedeel van die vrijwilli-
gers (1250, bijna de helft) zet zich
in voor het Rode Kruis Korps.
Dat is de plaatselijke afdeling
die bij regionale activiteiten ge-
neeskundige (eerste) hulp biedt.
In de organisatie gaat jaarlijks
ruim 60 miljoen gulden om. Dat
geld komt van contributies, gif-
ten, acties en bijdragen. Organi-
satoren die bij een activiteit ver-
zekerd willen zijn van deskundi-
ge hulp betalen daarvoor een
klein bedrag. Voor een 'ploeg'
van twee vrijwilligers (bij de co-
lonne Sittard) kost dat ’ 3,50 per
uur.
Deze kosten worden pas sinds
een jaar of vijf in rekening ge-
bracht. Het maakt deel uit van
de 'verzakelijking' van het Rode
Kruis. De doelstelling is in de
loop van de tijd steeds ruimer
geworden. Ze zet zich in voor
hulpverlening aan daklozen, zie-
ken en ouderen. Ze organiseert
vakanties voor gehandicapten en
aids-patiénten.
Sinds januari 1992 moeten de
vrijwilligers ook de taken van de
voormalige Bescherming Bur-
gerbevolking (BB) overnemen,
in nieuw te vormen regionale
'geneeskundige peletons'.
Ook komen er, voor snelle inzet
brj rampen, 'Sigma-teams', be-
mand door vrijwilligers of 'pro-
fessionals' die bij toerbeurt een
week lang een 'pieper' bij zich
hebben, waarmee ze snel op-
roepbaar zijn als de nood aan de
man ofvrouw komt.

Limburgs dogblad Limburg



De vriendschapsverenigingij
derland-China (VNC) afdeW
Noord-Brabant/Limburg holl'
morgen een kennismakinl
bijeenkomst over China in'
Burgerzaal van het gemeen!
huis in Oirschot. De toegant
prijs bedraagt vijf gulden P
persoon. De vereniging S*
zich ten doel de Chinese <_
tuur dichter bij te breng*
Steeds meer mensen hebbj
belangstelling voor de rijke .
schiedenis van China. Tijde!
de bijeenkomst toont Jj
Dong van de Chinese ambasj
de een film over zijn vaderlaJ]
Verder geeft Wim Weel met H
groep een demonstratie van i
gong en Taijiquan. Tevens isl
een 'Chinese leskist' met aljj
lei voorlichtingsmateriaal. _
genen die meer over de vriefl
schapsverenigingwillen wetq
kunnen terecht bij het secrej
riaat, Scheltemaweg 22, 5Ö|
XE Eindhoven.

hier te maken met een zeer uit
zonderlijke samenloop van om
standigheden."

gemaakt en kilo's gif tegen de
kwalijke bewoners heeft ge-
strooid, ziet het er nog steeds
sterk vervuild uit.

De DLV-teams rundveehoud
rij van de Dienst LandboU'
voorlichting in Zeeland, 0
bant en Limburg houden V
15 tot 25 mci open dagen vo
maistelers op veertien praktij
bedrijven. Doel van deze op
dagen is om informatie te _
yen over toepasbare teeltrt1
thoden bij mais. Veel aandaC
wordt besteed aan onkruidh'
kenning, mechanische bestf
ding van onkruid, grondbeWl
king en bemesting. De dem"
straties in Limburg yin
plaats in Panningen, St. O1
liënberg en Maastricht. VO
meer informatie kan men 'recht bij de DLV Hof
04709-84400.

Open dagen

Gedeputeerde Lavigne, die on-
der andere de portefeuille land-
bouw heeft, vindt het verwijt
van de bevolking, dat er te laat
iets aan de bestrijding van de rat-
ten gedaan is, niet terecht. „De
gemeente was niet geïnformeerd
over de rattenplaag. Zodra wij de
alarmerende berichten hoorden
zijn we in actie gekomen.

hees bezweek aan de gevolgen
van de ziekte van Weil, ver-
spreidt door de ratten uit de
beek. De nabestaanden zijn ge-
schockeerd. De zus van de over-
ledene kan haar tranen niet
bedwingen. „Nooit was hij ziek.
Op Eerste Paasdag kreeg Roger
last van zijn been. We hebben
toen direct de dokter gebeld.
Maandag werd hij naar het zie-
kenhuis gebracht en dinsdag
overleed hij. We dachten eerst
dat het een vreemde ziekte was.
Dat is erg, maar zo iets gebeurt
nu eenmaal. Toen we twee we-
ken daarna hoorden dat hij door
een rat was gedood... Dat is bijna
niet te accepteren."

Het enige mooie aan de Cincin-
driabeek is haar naam. Hoewel
de waterdienst van Hasselt, die
zich normaliter met de bestrij-
ding van muskusratten bezig
houdt, de beek net heeft schoon

Maar in Gingelom blijft de
schrik er voorlopig in. „Onze
hond is pas door een rat in de
bek gebeten. Dat beest leeft nog.
Ik snap eigenlijk niets van die
vergiftiging van Vanhees. Wie
weet wat allemaal besmet is. Ik
durfbijna geen ei meer te eten."

Een woordvoerder van de dienst
relativeert de commotie rond het
gebeuren in Gingelom. „De be-
volking wijst nu met een bestraf-
fende vinger naar de gemeente.
Die zou eerder in hebben moe-
ten grijpen. Er zitten daar inder-
daad zeer veel ratten, die komen
op afval af en de Cincindriabeek
is op die plaats sterk vervuild. In
de wet staat dat iedereen die een
bruine rat signaleert, die ook
moet bestrijden. De mensen heb-
ben zelf te lang gewacht met er
iets aan te doen. Maar we hebben

de gemeente geïnformeerd of die
iets wisten van een rattenplaag.
Maar die wisten van niets. Toen
zijn we zelf gaan kijken. Ter
plekke bleek dat alle omwonen-
den van de Cincindriabeek veel
last hadden vanratten. De ziekte
van Weil is niet altijd dodelijk,
wel gevaarlijk. Vanhees heeft
waarschijnlijk in de tuin gewerkt
en is met een wondje gedirect in
contact gekomen met urine van
een rat."
Maar zwager Arthur Champagne
beweert dat Vanhees helemaal
geenwondjes had: „Mijn dochter
heeft hem voor hij naar het zie-
kenhuis ging helemaal gewas-
sen, en die heeft niets gezien van
een wondje."

Verhoogde aandacht is goed,
vindt de woordvoerder van het
waterschap, maar het besluit van
de plaatselijke voetbalclub om
een jeugdtoernooi af te gelasten,
omdat de organisatoren bang
zijn voor besmettingsgevaar,
vindt hij overdreven.
„Aanvankelijk kenden we de
oorzaak van de besmetting niet,"
deelt dokter Vyncke van de pro-
vinciale gezondheidsdienst mee.
„De diagnose van de doodsoor-
zaak luidde 'leptospirose'. Om-
dat dat meestal door ratten
wordt verspreid hebben we bij

" Het gouden paar Pelzer-Janssen. Foto: FRANS RADE

Gouden paar in Heerlen

kort
HEERLEN

" In 't Leiehoes aan de Limbur-
giastraat vindt vanmiddag om 15
uur de feestelijke opening plaats
van de Info-winkel voor sociale
informatie. De winkel is een on-
derdeel van het project 'Wijkbe-
heer, integrale aanpak en vergrij-
zing.

" In de Stadschouwburg geeft
het Rotterdamse 'Trio de Janei-
ro' zaterdag om 20.30 uur de ca-
baretvoorstelling 'Bij de beesten
los.

" De maandelijkse schrijfavon-
den van Amnesty International
worden gehouden op 11, 15, 19
en 21 mei. Voor informatie kan
men bellen naar mevrouw
Schoen, 5422632.

" In Grand Café Charles, Kerk-
plein 67, wordt zondag vanaf 13
uur het derde astrologisch café
gehouden door ATMA.

" De Lionsclub Heerlen houdt
zaterdag van 9 tot 16 uur een gro-
te geranium en perkplanten-
markt op het binnenplein van
Auberge De Rousch. De op-
brengst gaat naar het project
'Sight First' voor blindheid-pre-
ventie.

" Op en rond het Corneliusplein
te Heerlerheide wordt zaterdag
van 11 tot 18 uur de Moederdag-
markt gehouden. De entree is
vrij. De organisatie is in handen
van de BVH'67.

KERKRADE

" Het Renovatiecomité van de
Stichting Maria Goretti Nulland
houdt op zondag 24 mei een gro-
te jaarmarkt op en rond het
Maria Gorettiplein. Personen die
nog een stand willen huren, die-
nen zich zo spoedig mogelijk te
melden bij G. Buter, Pancratius-
straat 24 Kerkrade, 5458125.

" Groen Links Kerkrade houdt
maandag om 20.30 uur de alge-
mene ledenvergadering in café
Nulland.

" In de Lambertuskerk wordt
zaterdag om 19 uur een Argen-
trjs-Salvadoraanse mis opgedra-
gen met het kerkelijk zangkoor
van Eygelshoven.

LANDGRAAF

" Op initiatief van de dochters
van wijlen Huub Rutjens wordt
op zaterdag 16 mei een 'Klein
Reünierje' gehouden in samen-
werking met Contact Oud-Mari-
niers Oostelijke Mijnstreek. De

de Vereniging St. Liduina uit
Brunssum en de Vereniging
Matthijs uit leper in België en de
Vereniging Lt. Gen. Roman uit
Brussel kregen een geldbedrag.

Postzegels
Postzegelverzamelaars kunfl1
op vrijdag 15 en zaterdag ,
mei gaan naar de tiende A 1
Phila-postzegelveiling in 1>
Kolpinghaus in Aken. Na<
postzegels komen ook munt*1
geldbiljetten, ansichtkaart*
en oude Akense aandelen fl
der de hamer. Op 15 mei beg"
de veiling om 17.00 uur en {
16 mei om 10.00 uur.

Ando Gouders (24) uit Kerkrade
is benoemd tot dirigent van het
Landgraaf Vocaal Ensemble. An-
do Gouders volgt Harrie Frings
op. Met ingang van 1 mei is Leon
Eurlings uit Heerlen benoemd
tot dirigent van fanfare Harpe
Davids in Treebeek-Brunssum.
Eurlings volgt Leon Simons op.

Nieuwe dirigenten

Geneeswijze
De Stichting Nederlandse
ternatieve NatuurgeneeswiJj
(NAN) in Parmingen houdt Jzondag 17 mei een open _\
van 10.30 tot 16.00 uur in tj
pand aan deRaadhuisstraat'
Informatie kan worden verk 1!
gen over cursussen integtr
meditatie, zelfhypnose, voet1!
flextherapie, werken met 'chaamsenergie, of met de V
roepsopleidingen magnetisP11
voetreflex, hypnotherapie 'shiatsu. Inlichting**
04760-76861.

HULSBERG - De KRO-radio
verzorgt via Radio 4 zondag aan-
staande een rechtstreekse uit-
zending van de eucharistievie-
ring in de St. Clemenskerk in
Hulsberg. Het gemengd koor St.
Caecilia onder leiding van Pierre
Gerits luistert de mis op.

Radio-kerkdienst
vanuit Hulsberg

Parochie
Langeberg 40 jaar
BRUNSSUM - De bisschop van
Roermond, mgr. Jo Gijsen is
zondagmorgen te gast in Bruns-
sum als de parochie Langeberg
het 40-jarig bestaan viert. Op 3
mei 1952 werd dekerk van de H.
Familie-parochie in gebruik ge-
nomen. Mgr. Gijsen draagt zon-
dag om 10.45 uur de mis op in
concelebratie met plaatsvervan-
gend pastoor J. Wilms en oud-
pastoor Cordewener, die onlang
werd benoemd tot pastoor in
Voerendaal. Het kerkelijk zang-
koor verzorgt de liederen.

HULSBERG - Fanfare St. Cae-
cilia van Hulsberg houdt op 8, 9
en 10 mei een solistenconcours
onder auspiciën van de Lim-
burgse muziekbond. Er komen
251 solisten en ensembles voor
het voetlicht. De jury bestaat uit
Jeu Weijers, en Leon Adams.
Hans Heijkers begeleidt de solis-
ten op de piano. Voor de deelne-
mers die 19 jaar en ouder zijn
bestaat de mogelijkheid afge-
vaardigd te worden naar de na-
tionale kampioenschappen van
de katholieke federatie van mu-
ziekbonden in ons land (FKM).

Solistenconcours
in Hulsberg

Afcent-dames
ondersteunen
goed doel BRUNSSUM - Scoutinggroep

St. Vincentius van Brunssum
viert dit weekeinde het 60-jarig
bestaan. Vanavond is er een reu-

Scoudnggroep
viert jubileum

BRUNSSUM - De Ladiesclub
van Afcent heeft deze week aan
vier organisaties een cheque uit-
gereikt met een subsidiebedrag.
In totaal werd er in het afgelopen
lidmaatschapsjaar door de da-
mes van Afcent 35.000 gulden
opgehaald. De Stichting Oppas
Thuishulp Centrale in Heerlen,

Het echtpaar Frits en Lena Pelzer-Janssen, Bergdriesch 4 te Heerlen,
viert op zaterdag 9 mei de gouden bruiloft. De mis tot dankzegging
wordt om 15 uur opgedragen in de St.-Jozefkerk te Heerlerbaan. Van
18.30 tot 19.30 uur is er in café Drieluik, Heerlerbaan 107, gelegenheid
tot feliciteren.

Geloven
Onder de titel 'Geloven !
vrouw en liefde' houdt 'Werkgroep Vrouw Geloof 'Leven Limburg op zaterdag
mei in de Oranjerie in Ro'
mond van 10.00 tot 16.00 U'
een themadag als afsluiting V*
het seizoen. Centraal staat d*jj
keer de positie van lesbisc'
vrouwen. Men kan zich vóór'
mci schriftelijk of telefonie
opgeven op het VGL-kantoJadres, Heinsbergerweg 12, 6v
CH Roermond, telefo"
04750-32886.

Training
Het Vido-Overleg-LimbU 1

houdt van maandag 18 tot j
met woensdag 20 mei V_\
meerdaagse trainingen vo*
Vrouwen Zonder BaarmoeO
(VZB) in een vormingscentnl!
in Midden-Limburg. Veel vröj
wen die een baarmoeder- cIA
eierstok-operatie hebben <*]
dergaan, krijgen daarna prob'j
men zoals depressies, ver*]
derde seksualiteitsbelevüj
incontinentie en bot- en sp'T
prjnen. Opgevangen worden,J
een praatgroep om je ervafij
gen te bespreken, is daar"!
zinvol. De kosten bedragen!!
gulden per training, incluSJ!maaltijden en overnachting?
in eenpersoons kamers. Tele*!
nische informatie en opga^
04752-1786.

" Het echtpaar Van der Zwaag viert vandaag het gouden
huwelijksfeest. Foto: KLAUS TUMMERS

Gouden paar Zwaag-Van der Schrier
Johannesvan der Zwaag en Johannavan der Zwaag-Van derSchrier

vieren vandaag, vrijdag 8 mei, hun gouden huwelijksfeesst. Er wordt
een feestavond gehouden in het parochiehuis onder de kerk aan de
Mesdagstraat in Meezenbroek.

" Leerlingen van de ballet- en
danssector van de Brunssumse
muzkiekschool geven zondag 10
mei een speciale voorstelling in
de stadsschouwburg in Heerlen.
Aanvang 16.30 uur. Kaarten zijn

BRUNSSUM# De harmonie St. Caecilia ver-
zorgt zondag om 11.30 uur een
moederdagconcert in het Ont-
moetingscentrum. Medewerking
verleent de harmonie De Neder-
landen uit Amstenrade. Entree
en koffie zijn gratis.

" Met 115 tegen 16 stemmen
heeft de Rabobank Bocholtz be-
sloten een sombinatie aan te
gaan met dezelfde bank te Sim-
pelveld-Eys. De juridische fusie
kan met ingangvan 1 juli ingaan.

BOCHOLTZ

" Scoutinggroep De Landgraaf
houdt zaterdag een zogenboem-
de opkomstdag voor lichamelijk
gehandicapte jongeren. Gehan-
dicapten van 5 t/m 17 jaar kun-
nen van 10 tot 15 uur by de
scouitnggroep aan de J. Ver-
meerstraat terecht en vanaf 18
jaar 's avonds vanaf 17.30 uur.
Informatie: 045-251933.
SCHINVELD

te krijgen bij de Brunssumse
muziekschool en zondag vanaf
16 uur bij de stadschouwburg.

" D drumband van de fanfare
St. Lambertus uit Schinveld
houdt zaterdag van 19.30 tot 21
uur receptie in het Fa-Si-La-cen-
trumm aan Ter Hallen, vanwege
het behaalde succes tijdens de
kampioenswedstrijden van de
FKM. In detweede divisie sectie
A-a behaalden de tamboers de
nationale titel.

RIMBURG

" Bij de St.-Jozefkapel in het
Rimburgerbos wordt zondag 10
mei om 10 uur de jaarlijkse her-
denkingsmis van de Vereniging
Oud-strijders 1940-45 en de
Vrienden van de St.-Josefkapel
opgedragen.

bijeenkomst vindt vanaf 20 uur
plaats in sporthal Hoefveld, Bel-
vauer 58 te Nieuwenhagen. Deel-
nemers dienen zich aan te mel-
den bij het secretariaat,
®045-325382.

" In Grand Theater Landgraaf
wordt vanavond om 20.30 uur
een concert gegeven door Ge-
mengd Koor Landgraaf en door
fanfare St. Elizabeth. Morgen, za-
terdag treedt de rickgroep Over-
sized op en zondagmorgen is er
om 11.30 uur een literaire
brunch.

BINGELRADE

China

LezingDe rattenvangers van
de Cincindriabeek

Omwonenden riviertje leven in angst na dodelijke besmetting

Onder auspiciën van de Afl

_
ling Zuid-Limburg van de $'
derlandse Genealogische V<l
eniging (NGV) houdt M. IJ*. I
man op woensdag 13 mci int 1
Denksportcentrum Maastrtf 1
een lezing met als ondenv*i
'Fotograferen bij uw genefl 1
gie'. IJzerman is oud-secreü;
van van de NGV en moment'redacteur van het NGV-t 'schrift GENS NOSTRA. i
gaat aan de hand van dia's
op de mogelijkheden om 4>
genealogische publikaties tel
lustreren met zelfgemaakte
to's. Het Denksportcentrum
gevestigd aan de Francis*
Romanusweg 60 in Maastric
in wijk 21. De lezing begint'
19.30 uur. Voor meer inforö
tie kan men terecht bij H. B
len, Peter Schunckstraat '6418 KB Heerlen, telefo*
045-416920, na 18.00 uur.

In de Cincindriabeek in
Buvingen'Gingelom, vlak bij het

plaatsje Muizen, wemelt het van de
bruine ratten. Het lijkt op het begin van
een sprookje over een mogelijke oorlog
tussen ratten en muizen, maar voor de
inwoners van het Belgisch-Limburgse

gehucht is de rattenplaag de droeve
realiteit, die onlangs haar eerste

slachtoffer eiste. De 62-jarige Roger
Vanhees, die vlak naast de

Cincindriabeek woonde, overleed op 20
april aan de ziekte van Weil,

leptospirose, veroorzaakt door de
bacterie Leptospira

ictero-haemorrhagiae, die door ratten
op de mens wordt overgebracht. Nu het

kalf verdronken is, wordt de put
gedempt. De landelijke waterdienst van
de gemeente Hasselt heeft gif gestrooid,

een mengsel van havermout en
chlorophasimone, en heeft de beek

schoongemaakt. De bewoners moeten
uit de buurt van de beek blijven.

Groenten uit tuinen die besmet kunen
zijn, mogen niet rauw worden gegeten.

De provincie heeft een onderzoek
aangekondigd naar een eventuele

overpopulatie van bruine ratten in de
hele provincie. De schrik zit er goed in.
„Ik zie overal ratten, ook waar ze niet

zijn," zegt de onthutste buurvrouw van
Roger Vanhees. „We leven in angst met

de vraag wanneer er een volgend
slachtoffer zal vallen."

DOORCINDY JASPERS

GINGELOM - „In die beek za-
ten altijd wel ratten, maar onge-
veer acht weken geleden kregen
we er ook hier op het erf echt
last van." Victoire Jenné woont
vlak brj de Cincindriabeek;
slechts een paar huizen verwij-
derd van de plaats waar Vanhees
zijn dodelijke besmetting moet
hebben opgelopen. „We hebben
gif gestrooid tegen het ongedier-
te, maar dat hielp weinig."
Toen onderzoekers van het Tru-
doziekenhuis uit het nabij gele-
gen St. Truiden de buurt rond
het huis van Vanhees kwamen
onderzoeken en vertelden dat de
buurman aan een vergiftiging
was gestorven, schrok ze enorm.
„Ik dacht dat hij vergiftigd was
door ons rattengif."

Maar dat was niet het geval. Van-

" Arthur Champagne, zwager van de enkele weken geleden overleden Roger Vanhees, bij de besmette rivier.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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in het nieuws

prikbord

streeksgewijs
nie in de aula van het Delta-col-
lege. In de afgelopen jaren waren
1800 jongenslid van de scouting-
groep, dus er wordt een behoor-
lijke opkomst verwacht. Zater-
dag is er een grote puzzel-tocht
voor de jeugdige leden en om
acht uur 's avonds begint een
feestavond weer in het Delta-col-
lege. Zondag is er om 10 uur een
mis in de St. Vincentiuskerk en
aansluitend, om 11.30 uur, reci-
pieert de jubilerende scouting-
groep en dat gebeurt ook in het
Delta-college.



Bewoners voor bewoners

TANDARTSEN

Örunssum/Schinveld: Van de
DorPstraat 153 Bruns-sum, «25.16.20."eerlen: Aarveld, Vergilius-sfaat 18, «71.33.85.

tHnudgraaf: Waubach, Maas-
78, «32.78.00. Voor

r«itt gevallen dag en nacht he-fbaar.fcf^rade/Eygelshoven: Schöne-«a Hoofdstraat 2, «45.25.23.
Snijders, Kamp-straat 114, «42.07.77."'e.jerheide^leijerheide, Blei-

J^rneiderstraat 52, «46.09.23.agehjks open van 8 tot 22 uur.
Voncken,

tJ- °«enstraat 6, «44.11.00. Za-lT^ U-15 uur' zondag
vnii 14-30 uur- Voor spoedge-
fna"en van 22-22.30 uur of na tele-fonische afspraak..
"oensbroek/Heerlerheide: Jans-
«,o 1.?' Kouvenderstraat 90,®2<_.56.77.
a "Vï: Voor spoedgevallen eigenaPotheek (b.g.g. «711400).

KERKRADE - De gemeente
Kerkrade gaat de subsidie
voor de Kerkraadse Kerkge-
nootschappen binnen vier
jaar met twintig procent te-
rugbrengen. Van de 75.000
gulden in 1991 krijgen de
kerken in 1995 nog maar
60.000 gulden. Aanvankelijk
wilde de gemeente de ker-
ken met dertig procent kor-
ten. Omdat de parochies dit
bedrag onaanvaardbaar von-
den, heeft Kerkrade de kor-
ting verlicht. Deken H.
Schnackers van Kerkrade

wilde gisteren nog geen reac-
tie geven op de nieuwe sub-
sidieregeling.

politieke groepering stemde met
het college mee, terwijl zijn frac-
tiegenoot Jos Schröder juist te-
gen stemde.

moest krijgen als tegemoetko-
ming in de kosten voor het in-
zaaien en bewerken van een
maïsveld. Het voorstel van B en
W dat voorzag in een vergoeding
van 550 gulden haalde het niet.

PvdA-raadslid Henk Evers re-
kende de wethouder toen voor
dat de gemeente 5200 gulden op-
streek voor de geteelde maïs.

het met de handelwijze van de
stichting, diemet dat staaltjevan
zelfwerkzaamheid de eigen kas
wilde spekken, niet eens. Met
het betalen van de kosten van
het zaaigoed moest de stichting
zich volgens hem tevreden stel-
len.

ONDERBANKEN - De onder-
hand op een klucht lijkende
maïsaffaire in Onderbanken is
tijdens de raadsvergadering gis-
teravond beslist in het nadeel
van het college. Een meerder-
heid van zeven tegen zes raadsle-
den vond dat de Stichting Hof-
feesten Bingelrade 3500 gulden

De hele affaire draaide eigenlijk
om de vraag welke vergoeding
de stichting uit Bingelrade
moest krijgen voor het illegaal
inzaaien van een braakliggend
stuk gemeentegrond.
Wethouder Jo Theunissen was

Met het betalen van de 3500 gul-
den, voor het zaaien, bemesten
en bewerken door de stichting,
zou de gemeente nog altijd 1700
gulden overhouden.

Tijdens de vorige raad staakten
de stemmen met zes-zes. Raads-
lid Sjef Cleven (CDA), de vorige
maand afwezig vanwege een bui-
tenlandse reis, deed nu de weeg-

schaal met een stem verschil
naar de kant van de stichting
doorslaan. Bij het stemmen viel
op dat de coalitiefractie Demo-
craten Onderbanken verdeeld
was. Karel Reubsaet en Pierre
Lindner van die fractie stemden
namelijk tegen hun eigen wet-
houder Riet Cremers-Koekkoek.
Bij de oppositie bleek men ook
verdeeld over de affaire. Boy
Goossens van de gelijknamige

ARTSEN

ISt^'i"^ Voor spoedgevallen>bellen (brandweercentrale)

;Kerkrade-Oost: Tot zaterdag 12j«ur telefoonbeantwoorder eigennuisarts. Van zaterdag 12 uur tot, 10 uur Schiffers,
«^a.21.76. Van zondagmorgen 10| «« maandagmorgen 8 uur Vlug-gen, ©45.29.13.Simpelveld/Bocholtz: Vrijdagjen zaterdag, Jehne ©44.03.33.
£°ndag Schepers, «44.12.13.«oensbroek: Patiënten van Ge-| «'ndheidscentrum Hoensbroek-
oü°r£„kunnen dag en nacht bel-Men, «2i.48.2i. Uitsluitend voor|spoedgevallen: «23.18.00. An-aers eigen huisarts bellen.

Kerkrade gaat minder
bezuinigen op kerken

Effect van pastoraal werk op parochianen groeit

"Knabbel, Babbel en Sabbel
groeien als kool. De drie eek-
hoorntjes, die op donderdag 26
maart liefdevol werden opgeno-
men door de Heerlense familieSlangen, zijn blakend gezond.
Misschien iets té gezond. Pleeg-
moeder Mia Slangen schreefons een briefje namens het drie-tal. „We eten goed en hebben
reuze pret", zo lezen we. „Voor-
al als we uit de kooi mogen.
Dan klimmen we in de gordij-
nen, schaatsen over de schilde-
rijen en bungelen aan de kroon-luchters." Kortom: de nu onge-
veer acht weken oude drieling
is erg ondeugend en dat is al-
leen maar een goed teken!

Vakantie

Het artikel 'Ouderenbeleid mislukt'
(Kerkrade) is voor mij aanleiding te
reageren. Dat het ouderenbeleid in
Kerkrade mislukt is, is een trieste
zaak, met name voor deKerkraadse
ouderen. Maar dat het zou misluk-
ken was voor velen van meet af aan
duidelijk.

Het Expertisecentrum vermeldt,
dat het ouderenbeleid in Kerkrade
ontwikkeld is zonder de ouderen er-
bij te betrekken. Als hoofdfunctio-
naris (i.e. directeur) van de enkele
jaren geleden opgeheven Stichting
Welzijnswerk voor OuderenKerkra-
de (SWOK) was ik nauw betrokken
bij het experiment ouderenbeleid
dat aangezwengeld werd door de
Stichting ZVB(M), zoals uw krant
vermeldde. Voor die tijd was het
extra-murale ouderenwerk met na-
me een zaak waar het SWOK hard
aan werkte.
Het SWOK probeerde haar werk te
doen, door zoveel mogelijk ouderen
bij al het werk te betrekken. Niet
voor ouderen, maar door ouderen
was een principieel gehanteerd uit-
gangspunt.
Wonderbaarlijk genoeg werd dit be-
langrijke uitgangspunt niet gedeeld
door met name de gemeente Kerk-
rade en de ZVB(M). In 1987 heeft
het SWOK-bestuur een bijeenkomst
belegd voor vertegenwoordigers
van de gemeenteraad. Ik kan alleen
maar concluderen dat de gemeente-
raad toen slecht geluisterd heeft. Ik
hoop, dat de raad nu wel luistert
naar het advies van het Expertise-
centrum.

"De kinderen in Kerkrade
zijn zo blij met de uitbreiding
van het aantal plaatsen in het
vakantiekamp van het SCEW,
dat zij zich gisteren massaal
gingen aanmelden. Het is ech-
ter nog iets te vroeg, meldt het
SCEW. Het was slechts bedoeld
als een mededeling dat er dit
jaar 120 kinderen meekunnen.
Aanmelden kan pas later in
juni.

De volgende factoren hebben bijge-
dragen aan het mislukken van het
plaatselijke ouderenbeleid.

Rolstoel* De SWOK-ervaringen werden niet
of nauwelijks gebruikt en het
SWOK moest duidelijk onderge-
schikt worden gemaakt aan de be-
langen van de ZVB(M).

Van onze verslaggeefster

* Het dure onderzoek van de Rijks-
universiteit Limburg bracht niet de
gegevens die gevraagd werden. In
eerste instantie was het de bedoe-
ling om resultaten van deKerkraad-
se samenwerking in het ouderen-
werk periodiek, te meten. Dit vanuit
de opvatting dat samenwerking
voordelen moet hebben voor oude-
ren, maar ook dat samenwerking
moet laten zien hoe de geldstromen
lopen.

Rolstoel (2)
" Er deden ongeveer negentig
dansparen mee afkomstig uit
Nederland, België, Duitsland,
Engeland en Finland. Ondanks
dit succes gaat het niet zo goed
met Winseler Wielen. De club is
naarstig op zoek naar nieuwe
leden. Op dinsdagavond 20 uur
dansen de rolstoelers en valide
mensen in Gemeenschapshuis
Terwinselen de quick step, En-
gelse wals en Weense wals,
maar ook de samba, rumba en
jive. U weet waar u terecht
kunt, met of zonder wielen.

Studenten bestuurskunde leren al,
dat vaak niet de meest logische weg
gekozen wordt, maar een weg die
bepaald wordt door bijv. (politieke)
machtsfactoren en eigenbelang. Als
Kerkrade dat nu ook geleerd heeft
is er misschien nog hoop voor de
Kerkraadse ouderen.

VOERENDAAL,
Armand Boulanger,

ex-hoofdfunctionaris SWOK
(door redactie ingekort)

Portemonnee

HEERLEN - Twee scholieren heb-
ben deze week geprobeerd een door
hen gestolen bromfiets aan de eige-
naar terug te verkopen. Ze wilden
er driehonderd gulden voor heb-
ben. Maar het handeltje mislukte:
de politie kwam erachter.

Bromfietsdieven
lopen tegen lamp

"De meeste tentoongestelde
werken zijn niet te koop. Toch
lijkt het ons de moeite waard
een kijkje te nemen bij de expo-
sitie van Schildersvrienden
Onderbanken. Vandaag wordt
deze uitstalling geopend om 16
uur in het gemeentehuis. Mocht
u van plan zijn deportemonnee
toch mee te nemen, het duurste
werk dat wel te koop is kost 695
gulden. Maar voor 75 piek kunt
u zich ook reeds eigenaar noe-
men van een echte Onderbanke-
naar.

Daarom vindt de gemeente de aan-
vankelijke korting van dertig pro-
cent buiten proporties. Binnenkort
zal de gemeenteraad besluiten of de
korting op de kerksubsidie nog te-
ruggedraaid wordt.

De gemeente Kerkrade is tot de
conclusie gekomen dat het effect
van het pastoraal werk op het maat-
schappelijk welzijn van parochia-
nen groot is en zelfs groeit. Dit
terwijl het aantal gelovigen af-
neemt.

h_? ,myn. Hogeweg 47 Voeren-vaal, «75.14.50. Spreekuur zater-
dag en zondag van 11-12 uur.°gg. TIGH, «711400.
«verkrade/Übach over Worms/
£ieuwenhagen/Eygelshoven:

W. Sophiaplein 2 Kerk-, ade, «41.77.00. Spreekuur
* .-50-12 uur en 19-19.30 uur.
*aals/W_jire/witte___. Nijdam,

23a Simpelveld,
*44.28.80. Spreekuur 11.30-12uuren 17.30-18 uur.
°runssum/Schinveld/Nuth/
"°ensbroek/Schinnen: Durlin-
"sn., BvrS Pijlsstraat 2 Schinnen,

Spreekuur 11.30-12uur en 17.30-18 uur.

GROENEKRUIS
" Bewoners van het psychogeriatrisch tehuis Lückerheide in Chevremont, Kerkrade, heb-
ben gisteren een modeshow gehouden. Drie heren en twaalf dames toonden aan ruim 130
toeschouwers de nieuwe zomercollectie voor bejaarden. Lückerheide doét dit twee keer per
jaaren gisteren alweer voor de tiende keer. Foto: KLAUS TUMMERS

* De ZVB(M) had via dokter Sam-
permans - toen voorzitter van het
het CDA-Limburg - duidelijk ande-
re belangen. De kadootjes in het
kader van het Kerkraadse ouderen-
beleid van de toenmalige CDA-
minister Brinkman aan de ZVB(M)
zijn daar het bewijs van.De tot dan toe verstrekte subsidie

van 75.000 gulden zou worden te-
ruggebracht tot 52.500 gulden. De
kerken haddenvervolgens twee we-
ken de tijd om te reageren op dit
voorstel.

In januari van dit jaarbracht de ge-
meente een nota uit waarin een
nieuwe subsidieregeling voor de
Kerkraadse kerkgenootschappen
werd gepresenteerd.

"Je zit in een rolstoel en bent
gehandicapt. Aan veel dingen
kun je niet meedoen. Maar heel
veel kan ook wel. Wat dacht u
van rolstoeldansen? In Kerkra-
dekunnen ze dat uitstekend. De
rolstoeldansgroep Winseler Wie-
len heeft onlangs deelgenomen
aan de Open Nederlandse
Kampioenschappen Rolstoel-
dansen. In de categorie duo-
dansen-promotieklasse werd
het koppel SoeterslDeurenberg
Nederlands Kampioen. Dat is
een koppel van twee rolstoelers.
Het koppel Boumans/Soeters
werd zesde in de categorie
combi-dansen/hoofdklasse. Dit
koppel bestaat uit een rolstoeler
en een staande partner.'Zymose moet gemeente

resultaat laten zien'

Bezuinigingswolken boven Heerlense instelling
* De provincie had weinig invloed
op het Kerkraads gebeuren, vanwe-
ge de politieke (CDA) druk. In de
wandelgangen werd tegen mij ge-
zegd, dat om die reden Kerkrade
beschouwd werd als een reservaat.
In derest van de provincie werd het
eigenlijke provinciale beleid ont-
wikkeld.

Alle parochies inclusief deken
Schnackers vonden de nota onaan-
vaardbaar. De tijd om te reageren
vonden zij veel te kort en de korting
op de subsidie veel te hoog. „Voor
een gemeenschap is levensbeschou-
wing van wezenlijk belang.

, achtdienst voor spoedgeval-ï?n= Heerlen: «71.37.12. Nuth/
I^endaal/Simpelveld:

Brunssum/Schin-eid/Jabeek: «25.90.90. Hoens-
l°.fk/Merkelbeek/Bingelrade:
*^-55.55. Landgraaf: «32.30.30.

rade/E j h®45.92.60.

DIVERSEN
folGH - Heerlen: «71.14.00. In-
ej 'T'atie over avond- en week-
sen ten van artsen. tandart-
Kru apotnekers en het Groene
hulpdienst SOS: Dag en nacht
Gereikbaar, «71.99.99.

infolijn, «74.01.36.

In een tijd van normen- en waar-
denvervaging kan deze bijdragen
aan het omgaan met de essentie, de
zin van het bestaan", zo schrijft de-
ken Schnackers aan de gemeente.
Verder wijst hij op debuurtfunctie,
de ondersteunende initiatieven en
de structurele zorg die van de kerk
uit gaan.

HEERLEN - „In de toekomst moet
Zymose produktgerichter gaan wer-
ken. We moeten de gemeente het
concrete resultaat van onze inspan-
ningen laten zien. Die verzakelij-
king is nodig om aan mogelijke
bezuinigingen het hoofd te kunnen
bieden", zegt de nieuwe directeur
van de stichting, Bert Scholtes (35).Sluitingstijd disco

Weer ter discussie

Schinveldse kastelein benadert raadsleden
Zymose is één van de welzijnsin-
stellingen die mogelijk getroffen
wordt door de omvangrijke Heer-
lense bezuinigingsoperatie. In to-
taal moet de gemeente 10,5 miljoen
bezuinigen, waarvan ruim 1,4 mil-
joen op de dienst Welzijn.

De afgelopen weken ontving Zymo-
se adhesiebetuigingen uit allerlei
hoeken. Een elfjarig meisje uit de
Heerlense wijk Heksenberg noemt
de tienerclub en meidengroep van
Zymose in een brief 'het belangrijk-
ste op de hele wereld. Het is de
vraag of de gemeente Heerlen daar
ook zo over denkt.

Bert Scholtes: „We moeten de ge-
meente duidelijk maken óf ze waar
voor haar geld krijgt en hoeveel,
maar niet al onze werkzaamheden
zijn om te zetten in 'winst. Een pro-
ject als de cursus zelfverdediging
heeft bijvoorbeeld wél een belang-
rijke sociale en maatschappelijke
functie."

discotheek bij wijze van proef een
ontheffing gekregen voor het langer
openhouden. Sporadisch heeft Wil-
lems eenmalige ontheffingen gekre-
gen voor de zaterdag. Willems ver-
klaart dat door langer openhouden
omwonenden veel minder geluids-
overlast ondervinden van uitgaans-
publiek.
„Als we om twee uur sluiten gaat
iedereen tegelijk naar buiten, met
alle gevolgen vandien. Bij een ope-
ningstijd tot drie uur verlaten de
mensen meer gespreid de zaal en is
er minder overlast. Zij gaan boven-
dien meteen naar huis."

I "-—-_____yon onze verslaggever

i cd^RBANKEN - Kastelein Wil-

' Poin7 s van discotheek Meet-
I veid aan de Beekstraat in Schin-
bank zoekt de raad van Onder-

-sde sï'en.. binnenkort schriftelijk om
Jterdai. SstiJd van ziJn zaak °P za", drie i

Ult te breiden. Reeds ruim
houd

J ar vecht Willems voor open-
nachtï 1 van de disco tot drie 's
van ?°P zaterdagavond, in plaats

i van tw nu geldende sluitingstijd
I °verlat 6 uur Terugdringen van de
ikeliju .van uitgaanspubliek en za-
doo *f belangen zijn voor Willems
cent oa.ggevend. Burgemeester Vin-
qe dif ?r voelt er echter niks voor

' W«,.COtheek elke zaterdag een uur"ger open te laten.

ide ai
C°llege doet Seen voorstel om

I dit nfemene politieverordening op
letns L. te wiJzigen. „Ik heb Wil-
benac| egd dat hiJ wel de raad kan
z°ek i_fn met een dergelijk ver-
fris h . geef hem echter weinig
derEé_rau een raadsmeerderheid een
belan_r voorstel zal steunen. Dewaar^t," ïan de burgers zullen
die J_ 'in Jk zwaarder wegen dan
dUs g" de discotheekeigenaar", al-

déuitr en Willems verschillen dui-
van h ïan menir|g over de gevolgen
t_rd

"et 'anger openstellen op de za-
tot gav°nd. Van november 1990en met februari 1991 heeft de

Zowel politie als de buurtvereni-
ging Beekstraat/Bleekplaats zijn
volgens hem te spreken over het
experiment met de sluitingstijd.

" Bedrijfseconoom Bert Scholtes aan het hoofd van Zymose
Innoverend werken betekent keuzes maken."

Op 5 mei ontdekte een 16-jarige
scholier uit Kerkrade, dat zijn
bromfiets gestolen was. Hij deed
aangifte van de diefstal bij de poli-
tie.
Van een 17-jarige medescholier uit
Simpelveld kreeg hij echter te ho-
ren dat hij ervoor kon zorgen dat hij
voor driehonderd gulden zijn brom-
fiets weer zou terugkrijgen.

Auto'92

Zymose wil ook in 1993 de nadruk
blijven leggen op laagdrempelige
activiteiten. „Anders is het onmoge-
lijk om contact te houden met onze
doelgroep waaronder minima en ri-
sicogroepen", aldus de directeur.
De instelling wil in de toekomst ge-
makkelijk bereikbaar en duidelijk
herkenbaar blijven.

" 'Zo, er staan 100.000 model-
len klaar van onze nieuwe
Opel. We hebben nog één uur de
tijd om een geschikte naam te
verzinnen. Wat denk jij?'
'Even kijken, Calibra hebben
we al, Veetra, Astra.... Tantra?'
'Nee, is niks. Ik dacht meer aan
Opel Tanga.'
'Wat vind je van Opel Toga ofOpel Rumba?'
'Hmm, niet slecht, maar beter
lijkt me Ranja, ja de nieuwe
Opel Ranja.'
'Nee joh, dat kan onmogelijk.'
'En Caransa? OfCaramaba?''Is te lang. Het moet in twee let-
tergrepen kunnen. Halma?'
'Laat maar, ik heb het, ik weet
het zeker. Hou je vast en schrijf
op: de nieuwe Opel Lada '
'Perfect!'

Ritzers ervaring staat daar zowat
lijnrecht tegenover. „Langer open-
houden betekent alleen dat de over-
last, met name aan het Wilhelmina-
plein, een uur later plaatsvindt. De
proef had een klachtenregen tot ge-
volg. Schinveld is nu eenmaal een
dorp met een woonfunctie. We zijn
geen stad", stelt Ritzer.

De Kerkradenaar ging daar op in,
maar waarschuwde ook de politie.
Deze greep in op het moment dat de
bromfiets in ruil voor het genoemde
bedrag bij de rechtmatige eigenaar
terecht zou komen.

Achteraf bleek dat de 17-jarige jon-
gen uit Simpelveld, samen met een
15-jarige vriend uit Heerlen de
brommer hadden gestolen. Beide
knapen zrjn door de politie in de
kraag gevat.

Een bezwaarschrift van Willems vo-
rig jaartegen het niet verlengen van
deproef werd niet ontvankelijk ver-
klaard door het college. Voor het
naar de rechter stappen voelde de
kastelein niets: „Ik wil het niet op
de spits drijven."

De stichting heeft bij de gemeente
een begroting voor 1993 ingediend
op basis van de budgetten van dit
jaar. Daarna volgt een kerntaken-
discussie. „Natuurlijk kunnen we
het dienstenpakket inkrimpen,
maar dat gaat wel ten koste van en-
kele zorgvuldig opgezette plannen",
zegt Scholtes, van oorsprong be-
drijfseconoom. „In het verleden is
Zymose er redelijk in geslaagd om

de bezuinigingen op te vangen,
maar nu is de rek er een beetje uit."

Scholtes acht het zeer wel denkbaardat Zymose bij een forse korting dehorizon gaat verbreden. De stich-ting is voor tachtig procent afhan-
kelijk van de gemeente voor regu-
liere subsidie. Bert Scholtes: „De
rest van ons budget komt uit aparte
subsidies voor bijvoorbeeld het
straathoekwerk. Misschien moeten

we in de toekomst wel produkten
gaan ontwikkelen voor particuliere'
organisaties."

De bedrijfseconoom stelt zich voor
dat Zymose bedrijven gaat helpen
met het opzetten van een perso-
neelsbeleid voor buitenlandse
werknemers. Zymose kan best in-
noverend werken, maar dan moeten
we keuzes maken en dat moet Heer-
len goed beseffen."

Nootjes
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College verslikt zich in maïsweekend agenda

De avond- en weekenddiensten
beginnen op vrijdagavond en
eindigen de volgende week vrij-dag om 8.30 uur.
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Wonen Totaal

Te k. pracht, eik. SERVIES-
KAST 2.25mx1.30mx48cm,
eik. tafel I.6omxBocm, 6
stoelen groen kalfsleer, pr.n.
o.t.k. Tel. 043-670634.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zwaar eiken EETHOEK en
bankstel, geheel compl. Tel.
04492-2017 na 17 uur.

Te koop zwaar eiken BANK-
STEL (3-2-1 zits), kleur bei-
ge, z.g.a.n. Tel. 045-753383
Te koop antieke KAST, eet-
hoek en dressoir Henri
Deux. Tel. 045-458806.
Te koop in perfecte staat
verkerende TOOGKAST,
mooi strak model zonder
veel versierselen, kleur
licht-eiken, prijs ’ 1.550,-.
Zien is kopen. 045-258518.

Braderieën/Markten

Grote Vlooienmarkt
Zondag 17 mei van 10-17 uur.

Drive In Bioscoop Auto Kmo Landgraaf
Aanmelden 040-856693.

Diversen

Bent u met moeder in de wolken
Verras haar met een ballonvaart

EBC, tel. 045-742440 / fax 045-741999
Te koop z.g.a.n. KINDER-
FIETS oma-model; Duitse
hang gokkast. 045-453406.
Te k. 750 paar luxe OOR-
BELLEN; grote partij ket-
tingen en sieraden; 106
haarmode; luxe damestas-
sen en ceintuurs; leuke aan-
trekkelijke handel voor

’ 1.750,-. Tel. 045-753305.
Te koop BAGAGEWAGEN-
TJE ’350,-; bromfiets Tho-
mos 2 jaar oud ’ 600,-. Tel.
045-218196.
Te k. 14-karaats RING van
’2.950,-, nu vr.pr. ’875,-

-' met certificaat. 045-750587.
Inboedel FRITURE te k.
zonder fritureketel, nw.

' ’45.000,-, vr.pr. ’21.000,-,
2 jr. oud. Tel. 045-315617.

Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.

Kunst en Antiek
Engelse miniatuur LAN-
TAARNKLOK. Tel. 043-
-477453.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Hoogste prijs, postzegels,
MUNTEN en goud. Stamps
and Coins. Tel. 045-726789

06-liJnen
*DE WIPLIJN*
***06*9555***
Snelste versierlijn van

Nederland: voor 'n discr.
afspraakje of 'n heet sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 50 cphm

DE WIPKRANT
* 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
50 cphm

HOGE NOOD .
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 cphm

TELEKRANT
06-320.320.00

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-

■ land. Dames en (vaak heel
jonge) meisjes doen hier

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 cphm
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
; 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

Frans Grieks Russisch vrij-
en nr. 69 kussen zijlings

| sexstandjes. 37,5 cphm
06-320.320.59

," Wie durft Lisa live te bellen?
Ze is super blond, met grote

(....)!!
06-320.320.83 (75 cpm)
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

Rijpe vrouw live met jou in
bed! Sexlesjes. 37,5 cphm

06-320.323.56
■

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

1Privé/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 (’l,-p.m)

vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 et p/m

Slippertjes
meis|es zoeken sexkontakt!. 06-320*320*36 - 75 Ct 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

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
’l,-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 Desireé, 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)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter, 50 ep Vzm

06-9618
Adres privé

Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun eigen adres en tel.nr.

06-9685 - 100 et p/m

Ze komt...
bij jou of jij bij haar, ze geeft

haar adres en telefoon-
nummer. 06/100 et p/m

320.322.23
Chantage,

de blonde vrouw knielt voor
een jongen om te...

06-320.321.32 (50 ct.p.Vzm)
Doe het, ik wil het.

Grieks.
Lia met 2 ruwe knullen.

06-320.323.85 (50 ct.p.'/2m)

Lesb. SM.
Aan de ringen, de kaars, de

zwartleren gordel en..
06-320.340.88 (50 ct.p.'/2m)
De vrouw doet zonder slipje
het vogelnestje.

Kom maar Hans. Voel maar.
06-320.340.55 (50 ct.p.'/am)
Ada 3j. getr. Van een jongen

krijgt ze eindelijk
een grote..

06-320.340.33 (50 et.p.1/2m)

De sextafel.
Als ze erop vastligt onder-

gaat ze een sensatie.
06-320.340.22 (50 ct.p.V2m)

Ik heb een oproep in de
Chick geplaatst! Wat zoek je
dan precies? lemand zoals

jij...
Chick Contact

06-320.330.63 -’l,- p/m. |

" Na de wijn zwicht ze. Willen
jullie dat ik buk

voor Grieks?
06-320.340.01 (50 ct.p.Vam)
S&M Liveßox. Er is tussen
13 en 17 uur een bazin op

de Box. Durf je! 37,5 cphm

i 06-320.320.65
Giechelend legt Babette de
hoorn neer. Haar vriendin
Maartje kijkt haar verlegen

aan. Denk je echt dat
iemand op onze oproep
reageert? Seventeen

Versiercentrale. ’l,- p/m.
320.340.17

De meester legt haar op de
offertafel. Het puntje van zijn
mes glijdt over haar vrouwe-

lijke lichaam. Ik wil bloed
zien... ’ 1,- p/m.

i 06-320.325.53

' Luister hoe Suzanne praat
met echte club-meisjes,

want zo kom je er achter
waar ze het beste aan jouw

wensen kunnen voldoen.- sexadresjes & informatie op
een rij. ’ 1,- p/m.

06-320.322.02
Zo sensueel. Zo lekker. Zo
soepel glijden haar handen
over je tintelende lichaam.
Luister maar... ’ 1,- p/m
06-320.322.00
300 meiden

zoeken een heet slippertje
06-320.321.44 - 75 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
huisvrouwtjes willen alles, met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Nieuw

Gay Boys privé
Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkere knul. Bel snel
06-9614-50 et p/m

Onderdanige jongens bellen
met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 75 Ct p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320,330,18-50ctp/m

lust. live. lekker
Houd je van lekker, houd je

van snel, bij de heetste
familie doen ze dat wel!
06-320.330.73 ( 75 cpm)

Monica
06-320.331.07 - 75 et p/m
Denk gewoon dat je haar

" handen voelt.

Love Live
De wildste avonturen 24u pd

Live-sex op de aparte lijn. ,
75 et p/m

06-320.370.07
Bel Lenie

Voor gratis sex per telefoon
of bij haar thuis.

06-320.324.96 - 75 et p/m
Langzaam zakt ze door haar

knieën. Zit ik zo goed?
’l,-p/m.

06-320.320.01
De Leidse student wil op
een speciale manier ont-
groend worden. Op deze
box is dat zo gebeurd!

’l,-p/m.
06-320.330.44

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel. 06-9502
75 cpm

**06-9603**
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. 75 cm
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

06-320.330.60 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. 75 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen.
06-320.330.87 - 50 Ct p/m

Op ze Frans
Debbie: de eerste keer, Oh
wat lekker 06-9664 75 cpm

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. (75 cpm)
Renate spreekt voor de

eerste keer een 06-lijn in.
Nooit geweten dat je daar in
het echt óók opgewonden

van raakt, ’ 1,- p.m.
06-320.328.30

Nieuw
Voor de één is sex een spel-
letje... Voor de ander is sex
een uiting van liefde... Toch
kan je er ook verschrikkelijk

om lachen!!!
06-320.323.65 ’l,-p/m.

Sexgenot...
Sexplezier... Sexdates...
Bestaat er nog méér?
Wij dachten van niet.

06-320.320.11 -’l,-p/m.
Haar open spreekuur wordt
druk bezocht. Deze sexuo-
loge laat jou stiekem mee-

luisteren! ’ 1,- p/m.
06-320.323.16

De agente onderwerpt hem
aan een kruisverhoor. Daar

krijgt hij het pas echt
benauwd van... ’ 1,- p/m.
06-320.323.15

Suzanne heeft hele grote...!
06-9667

Wie wil ze vasthouden.
75 et p/m

Debbie's
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes.
06-350.222.23 - 50 et p/m

Grieks!
Nu wordt Lifesex pas echt

waanzinnig voor Helen!
06-320.340.41 - 50 cpVam

Nee, niet mijn slipje uit!
Maar als die vreemde door-

zet... 50 cpV2m
06-320.330.51

Kontakten/Klubs

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 0932-11766494.

Openingstijden v.a. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.
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

Nieuw privé Candy
Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

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 ongedwongen 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!!!

De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verwennen u. Pikante lingerie, ma-zat.

11-24 u„ zond. 15-23 u. Kapelweg 4, K'rade, 045-425100

.'Nieuw! Privé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the Best

Superstunt
Gratis erbij: striptease en vib show bij 1 uur all-in.

Diverse shows en massages mogelijk met
5 bloedjonge meisjes (v.a. 18 jaar). Alles mog. bv. soft en
harde SM! Ook slavin en slaaf; meesteres en meester ook
aanw. bij boy! Nieuw, bloedjonge jongens (vanaf 18 jaar)voor alles in, ook transsexueel en travestiet.

Bel voor info S 045-274587
Wegens drukte, leuke jonge meisjes en jongens gevraagd.Geopend van 11.00-02.00uur 's nachts, zondags gesloten

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
met verschillende dames tussen 18-38 jaar

Bel voor meer info ons telefoonnummer

06 - 52980255
Tevens meisjes gevraagd voor dag- en/of avonduren.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 4

nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103,Kerkrade

Tel. 045-462084
Porky's Pretpark!!

Manuela, Corina, Renee, Ginger, Jennifer, Daniella, Kelly,
Nathalie, Sandra en Karin.
g 045-228481

Paradiso-Club 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf, v.a. 14.00 uur.

Leuke assistentes aanwezig.

Madame Butterfly
vraagt buffetdame voor de avonduren 04492-1934

Het neusje van de zalm
*** Riversideclub ***

A2afslag Echt / Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. Open
v.a. 14.00 t/m 02.00 uur. Weekends gesloten. Tel. 04755-

-1854. 100 meter voorbij Camping de Maastero.

Peggy privé en
Escort

3 leuke stoeipoezen aanw.
Ma-vr. 11.00-22.30

wo. tot 19.00 u. 046-374393

Buro Janine
Tel. 09-3211-758854

Hotline
Escort service.

Tel. 04498-53403.
Club Sans Soucis Tegelen.
Een van de betere, zoekt

Leuk meisje
Vrijblijvend info: 077-
-736086 na 17.00 uur.

Shirley privé
045-727538.

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen VVV en Kesselkade

043-254183

Och was ik maar....bij

LYDIA
blijven komen...

046-749662 van 11-23 u.

Love escort
045-320905

Wat is het toch fijn om eens
bij

Sandra
te zijn. Ma t/m vr 10-22 uur

Weekend gesloten
Tel. 046-757517.

Buro Geleen
Bern, op nivo 046-748768

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.

Topmassage
Nikki

,09-32.11.304785

Monika's escort
met leuk meisje en leuke
jongen. Tel. 045-727854

Escort-Service all-in
g 045-326191

Blue Eyes
Na 20.00 uur

(5 leuke dames)
06529-81528

’ 150,-. p/uur.
Zonder voorrijkosten.

Golden Girls
Na 20.00 uur

(5 leuke dames)
046-514654

’125,- p/uur
Zonder voorrijkosten.

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
g 045-418606
WERK JE BIJ

een Sexclub, Escort of Privé
Laat van je horen! Dagelijks
bellen duizenden mensen

met deWIPKRANT 06-9559
GRATIS ADVERTEREN

Tel. 078-313.314

Privé
Heerlen-Centrum van 11.00
tot 18.00 uur 045-714707.

Totale ontspanning!
massage door (nietf
Leuke meisj<

Tel. 045-353489;

SM Rachel
Tel. 045-274810

Dolores-Chef
Af 10 uur, ook zat. en

045-721759, meisje_
Nieuw escof

van 12.00-03.00 uur,
service, discreet, snel.

045-413887

Escort ServiC
voor een leuk meisje t

thuis of hotel v.a. 12 t/rt
Tel. 045-422685

Nieuw Loes il
Voerendaal en Brig*
11-23 uur, 045-2545 J

Ter overname
Privé-Club

te Kerkrade. Tel. 045
459916 of 456821 J

Privé en Escort
Anita

Tel. 045-352543_
Buro Heerlen, adressef

vé. escort La Femme'
boys voor heren en dal*
g 045-2253.
Cinderella

Leuke blonde meisjes.
wachten u. Spiegeikaf
whirlpool, bubblebad. (■
relax mogelijk. Oude Iweg Noord 56, Susl
naast tennisbal. Tevens
meisje gevr.

Meisjes
willen jullie werken metf

zier, bel dan vlug dS
>nummer hier:

04748-2677
Club Maxim

Rijksweg 28, Baexeff
Angelique

Privé, W. 043-63941

Contactburo
Sittard '5046-523203

Nieuwe inschr. gevr.
Vrangendael 154, Sittg.

Privé Daisy
Donderdag trio-dag-
Vrijdag: sexy lingerie
Zaterdag: in Lingerie

van 11-19 uur.
Tel. 045-229091 _,

_<
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Duitsers
afgetroefd

PRAAG - Versuft, verrast en uitge-
teld. De Duitse ijshockeyploeg ver-
liet compleet overdonderd de ijshal
in Praag, waar Zwitserland na een
overwinning van 3-1 (1-0 0-1 2-0)
verrassend de halve finales van de
wereldtitelstrijd voor A-landen bin-
nenstapte.

De Duitsers waren na hun goede
prestaties in de groepswedstrijden -
tweede achter het ongeslagen Fin-
land - al uitgegaan van een plaats
bij de laatste vier. Met uitzicht op
een medaille, dachten ze. De num-
mer tienvan deOlympische Spelen,
net terug in de A-groep na jarenlang
tussen de B- en C-categorie te heb-
ben gespeeld, bezorgde de favoriet
een kater van jewelste. Titelverde-
diger Zweden is de volgende tegen-
stander.

Tsjechoslakije heeft vooralsnog
geen moeite met de favorietenrol bij
de wereldtitelstrijd in eigen land.
De Tsjechoslowaken bereikten de
halve eindstrijd na een afgetekende
overwinning op de Verenigde Sta-
ten. Na de zege van 8-1 (4-0 2-1 2-0)
is Finland de laatste hindernis op
weg naar de einstrijd.

Uitslagen: Zwitserland-Duitsland 3-1 (1-0
0-1 2-0) - 12. Brodmann 1-0, 26. Hegen 1-1,
48. Hollenstein 2-1, 49. Triulzi 3-1. Toe-
schouwers: 12.000.
Tsjechoslowakije-Verenigde Staten 8-1 (4-0
2-1 2-0) - 7. Svehla 1-0, 10. Prochazka 2-0,
11. Augusta 3-0, 15. Kadlec 4-0, 25. Hrbek
5-0, 27. Kadler 6-0, 29. Richter 6-1, 50. Lutji-
na 7-1, 56. Augusta 8-1. Toeschouwers.
12.000.

Agu tekent
vandaag bij
Club Luik

MAATRICHT/LUIK - MW
raakt zijn huidige doelman Alloy
Agu definitiefkwijt. Vandaag te-
kent de Nigeriaan een contract
bij Club Luik. Bij de nieuwe
club van Eric Gerets moet Agu
de vervanger worden van Jacky
Munaron* die mag vertrekken
naar een andere club. Met de
transfer van Agu naar Club Luik
is een bedrag gemoeid van ruim
zes ton. Dat bedrag is bestemd
voor Nol Hendriks, die een jaar
geleden de komst van de Nife-
riaan naar MW financierde.
MVV zal nu alles in het werk
stellen om de Ghanees Edward
Ansah, die al een tijdje op proef
meetrainde bij de Maastrichtse
club. te contracteren.

f
Individueel mogen de selecties
amper voor elkaar onderdoen;
als geheel is Feyenoord bedui-
dend hoger in te schatten. Een
sterk collectief dat in de loopvan
het seizoen nog verbeterde. De
ploeg onder Wim Jansen en ge-
durende korte tijd onder Hans
Dorjee 'draaide' een constant sei-
zoen. Moest echter regelmatig
tot op de bodem van zijn krach-
ten gaan.
De grootste kwaliteit van de
thuisploeg zit in het verdedigend
vlak. De kracht van het team,
doch ook de achilleshiel. Maar
daarover zo meteen. Slechts ne-
gentien competitietreffers moest
Ed de Goeij incasseren. Daarte-
genover staat een aanval die het
scoren bepaald niet uitgevonden
heeft. Vanuit de versterkte ver-

■ dediging werd te vaak ternau-,
wernood met 1-0 gewonnen.

Evenals Feyenoord gaat Roda
JC uit van een sterke verdedi-
gende basis. Daarin en alleen
daarin liggen in De Kuip waar-
schijlijk mogelijkheden. Voor
het eigen publiek en opgezadeld
met de favorietenrol, kan Feye-
noord niet achterin blijven han-
gen. Roda zal de druk halverwe-
ge de eigen helft moeten opvan-
gen en vandaaruit zonder veel
omwegen de vleugspitsen moe-
ten bereiken. Snelheid en ruimte
zullen de Kerkradenaren in aan-
vallend opzicht moeten hebben.
Dat zal de taak voor Michel Boe-
rebach zijn. Zaak is het dat Boe-
rebach vlak voor de eigen linies
opereert om aldus de ruimte
voor de opkomende Fraser zo
klein mogelijk maakt. Daarnaast
moet hij de pass versturen om
Hofman c.g. Huiberts hun actie
te laten maken.

Omdat Roda JC in principe van
een verdedigend concept in een
kleine ruimte moet uitgaan, lijkt
het niet waarschijnlijk dat er
voor spelers die de ruimte moe-
ten hebben, Ter Avest en Van de"
Luer, een basisplaats is wegge-
legd. Blijft natuurlijk de vraag of
een ploeg, die de laatste maan-
den geen echt collectief was, dat
in een wedstrijd wel kan zijn.
Mogelijk dat de 'vertrekkers' nog
een keer de handen in elkaar
slaan en zich op die manier in de
etalage spelen. In dat geval zou
de bekerfinale, evenals de vorige
edities waaraan Roda JC deel-
nam, best wel weer eens in een
verlenging kunnen uitmonden.

Wateroverlast redt Becker en Stich voorlopig uit benarde positie

Regen voorkomt koude douche " Monica Seles bereikte
zonder moeite de volgen-
deronde van het toernooi
in Rome. Foto: AP

Driemaal werd de service van Pri-
mosil, die duidelijk de zwakste spe-
ler was, gebroken. Aan het begin
van de tweede set hadden Nijssen
en Suk het even moeilijk. Door ser-
viceverlies van Suk kwam het Ne-
derlands/Tsjechisch duo met 3-1
achter. Vijf games op rij brachten
toch nog de zege.

te baat om te ageren tegen het zwa-
re toernooi-schema, dat de speel-
sters tegenwoordig krijgen voorge-
schoteld. „Er komen steeds meer
toernooien bij. Dit jaar moesten we
aan minstens tien meedoen. Vol-
gend jaar is dat twaalf. Op die ma-
nier komt van rustnemen niets".

In de kwartfinale ontmoeten Nijs-,
sen/Suk de Amerikanen Patrick
Gailbraith en Scott Melville. Vorige
week heeft Gailbraith met Patrick
McEnoe nog het toernooi van Ma-
drid gewonnen. Nijssen en Suk zijn
op dit moment de favorieten voor
de eindzege. De combinaties die
eerste en tweede geplaatst zijn -
Kelly Jones/Rick Leach en Scott
Davis /David Pate - zijn al in de eer-
ste ronde uitgeschakeld.

Nijssen
Torn Nijssen en Cyril Suk hebben
zich zonder veel moeite voor de
kwartfinale van het herendubbel
geplaatst. In de eerste ronde waren
de Duitsers Mare Göllner en David
Primosil de tegenstanders. Nijssen
en Suk, als derde geplaatst in Ham-
burg, wonnen met 6-2, 6-3.

■MBTJRG - Dankzij een regenbui is enigszins paradoxaal
*jts Becker en Michael Stich gisteren bij de openDuitse ten-

in Hamburg een koude douche be-
örd gebleven. Beiden mochten de kleedkamer opzoeken op
i moment dat het niet goed met hen ging. Becker had net
perste set van de Italiaan Renzo Furlan met 4-6 verloren en|h was na winst in de eerste (6-3) in de tweede set met 2-4
(tergeraakt tegen de Oostenrijker Horst Skoff.
i'cek (tegen Ivanisevic) en Haar-J (tegen Michael Chang) kwa-. niet in actie. Hun partijenjuen verschoven naar vandaag,bIJ Haarhuis het programma
’et centrecourt opent.
Jrdat het in Hamburg begon tereren, had Stefan Edberg metatlend spel weinig heel gelaten
-r.n>

SPaanse gravelbijter Fran-
" <-lavet (6-3 6-1)en had de Itali-

het duel tegen land-

genoot Pescosolido met 6-4 6-4 op
zijn naam gebracht.
Bij de open Italiaanse kampioen-
schapen voor vrouwen was Jennifer
Capriati de uitvalster van de dag.
De Zuidafrikaanse Amanda Coetzer
versloeg de zestien-jarige Ameri-
kaanse met 6-1 3-6 6-4. Capriati was
de afgelopen maand naar school ge-
weest en miste wedstrijdritme.
Monica Seles (6-0 6-1 tegen Carrie
Cunningham) nam de gelegenheid

Herkansing
voor De Kok
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BASTIA - In een ziekenhuis in
Bastia zijn gisteren twee toe-
schouwers, die dinsdagavond bij
het instorten van een tribune
zwaar gewond was geraakt, over-
leden. Daarmee komt het totaal
aantal doden bij de ramp, kort
voor het bekerduel tussen de
plaatselijke tweede divisieclub
Bastia en landskampioen Olym-
pique Marseille, op twaalf. Van
de 526 gewonden die zijn opge-
nomen in ziekenhuizen op Corsi-
ca en in Frankrijk zelf, is de
toestand van dertien kritiek en
zijn er tachtig zwaargewond.

Dodental stijgt
naar twaalf

PARIJS - Parijs kan onmogelijk
een favoriete stad zijn van Irene de
Kok. Op de eerste dag van de Euro-
pese judokampioenschappen ver-
loor zij, net als bij het laatste Tour-
noi de Paris, haar eerste partij. Weer
van een Francaise, dit keer Laetitia
Meignan, Europees kampioene
1991. De omweg, via de herkansing,
kan tot Barcelona reiken, De Kok
heeft zaterdag nog één overwinning
nodig om ten minste vijfde te wor-
den, brons is op afstand vaag zicht-
baar.

DOOR FRED SOCHACKI

Het verlies tegen Meignan, erg over-
tuigend in anderhalve minuut,
stond niet alleen. Van de acht Ne-
derlandse deelnemers, bleef alleen
Dennis Raven zonder nederlaag,
Jenny Gal haalde niet eens de her-
kansingen. Voor Olympisch gese-
lecteerden als Dennis Raven, Jenny
Gal en Monique van der Lee, zijn de
Europese kampioenschappen niet
meer dan een repetitie, waarbij het
cijfer nauwelijks telt.

Nog enkele
kaarten voor
bekerfinale

KERKRADE - Voor de bekerfi-
nale van zondag tussen Feye-
noord en Roda JC zijn nog enke-
le kaarten verkrijgbaar (zitplaat-
sen a 32 gulden). De verkoop
vindt plaats in het stadion van
Roda vandaag van 9.00 uur tot

17.00 uur en morgen van 9.00 uur
tot 14.00 uur. Voor de supporters
die de reis naar Rotterdam per
trein maken, zullen alle stoptrei-
nen vanaf 13.00 uur voor het sta-
dionstoppen. Zij die de sneltrein
kiezen, dienen in Dordrecht over
te stappen op de stoptrein naar
Rotterdam.

In tegenstelling tot wat gisteren
in deze krant stond, zal de kanti-
ne van Roda JC 's avonds niet
geopend zijn. Bij winst van Roda
spelen alle activiteiten zich af in
het centrum van Kerkrade.

PARIJS - De finale van het
Franse bekervoetbal gaat niet
door. Evenmin zal er dit week-
einde op Corsica worden gevoet-
bald. In plaats daarvan komt er
op 12 mei in het Parij se Pare des
Princes waarschijnlijk een lief-
dadigheidswedstrijd tussen
Olympique Marseille en AS Mo-
naco, waarvan de opbrengst de
slachtoffers van de voetbalramp
in Bastia ten goede zal komen.
Volgens voorzitter Bernard Ta-
pie is Olympique Marseille nog
niet akkoord gegaan met de
wedstrijd van 12 mei in het Pare
des Princes tegen AS Monaco.
De spelers zeggen zich niet als
bekerfinalisten te beschouwen
nu de halve finale tegen Bastia
vanwege de instortende tribune
niet is gespeeld.

Franse finale
geschrapt

De Kok heeft, het valt niet te ont-
kennen, verloren door haar ontbre-
ken in de topcompetitie gedurende
vier jaar. Op haar weg terug kreeg
zij weinig startgelegenheid in A-
toernooien, de prestaties in wat
minder hoog ingeschatte evene-
menten waren echter goed genoeg
om haar weer tot Olympisch kandi-
date te maken.

Bekerfinale 1992: hoe wordt er gespeeld en wie heeft de beste kansen?

Waarom
Roda JC
wint en
Feyenoord
niet verliest

- Al weken houdt
tP <_noord-Roda JC de gemoede-
lijk g- VoorRoda JC de belan S-Kste wedstrijd van het jaar en

r.Feyenoord de bekroning op
ijzersterk seizoen. De Rotter-

zijn torenhoog favoriet;
Reker zet zijn geld op Roda JC.

vat 1S wiJsheid- Roda JC heeft al
gestunt in de Kuip en Reker

sch a* meer dan eens een wedden-
ledap VerJoren. Koffiedik kijken.
e ereen doet eraan mee en ieder-

■^itl S*aa* klaar met zijn mening en
v 0 e^j- De cijfers spreken in het
Au e^ van dePl°eg d*e z^cn mdc
ihar!^ gesteund weet door een aan-
pot v^n ruim veertigduizend sup-
(de prs' Veertien punten sprokkel-
(rrip benoord in de competitie
'heek. biJelkaar dan Roda JC. Een

c°Hectief, waarin strijd niet
urc,t geschuwd.

Hans Heus (7). Heeft dit seizoen
afgerekend met zijn slechte
naam. Aanvallend ingesteld en
scoort regelmatig.

René Trost (7). Eveneens aanval-
lend ingesteld en scorend ver-
mogen. Overconcentratie
speelt hem wel eens parten.

is. Sterk op de lijn, maar mist
de klasse van zijn opponent. *

Verdediging van
rechts naar links

Hoda Tn2akte speelde wisselvallig;
h. oot 2elfs af naar de midden-
er >Wf>i d eigenlijk alles fout
de ir ■Zo overtuigend dat het in
Daar 1.1? alleen maar beter kan.
°«istr iampt heel Kaalheide en
Haas* n zien aan vast- Daar-
de g.speelt de factor geluk en
den u lgneid die bekerwedstrij-
ke "^merkt geen onbelangrij-
kere "L1 het Positieve Zuidlim-
rnati„ denken- Want puur cijfer-
Kerkr !in kwalitatief zouden de
eind radenaren aan het kortstebürt-^eten trekken. Het Lim-
deijfu Dagblad zette de vermoe-
bekp, ~ opstellingen voor de
plaat t

ale naast elkaar en
bij te er wat kanttekeningen
soo ,.ussen de haakjes het per-
toP„ ,Jke cijfer dat een speler is«gekend.

Doel
man G°eij (8)* Een Prima doel"
'arm misscnien wel Neder-
fif>,

s beste. Kroonprins enf^aoodverfd opvolger van
o *.ns. van Breukelen in het

Hen J,e"doel-
hehh Bolesta O- Kan dagen

dat hij onpasseerbaar

Arnold Scholten (7). Gelegen-
heidsback de voorbije weken.
Goed overzicht en goed af-
standsschot. Geen echte stop-
per.

Gerrie Senden (7). Jong en oner-
varen, maar compenseert dat
met speldiscipline. Sober maar
effectief.

John Metgod (7). Winnaarstype
met veel ervaring en inzicht.
Sterk is zijn kopbalspel bij
spelhervattingen en zijn coa-
ching. Mist snelheid.

Gêne Hanssen (7). Geen begena-
digd technicus maar een kei-
harde werker die zijn ploeg op
sleeptouw kan nemen. Goed
schot vanuit tweede lijn.

John de Wolf (7). Meedogenloos.
Imposant, sterk in de lucht.
Gebrek aan wedstrijdritme.

Bert Verhagen (7). Talentvol en
sierlijk. Kopbalsterk. Kan zich
voor een duel enorm oppep-
pen. Mare Luypers (7). Roda-belofte

Middenlinie:
Peter Bosz (8). Tactisch sterk.

Goed spelend van achteruit.
Beschikt over prima techniek.

Michel Broeders (8). Dynamisch.
Groot loopvermogen en sterk
opbouwend. Een van de waar-
devolsteRoda-krachten.

Henk Fraser (7). Groot atletisch
vermogen. Kopsterk en abso-
luut meedogenloos. Zijn kracht
licht vooral op verdedigend
vlak.

Michel Boerebach (8). Geweldig
voetballer, maar te weinig ren-
dement. De vrije trap en het
afstandsschot zijn zn sterke
wapens.

Rob Witschge (8). Veel beslissen-
de acties. Technischen tactisch
sterk. Gevaarlijk bij spelhervat-
tingen.
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Een fysiek sterke speler die
naast verdedigend werk ook
aanvallend rendement heeft.

Voorhoede:
Gaston Taument (8). Kende een

terugval. Kreeg weken rust en
vindt nu weer de directe weg
naar het doel. Goede individue-
le acties.

René Hofman (8). Voorbereider.
Speelt in het teambelang. Ste-
ke voorzet zowel links als
rechts. Dagvorm van groot be-

lang.
Marian Damaschin (7). Typische

goaltjesdief; een linke broeder
in elk strafschopgebied. Een
luie speler die echter geen mo-
ment uit het oog moet worden
gelaten.

Graham Arnold (8). Harde wer-
ker. Gevaarlijk met zijn kopbal-
len. Zoekt altijd de eerste paal
op.

Reggie Blinker (8). Technisch
begaafd. Zoek altijd de weg
naar het doel en scoort regel-
matig.

Max Huiberts (7). Technisch ver-
zorgd spel. Gevaarlijk voor het
doel en kopbalsterk. Mist wat
routine en is sterk afhankelijk
van de vorm van de dag. Daar-
door heeft hij te weinig rende-
ment.

Bij elkaar opgeteld heeft de
Feyenoord 82 en Roda JC 81
punten. Beide ploegen, als de
trainers kiezen voor genoemde
opstelling, ontlopen elkaar wei-
nig. Voor de spanning in de fina-
leeen goed voorteken.

sport



LANDGRAAF - Overal in
Waubach siert zijn portret,
omgeven door de oranje club-
kleuren van de gelijknamige
eersteklasser, de winkelruiten.
Maar dat is ook niet verwon-
derlijk, want het komt niet zo
vaak voor dat iemand door
zijn vereniging gehuldigd
wordt voor het feit, dat hij vijf-
tig jaar actief is als voetballer.
Vandaar dat 'Mister Waubach'
Dick Snippe, inmiddels bijna
62 jaar, vanavond door zijn
vereniging groots gehuldigd
zal worden. Morgen wordt hij
dan in een jubileumwedstrijd
tussen het Dick Snippe-team
en oud-Roda JC nog eens ex-
tra in de bloemetjes gezet.

Snippe zelf wordt er koud noch
warm van. Natuurlijk is hij gechar-
meerd voor de belangstelling. Maar
hij beschouwt sport als een gewoon
facet van het dagelijkse leven. Hij
voelt er zich lekker bij. Hij rookt
jiiet (meer), drinkt af en toe en.
denkt er voorlopig niet aan om te
stoppen. Nog steeds staat hij, zoals
hij zijn hele voetballoopbaan ook al
heeft gestaan, onder de lat, zowel
bij de veteranen als bij het zesde elf-
tal. Daarnaast fluit hij nog menig
wedstrijdjeen hij heeft de zorg over
de Waubach-accommodatie.

Herman Heine moet dambond nieuw leven inblazen

'Vorig bestuur heeft
totaal niets gedaan'

Van onze correspondent
MARCEL WERRY

WILLYWINGEN
Van onze correspondent

Dick Snippe, 'gouwe ouwe'
was bestuurslid bij Laura en omdat
ik ook nog eens op de mijn met de-
zelfde naam werkte, was de over-
stap gemakkelijk te maken," vertelt
Snippe.

Waubach is apetrots om zon mar-
kant figuur binnen de gelederen te
hebben. Een receptie en feestavond
is dan ook het logische gevolg. Mor-
gen om 19.00 uur speelt het 'Dick
Snippe-team', met onder anderen
Huub Deswijzen, Jean Dautzen-
berg, Thei Thijssen, Bert Wassen,
Dick van Steenbruggen en Ron
Wolf een huldigingswedstrijd tegen
oud-Roda JC. In dat team geven o.a.
Leo Ehlen, Roger Raeven, Huub
Smeets, Michel Mommertz, John
Meuser en John Pfeiffer acte de
présence.

Receptie

In 1968 (Snippe praktiseerde al drie
jaar de combinatie voetballer-
scheidsrechter) keerde hij bij Wau-
bach terug. Inmiddels was hij al 38
jaar. Snippe dacht nog niet aan af-
bouwen, want hij werd prompt
weer de eerste doelman van de ver-
eniging. „Na twee jaar vond ik het
echt welletjes, vandaar dat ik zelf
maar voor een nieuwe doelman heb
gezorgd." Snippe doelt op Sjef Er-
kens, die zijn plaats in 1970 onder
lat overnam. Via Waubachs vierde
team, waar hij in 1980 samen met
zijn beide zonen de kampioensvlag
mocht hijsen ('Die twee zijn inmid-
dels gestopt, zij voelden zich te oud'
zei Snippe met enig gevoel voor un-
derstatement) belandde Snippe een
jaar of zes geleden in het zesde
team.

Terwijl in Linares de kandidatenmat-
ches werden gespeeld vond er in het
Duitse Dortmund een sterk grootmees-
tertoernooi plaats. De bedoeling van de
organisatie was om de tien hoogstge-
plaatste spelers van de wereldranglijst
uit te nodigen. Het idee werd bijgesteld
door Karpov. Short, Timman en Joesoe-
pov in de slag waren en men de Duitse
en Nederlandse toeschouwers naar de
Westfalenhalle wilde 'lokken. Zodoende
werden naast Kasparov, Ivantsjoek, Sa-
lov, Bareev, Anand, Kamsky, Adams en
Schirov,Robert Hübner en JeroenPiket
gevraagd. Dat er een sterke generatie
jonge schakers is bleek duidelijk in
Dortmund. Garry Kasparov (29) was na
Hübner de oudste deelnemer, Gata
Kamsky (18) de jongste. De ambiance
van het toernooi was uniek. De spelers
zaten in een knalrode zaal waar witte
spots de borden verlichtten. De toe-
schouwers daar omheen in het donker.
Het toernooi werd door wereldkampioen
Kasparov en zijn kroonprins Vassily
Ivantsjoek gewonnen. Nederlands kam-
pioen Piket eindigde op de laatste
plaats. Fraai was de overwinning van
Hübner opKasparov uitde zesderonde.
K. Hübner-G. Kasparov Koningindisch
1. d4,Pfti 2. c4,g6 3. s3,Lg7 4. Lg.2,0-0 5.
Pc3,d6 6. Pf3,Pbd7 7. 0-0,e5 8. e4,c6 9.
h3,Db6 Een populair systeem. Zwart ver-
hoogt direct de druk op d4en dreigt met
10. ...,e:d4 11. P:d4,P:e4 een pion te win-
nen. 10. c5!? Meestal wordt 10. Tel of
ook 10. d5gespeeld. De witspeler komt
echter goed voorbereid de studeerkamer
uit.
10 d:cs 11. d:es,PeB 12. Pa4! Sterker
dan 12. Lgs,P:es 13. P:es (13. Le7,D:b2
14. Tcl,b6 15. L:fB,K:fB en zwart heeft
ruim compensatie voor de kwaliteit) 13.
...,L:es 14. Pa4,Dc7 15. P:cs,L:b2 en
zwart stond goed in Kirov-Jansa, Vrsac
1975. 12 Da613. Lgs,bs 14. Pc3,Pc7 15.
Le7,TeB 16. Ld6,Pe6 17. a4,b4 18. Pe-
-2,Da5 19. Pd2! Verhindert de opmars van
de zwarte pionnen met ...,c5-c4. Het
pionoffer 19. ...,P:es 20. f4,Pd7 21. Pc4is
te gevaarlijk voor zwart. 19 La 620.
f4,c4 21. Kh2 wit maakt zich klaar om

pion c4onder druk te zetten. 21_;
22. Dc2,Pb6 23. TfdI,LTC 24. P»
Ped4! Het begin van een reek^tactische verwikkelingen. Zwart]
op 25. b:c3,b3! 26. Dd2(Db2),R
groot voordeel. Na de tekstze*
zwart zich om pion c6bekommej
...,P:d4 26. P:d4,c:b2 27. D-.bZf
Db3,Db6 Slaan op d6gaalt we.
P:c6 29. a5!,Db7 De dame moet!
op 29 P:as volgt 30. Da4!,W
e:d6,T:d6 32. D:as,D:as 33. T:M
T:cs,TedB 35. Tds en wit vffl
L:fB,K:fB.

31. e6!,c5 Weer mocht er een wig
niet geslagen worden: 31. —M
P:e6+ 32. e5,Dc7 33. e:f7,W
Pc6,T:dl 35. T:dl,P:es!? Gooit \
nood nog wat olie op het v_
Lds,Lc4! 37. Dc2! Overal hangq
ken. Maar wit behoudt het overzij
...,Pg4+ Of 37 L:ds 38. D:cs+,J
P:es,T:es 40. f:es en wit wint. Ml
na de tekstzet houdt wit een gej
eindspel over. 38. h:g4,Te2+ 3j
2,L:e2 40. L:f.,L:dl 41. Lc4,b3 I
noodfase zit er op en wit schl
bekwaam uit. 42. P:a7,b2 43. La2j
Kg2,Ld3 45. Kf3,Ke7 46. Ke3,N
L:bl,L:bl 48. Pbs,kd7 49. a6,Kc<
en zwart gaf op. Na 50 g:fs 51'
52. g:fs,L:fs 53. Pd6+ is het uit.

JackDerksen hoopt dat hetPLDB-
bestuur het ruzie- en ivorentoren
imago definitief van zich af kan
schudden. „Als er fouten worden
gemaakt, dan moeten die aan de
kaak worden gesteld. We moeten
accepteren dat bijvoorbeeld een
blad als de 'Limburgse Damkrant'
kritiek uit als er dingen de mist in-
gaan. Met het internationaal gereno-
meerde Brunssumtoernooi en in
1993 misschien wel het WK in het
vooruitzicht zie ik de toekomst
weer zonnig tegemoet. Alleen als
we allen de handen ineen slaan
kunnen we de damsport uit het dal
trekken". " Herman Heine (links) en Jack Derksen willen de Limburgse

damsport uit het (bestuurlijke) dal halen. Foto: DRIES LINSSEN

Verliest direct maar door mijn slechte
openingsspel (ik begreep er werkelijk
nog niet veel van) was de situatie al
zeer zorgelijk, bijv. (7-12) 39-34 (24-30)
34-29 (30-35) en nu 43-39 gevolgd door
39-34.
27. 39-34! 18-23. Want na (24-30) is
34-29 winnend. 28. 48-42 23x32 29.
38x27 21x32 30. 34-29! en door zwart
opgegeven.
Ik had me heel wat in mijn hoofd ge-
haald de weken voor die simultaan.
Stel jenou toch eens voor dat... en als
ik nou toch eens ... zou het nou écht
niet kunnen dat...
Zon dromerijen -iedere jeugdspeler
heeft ze natuurlijk- zijn het uitgangs-
punt van een heel leuk nieuw boekje.
Het is een Frans/Engelse uitgave, ge-
schreven door de Letse grootmeester
Vladimir Vigman en draagt de eige-
naardige titel Grand Maïtre abandon-
nez! / Grand Master surrender!
De opzet ervan is bijzonder origineel.
Als lezer krijg je 300 combinaties
voorgeschoteld waarbij je je moet
voorstellen tegenover een van de gro-
ten der aarde te zitten. Door de combi-
naties te vinden kun je je dromen
waar laten worden: Andreiko, Sjtsjo-
goljew, Koeperman, Baba Sy, Gant-

lets meer dan twintig jaar geleden
speelde Ton Sijbrands een simultaan-
seance in Kerkrade. Ik deed er ook
aan mee; met weinig succes: (Sij-
brands wit) 1. 33-28 19-23 2. 28x19
14x23 3. 39-33 10-14 4. 44-39 5-10 5.
50-14 14-19 6. 35-30 10-14 7. 30-25 20-24
8. 32-28 23x32 9. 37x28 18-23 10. 42-37
23x32 11. 37x28 12-18 12. 41-37 7-12 13.
46-41 1-7 14. 37-32 18-23 15. 41-37 17-21
16. 34-29. Sijbrands zet een elementair
plan in, aanval op schijf 24.
16 ... 23x24 17. 40x20 15x24 18. 31-26
13-18 19. 26x17 11x22 20. 28x17 12x21
21. 39-34 4-10 22. 44-39 8-13 23. 34-29
10-15 24. 29x20 15x24 25. 32-28 18-23
26. 47-41 23x32 27. 37x28 13-18.

HEERLEN - Als ze een dag
niet de krantenpagina's haal-
den, viel het op. Bestuurders
van de Limburgse Dambond
(PLDB) ruzieden de voorbije
maanden er stevig op los. Op
de jaarvergadering eind april
maakten de provinciale dam-
clubs schoon schip. Het on-
derlinge gekonkel moest vol-
gens de afgevaardigden met
onmiddellijke ingang plaats-
maken voor een open en eer-
lijk beleid. De nieuwe voorzit-
ter Herman Heine en wed-
strijdleider Jack Derksen zijn
twee bestuursleden die het
naar de moerasbodem gezon-
ken PLDB schip weer op
koers moeten brengen.

warg, Van der Wal, Roozenbufl j
brands, om de allergrootst" -noemen, allemaal gaan ze eraan- .J

Het werkje is zorgvuldig sa"]
steld maar een enkele keer JVigman een loopje met de gescj
nis. Zo laat hij de stand van H
gram voortkomen uit een part
de vroegere wereldkampioen M
Fabre. Ik geloofdaar niks van tm
slagzet waarmee je Fabre hief.
vloeren is er niet minder moj
Ziet u de combinatie? Wit sp**
wint. Oplossing volgende weekt
Grand Maitre abandonnez! /Jj
Master surrender! kost acht gul<|
is verkrijgbaar bij het bondsF
van deKNDB (tel. 085-640306). jDan nog de oplossing van 1
week:
Wit, zeven schijven, op 26, 30, *
40, 41 en 42. Zwart, zes schijven*
10, 17, 20, 25 en 36.
Een fijnzinnige bewerking vM
lange lijn-motief: 1. 26-21 36*1
21x3 38-43. Moet wel, want na _
30x19 (38-43) wint 3-8 eenvoud
3-21 43-49 4. 21-43!!! 49x46 51
25x34 6. 43x5 w+. Auteur: M. M
dowski.

Voetbaltalenten demonstreren oefenstof Coerver

Limburgertjes zetten
Highbury op z'n kop

tet. Ook de Celtic-spelers John Col-
lins en Liam Brady waren, net als
Huistra, de mening toegedaan, dat
dit de ideale bagage is voor de top-
voetballer.

„Het vorige bestuur heeft totaal
niks gedaan", stelt Herman Heine
(55) onomwonden vast. „Er werd
veel geroepen, maar werken was er
niet bij. We staan voor de taak de
dambond nieuw leven in te blazen.
Ledenwinst en verbetering van de
onderlinge communicatie staan
hoog op het prioriteitenlijstje. Fi-
nancieel kan het geen probleem
zyn, want de PLDB beschikt over
een rijkelijk gevulde kast waarin
het verleden te weinig tot niets mee
is gebeurd. Wij zullen de buiten-

wacht wel eens even laten zien dat
dambestuurders ook zonder ruzies
met elkaar om kunnen gaan".

Wedstrijdleider Jack Derksen
maakt zijn rentree binnen het
PLDB-bestuur. In februari pakte de
36-jarige Landgravenaar zijn biezen
na het dreigement van de toenmali-
ge voorzitter een kort geding aan te
spannen tegen het orgaan 'Lim-
burgse Damkrant', dat zonder par-
don de vloer aanveegde met de
hoogste dambaas. Dringende ver-
zoeken van ondermeer DV Schaes-
berg om weer terug te keren in het
bestuur deden Derksen overstag
gaan.

Ook Derksen heeft weer vertrou-
wen in de Limburgse damtoe-
komst. „Ik ontvang duidelijk signa-
len dat neuzen weer dezelfde rich-
ting op gaan wijzen. Het PLDB-bes-
tuur moet zich creatief opstellen.
Daar schortte het in het verleden
heel sterk aan. Sommige bestuurs-
leden waren in slaap gesukkeld.
Namen de lopende zaken waar en
hielden het daarbij. Kleurrijke ini-
tiatieven werden teveel zwijgend en
schouderophalend ontvangen".

Hoewel Herman Heine nauwelijks
twee weken in het zadel zit, staat hij
reeds te popelen om zijn plannen
aan medebestuurders en clubs te
ontvouwen. Hij: „Ik heb een heel
actieplan opgesteld om de Lim-
burgse dambond uit het dal te ha-
len. Naast het oprichten van nieuwe
clubsen het opzetten van een heuse
provinciale simultaancampagne is
stimulering van de damsport onder
[invaliden een voorbeeld van een
richting waarin we kunnen wer-
ken".Worsteltop

in Landgraaf Badmintontoernooi
in De Varenbeuk

ledere zich zelf enigszins respecte-
rende vereniging heeft op. de een of
andere manier wel een voetbal-
school, die aan de club verbonden
is. Vandaar ook dat de vier Coerver-
boys niet als enigen hun kunnen op
de Arsenal-grasmat demonstreer-
den. Vanaf de zijlijn werd eerst naar
een vijftigtal Engelse leeftijdgeno-
ten gekeken, die Coervers beginse-
len enigszins gebrekkig onder de
knie hadden. Nadat de speaker de
'four Dutch boys', Bic de oefenstof
tot in perfectie beheersten, aankon-
digde werd het doodstil in het sta-
dion. Raymond van Soerland: „Op
zon moment denk je alleen maar
dat je geen fout mag maken. En dat
gebeurde gelukkig ook niet." Het
ovationele applaus hierna sprak
dan ook boekdelen.

Nu de spellen van het Cap Gemini
Toernooi 1992 langzamerhand zijn ge-
analyseerd blijkt overduidelijk dat
hier 16 van de sterkste paren ter we-
reld aan het werk waren. Dat onze
Leufkens-Westra op 2 punten van de
overwinning werden afgehouden is
natuurlijk sneu, maar in dit geweld is
deze tweede plaats, achter Mahmood-
Rosenberg en vóór Chagas-Branco,
Martens-Szymanowski en vele andere-
groten van deze wereld, ondanks alles
een succes van wereldformaat. Na-
tuurlijk, als zij die 6R in de laatste
ronde hadden gemaakt, was het feest
compleet geweest, maar iedereen had
nu eenmaal zijn ups en downs. Punt
blijft dat hier een schat aan bied- en
speelmateriaal ligt, dat niet genoegter
studie kan worden aanbevolen.

Robson was als Zuid in 3SA terecht
gekomen, een contract dat een 3e
klasser ook wel zou hebben bereikt.
Garozzo koos als West voor een
schoppenuitkomst; het is een goede
regel tegen SA met een 5-kaart of lan-
ger uit te komen en als die5-kaart een
beetje voorstelt is een nevenentrée
niet echt nodig. Zo te zien houden ook
de groten zich aan deze regels, mis-
schien juist wel omdat ze groten zijn.
In dummy werd klein gespeeld en
Robson won met de 10. Hoe verder?
Zuid heeft nu 2 schoppenslagen, hij
kan 3 harten- of ruitenslagen ontwik-

HEERLEN - Komend weekeinde
wordt in sporthal De Varenbeuk in
Heerlen het jaarlijkse ESPE-bad-
mintontoernooi gehouden. Deelne-
mers uit Nederland, België en
Duitsland zullen om de hoogste eer
strijden in A, B en C-klasse. Ook dit
jaar zal een groot deel van de Belgi-
sche A-selectie acte de presence
geven. De wedstrijden vinden zater-
dag plaats van 9.00 uur tot 21.00
uur, en zondag van 10.00 uur tot
18 00 uur. De toegang is gratis.

LANDGRAAF - Worstelvereni-
ging Simson Landgraaf houdt op
zaterdag 9 mei voor de zevende
maal het internationaal Grens-
landtoernooi. Dit toernooi is uit-
gegroeid tot een echte worstel-
klassieker. Om 13.00 uur nemen
de wedstrijden in Sporthal De
Banenberg op drie matrassen
een aanvang. De voorwedstrij-
den, in zeven categoriën vrije
stijl, alsmede in zeven categoriën
Grieks-Romeinse stijl, duren tot
18.00 uur. Om 19.00 uur begint
de finalepartij.

Na Londen toog het Limburgse ge-
zelschap naar Glasgow, waar Ran-
gers-speler Pieter Huistra (hij is al
vanaf zijn vijftiende met Coervers
stof bezig) getuige was van de per-
fecte balbeheersing van het kwar-

HEERLEN/LONDEN - „Ik kreeg er
echt kippevel van. Ongelooflijk! Op
de tribunes zaten vijftigduizend
mensen. En al die mensen applaudi-
seerden voor ons," zei Orky Marua-
naja amper een week na de reis naar
Engeland en Schotland. Samen met
Raymond van Soerland, Ralph Ha-
bets en Willem 'de Kort is de uit
Geleen afkomstige en bij de B-
jeugdvan PSV voetballende Marua-
naja een week lang in Albion ge-
weest om video-opnamen te maken
voor een sponsor; dit in het kader
van een verdere promoting van de
oefenstof van Wiel Coerver. Hoogte-
punt voor de jeugdige Zuidlimbur-
gers was ongetwijfeld de demon-
stratie op het Londense Highbury
Pare, direct vóór de topper in de
Engelse League tussen Arsenal en
Liverpool.
De oefenstof van Wiel Coerver
wordt overal in Engeland gebruikt.

Via Leeds, waar de Coerver-fans
Gordon Strachan en Steve Hodge,
bijzonder gecharmeerd waren van
de kunsten die het viertal voor de
snorrende camera's vertoonden, be-
landden Raymond van Soerland
(Chevremont), Ralph Habets, Orky
Maruanaja (beiden PSV) en Willem
de Kort (Fortuna S) in een voetbal-
kamp in Morecambe, niet ver van
Blackpool. Veertig Engelse scholen
waren daar bezig met het perfectio-
neren van The Shimmy (oorspron-
kelijk van Peter Beardsly), The
Fake Step (Karl-Heinz Rummenig-
ge), The Scissors (Marco van Bas-
ten), The Cut (Franz Beckenbauer),
The Stepover (Roberto Rivelino) en
The Hop (Garrincha). Het feit dat
het Limburgse viertal (Van Soer-
land is 14 jaar, de anderen 15) twee
keer tegen het Engelse team onder
18 jaar speelden (1-0 verlies en 1-1)
zegt genoeg over hun voetballende
kwaliteiten.

HEERLEN - Afgelopen bereikte het
eerste meisjesteam van TTV Heer-
len de promotie naar Limburgs
hoogste klasse. De thuiswedstrijd
tegen het sterke 'Berg Op' uit Sint
Odiliënberg werd met 7-3 gewon-
nen, waardoor de vlag in top kon.

Meisjes TTV Heerlen
Limburgs kampioen

Het team bestaat uit Barbara Bianc-
hi, Kirsten Reumkens, en Marijn
Verburg. Coach is Leon Schoonens.

MORGEN
Voetbal, Heerlen, sportpark
KEV: jaarlijks terugkerende
jeugdtoernooien. Ook op zondag
en in het weekeinde van 15 en 16
mei.

Volleybal,Heerlen, sporthalKal-
deborn, 17.00 uur: VCH-PZ-
Dynamo (dames, promotie naar
eredivisie).

ZONDAG
Softbal Kerkrade, Sancta Maria
College, 11.00 uur: Samacols-
Maastricht.
Heerlen, sportpark Varenbeuk,
14.30 uur: Stelrad All Stars-GKB
Feyenoord.
Honkbal, Heerlen, sportpark Va-
renbeuk, 14.30 uur: Stelrad
Stars-GKB Feyenoord.
Kerkrade, Sancta Maria College,
14.30 uur: Samacols-Maastricht.
VRIJDAG 15 MEI
Voetbal Heerlen, kantine v.v.
Heksenberg, van 19.00 uur tot
20.30 uur: receptie Heksenberg
i.v.m. kampioenschap 3e klasse
B.

De internationale deelname is
zeer groot. Een aantal Duitse
topverenigingen is aanwezig,
waaronder de winnaar van afge-
lopen jaar, Hansa uit Frankfurt
a/d Oder. Verder uit Duitsland:
Demer Bilek Berlijn, Pirmasens,
de Duitse kampioensploeg 1991
Bavaria Golbach, Schafheim en
Walheim en anderen. Tourqoing
Frankrijk is evenals diverse ster-
ke Belgische ploegen, waaronder
de kampioen Kruibeke, aanwe-
zig. De ploegen strijden om de
Landgraaf-bokaal.

Maar het was niet deeerste keer dat
het viertal in het middelpuntvan de
belangstelling stond. Eind 1989 en
in het voorjaar van 1990 werd name-
lijk de inmiddels wereldberoemde
videoband met daarop de complete
Wiel Coerver-oefenstof in Dubai op-
genomen. Er is nog volop vraag
naar demonstraties getuige de aan-
biedingen uit Turkije, Italië, Japan,
Indonesië en opnieuw Engeland.
Jan Habets, vader van Ralph: „Wat
de jongens dit jaar verder gaan
doen, is nog niet bekend. We wach-
ten eerst op de terugkomst van Wiel
Coerver uit Dubai, nu over een dik-
ke week. Hij zal dan wel de beslis-
sing nemen."

kelen en als deklaver rond zitte'
hij dus 9 slagen maken. Maar *:
niet rond zitten moet er een slag'
andere rode kleur komen. B*
probeerde zijn kansen zo goed (
lijk te combineren door in slag' i
klaver naar tafel te gaan en vand' i
in slag 3 een kleine harten te s'
Als Oost duikt wordt in de haf
wonnen, waarna meteen op 'wordt overgestapt. Ook als de 'niet rond zitten komt Zuid dan'
zij die gestolen hartenslag, toe"
zijn 9 slagen.
Een dergelijk gerijpt plan, ande'
dan in slag 2 gewoon ruiten of jj
uit de hand te spelen, zie je *klasser al niet meer iedere dag
En menige hoofdklasser zou er'
Oostplaats zijn ingetuind en de ':harten uit Noord hebben 1;
pen, want, zo is hem geleerd, az#
er om heren te vangen en niet ojl
2-en en 3-en te worden vi
Maar op de Oostplaats zat Eise"
die kent deze regel vast wel, m*Jkent tevens een nog belangrij^T
gel, nl. dat azen er vooral zijn oi*l
traeten down te spelen. En dusn,
hij in slag 3 meteen op met haiT
om schoppen te vervolgen. Zu>*'
nu machteloos; de klaver blek^'
te lopen en toen hij nadien nöjj
ruitenslag moest vrijspelen, ';
Oost uiteraard weer meteen "P
een 3e ronde schoppen te ver 1'
en het contract 1 down te spele'
senberg realiseerde zich maaJ\
goed dat Garrozzo zoiets als &
schoppen moest hebben om h**
tract down te krijgen, en zo ja, *dan daarnast niet veel meer ko!^ben. Ergo zou Zuid zelf wel de <_
kende plaatjes in de rode w,'hebben en dan had het geen f'
zin om derode azen ook maar ééf
op te houden. Wat is goed brid_&
makkelijk, denk je dan. Daarorri
zo nuttig vooral goede wedstrijd
analyseren.

Van onze correspondent
WILLY WINGEN

"Opperste concentratie bij doelman Dick Snippe. Foto: DRIESLINSSEN

Snippe startte zijn loopbaan op
twaalfjarige leeftijd bij Waubach.

„Het was oorlog en je kon in die ja-
ren niet eerder actief lid van een

vereniging zijn. Anders was ik er
nog wel eerder mee begonnen." In
1950 belandde hij in het eerste team
van de oranje-zwarten, maar hij ver-
kaste na twee jaar naar Eijgelsho-

ven. „Ik had wat onenigheid, omdat
ik erop gerekend had dat ik de doel-
man van het eerste zou worden.
Men haalde echter ene Hubben van
de Groenstraat. Een zwager van mij
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schakenWaubach geeft 62-jarige voetballer grootse huldiging
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Peter Blangé: 'Prestatie belangrijker dan sfeer
Uur van de waarheid
voor volleybalteam

PAUL DEMELINNE
Van onze correspondent

" Arie Selinger moet met 'zijn' Oranje in de komende week een Olympische ticket veroveren.
Foto: PETER BROMAanloop

1 j>°°ralsn°g was in de aanloop naari otterdam weinig speelgelegenheid
j^eggelegd voor de 'Italianen' Jan.,
20sthuma, Peter Blangé en Ronaldl^oodsma. Naast blessure-ongemak

la«n Blan ëe en Posthuma, wenste
Mario Treibitcheinig te experimenteren.

IJm) opteerde voor de basisformatie.an de laatste jaren, met slechts
1nor*e mvalbeurtenvoor het weer te-

' trio. Of die situatie zo
B

üJft, valt te bezien. Vooral Edwin
j enne en Martin van der Horst, on-

' t e^mk blijk gevend van nerveuzeI voelen de hete adem van de

Programma

*.et programma van het Olym-
pisch kwalificatietoernooi vol-Jeybal in sportpaleis Ahoy' Rot-ifrdam is als volgt:
£ondag 10 mei: 12.00 uur: Bulgarije-
**eru, 14.30 uur: China-Nederland, 17.00
kJ. Egypte-Polen. Maandag 11 mei:
1 ao° uur: Peru-Polen, 18.30 uur: Neder-and-Egypte, 21.00 uur: Bulgar.e-China.
"insdag 12 mei: rustdag. Woensdag 13
J"*»: 15.00 uur: China-Peru, 18.30 uur:

21.00 uur: Egypte-
°ü|garije Donderdag 14mei: 13.00uur:

18.30 uur: Peru-Neder-
£nd, 21.00 uur: Bulgarije-Polen. Vrij-
.** 15 mei: 15.00 uur: Egypte-Peru,
°-*> uur: Nederland-Bulgarije, 21.00""rJ Polen-China. Zaterdag 16 mei:
ustdag. Zondag 17 mei: 14.00uur: fina-

Europese titel
Hugo Langeweg

- De Nederlander Hugo
(40) is gisteren in het

&.eense Billund Europees kam-
de°en k'J de beroepspikeurs gewor-

j^ behaalde een totaal van 110pun-
yn. evenveel als de Belg Gerard
to.r|aerde. De Nederlander werd
QrnH Uropees kamP'oen uitgeroepen
n ndat hij meer koersen op zijn«am bracht: 3 tegen 2.

WIELRENNEN
"onde van Spanje, elfde etappeSabina-£'eo-Pamplona: 1. Abdoesjaparov 162,9
£m (gem. 42,370 km/u), 2. Raab, 3. Van

°Ppel, 4. Juan Carlos Gonzalez, 5. Pag-
"n, 6. Nijdam, 7. Tsjuda, 8. Sunderland,
1» » ot' 10-Bouillon, 11. Vanderaerden,

'’" Martinello, 13. Guttierrez, 14. Theu--5' 15. Rooks, 41. Talen,49. De Vries,o. kuykerbuyk, 88. Breukink, allen z.t,
i?n Abdoesjaparov, 118. Kokkelkoren
,-". 131. Siemons 3.46, 138. Mulders,
jT*- Solleveld, 158. Nijboer 5.30, 161.
laat'meling 625' 165- Cordes. 167- en

diste Verhoeven. Opgegeven: Gaston.
4qf*meen klassement: 1. Montoya
1 i'o '" 2- Rominger 1.07, 3. Cubinop'M. 4. Delgado 1.34, 5. Echave 1.41, 6.
7 i°Vanptti 2.36, 7. Parra 3.10, 8. Roche
lni._ " Ruiz Cabestany 9.50, 10. Alcala
1, .; U. Millar 10.33, 12. Mauleon 11.08,»?■ Mejia 12.06, 14. Theunisse 12.30, 15.
D» if.Ula,day 1354' 16- Rooks 14.01, 34.
Cr! yr,es 2556- 39- Breukink 33.43, 77.
VÜ u 4853' 82- Suykerbuyk 57.00, 123.
Uo x ven 1-17.05, 124. Mulders 1.17.30,,£{■ Nijdam 1.20.27, 134. Talen 1.23.10,
l„ Harmeling 1.23.34, 143. Nijboer
Si_/.49, 145. Van Poppel 1.28.19, 156.
Ifii £ns 1-35-14, 159. Solleveld 1.37.02,
! s'o Kokkelkoren 1.41.01, 165. Jakobs
20l n' 167' en 'aatste Esparza op

'erdaagse van Duinkerken, derde«Ppe Laon-Valenciennes: 1. Cipollini» km in 4.24.47 (38,068 km/u), 2. Ca-*V°t, 3. Ludwig, 4. Wilfried Nelissen, 5.van Brabant, 6. Wolf, 7. Melsen, 8. Mv-J_*uw. 9. De Clercq, 10. Francois Si-
io _"" Algemeen klassement: 1. Capiot

2. Ludwig op 2 sec, 3. Wilfried■"Slissen 0.12, 4. Museeuw, 5. Cipollini
B 'ö. b. Boucanville 0.17, 7. Lubberding,

mon Brabant °18- 9- La'louet, 10. Si-

onde van Romandië, tweede etappe:

' Uo|to.ami 185,2 km 4.52.34 (37,981

" Sprinters in hun ele-
ment. Abdoesjaparov
wordt in de Ronde van
Spanje etappewin-
naar vóór Raab en
VanPoppel. Foto:EPA

Van Poppel niet fel genoeg in straten van Pamplona
Abdoesjaparov lijnrecht naar zege

PAMPLONA - Een keer per jaar daveren er de stieren door de straten.Begin juli, de apotheose van de San Fermin-feesten, die Pamplona be-
roemd maakte over de hele wereld. Gisteren was het vervroegd de beurt
aan een meute losgeslagen snelheidsduivels op twee wielen, aan de sprin-
ters van de Vuelta, met-als primi interpari de heren Djamolidine Abdoes-
japaroven Jean-Paulvan Poppel. Twee-twee was de stand tot gisteren in
de 47ste Ronde van Spanje. Alhoewel bijvoorbeeld Erik Breukink vond,
dat Van Poppel met 2-0 leidde. „Want de keren dat Abdoe won heeft
Jean-Paul hier niet meegesprint". Hoe de scorekaart verder ook wordt
bijgehouden - Van Poppel leed gisteren in de elfde rit een nederlaag en
de cowboy uit Tasjkent gooide zijn lasso om een nu eens onberispelijke
overwinning.

AMSTELVEEN/HEERLEN - Gisteren arriveerde bonds-
coach Arie Selinger op Schiphol. In redelijk opgewekte
stemming, want nauwelijks twee dagen geleden legde*}y met het clubteam van super-grutter Daiei beslag op
°je nationale beker van Japan. Tijd om na te genieten en

jetlagte verwerken heeft de volleybalprofessor echter
J^et. Want vanaf zondag gaat zijn échte, onverholen lief-
°^: de Nederlandse mannenploeg, in het sportpaleis
Ahoy' van Rotterdam de strijd aan voor Olympische
kwalificatie.
Hoezeer Orarije vooral de geestelij-e gezondheidszorg van Selingernodig heeft, blijkt uit het feit dat
f*°n Zwerver afgelopen weekeindeussen de World League wedstrij-den tegen Duitsland in Karlsruhe«oor, telefonisch kontakt zocht metaPan. „Even praten met Selingerj^ftmij rust. Een bijna ouderwets,
Jaar niettemin prettig gevoel", al-us 's werelds beste aanvaller. De°rm van de toekomstige volleybal-["'ljonair - daarvoor staat een lucra-'ef kontrakt na de Olympische

bij het Italiaanse Sisley Tre-viso garant - stijgt gestaag.En dat is
odig ook, want zowel de oefenserie■net Joegoslavië als de beide WVL

s tegen Duitsland maakte dui-
~e4Jk dat Nederland absoluut nietUiten de aparte klasse van de Am-sterdammer kan.

stressbestendige Friezen Posthuma
en Zoodsma in hun nek. Een regel-
matige wisseling aan het net van
aanvoerder Avital Selinger voor de
dertig centimeter langere Peter
Blangé, ligt voor de hand.

Hecht
Van een hecht teamcollectief bleek
de afgelopen weken nog weinig.
Niet onlogisch, gezien de historieen
de absentie van wonderdokter Arie
Selinger. Onder diens voorganger
Harrie Brokking kwam veel meer
verantwoording bij de spelers zelf
te liggen. Dat ging zo ver dat ieder-
een op elkaar ging letten en wrijvin-
gen aan de oppervlakte kwamen.
Met de bekende uitbarsting in de
zomer van 1990. Een terugkeer naar
het sektarische 'wij' gevoelvan voor
die tijd is dan ook uitgesloten. De

wil om te winnen vormt voor deze
Nederlandse ploeg een grotere drijf-
veer om te groeien naar een een-
heid, dan het streven naar een sere-
ne, rimpelloze teamsfeer. „Uiteinde-
lijk is de prestatie belangrijker. Of
jenu speelt met een collectief of zes
individualisten, waar het om gaat is
winnen. En om te winnen wil ik
desnoods in het veld staan met de
vijf grootste eikels die je in Neder-
land kunt vinden," verklaarde de in
Italië geharde Peter Blangé on-
langs.
ln sportpaleis Ahoy' verdient alleen
dewinnaar van het kwalificatietoer-
nooi een ticket voor Barcelona.
Nederland begint zondagmiddag
aan het karwei tegen China. De
meest gevaarlijke opponent voor
Oranje is evenwel Bulgarije. De
confrontatie tegen de Balkanploeg
staat voor vrijdagavond geprogram-
meerd. Polen geldt als outsider, ter-
wijl de overige twee deelnemende
landen: Egypte en Peru als vrij on-
bekende, internationaal niet hoog
aangeschreven ploegen dienen te
worden ingeschat. ■Zaterdagavond om 19.00 uur, tij-
dens de zogenaamde technical mee-
ting, dient Arie Selinger zijn defini-
tieve twaalftal voor het toernooi op
te geven. Van devijftien man sterke
selectie lijken naast Bas Koek, ge-
veld door deziekte van Pfeiffer, ook
Patrick de Reus en Arnold van Ree
veroordeeld tot toekijken vanaf de
tribune.

Tweedaagse
Heuvelland
sterk bezet

Doodstil op zijn fiets zal hij wel
nooit zitten, maar er kwamen dit
keer geen handen, ellebogen, of or-
dinaire zwiepers aan te pas, zoals
laatst nog in Gent-Wevelgem, waar
de snelste man uit de ploeg Carrera
de zege moest inleveren bij Mario
Cipollini en bovendien, zoals giste-
ren bekendgemaakt werd, duizend
Zwitserse francs oftewel ruim 1350
gulden boete moet betalen.

De 'rooie' loodste Van Poppel naar
voren, reed en passant gaten dicht
op Mauri en Skibby, en werd door
Van Poppel naar de absolute climax
geschreeuwd. Maar, zo bleek ach-
teraf, verbaal was Van Poppel tot
meer in staat dan met zyn benen.
Gutierrez ging op 350 meter de
sprint aan, Abdoesjaparov glipte
rechts van Talen in de slipstream,
Van Poppel moest links vol in de
wind langs zijn 'pacemaker' en viel

De rit door Navarra werd beheerst
door PDM, maar dat is niet altijd
genoeg voor de hoofdprijs. PDM
riep het vluchtkwartet Uslamine,
Bruyneel, Scirea en Martinez Oliver
(max 3.50 min) tot de orde; PDM
controleerde iedere verdappering
van een vermetele solist of groep.
Erik Breukink persoonlijk hield het
tempo hoog in de laatste 10 km,
waarna het vooral de beurt was aan
de opgevoerde motor van John Ta-
len.

stil toen Abdoe op 300 meter (!) op
volle snelheid geraakte.

Van Poppel was heel reëel in zijn
nederlaag. „Ik was gewoon niet
goed genoeg, vandaag. Je hebt niet
al te veel kansen in zon ronde,
maar dit was er een van. Daarom
heb ik ook aan Stephen Roche ge-
vraagd of zijn Carrera's mee bereid
waren het gat op dievluchters dicht
te rijden. Dat ze de helft minder
doen dan wij, och, dat komt wel
meer voor. Ik had het zelf moeten
afmaken."

Capiot leidt
In de Vierdaagse van Duinkerken
(die overigens zes dagen duurt en
pas zondag eindigt) wisselen de
sprinters elkaar afin de strijdom de
dagprijzen. Na Mario Cipollini en
Olaf Ludwig was het donderdag in
de derde etappe weer de beurt aan
de Cipollini. In Valenciennes bleef
hij het complete peloton met daarin
de Limburgers Maassen en Wijnads
voor. De als tweede finishende Belg
Johan Capiot trok de leiderstrui
aan. De TVM-renner, die in Duin-
kerken onder meer Ad Wijnands tot
zyn zeven ploegmakkers heeft, ver-
gaarde net voldoende bonificatie-
seconden om de als derde geëindig-
de Olaf Ludwig uit de leiderstrui te
verdringen. Cipollini had een dag
eerder enkele tientallen seconden
verspeeld. John Melsen uit de Bel-
gische Collstrop-ploeg was gisteren
de beste Nederlander op de zevende
plaats.

Romandië
In de Ronde van Romandië werd de
ItaliaanBortolami ritwinnaar en ten
koste van de Franse kampioen De
las Cuevas ook nieuwe leider. De
tweede rit werd gekenmerkt door
een ontsnapping van vier renners,
die 150 kilometer voorop bleven.
Onder het viertal Danny Nelissen.
Met de Italianen Conti en Ciboni en
de Fransman Bagot kon hij niet
voor een schifting zorgen.

Van onze sportredactie

VOERENDAAL - Na de succesvol-
le eerste editie in 1991 staat morgen
en overmorgen de tweede 'Heuvel-
land Tweedaagse' in Voerendaal op
het programma. Aan de start var
het wielerevenement komen op bei-
de dagen de junioren, derhalve de
leeftijdscategorie 17-19 jarigen. De
nieuwelingen (15-16 jarigen) rijder
uitsluitend op zaterdag. Voor de or
ganisatie tekent wielervereniging
Heuvelland.

Secretaris L Maessen (Heerlen) var
de organiserende vereniging heefl
inschrijvingen binnengekregen uil
binnen- en buitenland. Tot de 132
deelnemende junioren (onderver-
deeld in drieëndertig ploegen van
vier man) behoren de Nederlandse
selectie, één team uit de Verenigde
Staten en twee formaties uit-België.

Zij krijgen zaterdag vanaf tien uui
een individuele tijdrit over 6,5 kilo-
meter voor de wielen. Start op de
Oude Midweg in Kunrade en ver-
volgens via Winthagerstraat, Wint-
hagerweg, Koekoeksweg, Karstraat
Midweg, Termoors, Penderskool-
hofweg, Holleweg naar finish op
Kerkveldweg in Klimmen. De ren
ners starten met telkens éénminuut
tussenpauze.
Om halfzes begint zaterdag voor de
junioren de tweede etappe ovejr 76,.
kilometer. Start op Oude Midweg
Vervolgens het parcours van-de 's
morgens verreden tijdrit en np eer-
ste finishpassage op Kerkvekiwe_
in Klimmen resten vijf ronden var
ieder 14 kilometer over Klimmen
Ransdaal, Koulen, Fromberg, Col
mont, Winthagen, Termoors, Crau
beek, terug naar Kerkveldweg. Fi
nish rond kwart over zeven.

Zondag om twee uur begint op de
Oude Midweg de derde, tevens laat
ste, etappe. De renners rijden vi_
Kunderkampstraat naar Bergsewe_
tussen Kunrade en Übachsberg, al
waar de eindstreep is getrokken. N_
eerste passage moeten vijf ronder
van ieder ruim twintig kilometei
worden afgelegd: Übachsberg, Min
dersborg, Trintelen, Eys, beklim
ming Eyserbosweg, Eikenrade
Fromberg, Colmont, Winthagen
Termoors, Bergseweg. Finish om
streeks twintig voor vijf.

De nieuwelingen (105 deelnemers
starten zaterdag om twee uur vooi
een wedstrijd over 62,5 kilometei
(6,5 km aanloop, gevolgd door viei
ronden van 14 km op hetzelfde par
cours, dat de junioren enkele urer
later voor de wielen krijgen.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

km/u), 2. Sciandri, 3. Hundertmark, 4.
Cesarini, 5. Spruch, 6. Lelli, 7. Dufaux,
8. Massi, 9. Jarmann, 10. Ledanois, 15.
De las Cuevas, 38. Van Aert. Algemeen
klassement: 1. Bortolami 9.47.42, 2. De
las Cuevas op 1 sec, 3. Dufaux 0.05, 4.
Mottet 0.06, 5. Lelli, 6. I^clercq 0.08, 7.
Ampler, 8. Dojwa 0.10, 9. Furlan, 10.
Van Aert 0.15.

Herk-de-Stad, vrije liefhebbers: 1.Lau-
rent Didderen, 80 km in 1.59.00,5. Guus
Dirix, 9. Herman Knol.

Ronde van de Aude, vrouwen, proloog
in Carcassonne: I. Niehaus 1,9 km in
2.40 (42,542), 2. Knol 0.02, 3. Rossner
0.04, 4. Zagorska 0.05, 5. Paulitz, 6.
Werckx 0.06, 7. Zaek, 8. Demet 0.08, 9.
Thompson 0.09, 10. Van Moorsel.

land - Cyprus 3-0. Groep D: Israël -'Hongarije 3-2, Portugal - Frankrijk 2-1.
Portugal, halve bekerfinale: Leixoes -
FC Porto 0-2. Finale op 24 mei in Lissa-
bon: FC Porto - Boavista.
Stockholm. Vriendschappelijke inter-
land: Zweden - Polen 5-0 (3-0).

TENNIS
Hamburg, Mannen, 2,35 miljoen gul-
den, derde ronde: Edberg-Clavet 6-3 6-1,
Camporese-Pescosolido 6-4 6-4. Dubbel-
spel, tweede ronde: Nijssen/Suk - Göll-
ner/Prinosil 6-2 6-3. Afgebroken par-
tijen: Becker-Furlan 4-6 15-15, Stich-
Skoff 6-3 2-4.
Kuala Lumpur. Challengertoernooi
mannen, 95.000 gulden, kwartfinales:
Wibier-Mancisidor 7-6 6-3.
Rome. Vrouwen, 1 miljoen gulden, der-
de ronde: Coetzer-Capriati 6-1 3-6 6-4,
Mary Joe Fernandez-Gorrochategui 3-6
6-2 6-2, Seles-Cunningham 6-0 6-1, Sve-
reva -Reggi 6-1 6-2, Mesjki -Fulco 6-1
6-2, Huber-Zrubakova 6-1 4-6 6-1.
Waregem. Vrouwen, 180.000 gulden:
tweede ronde: Hoogendoorn-Feber 6-3
7-5, Godridge -Szabova 6-2 6-4, Babel-
Temesvari 7-5 7-5, Jagerman-Holubbova
6-1 6-2.

GOLF
St Meil ion, Engeland. Internationaal
toernooi, stand na de eerste dag: 1.Pary
67 slagen, 2. Montgomery en Forsbrand
68, 4. Parnevik, Harwood, Lanner, Day
en Riley 69, 9. Olazabal, Claydon, Town-
send en Selby-Green 70, 96. o.a. Van der
Velde 77.
Parijs. Internationaal toernooi vrou-wen, stand na de eerste dag: 1. Dibos 65,2. Nicholas 66, 3. Strudwick 67.

ATLETIEK
Hoogland, 7,4 km: 1. Bakker (Altis
Amersfoort) 22.32, 2. Johnson 23.16, 3.
Hol 23.30. Vrouwen: 1. Van de Bilt (Al-
tis) 26.02.

Parijs. Europese kampioenschappen:
Vrouwen: - 61 kg (19 deelneemsters):
tweede ronde: Petrova wint van Jenny
Gal, waz'ari. Gal uitgeschakeld. - 66 kg
(19 deelneemsters): Tweede ronde:
Zwiers wint van Marajevic, ippon. Der-
de ronde: Angelberger wint van Zwiers,
ippon. Herkansing: tweede ronde:Zwiers wint van Mickute, ippon. Zwiers
in finale herkansing tegen Dubois. - 72
kg (18 deelneemsters). Tweede ronde:

Kuala Loempoer, Maleisië. Eindronde
Thomas/Über Cup: Vrouwen (Über
Cup): groep A: China - Nederland 5-0
(Tang - Hoogland 11-1 11-1, Huang -
Mellink 11-1 11-2, Ye - Van Elven 11-1
11-3, Yao/Lih - Van Hooren/Glebbeek
15-2 15-6 Nong/Guan - Hoogland/Mei-
link 15-3 15-8). Groep B: Zuid-Korea -
Engeland 5-0. Mannen (Thomas Cup):
Groep A: Indonesië - Thailand 4-1;
Groep B: Zuid-Korea - Maleisië 3-2.

JUDO

BADMINTON

EK onder zestien jaar, Ayia Napa (Cy-
prus), eindronde: Groep A: Denemar-
ken - Finland 1-0, Italië - Joegoslavië
4-0. Groep B. Nederland - lerland 2-0
(0-0). (Score: 62. Raven (PSV) 1-0, 64.
Offenberg (Ajax) 2-0. Scheidsrechter:
Jensen, Denemarken. Toeschouwers:
300). Roemenië - Spanje 1-3(0-3). Zater-
dag: Nederland - Spanje. Groep C:
Duitsland - Noord-lerland 3-1, Schot-

VOETBAL

Meignan wint van De Kok, ippon. Her-
kansing, eerste ronde: De Kok wint van
Besova, beslissing; tweede ronde: De
Kok wint van Djurdjevac, ippon. De
Kok in finale herkansing tegen Zangerl.
+ 72kg (12 deelneemsters). Eerste ron-
de: Van derLee wint van Vicent, ippon.
Tweede ronde: Szal wint van Van der
Lee, beslissing. Van der Lee in finale
herkansingtegen Cicot. Mannen: -78 kg
(28 deelnemers): Tweede ronde: De
Vries wint van Chynoransky, yuko. Der-
de ronde: Summer wint van De Vries,
Yuko. Herkansing, tweede ronde: De
Vries trekt zich wegens blessure terug. -
86 kg (25 deelnemers): Tweede ronde:
Kistler wint van Smeets, beslissing.
Herkansing, eerste ronde: Smeets wint
van Gutenkauf, waz'ari; tweede ronde:
Smeets wint van Riedlsperger, beslis-
sing. Smeets in finale herkansing tegen
Tsjestakov. - 95 kg (22 deelnemers). Eer-
ste ronde: Den Hoedt wint van Maglash-
villi (Isr), ippon. Tweede ronde: Den
Hoedt wint van Isler, ippon. Derde ron-
de: Sergejev wint van Den Hoedt, ip-
'pon. Herkansing: tweede ronde, Den
Hoedt wint van Meiling, shido. Den
Hoedt in finale herkansing tegen Fri-
driksson. + 95 kg (19 deelnemers).
Tweede ronde: Raven wint van Dur-
mus, ippon. Derde ronde: Raven wint
van Stoikov, ippon. Raven in halve fina-
le tegen Möller.

(ADVERTENTIE)

Tophandbal in Limburg
Play-offs eredivisie

landskampioenschap heren-zaalhandbal
Zaterdag 9 mei

Glanerbrook Geleen
19.00 uur

Hirschmann/V&L ■ Haka E en 0
Lokale Omroep START zendt op zondag l _-.■_,__,_-»_-__=_-_

10 en maandag 11 mei 1992 het LOKALEDMHUI
volledige duel uit vla het kabelnet van I ■

Geleen(kanaal49+)enßeek(kanaals9). ____.^i ■__!— m^^iIn beide gevallen begint de uitzending ___F E AV I
om 18.00 uur. I

Limburgs duo
op Zolder

ZOLDER - Het New Race Festi-
val op het Circuit van Zolder
heeft komend weekeinde twee
Limburgse coureurs aan de start.
In de derde Opel Lotus-race voor
het Benelux-kampioenschap
start Montfortenaar Jos Verstap-
pen. De 21-jarige maakt furore in
de formule-racerij. Van de elf
wedstrijden dit seizoen wist hij
de eerste twee op zijn naam te
schrijven. Zondagmiddag staat
een internationaal deelnemers-
veld van 31 auto's aan de start.
Verstappen: „Ik kan niet meer

dan mijn best doen, zenuwachtig
word ik er niet van. Ik wil alleen
maar optimaal presteren."
In de Renault Clio-merkenrace
komt Robert Valkenburg uit
Linne in aktie. Met startnummer
50 op de deuren maakte Valken-
burg met Pasen zijn debuut. In
het midden van het deelnemers-
veld eindigde de ex-karter op
een dertiende plaats, blij met de
opgedane ervaring. Tijdens het
race-weekend wordt ook een
Formule-Renault race verreden.
"Het spraakmakende groep-N
toerwagenkampioenschap Pro-
car rijdt ook een manche op Zol-
der. Zaterdag beginnen de trai-
ningen om 07.30 uur. Zondag
wordt de eerste race gestart om
10.45 uur.
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Gaston Reiff
overleden
BRUSSEL - De voormalige Bel-gische topatleet Gaston Reiff is
woensdag op 71-jarige leeftijd
overleden. Reiff werd in 1948 in
Londen Olympische kampioen
op de 5000 meter door in de eind-
sprint de fameuze Tsjechoslo-
waak Emil Zatopek voor te blij-
ven. Reiff was tevens wereldreo-
crdhouder op de 2000 m, 3000 m
en twee mijl.

EHC-DESK een
dag vervroegd
HOENSBROEK - Het competi-
tieduel in de hoofdklasse van de
KNVB tussen EHC en DESK is
een dag vervroegd. De wedstrijd
vindt reeds zaterdagavond
plaats. Aftrap om zes uur. In het
kader van het 75-jarig bestaan
van EHC is de entree gratis.

RKC en Dordrecht
in Intertoto
ZEIST - Het Nederlandse voet-
bal is dit seizoen met twee clubs
present in de Intertoto-competi-
tie. RKC speelt in groep 6 tegen
het Franse Caen, het Deense
Lyngby BK en het Duitse Schal-
ke '04. In groep 8 is SW/Dor-
drecht '90 ingedeeld bij Fortuna
Düsseldorf, het Deense Aalborg
en het Zweedse Hammarby IF.
De wedstrijden vinden plaats in
juli.

Ruiterevenement
in Heythuysen

HEYTHUYSEN - Door het niet
doorgaan van het concours hip-
pique in Arensgenhout (ver-
plaatst naar 24 mei) krijgen de
landelijkeruiters van Zuid-Lim-
burg zondag dekans om in Heyt-
huysen aan de start te verschij-
nen. De LRV en PC Heytse
organiseren op die dag een con-
cours hippique, dat voor ruiters
uit geheel Limburg is openge-
steld.Aanstaande zondag zijn de
terreinen nabij recreatieboerde-
rij Twente het trefpunt van ruim
523 dressuur- en springcombina-
ties. Vanaf 10.00 uur komen zij in
actie.

Harry Heutmekers
naar Hockenheim
GELEEN - De Geleense motor-
coureur Harry Heutmekers gaat
zondag van start op het circuit
van Hockenheim. De Limburger
komt uit in de superbikeklasse
met een Suzuki GSX 750 RW.
Deze race telt mee voor de we-reldtitel in deze categorie. Het
Bvß-team, waarvan hij manager
is, neemt eveneens deel aan het
EK op Hockenheim.

sport in cijfers



( **Oproep Algemene

Vergadering van de i
Rabobank te BEEK L <4M

Hierdoorroept de Coöperatieve
Rabobank B.A. gevestigd te Beek L.
haar leden op tot het bijwonenvan de t y
algemene ledenvergadering die _\_w
gehouden wordt op maandag 25 mei W_W
aa., 1992 om 20.00 uur in dezaal van B D# B-*o<>»nk "«
café „Aan de Sjtaasje", Stationstraat «n coöperatieve
113 teBeek L. bank. Dut een bank

f met laden. Leden,
VERKORTE AGENDA /" die door het deel-— Opening i J nemen aan da— Notulen vorige vergadering J .■_’ I ledenvergadering— Jaarrekening 1991 " kdn hetklazen van— Verkiezing leden Bestuuren Raad van £Ï __W—n baatuur. Invloed

Toezicht V kunnen uitoefenen— Mededelingenen rondvraag. [ op hatbeleid van

f "a/V"* hun plaataall|ka
De volledige agenda, de notulen van f m bank. Zo la gega-

de vorige vergadering alsmede de / randeerd datbij

jaarrekening 1991 liggenvanaf heden elk advies dat da
op het hoofdkantoor van de bank voor Rabobank geeft,
de leden ter inzage. hat belang van da

leden en cliënten

Het bestuur. zwaar weegt.

DMMfflite __ /

Mededeling St. Laurentius Ziekenhuis
In het kader van de acties in de gezondheidszorg zal in het
St. Laurentius Ziekenhuis vandaag een belangrijk deel van het
personeel een werkonderbreking houden van 12.30 tot 16.30 uur.

De polikliniekspreekuren zullen doorgang vinden,
hoewel met ongerief rekening moet worden

gehouden.

Wij vragen om uw begrip.

_^^^ f__\ ss^ De directie.

St. Laurentius Ziekenhuis

Oproep Algemene

Vergadering van de
Rabobank te SCHIMMERT \

Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank B.A. gevestigd te Schimmert
haar ledenop tot het bijwonen van de i
algemene ledenvergadering die É
gehouden wordt op maandag 25 mei, M 'f
1992 om 20.00 uur In het ._.\ W Oe Rabobank ia
Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, .- aan coöperatieve
V33BJ SCHIMMERT. \, ... V bank. Du."bank

f met leden. Leden,
VERKORTE AGENDA / diedoor het deel-— Opening i J nemen aen de— Notulen vorige vergadering m i ledenvergadering

— Jaarrekening 1991 ~ Jf J én hetklazen van— Verkiezing leden Bestuur en Raad van -l/een baatuur. Invloed
Toezicht % kunnen uitoefenen— Mededelingen en rondvraag. _ op het beleid van

j*T*l hun pleetseliike
Oe volledige agenda, de notulen van / bank. Zo ia gage-
de vorige vergadering alsmede de / randaard dat bij

jaarrekening 1991 liggen vanaf heden alk adviae dat da
op het hoofdkantoor van de bank voor Rabobank geeft,

de leden ter inzage. het belang vin da
leden en cliënten

Het bestu ur. zwaar weegt.

I INFOLIJN I
KINDERMISHANDELING |

06-8381*
*20 cent per minuut

Over sommige geheimen moet je praten.

" Margré en ik hebben zó onze eigen smaak.
En daarom komen we hier...

Oh nee, voor ons niet de inrichting die JEE! De woonboulevard met charme
onze ouders hebben. Onze flat moet ___WktWSÊk^L-%^ Wb Welke stijl je ook hebt, je vindt het of
iets aparts hebben, iets van onszelf. Woonboulevard Heerlen. Want daar
Veel kleur, een beetje design, strak, / ljjn| Ifvv zitten 23 huis-, tuin-, keuken- en
maar wel lekker leefbaar. m doe-het-zelf specialisten schouder aan
En daarom komen Margré en ik regel- m \ ÏT^^^^s schouder. Dat is dus gemakkelijk
matig naar Woonboulevard Heerlen, m u| W^^^i^^^ woonwinkelen.
Lekker neuzen, én natuurlijk profiteren l L^^-^^lS^^^s^ Gratis parkeren voor de deur, lekker
van de aanbiedingen. Want die vind je ■ W^^Km^ê>^O^^x flaneren langs de breeduitgemeten
hier genoeg! » ¥**& |l^'",,*i*,^^ etalages en oog in oog staan met de

iffl|___fc . Wm,^^'l^'^mimmmm^^ !̂_. """* --_^! «__d_3iiqtUl_ jr^^g.—, *a*sïRl-*^i=_-,

J'"-^__! ï*S_R^y_J_!_l__L^_S'_ ________! H^^-ï __fff______i_l..__^^' —'—' ' __pWswWpi______l iil / 1

n*^__Pl_^lËlill_l______ ___■ ________ !—■ = '■ w^^j—M __-_r^^l _________
________! ___r ________

.— _r_' «<^ _^_\ _B^^^_| _^fek /-*—vifjy»il ffIRBAMSI ♦♦ Hatema _£ UEENBAKKER feftl
kfiifrhuis t ._7|NI-' y, \___\\ \\_^ \,s»
ivciLcnnui. "—______-__■_______■_____■ ______^__Bl^_H___V^H __P"^H ___P*__i ________

i I ' ' ' ' __t i *M _W I I I I I —Topkwaliteit in Uitgeslapen slaap- Prima winkels voor ___\ _\ y | ’ ___^ y ¥ Daar hou ie 'n leuk Keuze uit meer dan Wonen op zn
keukens en service. kamermode voor tapijt en gordijnen. ___\ _\ _ È SB .. ■■ ,| » huis aan over! 100 slaapkamers. mooist,

jong en minder jong. ________________________________ ______________ ________ ________ _______
Ijauteufleriel l^jöjfel^ " Tm^ "___^/*^ " J I[_h3_>___i| I fTTtr, PI I Lkanlankeukens en badkamers ,„_. _«.^^^,- lM_ i^^-i^i J f mA T M I_k " J Vw^"^"^^ | _i_i__L__J_J gbenen meubel!

De grootste kollektie Grootste speciaalzaak Even gezellig zitten j^ ■^^_Tn______P^^T^_r_l __r Als °°k de W Een bank van °* specialist vo<
keukens en bad- in fauteuils met een hapje en 1 "■__ "■_ " mmm% _r belangrijk is!! Je mooiste plekje op geloogd én blaf

kamers. 200 modellen. een drankje. _ *Ë * aarde. grenen.

carpet-land |& |j j;
_^r &*^mwtr oomii nucimtii wan dïn«onnmwoowg»

Europa's grootste Doe het samen met Groenplezier voor W*W Internationale kollektie De voordelige, .Creativiteit er
tapijtspecialist. Gamma. binnen en buiten. designmeubelen in komplete doe-net- aandacht voor h

manou, rotan en pitriet. zelf-specialist. detail.
——^^i ____________. —
mmjÊm GOOSSF^S E2____l Bedrijventerrein Q vMONTËL SaiKteH ,*„__.m«t.l_„,. .; ««^ZUU.NWEDUU.OO.N J -IHHHn) lf_____fl_i»

'iMMM;":iI [^ 1 I I■ln de Cramer Heerlen-Noord. I I I I I -Interieurmogelijk- Sfeervolle zit- en Woonplezier begint Exclusief en betaal- U treft 't bij Sanders. Trend en kleur in
heden zonder woonkamer- hier. baar zitkomfort eigen interieur

grenzen. meubelen met een
romantisch tintje, m m wt*m_, ■ a^ ■ m mVoor Binnen & Buitengewoon! ,

DER I!.M!N_I - SPEZIALIST
■ »!"] __:.cM GARANTIERT:
auch in HJIJÜJiIiAITOTI
KÖNNEN SIE IHRE TRAUM-
KÜCHE FINDEN.

t»^sgs__________--Bhsß _P^:'

m___tß_t____fiWÊ^m9mmw:^!:'^- ' HH.

: : *_M____i i■fl» &ÊP &_____

| j|poggeij

Anfahrt: Mo-Fr 900-13°° Landstr. 6,
Von Sittard auf die Bsó in 1430-18°° 5135 Selfkanl-Wehr,
Richfung Gangelll km Sa yOO-^OO Tel. 024 56/12 67

"" Limburgs Dagblad I

_? piccolo's. 045-719966 , 1

I IN MAURETANIË KAN

I IE AFKOMST IE
I ONDERGANG WORPEN,

In Mauretanië kan je geboorteplaats je dood worden. Omdat een andere gemeen-
schap de macht heeft. En aan de macht wil blijven. GIRO 454Q00

AMNESTY INTERNATIONAL
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